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ال�صيخة فاطمة: الحتفال بيوم املراأة الإماراتية تعبري �صادق 
عن تقدير القيادة الر�صيدة للمراأة ودورها الفاعل يف املجتمع

•• اأبوظبي-وام:

الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ه��ن��اأت 
املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام 
االأعلى للأمومة والطفولة املراأة االإماراتية باحتفالها ال�سنوي هذا 
العام حتت �سعار  امل���راأة �سريك يف اخل��ر وال��ع��ط��اء   ال��ذي خ�س�س 
م�سرة  يف  واإ�سهاماتها  املجتمع  يف  ومبركزها  بعطاءها  اعرتافا  لها 
التنمية يف البلد.. ودعتها اىل اال�ستمرار باأن تكون عند ح�سن الظن 
بها مربية فا�سلة ومتعلمة متفوقة وعاملة ن�سطة يف كافة امليادين. 
يف  الر�سيدة  القيادة  ان  املنا�سبة  بهذه  لها  كلمة  يف  �سموها  وق��ال��ت 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  ال��دول��ة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأ���س��ح��اب ال�سمو  ل��ل��ق��وات امل�سلحة واخ��وان��ه��م  ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى  ن��ائ��ب 
التقدير  ي�ستحقون  االم��ارات  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ 
والثناء النهم رعوا املراأة االإماراتية وج�سدوا قيم العطاء التي ر�سمها 
املغفور له ال�سيخ زاي��د بن �سلطان ال نهيان طيب اهلل ث��راه يف دعم 
املراأة ومتكينها من كافة فر�س العلم والعمل حتى جنحت وو�سلت 

اىل اأعلى املراتب العلمية والعملية.                     )التفا�سيل �س6(

الهالل يوا�صل حملة »و�صية زايد باأهل اليمن« يف حلج
•• حلج -وام:

ي��وا���س��ل ف��ري��ق هيئة ال��ه��لل االأح��م��ر االإم���ارات���ي يف حمافطة حلج 
دعم  ت�ستهدف  التي  اليمن   باأهل  زاي��د  تنفيذ حملة و�سية  اليمنية 

اأ�سر ال�سهداء واجلرحى واإدخال ال�سعادة والفرحة على قلوبهم .
)التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ي�صدر مر�صوما بقانون 
احتادي ب�صاأن �صريبة القيمة امل�صافة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
امل�سافة  القيمة  �سريبة  �ساأن  يف  احت��ادي  بقانون  مر�سوما  اهلل   حفظه 
واخلدمات  ال�سلع  وت��وري��د  ا�ستراد  على   %  5 بن�سبة  �ستفر�س  التي 
االعتباري.  التوريد  وعلى  والتوزيع  االإنتاج  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 
ياأتي اإ�سدار املر�سوم بقانون - رقم 8 ل�سنة 2017 - متهيدا لتطبيق 
املقبل  العام  من  يناير  �سهر  بداية  الدولة  يف  امل�سافة  القيمة  �سريبة 

.2018

املدنيون ي�ستقبلون احد �سباط اجلي�س اللبناين بحفاوة يف راأ�س بعلبك

مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية

حممد بن را�صد: ال�صيخة فاطمة واملراأة الماراتية رمز ومثال وقدوة يف املنطقة
حممد بن زايد: املراأة نب�س ي�صري يف �صرايني الوطن ون�صتلهم من اأم ال�صهيد قيم حبه والت�صحية لجله

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي اأن ال�سيخة فاطمة رمز 
ومثال وق��دوة، وامل��راأة االماراتية 
ال��ي��وم اأي�����س��ا رم��ز وم��ث��ال وقدوة 
يف املنطقة، فخور باملراأة العربية 
بنات  بجميع  فخور  واالإماراتية، 

العرب.
على  ح�سابه  عرب  �سموه  وا�ساف 
)تويرت(: حتتفل االمارات اليوم 
بيوم املراأة االماراتية .. ونحتفل 
معها اأي�سا باإجنازات اأم االمارات 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك التي 

دعمت ومكّنت واأبدعت.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�������س���ي���خ حم���م���د ب�����ن زاي��������د اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
االماراتية  امل������راأة  م�����س��اه��م��ة  اأن 
ومثابرتها وطموحاتها يف م�سرة 
باجنازاتها  للعيان  ماثلة  الوطن 

واأعمالها

الأردن ير�سل طائرة م�ساعدات اإن�سانية طارئة اإىل اليمن 

مواجهات دامية بني طريف النقالب يف �صنعاء
•• عوا�صم-وكاالت:

التزال االأو�ساع متوترة يف مناطق ال�سبعني وامل�سباحي جنوب 
العا�سمة �سنعاء، اإثر ا�ستباكات اندلعت بني ملي�سيات احلوثيني 
واآخرين يتبعون املخلوع �سالح، اأ�سفرت عن مقتل �ستة م�سلحني 
بينهم القيادي يف حزب �سالح، العقيد خالد الر�سي، اإ�سافة اإىل 
مقتل اثنني من عنا�سر اللجان ال�سعبية التابعة للنقلبيني.

واأكدت م�سادر يف العا�سمة �سنعاء مقتل القيادي يف حزب �سالح 
بني  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي  اال�ستباكات  خ��لل  ال��ر���س��ي،  خ��ال��د  العقيد 
امل�سباحي  جولة  يف  �سالح  يتبعون  واآخرين  حوثيني  م�سلحني 

جنوب �سنعاء .
العقيد  اإن  ال�����س��ويف،  نبيل  ���س��ال��ح،  مكتب  يف  االإع��لم��ي  وق���ال 
نائب رئي�س دائرة العلقات اخلارجية يف  اأي�ساً  الر�سي ي�سغل 

اأفراد احلرا�سة ثم احتمت العنا�سر  اإثرها اثنان من  قتل على 
اأمن  اأمنية من  ق��وات  وتدخلت  املنطقة،  اإح��دى عمارات  داخ��ل 
االأمانة واالأمن املركزي، ومت اإيقاف تبادل اإطلق النار وتهدئة 

الو�سع.
اىل ذلك، اأر�سل االأردن، ام�س االأحد، طائرة حمملة بنحو 15 
طناً من امل�ساعدات االإن�سانية الطارئة اإىل اليمن، الذي يواجه 

خطر املجاعة ووباء الكولرا.
وق��ال��ت وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب����رتا( اإن ال��ه��ي��ئ��ة اخلرية 
�سرت  امللكي،  اجل��و  �سلح  م��ع  وبالتعاون  الها�سمية  االأردن��ي��ة 
من  طناً   15 بحمولة  اإن�سانية  م�ساعدات  طائرة  االأح��د  ام�س 
اليمني  لل�سعب  الطبية  وامل�ستلزمات  والغذائية  االإغاثية  املواد 
منها  تعاين  التي  للظروف  نتيجة  كم�ساعدات طارئة،  ال�سقيق 

البلد يف الوقت احلايل.

املوؤمتر قتل، فيما اأكد جنل �سقيق الر�سي مقتله يف املواجهات 
التي دارت اأثناء اعرتا�س اإحدى النقاط التابعة جلماعة احلوثي 

موكب �سلح جنل الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �سالح. 
مرافقي  بني  اندلعت  عنيفة  ا�ستباكات  اأن  عيان،  �سهود  وك��ان 
�سلح علي عبد اهلل �سالح ونقطة للحوثيني، اإثر رف�س االأول 
م�سادر  اأ���س��ارت  فيما  بتفتي�سه،  وال��ق��ب��ول  النقطة  يف  التوقف 

اأخرى اإىل وقوع اإ�سابتني على االأقل حتى اللحظة .
ومن جهتهم اأ�سدر احلوثيون بياناً با�سم وزارة الداخلية التابعة 
لهم يف �سنعاء، و�سف ما حدث ب� االعتداء، واأعلن مقتل اثنني 
ومل  احل��وث��ي،  جلماعة  التابعة  ال�سعبية  اللجان  عنا�سر  م��ن 

يذكر مقتل الر�سي . 
قامت  م�سلحة  عنا�سر  اأن  للحوثيني،  االأم��ن��ي  االإع���لم  وزع��م 
امل�سباحي،  حدة  منطقة  يف  اأمنية  نقطة  اأف��راد  على  باالعتداء 

الوفد الأمريكي يتجاهل حل الدولتني يف زيارته للمنطقة

لبنان ينتظر احلم�ض النووي للتاأكد من رفات الع�سكريني

اتفاق بني حزب اهلل وداع�س .. واجلي�س اللبناين يعلن وقفًا للنار 

•• رام اهلل-وكاالت:

نهاية  املحتلة  فل�سطني  البارز  االأمريكي  الوفد  غادر 
االأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي، ب��ن��ت��ائ��ج م��ت��وا���س��ع��ة مل��ه��م��ة اإحياء 
مفاو�سات ال�سلم، يف ظل جتنب احلديث عن اإقامة 
الدولة الفل�سطينية وفق حدود العام 1967، ووقف 
لطاولة  الفل�سطينية  ال��ع��ودة  ���س��رط��ا   ، اال���س��ت��ي��ط��ان 

التفاو�س، وفقاً م�سوؤولني فل�سطينيني.
االأمريكية  االأجندة  اإن  فل�سطينيون  م�سوؤولون  وقال 
املفاو�سات،  ا�ستئناف  جهود  �سياق  �سمن  للتحرك، 
االقت�سادية،  الت�سهيلت  ت��ق��دمي  م�����س��اري  تت�سمن 
االإقليمي،  واحل��ل  القبيح،  االح��ت��لل  وج��ه  لتجميل 

وكلهما مرفو�سان عربياً وفل�سطينياً .

هام�سية  م�ساحة  �سغل  الدولتني  ح��ل  اأن  واأو���س��ح��وا 
االإ�سرائيلي،بنيامني  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ل��ق��اء  خ���لل 
كل  م  ي�سّ ال��ذي   ، وا�سنطن  وف��د  باأع�ساء  نتانياهو، 
جي�سون  ال�����س��ل��م��ي��ة،  للعملية  اخل��ا���س  امل��ب��ع��وث  م��ن 
غرينبلت، وكبر م�ست�ساري البيت االأبي�س جرارد 
لل�سوؤون  ال��ق��وم��ي  االأم����ن  م�ست�سار  ون��ائ��ب  ك��و���س��ر، 

اال�سرتاتيجية دينا باول.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  اعترب  جانبه،  م��ن 
قررت  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  خالد،  تي�سر  التحرير، 
 ، الدولتني  حل  نعّي  اجلانب  اأح���ادي  وب�سكل  ر�سمياً 
للجانب  بذلك  باالنحياز  لها  اتهام  اأي  تفادي  بزعم 
املتحدثة  ت�سريحات  اإىل  منه  اإ�سارة  يف  الفل�سطيني، 

با�سم وزارة اخلارجية االأمريكية، هيذر نويرت.

•• بريوت-وكاالت:

اإن اجلي�س وافق على  اإعلم �سورية تابعة للنظام ام�س االأحد  قالت و�سائل 
اتفاق بني ميلي�سيات حزب اهلل وتنظيم داع�س ي�سمح بنقل عنا�سر التنظيم 

من منطقة احلدود ال�سورية اللبنانية اإىل �سرق �سوريا.
ونقل التلفزيون ال�سوري التابع لنظام ب�سار االأ�سد عن م�سدر ع�سكري قوله 
بعد النجاحات التي حققتها قواتنا امل�سلحة بالتعاون مع حزب اهلل يف جرود 
القلمون الغربي متت املوافقة على االتفاق الذي نظم بني حزب اهلل وتنظيم 

داع�س
اجلانب  على  داع�����س  عنا�سر  يت�سمن  االت��ف��اق  ك��ان  اإذا  م��ا  بعد  يت�سح  ومل 

ال�سوري فقط من احلدود اأم على اجلانب اللبناين كذلك.
جاء هذا يف الوقت الذي اأعلن فيه مدير االأمن العام اللبناين اللواء عبا�س 
لدى  املخطوفني  الع�سكريني  مقتل  متاأكدة من  �سبه  ال�سلطات  اأن  ابراهيم 
داع�س  لدى  املخطوفني  الع�سكريني  م�سر  ابراهيم  اللواء  وك�سف  داع�س. 
خ��لل م��وؤمت��ر �سحايف ل��ه اأج���راه ام�����س االأح���د. كما اأ���س��اف اب��راه��ي��م اأنهم 
ال�6 التي ا�ستخرجتها القوات اللبنانية تعود  اأن الرفات  �سبه متاأكدين من 
للع�سكريني املخطوفني. واأكد مدير االأمن العام اأنهم االآن ينتظرون نتائج 

فح�س احلم�س النووي للتاأكد نهائياً من هوية الرفات ال�6.
وكان اجلي�س اللبناين قد اأعلن اأم�س وقفاً الإطلق النار يف حملته على تنظيم 
للمفاو�سات  املجال  �سوريا، الإف�ساح  البلد قرب احلدود مع  داع�س يف �سرق 

املتعلقة بجنود خمطوفني منذ 2014.
وكان اجلي�س اللبناين بداأ حملته �سد عنا�سر التنظيم املتح�سنني يف جرود 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة
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ح�سابه  ع���رب  ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
ال�سخ�سي على )تويرت(: املراأة 
نب�س ي�سري يف �سرايني الوطن، 
التقدم، معها  ورافد من روافد 

ن�ستطيع اأن نكون يف الريادة مبا 
وقدرات  اإم��ك��ان��ات  م��ن  تختزله 
كثرة  �سفحات  العطاء..  على 
تظل  ولكن  ال��ت��اري��خ  �سيخلدها 

برز يف  �سفحة اأم ال�سهيد هي االأ
منها  ن�ستلهم  وال��ب��ذل،  العطاء 
والت�سحية  ال��وط��ن  ح��ب  ق��ي��م 

الجله.

العراقية ال�صيطرة  حتت  تلعفر  اأرا�صي  % من   94
•• تلعفر-اأ ف ب:

وا�سلت القوات العراقية احلكومية اأم�س مع قوات احل�سد ال�سعبي وبدعم 
من التحالف الدويل، عملية االطباق على عنا�سر تنظيم داع�س االإرهابي 
يف مدينة تلعفر، التي تعترب واحدة من اآخر معاقل التنظيم االإرهابي يف 
البلد. واعلنت قيادة العمليات امل�سرتكة بعد ا�سبوع من انطلق املعركة، ان 
القوات العراقية باتت ت�سيطر حاليا على 94 يف املئة من املدينة، اي على 
27 حيا من ا�سل االحياء ال� 29  التي تتكون منها هذه املدينة الواقعة 
يف حمافظة نينوى. واكد قائد عمليات )قادمون يا تلعفر( الفريق الركن 
عبد االم��ر ر�سيد يار اهلل ان ق��وات مكافحة االره��اب ح��ررت حي القلعة 
وب�ساتني تلعفر وترفع العلم العراقي على اأعلى بناية يف القلعة  مو�سحا 

ان العملية ما زالت م�ستمرة.
العيا�سية  ب��ل��دة  ا�ستعادة  على  حاليا  املتقدمة  العراقية  ال��ق��وات  وت��رك��ز 
الواقعة على بعد 15 كيلومرتا �سمال تلعفر، النها تقع على الطريق التي 
تربط تلعفر باحلدود ال�سورية. واو�سحت القيادة امل�سرتكة للعمليات انه 
يف جممل منطقة تلعفر متت ا�ستعادة ال�سيطرة على 1155 كلم مربعا 

من ا�سل 1655 كلم مربعا، اي �سبعني يف املئة من املنطقة.

ال�صهداء  اأ�صر  من  حاج   100
الدولة يغادرون  وامل�صابني 

•• اأبوظبي-وام:

غادرت الدولة ام�س حملة احلجاج 
من اأ�سر �سهداء الواجب وامل�سابني 
اململكة  اإىل  امل�سلحة  ال��ق��وات  م��ن 
منا�سك  الأداء  ال�سعودية  العربية 
�سوؤون  مكتب  حملة  �سمن  احل��ج 
ويل  لديوان  التابع  ال�سهداء  اأ�سر 
عهد اأبوظبي والتي ينظمها للعام 

الثاين على التوايل.
مطار  يف  احل��ج��اج  وداع  يف  وك����ان 
ال���ع���ا����س���م���ة اأب����وظ����ب����ي ع������دد من 
احلجاج  واأق���ارب  املكتب  م�سوؤويل 
يقارب  م��ا  احلملة  ت�سم  فيما   ..
ال�سهداء  اأ����س���ر  م���ن  ح���اج   100
اإع��داد برنامج  واجلرحى وق��د مت 

خا�س لهم خلل فرتة احلج.
وذويهم  ال�����س��ه��داء  اأ����س���ر  واأع������رب 
امل�ساركني يف احلملة عن فرحتهم 
ال��غ��ام��رة ب�����اأداء ف��ري�����س��ة احل���ج .. 
ال�سكر  اآي����ات  ب��اأ���س��م��ى  م��ت��وج��ه��ني 
دعمها  ع��ل��ى  احل��ك��ي��م��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
وم���ت���اب���ع���ت���ه���ا امل�������س���ت���م���رة ل���ه���م .. 
م��ع��ربي��ن ع���ن ت��ق��دي��ره��م جلهود 
ال�سهداء  اأ�����س����ر  ������س�����وؤون  م��ك��ت��ب 
لتوفره التجهيزات والت�سهيلت 
كافة اللزمة ل�سمان اأداء منا�سك 

احلج بكل ي�سر وطماأنينة.

راأ�س  بعلبك و القاع ب�سرق لبنان يف 19 اآب اأغ�سط�س.
واأعلنت قيادة اجلي�س يف بيان عن وقف الإطلق النار اإف�ساحاً للمجال اأمام 
املرحلة االأخرة للمفاو�سات املتعلقة مب�سر الع�سكريني املختطفني الت�سعة 

املحتجزين لدى تنظيم داع�س على االأرجح.
االأحد،  ام�س  ابراهيم  عبا�س  اللواء  اللبناين  العام  االأم��ن  مدير  اأعلن  وقد 
واخلارجية  الدفاع  وزي��را   . اليوم  �سيقفل  املخطوفني  الع�سكريني  اأن  ملف 
اللبنانيان زارا غرفَة العمليات الع�سكرية يف را�س بعلبك، ورف�سا اأي تفاو�س 

قبل معرفة م�سر الع�سكريني املخطوفني لدى داع�س.

تغلق  م�����ص��ل��ح��ة  جم��م��وع��ة 
الليبي  ال�������ص���رارة  ح��ق��ل 

•• طرابل�س-رويرتز:

قال م�سدر يف الزنتان، ام�س االأحد، 
اإن جمموعة م�سلحة حملية اأغلقت 
الوا�سل  االأنابيب  بخط  �سمامني 
اأكرب  النفطي  ال�����س��رارة  حقل  اإىل 
احلقول الليبية، للمطالبة مبزيد 
من اإمدادات الوقود ملنطقة الزنتان 

وحت�سني اأو�ساعها االقت�سادية.
حقل  اأن  م���ه���ن���د����س���ون،  واأو������س�����ح 
ال�����س��رارة ال����ذي ي��ن��ت��ج ن��ح��و 280 
األف برميل يومياً اأُغلق قبل اأ�سبوع 
للنفط  الوطنية  املوؤ�س�سة  واأعلنت 
حتميلت  يف  القاهرة  القوة  حالة 
ال�����س��رارة م��ن م��رف��اأ الزاوية  خ���ام 

بح�سب وثيقة لل�سركة.
وقال متحدث با�سم �سركة اخلليج 
ال���ع���رب���ي ل��ل��ن��ف��ط )اأج������وك������و(، اإن 
مكلفة  اأخ����رى  م�سلحة  جم��م��وع��ة 
اأغلقت  ال��ن��ف��ط  م��ن�����س��اآت  ب��ح��را���س��ة 
خ��ط االأن��اب��ي��ب ال��وا���س��ل اإىل حقل 
احلمادة الليبي، لكن احلقل مازال 
يعمل ومن املتوقع اإجراء حمادثات 

ام�س الإعادة فتح خط االأنابيب.

رفع العلم العراقي فوق قلعة تلعفر عقب حتريرها من االرهابيني الدواع�س
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اأخبـار الإمـارات

•• دبى - وام:

ا�ستعر�س فريق برنامج 10X يف االأمانة العامة ل� اللجنة العليا للت�سريعات 
التي   10X دب��ي  مل��ب��ادرة  الداعمة  امل�ستقبلية  امل�ساريع  اأب���رز  دب��ي  اإم���ارة  يف 
ت�ستهدف خلق بيئة ريادية تناف�سية للدولة مع دول العامل ا�ستناداً اإىل اأحدث 
التي  النقا�سية  احللقة  ذلك خلل  اال�سطناعي. جاء  الذكاء  تكنولوجيات 
اأقيمت يف مقر االأمانة العامة مب�ساركة بع�س اجلهات احلكومية بح�سور 
رئي�س واأع�ساء الفريق يف �سبيل بحث �سبل تطوير بنية ت�سريعية متطورة 
خمترب  اأك��رب  اإىل  دب��ي  مدينة  حتويل  نحو  اال�سرتاتيجي  التوجه  حتاكي 
ابتكار يف العامل لت�سبق مدن العامل ب� 10 �سنوات. وقال �سعادة اأحمد �سعيد 
العليا  للجنة  العامة  االأمانة  ب��اأن  للجنة  العام  االأم��ني  املهري  بن م�سحار 
اللزم  الدعم  بتقدمي  وقامت   10X لفريق  الثقة  قد منحت  للت�سريعات 

التوجه  دفع  �ساأنها  من  فعلية  م�ساريع  اإىل  املطروحة  املقرتحات  لرتجمة 
االبتكار احلكومي  اعتماد مفاهيم  �سّباقة يف  دبي  اال�سرتاتيجي نحو جعل 
على  ن�سع  �سعادته  واأ���س��اف  امل�ستقبلية.  املدينة  لبناء  الطريق  متهد  التي 
املحلية  احلكومية  اجلهات  بني  املت�سافرة  اجلهود  تعزيز  م�سوؤولية  عاتقنا 
يف �سبيل حتديث الت�سريعات الداعمة لعملية اإعادة �سياغة و�سناعة العمل 
اإىل مناذج مبتكرة تدفع  الراهنة و�سواًل  املرحلة  احلكومي وفق متطلبات 
الأه��داف مبادرة  وترجمًة  امل�ستقبل جت�سيداً  اإىل مدينة  دبي  عجلة حتويل 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الثاقبة  الروؤية  تعك�س  التي   10x دبي 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل . ومن جانبه اأّكد الدكتور من�سور عبدالرحمن الع�سيمي مدير اإدارة 
الت�سريعات ورئي�س فريق Dubai10X االلتزام املطلق بتنفيذ م�ساريع 
نوعية ت�ستهدف اإر�ساء دعائم متينة لتطوير العملية الت�سريعية واملنظومة 

القانونية يف دبي والتطبيق االأمثل للت�سريعات وحتقيق مبداأ �سيادة القانون 
للت�سريعات  العليا  اللجنة  دور  لتعزيز  قدماً  ال�سر  موا�سلة  على  م�سدداً 
منظومة  اإي��ج��اد  خ��لل  من  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  بناء  يف  رئي�س  كم�ساهم 
وامل�ستدامة.  ال�ساملة  التنمية  خطط  تدعم  متكاملة  وقانونية  ت�سريعية 
اأبرز  النقا�سية �سكلت من�سة مثالية لت�سليط ال�سوء على  وذكر ان احللقة 
املطلق  للت�سريعات  العليا  اللجنة  تنبثق من حر�س  التي  النوعية  امل�ساريع 
على تعزيز مرونة الت�سريعات ال�سادرة عن حكومة دبي ال�ستيعاب التطورات 
احلكومية  اجلهات  مع  العمل  بتفعيل  م�ستمرون  نحن  وق��ال  امل�ستقبلية. 
املحلية كفريق واحد من اأجل �سمان تطبيق اأف�سل واأجنح االبتكارات التي 
متكن دبي من اأن حتقق اليوم ما �ستحققه املدن املتقدمة يف العامل بعد 10 
�سنوات. ون�سر بخطى ثابتة وواثقة اليوم على درب تعزيز التكامل احلكومي 

يف جمال االإبداع واالبتكار للو�سول اإىل منوذج رائد ملدن امل�ستقبل. 

 العليا للت�صريعات ت�صتعر�س م�صاريع دعم دبي 10X مع بع�س اجلهات احلكومية

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” برقية تهنئة 
اإىل فخامة الرئي�س اإيغور دودون رئي�س جمهورية مولدوفا وذلك مبنا�سبة عيد ا�ستقلل 
بلده. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  “رعاه اهلل” و�ساحب  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة 

الرئي�س اإيغور دودون. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س مولدوفا بعيد ا�صتقالل بالده

رئي�س الدولة ي�صدر مر�صوما بقانون احتادي ب�صاأن �صريبة القيمة امل�صافة
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
“ مر�سوما  اهلل  “ ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
امل�سافة  القيمة  �سريبة  ���س��اأن  يف  احت���ادي  ب��ق��ان��ون 
وتوريد  ا�ستراد  % على   5 بن�سبة  �ستفر�س  التي 
ال�سلع واخلدمات يف كل مرحلة من مراحل االإنتاج 
اإ�سدار  ي��اأت��ي  االع��ت��ب��اري.  التوريد  وعلى  وال��ت��وزي��ع 
متهيدا   -  2017 ل�سنة   8 رق��م   - بقانون  املر�سوم 
بداية  ال��دول��ة  يف  امل�سافة  القيمة  �سريبة  لتطبيق 

�سهر يناير من العام املقبل 2018.
وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املالية  وزي��ر  دبي  حاكم 
االحتادية لل�سرائب: اإن املر�سوم بقانون احتادي يف 
اأ�سدره �ساحب  الذي  امل�سافة  القيمة  �ساأن �سريبة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
النظام  اأ�سا�سية يف  .. يعد ركيزة  الدولة حفظه اهلل 
الذي مت ت�سميمه وفقا  االإم��ارات  بدولة  ال�سريبي 
الأرقى املعاير الدولية واأف�سل املمار�سات يف جمال 

فر�س واإدارة ال�سرائب.
التي  امل�سافة  القيمة  “ تعد �سريبة  واأ�ساف �سموه 
ح�سب  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف  تطبيقها  ���س��ي��ت��م 
اإىل   2018 1 يناير  جاهزية كل دول��ة من الفرتة 
املوحدة  االتفاقية  ن�ست  كما   -  2019 يناير   1
التعاون  جمل�س  ل���دول  امل�سافة  القيمة  ل�سريبة 
للقت�ساد  مهما  راف����دا   - ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل���دول 
اال�ستدامة  يف  اإي���رادات���ه���ا  �ست�سهم  ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي 
املالية وا�ستمرارية تقدمي خدمات حكومية متميزة 
وع��ال��ي��ة اجل����ودة ت��واك��ب امل��ك��ان��ة امل��ت��ق��دم��ة للدولة 
�ستوفر  اأن��ه��ا  كما  العاملية  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  يف 
امل�سي  ال��دول��ة  حلكومة  يتيح  اإ���س��ايف  دخ��ل  م�سدر 
حتقيق  يف  الر�سيدة  القيادة  روؤى  ترجمة  يف  قدما 
االقت�ساد  تنويع  خ��لل  من  املجتمع  الأف��راد  الرفاه 
القائم  امل�ستقبل  اقت�ساد  وبناء  التنمية  ال�ستدامة 

على املعرفة واالنتاجية«.
واأو�سح �سموه اأن انعكا�سات �سريبة القيمة امل�سافة 
االإيجابية على دعم م�سرة تنمية املجتمع وتقدمه 
دعم  �سيتم  بكثر حيث  لها  املحددة  الن�سبة  �ستفوق 
على  بالنفع  تعود  التي  التنموية  امل�ساريع  حتقيق 
ال�سريبية  االإي�������رادات  م��ن خ���لل  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
الناجتة وت�سهم يف ت�سريع وترة االزدهار االقت�سادي 
اأ�سا�سية يف تقدم  والرخاء االجتماعي وتكون ركيزة 
الدولة بثبات يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية و�سوال 
اإىل حتقيق الطموحات يف الو�سول اإىل املركز االأول 

على االأ�سعدة كافة وجميع امل�ستويات.

اأن ج��م��ي��ع عمليات  ع��ل��ى  ب��ق��ان��ون  امل��ر���س��وم  وي��ن�����س 
التوريد لل�سلع واخلدمات �ستخ�سع ل�سريبة القيمة 
التي  با�ستثناء بع�س احل��االت   5% بن�سبة  امل�سافة 
تعفى  ال��ت��ي  واحل����االت  ال�سفر  ن�سبة  عليها  تطبق 
املر�سوم  ن�����س��و���س  ورد يف  مل���ا  وف��ق��ا  ال�����س��ري��ب��ة  م���ن 
ال�سريبة  عن  امل�سوؤولية  اأن  على  ن�س  كما  بقانون. 
املفرو�سة تكون على اخلا�سع لل�سريبة الذي يقوم 
اأنها  التي تعترب  اأو  بالتوريدات اخلا�سعة لل�سريبة 
ال�سلع  وت��وري��د  باال�ستراد..  اأو  لل�سريبة  خا�سعة 
الت�سرف  حق  اأو  اآخ��ر  ل�سخ�س  ال�سلع  ملكية  ونقل 
اإب����رام ع��ق��د ب��ني ط��رف��ني ي��رتت��ب عليه نقل  اأو  ب��ه��ا 
للخدمات  ت��وري��دا  يعد  وق��ت الح��ق.. كما  ال�سلع يف 
ك��ل ت��وري��د ال يعترب ت��وري��دا لل�سلع مب��ا يف ذل��ك كل 
تقدمي للخدمات وفقا ملا حتدده اللئحة التنفيذية 

للمر�سوم بقانون.
وي�ستثني املر�سوم حالتني فقط فل تعتربان توريدا 
املقابل  ك��ان  اإذا  اإال  اأي��ة ق�سيمة  اإ���س��دار  اأو  بيع  وهما 
امل�ستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية املعلنة وانتقال 
اأعمال اأو جزء م�ستقل منها من �سخ�س اإىل خا�سع 
مت  التي  االأع��م��ال  يف  باال�ستمرار  لقيامه  لل�سريبة 
اجلهة  تعترب   .. ب��ق��ان��ون  للمر�سوم  ووف��ق��ا  نقلها. 
اإذا  اأثناء ممار�سة االأعمال  احلكومية قائمة بتوريد 
تناف�س  اأو  �سيادية  غر  ب�سفة  تتم  اأن�سطتها  كانت 
يف اأن�����س��ط��ت��ه��ا ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وحت����دد ب��ق��رار من 
جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح وزير املالية اجلهات 
ب�سفة  تتم  باأنها  تعترب  التي  واأن�سطتها  احلكومية 
مناف�سة  غ��ر  فيها  تعترب  ال��ت��ي  واحل���االت  �سيادية 

للقطاع اخلا�س.
اإذا  التوريد اعتباريا  وبح�سب املر�سوم بقانون يكون 
كان توريد ل�سلع اأو خدمات كانت ت�سكل جزءا اأو كل 
اأعمال اخلا�سع لل�سريبة ومل تعد هذه  اأ�سول  من 
اأن  اأو اخلدمات جزءا من تلك االأ�سول على  ال�سلع 

يكون التوريد قد مت بدون مقابل.
ويكون التوريد اعتباريا عند انتقال �سلع كانت ت�سكل 
جزءا من اأ�سول اأعمال اخلا�سع لل�سريبة يف الدولة 
املطبقة  التعاون  اإح��دى دول جمل�س  اأعماله يف  اإىل 
لل�سريبة اأو من اأعمال اخلا�سع لل�سريبة يف اإحدى 
دول املجل�س املطبقة لل�سريبة اإىل اأعماله يف الدولة 
ب�سكل  مت  ال�سلع  ان��ت��ق��ال  فيها  ي��ك��ون  ح���االت  يف  اإال 
موؤقت وفقا للت�سريعات اجلمركية اأو مت كجزء من 

توريد اآخر خا�سع لل�سريبة لهذه ال�سلع.
اأو  �سلع  ت��وري��د  مت  اإذا  اعتباريا  ال��ت��وري��د  ي��ك��ون  كما 
اأنها  اإال  املدخلت  با�سرتداد �سريبة  ي�سمح  خدمات 
االأعمال  اأغ��را���س  لغر  جزئيا  اأو  كليا  ا�ستخدمت 
لغر  اال�ستخدام  ح��دود  يف  اعتباريا  التوريد  ويعد 

اأغرا�س االأعمال.. كما يكون التوريد اعتباريا اأي�سا 
اخلا�سع  ميتلكها  التي  واخل��دم��ات  ال�سلع  كانت  اإذا 

لل�سريبة بتاريخ اإلغاء ت�سجيله ال�سريبي.
اأو  ال��دول��ة  يف  اإق��ام��ة  مكان  لديه  �سخ�س  ك��ل  وعلى 
لل�سريبة  امل��ط��ب��ق��ة  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  اإح�����دى 
بقانون  املر�سوم  الأح��ك��ام  وفقا  ال�سريبي  الت�سجيل 
توريداته  ق��ي��م��ة  ���س��ه��ر  اأي  ن��ه��اي��ة  يف  جت�����اوزت  اإذا 
اخلا�سعة لل�سريبة التي قام بها خلل فرتة االثني 
ع�سر �سهرا ال�سابقة حد الت�سجيل االإلزامي ويف اأي 
اخلا�سعة  ال��ت��وري��دات  قيمة  جت��اوز  اأن  يتوقع  وق��ت 
يوما  ثلثني  ف��رتة  خ��لل  بها  ق��ام  التي  لل�سريبة 

املقبلة حد الت�سجيل االإلزامي.
اأكرث  اأو  ل�سخ�سني  يجوز  بقانون  املر�سوم  وبح�سب 
ميار�سون االأعمال التقدم بطلب للت�سجيل ال�سريبي 
ا�ستيفاء ال�سروط  اإذا مت  كمجموعة �سريبية وذلك 
وهي اأن يكون كل �سخ�س منهم لديه مقر تاأ�سي�س اأو 
من�ساأة ثابتة يف الدولة واأن يكون االأ�سخا�س املعنيون 
اأطرافا مرتبطة واأن ي�سيطر �سخ�س اأو اأكرث ميار�س 

االأعمال يف اإطار �سراكة على الباقني.
وين�س على اأنه ال يحق الأي �سخ�س ميار�س االأعمال 
اأن يكون لديه اأكرث من رقم ت�سجيل �سريبي واحد 
مامل تقرر اللئحة التنفيذية خلف ذلك.. يف حال 
ال�سريبي  بالت�سجيل  املرتبطة  االأط����راف  تقم  مل 
ارتباطهم  تقييم  للهيئة  يجوز  �سريبية  كمجموعة 
وماليا  اقت�ساديا  ل��لأع��م��ال  ممار�ستهم  على  ب��ن��اء 
وت��ن��ظ��ي��م��ي��ا وت�����س��ج��ي��ل��ه��م ك��م��ج��م��وع��ة ���س��ري��ب��ي��ة اإذا 
وال�سروط  لل�سوابط  وفقا  االرت��ب��اط  م��ن  حتققت 

التي حتددها اللئحة التنفيذية.
ال�سريبية  املجموعة  ت�سجيل  اإل��غ��اء  للهيئة  ويحق 
�سريبية  ك��م��ج��م��وع��ة  ت�سجيلهم  مت  م���ن  وت��ع��دي��ل 
بناء على طلب  اإزالتهم  اأو  االأ�سخا�س  بع�س  بزيادة 
امل��ذك��ورة يف  ل��ل��ح��االت  وف��ق��ا  اأو  لل�سريبة  اخل��ا���س��ع 

اللئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون.
من  لل�سريبة  اخل��ا���س��ع  ا���س��ت��ث��ن��اء  للهيئة  وي��ج��وز 
اإذا  طلبه  على  بناء  االإل��زام��ي  ال�سريبي  الت�سجيل 
حيث  فقط  ال�سفر  لن�سبة  خا�سعة  توريداته  كانت 
يجب على كل من ا�ستثني من الت�سجيل ال�سريبي 
اإخطار الهيئة باأية تغيرات تطراأ على اأعماله بحيث 
يكون خا�سعا لل�سريبة وفقا للمهل واالإجراءات التي 
حتددها اللئحة التنفيذية وللهيئة احلق با�ستيفاء 
االإدارية عن الفرتة  امل�ستحقة والغرامات  ال�سريبة 
التي مت ا�ستثناء اخلا�سع لل�سريبة فيها ومل يكن له 

احلق بذلك اال�ستثناء.
ويحق الأي �سخ�س غر ملزم بالت�سجيل ال�سريبي 
- ف��ق��ا الأح���ك���ام امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون - ال��ت��ق��دم بطلب 

نهاية  يف  اأث��ب��ت  اإذا  اخ��ت��ي��اري��ا  ال�سريبي  الت�سجيل 
اخلا�سعة  النفقات  اأو  التوريدات  قيمة  اأن  �سهر  اأي 
االث��ن��ي ع�سر  ف��رتة  بها خ��لل  ق��ام  ال��ت��ي  لل�سريبة 
�سهرا ال�سابقة جتاوزت حد الت�سجيل االختياري ويف 
اأي وقت يتوقع اأن جتاوز قيمة التوريدات اأو النفقات 
اخلا�سعة لل�سريبة التي قام بها خلل فرتة ثلثني 

يوما املقبلة حد الت�سجيل االختياري.
ا�ستراد  قيمة  اأخ��ذ  املقيم  غر  لل�سخ�س  يحق  وال 
ال�سلع واخلدمات لغر�س حتديد ما اإذا كان يحق له 
الت�سجيل ال�سريبي يف حال كان احت�ساب ال�سريبة 
لهذه ال�سلع واخلدمات يقع على عاتق امل�ستورد وفقا 

الأحكام املر�سوم بقانون.
قام  اإذا  ما  حتديد  اأن  على  بقانون  املر�سوم  وين�س 
وحد  االإل���زام���ي  الت�سجيل  ح��د  ب��ت��ج��اوز  ال�سخ�س 
قيمة  اإج��م��ايل  باحت�ساب  يتم  االختياري  الت�سجيل 
بها  التي قام  ال�سلع واخلدمات اخلا�سعة لل�سريبة 
ا�ستلمها  التي مت  املعنية  واخلدمات  ال�سلع  وقيمة 
من قبل ال�سخ�س يف حال مل يتم احت�سابها وقيمة 
ال��ت��وري��دات اخلا�سعة  امل��ع��ن��ي م��ن  اأو اجل���زء  ك��ام��ل 
اأو  كليا  اال���س��ت��ح��واذ  مت  اإذا  اإل��ي��ه  ال��ع��ائ��دة  لل�سريبة 
جزئيا على اأعمال �سخ�س قام بها وقيمة التوريدات 
اخلا�سعة لل�سريبة التي قامت بها اأطراف مرتبطة 

وفقا للحاالت التي حتددها اللئحة التنفيذية.
وعلى امل�سجل اأن يتقدم بطلب للهيئة الإلغاء ت�سجيله 
خا�سعة  بتوريدات  القيام  عن  توقف  اإذا  ال�سريبي 
اخلا�سعة  ال��ت��وري��دات  قيمة  كانت  اإذا  اأو  لل�سريبة 
لل�سريبة التي قام بها خلل فرتة اثني ع�سر �سهرا 

متتالية اأقل من حد الت�سجيل االختياري.
ت�سجيله  الإل��غ��اء  للهيئة  بطلب  التقدم  وللم�سجل 
التوريدات اخلا�سعة  كانت قيمة  ال�سريبي يف حال 
لل�سريبة التي قام بها خلل فرتة اثني ع�سر �سهرا 

�سابقة اأقل من حد الت�سجيل االإلزامي.
من  القانون  بح�سب  ال�سلع  ا�ستراد  قيمة  وتتكون 
للت�سريعات  وف��ق��ا  اجل��م��رك��ي��ة  ل��لأغ��را���س  ال��ق��ي��م��ة 
وال�سحن  ال���ت���اأم���ني  ق��ي��م��ة  م��ت�����س��م��ن��ا  اجل��م��رك��ي��ة 
�سرائب  واأي����ة  جمركية  ر���س��وم  اأي���ة  اىل  ب��االإ���س��اف��ة 

انتقائية تدفع على ا�ستراد ال�سلع.
“ مبوجب املر�سوم بقانون  “ ن�سبة ال�سفر  وتطبق 
على جمموعة من ال�سلع واخلدمات وهي الت�سدير 
املبا�سر اأو غر املبا�سر اإىل خارج دول جمل�س التعاون 
املطبقة لل�سريبة وفقا ملا حتدده اللئحة التنفيذية 
وخدمات نقل الركاب وال�سلع الدولية التي تبداأ يف 
الدولة اأو تنتهي فيها اأو متر عرب اأرا�سيها وكذلك 
اخل���دم���ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذا ال��ن��ق��ل وال��ن��ق��ل اجلوي 
للركاب داخل الدولة يف حال اأعترب هذا النقل دوليا 

وفقا للمادة 1 من معاهدة وار�سو الدولية لتوحيد 
بع�س قواعد النقل اجلوي لعام 1929.

ال��ن��ق��ل اجلوية  و���س��ائ��ط  ت��وري��د  اأي�����س��ا  ك��م��ا ت�ستمل 
والبحرية والربية امل�ستخدمة لنقل الركاب وال�سلع 
التي حتددها اللئحة التنفيذية وتوريد اخلدمات 
وال�سلع املرتبطة بتوريد و�سائط النقل واملخ�س�سة 
لت�سغيلها اأو ت�سليحها اأو �سيانتها اأو حتويلها وتوريد 
طائرات و�سفن االإنقاذ وامل�ساعدة جوا وبحرا وتوريد 
اأو  ال�سلع  نقل  بخدمات  املرتبطة  واخلدمات  ال�سلع 
والبحرية  النقل اجلوية  الركاب على منت و�سائط 

والربية واملخ�س�سة لل�ستهلك على متنها.
كما تطبق ن�سبة ال�سفر على توريد املعادن الثمينة 
اال�ستثمارية اأو ا�سترادها لغايات اال�ستثمار وتطبق 
يتم  ال���ذي  ال�سكنية  للمباين  االأول  ال��ت��وري��د  ع��ل��ى 
3 �سنوات من تاريخ انتهاء بنائها من خلل  خلل 

بيعها اأو اإيجارها كاملة اأو جمزاأة.
امل�سممة  ل��ل��م��ب��اين  االأول  ال���ت���وري���د  ع��ل��ى  وت��ط��ب��ق 
اخلرية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  ال�ستخدامها  خ�سي�سا 
التي  لل�سوابط  وفقا  اإيجارها  اأو  بيعها  خ��لل  من 
التوريد  اإىل  اإ���س��اف��ة  التنفيذية  اللئحة  حت��دده��ا 
االأول للمباين التي مت حتويلها من مبان غر �سكنية 

اإىل مبان �سكنية من خلل بيعها اأو اإيجارها.
وتطبق ن�سبة ال�سفر على توريد النفط اخلام والغاز 
وال�سلع  التعليم  خ��دم��ات  ت��وري��د  وع��ل��ى  الطبيعي 
ومرحلة  احل�سانة  ل��دور  بها  املرتبطة  واخل��دم��ات 
االأ�سا�سي  وال��ت��ع��ل��ي��م  االأ���س��ا���س��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ب��ل  م���ا 
للحكومة  اململوكة  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  اإ�سافة 
وفقا  قبلهم  م��ن  امل��م��ول��ة  اأو  املحلية  اأو  االحت���ادي���ة 
توريد  على  وكذلك  التنفيذية  اللئحة  حت��دده  ملا 
واالأ�سا�سية  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
وال�����س��ل��ع واخل���دم���ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا وف��ق��ا مل��ا حتدده 

اللئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون.
توريدات  ال�����س��ري��ب��ة  م��ن  تعفى  ال��ق��ان��ون  وب��ح�����س��ب 
ب��ع�����س اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي حت���دده���ا اللئحة 
اأو  بيعها  خ���لل  م��ن  ال�سكنية  وامل��ب��اين  التنفيذية 
اإيجارها با�ستثناء ما يتم تطبيق ن�سبة ال�سفر عليه 

واالأرا�سي الف�ساء وخدمات النقل املحلي للركاب.
ووفقا للمر�سوم بقانون حت�سب ال�سريبة امل�ستحقة 
جمموع  ي�ساوي  مبا  �سريبية  ف��رتة  اأي��ة  عن  الدفع 
فر�سها  التي  ال�سريبة  وه��ي   - املخرجات  �سريبة 
دفعها  الواجب   - توريداته  لل�سريبة على  اخلا�سع 
خلل  بها  ق��ام  والتي  بقانون  املر�سوم  الأحكام  وفقا 
�سريبة  جمموع  منها  خم�سوما  ال�سريبية  الفرتة 
امل���دخ���لت ال��ق��اب��ل��ة ل��ل���س��رتداد م��ن ق��ب��ل اخلا�سع 
لل�سريبة خلل الفرتة ذاتها - وهي ال�سريبة التي 

دفعها عندما مت توريد �سلع اأو خدمات له اأو عندما 
قام باال�ستراد والتي تتيح حق اال�سرتداد -.

ال�سريبي  االإق��رار  لل�سريبة تقدمي  وعلى اخلا�سع 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ع����ن ك����ل ف�����رتة ���س��ري��ب��ي��ة و����س���م���ن املهل 
التنفيذية  ال��لئ��ح��ة  حت���دده���ا  ال��ت��ي  واالإج��������راءات 
ل��ل��ت�����س��ري��ح ع���ن ج��م��ي��ع ال���ت���وري���دات ال��ت��ي ق����ام بها 
اللئحة  ال���ف���رتة. وحت����دد  ت��ل��ك  ت��ل��ق��اه��ا خ���لل  اأو 
التي  ال�سريبة  ���س��داد  واإج�����راءات  مهل  التنفيذية 
تظهر يف االإقرار ال�سريبي على اأنها م�ستحقة الدفع 
وفقا الأحكام هذا املر�سوم بقانون. وبح�سب املر�سوم 
بقانون يجب على اخلا�سع لل�سريبة عند توريد اأي 
اأ�سل راأ�سمايل ل�ساحله اأو ا�ستراد من قبله اأن يقوم 
بتقييم مدة ا�ستخدام االأ�سل واأن يجري الت�سويات 
وفقا  دفعها  مت  ال��ت��ي  امل��دخ��لت  ل�سريبة  ال��لزم��ة 
على  للمر�سوم  ووفقا  الراأ�سمالية.  االأ�سول  لنظام 
املتعلقة  بال�سجلت  االحتفاظ  لل�سريبة  اخلا�سع 

باالأ�سول الراأ�سمالية ملدة ال تقل عن ع�سر �سنوات.
ب��ق��ان��ون م��ت��ط��ل��ب��ات و�سروط  امل���ر����س���وم  وق����د ح����دد 
الفواتر ال�سريبية بحيث يكون على امل�سجل وعند 
ن�سخة  ي�سدر  اأن  لل�سريبة  خا�سع  بتوريد  قيامه 
اأ�سلية من الفاتورة ال�سريبية واأن ي�سلمها للم�ستلم 
امل�سجل عند قيامه بتوريد  اأنه على  املتلقي. كما  اأو 
الفاتورة  م��ن  اأ���س��ل��ي��ة  ن�سخة  ي�����س��در  اأن  اع��ت��ب��اري 
ال�سريبية واأن ي�سلمها يف حال وجود م�ستلم �سلع اأو 
يف  �سجلته  يف  فيها  يحتفظ  اأن  اأو  خدمات  متلقي 

حال عدم وجود م�ستلم اأو متلقي.
مبلغا  ي�ستلم  �سخ�س  اأي  على  اأن  املر�سوم  واأو���س��ح 
يقوم  اأن  اأنه �سريبة  اأ�سدره على  وفقا الأي م�ستند 
بت�سديد املبلغ اإىل الهيئة حتى لو مل تكن م�ستحقة. 
ال�سريبية  ال��ف��ات��ورة  اإ���س��دار  امل�سجل  على  اأن  كما 

خلل 14 يوما من تاريخ التوريد.
يجب  ال��ت��ي  البيانات  التنفيذية  اللئحة  وح���ددت 
وال�سروط  ال�����س��ري��ب��ي��ة  ال���ف���ات���ورة  ت��ت�����س��م��ن��ه��ا  اأن 
ال�سريبية  الفاتورة  الإ���س��دار  اللزمة  واالإج���راءات 
اإل��ك��رتون��ي��ا واحل�����االت ال��ت��ي ال ي��ت��وج��ب ف��ي��ه��ا على 
اىل  وت�سليمها  ال�سريبية  الفاتورة  اإ�سدار  امل�سجل 
امل�ستلم اأو املتلقي واحلاالت التي يجوز فيها اإ�سدار 
ال�سريبية  ال��ف��ات��ورة  ع��ن  ب���دال  اأخ����رى  م�����س��ت��ن��دات 
و�سروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها واحلاالت 
�سريبية  ف��ات��ورة  اإ���س��دار  ل�سخ�س  فيها  يجوز  التي 
بقانون  املر�سوم-  ويتوفر  امل�سجل.  امل��ورد  عن  نيابة 
احتادي رقم 8 ل�سنة 2017 يف �ساأن �سريبة القيمة 
املوقع االإلكرتوين  الكاملة على  امل�سافة - ب�سيغته 
لوزارة املالية واملوقع االإلكرتوين للهيئة االحتادية 

لل�سرائب.

••  اأبوظبي -وام:

زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأك���د 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآِل 
ال��ظ��ف��رة ان االح��ت��ف��ال ب��� ي��وم املراأة 
والع�سرين  ال��ث��ام��ن  يف  االإم��ارات��ي��ة 
من �سهر اأغ�سط�س من كل عام ياأتي 
اإمي��ان��ا م��ن ق��ي��ادة ال��دول��ة الر�سيدة 
ب��ن��ات الوطن  ب��اأه��م��ي��ة م�����س��اه��م��ات 
ونه�سة  التنمية  ودوره��ن يف جهود 
قدمن  ملا  وتكرميا  وتقديرا  البلد 
لدعم م�سرة الدولة داخل الوطن 
وخ����ارج����ه. وق�����ال ���س��م��وه ان امل�����راأة 
ب��ت��ق��دي��ر قيادة  االإم���ارات���ي���ة حت��ظ��ى 
من  ب��دءا  املتوا�سل  ودعمها  الدولة 
قيام احت��اد دول��ة االإم���ارات العربية 
املتحدة يف الثاين من �سهر دي�سمرب 

القائد  ك������ان  ف���ق���د   1971 ع������ام 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان 
باين نه�سة االإم��ارات حري�سا على 
امل���راأة ومتكينها واإزال���ة جميع  دع��م 
امل���ع���وق���ات ال��ت��ي ت��ق��ف ح��ائ��ل اأم����ام 

تقدمها واالعرتاف بحقوقها.
ونوه �سموه مبا توليه قيادة الدولة 
وتعزيز  امل����راأة  لتمكني  اأه��م��ي��ة  م��ن 
بف�سل  امل��ي��ادي��ن  جميع  يف  مكانتها 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  ال��روؤي��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
واأخيه  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  رع���اه 

ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة اميانا من �سموهم 
امل��راأة يف دع��م م�سرة  مبا قامت به 

التقدم واالزدهار .
وق������ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح����م����دان بن 
�سمو  اخ��ت��ي��ار  اأن  ن��ه��ي��ان  اآِل  زاي�����د 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�س  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�����اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
يف  �سريك  »امل����راأة  �سعار  والطفولة 
اخل����ر وال���ع���ط���اء« ل��ه��ذا ال���ع���ام هو 
خر دليل على اميان �سموها بقدرة 
التفاعل مع  االم��ارات��ي��ة على  امل���راأة 
وبذل  ال��دول��ة  املتعددة يف  امل��ب��ادرات 
الإجناح  يحتاجه  م��ن  ل��ك��ل  ال��ع��ط��اء 

ع���ام اخل���ر ال����ذي اط��ل��ق��ه �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل .

االإم����ارات  دول���ة  اإن  �سموه  واأ���س��اف 
�سهدت خ��لل ال��ع��ق��ود االأرب��ع��ة من 
التطورات  الكثر من  عمر االحتاد 
نه�سة  ع���ا����س���ت  ح���ي���ث  امل���ل���م���و����س���ة 
تنموية على جميع ال�سعد �سهد لها 
القا�سي والداين فا�ستطاعت دولتنا 
وتتجاوز  الزمن  اأن تخت�سر  الفتية 
وقد  االأمم  �سهدته  ال���ذي  ال��ت��ط��ور 
رافق هذا التطور حتوالت نوعية يف 
م�سرة املراأة االإماراتية حيث اأولت 
اهتماماً متزايداً ومتنامياً مبختلف 
ق�ساياها يف كل املجاالت والقطاعات 
مبا انعك�س جلياً على كل امل�ستويات 
اأ�سار  و   . واالأهلية  منها  احلكومية 
فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  ان  ���س��م��وه 

اأم االم��ارات تعمل على  بنت مبارك 
االرتقاء باملراأة ودعمها اإمياناً منها 
ت�سعى  اإذ  املجتمع  باأهمية دوره��ا يف 
دول��ة االأم��ارات لتوفر �ُسبل العمل 
لها باملجاالت كافة بف�سل توفر بيئة 
ورا�سخة  داع��م��ة  ت�سريعية  وق��اع��دة 
يف  االإيجابية  امل�ساركة  م��ن  مكنتها 

م�سرة التنمية.
واأ�ساف �سموه »اأدرك��ت االإم��ارات اأن 
للمراأة دورا اأ�سا�سيا يف بنية املجتمع 
االأعمال  ك��ل  يف  فاأقحمتها  ال�سليم 
فيها  ت����ق����دم  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ال����ت����ي 
االإماراتية  فاملراأة  الكثر  للمجتمع 
فقط  االأج��ي��ال  ومربية  االأم  لي�ست 
مع  بكتف  كتفاً  تعمل  التي  ه��ي  ب��ل 
امل�ستقبل  اإم��������ارات  ل��ب��ن��اء  ال���رج���ل 
اأ�سبحت  ال�����روؤي�����ة  ه�����ذه  و����س���م���ن 

االإم��ارات م�سرب مثل فيما حققته 
املجاالت  كل  يف  عملت  التي  للمراأة 
واملهند�سة  ال��ط��ب��ي��ب��ة  ل��ي�����س��ت  ف��ه��ي 
ب��ل ه��ي القائدة  وم��رب��ي��ة االأج���ي���ال 
والوزيرة ورئي�سة للمجل�س الوطني 
واأي�سا  االأع��م��ال  و�سيدة  االحت���ادي 
املجاالت  ك���اف���ة  يف  امل��ت��ط��وع��ة  ه���ي 
املنت�سبة  وهى  واخلرية  االن�سانية 
يف اجلندية املدافعة عن بلدها كما 
حققت املراأة يف دولة االإمارات املزيد 
املتميزة  واالإجن�����ازات  املكا�سب  م��ن 
الن�ساء  من  الكثر  بها  �سبقت  التي 
التمكني  اإط��ار برنامج  العامل يف  يف 
اأط��ل��ق��ه �ساحب  ال�����ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
يف  املنا�سب  اأع��ل��ى  تتبواأ  واأ�سبحت 

�سريكاً  واأ���س��ح��ت  امل���ج���االت  ج��م��ي��ع 
التنمية  م�سرة  ق��ي��ادة  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً 
وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث م��ن خلل 
ال�سيادية  ال�سلطات  يف  م�ساركتها 
والنيابية  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال����ث����لث 
ح�سورها  اإىل  اإ�سافة  والق�سائية.. 
الفاعل على �ساحات العمل الن�سوي 
والدويل. وثمن  واالإقليمي  العربي 
الوطن  ���س��ه��داء  اأّم��ه��ات  دور  �سموه 
االأب�������رار ال���ذي���ن ق���دم���وا اأرواح���ه���م 
وت�����س��ح��ي��ات��ه��م ف�������داء ل���ل���وط���ن .. 
ال�سهداء  اأمهات  ان  �سموه  مو�سحا 
�سورة  اإعطاء  ا�ستطعن  وزوجاتهم 
التي  االإم��ارات��ي��ة  االأم  ع��ن  م�سرفة 
مبعانيها  اأم���ث���ل���ة  اأروع  ����س���رب���ت 
النف�سية واالأخلقية وفخرها بابنها 
ال�سهيد. وقدم �سمو ال�سيخ حمدان 

بن زايد اآِل نهيان يف ختام ت�سريحه 
التهنئة ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك يف هذا اليوم وهنيئا للمراأة 
العظيم  ال��و���س��ام  ه���ذا  االم���ارات���ي���ة 
اأ�سراراً على  وال��ذي لن يزيدها اال 
امل�سي بخطى مت�سارعه فى حتقيق 
املزيد من االجنازات واملكا�سب التى 
والبناء  التنمية  فى م�سرة  ت�ساهم 

االجتماعي.

•• حلج -وام:

يوا�سل فريق هيئة الهلل االأحمر 
حلج  حم����اف����ط����ة  يف  االإم���������ارات���������ي 
زايد  و�سية  حملة  تنفيذ  اليمنية 
دعم  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ي��م��ن  ب��اأه��ل 
اأ���س��ر ال�����س��ه��داء واجل��رح��ى واإدخ���ال 

ال�سعادة والفرحة على قلوبهم .
وت��اأت��ي ه���ذه احل��م��ل��ة - ال��ت��ي بداأت 
يف   - اجل�������اري  اأغ�����س��ط�����س   20 يف 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ح����ر�����س  اإط���������ار 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
على  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  م�ساندة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�سلحة وذلك دعما 
الأ�سر ال�سهداء واجلرحى ملا قدموه 

من ت�سحيات يف ميادين الدفاع عن 
اأر�سهم بالتزامن مع عيد االأ�سحى 

املبارك.

يف هذا ال�سدد .. وزعت هيئة الهلل 
االأح���م���ر االإم�����ارات�����ي ���س��ب��اح ام�س 
اخلبجي  نا�سر  الدكتور  وبح�سور 

�سرائية  ك���وب���ون���ات  حل���ج  حم��اف��ظ 
ع��ل��ى اأ���س��ر ال�����س��ه��داء واجل���رح���ى يف 
املحافظة. واتخذت اللجنة املنظمة 

وامل�����س��رف��ة ع��ل��ى ال��ت��وزي��ع اإج����راءات 
ل�سمان حفظ كرامة ذوي ال�سهداء 
واجل���رح���ى م���ن خ����لل اآل���ي���ة عمل 

لتوزيع الق�سائم على امل�ستفيدين.
�سكره  ع����ن  وع�����رب حم���اف���ظ حل����ج 
ما  االم���ارات على  ل��دول��ة  وتقديره 

اإن�سانية  م�����س��اع��دات  م���ن  ت��ق��دم��ه 
واجلرحى  ال�سهداء  الأ�سر  وخرية 
اإىل  م�����س��را   .. يف حم��اف��ظ��ة حل���ج 

اخلرية  االع����م����ال  ه����ذه  م��ث��ل  اأن 
تر�سم الب�سمة على وجوه االأطفال 

وذويهم.
ال�سهداء  اأ���س��ر  اأع��رب��ت  جهتها  م��ن 
واجلرحى عن تقديرها جلهود دولة 
االإم��ارات وما تقدمه هيئة الهلل 
االإم���ارات���ي م��ن م�ساعدات  االأح��م��ر 
تعك�س مدى تلم�س حاجات ومعاناة 
هذه  اأن  اإىل  منوهني   .. اليمنيني 
امل�ساعدات جاءت يف الوقت املنا�سب 
خا�سة يف ظل احلاجة لها مع قدوم 

عيد االأ�سحى املبارك.
اأن » حملة و�سية زايد الأهل  يذكر 
ثالث  ح��ت��ى  ت�ستمر  ال��ت��ي   « ال��ي��م��ن 
اأي����ام ع��ي��د االأ���س��ح��ى امل���ب���ارك تاأتي 
تزامنا مع حملة اآخرى حتت عنوان 
»ا�سعادهم عيدنا« تنفذ يف 67 دولة 
حول العامل وت�سمل اأكرث من 215 

األف م�ستفيد.

حمدان بن زايد : يف يوم املراأة الإماراتية نثمن دور وت�صحيات اأمهات �صهداء الوطن الأبرار

اله��الل يوا�ص��ل حمل�������ة )و�صي���ة زاي���د باأه�����ل اليم����ن( يف حل���ج
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اأخبـار الإمـارات
البعثة الر�صمية تعلن جاهزيتها لتفويج حجاج الدولة اإىل امل�صاعر املقد�صة

•• مكة املكرمة-وام:

اأجرت البعثة الر�سمية للحج ام�س تدريبا ميدانيا و�سرحا 
منى  م�سعر  من  الرحمن  �سيوف  تفويج  اآلية  عن  وافيا 
اإىل م�سعر عرفات وذلك ا�ستعدادا لعملية ت�سعيد ونفرة 
احلجيج. واأعلنت البعثة جاهزيتها لتنفيذ خطة التفويج 
العامة واأن جميع اللجان م�سخرة خلدمة �سيوف الرحمن 
واأن تراكم خربات ال�سنوات املا�سية جتعل من جلان وفرق 

البعثة حا�سرة الإجناح اخلطة.
اخلروج  عند  احل��م��لت  لتنظيم  عمل  ف��رق  ت�سكيل  ومت 

على  التنبيه  ال��ت��دري��ب  اآل��ي��ة  و�سملت  امل�ساعر  ق��ط��ار  اإىل 
فرق العمل املتخ�س�سة الإر�ساد وتنبيه اأ�سحاب احلملت 
بالدخول من االأبواب املخ�س�سة لكل حملة واإلزام كل حاج 
امل�ساعر  قطار  و�سوار  التعريفية  البطاقة  حمل  ب�سرورة 
والتنبيه  احلجيج  مقدمة  يف  احلملة  �ساحب  يكون  واأن 
حتي  اأم��اك��ن��ه��م  يف  بالبقاء  االل��ت��زام  احل��ج��اج  جميع  على 
االإعلن ال�سوتي عن ا�سم كل حملة لتخرج منعا للتزاحم 

والتدافع واإرهاق احلجاج.
وينطلق اأول فوج - طبقا للخطة املر�سومة من قبل البعثة 
اإىل  الثامنة �سباحا من منى  ال�ساعة  الر�سمية للدولة - 

هناك  و�ستكون  دقيقة   15 تبلغ  ال��رح��ل��ة  وم���دة  ع��رف��ات 
كبار  خا�سة  كافة  للحجاج  القطار  داخ��ل  عامة  خ��دم��ات 
ال�سن واأ�سحاب الهمم منهم .. فيما تقدم اللجنة الطبية 
عمليات  يف  للم�ساعدة  جاهزة  و�ستكون  وامل�ساندة  الدعم 

التفويج .
العامة  التفويج  خطة  على  التدريب  عمليات  خ��لل  ومت 
�سرح اآلية دخول احلجاج اإىل قطار امل�ساعر ليكون ركوبهم 
على دفعات حيث ي�ستوعب القطار 3500 حاج يف الرحلة 
ي�سهل  اأن  �سانه  م��ن  ب��اب��ا   160 على  وي��ح��ت��وي  ال��واح��دة 

عمليه دخول وخروج احلجاج .

درهم مليون   125 بقيمة  دولة   21 يف  الأحمر  الهالل  كفالت  من  م�صتفيد  األف   98
•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد االأيتام واالأ�سر وطلب العلم واأ�سحاب الهمم الذين تكفلهم هيئة 
الهلل االأحمر االإماراتي داخل الدولة وخارجها حتى نهاية يونيو املا�سي 
األفا و999 فردا يف 21 دولة .. منهم 95 األفا و927 يتيما اإ�سافة اإىل   97
الهمم و144 طالب علم وبلغت  اأ�سحاب  اأ�سرة و831 من   1097 كفالة 
125 مليونا  العام اجل��اري  اأ�سهر االأوىل من  ال�ستة  قيمة كفاالتهم خلل 

و389 األفا و899 درهما.
العام  االأول من  الن�سف  خ��لل  كفالتهم  الذين متت  االأي��ت��ام  ع��دد  بلغ  كما 
اجلاري 8 اآالف و803 اأيتام اإىل جانب كفالة 20 اأ�سرة و 42 من اأ�سحاب 

الهمم و 30 طالب علم .
وتت�سدر كفالة اأيتام الهلل االأحمر يف فل�سطني قائمة الدول امل�ستفيدة من 
الربنامج حيث تكفل الهيئة هناك 14 األفا و298 يتيما .. تليها الهند 12 
األفا و313 يتيما وم�سر 10 اآالف و111 يتيما ثم العراق 10 اآالف و 68 

يتيما فال�سودان 8 اآالف و791 وموريتانيا 5 اآالف و429 .
 943 و  اآالف   3 والبو�سنة  و158  اآالف   5 اجلزائر   .. القائمة  وت�سمنت 
واألبانيا 3 اآالف و 888 وال�سومال 3 اآالف و 782 يتيما تلتها االأردن 3 
اآالف و 716 وكازاخ�ستان 3 اآالف و 373 وغانا األفني و 497 يتيما وت�ساد 
األفني و193 وتوجو األف و543 تايلند 931 يتيما وقرغيز�ستان 927 

الهيئة  59 يتيما تكفلهم  و  األفني  اإىل جانب   366 واأثيوبيا   541 ومايل 
داخل الدولة. وقال �سعادة فهد عبد الرحمن بن �سلطان نائب االأمني العام 
للهلل االأحمر لقطاع امل�ساعدات الدولية اإن الهيئة متيزت بف�سل متابعة 
الظفرة  احل��اك��م يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
االأيتام  وكفالة  رعاية  برامج  كبرة يف  ب�سورة  االأحمر  الهلل  هيئة  رئي�س 
التي ت�سهد تو�سعا م�ستمرا بف�سل العناية اخلا�سة التي توليها لهذه الفئة 
واالإقبال الكبر من اخلرين واملح�سنني على م�ساندة جهود الهيئة يف هذا 

اجلانب.
لق�سايا  التاأييد  ح�سد  من  الهيئة  متكنت  اجلهود  هذه  بف�سل  اأن��ه  واأ�ساف 
التميز يف  اأن هذا  موؤكدا   .. اأو�ساعهم  اإىل  االنتباه  ولفت  االإن�سانية  االأيتام 
الدولة  مب��ب��ادرات  دوم��ا  يتعزز  االأي��ت��ام  بق�سايا  الكبر  وااله��ت��م��ام  العطاء 
االأ�سد �سعفا  الفئات  اأو�ساع  لتح�سني  املتوا�سل  و�سعيها  امل�ستمرة  االإن�سانية 

يف كل مكان .
االأيتام  احتياجات  توفر  على  تعمل  االأح��م��ر  الهلل  هيئة  اأن  على  و�سدد 
التي  االأخ���رى  واخل��دم��ات  واالجتماعية  والتعليمية  ال�سحية  امل��ج��االت  يف 
بف�سل  وذل��ك  ومتطلباتها  احلياة  ظ��روف  مواجهة  يف  واأ�سرهم  ت�ساندهم 
التخطيط اجليد واالآليات الفعالة التي متتلكها الهيئة يف م�سروع ت�سويق 

االأيتام على الكفلء وا�ستقطاب دعمهم وم�ساندتهم للأيتام واأ�سرهم.
النبيل م�ستثمرين دنياهم  العمل  الكفلء بقفون خلف جناح هذا  اأن  واأك��د 

الآخرتهم من خلل بذلهم وعطائهم يف جمال رعاية وكفالة االأيتام .
تتفاقم  الكوارث  و  النزاعات  االأطفال �سحايا  اإن معاناة  �سلطان  ابن  قال  و 
االأحداث  لتلك  نتيجة  و  منها  ت�سررا  ال�سرائح  اأك��رث  باعتبارهم  با�ستمرار 
تتزايد اأعداد االأيتام بفقد االأب واملعيل وتتدهور اأو�ساعهم االإن�سانية لذلك 
مل تغب عن ا�سرتاتيجية الهلل االأحمر حت�سني ظروفهم واحلد من معاناة 
املجتمع  الهيئة متكنت من حتريك  اأن  اإىل  ال�سدد  واأ�سار يف هذا   . اأ�سرهم 
املحلي مبختلف قطاعاته جتاه االأيتام واأو�ساعهم االإن�سانية ولفت االنتباه 
االأيتام  االإن�ساين بني  الهيئة ج�سرا للتوا�سل  ال�سرورية وكانت  ملتطلباتهم 
هذه  ل�سالح  االإن�سانية  املكت�سبات  من  الكثر  حتقيق  مت  وعربها  والكفلء 

الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا.
اأم��ام اجلميع يف هذا  امل�سرعة  بوابات اخلر  اإح��دى  الهيئة �ستظل  اأن  واأك��د 
وتقوم  ال�سعفاء  اأج���ل  م��ن  للبذل  ي�ساء  مل��ن  الفر�سة  تتيح  امل��ع��ط��اء  البلد 
امل�ساركة يف تنفيذ براجمها و م�ساريعها  ا�سرتاتيجيتها على تو�سيع قاعدة 
اخلرية لتخفيف معاناتهم واإي�سال ر�سالتها للجميع ولن تدخر و�سعا يف 
�سبيل حتقيق غاياتها و�ستتوا�سل براجمها من اأجل م�ستقبل اأف�سل وحياة 

كرمية للأيتام واأ�سرهم .
من جانبه اأكد عبيد رحمت البلو�سي مدير اإدارة االأيتام يف الهيئة اأن رعاية 
املادي  الدعم  تقدمي  على  تتوقف  ال  الدولة  داخ��ل  للأيتام  االأحمر  الهلل 
لهم والأ�سرهم بل تتعداه للتوا�سل الدائم معهم ملعرفة اأحوالهم من خلل 

املعي�سية  اأو�ساعهم  على  كثب  عن  للوقوف  منازلهم  يف  امليدانية  ال��زي��ارات 
واالقت�سادية والتعليمية واالجتماعية ومتابعتهم خلل العطلة ال�سيفية .

درهم   300 تبلغ  الدولة  داخ��ل  لليتيم  ال�سهرية  الكفالة  قيمة  اأن  واأو�سح 
وخارجيا ترتاوح ما بني 150 و 200 درهم وتتم عملية �سداد م�ستحقات 
وذلك  البنوك  يف  الكفلء  ح�ساب  م��ن  ال�سهري  التحويل  ع��رب  اإم��ا  االأي��ت��ام 
وفروعها  الهيئة  مقر  يف  واملتوفر  بذلك  اخل��ا���س  النموذج  على  بالتوقيع 
و�سمن ح��م��لت جمع ال��ت��ربع��ات اأو ع��ن ط��ري��ق ال�����س��داد ن��ق��دا واأي�����س��ا عرب 
التطبيق الذكي الذي يتيح خ�سم مبلغ الكفالة ال�سهري من بطاقة ائتمان 

الكافل تلقائيا .
وا�ستقطاب  التاأييد للأيتام  اأ�سلوبا متميزا يف ح�سد  تنتهج  الهيئة  اأن  واأك��د 
الدعم وامل�ساندة لهم وذلك عرب طرح ا�ستمارات للكفالة بعدد االأيتام الذين 

ترغب الهيئة يف اإيجاد كفلء لهم.
واأ�سار اإىل اأن اال�ستمارة تت�سمن معلومات وافية عن اليتيم وجن�سيته ومكان 
واالقت�سادي  واالجتماعي  ال�سحي  وو�سعه  التعليمية  وم��راح��ل��ه  اإق��ام��ت��ه 
واالأ�سري .. مو�سحا اأنه ما على الكفيل الذي يرغب يف منا�سرة اأو�ساع هوؤالء 
الدولة  م�ستوى  على  فروعها  اأو  للهيئة  الرئي�سي  املقر  زي��ارة  اإال  ال�سعفاء 
واملجمعات  ال��ك��ربى  الت�سوق  م��راك��ز  يف  املنت�سرين  مبندوبيها  االت�سال  اأو 
التجارية يف خمتلف اأنحاء الدولة اأو من خلل الربيد االإلكرتوين اإ�سافة 

اإىل االت�سال الهاتفي باملقر الرئي�سي والفروع .

العمل من ال�ساد�سة والن�سف �سباحًا حتى ال�سابعة والن�سف م�ساء

م�صالخ اأبوظبي تنهي ا�صتعداداتها ل�صتقبال عيد الأ�صحى املبارك
•• اأبوظبي -الفجر:

البلدية  ال�������س���وؤون  دائ�����رة  اأن���ه���ت 
اأبوظبي  مدينة  بلدية   - والنقل 
اال�ستعدادات  و  االإج����راءات  كافة 
ال��ت��اب��ع��ة لها  امل�����س��ال��خ  يف ج��م��ي��ع 
وتلبية  اجل����م����ه����ور  ال����س���ت���ق���ب���ال 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م خ����لل اأي������ام عيد 
االأ����س���ح���ى امل�����ب�����ارك، وذل������ك من 
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف �سباحاً 
م�ساء  والن�سف  ال�سابعة  وح��ت��ى 
ال�ساد�سة  وم���ن  ال��ع��ي��د،  اي���ام  اأول 
والن�سف  ال�سابعة  وحتى  �سباحاً 
م�ساء باقي اأيام العيد، اأما عملية 
اأيام  اأول  تبداأ من  االأبقار  جتهيز 
العيد بعد ال�ساعة 12.00 ظهراً، 
اأبوظبي االآيل،  وذلك يف م�سالخ: 
والوثبة  ل��ل��ج��م��ه��ور،  واأب���وظ���ب���ي 
 ، ي��ا���س، وال�����س��ه��ام��ة  االآيل، وب��ن��ي 

امل�سلخ 8 اأطباء بيطريني و200 
مراقبني  اإىل  اإ����س���اف���ة  ق�����س��اب��اً، 

اثنني.
م�سلخ  اأن  اإىل  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س���ارت 
ي�ستقبل  اأن  املتوقع  من  ال�سهامة 
االأول،  اليوم  يف  اأ�سحية   1500
بيطرين،  اأط��ب��اء   4 ي�سم  ح��ي��ث 
اثنني،  وم��راق��ب��ني  ق�ساباً،  و50 
وتوفر  اجلمهور  خلدمة  وذل��ك 
�سبل الراحة لهم، ونوهت البلدية 
ت��وف��ر الوقت  ب��اأن��ه ح��ف��اظ��اً على 
الذبائح  اإجن��������از  يف  وال�������س���رع���ة 
ان��ت��ظ��ار اجلمهور  وق���ت  وت��ق��ل��ي��ل 
الذبائح  ت��ق��ط��ي��ع  ي���ت���ع���ذر  ف����اإن����ه 
اأول  وامل�����س��ران  الكرو�س  وت�سليم 
املبارك  االأ�سحى  اأيام عيد  وثاين 
للجمهور،  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��ال��خ:  يف 
والوثبة  وال�سهامة  ي��ا���س،  وب��ن��ي 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأ���س��ارت   .

اأكرث  ي�ستقبل  اأن  املتوقع  اأن��ه من 
خ���لل  اأ����س���ح���ي���ة   2500 م�����ن 
البدء  �سيتم  حيث  االأول،  ال��ي��وم 
اأ�سحابها  من  االأ�ساحي  با�ستلم 
ق��ب��ل ���س��لة ال��ع��ي��د وذب��ح��ه��ا بعد 
ال�سلة  م���ن  م��ب��ا���س��رة  االن��ت��ه��اء 
وانتظار  االزدح�������ام  ي��خ��ف��ف  مم���ا 
اجلمهور ل�ساعات طويلة، اإ�سافة 
بيطريني  اأط���ب���اء   8 ت��وف��ر  اإىل 
 150 م�����ع  اث����ن����ني  وم����راق����ب����ني 
ق�ساباً، وت�سهيًل على اجلمهور مت 
االإ�سلمية  ال�سوؤون  مع  التن�سيق 
واالأوقاف الإقامة �سلة العيد يف 
م�سجد امل�سلخ، واأو�سحت البلدية 
لتظليل  خ��ي��م  ت��رك��ي��ب  مت  ب���اأن���ه 
لت�سليم  امل�سحني  انتظار  اأم��اك��ن 
وجتهيزها  ل���ل���ذب���ح  اأ����س���اح���ي���ه���م 
ب����امل����راوح امل��ن��ا���س��ب��ة، اإ����س���اف���ة اإىل 
ل�سيارات  منا�سبة  مواقف  تاأمني 

الوثبة  م�سلخ  تخ�سي�س  مت  كما 
اأي�سا ليبداأ جتهيز  لذبح اجلمال 
االأ�ساحي بعد ال�ساعة 12 ظهرا.  
وبينت البلدية اأن م�سلخ اأبوظبي 
ال�ستقبال  تخ�سي�سه  مت  االآيل 
ذب����ائ����ح ه��ي��ئ��ة ال����ه����لل االأح���م���ر 
مب�سروع  واخل��ا���س��ة  االإم���ارات���ي���ة 
حيث   ،2017 ل��ع��ام  االأ����س���اح���ي 
اأ�سحية   3000 ا�ستقبال  يتوقع 
تخ�سي�س  مت  اإذ  االأول،  اليوم  يف 
ل�سمان  متكامل  بيطري  ط��اق��م 
والتاأكد  االأ�ساحي،  على  الك�سف 
لل�ستهلك  ���س��لح��ي��ت��ه��ا  م����ن 
االآدمي ، اإذ وفرت البلدية 3 اأطباء 
بيطريني ومراقب، باالإ�سافة اإىل 
55 ق�ساباً مت اإخ�ساعهم لدورات 

وتزويدهم باإر�سادات عامة.
للجمهور  اأب���وظ���ب���ي  م�����س��ل��خ  اأم�����ا 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ف���اأك���دت 

مب�سلخ  يتعلق  وفيما  امل�سحني. 
مدينة  بلدية  بينت  االآيل  الوثبة 
ا�ستقبال  املتوقع  اأنه من  اأبوظبي 
االأول  اليوم  يف  اأ�سحية   1000
توفر  مت  ولذلك  اجلمهور،  من 
ط���اق���م ب���ي���ط���ري م����ن 4 اأط���ب���اء 
وجتهيز  ق�����س��اب��اً  و40  وم���راق���ب 
خم�س�سة  واأم��اك��ن  بخيم  امل�سلخ 
وبالن�سبة  اجل���م���ه���ور،  الن���ت���ظ���ار 
املتوقع  من  فاإنه  يا�س  بني  مل�سلخ 
اأ�سحية   3000 ي�����س��ت��ق��ب��ل  اأن 
البدء  �سيتم  اإذ  االأول،  ال��ي��وم  يف 
اأ�سحابها  من  االأ�ساحي  با�ستلم 
العيد،  ����س���لة  ق��ب��ل  امل���وج���ودي���ن 
و�سيتم ذبحها عند انتهاء ال�سلة 
م��ب��ا���س��رة، وذل���ك ب��ع��د جن���اح هذه 
وعليه  املا�سي،  العام  يف  التجربة 
رقم  الذبح  ب�سالتي  العمل  �سيتم 
ويت�سمن  العيد،  خ��لل   2 و   1

ومن ثم جتهز للذبح وفق املعاير 
�سحة  ي�سمن  م��ا  وه��و  املعتمدة، 
كما  االأ���س��رة،  اأف���راد  تامة جلميع 
م�سالخ  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع  اأن 
البلدية طاقم موؤهل ومتخ�س�س 
ويخ�سعون لدورات توعوية، ويتم 
التاأكد من خلوهم من اأي اأمرا�س 
م���ع���دي���ة.   ودع����ت ب��ل��دي��ة مدينة 
اأبوظبي اجلمهور اإىل جتنب ذبح 

ذات  م�����س��اخل��ه��ا  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل 
معاير عالية وتتمتع مبوا�سفات 
االإماراتية  للمقايي�س  مطابقة 
بيطريون  اأط��ب��اء  عليها  وي�سرف 
وفنيون خمت�سون، حيث تخ�سع 
ال��ذب��ح للفح�س  ق��ب��ل  االأ���س��ح��ي��ة 
�سلمتها  م��ن  للتاأكد  البيطري 
و�����س����لح����ي����ت����ه����ا ل���ل����س���ت���ه���لك 
الغذائي وعدم نقلها الأي مر�س، 

ن��ط��اق م�سالخ  خ����ارج  االأ����س���اح���ي 
ال�سحة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  ال��ب��ل��دي��ة 
املظهر  وع���ل���ى  ل��ل��ج��م��ي��ع  ال��ع��ام��ة 
للمدينة  واحل�������س���اري  اجل���م���ايل 
وبالتايل  ع�����ام،  ب�����س��ك��ل  وال��ب��ي��ئ��ة 
الق�سابني  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  جت��ن��ب 
اجلائلني اإذ اأن ذبح االأ�سحية عن 
النتقال  رئي�سي  ع��ام��ل  طريقهم 

االأمرا�س وتلوث البيئة. 

انطالق حملة احلالقة الآمنة على م�صتوى مدن منطقة الظفرةبلدية منطقة الظفرة تنظم حملة الذبح ال�صليم على م�صتوى املنطقة 
•• الظفرة -الفجر:

انطلقت اأم�س حملة الذبح ال�سليم 
منطقة  ب���ل���دي���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال������ذي 
الظفرة على م�ستوى مدن املنطقة 
ال�����س��ت م��دي��ن��ة زاي����د، امل���رف���اأ، ليوا، 

غياثي، ال�سلع، ودملا. 
مدير  الهاملي  ���س��امل  حمد  وق���ال 
واالت�سال  العامة  العلقات  اإدارة 
ببلدية منطقة الظفرة اأن احلملة 
تهدف اإىل توعية اجلمهور باأهمية 
ال�سحية  واملخاطر  ال�سليم  الذبح 
واالأ������س�����رار ال���ت���ي ق���د ت��ل��ح��ق بهم 
جراء الذبح يف البيوت اأو يف غرها 
تخ�سع  ال  ال����ت����ي  االأم�����اك�����ن  م����ن 
الإ�����س����راف ال��ب��ل��دي��ة، وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
غياب االإ�سراف البيطري وتعر�س 
ب�سبب  ال�����س��ري��ع  للف�ساد  ال��ذب��ائ��ح 
ارتفاع درجات احلرارة، والتعر�س 
كاالأتربة،  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��م��ل��وث��ات 
وت����ك����اث����ر ال������ذب������اب واحل���������س����رات 
غر  للتخل�س  نتيجة  والقوار�س 

ال�سحي من خملفات الذبح. 
كما تهدف اإىل رفع الوعي باأهمية 
البلدية  م�����س��ال��خ  داخ������ل  ال����ذب����ح 
ال�سحية  ب���ال�������س���روط  واالل�����ت�����زام 
للذبح وتعريف اجلمهور باملخاطر 
على  امل��رتت��ب��ة  والبيئية  ال�سحية 
ممار�سة الذبح خارج امل�سلخ وتعزيز 
واحل�ساري  االي���ج���اب���ي  ال�����س��ل��وك 
بااللتزام  وال��ت�����س��ج��ي��ع  للمجتمع 
بالقوانني. واأو�سح باأن التعامل مع 
الق�سابني اجلائلني غر املرخ�سني 
لهذه املهنة والذين ال تتوافر فيهم 
ال�سحية  واالأهلية  املهنية  الكفاءة 
م�سدراً  يكونوا  قد  بالذبح  للقيام 
للعدوى لكثر من االأمرا�س التي 
ت�سكل خطراً حقيقياً على ال�سحة 
وحذرت  املجتمع.   و�سحة  العامة 
البلدية من التعامل مع اجلزارين 
املتجولني اأو الذبح يف غر االأماكن 

املخ�س�سة من قبل البلدية.   
حما�سرات  احل���م���ل���ة  وت��ت�����س��م��ن 

•• الظفرة-الفجر:

انطلقت اأم�س حملة احللقة االآمنة 
التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ث��ام��ن��ة  دورت���ه���ا  يف 
امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��ت حت��ت �سعار”  م���دن 
بال�سالونات  اخل��دم��ات  ج���ودة  رف���ع 
غامن  واأك�����د  التجميل”.  وم���راك���ز 
را�سد املزروعي مدير اإدارة اخلدمات 
زايد  مبدينة  واالجتماعية  البيئة 
اأنه انطلقاً من روؤية امارة اأبوظبي 
2030 امل�ستدامة ولتحقيق اأهداف 
اجليدة  ال�سحة  يف  املتمثلة  اخلطة 
ان��ط��ل��ق م�سروع  وال��ع��م��ل،  وال���رف���اه 
م���ط���اب���ق���ة خ�����دم�����ات ال���ع���ام���ل���ني يف 
�سالونات احللقة ومراكز التجميل 
العاملني  ق���درات  رف��ع  اإىل  ال��ه��ادف 
بتاأهيلهم  وذل��ك  املهنية  ومهاراتهم 
وعملية  ن��ظ��ري��ة  دورات  خ���لل  م��ن 
وفنية  ���س��ح��ي��ة  م���ن���اه���ج  ت��ت�����س��م��ن 
عملهم  م��ه��ام  م��ع  تتنا�سب  واإداري�����ة 
باأن  واأ�ساف  الوظيفي.  وت�سنيفهم 
ي�����س��ه��م يف جودة  ال��ع��ام��ل��ني  ت��اأه��ي��ل 
املتعاملني  ر���س��ا  وحت��ق��ي��ق  اخل��دم��ة 
ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع م����ن االإ����س���اب���ات 
واالأمرا�س املعدية املحتمل انتقالها 
العمالة غر  م��ن خ��لل مم��ار���س��ات 

املوؤهلة.  
ت�ستمر  ال���ت���ي  احل���م���ل���ة  اإن  وق������ال 
فعالياتها ملدة اأ�سبوع تت�سمن تنظيم 

توعوية  ع��م��ل  وور������س  حم���ا����س���رات 
مع  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  للعاملني  واإر����س���اد 
حملت احللقة ومراكز التجميل، 
ال�سحية  ب���امل���خ���اط���ر  وت���وع���ي���ت���ه���م 
ال�سلبية  امل��م��ار���س��ات  ع���ن  ال��ن��اجت��ة 
وال���ت���ي ت������وؤدى الن��ت��ق��ال االأم���را����س 
املعدية اأو اال�سرار بالب�سرة وال�سعر، 
التي  ب��االأم��را���س  توعيتهم  وك��ذل��ك 

تنقلها اأدوات احللقة.  
االلتزام  ����س���رورة  ع��ل��ى  وال��ت�����س��دي��د 
التي  ال�سحية  وال�سوابط  باملعاير 
ل�����س��م��ان تقدمي  ال��ب��ل��دي��ة  ت�����س��ع��ه��ا 
تتوفر  م���ت���م���ي���زة  ح����لق����ة  خ����دم����ة 
ال�����س��ح��ة العامة  ����س���روط  ك���ل  ف��ي��ه��ا 

وال�سلمة املهنية.
تت�سمن  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  م�������س���راً 
م��ق��دم��ي اخل��دم��ة مب�سروع  ت��وع��ي��ة 
م���ط���اب���ق���ة االأف�����������راد ال���ع���ام���ل���ني يف 

التجميل  ومراكز  احللقة  حملت 
م�ستوى  على  تطبيقه  �سيتم  ال���ذي 
اأب���وظ���ب���ى خ����لل ه����ذا العام  ام������ارة 
ع��ل��ى م��راح��ل ت��ب��داأ امل��رح��ل��ة االأوىل 
بكل  ال��ع��م��ال��ة  %50من  ب��ت��دري��ب 
�سيمنح  ح��ي��ث  م���رك���ز،  اأو  ����س���ال���ون 
ال��ن��اج��ح��ون ���س��ه��ادات م��ع��ت��م��دة من 
واملطابقة  للجودة  اأبوظبى  جمل�س 
توؤهلهم للعمل، وبعد اكتمال مراحل 
املوؤهلني  لغر  ي�سمح  ل��ن  التطبيق 
احللقة  خدمات  تقدمي  يف  بالعمل 

والتجميل. 
وتهدف احلملة اإىل االرتقاء بالو�سع 
ومراكز  احل��لق��ة  مل��ح��لت  ال�سحي 
الوعي  وت���ع���زي���ز  ال���ن�������س���اء،  جت��م��ي��ل 
ال�سحي للمجتمع املحلي والتعريف 
مبخاطر ا�ستخدام اأدوات حلقة غر 
االأمنة �سحياً، علوة على التعريف 

اأدوات  كا�ستخدام  املمكنة  بالبدائل 
احللقة ذات اال�ستخدام ملرة واحدة، 
اأدوات  حل��ق��ي��ب��ة  ال���زب���ون  اق��ت��ن��اء  اأو 
اأف�����س��ل للوقاية،  ب��ه ك��خ��ي��ار  خ��ا���س��ة 
وي�سمل برنامج احلملة على تكثيف 
على  والتفتي�سية  امليدانية  الزيارات 
���س��ال��ون��ات احل���لق���ة وال���ت���اأك���د من 
االلتزام باملعاير ال�سحية والوقوف 
االأ�ساليب  و����س���رح  امل��م��ار���س��ات  ع��ل��ى 
ال�سحيحة يف تعقيم االأدوات.   واأكد 
اأن احلملت قللت ال�سكاوى الواردة 
م���ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع امل��ت��ع��ل��ق��ة بعدم 
ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة بهذه 

ال�سالونات.  
يف  اأ����س���ه���م���ت  احل����م����لت  اإن  وق�������ال 
حتقيق االأهداف املن�سودة من خلل 
االهتمام الكبر من قبل احللقني 
ال�سحية  اال�����س����رتاط����ات  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
وتعقيم  العامة  بالنظافة  واالهتمام 
االأدوات وتنظيفها وا�ستخدام اأف�سل 
املعقمات واأدوات النظافة والتزامهم 
الوقاية  وم�ستلزمات  ال���زي  بلب�س 
وانت�سار  احللقة،  اأثناء  ال�سخ�سية 
ثقافة ا�ستخدام االأدوات اخلا�سة بني 
بني  وخ��ا���س��ة  املحلى  املجتمع  ف��ئ��ات 
الكبر  التغير  جانب  اإىل  ال�سباب، 
احللقة  ����س���ال���ون���ات  مم���ار����س���ة  يف 
تراعى  متميزة  خلدمات  وتقدميها 
ر�سى  وحت��ق��ق  ال�سحية  املتطلبات 

املتعاملني.

معاير  ويعزز  املن�سودة  امل�ستدامة 
جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي. 

حما�سرة  ال��ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت  وق����د 
حول اأنواع التلوث التي من املمكن 
ب�سالة  وذل����ك  ال��ل��ح��وم  ت��ل��وث  اأن 
غياثي،  م��دي��ن��ة  مب�سلخ  االن��ت��ظ��ار 
بامل�سلخ  ال���ع���ام���ل���ني  ت���وع���ي���ة  ومت 
ان  املمكن  من  التي  التلوث  باأنواع 
عمليات  خ��لل  ال��ذب��ائ��ح  على  تقع 
جتنبها  وكيفية  للحيوانات  الذبح 
لتقدمي  وذل�����ك  وق���وع���ه���ا  وت�����ليف 
للجمهور.  واأم���ن���ة  ���س��ح��ي��ة  حل���وم 
مبفهوم  العاملني  توعية  مت  كما 
الناحية  م���ن  ب���احل���ي���وان  ال���رف���ق 
الذبح،  م��راح��ل  ال�����س��رع��ي��ة خ���لل 
وكذلك التوعية ب�سرورة ا�ستخدام 
مع  التعامل  يف  املمار�سات  اأف�سل 
�سور  ع���ر����س  ومت  احل����ي����وان����ات، 
التي  اخل��اط��ئ��ة  امل��م��ار���س��ات  تو�سح 
واأي�سا  ال��ذب��ح  م��راح��ل  حت���دث يف 
اثناء  ل��ت��ج��ن��ب��ه��ا  ال���ط���رق  اأف�������س���ل 

العمل بامل�سلخ. 
حما�سرة  ت���ن���ظ���ي���م  اأي���������س����اً  ومت 
والعاملني  ل��ل��ق�����س��اب��ني  ت���وع���وي���ة 
املمار�سات  ع����ن  غ���ي���اث���ي  مب�����س��ل��خ 
تطبيقها  ال�����واج�����ب  ال����وق����ائ����ي����ة 
باالأمرا�س  االإ����س���اب���ة  م���ن  ل��ل��ح��د 

اأ�س�س عملية الذبح  للق�سابني عن 
ال�����س��رع��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة وم���راع���اة 
االأخطاء  وتفادي  باحليوان  الرفق 
ال��ع��م��ل، وت��وزي��ع مطبوعات  اأث��ن��اء 
وم��ل�����س��ق��ات ت���وع���وي���ة، وق����د دعت 
اجلمهور  ال��ظ��ف��رة  منطقة  بلدية 
االإر�������س������ادات  ات����ب����اع  اأه���م���ي���ة  اإىل 
ال�سحية املتعلقة بالذبح يف امل�سالخ 
وعدم الذبح يف البيوت اأو االأماكن 
امل�����س��ال��خ و�سرورة  وخ����ارج  ال��ع��ام��ة 
انت�سار  البيطري لتجنب  الفح�س 
االأم�����را������س.  وق����د اك��م��ل��ت بلدية 
ا�ستعداداتها  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
اال�سحى  لعيد  املنطقة  مب�سالخ 
املبارك، من حيث ال�سيانة وتوفر 
والق�سابني  البيطريني  االأط��ب��اء 
خدمات  لتقدمي  النظافة  وع��م��ال 
متميزة للجمهور خلل اأيام العيد 
ن�سبة لزيادة عدد الذبائح، وذلك يف 
اإطار حر�سها على توفر خدمات 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  م��ت��م��ي��زة 
ب�سحة  وااله�����ت�����م�����ام  ب���امل���ن���ط���ق���ة 
بامل�سالخ،  الذبح  عمليات  و�سلمة 
امل�ستهلكني،  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 
البلدي  النظام  روؤي��ة  انطلقا من 
بلدي  ن��ظ��ام  ت��وف��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة 
التنمية  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة  ك���ف���اءة  ذو 

تنتقل  ان  مي��ك��ن  ال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة 
ومنها  ل���لإن�������س���ان،  احل����ي����وان  م���ن 
النزفية،  ال��ك��ون��غ��و  ح��م��ى  م��ر���س 
العاملني  الق�سابني  توعية  ومتت 
امل�������س���ل���خ واحل����م����ال����ني وع���م���ال  يف 
احليطة  الأخ������ذ  وذل������ك  اجل����ل����ود، 
املوا�سي  التعامل مع  اأثناء  واحلذر 
اأث��ن��اء الذبح.  احل��ي��ة واحل��ي��وان��ات 
املر�س  بهذا  التوعية  تكثيف  ومت 
وذلك لتعزيز ال�سلوكيات ال�سحية 
ال�سليمة يف التعامل مع احليوانات 
املخاطر  وتقليل  واملذبوحة  احلية 
م�سببات  ان���ت���ق���ال  م����ن  ال���ن���اجت���ة 

االأمرا�س امل�سرتكة.

فقدان جواز �سفرت
/جامينى  امل����دع����و  ف���ق���د 
�سرالنكا   ، ب���ي���ث���ث���اوادو 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5981124( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/4509965

فقدان جواز �سفرت
كا�سي   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ال���ه���ن���د   ، ج�������امل�������ور  رام 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3472165( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/4433728

فقدان جواز �سفرت
/كي�ساف  امل����دع����و  ف���ق���د 
بادايا�سي ، جنوب افريقيا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )465630044( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/8241498

فقدان جواز �سفرت
على   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سوريا   ، ب����ع����اق  حم���م���د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )010114969( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4782599

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /بيرت �ستيفن 
بريطانيا   ، ج������ودوي������ن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )511445206( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/3116036
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة الفجرية ت�صتعد ل�صتقبال عيد ال�صحى املبارك

•• الفجرية -الفجر:

وجه �سعادة اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام 
ل�سرطة الفجرة ا�ستعدادات وترتيبات خطط �سرطة الفجرة 
االأمة  على  اهلل  اأع��داه  املبارك  االأ�سحى  عيد  عطلة  الإ�ستقبال 
تواجد  بتكثيف  وذل��ك  وال��ربك��ات،  باليمن واخل��ر  االإ�سلمية 
وانت�سار الدوريات املرورية واالأمنية على جميع طرق االإمارة 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل��ن��اط��ق واملرافق 
عليها  التوافد  يتزايد  التي  االإم���ارة  يف  وامل�سليات  ال�سياحية 
اأماكن  املقا�سب  مناطق  وعند  االأع��ي��اد،  واأي��ام  العطلت  اأثناء 
املرور،  وان�سيابية حركة  ال�سر  لت�سهيل حركة  اال�ساحي  ذبح 

كما وجه �سعادته بتوفر اأعداد من ال�سباط واالأفراد لتاأمني 
حركة ال�سر وتاأمني املناطق العائلية وتقدمي كافة امل�ساعدات 

للزائرين واحلر�س على حفظ االأمن واال�ستقرار يف االإمارة.
وجرى بحث ومناق�سة االإج��راءات والرتتيبات اللزمة خلل 
اإجازة عيد االأ�سحى املبارك خلل اجتماع �سعادة اللواء الكعبي 
املدراء  مع  الفجرة  ل�سرطة  العامة  القيادة  مقر  يف  مبكتبه 
العامني ومدراء االإدارات وروؤ�ساء االأق�سام املعنيني الذين اأكدوا 
وو�سع  للتاأمني  املو�سوعة  اخلطة  وف��ق  للعمل  ا�ستعداداتهم 
ال�سرطة  ع��ام  دع��ا قائد  م��ن جانبه  لها.  ال��لزم��ة  االج����راءات 
االأه����ايل واأول���ي���اء االأم����ور م��راق��ب��ة اأب��ن��ائ��ه��م يف ف���رتة العطلة 
وال�سواطئ  البحر  مرتادي  منوهاً  العيد  ب��اأج��واء  واالإ�ستمتاع 

ال  حتى  بها  واالإل��ت��زام  لل�سباحة  املخ�س�سة  باالأماكن  التقيد 
يعر�سوا اأنف�سهم للتيارات املائية البحرية اأو حاالت الغرق ملن 
ال يح�سن ال�سباحة، م�سدداً على �سرورة عدم ترك االأطفال دون 
رقابة وتوفر متابعة خا�سة مع االإلتزام باإرتداء �سرتة النجاة 
ال�سرطة  مراكز  جميع  ب��اأن  �سعادته  و�سرح  والكبار.  لل�سغار 
م�ستعدة للتعامل مع كافة االأحداث وتقدمي اخلدمات االأمنية 
خلل  ل��لإم��ارة  وال��زائ��ري��ن  ال�سائقني  جميع  داع��ي��ا  للجمهور 
اإجازة عيد االأ�سحى املبارك اإىل اتخاذ احليطة واحلذر، اأثناء 
املنخف�سة، كما  املناطق اجلبلية واالأودي��ة واملناطق  القيادة يف 
اأكد باأن غرفة العمليات على ا�ستعداد تام لتلقي اأي مكاملات اأو 

ا�ستف�سارات اأو بلغات على الرقم 999.

�سمن �سل�سلة الندوات القانونية

غرفة عجمان تنظم ندوة »مبادئ ال�صريبة النتقائية« الأربعاء املقبل

اأ�صبوع حافل للطلبة اجلدد يف جامعة عجمان

•• عجمان ـ الفجر 

تنظم غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
االحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
»مبادئ  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  لل�سرائب 
ال�سريبة االنتقائية« يوم االأربعاء 
اأغ�سط�س   30 امل����واف����ق  ال����ق����ادم 
����س���راي، وذلك  ف��ن��دق ع��ج��م��ان  يف 
القانونية  ال��ن��دوات  �سل�سلة  �سمن 
على  عجمان  غرفة  حتر�س  التي 
تنظيمها ب�سكل م�ستمر لت�ستهدف 

على حر�س غرفة عجمان بتنظيم 
عناوين  تت�سمن  قانونية  ن���دوات 
وتنمية  دع����م  يف  ت�����س��ب  م��ت��ن��وع��ة 
وخا�سة  االق���ت�������س���ادي  ال���ق���ط���اع 
والت�سريعي  ال��ق��ان��وين  اجل��ان��ب��ني 
الندوات  �سل�سلة  لت�ستهدف  منها، 
ال�سركات  اإ����س���ت���دام���ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وامل���وؤ����س�������س���ات اخل���ا����س���ة وروؤو��������س 
االأموال مبا يخدم تطلعات اأع�ساء 
بيئة  وايجاد  وامل�ستثمرين  الغرفة 
اإ���س��ت��ث��م��اري��ة حم��ف��زة واآم���ن���ة، اإىل 

لل�سرائب  االحت�����ادي�����ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
ال�سريبة  تطبيق  واآل��ي��ات  ودوره���ا 

م����ن خ���لل���ه���ا جم��ت��م��ع االع���م���ال 
لتعزيز  املجتمع  �سرائح  وخمتلف 

وزيادة الوعي القانوين.
مدير   � امل���وي���ج���ع���ي  اأح����م����د  واك������د 
بغرفة  القانونية  اخل��دم��ات  اإدارة 
اأهمية ندوة »مبادئ  عجمان، على 
للتعريف  االن��ت��ق��ائ��ي��ة«  ال�����س��ري��ب��ة 
مب���اه���ي���ة ال�������س���ري���ب���ة واه����داف����ه����ا 
كما  ع��ام،  ب�سكل  املتوقع  وتاأثرها 
النظام  م�ستجدات  ال��ن��دوة  ت�سمل 
ال�����س��ري��ب��ي يف ال���دول���ة ون��ب��ذة عن 

االنتقائية يف الدولة.
االحتادية  للهيئة  ال�����س��ك��ر  ووج����ه 
تعزيز  ع��ل��ى  ودوره������ا  ل��ل�����س��رائ��ب 
العديد  ال��وع��ي م��ن خ��لل تنظيم 
بالتعاون  التعريفية  ال��ن��دوات  من 
م�سيدا  ال�����ت�����ج�����ارة،  غ�������رف  م�����ع 
التنويع  حتقيق  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���دور 
اال�ستدامة  وحتقيق  االق��ت�����س��ادي 
ودعم جمتمع االعمال وامل�ستهلكني 
املتعلقة  م�������س���وؤول���ي���ات���ه���م  ل���ف���ه���م 
املويجعي،  واك��د  ه��ذا  بال�سرائب. 

•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت ع���م���ادة ����س���وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف 
للإر�ساد  اأ���س��ب��وع��ا  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
الطلبة  ف��ي��ه  ا�ستهدفت  وال��ت��وج��ي��ه 
الدرا�سي  للف�سل  امل�سجلني  اجل��دد 
االأول من العام االأكادميي 2017-
من  ك��ب��ر  ع����دد  ت�����س��م��ن   ،2018
واالأن�سطة  االإر����س���ادي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

املتنوعة.
وق����د اف��ت��ت��ح االأ����س���ب���وع االإر�����س����ادي 
النجاح”،  اإىل  “طريقكم  بفعالية 
حتدث فيها الدكتور خالد ال�سالح، 
لل�سوؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
التي  االأك����ادمي����ي����ة ع���ن اخل����ط����وات 
لتحقيق  ال��ط��ال��ب  يتبعها  ان  يجب 
حياته  يف  املن�سود  والتميز  ال��ن��ج��اح 
اللقاء  خ������لل  ومت  اجل����ام����ع����ي����ة. 
الطلبة،  �سوؤون  عمادة  على  التعرف 
واإدارة  والت�سجيل،  ال��ق��ب��ول  واإدارة 
واالإدارة  امل���ع���ل���وم���ات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تخلل  كما  اجلامعة.  ومكتبة  املالية 
وم�سابقات  األ���ع���اب  ت��ن��ظ��ي��م  ال��ل��ق��اء 
ع��ل��ى ج��وائ��ز مقدمة  ال�����س��ح��ب  ومت 
اأ�سبوع  ت�����س��ّم��ن  ك��م��ا  ال��ع��م��ادة.  م��ن 
املجمع  االإر�ساد فعاليات متنوعة يف 

ال�سكان  ����س���رف  ع��ل��ى  وال���ط���ال���ب���ات 
اجلدد من الطلبة امل�سجلني.

وح��ول االأ���س��ب��وع االإر���س��ادي للطلبة 
نهلة  ال�����دك�����ت�����ورة  ق����ال����ت  اجل���������دد، 
الطلبة،  ���س��وؤون  عميدة  القا�سمي، 
الفعاليات  تنظيم  م��ن  ال��ه��دف  اإن 
امل��ت��ن��وع��ة خ���لل ه���ذا االأ����س���ب���وع هو 
للطلبة  ال���ع���ب���ور  ���س��ل���س��ة  ت����اأم����ني 
اجل�����دد م���ن م��رح��ل��ة امل���در����س���ة اإىل 
امل���رح���ل���ة اجل���ام���ع���ي���ة، وك�����س��ر كافة 
دون  حتول  التي  النف�سية  احلواجز 
اجلديد.  جمتمعهم  مع  اندماجهم 
الطلبة  اإن  ال��ق��ا���س��م��ي،  واأ����س���اف���ت 
ير�سدهم  اإىل من  اجلدد يحتاجون 
اأجل  املرحلة من  ويوجههم يف هذه 
بداية �سحيحة لهم ت�سمن تفوقهم 
وتقدمت  اجل��ام��ع��ة.  يف  وجن��اح��ه��م 
االأن�سطة  مل�سريف  والتقدير  بال�سكر 
جهودا  ب���ذل���وا  ال���ذي���ن  ال��ط��لب��ي��ة 
كبرة من اأجل اإجناح هذا االأ�سبوع، 
ت بال�سكر الطلب والطالبات  وخ�سّ
املنظمني الذين لعبوا دورا كبرا يف 
االإر�سادي  االأ�سبوع  فعاليات  جميع 
وكانوا �سفراء مميزين للجامعة مبا 
ومثالية  متقدمة  ك��ن��م��اذج  ق��دم��وه 

لطلبة جامعة عجمان.

التي نظمها  مع �سيمفونية االأل��وان 
اجل��م��ي��ل��ة يف عمادة  ال��ف��ن��ون  ق�����س��م 
الطلبة  الطلبة، حيث تعرف  �سوؤون 
الطلبة  اإجن������������ازات  ع���ل���ى  اجل��������دد 
امل������ج������ال، ومت  ه������ذا  ال����ق����دام����ى يف 
ت�سجيل اأ�سماء الطلبة املوهوبني يف 
واختتم  ال��ف��ن��ون.  جم���االت  خمتلف 
ربوع  �سياحية يف  اليوم بجولة  ذلك 
تعرف  وال�����س��ارق��ة،  عجمان  اإم��ارت��ي 
الطلبة من خللها على اأهم املعامل 

ال�سياحية والثقافية للإمارتني.

الريا�سي تعّرف من خللها الطلبة 
على االأن�سطة والفرق الريا�سية يف 
على  الطلبة  ت��ع��ّرف  كما  اجل��ام��ع��ة، 
االأندية الطلبية و�ساهدوا عرو�سا 
املختلفة،  ال���ط���لب���ي���ة  ل���ل���م���واه���ب 
ونادي  اخلفة  الألعاب  عرو�سا  منها 
املو�سيقى وال�سعر. ثم ح�سر الطلبة 
بع�س  تخللتها  ع�ساء  ماأدبة  اجل��دد 

امل�سابقات الثقافية.
وخ��������لل اأي���������ام اأ�����س����ب����وع االإر������س�����اد 
موعد  على  الطلبة  ك��ان  والتوجيه، 

اأ����س���ب���وع االإر������س�����اد،  اأي�������ام  اآخ������ر  ويف 
ال��ط��ال��ب��ات عرو�سا  اأن���دي���ة  ن��ظ��م��ت 
ث��ق��اف��ي��ة وري���ا����س���ي���ة وال���ع���دي���د من 
املجمع  يف  واالأل�����ع�����اب  امل�������س���اب���ق���ات 
بينما  اجل���دد،  للطالبات  الريا�سي 
دوري  الطلبي  االألعاب  ن��ادي  نظم 
البلي  األ����ع����اب  ���س��ال��ة  يف  ال��ف��ي��ف��ا 
على  اجل��وائ��ز  تقدمي  ومت  �ستي�سن، 
االأ�سبوع  واختتم  الفائزين.  الطلبة 
تعارف  حفلتي  بتنظيم  االإر����س���ادي 
وع�ساء يف ال�سكن اجلامعي للطلب 

روؤية اإمارة عجمان 2021.
اخل����دم����ات  اإدارة  م����دي����ر  ودع��������ا 
كافة  عجمان  غرفة  يف  القانونية 
ال�سركات  مم��ث��ل��ي  م���ن  امل��ه��ت��م��ني 
اجلامعات  وطلبة  املجتمع  واف��راد 

جانب زيادة الوعي القانوين لدى 
�سريحة كبرة من املجتمع املحلي 
القطاع  ي���خ���دم  مب����ا  ع�����ام  ب�����س��ك��ل 
االق����ت���������س����ادي وي�������س���ب يف من���وه 
وي�����س��اه��م يف حتقيق  وا���س��ت��دام��ت��ه 

حل�سور ال��ن��دوة وذل��ك م��ن خلل 
الت�سجيل على املوقع االلكرتوين. 
https ://www .mof .
gov .ae /en /pages /

workshops.aspx

خالل اليومني املقبلني ونتيجة الدمج والحالل وتقييم الأداء واإلغاء مراكز تعليم الكبار

امليدان الرتبوي ي�صهد حركة تنقالت كبرية ت�صم اإدارات مدار�س ومعلمني وموجهني وموظفني لديوان الوزارة
•• دبي – حم�صن را�صد 

تعكف وزارة الرتبية والتعليم حاليا على و�سع اللم�سات االأخرة لقوائم حركة 
التنقلت، ت�ستهدف املئات من معلمني ومدراء مدار�س ونوابهم ، وكذا موظفني 
من املناطق اىل ديوان عام الوزارة بدبي ، اإ�سافة اىل مراكز تعليم الكبار والتي 
تودع امليدان الرتبوي بدءا من هذا العام ، وهذا نتيجة دمج واإحلل ما يقرب 
من 29 مدر�سة حكومية يف دبي واملناطق ال�سمالية، باالإ�سافة اىل حركة نقل 
اإداريني وموجهني من املناطق التعليمية لديوان الوزارة بدبي، منهم  ت�سمل 
ذلك  اىل  اأ���س��ف   ، ال����وزارة  قطاعات  على   وتوزيعهم  الفني  ال��دع��م  موجهني 
اأع�ساء الهيئة االإدارية والتدري�سية ملراكز تعليم الكبار ، والذين باتوا ال مهام 
يعرف  وم��ا  التكنولوجيا  امل��راك��ز، وحتويلها اىل معاهد  تلك  اإغ��لق  بعد  لهم 

بالتعليم املهني ، و�سيعلن عن كافة تلك القوائم خلل اليومني املقبلني .
على  ف��رتة  ومنذ  تعمل  ال���وزارة  اأن  الرتبية  ب��وزارة  قيادية  واأو�سحت م�سادر 
معظم  واأن  خا�سة   ، التعليمية  باملناطق  العاملة  الكوادر  كافة  من  اال�ستفادة 
للمناطق  يعد  ومل   ، ال����وزارة  مل��رك��زي��ة  امل��ن��اط��ق  م��ن  انتقلت  ق��د  ال�سلحيات 
التعليمية اال �سلحيات حمدودة ال ت�ستوجب بقاء تلك االعداد احلالية بها ، 
ومن ثم ف�سيتم نقلها وتوزيعها على قطاعات الوزارة لل�ستفادة منها ، ناهيك 
املدر�سية   االدارات  تلك  ، ف�سيتم توجيه  اإحللها  التي مت  املدار�س  اإدارات  عن 
ملهام اأخرى �ستحددها لهم الوزارة الحقا، الفتا اىل اأن نتائج التقييم التي متت 
العام الدرا�سي املن�سرم ، لعدد من املدار�س يف اإطار معاير الرقابة والتقييم 
املدر�سي والذي كان ي�ستهدف اأ�سبوعيا نحو 24 مدر�سة ، وخرجت النتائج ما 
اإ�ستبعاد  اأي�سا دورا كبرا يف  النتائج  ، لعبت تلك  بني �سعيف ومقبول وجيد 

اىل  باالإ�سافة   ، �سعيف  تقييم  على  ، حل�سولها  مهامها  اإدارات مدر�سية عن 
�سيتم   ، �سعيف  على  فيه  ح�سلت  مدر�سية  الإدارات  العام  االداء  تقييم  نتائج 

اإدراجها اأي�سا �سمن اال�سماء امل�ستبعدة من مهام االدارة املدر�سية .
واأ�سارت ذات امل�سادر اىل اأن الوزارة �ست�سع اآلية للراغبني يف الت�سجيل ملا كان 
يعرف من قبل بالتعليم امل�سائي ، ثم تعدل م�سماه العام املا�سي للتعليم امل�ستمر 
واإرفاق   ، االلكرتونية  بوابتها  عرب  الت�سجيل  طلبات  ال��وزارة  �ستتلقى  حيث   ،
الدرهم  عرب  املطلوبة  الر�سوم  وت�سديد   ، املطلوبة  وامل�ستندات  االوراق  كافة 
االلكرتوين ، على اأن يكونوا تابعني للمعاهد التكنولوجية ، فيما مراكز حمو 
الدولة  اإم��ارات  كافة  6 مراكز فقط موزعة على  االبقاء على  ف�سيتم  االمية 
اإنتقاء االف�سل من الكفاءات الإدارة  اأن ال��وزارة تعمل جاهدة على  ، الفتا اىل 

مدار�سها خلل العام الدرا�سي املقبل .

وحول اإ�ستقطاب معلمني من الدول العربية ، ذكر اأن هناك جلان مقابلت قد 
عادت بالفعل موؤخرا من زيارات لبع�س الدول ال�ستقطاب معلمني مواد ، وردا 
على �سوؤال ان العام الدرا�سي بات قاب قو�سني اأو اأدنى ، وكان يفرت�س اأن تقوم 
تلك اللجان من االنتهاء من اأعمالها قبل وقت كاف من بدء العام الدرا�سي ، 
فاأو�سحت تلك امل�سادر اأن الوزارة حر�ست على اال�ستفادة من جتربتها العام 
مواد  املعلمني يف  الإع��داد من  اإ�ستقطابها  بعد  ح��دث  وم��ا   ، املن�سرم  الدرا�سي 
درا�سية متعددة  ، ثم فوجئت الوزارة باإعتذارات عن احل�سور ، واخرين رف�سوا 
موا�سلة تنفيذ عقودهم مع الوزارة بعد �سهر من دوامهم باملدار�س ، مما ت�سبب 
يف وجود �سواغر بامليدان ، ولذا فالوزارة قامت باإر�سال عدة جلان للمقابلت 
موؤخرا ، لتوؤمن ملدار�سها قوائم من املعلمني كاحتياط يف حال اإعتذار معلمني 

عن موا�سلة تنفيذ العقد. 

دفاع مدين عجمان ينظم حما�صرة توعوية لربات املنازل
•• عجمان ـ الفجر 

املدين عجمان حما�سرة  للدفاع  العامة  االدارة  نظمت 
توعوية  حول خماطر احلرائق حيث ا�ستفاد من هذه 

املحا�سرة 42 من ربات املنازل . 
العامة  الهيئة  مع  بالتن�سيق  االأت��رج��ة  مركز  يف  وذل��ك 
التوعية  خطة  �سمن  واالأوق����اف،  اال�سلمية  لل�سوؤون 

الرئي�سية لعام 2017 للقيادة العامة للدفاع املدين.
را�سد  عبدالعزيز  اأول  امل�ساعد  امل��ح��ا���س��رة  األ��ق��ى  وق��د 
�سطاف و�ساركه املدين اأحمد بهجت حيث مت فيها �سرح 
اأهم االإر�سادات ومتطلبات ال�سلمة الواجبة االإملام بها  

واأ���س��ال��ي��ب م��واج��ه��ة احل��رائ��ق عند حدوثها  امل��ن��ازل  يف 
طفايات  ا�ستخدام  على  والتعرف  منها  الوقاية  وط��رق 
باأهمية  توعيتهن  مت  حيث  اأنواعها.  مبختلف  احلريق 
ال��لزم��ة للحماية وتاأمني  وال��ت��داب��ر  اأخ��ذ االح��ت��ي��اط 
ال�سلمة يف حالة ن�سوب احلرائق ، وعن كيفية ا�ستخدام 
الطفايات . و�سملت املحا�سرة اجلانب النظري. وتاأتي 
امل��ح��ا���س��رة ت��ط��ب��ي��ق��اً خل��ط��ة ال��ت��وع��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة لعام 
2017 حيث اأكد �سعادة العميد  عبدالعزيز ال�سام�سي 
اأن  امل��دين يف عجمان   العامة للدفاع  مدير عام االدارة 
اأه��م��ي��ة ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��دري��ب��ات للطلب ت��رف��ع من 

ثقافة االمن وال�سلمة  لدى املجتمع.

تخ�ص�صية تدريبية  دورات   6 ينهون  اخليمة  راأ�س  ل�صرطة  منت�صبا  �صرطة راأ�س اخليمة تطلق مبادرة »العيدية«174 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�س  ل�سرطة  منت�سبا   174 اأنهي 
و�سباط  ال�����س��ب��اط  م���ن  اخل��ي��م��ة 
ال�سف يف معهد التدريب 6  دورات 

تدريبية تخ�س�سية 
الب�سرية،  امل���وارد  لتطوير  ت��ه��دف 
ك�����وادر ب�سرية  ي��ح��ق��ق وج����ود  مب���ا 
القيام  على  ق��ادرة  ومدربة  موؤهلة 
مبهامها وم�سوؤولياتها على اأف�سل 
وج��ه. خ��لل م��دة ال���دورات خ�سع  
فعاليات مثل:  املتدربون ملجموعة 
التطبيق العام الأنظمة االإدارة فهم 
اإدارة  منهجية  اموؤ�س�سي  ال�سياق 
 ، العمليات   - – ال��ق��ي��ادة  املخاطر 
راأ�س  وتنمية  املعرفة  اإدارة  ودورة 
املال الفكري، اإدارة املعرفة وكيفية 
تنظيم وتب�سيط االإجراءات، تنمية 
م���ه���ارات االب�����داع واالب���ت���ك���ار،  لغة 
االأ�ساليب يف  اأح��دث  دورة  اجل�سد، 

االإبداع والزيارات امليدانية.

تطوير عنا�سرها الب�سرية وتنمية 
مهاراتهم الوظيفية لتمكينهم من 
اأداء واجباتهم بال�سكل االأمثل، مما 
يحقق جناح وا�ستمرارية العمل يف 

التدريبية  ال�������دورات  ه����ذه  وت��ع��د 
التخ�س�سية، �سمن خطط وبرامج 
التدريب، داعمة وحمفزة خلطط 
اإىل  الرامية  راأ�س اخليمة،  �سرطة 

اال�سرتاتيجية  اخل���ط���ة  ت��ط��ب��ي��ق 
لوزارة الداخلية، والتي تهدف اإىل 
ا�ستثمار املوارد الب�سرية اال�ستثمار 

االأمثل.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقت 
“ العيدية  راأ���س اخليمة، مبادرة 
العملت  بتوفر  ُتعنى  ال��ت��ي   “
للموظفني،  اجل���دي���دة  ال��ورق��ي��ة 
ت��زام��ن��اً م��ع ق���رب ع��ي��د االأ�سحى 

املبارك  .
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  وت��ه��دف 
ل�����ل�����م�����وارد  ال�����ع�����ام�����ة  االإدارة 
متمثلة يف  امل�����س��ان��دة  واخل���دم���ات 
كاإهداء   ، امل��ال��ي��ة  ال�����س��ئ��ون  اإدارة 
وعملئها   ال�سرطة  منت�سبي  اإىل 
توفر  م��ن  يتمكنوا  حتى  ال��ك��رام 
ال��ع��م��لت ال��ورق��ي��ة م��ن خمتلف 
توفراً  وذل��ك   ، الفئات اجلديدة 
مراجعة  ع��ن��د  واجل���ه���د  ل��ل��وق��ت 
للح�سول  وامل�������س���ارف  ال���ب���ن���وك 
النقدية  والفئات  العملت  على 

اجلديدة  .
وتوؤكد مبادرة “ العيدية “ حر�س 

وتقدمي  واالجتماعية،  الدينية 
ت�سعد  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  اأف�������س���ل 
اأفراد  وك��اف��ة  ال�سرطة  منت�سبي 

ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ�����س 
باأن تكون حا�سرة دائماً  اخليمة، 
واالحتفاالت  املنا�سبات  جميع  يف 

املجتمع، ا�سافة لر�سم االبت�سامة 
ال�سغار قبل  وال��ف��رح على وج��وه 

الكبار . 
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اأخبـار الإمـارات
هزاع بن زايد: املراأة الإماراتية �صربت مثاًل 

م�صرقا على امل�صاركة يف امل�صوؤوليات
•• اأبوظبي -وام: 

اآل نهيان نائب  زاي��د  ال�سيخ ه��زاع بن  وج��ه �سمو 
اأ�سمى  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اإىل  متنياته 
االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
» مبزيد من  االإم���ارات  اأم   « والطفولة  للأمومة 

احلافلة  م�سرتها  اأن  موؤكدا  والتميز..  العطاء 
بعظيم  ب���االإرادة وتوجت  وت��ع��ززت  بالروؤية  ب��داأت 
االإجن��ازات. وقال �سموه - يف كلمة له مبنا�سبة » 
يوم املراأة االإماراتية » الذي يوافق 28 اأغ�سط�س 
من كل عام - » بوعيها ومثابرتها وعلمها وعملها 
مثاال  و�سربت  جدارتها  االإماراتية  امل��راأة  اأثبتت 
على  والواجبات  امل�سوؤوليات  م�ساركة  يف  م�سرقا 
امل�����س��ت��وي��ات ك��اف��ة ». واأك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س 

التعليم  تعزيز  اأن   « اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارة  التنفيذي 
 « .. م�سيفا   « به اجلميع  يت�سارك  واج��ب وطني 
فالفتاة التي تفتح كتابا اليوم تفتح للوطن غدا 
�سلبة  اأ�س�س  على  القائمة  والتنمية  النور  نوافذ 
را�سخة«. وقال �سموه » الأمهات ال�سهداء نقول اإن 
الراية  ترتفع  فبكن  بثمن  تقدر  ال  ت�سحياتكن 
االإمارات  مت�سي  وب�سربكن  االإجن���ازات  وت�سان 

قدما جمللة باأ�سمى اآيات العز واملجد«.

البعثة الر�صمية حلجاج حكومة دبي ت�صل مكة املكرمة
•• دبي -وام:

و�سلت البعثة الر�سمية حلجاج حكومة دبي اىل مكة املكرمة الأداء منا�سك احلج.
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  وال�سلم على  ال�سريف لل�سلة فيه  النبوي  امل�سجد  البعثة  وزارت 
وعلى �ساحبيه اأبي بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما وعلى اأهل البقيع ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني ا�سافة 

اىل زيارة عدد من االأماكن االإ�سلمية التاريخية اجلليلة.
وقال جا�سم حممد اخلزرجي رئي�س بعثة احلج الر�سمية حلكومة دبي ان اإدارة البعثة اعدت برناجما 
متكامل من حلظة االنطلق يت�سمن اأداء املنا�سك والزيارات الثقافية والعلمية وحما�سرات متنوعة 
تتعلق باملنا�سك وفقهها واأعمال القلوب موؤكدا حر�س ومتابعة �سعادة الدكتور حمد بن ال�سيخ اأحمد 

ال�سيباين املدير العام للدائرة على راحة حجاج البعثة .

نهيان بن زايد: نفخر بدور املراأة الإماراتية �صاحبة الت�صحيات واملواقف البطولية

ودفعت بابنها يف �ساحات وميادين 
و�سربت  ك��ل��م��ت��ه  الإع�������لء  احل�����ق 
اأي�سا  وه��ي  واحلكم  االأم��ث��ال  اأروع 
والطبيبة  وال�����وزي�����رة  امل���ت���ف���وق���ة 
وال��ع��امل��ة وامل��ب��دع��ة يف ك��ل املجاالت 
ب����اإع����ج����اب كبرة  ن��ح��ي��ه��ن  وه���ن���ا 
بالنجاحات  ال��زاخ��رة  مب�سرتهن 
وندعوهن  ي��وم��ه��ن  ل��ه��ن  ون��ب��ارك 
ملوا�سلة رحلة التميز والتفوق من 
اأج���ل اإع���لء راي���ة ال��وط��ن يف كافة 

املواقع واملجاالت .

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان للأعمال 
اخلرية واالإن�سانية رئي�س جمل�س 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي اأن امل������راأة يف 
االإم������ارات ك��اف��ح��ت ون��ا���س��ل��ت منذ 
و�ساندت  االأوىل  التاأ�سي�س  �سنوات 
ال�����رج�����ل ووق�����ف�����ت م���ع���ه ودع���م���ت 
م�سرة التنمية ب�سكل فاعل و�سوال 
نعا�سره  ال��ذي  احل�ساري  للتقدم 
�ساحبة  امل���ث���ال���ي���ة  امل��������راأة  ف���ك���ان���ت 
البطولية  وامل���واق���ف  الت�سحيات 
وجنحت بك�سب ثقة املجتمع يوما 
وا�ستفادت من مراحل  االآخ��ر  بعد 
القيادة  ملرحلة  وانتقلت  التمكني 
التنموية  اال�سرتاتيجيات  وو�سع 

ال�ساملة.

امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ال��ذي خ�س�سته 
املراأة  باجنازات  للحتفاء  �سموها 
يف االم����������ارات وت��ث��م��ي��ن��ا ل���دوره���ا 
التي  ال�سخية  الريادي وعطاءاتها 
امل���راأة ووف���رت لها ك��ل �سبل  مكنت 
النجاح والتميز حتى باتت املراأة يف 

االإمارات باأعلى املراتب .
زايد  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
امل���راأة  ي���وم  منا�سبة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل 
يف االإم�������ارات مت��ث��ل ح��دث��ا مميزا 
وم�سرتها  باإجنازاتها  للحتفاء 
ال��رائ��ع��ة وذل���ك اإمي���ان���ا م��ن قيادة 
الدولة الر�سيدة باأهمية م�ساهمات 
ال���وط���ن ودوره�����ن يف جهود  ب��ن��ات 
وتقديرا  ال��ب��لد  ونه�سة  التنمية 
م�سرة  لدعم  قدمنه  ملا  وتكرميا 

الدولة داخل الوطن وخارجه .
والتقدير  ال��ت��ح��ي��ة  ���س��م��وه  ووج����ه 
لدورهن  االإم�������ارات  ن�����س��اء  ل��ك��اف��ة 

القيادة  م��ن  املتوا�سلة  وال��رع��اي��ة 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة مل�سرة ورفعة بنات الوطن 
اللواتي جنحن بك�سب ثقة القيادة 
يف  بتفوقهن  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ر���س��ي��دة 
التي  وامل����واق����ع  امل��ن��ا���س��ب  ج��م��ي��ع 
وت�سحيات  كبرة  خدمات  قدمت 
املتكاملة  ال�سورة  عك�ست  ومواقف 

للمجتمع .
التي  االجن��ازات  اأن  �سموه  واأو�سح 
كل  يف  االإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  حققتها 

وتقدم �سموه - مبنا�سبة االحتفال 
ب����ي����وم امل���������راأة االم�����ارات�����ي�����ة ال����ذي 
اأغ�����س��ط�����س م���ن كل   28 ي�����س��ادف 
االإماراتية  للمراأة  بالتهنئة   - عام 
التي حتتفي بها االإم��ارات تقديرا 
وتكرميا مل�سرتها امل�سيئة ودورها 
البارز يف �سناعة منجزات حقيقية 
ال����واق����ع ح���ت���ى باتت  اأر��������س  ع���ل���ى 
به  يحتذى  ومثاال  فريدا  منوذجا 
. واأكد �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان اأن االجنازات والنجاحات 
ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل������راأة يف 
االإمارات ما هي اال منوذج لل�سراكة 
القيادة  بها  اآمنت  التي  احلقيقية 
جمتمع  يف  ور���س��خ��ت��ه��ا  ال��ر���س��ي��دة 
التنمية  ق��اط��رة  ل��ت��ق��ود  االم�����ارات 
ل��ل��دول��ة مل��رات��ب متقدمة  وال��ن��م��اء 

بكافة املجاالت والقطاعات.
الكبر  ب���ال���دع���م  ����س���م���وه  واأ������س�����اد 

 .. ال��رائ��دة  وم�ساهمتهن  ال��ف��اع��ل 
االماراتية  امل���راأة  اأن  �سموه  مبينا 
كفاءتها  االخ��ر  بعد  يوما  برهنت 
ومت���ي���زه���ا يف ك����ل م����ا ت���ول���ت���ه من 
م�سوؤوليات  اإليها من  واأوك��ل  مهام 
واأكدت ح�سورها القوي وعطاءها 
وطنها  خدمة  يف  واملتميز  الفاعل 
يف خم��ت��ل��ف جم�����االت ال��ع��م��ل مبا 
�سفوف  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ذل�����ك  يف 
القوات امل�سلحة واخلدمة الوطنية 

وال�سرطة واالأمن .
وق�����ال ���س��م��وه ن��ف��خ��ر ب�����دور امل�����راأة 
االإم��ارات��ي��ة يف دع��م ري���ادة الوطن 
ومتيزه حيث كانت وما زالت ال�سند 
الثابت  امل��وق��ف  و�ساحبة  ال�سلب 
الت�سحيات  ن��ق��در  ك��م��ا  وال��را���س��خ 
املتوا�سلة  وال���ع���ط���اءات  ال��ك��ب��رة 
ال�سهيد  اأم  االإماراتية فهي  للمراأة 
التي �سحت من اأجل ن�سرة الوطن 

املجاالت بداأت بالدعم الذي قدمه 
ل��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
واإمكانياتها  املراأة  اآمن بدور  الذي 
 .. ال����وط����ن  ل���ب���ن���اء  ال�������س���راك���ة  يف 
النهج  ه��ذا  اأن  اإىل  �سموه  م�سرا 
وعملت  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اقتفته 
ب����ه ك����ل ي�����وم ح���ت���ى ب���ات���ت جتربة 
االإم��ارات منوذجا رائعا يف املنطقة 
االأم����ر ال����ذي ن��ت�����س��رف ون��ف��خ��ر به 
يف االإم��������ارات ون��ع��ت��ز ب�����دور امل�����راأة 
القيادة  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  وم��ك��ان��ت��ه��ا 

واالدارة واملجتمع .
والتربيكات  التهنئة  �سموه  وق��دم 
ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة االحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة 
للأمومة والطفولة مبنا�سبة يوم 

�صرطة عجمان ت�صبط 332 دراجة هوائية خمالفة ل�صروط الأمن وال�صالمة

اأرج���اء االإم����ارة ولي�س فقط  ك��اف��ة 
ي�ستخدم  ال��ت��ي  امل��ح��ددة  االأم���اك���ن 
ف��ي��ه��ا ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة مثل 

اأ�سحاب  ي�ستعملها  حيث  ال�سكنية 
ال��ب��ق��االت يف ت��و���س��ي��ل االأغ���را����س 
للزبائن يف اأماكن �سكنهم ، م�سراً 

امل��ن��اط��ق ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي يقطن 
ف��ي��ه��ا اأع������داد ك��ب��رة م���ن االأي����دي 
العاملة االأ�سيوية، و�سملت االأحياء 

•• عجمان ـ الفجر 

�����س����م����ن احل������م������لت ال����ت����وع����وي����ة 
وال���ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة ب���ق�������س���اي���ا امل�������رور 
وال����ت����ي ت��ت��م��ا���س��ى م����ع االأه��������داف 
الداخلية،  ل���وزارة  اال�سرتاتيجية 
القائمة على تعزيز االأمن واالأمان 
دور  وتعزيز  اجلمهور  ثقة  وك�سب 
اإدارة  ن��ف��ذت  املجتمعية،  ال�سراكة 
املرور والدوريات يف القيادة العامة 
ع��ج��م��ان ح��م��ل��ة مرورية  ل�����س��رط��ة 
الهوائية  ال�������دراج�������ات  ل�������س���ب���ط 
املخالفة ل�سروط االأمن وال�سلمة 
على م�ستوي االإمارة ا�ستمرت ملدة 
اأ�سبوعني اأ�سفرت عن �سبط 332 
دراج����ة ه��وائ��ي��ة مت ح��ج��زه��ا لعدم 
الهوائية  الدراجات  قائدي  التزام 
الفو�سفوري  اجل��اك��ي��ت  ب����ارت����داء 

اأثناء القي��ادة.

توزيع  املا�سية  االأع����وام  يف  مت  اأن��ه 
لتنبيه  ال���ف���و����س���ف���وري  اجل���اك���ي���ت 
ب��وج��ود قائدي  امل��رك��ب��ات  ���س��ائ��ق��ي 
ال�سارع  على  الهوائية  ال��دراج��ات 
راأ���س واقية على فئة  العام، وخ��وذ 
الهوائية خا�سة  الدراجات  �سائقي 
وتوجيه  االآ����س���ي���وي���ة  اجل��ن�����س��ي��ات 
بكيفية  لهم  والن�سائح  االإر���س��ادات 
لكونهم  ن���ظ���راً  االآم����ن����ة،  ال���ق���ي���ادة 
االأك����رث ت�����س��ب��ب��اً يف ت��ل��ك احل����وادث 

املروري�ة.
ودعا رئي�س ق�سم املرور والدوريات 
الهوائية  ال�������دراج�������ات  ����س���ائ���ق���ي 
بالقواعد  االل������ت������زام  ب���������س����رورة 
والتقيد  امل����روري����ة،  واالإر������س�����ادات 
الدراجة  كافية بني  برتك م�سافة 
وامل��رك��ب��ة و����س���رورة ارت�����داء خوذة 
الف�سفوري  واجل���اك���ي���ت  ال����راأ�����س 
الهوائية،  ال���دراج���ة  ق��ي��ادة  اأث���ن���اء 

اخلاجة  علي  ف��وؤاد  الرائد  واأو�سح 
رئي�س ق�سم املرور والدوريات باإدارة 
عجمان  ب�سرطة  والدوريات  املرور 
اأن هذه احلملة تاأتي انطلقاً من 
حر�س �سرطة عجمان على التقليل 
وتوعية  امل���روري���ة،  احل�����وادث  م��ن 
ج��م��ي��ع م�����س��ت��خ��دم��ي ال����دراج����ات 
املجتمع  ف��ئ��ات  وجميع  ال��ه��وائ��ي��ة، 
االآ�سيوية  اجل����ال����ي����ات  وخ���ا����س���ة 
االأكرث ا�ستخداما لهذه الدراجات، 
االأمن  بقواعد  االل��ت��زام  ب�����س��رورة 
التزام  م��ن  وال��ت��اأك��د  وال�����س��لم��ة، 
اجلاكيت  ارت���������داء  م����ن  ���س��ائ��ق��ه��ا 
لل�سوء خلل  العاك�س  الف�سفوري 
ا���س��ت��خ��دام��ه��م ل��ه��ذه ال��ن��وع��ي��ة من 
�سلمتهم  على  حفاظاً  ال��دراج��ات 
م��ن ال��وق��وع يف خم��اط��ر احلوادث 

املرورية.
واأ�ساف اأن هذه احلملة قد �سملت 

اأثناء  يدوية  اإ�سارة  اإعطاء  وكذلك 
االنعطاف ي�ساراً اأو مييناً باالإ�سافة 
اإىل االلتزام باجلانب االأمين لنهر 
منفرد  ب�سكل  وال�����س��ر  ال��ط��ري��ق، 
الواحد تلو االآخر، وعدم االندفاع 

ب�سرعة خطرة اأمام املركبات.
 كما دعا الرائد فوؤاد علي اخلاجة 
ب��اأخ��ذ احليطة  امل��رك��ب��ات  ���س��ائ��ق��ي 
القيادة  اأث���ن���اء  واالن��ت��ب��اه  واحل����ذر 
احلوادث  ه��ذه  مثل  وق��وع  لتفادي 
وال��رتك��ي��ز يف ال�����س��وارع ال��ت��ي يكرث 
فيها ا�ستخدام الدراجات الهوائية 
ال�سكنية  امل��ن��اط��ق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
وخا�سة االأطفال الذين ال ميلكون 
االآمنة  القيادة  الكافية يف  اخل��ربة 
للدراجات الهوائية وذلك ل�سمان 
�سلمتهم من احل��وادث اخلطرة 
ال�سلمة  م��ت��م��ن��ي��اً  اهلل  ق�����در  ال 

للجميع.

٦٩ م�ساركًا يف فعاليات ودورات �سيفي “ قيظنا غري “ 

نادي راأ�س اخليمة الريا�صي يختتم فعاليات الن�صاط ال�صيفي الأول
•• راأ�س اخليمة - الفجر

اخليمة  راأ�����������س  ن��������ادي  اخ����ت����ت����م 
الريا�سي الثقايف ن�ساطه ال�سيفي 
االأول “ قيظنا غر” �سباح اأم�س 
يف �سالة ال�سيخ حممد بن �سعود 
ال���ن���ادي، و���س��ه��د احلفل  يف م��ق��ر 
واأولياء  االإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء 
االأم�������ور ال��ط��ل��ب��ة امل�������س���ارك���ني يف 

الن�ساط ال�سيفي . 
بالن�سيد  احل��ف��ل  فعاليات  ب���داأت 
ال��وط��ن��ي، وال���ق���راآن ال���ك���رمي، ثم 
الثقافية  اللجنة  رئي�سة  ك��ل��م��ة  
لفعاليات  املنظمة  االجتماعية  

االأن�سطة  م��ن  ال��ع��دي��د  وم��ار���س��وا 
كل  اأن  اىل  م�����س��رة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
اللجنة  حر�ست  االأن�����س��ط��ة  تلك 
بتدعيمها  االجتماعية  الثقافية 
بالقيم  كحب الوطن  ال��والء له 
واملحافظة على ال�سلة  والنظام 

وغرها من القيم االأ�سيلة. 
رئي�سة  ����س���ي���ف  ح�������س���ة  واأك���������دت 
اأن  الثقافية االجتماعية،  اللجنة 
هدف اللجنة كان بالرتكيز على 
اال�ستثمار يف تنمية قدرات الطلبة  
اأولوية   ب��اع��ت��ب��اره��ا  وم��ه��ارات��ه��م 
التنمية  م�سرة  ملوا�سلة  وطنية  
امل�ستدامة كما اأكد عليها �ساحب 

ح�سة  األ��ق��ت��ه��ا   وال��ت��ي  ال�سيفي  
���س��ي��ف  وث��م��ن��ت ف��ي��ه��ا دع���م اإدارة 
ال��ن��ادي واجل��ه��ات ال��ت��ي ك���ان لها 
فعاليات  اإجن���اح  يف  الكبر  االأث���ر 
ال�سيفي ، والذي �سارك فيه 69 
53 ط��ال��ب��اً ممن  منهم  م�����س��ارك��اً 
التا�سعة  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح 
على  توزعوا  اإذ  ع�سر،  واخلام�سة 
دورات خمتلفة  بالتعاون مع اأبرز 
املتخ�س�سة  وال���ن���وادي  اجل��ه��ات 
الفرو�سية  ع���ل���ى  ب����ال����ت����دري����ب 
وال�������س���ب���اح���ة وال����ت����اي����ك����ون����دوا، و 
ت���ن�������س���ي���ط ال������دم������اغ االأو�������س������ط، 
وال�������س���ط���رجن وف�����ن امل���ن���اظ���رات، 

اآل  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�سة الدولة حفظه اهلل،  
م��ث��م��ن��ة   دع���م اجل��ه��ات الراعية 
لرعاية  العامة  بالهيئة  واملتمثلة 
ال�سباب والريا�سة،  و�سركة راأ�س 
اخليمة العقارية  ودائرة املحاكم  
ودائرة اخلدمات العامة، وجميعة 
التي  واجل�����ه�����ات   ، اخل�����ر  ب���ي���ت 
قدمت  الدعم اللوج�ستي متمثلة 
والرحمة  االم���ارات   مبوا�سلت 
للأعمال اخلرية  وراأ�س اخليمة 
وامل���رح���اب���ان���ي���ة   ، ل���لح���ت���ف���االت 
اخليمة  راأ����س  وم��رك��ز  لل�سيافة، 
الثقافة  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ث��ق��ايف 

االأن�سطة  الأه�������م  وم�������س���رح���ي���ة 
ال���ت���ي ت��خ��ل��ل��ه��ا ال�����س��ي��ف��ي��ة.  كما 
ب����ع����ر�����س على   اخ����ت����ت����م احل����ف����ل 

وتنمية املعرفة . 
وع���ر����س ال��ط��ل��ب��ة  اأث���ن���اء احلفل 
التايكوندو،  لريا�سة  مت��ري��ن��ات  

امل�����س��ارك��ني يف  للطلبة  اخل���ي���ول  
نادي  اإع��داد  من  الفرو�سية  دورة 

احلليفي للفرو�سية. 

اللواء املري ي�سيد برجال مكافحة املخدرات
�صرطة دبي تقب�س على3 اآ�صيويني يهربون املخدرات

اأح�سرا  اأن  ب��ع��د  متلب�سني  عليهما 
من  بل�ستيكي  كي�س  يف  امل���خ���درات 
املكان  اإىل  ال��را���س��ي��ة  ال������زوارق  اأح����د 
الذي مت االتفاق عليه. واأ�ساف اللواء 
املن�سوري اأن العملية كانت نوعية ملا 
اأبدى  حرجة  م��واق��ف  م��ن  ت�سمنته 
املهربون خللها حذراً �سديداً، وهم 
الذي  الوهمي  امل�سرتي  يفاو�سون 
ولكن  طريقهم،  يف  ال�سرطة  زرعته 
يتمتع  التي  الكبرة  بفعل اخل��ربات 
بها اأفراد الفريق تغلبوا على خمتلف 
ت��ل��ك ال��ع��ق��ب��ات وال�����س��ع��اب واالأع����ذار 
اأن حانت  اإىل  ي��ب��دون��ه��ا  ك��ان��وا  ال��ت��ي 
القب�س  اإل��ق��اء  ال�����س��ف��ر، ومت  ���س��اع��ة 
على املتهمني الثلثة وهم يقومون 
بحوزتهم  ال��ت��ي  امل���خ���درات  بت�سليم 
حتت اأنظار اأفراد الكمني. من جانبه 
اأرج������ع ال��ع��م��ي��د ع��ي��د حم��م��د ثاين 
حارب، مدير االإدارة العامة ملكافحة 
املخدرات، جناح العملية اإىل حرفية 
االأمنية  وامل���ع���ل���وم���ات  ال��ع��م��ل  ف����رق 
الدقيقة واملوؤكدة التي وردت للإدارة 

•• دبي-الفجر:

اهلل خليفة  ال��ل��واء عبد  �سعادة  اأ���س��اد 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي 
بالعملية النوعية التي نفذها فريق 
م��ن مكافحة امل��خ��درات ومت��ك��ن من 
اآ�سيويني  ث��لث��ة  حم���اول���ة  اف�����س��ال 
من  و500غرام  ك���غ   25 ت��ه��ري��ب 
من  و1500غرام  احل�سي�س  خمدر 
العايل  اأداءه��م  ال�سبو، مثمناً  خمدر 
وفطنتهم  وك���ف���اءت���ه���م  وال����ن����وع����ي 
و�سرعة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأح�����داث  اإدارة  يف 
حت��رك��ه��م، واإ����س���راره���م ع��ل��ى اإجن���از 
ال�ساعات  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  امل��ه��م��ة 
الكمني  يف  ق�سوها  ال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة 
م��رتب�����س��ني ب��اجل��ن��اة واالإي���ق���اع بهم 
اللواء  �سرح  جانبه  ومن  متلب�سني. 
املن�سوري،  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ر 
م�������س���اع���د ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ل�������س���وؤون 
اأن  دب��ي،  �سرطة  يف  اجلنائي  البحث 
العامة  االإدارة  يف  املخت�سة  اجلهات 
ملكافحة املخدرات اأحبطت يف الثالث 

اجلاري  اأغ�سط�س  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن 
حماولة ثلثة اآ�سيويني تهريب 25 
كغ و500غرام من خمدر احل�سي�س 
يف  ال�سبو  خم��در  من  و1500غرام 
كمينني  اإث��ر  ب��دب��ي،  املر�سى  منطقة 
الفريق  رئ��ي�����س  اأع��ده��م��ا  حم��ك��م��ني 
التجارية  االأ����س���واق  اأح����د  يف  االأول 
ب���دب���ي، واالآخ������ر ب��ال��ق��رب م���ن اأحد 
مرا�سي ال�سفن، مما اأدى اإىل االإيقاع 
االأول  متلب�سني:  الثلثة  باملتهمني 
املدعو م. ر.غ  عمره 50 عاماً يعمل 
ن���وخ���ذة،  وال��ث��اين امل��دع��و ه�.ف.�س 
عمره  32 عاماً يعمل بحاراً، واملتهم 
الثالث املدعو و اأ.. م عمره 39 عاماً 
ويعمل بحاراً اأي�ساً.  واأو�سح اأن املتهم 
انتهائه  ب��ع��د  ب��ه  االإي���ق���اع  مت  االأول 
العنا�سر  اأح����د  م���ع  ال��ت��ف��او���س  م���ن 
ال�����س��ري��ني، وا���س��ت��لم��ه امل��ب��ل��غ املتفق 
ل�سريكيه  االأم�����ر  واإ�����س����داره  ع��ل��ي��ه، 
وقد  وت�سليمها،  امل��خ��درات  الإح�سار 
متت مداهمة املتهمني االآخرين من 
القب�س  واأل��ق��ي  ال��ف��ري��ق  اف���راد  قبل 

ا�ستباههم  ح��ال  يف  دب��ي  �سرطة  م��ع 
ب��امل��خ��درات.  هذا،  اأم���ر يت�سل  ب���اأي 
الثلثة  املتهمني  اإح��ال��ة  مت��ت  وق��د 
ال�ستكمال  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات  اإىل 
بعد  بحقهم،  القانونية  االإج����راءات 
املواد  حيازة  تهمة  اإليهم  اأ�سندت  اأن 
املخدرة واملوؤثرات العقلية واملتاجرة 

بها واال�ستباه بتعاطيها. 

للمتهم  امل�سبوهة  التحركات  ب�ساأن 
اأفراد  ل��دى  العايل  وال�سعور  االأول، 
ب��امل�����س��وؤول��ي��ة جت���اه الوطن،  ال��ف��ري��ق 
الت�سدي  يف  املجتمع  اأف���راد  وع��م��وم 
اأينما  امل���خ���درات،  ل��ت��ج��ار وم���روج���ي 
وجدوا، وكيفما كانوا، داعياً �سعادته 
مواطنني  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد  خمتلف 
التعاون  م��ن  امل��زي��د  اإىل  ومقيمني، 

ال�صعفار ي�صتعر�س نتائج وموؤ�صرات اأداء متارين الأمن الداخلي 
•• دبي-الفجر:

تراأ�س �سعادة الفريق �سيف عبد اهلل ال�سعفار، وكيل وزارة الداخلية رئي�س اللجنة 
العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية، االجتماع الدوري للجنة يف نادي 
�سباط �سرطة دبي، بح�سور اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة 
بوزارة  الوقائي  االم��ن  ع��ام  مدير  ال�سريفي،  مكتوم  العزيز  عبد  وال��ل��واء  دب��ي، 
الداخلية، واللواء حممد احمد بن غامن الكعبي، القائد العام ل�سرطة الفجرة، 
وباقي اأع�ساء اللجنة. ومت خلل االجتماع الذي ياأتي �سمن ا�سرتاتيجية وزارة 
نتائج  وا�ستعرا�س  منها،  تنفيذه  مت  وما  ال�سابقة  القرارات  مناق�سة  الداخلية، 
وموؤ�سرات اأداء برامج ودورات ومتارين االمن الداخلي، باالإ�سافة اىل امل�ساريع 
واخلطط امل�ستقبلية، وعدد من املوا�سيع املدرجة يف جدول االعمال. واجلدير 
تنفيذا  اجتماعاتها  تعقد  الداخلي  للأمن  الدائمة  العليا  اللجنة  ان  بالذكر 
للقرار الوزاري ال�سادر من الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، ب�ساأن ت�سكيل اللجنة العليا الدائمة بوزارة 
الداخلية، وي�سم قادة ومديري ال�سرطة يف الدولة والدفاع املدين، ويهدف اىل 
جميع  بني  واملعلومات  اخل��ربات  وت��ب��ادل  والتن�سيق  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث 

اإدارات ال�سرطة يف الدولة املتعلقة باالأمن الداخلي.  

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
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اأخبـار الإمـارات
املراأة يوم  مبنا�صبة  العاملة  لالأم  برناجما  املهنية” يطلق  لل�صالمة  “اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلق مركز ابوظبي لل�سلمة وال�سحة املهنية برنامج ال�سلمة وال�سحة 
املهنية للأم العاملة حتت �سعار “طفل اليوم موظف الغد” وذلك بالتزامن 
�سهر  من  والع�سرين  الثامن  ي�سادف  ال��ذي  االماراتية”  امل���راأة  “يوم  مع 
املدير  اجلابري  الدكتور جابر عي�سة  �سعادة  وجه  ع��ام.  كل  اأغ�سط�س من 
العام ملركز اأبوظبي لل�سلمة وال�سحة املهنية كلمة �سكر جلميع ال�سيدات 
االإم��ارات��ي��ات ال��ع��ام��لت ع��رب فيها ع��ن اع��ت��زازه وف��خ��ره مب��ا حققته املراة 

االإماراتية يف �سبيل نه�سة املجتمع وتقدم الوطن.
كما وجه �سعادته �سكرا خا�سا جلميع ال�سيدات العاملت يف جمال ال�سلمة 
برنامج  يف  امل�سجلت  ع��دد  بلغ  حيث  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  املهنية  وال�سحة 

ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ب�103 مم��ار���س��ه وم��دق��ق��ه يف  امل��رك��ز  ل���دى  ق����درات 
�سمو  لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  الذي  اليوم  اإن هذا  �سعادته  وقال  واخلا�س. 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى 
والطفولة  ل��لأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
بتخ�سي�س يوم 28 اأغ�سط�س من كل عام يوما للمراأة االإماراتية تقديرا ملا 
و�سلت اإليه املراأة يف جمتمعنا من مكانة مرموقة ومميزة يف كافة املجاالت 
كبرا  ق��درا  اك�سبها  ال��ذي  االم��ر  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية 
املا�سية  العقود  امل��راأة حققت خ��لل  ان  والتقدير الفتا اىل  االح��رتام  من 
العديد من االإجنازات اال�ستثنائية واأ�سبحت �سريكة فاعلة يف قيادة م�سرة 
التنمية والتطوير. واأ�سار �سعادته اىل اأن حمايه املراأة العاملة من االإ�سابات 
تنمية  الهام يف  دوره��ا  لتمكينها من حتقيق  ج��دا  ه��ام  املهنية  واالم��را���س 

وال�سحة  لل�سلمة  ابوظبي  نظام  خ��لل  وم��ن  املركز  ق��ام  وعليه  املجتمع 
ا�سحاب  على  يجب  التي  واملتطلبات  املعاير  من  جمموعة  بو�سع  املهنية 

االعمال االلتزام بتنفيذها حلماية االأمهات حديثات الوالدة واحلوامل.
ال�سلمة  برنامج  اط��لق  على  املركز  عمل  املنطلق  ه��ذا  من  ان��ه  مو�سحا 
وال�سحة املهنية للم العاملة وذلك لزيادة وعي ا�سحاب العمل ومن�سقي 
ال�سلمة وال�سحة املهنية يف هذه املوؤ�س�سات ب�ساأن املخاطر املهنية التي قد 

تتعر�س لها االمهات حديثات الوالدة واحلوامل يف العمل.
جهود  نقدر  اإننا  املركز:  ع��ام  مدير  نائبة  النعيمي  رمي  قالت  جانبها  من 
االجنازات  من  الكثر  قدمت  التي  احلثيثة  وم�ساعيها  الر�سيدة  قيادتنا 
للمراأة االإماراتية واتاحت لها الفر�سة الإثبات نف�سها على ال�سعيد الوطني 
والدويل حيث حظيت املراأة االماراتية باهتمام متوا�سل ومتزايد يف كافة 

اأن  امل��راأة االماراتية  ا�ستطاعت  املجاالت ومن خلل هذا الدعم واالهتمام 
التي تولتها. اجلدير  وامل�سوؤوليات  املهام  تثبت كفاءتها ومتيزها يف جميع 
بالذكر اأن املركز يوفر العديد من املواد التوعوية املتعلقة بالربنامج الذي 
�سي�ستمر على مدار االأعوام القادمة على موقعه االإلكرتوين. ودعا املركز 
يف  امل�ساركة  اإىل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العاملة  واجلهات  العمل  اأ�سحاب  كافة 
الربنامج من خلل ا�ستخدام املواد التوعوية املتوفرة يف املوقع االلكرتوين 
للمركز واال�ستفادة من ور�س العمل التوعوية التي ينظمها املركز للأمهات 
باأهمية  لتوعيتهن  م��ول��ودا  ينتظرن  وال��لت��ي  ال���والدة  حديثات  العاملت 
ما  �سلمتهن  على  احلفاظ  اأج��ل  من  الوقائية  ال�سلمة  اإج���راءات  اتخاذ 
ي�سمن توفر اأماكن عمل اآمنة و�سحية و�سليمة جلميع االأمهات العاملت 

بكافة فئاتهن.

ال�صيخة فاطمة بنت مبارك: الحتفال بيوم املراأة الإماراتية تعبري �صادق عن تقدير القيادة الر�صيدة للمراأة ودورها الفاعل يف املجتمع
•• اأبوظبي-وام:

هناأت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة 
االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة 
»امل��راأة �سريك يف  العام حتت �سعار  ال�سنوي هذا  االإماراتية باحتفالها  امل��راأة 
اخلر والعطاء« الذي خ�س�س لها اعرتافا بعطاءها ومبركزها يف املجتمع 
واإ�سهاماتها يف م�سرة التنمية يف البلد.. ودعتها اىل اال�ستمرار باأن تكون 
عند ح�سن الظن بها مربية فا�سلة ومتعلمة متفوقة وعاملة ن�سطة يف كافة 
يف  الر�سيدة  القيادة  ان  املنا�سبة  بهذه  لها  كلمة  يف  �سموها  وقالت  امليادين. 
الدولة برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل و�ساحب  الدولة رئي�س جمل�س 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د  بن  حممد 
حكام  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واخوانهم  امل�سلحة 
االإماراتية وج�سدوا  امل��راأة  التقدير والثناء النهم رعوا  االم��ارات ي�ستحقون 
قيم العطاء التي ر�سمها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان طيب 
اهلل ثراه يف دعم املراأة ومتكينها من كافة فر�س العلم والعمل حتى جنحت 

وو�سلت اىل اأعلى املراتب العلمية والعملية.
واأ�سافت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ان هذه التهنئة للمراأة االإماراتية 
واأهله  وزوج��ت��ه  ال�سهيد  اأم  اإىل  االوىل  بالدرجة  موجهه  ال�سنوي  بيومها 
�ساحات  يف  ول��ده��م  بفقدانهم  العطاء  قيم  اف�سل  م��ار���س��وا  ال��ذي��ن  واأب��ن��ائ��ه 
لهوؤالء  اأق��در متاما  ف��اين  ولذلك  واالأم��ة  الوطن  يدافع عن حمى  ال�سرف 

الذين �سحوا باأغلى ما يكون لديهم من اأجل الوطن واملواطن.
واأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ان االحتفال بيوم املراأة االإماراتية 
�سادق عن  تعبر  والعطاء«  اخل��ر  �سريك يف  »امل���راأة  �سعار  العام حتت  ه��ذا 
التقدير الكبر الذي تكنه القيادة الر�سيدة للمراأة ودورها الفاعل يف املجتمع 
ومبا تقدمه وقدمته من عطاءات ال حدود لها لنف�سها والأ�سرتها وجمتمعها 
وللدولة اأي�سا يف كافة ميادين العلم والعمل. وقالت �سموها ان املراأة اأثبتت 
لكل  العطاء  وب��ذل  ال��دول��ة  يف  املتعددة  امل��ب��ادرات  م��ع  التفاعل  على  قدرتها 
من يحتاجه وم�ساركتها مع جميع فئات املجتمع رجاال ون�ساء الإجناح عام 
رئي�س  نهيان  ال  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اطلقه �ساحب  الذي  اخلر 
2018 عام  2017 وان يكون عام  الدولة حفظه اهلل خلل العام احلايل 
زايد اي�سا و هو من ماآثر املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان طيب 
اهلل ثراه التي ت�سهد على ان حياته وتاريخه كانت كلها خر كما ان املبادئ 

التي اأر�ساها عند قيام الدولة وامل�سرة التي تلتها اأثبتت �سحة الروؤيا واملنهج 
الذي كان نربا�س عمل يقود اإىل حتقيق اخلر ملواطنيه وللإن�سانية .

واأو�سحت �سموها ان العطاء االإماراتي مل يكن له حدود ومل يقت�سر على 
دامت  و�سيظل كذلك ما  املجتمع  اف��راد  وك��ل  امل��راة  بل على  الرجل فح�سب 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ة وم���ن خلفها اأب��ن��اء ال��وط��ن ق��د ح��ف��ظ��وا درو�س 
االن�سانية التي قدمها املغفور له ال�سيخ زايد الأبنائه املواطنني وا�ستفاد منها 
االخرون واقتدوا بها يف العمل االن�ساين. واأكدت �سمو »ام االمارات« ان املراة 
االماراتية كما اأعطاها الوطن كل ما تريد ومكنها من ارتياد كافة جماالت 
العمل فعليها م�سوؤولية كبرة يف رد اجلميل للوطن وامل�ساركة يف منهجية 
الأطر  تعزيزاً  املجتمعية  وامل�سوؤولية  التطوع  قيم  لرت�سيخ  م�ستمرة  عمل 
م�سرتها  تت�سم  طريق«  »خارطة  منها  م�ستلهمة  املجتمع  وتكافل  متا�سك 
بعطاء متجدد لدولة تاأ�س�ست على مبادئ اخلر واإعلء �ساأن االإن�سان واإر�ساء 
قيم التعاون والت�سامح. وقالت �سموها ان املراأة االإماراتية جاهزة لكل فعل 
خر مبا اعطاها اهلل من مواهب وقدرات فهي االم والزوجة والعاملة ومل 
تق�سر مع اأ�سرتها واأطفالها الذين هم عماد املجتمع وعطاوؤها ال حدود له 
وقد اأثبتت االأي��ام واالأح��داث اأنها على قدر امل�سوؤولية امللقاة على عاتقها يف 
ام االمارات  واأ���س��ارت   . به  اأو جمتمعي تقوم  اإن�ساين  اأو عطاء  كل فعل خر 

االإماراتية على نف�سها  امل��راأة  اأن عمل اخلر والتطوع هو �سعار طبقته  اىل 
الذي حققته  الباهر  وبالنجاح  اأوال  وباأ�سرتها  بنف�سها  اهتمامها  من خلل 
يف ميادين العلم والعمل. وذكرت ان هذا االعلن ير�سخ امل�سوؤولية املجتمعية 
وعماد  اال�سرتاتيجي  ال�سريك  امل���راأة  لتكون  املجتمعية  القطاعات  لكافة 
باالإ�سافة  ال�ساملة  التنمية  م�سرة  يف  وامل�ساهمة  واملجتمع  الوطن  خدمة 
اىل متكينها من تقدمي خدمات حقيقية ت�سهم يف االرتقاء مب�ستوى التنمية 
والعطاء يف املجتمع االماراتي ومن اأجل تعزيز ثقافة اخلر و العطاء التي 
التقدم  بها نحو  واالرتقاء  االإماراتية  ال�سخ�سية  اأهم عناوين  اأ�سبحت من 
 �� واالزده��ار. وقالت اأن املبادرات الوطنية يف جمال العمل اخلري اأ�سبحت 
ب�سبب تعددها وانت�سارها حمليا واإقليميا ودوليا �� مكونا اأ�سا�سيا من مكونات 
ال�سخ�سية االإماراتية واأ�سبح للدولة الدور البارز يف حت�سني احلياة و�سون 
الكرامة االإن�سانية حول العامل مع تر�سيخ موقعها بني الدول املانحة االأكرث 
عطاء و�سخاء يف جمال امل�ساعدات اخلارجية. ودعت �سموها يف ختام كلمتها 
اأبناء االإمارات رجاال ون�ساء و موؤ�س�سات اإىل التفاعل بقوة ون�ساط مع �سعار 
هذا العام للحتفال بيوم املراأة االإماراتية كمبادرة من مبادرات عام اخلر يف 
وطن اخلر االإمارات وان نعتمد عليها يف القيام مب�سوؤولياتها خا�سة واأنها 

اأبدعت يف كل امليادين التي خا�ستها والقطاعات التي عملت بها.

وزير تطوير البنية التحتية: املراأة 
الإماراتية حمورًا اأ�صا�صيا للتنمية ال�صاملة

اإحتفال بيوم املراأة الإماراتية

عهود �صهيل : اإبنة الإمارات باتت منوذجًا رياديًا 
يف املنطقة وحتظى بتقدير القيادة ودعمها

•• دبي-الفجر:

املهند�س  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  اأك�����د 
وزير  ال��ن��ع��ي��م��ي  بلحيف  ع��ب��داهلل 
رئي�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  البنية  ت��ط��وي��ر 
زايد  ال�سيخ  برنامج  ادارة  جمل�س 
ل��لإ���س��ك��ان، رئ��ي�����س جم��ل�����س ادارة 
للموا�سلت  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
دول����ة  اأن  وال����ب����ح����ري����ة،  ال����ربي����ة 
ت�سكل  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
املراأة  دعم  به يف  يحتذى  منوذجاً 
توجيهات  ب��ف�����س��ل  ومت���ك���ي���ن���ه���ا، 
توؤمن  ال���ت���ي  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
ب��دور االإم��ارات��ي��ة يف حتقيق روؤية 
وال������ري������ادة   2021 االم������������ارات 
القيادة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
ك��ر���س��ت ج��ه��دا ك��ب��را الإب�����راز دور 
يف  الريادية  اأفكارها  وتبني  امل��راأة 

املجاالت كافة.
ك��م��ا ق���ال م��ع��ال��ي��ه يف ت�����س��ري��ح له 
االإماراتية  امل�����راأة  ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
والع�سرين  الثامن  ي�سادف  الذي 
عام:  كل  من  اأغ�سط�س  �سهر  من 
اإن دعم �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية 
والطفولة،  ل���لأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
ل���ل���م���راأة االإم����ارات����ي����ة، ���س��اه��م يف 
يف  مب�ستواها  واالرت��ق��اء  متكينها 
واقليميا  حمليا  امليادين  خمتلف 

وع���امل���ي���ا، االم�����ر ال�����ذي ���س��اه��م يف 
مبختلف  االأوىل  املراكز  ت�سدرها 

املجاالت.
االإماراتية  امل������راأة  اإن  واأ�����س����اف: 
م��ه��م��ة ونوعية  اإجن������ازات  ح��ق��ق��ت 
التقدم يف  اأربعة عقود من  خلل 
خمتلف املجاالت، فقد �ساهمت يف 
باعتبارها  ونه�ستها  الدولة  بناء 
التنمية  يف  وف��اع��ًل  مهماً  ع�سواً 
اأن  ايل  معاليه  الف��ت��ا  امل�ستدامة، 
ي�سكل  االإماراتية  املراأة  ما تقدمه 
التي  ال��دول��ة  ل���رد جميل  حم���ورا 
فئات  ب��اق��ي  كما  عليها  تبخل  مل 
املجتمع حيث قدمتها لها الكثر 

من الدعم وامل�ساندة.
امل�������راأة  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ول����ف����ت 
ب���ات���ت حت��ظ��ى بدعم  االم���ارات���ي���ة 
واهتمام كبرين من قبل القيادة 

بنيانها.
االإماراتية  امل���راأة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الر�سيدة  القيادة  بتقدير  حتظى 
قيام  م��ن  ب���دءاً  املتوا�سل  ودعمها 
القرن  ���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  يف  االإحت��������اد 
املوؤ�س�س  ال��ق��ائ��د  ي��د  امل��ا���س��ي ع��ل��ى 
زايد  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
ثراه الذي حر�س على دعم املراأة 
املعوقات  جميع  واإزال���ة  ومتكينها 
اأم����ام تقدمها  ت��ق��ف ح��ائ��ل  ال��ت��ي 

وك��اف��ة امل�����س��وؤول��ني ال���دول���ة، وقد 
انعك�س ذلك اإ�سرارها على النجاح 
وال��ت��م��ي��ز وحت��ق��ي��ق االإجن��������ازات، 
اأ�سا�سياً  حم�����وراً  ���س��ك��ل��ت  وب���ذل���ك 
من حماور التنمية ال�ساملة التي 
�سعيد  وع��ل��ى  ال���دول���ة.  ت�سهدها 
وزارة  يف  ال���ع���ام���لت  امل���وظ���ف���ات 
وبرنامج  التحتية،  البنية  تطوير 
والهيئة  ل��لإ���س��ك��ان،  زاي���د  ال�سيخ 
الربية  ل��ل��م��وا���س��لت  االحت���ادي���ة 
معاليه  اث���ن���ى  ف��ق��د  وال���ب���ح���ري���ة، 
اأثمرت  التي  عملهن  م�سرة  على 
اأثبنت  ح��ي��ث  وال��ت��م��ي��ز،  ال���ن���ج���اح 
العمل  ميادين  خمتلف  يف  ك��ف��اءة 
اليوم  ف���راه���ا  وال��ت��خ�����س�����س��ات، 
مهند�سة  وكذلك  قيادية،  مبراكز 
ميدانية ومديرة م�سروع، وغرها 
ا�ستطاعت  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  م���ن 

التميز بها واالبداع يف تنفيذها.
الثلثة  اأن اجلهات  واأكد معاليه، 
ال����ت����ي ي�������س���رف ع���ل���ى ع��م��ل��ه��ا مل 
���س��ب��ي��ل متكني  ج���ه���دا يف  ت���دخ���ر 
امل��وظ��ف��ات ال��ع��ام��لت ل��دي��ه��ا، من 
خلل توفر بيئة العمل املحفزة، 
وتهيئة االر�سّية اخل�سبة للإبداع 
واالبتكار، م�سرا اإىل اأن موظفات 
تلك اجلهات اأثبنت مقدرة وكفاءة 
�ساهم  ال�����ذي  االم�����ر  ال���ع���م���ل،  يف 
للجهات  امل��وك��ل  امل��ه��ام  تنفيذ  يف 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وفق 

املوا�سفات واملعاير العاملية.

•• عجمان  - الفجر

اأك�����دت ���س��ع��ادة ع��ه��ود ع��ل��ى �سهيل 
الرقمية  احل���ك���وم���ة  ع����ام  م���دي���ر 
االإم���ارات���ي���ة  امل�������راأة  اأن  ب��ع��ج��م��ان 
متكنت من اإثبات وجودها و حتمل 
م�سوؤولياتها يف كافة املهام واملواقع 
الدولة  داخ��ل وخ��ارج  تولتها  التي 
يف  ريادياً  منوذجاً  منها  جعل  مما 

املنطقة ي�سار له بالبنان.
اأنها  يوم  كل  توؤكد  اأنها  واأو�سحت 
ع���ل���ى ق�����در ال���ث���ق���ة وال����دع����م الل 
حم�����دد ال�������ذي وف����رت����ه والزال�������ت 
ت��وف��ره ل��ه��ا ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة يف 
والتخ�س�سات،  امل��ج��االت  خمتلف 
ال�سواعد  ب���ق���درات  م��ن��ه��ا  اإمي����ان����اً 

الوطنية يف �سنع املعجزات. 
احلكومة  ع�����ام  م���دي���ر  وو����س���ف���ت 
الثامن  ي����وم  ب��ع��ج��م��ان  ال��رق��م��ي��ة 
وال��ع�����س��ري��ن م���ن اأغ�����س��ط�����س من 
ال��وف��اء ل�سيدات  ي��وم  باأنه  كل ع��ام 
ال��ت��ي مل تبخل  وب��ن��ات االإم������ارات 
بل  ونفي�س  غ��ال  بكل  اأبنائها  على 
ح��ر���س��ت ع��ل��ى ب��ن��اء اأب��ن��ائ��ه��ا قبل 

واالعرتاف بحقوقها.
ال�سمو  �ساحب  حر�س   : وتابعت 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل على  رئ��ي�����س 
تعزيز ذلك النهج فعزز دعم املراأة 
من خلل اإطلق برامج طموحة 
لتكون  وا�سعة،  اآفاقاً  اأمامها  وفتح 
�سريكاً اأ�سا�سياً يف النه�سة ال�ساملة 

ايل ي�سهدها الوطن.
اإىل  �سهيل  ع��ه��ود  ���س��ع��ادة  ول��ف��ت��ت 
الوطن  �سهداء  اأم��ه��ات  ت�سحيات 
ال��لت��ي  قدمن م��ث��ااًل يحتذى به 
يف ال�سرب وال��وف��اء وح��ب الوطن، 
بعدما قدموا دماء اأبنائهم الزكية 
خال�سة وفداء للوطن وحماية له 

و�سونا لرتابه.
ال�������س���ه���داء  ذك��������رى  اأن  واأك�����������دت 
خالدة  �ستظل  العطرة  و�سرتهم 
وحم���ف���ورة يف ذاك����رة ت��اري��خ دولة 
ننحني  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
تقديراً  و  واإكباراً  اإج��لاًل  اأمامهم 
لتفانيهم ول�سرب اأمهاتهم لت�سطر 
االأمثلة يف  اأروع  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 

الت�سحية والوفاء. 

مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية

�صما املزروعي: ال�صيخة فاطمة بنت مبارك منوذجًا ملهمًا وقدوة ا�صتثنائية

بف�صل  ا�صتطاعت  الإماراتية  املراأة  املجتمع” :  “تنمية 
دعم القيادة الر�صيدة اأن تثبت جدارتها 

نورة ال�صويدي: �صعار “املراأة �صريك يف اخلري والعطاء” ترجمة اأمينة لنهج اإمارات اخلري

•• دبي-الفجر:

قالت معايل �سما بنت �سهيل فار�س 
ال��دول��ة ل�سوؤون  امل��زروع��ي، وزي���رة 
االإم���ارات  جمل�س  رئي�سة  ال�سباب 
ال�سيخة فاطمة  اإن �سمو  لل�سباب: 
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية 
“اأم  والطفولة  ل��لأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
ملهماً  من���وذج���اً  ه��ي  االإمارات”، 
�سموها  ل���دور  ا�ستثنائية،  وق���دوة 
التي  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  امل�����س��ه��ود يف 
وارتقت  االإم��ارات��ي��ة،  امل����راأة  مكنت 
بدورها لت�سارك بفعالية يف م�سرة 
منو وازده���ار دول��ة االإم���ارات، فقد 
���س��ي��اغ��ة مفهوم  ���س��م��وه��ا  اأع������ادت 
امل�����راأة ال��ن��اج��ح��ة، ل��ت��ح��ف��زه��ا نحو 

بعطاء متجدد لدولة تاأ�س�ست على 
مبادئ اخلر واإعلء �ساأن االإن�سان 

واإر�ساء قيم التعاون والت�سامح. 
امل��زروع��ي على  واأث��ن��ت معايل �سما 
ال��ذي تقوم به �سمو  ال��دور الكبر 

“املراأة  ع��ل��ى ذل���ك اإط����لق ���س��ع��ار 
والعطاء”  اخل������ر  يف  ����س���ري���ك 

مزيد من االإجن��ازات ونحو خدمة 
وط����ن����ه����ا وجم���ت���م���ع���ه���ا، وح����ف����زت 
اجلهود  وت�سافر  ال��ت��ع��اون  ثقافة 
للدولة،  العليا  امل�سالح  لتحقيق 
واأ�س�ست جليل متميز من القيادات 
اأ���س��ا���س��ي يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة ل��ل��ع��ب دور 

ت�سكيل امل�ستقبل.
اإىل  املزروعي  �سما  معايل  واأ�سارت 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  ك���لم 
مبارك: اأن الوطن اأعطى املراأة كل 
كافة  ارتياد  من  ومّكنها  تريد،  ما 
م�سوؤولية  وعليها  العمل  جم��االت 
للوطن،  اجل���م���ي���ل  رد  يف  ك���ب���رة 
وامل�ساركة يف منهجية عمل م�ستمرة 
وامل�سوؤولية  التطوع  قيم  لرت�سيخ 
متا�سك  الأُط���ر  ت��ع��زي��زاً  املجتمعية 
منها  م�ستلهمة  املجتمع،  وتكافل 
م�سرتها  تت�سم  طريق«  »خريطة 

ال�����س��ي��خ��ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك، 
واعتزازها مبا  معربًة عن فخرها 
تعزيز  �سبيل  يف  �سموها  ب��ه  ت��ق��وم 
املجاالت  االإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  دور 
االأ�سا�سية يف  ال��رك��ي��زة  وه��ي  ك��اف��ة 
دع��م ومتكني امل���راأة االإم��ارات��ي��ة يف 

دولة االإمارات. 
املراأة  مازالت  امل��زروع��ي:  واأ�سافت 
القيادة  دع���م  بف�سل  االإم���ارات���ي���ة 
ال���ر����س���ي���دة يف خم���ت���ل���ف م���راح���ل 
نكران  يف  �سباقة  تقدمها  م�سرة 
الذات والوالء للوطن واال�ستعداد 
للت�سحية والفداء مما جعل منها 
منوذجاً ريادياً يف املنطقة ي�ستحق 

هذا ال�سرف الرفيع .
دولة  احتفاء  اإن  معاليها،  وق��ال��ت 
االإم��ارات باملراأة االإماراتية يف هذا 
ال��ي��وم ه��و اح��ت��ف��اٌء ب����االأم واالأخ���ت 

احتفاء  وه���و  وال����زوج����ة،  واالب���ن���ة 
ي�سنع  ومب����ن  امل��ج��ت��م��ع،  ب��ن�����س��ف 

ال�سعادة للن�سف االآخر.
واأ�سافت املزروعي : اهتمام الدولة 
باملراأة مل يكن يوماً �سعاراٍت فقط، 
التي  واملوؤ�س�سات  االأندية  نرى  بل 
تنميتها  يف  وت�����س��اه��م  ب��ه��ا  ُت��ع��ن��ى 
وتعزيز مهاراتها، وعلى راأ�س تلك 
العام  الن�سائي  االحت��اد  املوؤ�س�سات 
ليكون   ،1975 عام  تاأ�س�س  ال��ذي 
للمراأة  ���س��ام��ل��ة  ل��ن��ه�����س��ة  ب���داي���ة 

االإماراتية.
املراأة  بدعوتها  املزروعي  واختتمت 
م�ساعر  ع��ن  للتعبر  االإم���ارات���ي���ة 
الفخر واالعتزاز بها كمراأة تعي�س 
ع��ل��ى اأر�����س ه���ذه ال��دول��ة وتنتمي 
اق��ت��دار يف  بكل  �ساركت  واأن��ه��ا  لها، 

�سناعة النه�سة االإماراتية.

•• دبي-وام: 

املدير  الطاير  احمد  �سعيد  اأك��د 
التخطيط  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال��ت��ط��وي��ر االج��ت��م��اع��ي يف هيئة 
مدير  ب����دب����ي  امل���ج���ت���م���ع  ت��ن��م��ي��ة 
اأن امل����راأة  ب���االإن���اب���ة  ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة 
من����وذجا  اأ�س����بحت  االإم��ارات��ي��ة 
العامل  ن�����س��اء  ب���ني  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 
مرموقة  مب��ك��ان��ة  تتمتع  وب��ات��ت 
بني نظراتها و�سجلها احل�ساري 
ي��ح��م��ل ح�������س���ادات واإجن��������ازات يف 

جميع امليادين .
وق����ال ان االح��ت��ف��ال ب��ي��وم امل����راأة 

االم����ارات����ي����ة ي���ات���ي ل���ي���وؤك���د على 
ولتعزيز  ت�ستحقه  الذي  التكرمي 
م�ساعر الفخر واالعتزاز بها من 
كافة فئات املجتمع. وقال الطاير 
االإماراتية  امل����راأة  ي���وم  مبنا�سبة 
اأغ�سط�س   28 ي�������س���ادف  ال�����ذي 
امل���راأة االماراتية  اأن  م��ن ك��ل ع��ام 
القيادة  دع���م  بف�سل  ا�ستطاعت 
جدارتها  ت��ث��ب��ت  اأن  ال���ر����س���ي���دة 
اأعلى  ل���ت���ب���واأ  وا���س��ت��ح��ق��اق��ي��ت��ه��ا 
يف  وامل��رم��وق��ة  القيادية  املنا�سب 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
الوطن  خ��دم��ة  يف  دوره�����ا  واأداء 
واملجتمع على اأكمل وجه والدليل 

ع��ل��ى اح��ت��ف��ال��ي��ة ه����ذا ال���ع���ام من 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قبل 
الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية 
االأعلى للأمومة والطفولة “ اأم 
االمارات” والذي يوؤكد باأن املراأة 
االماراتية قطعت اأ�سواطا طويلة 
مب�سرة  ال��ف��اع��ل��ة  م�ساركتها  يف 
ت�سهدها  التي  امل�ستدامة  التنمية 

الدولة.
واأ�ساف اأن املراأة االإماراتية باتت 
قطاعات  يف  م�سرفا  مثاال  ال��ي��وم 
واالن�سانية  املجتمعية  التنمية 

واأ����س���ب���ح ح�����س��وره��ا ب������ارزا على 
���س��ع��ي��د ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي كما 
ال��ت��ط��وع را�سخة  ث��ق��اف��ة  اأ���س��ح��ت 
االماراتيات  ال��ن�����س��اء  اأذه������ان  يف 
يف  ب���االإجن���ازات  ي��زخ��ر  و�سجلهن 
خمتلف املجاالت التطوعية على 
ال�سعيد املحلي والعاملي ليعك�سن 
االماراتي  امل��ج��ت��م��ع  رق���ي  ب��ذل��ك 
وحت�سره ولتوؤكد املراأة االماراتية 
للعامل باأن دولة االمارات مت�سي 
املغفور  امل��وؤ���س�����س  االأب  ن��ه��ج  ع��ل��ى 
زايد  ال�سيخ  ت��ع��اىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 
“طيب اهلل  اآل نهيان  بن �سلطان 

ثراه” نهج اخلر والعطاء.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سويدي  ن����ورة  ���س��ع��ادة  و���س��ف��ت 
ال��ن�����س��ائ��ي العام  م��دي��رة االحت����اد 
اختيار �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية 
االأعلى للأمومة والطفولة �سعار 
“املراأة �سريك يف اخلر والعطاء” 
االإماراتية  امل��راأة  بيوم  للحتفال 
اأمينة  ت��رج��م��ة  ب��ان��ه  ال���ع���ام  ه����ذا 
اأ�س�ست  التي  اخلر  اإم��ارات  لنهج 
اأركانها على مبادئ اخلر واحلق 
وف���ق روؤي�����ة امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان 
طيب اهلل ثراه والقيادة الر�سيدة 

ملوا�سلة امل�سرة املباركة.
مبنا�سبة  ل��ه��ا  ك��ل��م��ة  يف  وق���ال���ت 

القيادة  اأطلقتها  التي  للمبادرات 
خدمة  وت�������س���ت���ه���دف  ال���ر����س���ي���دة 
االإن�������س���ان وامل��ج��ت��م��ع واالرت����ق����اء 
ملواكبة  الدائم  التطور  مب�ستوى 
ال��ن��ه�����س��ة احل�������س���اري���ة وال���دف���ع 
مب�سرة اخلر التي ر�سخت حب 
االإمارات يف قلوب اأبناء االإمارات.

�سمو  توجيه  ان  �سعادتها  وذك��رت 
 “ م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة 
يوم  بتخ�سي�س   “ االإم������ارات  اأم 
ل��لح��ت��ف��ال ب���امل���راأة يف االإم������ارات 
اأغ�سط�س   28 ي�����وم  واخ����ت����ي����ار 
م��ن ك��ل ع���ام ي��وؤك��د م���دى حر�س 
����س���م���وه���ا ع����ل����ى ت�����ك�����رمي امل���������راأة 
اعتماد  وعلى  املتعددة  الجنازاتها 
وهذه  العمل  يف  الت�ساركي  النهج 
الن�سوي  ال��ع��م��ل  م��ي��زت  خ��ا���س��ي��ة 
اأ�سبح االحتاد  وال��ذي  ال��دول��ة  يف 
الن�سائي العام �سريكاً ا�سرتاتيجياً 

اح���ت���ف���االت ال����دول����ة ب���ي���وم امل�����راأة 
ال�سيخة  ���س��م��و  ان  االإم����ارات����ي����ة 
لطاملا  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
الطويلة  م�سرتها  عرب  اأر�سدتنا 
اإىل طريق اخلر وو�سعت للمراأة 
يف  عليه  ت�سر  منهجاً  االإماراتية 
اأبناءها  وت��رب��ي  العملية  حياتها 
ع��ل��ى م��ب��ادئ وق��ي��م خ��لق��ة ولذا 
ح��ق��ق��ت ك���ل م���ا ت�����س��ب��و اإل���ي���ه من 
الوعي  واأ����س���ب���ح  وت���ق���دم  مت��ك��ني 
قيادة  ب�������س���رورة  ل��دي��ه��ا  را����س���خ���اً 
امل�ستقبل.  نحو  ال�سغرة  اأ�سرتها 
ال�سويدي  ن����ورة  ���س��ع��ادة  واأك�����دت 
ترجمة  اخل����ر  ع����ام  م����ب����ادرة  ان 
ل��ف��ط��رة االإم���ارات���ي ال��ت��ي تعززت 
م��ع ال��زم��ن منذ ان��ط��لق م�سرة 
ال�سعارات  اأرف���ع  وحملت  االحت���اد 
العطاء  يف  االإن�����س��ان��ي��ة  وال���ق���ي���م 
والبذل والت�سامح وتعترب تتويجاً 

ل��ل��ح��ك��وم��ة يف دول������ة االإم���������ارات 
جلميع  وداع��م��اً  املتحدة  العربية 
ال�������س���ي���ا����س���ات ال���ع���ام���ة اخل����ادم����ة 
ل����ل����م����راأة.. ح���ي���ث ي���ع���رب االحت�����اد 
طموحات  ع���ن  ����س���ادق���ا  ت���ع���ب���راً 
وفقا  ويعمل على حتقيقها  امل��راأة 
االم����ارات  “اأم  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
املراأة  تنعم  اأن  على  وحر�سها   “
ب����ال����رخ����اء ال��������ذي ي���ع���م ال���ب���لد 
كاملة.  ح��ق��وق��ه��ا  ع��ل��ى  وحت�����س��ل 
الن�سائي  وه��ن��اأت م��دي��رة االحت���اد 
االحتفال  بهذا  االم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
ال��ت��ك��رمي��ي ل���ل���م���راأة ودع��ت��ه��ا اىل 
اال�ستفادة من احلر�س واالهتمام 
الذي توفره لها القيادة الر�سيدة 
الوجود  واإث���ب���ات  اجل����اد  ب��ال��ع��م��ل 
جنباً اإىل جنب مع اأخيها الرجل.. 
تظهر  الأن  ثمينة  ف��ر���س��ة  وه���ذه 
م�ساركة  لت�سارك  قدراتها  امل���راأة 

واأن  امل�ستدامة  التنمية  يف  فاعلة 
ت�سهم يف حل م�سكلت جمتمعها 
نف�سيا  ا�ستقرارا  توؤمن  بعقلنية 
واأ����س���ري���ا وجم��ت��م��ع��ي��ا. واأع���رب���ت 
ع��ن اأم��ل��ه��ا ب���اأن ت�����س��ارك ك��ل فئات 
بيوم  االح��ت��ف��ال  ه���ذا  يف  املجتمع 
اجنازا  واعتباره  االماراتية  امل��راأة 
من اجنازات الدولة التي حتققها 
با�ستمرار يف كافة امليادين . ودعت 
���س��ع��ادة ن���ورة ال�����س��وي��دي يف ختام 
كلمتها جميع املوؤ�س�سات والدوائر 
واجلهات املعنية يف دولة االمارات 
ل��ل��م�����س��ارك��ة واالإ�����س����ه����ام الإجن�����اح 
ف��ع��ال��ي��ات ه����ذا االح���ت���ف���ال ال���ذي 
من  حقها  ويعطيها  امل����راأة  ي��ك��رم 
التقدير والثناء على اجلهود التي 
بذلتها الإ�سعاد اأ�سرتها وجمتمعها 
وللنجاح الذي حققته يف املجاالت 

املتعددة للخر والعطاء.
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اأخبـار الإمـارات

املراأة الإماراتية ت�صل اإىل م�صتويات متقدمة من التمكني والريادة 
•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستطاعت املراأة يف دولة االإمارات العربية املتحدة اأن تخطو خطوات �سريعة 
نحو التقدم وحققت يف زمن قيا�سي ما احرزته مثيلتها يف العامل خلل 
عدة عقود.. ويعود ذلك اإىل اإميان القيادة الر�سيدة بقدرات املراأة االإماراتية 
واأهمية متكينها لتعزيز دورها الفاعل يف التنمية امل�ستدامة التي ت�سهدها 
الدولة واهتمام �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام 
لقد  التنموية.  العملية  يف  ل��ل��م��راأة  ال��ف��اع��ل  ب��ال��دور  والطفولة  ل��لأم��وم��ة 
وفرت البيئة الت�سريعية يف الدولة اإمكانية امل�ساركة االإيجابية للمراأة حيث 
امل��راأة كافة احلقوق  املتحدة على منح  العربية  االإم���ارات  ن�س د�ستور دول��ة 
ومنذ  الدولة  حر�ست  وقد  امل��ج��االت..  كافة  يف  الرجل  باأخيها  وم�ساواتها 
االأفراد  ت�سمن حقوق  التي  الت�سريعية  القوانني  كافة  توفر  على  قيامها 
يف املجتمع كما عملت على توفر كافة احتياجاتهم وجاء د�ستور االإمارات 
مبينا احلقوق والواجبات للأفراد يف املجتمع وامل��راأة كاأحد ركائز املجتمع 
فهناك  اأمورها  كافة  للمراأة يف  كداعم  القوانني  كما جاءت هذه  الرئي�سية 
توفرها  التي  باخلدمات  امل��راأة  ومتتع  وكيانها  باالأ�سرة  اخلا�سة  القوانني 
الدولة للأفراد من تعليم و�سحة وقوانني اخلدمة املدنية اخلا�سة بعمل 

املراأة وخ�سو�سيتها. 
�سمو  ان  اىل  العام  الن�سائي  االحت��اد  مديرة  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  وتلفت 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة االحتاد الن�سائي العام، الرئي�س االأعلى 
ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية، رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة اطلقت 
-2015 االإم���ارات  امل��راأة يف دول��ة  الوطنية لتمكني وري��ادة  اال�سرتاتيجية 
2021 بهدف توفر اطار عام ومرجعا ً لكل املوؤ�س�سات احلكومية االحتادية 
واملحلية واخلا�سة وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف و�سع خطط وبرامج عملها 
من اأجل توفر حياة كرمية للمراأة جلعلها متمكنة وريادية ومبادرة ت�سارك 
يف كل املجاالت العملية التنموية امل�ستدامة مبا يحقق جودة احلياة لها. و 
اأو�سحت ان اال�سرتاتيجية ت�سعى اإىل متكني وبناء قدرات املراأة االإماراتية 
فاعًل  عن�سراً  لتكون  املجاالت  كل  يف  م�ساركتها  اأم��ام  ال�سعوبات  وتذليل 
منوذجاً  ولتكون  بها  اللئقة  املكانة  ولتتبواأ  امل�ستدامة  التنمية  يف  ورائ��دا 
م�سرفاً لريادة املراأة يف كل املحافل املحلية واالإقليمية والدولية وذلك من 
االإجنازات  على  البناء  اأواًل:   : .ابرزها  االأولويات  خلل حتقيق جملة من 
املتحققة للمراأة يف دولة االإمارات العربية املتحدة واحلفاظ على ا�ستدامة 
تلك االإجنازات واملكا�سب واال�ستمرار يف بناء قدرات املراأة مبا ي�سمن تو�سيع 

نطاق م�ساركتها التنموية.
ثانياً: احلفاظ على الن�سيج االجتماعي ومتا�سكه من خلل تكامل االأدوار 
بني الرجل واملراأة لبناء جمتمع قوي ومتما�سك قادر على مواكبة التغرات 

امل�ستجدة.
ثالثاً: توفر مقومات احلياة الكرمية واالآمنة والرفاه االجتماعي باأ�س�س 

عالية اجلودة للمراأة.
االإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  مكانة  وتعزيز  وامل�سوؤولية  ال��ري��ادة  روح  تنمية  راب��ع��اً: 

املحافل االإقليمية والدولية.
اأهدافها  ا�ستندت يف و�سع  ان اال�سرتاتيجية  ال�سويدي  وذكرت �سعادة نورة 
اإىل جملة من مرتكزات اأ�سا�سية هي: د�ستور دولة االإمارات وروؤية احلكومة 
امل��ح��ل��ي��ة ووث��ي��ق��ة قيم  2021 وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات احل���ك���وم���ات  االحت����ادي����ة 
بعد  ملا  التنمية  بيجني وخطة  ومنهاج عمل  االإم��ارات��ي  املواطن  و�سلوكيات 
واتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة واالتفاقيات   2015
وموؤ�سرات  العربية،  باملراأة  النهو�س  وا�سرتاتيجية  العلقة  ذات  الدولية 

التناف�سية العاملية.
اإن ح�سور املراأة االإماراتية يف املجل�س الوطني االحتادي ُيعد قفزة نوعية يف 
العمل الربملاين ور�سالة وا�سحة حول اأهمية وفعالية ح�سورها على �ساحة 
العمل ال�سيا�سي حيث �سكلت ن�سبة املراأة يف املجل�س الوطني االحتادي خلل 
العام  يف  ع�سوات   9 بوجود  باملائة   22.2 ع�سر  الرابع  الت�سريعي  الف�سل 
يف انتخابات املجل�س الوطني تكت�سب  املراأة  م�ساركة  اأن  على  يوؤكد   2015
اأهمية كبرة تكمن يف قدرة املراأة على مناق�سة جميع الق�سايا التي تتعلق 

باملجتمع ب�سكل عام والقطاع الن�سائي ب�سكل خا�س.
قاعدة  ق�سم  رئي�سة  ال�سام�سي  عبداهلل  حممد  م��رمي  تو�سح  جانبها  وم��ن 
بيانات النوع االجتماعي يف االحتاد الن�سائي ان امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة 
�سرورة ولي�ست ترفاً وتعد �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك العباً رئي�سياً يف 
توجيه املراأة لل�ستفادة من الفر�س املتاحة للم�ساركة يف التنمية امل�ستدامة 

جنباً اإىل جنب مع اأخيها الرجل واثبات وجودها.
اأ�سبحت  انه بف�سل هذا االهتمام والدعم من جانب �سموها  ا�سارت اىل  و 
املراأة االإماراتية تتبواأ اليوم اأعلى املنا�سب يف جميع املجاالت وت�سهم بفعالية 

يف قيادة م�سرة التنمية والتطوير.
اجلل�سة  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  انتخب   2015 ع��ام  ففي 
الت�سريعي  الف�سل  من  االأول  العادي  االنعقاد  دور  من  االأوىل  االإجرائية 
اأمل عبد اهلل القبي�سي  باأبوظبي �سعادة  ال�ساد�س ع�سر التي عقدها مبقره 
رئي�سا للمجل�س يف ف�سله الت�سريعي ال�ساد�س ع�سر لتكون بذلك اأول امراأة 

اإماراتية وعربية ترتاأ�س موؤ�س�سة برملانية.
وا�سارت مرمي ال�سام�سي اىل انه يف الت�سكيل الوزاري االخر الذي �سهدته 
دول��ة االإم��ارات يف العام 2016 ظهر هذا التمكني يف زي��ادة اأع��داد الن�ساء 
اللتي تقلدن منا�سب وزارية حيث زاد عددهن من 4 اإىل 8 وزيرات ويف 
زيادة ن�سبة متكني املراأة يف املنا�سب القيادية العليا وهي خطوة اإن دلت على 
�سيء فاإمنا تدل على مدى االلتزام واالهتمام الذي توليه القيادة ال�سيا�سية 

لتمكني املراأة.
القيادة  اهتمام  فقط  لي�س  يعك�س  واقعاً  اأ�سبح  االإم���ارات  امل��راأة يف  فتمكني 
الر�سيدة بق�سايا املراأة ولكن مدى وعي املراأة بنف�سها والتزامها بامل��ساركة 

الفاعلة يف املجتمع.
الدرا�سات  ق�سم  رئي�سة  املنذري  مرمي  �سعادة  تقول  االقت�سادي  املجال  ويف 
وال��ب��ح��وث ب��االحت��اد ان دول���ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ق��دم��ت العديد 
الكوادر  تنمية  االقت�سادي من خ��لل  املجال  امل��راأة يف  لدعم  امل��ب��ادرات  من 
الن�سائية وبناء قدراتها حيث بلغ عدد �سيدات االأعمال االإماراتيات نحو 23 
األف �سيدة يدرن م�سروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم وي�سغلن 15 

باملائة من جمال�س اإدارات غرف التجارة وال�سناعة يف الدولة.
العاملة  ال��ق��وى  م��ن  باملائة   25 ي�سكلن  االإم��ارات��ي��ات  الن�ساء  ان  وا�سافت 
و4.5 باملائة من الن�ساء االإماراتيات اللتي يعملن يف قطاع االأعمال احلرة 
وت�سارك املراأة االإماراتية بن�سبة 30 باملائة من امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة 
وتتمتع مب�ساركة اقت�سادية ن�سطة يف دولة االإمارات العربية املتحدة وهي 

ثالث اأعلى ن�سبة من نوعها على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي.
اما يف جمال الوظائف احلكومية فقد ا�ستحوذت املراأة على نحو 66 باملائة 
من القوة العاملة يف القطاع احلكومي 30 باملائة منهن يف مراكز قيادية 

مرتبطة باتخاذ القرار.
االإمارات  اإىل جعل  الر�سيدة  القيادة  توجه  اطار  انه ويف  املنذري  ت�سيف  و 
واحدة من اأف�سل دول العامل بحلول عام 2021 الذي ي�سادف االحتفال 
ال���وزراء روؤية  اأ���س��در جمل�س  تاأ�سي�س دول��ة االحت��اد  50 عاًما على  مب��رور 
االإمارات 2021 وتت�سمن اأربعة عنا�سر هامة ت�سمل االأهداف التف�سيلية 
اإىل  ت�سعى  حيث  وال�سحة  والتعليم  واالقت�ساد  الوطنية  بالهوية  املتعلقة 
امل�سر  يجمعه  قوي  واحت��اد  برتاثه  ومتم�سك  واث��ق  طموح  �سعب  تاأ�سي�س 
واملعرفة  ب��االإب��داع  يتميزون  اإماراتيني  بقيادة  تناف�سي  واقت�ساد  امل�سرتك 
وجودة حياة عالية يف بيئة معطاءة م�ستدامة تتيح للمراأة االإماراتية فر�سا 

اف�سل للمناف�سة مع اقرانها .
وذكرت ان دور املراأة االإماراتية يف االقت�ساد املعريف هام حيث فتحت اأمامها 
االمارات”  “اأم  دع��م  وي��اأت��ي  ال�سعوبات  جميع  لها  و�سهلت  ال�سبل  جميع 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للمراأة دافعا ا�سا�سياً للم�ساركة يف جميع 
تقدم  ا�سرتاتيجية  العام من خلل  الن�سائي  االحت��اد  يعمل  املجاالت حيث 
امل��راأة يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة اىل ادماج ق�سايا امل��راأة يف التنمية 
بالتعاون مع اجلهات املعنية باملراأة داخليا وخارجيا ويعمل على ا�ستهداف 
العمل  ور���س  وتنظيم  قدراتها  بناء  خ��لل  من  الدولة  م�ستوى  على  امل��راأة 

اخلا�سة باإعداد القيادات وتاأهليها لتكون م�ساركتها م�ساركة اإيجابية.
لقد حتقق للمراأة االماراتية مكا�سب كبرة حيث تعك�س االح�سائيات مدى 
اجلهود التي بذلت لتمكني امل��راأة : ففي جمال التعليم بلغت ن�سبة االإناث 

اجلامعات  يف  الدار�سني  اإجمايل  من  باملائة   74 العايل  التعليم  برامج  يف 
احلكومية و50 باملائة من الدار�سني يف اجلامعات واملعاهد اخلا�سة يف العام 
اأع�ساء  من  باملائة   41 ن�سبة  امل���راأة  متثل  و   .-2016  2015 الدرا�سي 
االإم���ارات  جامعة  احلكومي  ال��ع��ايل  التعليم  ق��ط��اع  يف  التدري�سية  الهيئة 

وجامعة زايد وكلية التقنية العليا خلل العام الدرا�سي 2016-2015.
ويف ال�سلك الدبلوما�سي دخلت املراأة االإماراتية يف ال�سلك الدبلوما�سي بوزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل حيث مت تعيني �ست �سفرات يف بعثة الدولة يف 
اإىل  باالإ�سافة  وفنلندا  وال��ربازي��ل  والتفيا  وال��دمن��ارك  واإ�سبانيا  نيويورك 
قن�سل يف ال�سني كما توجد امراأة واحدة بدرجة وزير مفو�س من الدرجة 
3 بدرجة وزير مفو�س و8 �سيدات بدرجة م�ست�سار و30 �سيدة  و  االأوىل 
بدرجة �سكرتر اأول و62 �سيدة بدرجة �سكرتر ثاين و61 �سيدة بدرجة 
�سكرتر ثالث و63 ملحق حيث يبلغ عدد املوظفات الدبلوما�سيات 234 

من اجمايل 741 موظف.
 2 فمنهن  العامة  والنيابة  الق�ساء  �سلك  يف  االإماراتية  امل��راأة  تتواجد  كما 
الع�سكرية  املحكمة  يف  الق�ساة  من  و2  االبتدائية  املحكمة  يف  الق�ساة  من 

ووكيلتي نيابة باالإ�سافة اإىل 17 م�ساعد وكيلة نيابة واملاأذونة �سرعية.
كما انخرطت املراأة االإماراتية ب�سكل وا�سح وفاعل يف العمل الع�سكري حيث 

و�سلت اىل رتب متقدمة بالقوات امل�سلحة.
ومت اختيار دولة االإمارات العربية املتحدة املقر االإقليمي لل�سرطة الن�سائية 
الواليات  ومقرها  الن�سائية  لل�سرطة  العاملية  اجلمعية  قبل  من  العربية 
العاملية  اجلمعية  يف  العاملية  الع�سوية  على  وح�سولها  االمريكية  املتحدة 

لل�سرطة الن�سائية كاأول دولة عربية تن�سم لها.
و يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�سحية ل��ل��م��راأة و يف اط���ار اه��ت��م��ام دول���ة االم���ارات 
باخلدمات والرعاية ال�سحية املقدمة للمراأة والطفل فقد و�سلت االمارات 
اىل املراكز العاملية يف موؤ�سر وفيات االأمهات ب�سبب احلمل والوالدة والنفا�س 
التي  ال��والدة  ن�سبة  األف مولود حي.. وارتفعت   100 2.05 لكل  حمققة 
جترى حتت ا�سراف موظفي ال�سحة اىل 99.9 باملائة خلل االأعوام من 
ان�ساء العديد من املراكز ال�سحية للك�سف  مت  كما   ..2015 اىل   2006
املبكر ل�سرطانات الثدي على م�ستوى الدولة. باالإ�سافة اىل ان�ساء ما يقارب 

�سحية حكومية لراعية االأمومة والطفولة.  ووحده  مركزا   124
و�سلت  فقد  االم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة  اخلا�سة  العاملية  امل��وؤ���س��رات  يخ�س  وفيما 
بالتعليم  امل���راأة  التحاق  معدل  موؤ�سر  يف  عامليا  االول  امل��رك��ز  اىل  االم���ارات 
العايل وحققت املركز االأول عاملياً يف موؤ�سر اإملام املراأة بالقراءة والكتابة وكل 

من موؤ�سري م�ساركة املراأة يف التعليم االإعدادي والتعليم الثانوي.
ويف عام 2014 ت�سدرت دولة االمارات العربية املتحدة موؤ�سر احرتام املراأة 
عاملياً يف احلفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، كما احتلت املرتبة االأوىل 

عربياً يف متكني املراأة قيادياً وبرملانياً.

ميثاء ال�صام�صي: ال�صيخة فاطمة بنت مبارك اأر�صت القيم و املبادئ الداعمة للمراأة عهود الرومي : القيادة الر�صيدة توؤمن باأن املراأة حمرك اأ�صا�صي مل�صرية البناء والتنمية 

الرمي الفال�صي : املراأة الإماراتية من رواد العطاء ون�صر اخلري وخدمة الوطن
اأمينة جاد : النموذج الإماراتي يف متكني املراأة م�صدر اإلهام للمجتمعات

•• دبي-وام: 

اأك�����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
اأن  لل�سعادة  دول���ة  وزي���رة  ال��روم��ي 
االإماراتية  امل����راأة  ب��ي��وم  االح��ت��ف��اء 
والع�سرين  الثامن  ي�سادف  ال��ذي 
يعك�س  ع�����ام  ك����ل  اأغ�����س��ط�����س  م����ن 
�سورة حقيقية لواقع املراأة يف دولة 
الكاملة  الرعاية  ظل  يف  االإم���ارات 
الر�سيدة  القيادة  لها  توليها  التي 
الكبرين  وال��ت�����س��ج��ي��ع  وال����دع����م 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  من  للمراأة 
بنت مبارك “اأم االإمارات” رئي�سة 
الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 

والطفولة.
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ت�سريح  يف  وق��ال��ت 
اإن قيادة دولة االإم��ارات توؤمن باأن 

املجاالت.
لل�سعادة  ال��دول��ة  وزي����رة  واأ����س���ارت 
�سمتان  وال��ع��ط��اء  اخل���ر  اأن  اإىل 
ن�ساأت  زايد اخلر  دار  اأ�سيلتان يف 
اأجيال االإم��ارات فاأ�سبحنا  عليهما 
���س��واه��د ح��ي��ة ع��ل��ى العطاء  ن���رى 
لل�سقيق  امل���ت���وا����س���ل  االإم������ارات������ي 
وال�سديق واملحتاج واملنكوب يف كل 

اأنحاء العامل.
ال�سيخة  �سمو  اأن  ال��روم��ي  واأك���دت 
قدوة  ت�سكل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
وم�����ث�����ااًل ����س���ام���ي���اً جل��م��ي��ع اأف������راد 
اخلر  وع��م��ل  ال��ع��ط��اء  يف  املجتمع 

ومد يد العون والرعاية .
قائلة:  ت�����س��ري��ح��ه��ا  واخ���ت���ت���م���ت 
الثناء  ع���ب���ارات  م��ن  وج��ه��ن��ا  مهما 
نفي  ل��ن  فاإننا  وال�سكر  والتقدير 
�سموها  الأن  االإمارات” حقها  “اأم 
�سعيد  ���س��ح��ي  مل��ج��ت��م��ع  اأ����س�������س���ت 

املراأة حمرك اأ�سا�سي مل�سرة البناء 
االأهم  ال���دور  و�ساحبة  والتنمية 
واحل�ساري  االجتماعي  البناء  يف 
يرتقي  املجتمع  اأن  اأي�ساً  وت���درك 
ن�����س��ي��ج��ه مت��ا���س��ك��اً عندما  وي������زداد 
تفتح االأبواب للمراأة لتقوم بدورها 
يف خدمة الوطن وحتقيق ال�سعادة 
للمجتمع. واأ�سافت وزيرة الدولة 
لل�سعادة اأن توجيهات �سمو ال�سيخة 
“املراأة  ���س��ع��ار  ب����اإط����لق  ف��اط��م��ة 
على  والعطاء”  اخل��ر  يف  �سريك 
املنا�سبة  بهذه  االإم��ارات  احتفاالت 
دولة  روؤي�����ة  ي���وؤك���د   2017 ل��ع��ام 
ال��وط��ن��ي للمراأة  ل��ل��دور  االإم�����ارات 
ال��ت��ي مت��ث��ل منوذجا  االإم���ارات���ي���ة 
كل  يف  والعطاء  البذل  يف  يحتذى 
ميادين احلياة �سواء على امل�ستوى 
العملي اأو االإن�ساين اأو االجتماعي 
من  غ���ره���ا  ويف  االق���ت�������س���ادي  اأو 

•• اأبوظبي-وام:

ميثاء  ال����دك����ت����ورة  م���ع���ايل  اأك�������دت 
دولة  وزي���رة  ال�سام�سي  �سامل  بنت 
ال��ث��ام��ن وال��ع�����س��ري��ن من  ي����وم  ان 
�سمو  اع���ل���ن���ت���ه  ال������ذي  اأغ�������س���ط�������س 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت����اد 
اال�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االع��ل��ى 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
االإماراتية  للمراأة  يوماً  والطفولة 
من كل عام يكت�سب معان ودالالت 
عظيمة �ستى هي يف جمملها ق�سة 
نه�سة اإماراتية حتققت للمراأة بكل 
وامل�ستدمية  امل��ت��لح��ق��ة  ف�����س��ول��ه��ا 
اأ�سافت  و  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة.  واآف���اق���ه���ا 
ان  املنا�سبة  بهذه  كلمة  معاليها يف 
يعرب عن  االإماراتية”  املراأة  “يوم 
مدى الدعم والتميز الذي حظيت 
الر�سيدة  القيادة  ظ��ل  يف  امل���راأة  ب��ه 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سمو  و�ساحب   “ اهلل  حفظه   “

الداعمة للمراأة وعملت على دفعها 
م�ستويات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
يف  للم�ساركة  ت�سجيعها  و  التعليم 
خمتلف مناحي احلياه االقت�سادية 
كما   .. واالج��ت��م��اع��ي��ة  وال�سيا�سية 
ك��اف��ة لتحتل  االإم���ك���ان���ات  وظ��ف��ت 
املتقدمة  مكانتها  االإماراتية  امل��راأة 
بني ن�ساء العامل . ونوهت ان �سمو 
ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ال 
املبادرات  لتطلق  ال��ظ��روف  تنتظر 
ب�����ل ت���خ���ل���ق ال������ظ������روف امل����وائ����م����ة 
منهجية  على  معتمدة  الإط��لق��ه��ا 
العمل املدرو�س واملتدرج وفق روؤى 
باالإ�سافة  وميدانية  اإ�سرتاتيجية 
اىل ا�ستقراء جتارب عاملية اأ�سهمت 
يف متكني املراأة وتعزيز مكانتها يف 
حتية  معاليها  وجهت  و  املجتمع. 
 “ االإم�����ارات  ل�”اأم  اإج����لل واك��ب��ار 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
التي تقود م�سرة النه�سة الن�سوية 
الدوؤوبة  جهودها  مثمنة  الظافرة 
يف حت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن االإجن�����ازات 

الإمراأة اليوم والغد.

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
انه  اىل  معاليها  وا�سارت  امل�سلحة. 
يف هذا اخل�سو�س ال بد من ابراز 
النه�سة  ل�����س��ان��ع��ة  ال���رائ���د  ال�����دور 
ال�سيخة  �سمو  االإماراتية  الن�سائية 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
ال��ع��ام ال��رئ��ي�����س��ة االعلى  ال��ن�����س��ائ��ي 
رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة 
ومبادراتها  الأف���ك���اره���ا  ك���ان  ال��ت��ي 
ال��ب��ارز يف حتقيق اجن���ازات  ال����دور 
كبرة بل وعظيمة يف جمال متكني 
امل������راأة االم���ارات���ي���ة وك���ذل���ك اإب����راز 
وعاملياً  اقليمياً  وري��ادت��ه��ا  مكانتها 
ا�سبحت  وباإ�سهامات متعددة حتى 
اأ�سافت  و  واإ�����س����ادة.  ت��ق��دي��ر  حم��ل 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ان  معاليها 
املبادئ  و  القيم  اأر�ست  مبارك  بنت 

•• اأبوظبي -وام: 

اأك����������دت �����س����ع����ادة ال��������رمي ع����ب����داهلل 
للمجل�س  ال��ع��ام  االم���ني  ال��ف��ل���س��ي 
االأع���ل���ى ل���لأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة ان 
االإماراتية  امل�����راأة  ب��ي��وم  االح��ت��ف��ال 
حتت �سعار “املراأة �سريك يف اخلر 
الأنه  امل����راأة  ي�سعد  اأم���ر  والعطاء” 
ي��ع��ك�����س االع�������رتاف ب����ال����دور ال���ذي 
بواجبها  ق��ام��ت  وب��ان��ه��ا  ت�ستحقه 
وابدعت بكل ما مار�سته من حقوق 
منا�سب  م��ن  ت�سلمته  وم���ا  التعلم 
اأع��م��ال يف كافة  او م��ا قمت ب��ه م��ن 

امليادين والقطاعات .
الفل�سي  ال�����رمي  ����س���ع���ادة  وق���ال���ت 
بيوم  االح��ت��ف��ال  مبنا�سبة  كلمة  يف 
ال�سيخة  �سمو  ان  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
االحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
رئي�سة  اال���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
املجل�س االعلى للأمومة والطفولة 
التي اطلقت �سعار “املراأة �سريك يف 
احتفاالت  ع��ل��ى  والعطاء”  اخل���ر 
جديرة  العام  هذا  االإماراتية  امل��راأة 

���س��اروا على  وق��د  الوطن  هما عماد 
باال�ستفادة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  نهج 
م��ن ال��ف��ر���س ال��ت��ي اأوج��دت��ه��ا لهم 
بالتعلم والتمتع بالرعاية ال�سحية 
وبفتح  االج���ت���م���اع���ي  وب���االه���ت���م���ام 
العمل امامهم وهكذا كان  جماالت 
اثبات  م��ن  ومت��ك��ن��وا  ارادوا  م��ا  لهم 

انهم عند م�ستوى امل�سوؤولية.
االم���ارات���ي���ة  امل��������راأة  اأن  وا����س���اف���ت 
العطاء  رواد  االأن  ب��ات��وا  واب��ن��اءه��ا 
ون�����س��ر اخل����ر وخ���دم���ة ال���وط���ن يف 
خلله  من  ليوؤكدوا  امليادين  كافة 
اأن بذور اخلر التي زرعتها قيادتنا 
اأجياال  اأنبتت  املجتمع  يف  الر�سيدة 
تزينهم  والعطاء  اخل��ر  �سباب  من 
ومبادئ  احلميدة  واالأخ���لق  القيم 
م�ساعدة املحتاج يف وطن هو للخر 
ثقة  بكل  وي�سعى  ع��ن��وان  وال��ع��ط��اء 

لتحقيق مدلوالته الكبرة .
وه���ن���اأت ���س��ع��ادة ال��ف��ل���س��ي يف ختام 
التي  االماراتية  واالم  امل��راأة  كلمتها 
قيم  على  وتربيهم  اب��ن��اءه��ا  ت��رع��ى 
اخلر والعطاء ودعت اىل قيام املراأة 
واالم ببذل اق�سى طاقاتهن ليثبنت 

بالتقدير والعرفان للجهود املكثفة 
امل���راأة  م�����س��رة  ال��ت��ي بذلتها ط���وال 
لدعمها ومتكينها يف كافة املجاالت 
حتى و�سلت اىل م�ستويات متقدمة 

من العلم والعمل.
الذي  الكبر  االه��ت��م��ام  ان  وذك���رت 
توليه �سمو ال�سيخة فاطمة للمراأة 
باأبهى  جت���ل���ى  االم����ارات����ي����ة  واالأم 
�سوره عندما اطلقت �سموها نهاية 
اال�سرتاتيجية  امل���ا����س���ي  ال�����س��ه��ر 
والطفولة  ل���لأم���وم���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
لتعزيز  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل���ط���ة 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ح��ق��وق االط���ف���ال 
هاتان  ون���ال���ت   -2021  2017
اال�سرتاتيجيتان اهتمام الدولة وكل 
فئات املجتمع خا�سة االم االماراتية 
و عربت خمتلف الفئات عن الفرحة 

بهاتني اال�سرتاتيجيتني .
ان  الفل�سي  ال��رمي  �سعادة  واك���دت 
القيادة  اع��ل��ن��ت��ه  ال����ذي  ع���ام اخل���ر 
للنهج  امتداد  هو  للدولة  الر�سيدة 
ال�����ذي اأر����س���ى دع��ائ��م��ه امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
واملراأة  ال��رج��ل  وان  ث��راه  اهلل  طيب 

الدور  امل����راأة  ف��ي��ه  تلعب  واإي��ج��اب��ي 
ويرتقي  ب��ط��م��وح��ه��ا  ي��ل��ي��ق  ال����ذي 
يف  وع��ززت  وم�ستقبلها  بحا�سرها 
التي حتقق  االإيجابية  القيم  املراأة 
ال�������س���ع���ادة م��ث��ل ح���ب الوطن  ل��ه��ا 

والعطاء واجلد واالجتهاد.

للمراأة  قلبية  تهنئة  وج��ه��ت  ك��م��ا 
ي��وم��ه��ا ه����ذا على  االإم����ارات����ي����ة يف 
العطاء  �����س����ور  اأروع  ت���ق���دمي���ه���ا 
واالإب������داع وف����اًء مل��ا ح��ظ��ي��ت ب��ه من 
وا�ستحقاقات هي جديرة  اجن��ازات 
التقدم  من  املزيد  لها  متمنية  بها 
بنيان  و���س��م��وخ  اع���لء  على ط��ري��ق 
قيادتنا  وتطلعات  الغالية  دولتنا 

الر�سيدة.

انهما قادرات على حتمل امل�سوؤولية 
عند  ولتكونا  عاتقهما  على  امللقاة 
ب��ه��م��ا وانهما  امل��ج��ت��م��ع  ح�����س��ن ظ���ن 
امل��واق��ع وهما  م��ن  ك��ث��ر  جنحتا يف 
يف  النجاح  بتحقيق  مطالبات  االن 
املبادئ  على  يعتمد  واع  جيل  ب��ن��اء 
و�سعتها  ال���ت���ي  اال���س��ي��ل��ة  وال��ق��ي��م 
عليه  ي�سر  نهجا  الر�سيدة  القيادة 
م�سرتهم  يف  واالح�����ف�����اد  االب����ن����اء 

حا�سرا وم�ستقبل. 

•• اأبوظبي-وام:

اأع����رب����ت ال���دك���ت���ورة اأم���ي���ن���ة جاد 
جمهورية  ���س��ف��ر  ����س���ع���ادة  ح����رم 
املجموعة  رئي�سة  العربية  م�سر 
لعقيلت  الدولية  الدبلوما�سية 
ال�����س��ف��راء امل��ع��ت��م��دي��ن ل���دى دولة 
واعتزازها  فخرها  عن  االإم���ارات 
يف  جت�سد  التي  االإماراتية  باملراأة 
ما  واالأ���س��م��ل  االأو���س��ع  م�سمونها 
تقوم به �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية 
والطفولة  ل���لأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
نبيل  ن�ساط  من  االإمارات”  “اأم 
وم��ت��وا���س��ل وع���ط���اء ف��ي��ا���س من 
امل��راأة االإماراتية  اإث��راء حياة  اأجل 

والعربية.
لها مبنا�سبة  كلمة  - يف  واأ���س��ارت 
“ الذي  االإماراتية  امل��راأة  “ يوم 
اأغ�سط�س من كل عام   28 يوافق 
الن�سائي  االحتاد  اإن�ساء  وي�سادف 
العام 1975 - اإىل الدور الكبر 
ال�����س��ي��خ��ة ف���اط���م���ة بنت  ل�����س��م��و 
امل�سرة  وم�ساندة  دعم  يف  مبارك 

مهمة يف ال��ذود عن ت��راب وطنها 
ال��ط��اه��ر وت��ق��دم اأغ��ل��ى م��ا متلك 
من روح ودم��اء ف��داء ل��ه.. فهنيئا 
ال�سجاعة  امل���راأة  بهذه  ل��لإم��ارات 
التي  امل��ث��اب��رة  احل��ن��ون��ة  الوطنية 
ا�ستطاعت بهذه املنظومة القيمية 
اأ�سول  م���ن  امل�����س��ت��م��دة  ال���ف���ري���دة 
ت�سرب  اأن  ط��ي��ب  ون��ب��ت  ع��ري��ق��ة 

اأروع االأمثلة يف حب الوطن.
ال��ن��م��وذج االإم���ارات���ي  اأن  وذك�����رت 
امل����راأة مل يعد  امل�����س��يء يف متكني 
االإم�������ارات وحدها  ع��ل��ى  ق��ا���س��را 
اإل��ه��ام للمراأة  اأ���س��ب��ح م�����س��در  ب��ل 
بوجه  ول��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  ال���ع���رب���ي���ة 
ت�ستلهم  اأ����س���ب���ح���ت  ال����ت����ي  ع������ام 
وت�ستمد من ال�سيا�سات والربامج 
االإم����ارات����ي����ة يف ه�����ذا امل����ج����ال ما 
مناذجها  �سياغة  على  ي�ساعدها 

اخلا�سة بدور املراأة يف املجتمع.
كانت  االإم�������ارات  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
�سباقة يف تر�سيخ مفاهيم التنمية 
وحتقيق  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال�������س���ام���ل���ة 
مكوناته  م���ن  امل��ث��ل��ى  اال���س��ت��ف��ادة 
امل���راأة مب��ا جعل  كافة وم��ن بينها 
االإم����������ارات م���و����س���ع ت���ق���دي���ر من 
املجتمع الدويل الذي اأ�سبح يثمن 

االإماراتية  ل��ل��م��راأة  احل�����س��اري��ة 
والتي جعلت منها مثاال يحتذى 
التقدم  اإن  وق����ال����ت  ع���امل���ي���ا.  ب����ه 
املراأة  حققتها  ال��ت��ي  وال��ن��ج��اح��ات 
املبكر  االإماراتية ناجت عن الوعى 
ال�سيخة  و�سمو  االإم����ارات  لقيادة 
دور  باأهمية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
ونه�سته  املجتمع  ب��ن��اء  يف  امل����راأة 
وم����ن ث���م االإ�����س����رار ع��ل��ى العمل 
اجل������اد م����ن اأج������ل مت���ك���ني امل������راأة 
املجاالت  خمتلف  يف  االإم��ارات��ي��ة 
التي  ال��ع��وائ��ق  واإزال����ة  املجتمعية 
حتول دون اإ�سهام املراأة يف م�سرة 

ونه�سة دولة االإمارات.
جنحت  االإم��������ارات  اأن  واأ����س���اف���ت 
يف مت��ك��ني وم�����س��ان��دة امل����راأة حتي 
ت��ب��واأت امل����راأة االإم��ارات��ي��ة العديد 
القيادية يف موؤ�س�سات  املواقع  من 
مكانتها  ور���س��خ��ت  ك��اف��ة  ال���دول���ة 
النه�سة  م�������س���رة  يف  ك�������س���ري���ك 

ال�ساملة.
واأ�����س����ارت ال���دك���ت���ورة اأم��ي��ن��ة جاد 
االإم��ارات��ي��ة تقدمت  امل���راأة  اأن  اإىل 
من  وال��ف��داء  الت�سحية  ل�سفوف 
اأجل وطنها من خلل ان�سمامها 
للقوات امل�سلحة لت�سطلع باأ�سرف 

واأ�سبح  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ع��ال��ي��ا 
املحافل  يف  االإم����ارات����ي  ال��ت��واج��د 
عن�سرا  ب���امل���راأة  املعنية  ال��دول��ي��ة 
لدفع  وحمفزا  بل  واإيجابيا  بناء 
امل���راأة ال�سيما يف  اأج��ن��دات متكني 

املجتمعات النامية.
وق�����ال�����ت اإن�����ن�����ا ن���ن���ظ���ر ب���اإع���ج���اب 
جن����اح  اإىل  ك����ب����ري����ن  وت����ق����دي����ر 
امل����راأة االإم���ارات���ي���ة يف امل���وازن���ة ما 
العملية  طموحاتها  حتقيق  ب��ني 
بالتزاماتها  الوفاء  على  وقدرتها 
الوطني  ال��ع��م��ل  متطلبات  جت���اه 
م��ن ج��ان��ب وب��ني دوره���ا املحوري 
االأ�سرى ال�سيما من  يف حميطها 
اإماراتي جديد  حيث تن�سئة جيل 
ينمو على القيم النبيلة واالأ�سيلة 
الفعالة  وامل�ساهمة  الوطن  حلب 
يف رفعته. واأكدت الدكتورة اأمينة 
والعطاء  االإجن����از  ح��ج��م  اأن  ج���اد 
ال�����ذي ت�����س��م��ن��ت��ه م�����س��رة امل�����راأة 
املا�سية  العقود  خلل  االإماراتية 
وم�سرقا  م�����س��ي��ئ��ا  من���وذج���ا  ي��ع��د 
وعلمة فارقة يف م�سرة متكني 
يجعلنا  ب�����س��ك��ل  ال��ع��رب��ي��ة  امل�������راأة 
بهذا  نهتدى جميعا  ب��اأن  راغ��ب��ات 

النموذج الفكري الرثى.

عبداهلل اآل حامد : املراأة الإماراتية �صريك يف م�صرية التنمية امل�صتدامة
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد ع�سو 
الطاقة رئي�س  اأبوظبي رئي�س هيئة  التنفيذي الإم��ارة  املجل�س 
القيادة  تخ�سي�س  اأن  والرقابة  التنظيم  مكتب  اإدارة  جمل�س 
الر�سيدة يوما للحتفال باملراأة االإماراتية يوؤكد الثقة الكبرة 
بها  نفاخر  التي  الكبرة  واإجن��ازات��ه��ا  االإم����ارات  ابنة  ب��ق��درات 

االأمم .
اإن  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ي��وم  مبنا�سبة  ت�سريح  يف  معاليه  وق���ال 
متكني  يف  عامليا  به  يحتذى  منوذجا  اأ�سبحت  االإم���ارات  دول��ة 
املراأة وم�ساركتها يف م�سرة التنمية امل�ستدامة حتي باتت دولة 

ريادية يف كافة جماالت التنمية والتطور احل�ساري .
القيادة  بدعم  حظيت  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ان  اأىل  معاليه  ولفت 
الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
“ و �ساحب ال�سمو ال�سيخ  “ حفظه اهلل  نهيان رئي�س الدولة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�سد 
الوزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل “ و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 
اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  للقوات 

املجل�س االأعلى حكام االإمارات .
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  الكبر  ال��دور  اإىل  واأ���س��ار 
رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 

م�سيدا  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية 
امل�ساندة  اأ�سكال  كافة  توفر  على  وحر�سها  املتوا�سل  بدعمها 
احل�ساري  املثال  لتكون  االإم��ارات  اأه��ل  مما  االإماراتية  للمراأة 
يف  عاملياً  وباتت جتربتها من��وذج��اً  امل���راأة ومتكينها  اح��رتام  يف 

احلفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها.
واأ���س��اف ان االحتفال بيوم امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ه��ذا ال��ع��ام حتت 
�سعار “ املراأة �سريك يف اخلر والعطاء” الذي اأطلقته �سمو “م 
االإمارات “يتميز باأن �سعاره ياأتي انطلقا من �سعار عام اخلر 
اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  اأطلقه �ساحب  ال��ذي 
امل��راأة االإماراتية يف  “ ويوؤكد دور  “ حفظه اهلل  رئي�س الدولة 

جمال العطاء االإن�ساين بجانب اأخيها الرجل .

والتي  االإماراتية  للمراأة  احل�سارية  امل�سرة  اأن  معاليه  واأك��د 
جهود  خل�سة  كانت  العامل  حول  يحتذى  مثااًل  منها  جعلت 
عقود من الرعاية والدعم وتاأمني كل مقومات النه�سة لتكون 
ير�سخ  �سعب  ح�سارة  على  امل�سرف  املثال  اليوم  االإم���ارات  ابنة 

ريادته العاملية بني اأعرق اأمم االأر�س .
واأ���س��اف اأن ي��وم امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ميثل ت��ك��رمي وف��خ��ر البنة 
االإمارات والأجيال الوطن املقبلة وتاأكيد على ان دولة االإمارات 
كانت وال تزال �سباقة يف اأن ت�سرك املراأة كمكون اأ�سا�سي يف جهود 
التنمية  خريطة  على  فريدا  منوذجا  اأ�سبحت  حتى  التنمية 
بني  التوازن  وحتقيق  العامل  يف  احل�ساري  والتطور  الب�سرية 

اجلن�سني يف كافة جماالت التنمية.
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اأخبـار الإمـارات

خليفة بن طحنون اآل نهيان :املراأة الإماراتية كانت 
وما زالت منبع اخلري والعطاء

عائ�صة بنت بطي: فخورة كوين واحدة ممن اأوكلت لهم مهمة بناء املدينة الذكية

حممد بن خليفة : املراأة الإماراتية اأ�صبحت مثاًل يحتذى به عامليًا

وزير العدل يهنئ املراأة الإماراتية يف عيدها وي�صيد 
بدورها يف م�صرية العدل والق�صاء

وزير ال�صحة: ال�صيخة فاطمة راهنت على قدرات 
املراأة الإماراتية واأولتها الثقة

البواردي : املراأة الإماراتية �صريك اأ�صا�صي يف بناء املجتمع 

نورة الكعبي: املراأة الإماراتية عنوان للخري والعطاء

•• اأبوظبي-وام: 

مدير  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  اأك��د 
دي����وان �ساحب  ال�����س��ه��داء يف  اأ���س��ر  ���س��وؤون  مكتب 
االإماراتية  امل����راأة  ان  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ال�سمو 
واأ�سبحت  والعطاء  منبع اخلر  زال��ت  وما  كانت 
التي  والتطور  البناء  م�سرة  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 

ت�سهدها الدولة.
االإماراتية  امل��راأة  ي��وم  ت�سريح مبنا�سبة  وق��ال يف 

ان ما حققته واجنزته املراأة االماراتية مت بف�سل 
اياها  توليه  الذي  واالهتمام  اللحمدود  الدعم 
القيادة احلكيمة يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
ومبتابعة م�ستمرة من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى 
“اأم االإمارات” التي  االأعلى للأمومة والطفولة 
ويعزز  امل����راأة  ���س��وؤون  يهم  م��ا  ك��ل  باهتمام  تتابع 

دورها يف املجتمع.

وقال ال�سيخ خليفة بن طحنون يف ختام ت�سريحه 
باأ�سمى  اأت���ق���دم  ان  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  ي�����س��ع��دين   :
واأخواتنا  اأمهاتنا  اإىل  واالع��ت��زاز  الفخر  ع��ب��ارات 
اأروع  �سربن  ال��لت��ي  ال�سهداء  اأ���س��ر  م��ن  وبناتنا 
االأمثلة يف البذل والعطاء والت�سحية فكن �سنداً 
���س��ط��روا م��لح��م ال�سجاعة  ل��ل��وط��ن.. والأب��ط��ال 
والت�سحية والفداء حلماية الوطن ون�سرة احلق 
فت�سحياتهم �ستبقى حمفورة على منابر خالدة 

ت�سيئ �سجلت العزة والكرامة.

•• دبي-وام:

تقدمت �سعادة الدكتورة عائ�سة بنت 
بطي بن ب�سر مدير عام مكتب دبي 
ل�سمو  والتقدير  بالتهاين  الذكية 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت����اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 

والطفولة “اأم االإمارات” مبنا�سبة 
يوم املراأة االإماراتية.

واأك����دت ان ال��ق��ي��ادة االإم��ارات��ي��ة مل 
ليكون  االإماراتية  امل��راأة  يوم  ترتك 
منا�سبة معنوية بل جعلته حمطة 
اأرفع  امل��واط��ن��ات  ب��ت��ويل  للحتفال 
املنا�سب واأكرثها اأهمية يف الدولة 
و�سريكات فاعلت يف رحلتنا لنكون 

الدولة االأف�سل بحلول 2071.

اأف��خ��ر بكوين واحدة  “ اأن��ا  وق��ال��ت 
فريدة هي  لهم مهام  اأوك��ل��ت  ممن 
اأه��م م�ساريعنا لدخول  واح��دة من 
بناء  م��ه��م��ة  وه�����ي  اأال  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
املدينة الذكية فوجودنا يف خمتلف 
اأهم  يف  ب���ل  �سكليا  ل��ي�����س  امل��ي��ادي��ن 
كفاءة  تتطلب  ال��ت��ي  امل��ه��ام  واأرف����ع 
احتفال  اأ�سبح  واليوم  وتخ�س�سية 
امل������راأة يف خمتلف  ب��ت��م��ي��ز  ال��ق��ي��ادة 

املنا�سبات وحتى منذ نعومة اأظفار 
املواطنات«.

�سواء  ال��ي��وم  امل��واط��ن��ة  اأن  وذك����رت 
اأكانت طفلة اأو طالبة اأو موظفة اأو 
مبكانتها  ت�سعر  حكومية  م�سوؤولة 
اأكرث  ع��ن  متيزها  التقليدية  غ��ر 
دول العامل تقدما يف جمال متكني 
ق��ي��ادت��ن��ا ممثلة  واأن  خ��ا���س��ة  امل����راأة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
و�ساحب  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
املراأة  يكرمون  م��ن  مقدمة  يف  ه��م 

ويحتفلون باإجنازاتها يف كل حلظة 
م���ن م�����س��رة االإم��������ارات وه����و نهج 
م�ستمر منذ والدة االحتاد وترجمة 
له  املغفور  املوؤ�س�س  ال��وال��د  ل��روؤي��ة 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 

طيب اهلل ثراه.
وق����ال����ت م����دي����ر ع�����ام م���ك���ت���ب دبي 
االإماراتية  امل�����راأة  ي���وم  ان  ال��ذك��ي��ة 
اأنف�سنا  ل��ن��ت��ح��دى  م��ت��ج��دد  م��وع��د 

كمواطنات لنكون يف مقدمة القدوة 
احل�سنة لبناء ما يتطلبه م�ستقبل 
االإمارات.. وبهذه املنا�سبة اأهنئ كل 
الزميلت �سمن فريق  واحدة من 
دبي الذكية اللتي �ساهمن يف بناء 
رحلة  يف  االآن  ح��ت��ى  ل��ه  و�سلنا  م��ا 
دبي الذكية ويف الوقت ذاته اأرى اأن 
يوم املراأة االإماراتية موعد لنقطع 
باأن  كمواطنات  اأنف�سنا  على  عهدا 

واأن  اإجن��از مهما كان  باأي  النكتفي 
ن�سعى دوما لنكون الرقم 1«.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ حممد بن خليفة  �سمو  قال 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل 
قيام  م��ن��ذ  االإم����ارات����ي����ة  امل�������راأة  ان 
ال���دول���ة اأث��ب��ت��ت اأن��ه��ا ج��دي��رة بثقة 
اأنها  موؤكدا  الر�سيدة  الدولة  قيادة 
املجتمع،  ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة 
وهي اليوم تدعم التنمية امل�ستدامة 
ب��ك��اف��ة جم��االت��ه��ا واأ���س��ب��ح��ت مثااًل 
ي���ح���ت���ذى ب������ه، ل���ي�������س ف���ق���ط على 
امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي واالإ����س���لم���ي بل 

على امل�ستوى الدويل اأي�ساَ.
االإمارات  اأن دعم دولة  �سموه  واأك��د 
ال�����ذي قدمه  ل���ل���م���راأة االم���ارات���ي���ة 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�س�س 

زاي���د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان طيب 
بقيادة  ا���س��ت��م��ر  ال����ذي  و  ث����راه  اهلل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  و  اهلل 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�سلحة هو اخلطوة 
االأوىل نحو جناحها وال�سبيل الذي 
ال��ت��م��ي��ز والعطاء  ل��ه��ا ط��ري��ق  م��ه��د 
املراأة  ث��اب��رت  وق��د  جم��االت��ه  بكافة 
اأن��ه��ا حم��ل هذه  االإم��ارات��ي��ة لتثبت 
ال��ث��ق��ة وط���امل���ا ك��ان��ت م�����س��در فخر 

واعتزاز.
واأكد اأن الأم االإمارات �سمو ال�سيخة 
رئي�سة االحتاد  بنت مبارك  فاطمة 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة 
دور ا�ستثنائي يف دعم م�سرة املراأة 
االإماراتية ومتكينها ليكون لها دور 

يف  التنمية  م�سرة  دع��م  يف  رئي�سي 
واالجتماعية  االإن�سانية  امل��ج��االت 
وغرها  والثقافية  واالق��ت�����س��ادي��ة 
ال���ك���ث���ر م����ن امل����ج����االت االأخ�������رى، 
ال�سوء  لت�سليط  ي��وم  وتخ�سي�س 
االإم��ارات��ي��ة حتت  امل���راأة  على جهود 
اخلر  يف  ����س���ري���ك  “املراأة  ����س���ع���ار 
على  دل���ي���ل  خ����ر  ه����و  والعطاء” 
ث��ق��ة دول���ة االإم������ارات ب��ع��ط��اء امل���راأة 
ر�سالة  ���س��م��وه  ق���دم  و  االإم���ارات���ي���ة. 
امراأة  لكل  نر�سلها  وع��رف��ان  �سكر 
ل��دع��م م�سرة  ���س��اه��م��ت  اإم���ارات���ي���ة 
العطاء واخلر يف خمتلف املجاالت 
وكافة االأدوار التي قامت بها موؤكدا 
م�سرتها  يف  �ست�ستمر  باأنها  الثقة 

لتحقيق اجنازات نفخر بها.

•• اأبوظبي -وام: 

اأعرب معايل �سلطان بن �سعيد البادي 
ال���ظ���اه���ري وزي����ر ال���ع���دل ع���ن خال�س 
كافة  جلهود  وتقديره  و�سكره  تهانيه 
والق�ساء  ال���ع���دل  ل��ق��ط��اع  امل��ن��ت�����س��ب��ات 
الدائم  وحر�سهن  جلهودهن  بالدولة 
يف حت���ق���ي���ق امل�����زي�����د م�����ن االإجن����������ازات 
املقدمة  واخل��دم��ات  بالعمل  واالرت��ق��اء 
فيها  يعملن  التي  القطاعات  كافة  يف 

بوزارة العدل.
واأ�ساد معاليه بالنماذج الن�سائية املتميزة 
من املديرات واملوظفات اللواتي ميثلن 
للمراأة وتدفعها لبذل  القدوة احل�سنة 
امل��زي��د م��ن ال��ع��ط��اء واالإب�����داع والتميز 
ح���ي���ث ت�����س��غ��ل امل��������راأة اأك������رث م����ن ثلث 
املنا�سب  خمتلف  يف  االإداري����ة  ال��ك��وادر 
وامل��ه��ام وت��ت��ويل م��ا ي��ق��رب م��ن 30% 
الوظائف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال���ق���ي���ادات  م���ن 
ال��ق��ي��ادي��ة واالإ���س��راق��ي��ة ب���ال���وزارة ومن 
وامل���وارد  الت�سريع  اإدارات  ق��ي��ادة  بينها 
الب�سرية و�سوؤون املحامني واملرتجمني 
ال�����س��رع��ي ومراكز  وال��ط��ب  واخل�����رباء 
خدمة املتعاملني.. كما تتويل منا�سب 
االأخرى  االإداري����ة  الوظائف  يف  رفيعة 
ال����ذي ارت��ف��ع��ت ف��ي��ه بن�سبة  ال��وق��ت  يف 
املنا�سب  يف  امل������راأة  م�����س��ارك��ة  م���ط���ردة 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة اأي�����س��ا وي���رتاف���ق ذل���ك مع 
جن��اح امل���راأة االإم��ارات��ي��ة يف التواجد يف 
خمتلف امل��ن��ا���س��ب وامل���ه���ام، خ��ا���س��ة مع 
وب���ارزة  ن��اج��ح��ة  ن�سائية  وج���ود من���اذج 

للمواطنات  احل�����س��ن��ة  ال����ق����دوة  مت��ث��ل 
واالإبداع  العطاء  من  ملزيد  وت�سجعهن 
والتميز. وقال معاليه خلل احتفالية 
االإماراتية  امل�����راأة  ب��ي��وم  ال��ع��دل  وزارة 
عنوان  حتت  تقام  والتي  الثالث  للعام 
“الن�ساء �سريكات يف اخلر” وذلك يف 
�سوء مبادرة “عام اخلر” .. اأن �سعار 
االإماراتية  باملراأة  العام  لهذا  االحتفال 
اأر�س  على  يج�سد  اخلر  يف  ك�سريكات 
ال��واق��ع امل��ك��ان��ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي حظيت 
بها املراأة االإماراتية واحلر�س وال�سعي 
قيادتنا  ت��وج��ي��ه��ات  ل��رتج��م��ة  احل��ث��ي��ث 
واخلر  ال��ع��ط��اء  ت�سجيع  يف  ال��ر���س��ي��دة 
ودور املراأة يف دعم وتعميق تلك املفاهيم 
وتكرميا  واالإن�������س���ان���ي���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
واعد  م�ستقبل  اإر���س��اء  يف  املهم  لدورها 

للأجيال القادمة.
بالدعم  العدل  وزي��ر  معايل  اأ���س��اد  كما 
وامل�������س���ان���دة ال���ت���ي ت��ت��ل��ق��اه��ا امل��������راأة يف 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ق��ب��ل  االإم�����ارات م��ن 

ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  حكيمة  وب���روؤي���ة 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
حكام  االع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو 
ل�سمو  امل���ت���ع���اظ���م  وال��������دور  االإم����������ارات 
رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة 
االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى 
رئي�سة  االأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة 
والطفولة  ل��لأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س 
وتر�سيخ  جن���اح  يف  االإمارات”  اأم   “
ريادة املراأة كقوة دافعة مل�سرة التنمية 
�سموها  وبف�سل  ال��دول��ة  يف  امل�ستدامة 
ح��ق��ق��ت امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة م��زي��دا من 
املتميزة  النوعية  واالإجن���ازات  املكا�سب 
الن�ساء يف  العديد من  بها  �سبقت  التي 

العامل.
ال��ر���س��ي��دة حتر�س  ال���ق���ي���ادة  ان  وق����ال 
على متكني ودع��م امل��راأة االإم��ارات��ي��ة يف 
املواقع وتعزيز مكانتها يف خمتلف  كل 
�سريكا  جعلها  مم��ا  واملنا�سب  امل��رات��ب 
ريادة  وتعزيز  واال�ستدامة  التنمية  يف 
االإمارات يف خمتلف املجاالت وامليادين 
باتت  الدعم اللحمدود  ونتيجة لهذا 
القوى  خريطة  يف  مهما  مكونا  امل���راأة 
حيث  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف  الب�سرية 

االأعلى  الن�سبة  االإماراتية  امل��راأة  ت�سغل 
م���ن ال��وظ��ائ��ف احل��ك��وم��ي��ة م���ن بينها 
العليا  القيادية  الوظائف  من  العديد 
املرتبطة باتخاذ القرار.. وت�سارك املراأة 
تنفيذ  مواقع  جميع  يف  بفاعلية  اأي�سا 
واال�سرتاتيجية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال���ربام���ج 
النوعية وهو ما يبدو وا�سحا يف وزارة 
امل�������راأة منا�سب  ت��ت��ق��ل��د  ح��ي��ث  ال���ع���دل 
بالق�ساء  ال��ع��م��ل  بينها  وم���ن  ق��ي��ادي��ة 
االعمال  اإيل  اإ���س��اف��ة  العامة  والنيابة 

االإدارية االأخرى.
واأو�سح معايل �سلطان �سعيد البادي اأن 
االإم��ارات ت�سكل منوذجا عامليا يحتذى 
به يف جمال دعم امل��راأة وذل��ك يف �سوء 
توفره  الذي  امل�ستمر  والدعم  امل�ساندة 
املجال  وفتح  للمراأة  احلكيمة  القيادة 
اأمامها للإبداع واالبتكار واثبات ذاتها 
وامل�ساركة ب�سكل فعال اإىل جانب الرجل 
يف حتقيق االإجن��ازات والنجاحات التي 
لدولتنا  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ق 
طموحها  ت��وا���س��ل  ت���زال  وم���ا  احلبيبة 
اأه��داف��ه��ا م��ن اج���ل االرتقاء  وحت��ق��ي��ق 
بفعالية يف م�سرة  وامل�ساركة  مبكانتها 
ال��وط��ن واإجن��ازات��ه وت��ط��وره واإزده����اره 
مل��وؤ���س��رات وم�ساف  ال���دائ���م  وت�����س��دره 
الدول املتقدمة وبف�سل هذا التخطيط 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  ال�سليم متلك 
امل���ت���ح���دة ����س���ج���ل م���ت���م���ي���زا يف جم���ال 
ح��ق��وق امل���راأة االأم���ر ال���ذي اأت���اح لها اأن 
متار�س كافة الن�ساطات وتتبواأ خمتلف 

املنا�سب القيادية دون متييز.

•• دبي-وام:

رف���ع م��ع��ايل ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن حممد 
املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س 
اأم  اإىل  واالإم��ت��ن��ان  ال�سكر  اآي����ات  اأ���س��م��ى 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  ���س��م��و  االإم������ارات 
العام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  االأع����ل����ى  ال��رئ��ي�����س��ة 
االأ�����س����ري����ة رئ���ي�������س���ة امل���ج���ل�������س االأع����ل����ى 
للأمومة والطفولة مبنا�سبة تخ�سي�س 

�سموها يوما للمراأة االإماراتية.
على  راه��ن��ت  �سموها  ان  معاليه  وق���ال 
ق���درات امل����راأة االإم��ارات��ي��ة واأول��ت��ه��ا ثقة 
اال�سرتاتيجية  اإط��������لق  م����ع  غ���ال���ي���ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ت��م��ك��ني وري��������ادة امل��������راأة يف 
خلل  م��ن   2021-2015 االإم����ارات 
لتمكني  عملية  وب���رام���ج  خ��ط��ط  و���س��ع 
امل�����راأة وت��اأ���س��ي��ل ري��ادت��ه��ا وت��ع��زي��ز روح 
املبادرة حتى ت�سارك بفعالية يف م�سرة 

التنمية امل�ستدامة وفق اإطار عام يت�سق 
االإمارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  االأج��ن��دة  مع 
�سمن  االإم����ارات  دول���ة  لتكون   2021
اليوبيل  ب��ح��ل��ول  ال���ع���امل  دول  اأف�����س��ل 

الذهبي للحتاد.
اليوم  ل���ه  ك��ل��م��ة  م��ع��ال��ي��ه يف  واأ�����س����اف 
مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم امل�������راأة االإم����ارات����ي����ة اإن 
ال��ي��وم حتت  ب��ه��ذا  تخ�سي�س االح��ت��ف��ال 

والعطاء  اخل��ر  يف  �سريك  امل���راأة  �سعار 
ياأتي يف اإطار توجيهات القيادة الر�سيدة 
للخر  ع���ام���ا   2017 ع�����ام  ب�����اإع�����لن 
ك��م��ف��ه��وم م��ت��اأ���س��ل يف نفو�س  وال��ع��ط��اء 
االإماراتيني ن�ساء ورجاال والذي غر�سه 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  دولتنا  موؤ�س�س 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ن��ه��ج��ه  ع��ل��ى  وح���اف���ظ 
نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي رع��اه اهلل حيث يعترب عطاء 
دول��ة االإم���ارات علمة فارقة يف العمل 
املراأة  اأثبتت  اأن  بعد  العاملي  االإن�����س��اين 
االإماراتية اأنها �سريك اأ�سا�سي يف اخلر 
واالإغاثي  التطوعي  والعمل  وال��ع��ط��اء 
وتر�سيخ امل�سوؤولية املجتمعية وامل�ساهمة 

يف م�سرة التنمية ال�ساملة.

امل���راأة االإم��ارات��ي��ة برهنت على  اأن  واأك��د 
وامل�سوؤوليات  املهام  يف  ومتيزها  كفاءتها 
ويف املحافظة على املكت�سبات واملنجزات 
ال����ه����ام����ة ح���ي���ث ت�����ب�����واأت ال����ع����دي����د من 
املنا�سب الر�سمية ومراكز �سنع القرار 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
املحافل  ال���دول���ة يف  ال���دول���ة وم��ث��ل��ت  يف 
االأمثل  بال�سكل  وال��دول��ي��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
لتثبت �سوابية الثقة التي منحتها اإياها 

القيادة الر�سيدة.
واأ�����س����اف م���ع���ايل ال��ع��وي�����س اأق������ول بكل 
االإماراتية  للمراأة  هنيئا  واع��ت��زاز  فخر 
ب��ل��غ��ت مكانة  ال��وط��ن��ي وق���د  ي��وم��ه��ا  يف 
النوعية  االإجن����ازات  م�سار  يف  مرموقة 
ك���ل املحافل  ال���دول���ة يف  ال��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا 
وقوية  ع��زي��زة  دول��ت��ن��ا  لتبقى  ال��ع��امل��ي��ة 
و�ساخمة ومثال عاملي يف اخلر والعطاء 
كل  يف  امل��راأة  ومتكني  االإن�ساين  والعمل 

ميادين العمل واالإبداع واالإجناز .

•• اأبوظبي -وام:

اأك��������د م����ع����ايل حم����م����د ب�����ن اأح����م����د 
البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع 
اأ�سا�سي  �سريك  االإماراتية  امل��راأة  اأن 
الدولة  ون��ه�����س��ة  امل��ج��ت��م��ع  ب��ن��اء  يف 
عن  وال��دف��اع  وازده���اره���ا  وتقدمها 
قيادتنا  ح��ر���س��ت  ول���ذل���ك  ح��م��اه��ا 
ت��اأه��ي��ل��ه��ا ومتكينها  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة 
تعا�سده  ال���رج���ل  ���س��ري��ك��ة  ل��ت��ك��ون 
زاخ��������رة  م���������س����رة  وت�����������س�����ان�����ده يف 
باالإجنازات.  وع��ام��رة  ب��ال��ن��ج��اح��ات 
جاء ذلك يف كلمة معاليه مبنا�سبة 
امل��راأة االإماراتية  “ يوم  ب�  االحتفال 
ال�سيخة  ���س��م��و  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي   “
االحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة 
وي�سادف 28 اأغ�سط�س من كل عام 
وياأتي هذا العام حتت �سعار “ املراأة 

�سريك يف اخلر والعطاء ».
وق���ال م��ع��ايل ال���ب���واردي: اإن امل���راأة 
مدر�سة االأمة واملربي االأول ون�سف 
امل�����راأة  ب���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل  واإذ  امل��ج��ت��م��ع 
االإماراتية نحن فخورون مبا حتققه 
ابنة االإمارات االأم واالأخت والزوجة 
من اإجنازات يف م�سرتها نحو اآفاق 
اأمة  م�ستقبل  ب�����س��ن��اع��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
 .. االأمم  ج��م��ي��ع  ب���اح���رتام  حت��ظ��ى 
املراأة االإماراتية جميع  لقد خا�ست 
املجاالت جنبا اإىل جنب مع الرجل 

فاأ�سبحت حمطا للأنظار ومنوذجا 
للفخر واالعتزاز .

واأ�����س����اف “ ل��ق��د اأ���س��ب��ح��ت امل�����راأة 
يف  فاعل  عن�سرا  اليوم  االإم��ارات��ي��ة 
الوطني  وال��ع��م��ل  التنمية  م�����س��رة 
ال�سمو  �ساحب  دع��م  بف�سل  وذل���ك 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
اهلل” وكلنا  “حفظه  الدولة  رئي�س 
االإم����ارات����ي����ة  امل��������راأة  ب������اأن دور  ث���ق���ة 
اأثرا  واأع��م��ق  ب����روزا  اأك���رث  �سي�سبح 
القيادة  ل��ث��ق��ة  ن���ظ���را  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
واأهمية  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  يف  ال��ر���س��ي��دة 
دوره�����ا ل��دف��ع م�����س��رة ب��ن��اء وتقدم 

الدولة يف جميع املجاالت«.
وتابع معاليه “ اإن املراأة االإماراتية 
وبف�سل موؤازرتها وت�سجيعها الدائم 
والرعاية الكرمية من “ اأم االإمارات 
“ �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
م�سرة  يف  متميزة  م��راك��ز  حققت 
النه�سة احل�سارية ال�ساملة للدولة 
واأرفع املنا�سب القيادية عن جدارة 
وك����ف����اءة ح��ت��ى ���س��ك��ل��ت رق���م���ا مهما 
يف خ���ارط���ة ال����ك����وادر ال��ب�����س��ري��ة يف 
وكذلك  احلكومية  الوظائف  قطاع 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وغ���ره���ا من 

قطاعات العمل املتنوعة » .
اإذ  ال���دف���اع  وزارة  يف  ن��ح��ن  وق�����ال: 
ب���ف���ري���ق ع��م��ل��ن��ا م����ن بنات  ن���ف���خ���ر 
االإم��������ارات ����س���واء م���ن امل���دن���ي���ات اأو 
اأثبنت متيزهن  الع�سكريات اللواتي 
ب����ق����درات����ه����ن ع����ل����ى اإجن����������از امل����ه����ام 
الإبراز  اإليهن  املوكلة  وامل�سوؤوليات 

دور ال��وزارة بكل كفاءة واقتدار كما 
االإم��ارات��ي��ة ح�سورها  امل����راأة  اأك����دت 
خدمة  يف  املتميز  وعطاءها  ال��ق��وي 
العمل  ال��وط��ن يف خمتلف جم��االت 
يف  انخراطها  ذل��ك  يف  مب��ا  الوطني 
عن  دفاعا  امل�سلحة  القوات  �سفوف 
ال��وط��ن وم��ك��ت�����س��ب��ات��ه. واأ����س���اف اإن 
به  تفخر  �سعار  هو  والعطاء  اخل��ر 
االإم���ارات  و�سعب  الر�سيدة  القيادة 
ال��ك��رمي م��ن رج��ال ون�ساء على حد 
����س���واء ح��ي��ث مت���ي���زت ال����دول����ة بني 
وباأياديها  االإن�ساين  بالعمل  االأمم 
والعطاء  باخلر  املمدودة  البي�ساء 
ك���ان���وا ومهما  اأي��ن��م��ا  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني 
ك��ان��وا ول��ق��د اأث��ب��ت��ت اب��ن��ة االإم����ارات 
قيامها بالعديد من املهام االإن�سانية 
الدولة وخارجها  داخل  والتطوعية 
دون تردد . وقال: اإن عمل املراأة اإىل 
جانب اإخوانها يف خدمة هذا الوطن 
للذات  واإخل�س ونكران  اأمانة  بكل 
اإمنا يعرب عن اأ�سمى معاين العطاء 

ال�سالح  ال���غ���ر����س  ن��ت��ي��ج��ة  وي����اأت����ي 
عليه  تربت  ال��ذي  ال��ق��ومي  والن�سء 
اأج���ي���ال ���س��ع��ب��ن��ا جت���اه ح���ب وطنهم 
هم  ف��ه��وؤالء  اأج��ل��ه  م��ن  والت�سحية 
اأب��ن��اء زاي���د اخل��ر وال��ع��ط��اء وهكذا 
مت�سي م�سرة االإمارات برعاية اهلل 
ممزوجة  �سرتها  لت�سبح  وحفظه 
اأبنائها وبناتها املخل�سني  باإجنازات 

واإبراز دورها االإقليمي والدويل .
واأ�ساف “ اإن عطاء املراأة االإماراتية 
و�سيمها  �سماتها  م��ن  اأ�سيلة  �سمة 
فلن نن�سى عطاء وت�سحيات اأمهات 
ال�����س��ه��داء وم��واق��ف��ه��ن ال��ن��ب��ي��ل��ة يف 
ال�سمود، اإنهن رموز للفخر والفداء 
والت�سحية يف �سبيل الغاية االأ�سمى 
واالأن��ب��ل وم��ن اأج��ل الوطن .. نحن 
نحتفل بيوم امل��راأة كل يوم لعطائها 
يف  وم�����س��اه��م��ات��ه��ا  ينقطع  ال  ال����ذي 

العطاء ال�سامل للدولة.
 “ ب��ال��ق��ول  واخ��ت��ت��م م��ع��ال��ي��ه كلمته 
يف ذك���رى ي��وم��ك ي��ا اب��ن��ة االإم����ارات 
الغالية اأتقدم اإليك بخال�س ال�سكر 
وال��ع��رف��ان ل���دورك ال��ف��اع��ل يف بناء 
املجتمع والنهو�س بالوطن والعمل 
ب��ك��ل ج��د واج��ت��ه��اد وم��ث��اب��رة ووفاء 
.. ���س��ك��را ل����دورك ال��رائ��د يف اإع���داد 
االأج���ي���ال وت��رب��ي��ة االأب���ن���اء م��ن اأجل 
ب���ن���اء وط����ن ق����وي وع���زي���ز .. حتية 
تقدير لكن يا ن�ساء االإمارات فاأننت 
االأج���ي���ال  وجن�����اح  االأمم  ���س��ان��ع��ات 
وممكنات نه�سة وقوة دولة االإمارات 

العربية املتحدة » .

•• دبي-وام:

اأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي 
الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  دولة  وزي��رة 
امل��راأة االإماراتية عنوان  اأن  االحت��ادي 
للخر والعطاء وتربية اأجيال تع�سق 

الوطن وت�سحي لرفعته وعليائه.
لها  ك���ل���م���ة  يف   - م���ع���ال���ي���ه���ا  وق����ال����ت 
مب��ن��ا���س��ب��ة ي�����وم امل��������راأة االإم����ارات����ي����ة 
كل  م��ن  اأغ�سط�س   28 ي��واف��ق  ال���ذي 
اأ�سبحت  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اإن  ع��ام - 
الذي  الكبر  الدعم  اليوم - وبف�سل 
حتظى به من قيادة الدولة الر�سيدة 
والرعاية الكرمية من �سمو ال�سيخة 
االحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
رئي�سة  االأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة 
والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س 

اأم االإم��ارات - منوذجا يحتذى به يف 
املجاالت  جميع  يف  والتميز  ال��ن��ج��اح 
ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية 
التطور  م�سرة  يف  رئي�سا  وم�����س��ارك��ا 
واالزده��ار لدولة االإم��ارات يف �سعيها 

لتحقيق املراكز الريادية عامليا.
ال�سيخة  اإع��لن �سمو  اأن  اإىل  واأ�سارت 

فاطمة اأن يكون �سعار اليوم لهذا العام 
امل���راأة �سريك يف اخل��ر وال��ع��ط��اء هو 
تعبر عن م�سرة العطاء والت�سحية 
التي ميزت املراأة االإماراتية التي كانت 
ومازالت عنوانا لرتبية االأجيال على 
قيم العطاء والت�سحية وحب الوطن 

ومد يد العون لكل حمتاج .
اإماراتية  اإم������راأة  ك���ل  اإىل  وت��وج��ه��ت 
والعرفان  التقدير  ع��ب��ارات  باأ�سمى 
الفاعلة  امل�ساهمة  يف  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى 
اأ�سبحت  التي  الوطن  بناء �سروح  يف 
كلمة  يعرف  ال  ل�سعب  ب���ارزة  �سواهد 

امل�ستحيل ويع�سق املراكز االأوىل.
واأ�سافت اأننا ال نن�سى يف هذه املنا�سبة 
اأم��ه��ات��ن��ا اأم���ه���ات ���س��ه��داء االإم������ارات 
االأب��ط��ال اللتي رب��ني اأوالده���ن على 
لرتابه  واالإخ�����ل������س  ال����وط����ن  ح����ب 
ملحم  اأروع  ف�������س���ط���روا  وق���ي���ادت���ه 

ال��ب��ط��ول��ة وال����ف����داء وال��ت�����س��ح��ي��ة يف 
م��ي��ادي��ن ال��ع��ز وال��ف��خ��ر ف��ه��م و�سام 
روؤو�سنا  ع��ل��ى  وت�����اج  ����س���دورن���ا  ع��ل��ى 
خالدة  �سبتقى  اأم��ه��ات��ه��م  وع���ط���اءات 
ال��ع��ز وال��ك��رام��ة لدولة  ���س��ج��لت  يف 
املراأة والرجل  يت�سارك فيها اجلميع 
واحدة  كيد  العمل  والكبر  ال�سغر 
معاليها  وهناأت   . وعليائها  لرفعتها 
اأم االإمارات �سمو ال�سيخة فاطمة بن 
مبارك بهذا اليوم الذي يوؤكد املكانة 
والتي  امل���راأة  حققتها  ال��ت��ي  الرفيعة 
وجهودها  �سموها  لدعم  ثمرة  كانت 
ومكانتها  امل��راأة  دور  لتعزيز  الدوؤوبة 
على  ح�سولها  و���س��م��ان  املجتمع  يف 
والعمل  التعليم  يف  الفر�س  اأف�سل 
منظومة  يف  ف��اع��ل  ���س��ري��ك��ا  ل��ت��ك��ون 
م�سرة  ودع���������م  امل���ج���ت���م���ع  ت�����ط�����ور 

التنمية.

•• اأبوظبي-وام: 

ك���رم ال���ل���واء ج��ا���س��م حم��م��د امل���رزوق���ي ق��ائ��د ع���ام ال���دف���اع املدين 
تقديرا  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  منت�سبات  م��ن  نخبة  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����وزارة 
جل��ه��وده��ن امل��ت��م��ي��زة يف ت��ع��زي��ز م�����س��رة ال��ع��م��ل يف ق��ط��اع الدفاع 
املدين وم�ساهماتهن الفعالة يف جمال العمل التطوعي والتوعية 
االإم��ارات��ي��ة حتت  امل����راأة  ب��ي��وم  االإح��ت��ف��ال  املجتمعية وذل���ك �سمن 

�سعار” املراأة االإماراتية �سريكة يف عطاء اخلر ».
�سوؤون  عام  مدير  النعيمي  اهلل  عبد  حممد  العميد  اللقاء  ح�سر 
حممد  جا�سم  ال��دك��ت��ور  والعميد  وال�سلمة  واحل��م��اي��ة  االإط��ف��اء 
والعقيد  االأداء  وت��ط��وي��ر  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر  امل��ظ��رب 
واحلماية  االإطفاء  �سوؤون  عام  مدير  نائب  ال�سريف  �سالح  طارق 

ال�سوؤون  اإدارة  مدير  ال�سويدي  �سقر  �سلطان  والعقيد  وال�سلمة 
االإعلمية باالإنابة واملقدم �سامل حممد النقبي مدير اإدارة املوارد 

واخلدمات امل�ساندة.
واأك����د ال��ل��واء ج��ا���س��م حم��م��د امل���رزوق���ي اأث��ن��اء ل��ق��ائ��ه ب��ف��ري��ق عمل 
اأن املغفور له  الن�سائي  القيادة العامة للدفاع املدين من العن�سر 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” اأوىل م�سرة 
بقيادة �ساحب  الر�سيدة  القيادة  و�سارت  اإهتمام ورعاية  امل��راأة كل 
“ حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
اهلل “ على نهج الوالد املوؤ�س�س وهياأ �سموه للمراأة البيئة اخل�سبة 
التي متكنها من االإبداع والتميز يف جميع املجاالت واأثبتت املراأة 
االإماراتية جدارتها وكفاءتها ومتيزها بعطاءها املتميز يف خدمة 

الوطن.

واأ�سار اللواء املرزوقي اإىل اأن القيادة العامة للدفاع املدين توؤمن 
كافة  بتواجدها يف  التنمية  امل��راأة ك�سريك يف م�سرة  دور  باأهمية 
ميادين العمل اإىل جانب دورها يف بناء االأ�سرة كاأم وزوجة ومربية 
مبا  الرجل  دور  يتعدى  قد  امل���راأة  دور  اأن  اإىل  م�سرا  للأجيال.. 
االأ���س��رة وهي  ورع��اي��ة  االأب��ن��اء  وتربية  العمل  عناء يف  تتكبده من 
قدرة  املدين  الدفاع  عام  قائد  وثمن  املقايي�س.  بكل  مهمة �سعبة 
واإقتدار  بكفاءة  اإليهن  املوكلة  املهام  اإجن��از  على  الن�سائي  العن�سر 

واإلتزامهن باأعلى معاير االإن�سباط وال�سلوك الوظيفي.
اأعداد  زي���ادة  اإىل  تتجه  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  اأن  م��وؤك��دا 
منت�سبيها من العن�سر الن�سائي ل�سغل عدد من الوظائف االإدارية 
تعزيز عملهن  اإىل جانب  واالإقليمية  العامة  اإدارات��ه��ا  يف خمتلف 

كاإطفائيات.

الدفاع املدين يحتفي بنخبة من عنا�صره الن�صائية مبنا�صبة يوم املراأة
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اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ح��رم  اأط��ل��ق��ت 
�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
الرئا�سة �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد 
بني  للتوازن  االإم���ارات  جمل�س  رئي�سة  مكتوم  اآل 
مبادرة   .. للمراأة  دبي  موؤ�س�سة  رئي�سة  اجلن�سني 
ثقافة  تر�سيخ  ب��ه��دف  االإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة  ق���دوة 

اخلر والعطاء يف املجتمع االإماراتي.
كافة  باأ�سكاله  العطاء  جانب  على  املبادرة  وتركز 
م��ن خ���لل ن��ق��ل اخل����ربات وال��ت��ج��ارب احلياتية 
عطاء  �ساحبات  وطنية  ن�سائية  لنماذج  والعملية 
متعددة  ���س��رائ��ح  اإىل  امل��ج��االت  خمتلف  يف  مميز 
والن�ساء  اجل��ام��ع��ات  وخ��ري��ج��ات  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن 
ال�سابة  العاملت مبا ي�سهم يف ت�سجيع الطاقات 
لبناء  داف��ع��ة  كقوة  وال��ري��ادة  التميز  حتقيق  على 
على  ال�سوء  ت�سليط  م��ع  اإ���س��راق��ا  اأك��رث  م�ستقبل 
امل��راأة االإماراتية واإب��راز دوره��ا الكبر يف  م�سرة 

جميع املجاالت.
ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد  وقالت �سمو 
متاأ�سلتان  قيمتان  والعطاء  اخلر  اإن  مكتوم  اآل 
له  امل��غ��ف��ور  لهما  واأ���س�����س  االإم���ارات���ي  املجتمع  يف 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل الذي 
امتدت اأياديه اخلرة البي�ساء اإىل كل مكان داخل 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا حتى ���س��ارت ه��ات��ان القيمتان 

نهجا اإماراتيا اأ�سيل.
واأ�سافت اأن مبادرة قدوة - التي ت�ستهدف كل فتاة 
الذي  ع��ام اخل��ر  اإماراتية - تتواكب مع  وام���راأة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعلنه 
ا�ستجابة  وتاأتي  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل للجهات احلكومية واخلا�سة 
ب���اإط���لق مبادرات  ع��ام��ة  االإم����ارات����ي  وامل��ج��ت��م��ع 
ت��ك��ري�����س اخلر  يف  وت�����س��ه��م  اخل���ر  ع���ام  لتفعيل 
كثقافة حياتية يومية اإماراتية وتعميمه وتعظيم 

حجم اال�ستفادة منه.
يوم  مبنا�سبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  نطلق  �سموها  وقالت 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ال���ذي حتتفل ب��ه ال��دول��ة هذا 
العام حتت �سعار امل��راأة �سريك يف اخلر والعطاء 
ال�سيخة  �سمو  االإم����ارات  اأم  م��ن  ك��رمي��ة  مب��ب��ادرة 

فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة 
التي كر�ست  االأعلى للأمومة والطفولة  املجل�س 
ودعم  ال��وط��ن  خل��دم��ة  ووقتها  وجهدها  حياتها 

واالرتقاء باملراأة االإماراتية والعربية .
واأك�������دت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م���ن���ال ب��ن��ت حم��م��د بن 
مع  تتما�سى  ق���دوة  م��ب��ادرة  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة دبي للمراأة يف تزويد املراأة 
لتمكينها  اللزمة  وامل��ه��ارات  باملعرفة  االإماراتية 
التنمية  م�سرة  يف  الفاعلة  م�ساهمتها  وتعزيز 
ال�ساملة يف جميع املجاالت باعتبار املبادرة حلقة 
و�سل وو�سيلة فعالة لنقل اخلربة من �سخ�سيات 
ن�سائية اإماراتية ملهمة يف العطاء املعريف واملهني 
متعددة  ب�سور  امل�ستهدفة  الفئات  اإىل  واالإن�ساين 
والطالبات  ج��ه��ة  م���ن  امل��ل��ه��م��ات  ه������وؤالء  جت��م��ع 
اأخرى  جهة  من  العاملت  والن�ساء  واخلريجات 
اأ�سهر خ��لل الفرتة من  اأربعة  وذل��ك على م��دى 

�سبتمرب اإىل دي�سمرب 2017 .
املبادرة من  �ستثمره هذه  ا�ستدامة ما  اأك��دت  كما 

اأ�سكاله  مبختلف  ال��ع��ط��اء  ث��ق��اف��ة  ت�����س��رب  خ���لل 
املحيطني  من  كافة  املجتمع  �سرائح  اإىل  ونقلها 
ال�سعب  على  بالنفع  يعود  ما  امل�ستهدفة  بالفئات 
لقيادتنا  االإن�سانية  ال��روؤي��ة  وي��رتج��م  االإم��ارات��ي 
الر�سيدة كما يعزز ريادة االإمارات عامليا كعا�سمة 

للعطاء.
وقالت اإن املراأة االإماراتية عرف عنها العطاء الذي 
على  يقت�سر  ال  فهو  جم��ال  ك��ل  يف  وا�سحا  يبدو 
بل ميتد  واالإن�����س��اين  والتطوعي  اخل��ري  العمل 
اأ�سمى  ال��ذي يعد من  واملعريف  املهني  العطاء  اإىل 
اأنواع العطاء ولدينا مناذج اإماراتية عديدة بذلن 
جهودا متنوعة يف خدمة الدولة واملجتمع ب�سفة 
الدولة  اإىل خارج احل��دود  عامة وامتد عطاوؤهن 
ونود  املتفانية  املعطاءة  ال��روح  ه��ذه  فيهن  نثمن 
احلياتية  خرباتهن  من  اال�ستفادة  نطاق  تو�سيع 

واملهنية امل�ساهمة يف دعم مبادرة قدوة .
واأو�سحت �سموها اأن لدى هذه النماذج االإماراتية 
م�سرف  تاريخ  امل��ب��ادرة  يف  �ست�سارك  التي  امللهمة 
وقياديات  وزي�����رات  م��ن��ه��ن  م��ت��ن��وع��ة  يف جم����االت 

واخلا�س  العام  بالقطاعني  وموظفات  حكوميات 
وال�سحي  والتقني  االإع��لم��ي  القطاع  يف  يعملن 
واالأدب  والطفل  وامل��راأة  واملجتمع  الطاقة  وقطاع 
العمل  قطاعات  م��ن  وغ��ره��ا  والبيئة  والثقافة 
العمل  يف  ملمو�س  ع��ط��اء  �ساحبات  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ت�سليط  �سيتم  وال��ت��ط��وع��ي  واخل���ري  االإن�����س��اين 
تنفيذ  اأي�سا خلل فرتة  ال�سوء على م�سرتهن 
امل����ب����ادرة. و���س��ي��ت��م ت��ف��ع��ي��ل م���ب���ادرة ق�����دوة ط���وال 
االأربعة اأ�سهر املقبلة حتى نهاية العام احلايل من 
الوطنية  النماذج  هذه  مل�ساركة  اآليات  عدة  خلل 
مع  معريف  اإث���راء  جل�سات  منها  العطاء  �ساحبة 
للتعرف  التخرج  و���س��ك  على  جامعيات  طالبات 
هذه  واجهت  التي  والتحديات  املهني  امل�سار  على 
ملهمة  ر�سائل  مبثابة  لتكون  الوطنية  ال��ك��وادر 
املهنية  م�سرتهن  ب���دء  ق��ب��ل  ال��ط��ال��ب��ات  ل��ه��وؤالء 
م�سرتهن  ب��داي��ة  يف  موظفات  ان�سمام  وك��ذل��ك 
العملية لهذه النماذج امللهمة على مدار يوم عمل 
مزاولتهن  طريقة  على  والتعرف  ملعاي�سة  كامل 
جديدة  وك��ف��اءات  خ��ربات  اكت�ساب  بهدف  للعمل 

ت�ساعدهن على تطوير مهاراتهن الوظيفية. كما 
ت�سمل �سبل نقل املعرفة .. تنظيم لقاءات ملوظفات 
حكوميات مع �سخ�سيات قيادية ناجحة يف �سور 
جل�سات نقا�سية غر ر�سمية لطرح اال�ستف�سارات 
التي تتعلق باحلياة املهنية واالجتماعية يتخللها 
والن�سائح  واالإر����س���ادات  ال��ن��ج��اح  ق�س�س  ع��ر���س 
املهنية بهدف تنمية احل�س بامل�سوؤولية املجتمعية 
لدى  العطاء  قيمة  وغر�س  امل��ب��ادرة  روح  وحتفيز 
االأجيال اجلديدة خلدمة الوطن و�سقل املعرفة.

ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد  وقالت �سمو 
الوطنية  الن�سائية  النماذج  اإن م�ساركة  اآل مكتوم 
واالإن�ساين  امل���ع���ريف  ب��ع��ط��ائ��ه��ن  امل���ب���ادرة  ه���ذه  يف 
للمراأة  املتميزة  امل�ساهمة  م��دى  يعك�س  وامل��ه��ن��ي 
م�سرة  يف  للرجل  رئي�سي  ك�سريك  االإم��ارات��ي��ة 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية واالإن�سانية .
الوعي  من  يبداأ  املعريف  العطاء  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
املبادرة  ثقافة  وم��ن  البناء  على  ال��ق��ادر  الفكري 
املجتمعات  رق����ي  م����دى  ت��ع��ك�����س  ال���ت���ي  وال���ع���ط���اء 
االإم��ارات��ي��ة كانت  امل���راأة  اأن  م��وؤك��دة   .. وحت�سرها 
و�ستظل رمزا ومثاال يحتذى به يف الكرم واخلر 
العطاء  وج���وه���ر  االإن�������س���اين  ال��ع��م��ل  روح  وه����ي 

الكبر.

الزيودي: املراأة الإماراتية �صريك اأ�صا�صي 
يف �صناعة التنمية بدولة الإمارات

نهيان بن مبارك : الإمارات منوذج رائد يف متكني وتاأكيد مكانة املراأة

منال بنت حممد تطلق مبادرة قدوة للمراأة الإماراتية 

•• دبي -وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأحمد 
والبيئة  املناخي  التغر  وزي��ر  ال��زي��ودي 
االإم��ارات��ي��ة يف عملية  امل��راأة  اأن م�ساركة 
التنمية �سكلت اأحد التحديات الرئي�سية 
اهتماما  الر�سيدة  قيادتنا  اأولتها  التي 
اإدراكها باأن حتقيق  خا�سا انطلقا من 
يقوم  اأن  ميكن  ال  وا�ستمرارها  التنمية 
اأبناء  دون م�ساركة حقيقية وفاعلة من 
اخل�سو�س  وج��ه  وعلى  كافة  االإم����ارات 
امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي ت�����س��ك��ل ن�سف 

املجتمع بل الن�سف االأهم.
املوؤ�س�س املغفور  وقال معاليه ان الوالد 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 
ذلك  ع��ن  بو�سوح  ع��رب  ث���راه  اهلل  طيب 
لي�ست فقط ن�سف  امل���راأة  اإن  ق��ال  ح��ني 
هي  ب��ل  ال��ع��ددي��ة  الناحية  م��ن  املجتمع 
كذلك من حيث م�ساركتها يف م�سوؤولية 
وتربيتها  ال�����س��اع��دة  االأج���ي���ال  ت��ه��ي��ئ��ة 

تربية �سليمة متكاملة .
�سيا�سات  بف�سل  اأن���ه  معاليه  واأ����س���اف 
انتهجتها  ال���ت���ي  احل��ك��ي��م��ة  ال��ت��م��ك��ني 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة وال���ت���ي ج��ع��ل��ت بناء 
اأولويتها املطلقة وما  االإن�سان ومتكينه 
اأ�سبحت  واإمكانيات  فر�س  من  وفرته 
امل��راأة االإم��ارات��ي��ة وخ��لل �سنوات قليلة 
�سريكا اأ�سا�سيا يف �سناعة التنمية بدولة 
الرجل..  اأخ��ي��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل  االإم������ارات 
انت�سار  خل��ري��ط��ة  �سريعة  ن��ظ��رة  ول��ع��ل 
امل����راأة االم��ارات��ي��ة يف م��واق��ع وجماالت 
ال��ع��م��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ت���وؤك���د ب�����س��ك��ل جلي 
دوره���ا امل��وؤث��ر ف��امل��راأة االإم��ارات��ي��ة ت�سغل 
حوايل ثلثي الوظائف احلكومية وثلت 
الوظائف القيادية ولديها ح�سور ثابت 
اخل��ا���س كموظفة  ال��ق��ط��اع  وف��اع��ل يف 
التغر  وزارة  ف��ف��ي  اأع����م����ال  وك�����س��ي��دة 
 - املثال  �سبيل  – على  والبيئة  املناخي 
تبلغ ن�سبة م�ساركة املراأة يف قوة العمل 
باملائة موزعة   55 م��ن  اأك���رث  امل��واط��ن��ة 
والتخ�س�سات  ال��درج��ات  خمتلف  على 
ال��ف��ن��ي��ة واالإداري��������ة ي��ق��م��ن ب��ع��م��ل رائع 

وحما�س  وم��ت��م��ي��زة  م��ت��ق��ن��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
الفت. واأ�سار معاليه اإىل اأن املكانة التي 
تتمتع بها املراأة االإماراتية اليوم مل تاأت 
من فراغ بل هي نتيجة منطقية لرحلة 
طويلة و�ساقة من العمل الدوؤوب الذي 
اال�ستثنائية  وق���درت���ه���ا  امل������راأة  ب��ذل��ت��ه 
فر�س  م��ن  لها  اأت��ي��ح  م��ا  ا�ستثمار  على 
واإمكانيات باأف�سل �سورة ممكنة لتنمية 
معارفها ومهاراتها وتعزيز قدرتها على 
امل�ساركة يف بناء وطنها واالرتقاء به وهو 
ما اأكده �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
اإن ما و�سلت   2009 حني قال يف عام 
اإليه املراأة االإماراتية يف االآونة االأخرة 
تتويج  ه��و  ب��ل  مفاجئا  ت��ط��ورا  يكن  مل 
القائد  خطوطها  ر���س��م  طويلة  مل�سرة 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  الوالد  املوؤ�س�س 

بن �سلطان اآل نهيان .
اأن دور املراأة االإماراتية  واأو�سح معالية 
وال  ينف�سل  ال  اال���س��ت��دام��ة  حتقيق  يف 
املجاالت  يف  دوره������ا  ع���ن  اأه���م���ي���ة  ي��ق��ل 
االأخرى بل قد يكون اأكرث اأهمية فاملراأة 
املزايا  م��ن  بالعديد  تتمتع  االإم��ارات��ي��ة 
اأك����رث تاأثرا  ال��ت��ي جت��ع��ل ه���ذا ال�����دور 
وفاعلية لعل اأبرزها دورها االأ�سا�سي يف 
تن�سئة اأبنائها اأجيال امل�ستقبل وقدرتها 
البيئة  ح���م���اي���ة  م����ب����ادئ  غ���ر����س  ع���ل���ى 
واال�ستدامة وممار�ساتها يف وجدانهم يف 
مرحلة عمرية مبكرة خا�سة واأن املراأة 
مرتفع  بيئي  ب��وع��ي  تتمتع  االإم��ارات��ي��ة 
اال�ستطلعية  ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  اأك��دت��ه 

املراأة  ل��دى  البيئي  ال��وع��ي  قيا�س  ح��ول 
اأج��راه��ا االحتاد  ب��دول��ة االإم����ارات التي 
ال��ن�����س��ائ��ي ال���ع���ام ح��ي��ث اق���رتب���ت ن�سبة 
بيئية  م��ع��ارف  ميتلكن  ال��لئ��ي  الن�ساء 
املختارة  ال��ع��ي��ن��ة  م���ن  ب��امل��ائ��ه   80 م���ن 
وهي ن�سبة تفوق املتو�سط العام للوعي 
ال��ب��ي��ئ��ي ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي التي 
�سجلتها نتائج قيا�س الوعي البيئي التي 
اأجرتها وزارة التغر املناخي والبيئة يف 
للتثقيف  الوطنية  اال�سرتاتيجية  اإطار 
والتوعية. ونوه معاليه مبوقع املراأة يف 
االأ�سرة ومكانتها �سواء كانت ربة بيت اأو 
امراأة عاملة جتعل لدورها قيمة كبرة 
الق�سايا  كافة  يف  اأك��رب  اأث��ر  ومل�ساركتها 
باأمناط  ال�سلة  ذات  �سيما  ال  البيئية 
اال���س��ت��ه��لك ال��ت��ي ت��ع��ت��رب واح�����دة من 
ال�سعيدين  االأولوية على  الق�سايا ذات 
عليه  نعول  دور  وه��و  والوطني  العاملي 
قدرات  ا�ستثمار  على  فنحر�س  ك��ث��را 
وحما�ستها  ووع��ي��ه��ا  االإم���ارات���ي���ة  امل����راأة 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا ع��ل��ى اأف�����س��ل وج����ه ممكن 
يتفق  مب��ا  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 
م��ع روؤي����ة االإم������ارات 2021 واأه����داف 
مئوية االإم��ارات 2071 واالنتقال من 
مرحلة متكني املراأة اىل مرحلة متكني 
ال�سمو  باملراأة كما قال �ساحب  املجتمع 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل يف تغريده له ع�سية 
العام  االإمارتية يف  امل��راأة  بيوم  احتفالنا 
نحن   .. امل����راأة  نحن ال منكن  امل��ا���س��ي: 

منكن املجتمع باملراأة .
اإلهاما  االأك����رث  ال��ن��م��وذج  معالية  وه��ن��اأ 
ل���ل���م���راأة واالأع����م����ق ت���اأث���را ف��ي��ه��ا �سمو 
ب��ن��ت م��ب��ارك رئي�سة  ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة 
الرئي�سة االعلى  العام  الن�سائي  االحتاد 
ملوؤ�س�سة التنمية اال�سرية رئي�سة املجل�س 
االعلى للأمومة والطفولة اأم االإمارات 
وكل بنات االإمارات ..معربا عن تقديرة 
لتطوير  االإم����ارات����ي����ة  امل��������راأة  جل���ه���ود 
مكانته  ورف�������ع  ووط����ن����ه����ا  جم��ت��م��ع��ه��ا 

املرموقة يف كافة املحافل الدولية.

•• اأبوظبي-وام:

بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  اأكد معايل 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأ�سبحت  االإم���ارات  دول��ة  اأن  املعرفة 
منوذجا  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا  بف�سل 
اأبنائها  ج��م��ي��ع  مت���ك���ني  يف  رائ��������دا 
يف  احلقيقية  امل�ساركة  م��ن  وبناتها 
يف  رائ��دة  واأ�سبحت  املجتمع  م�سرة 
املراأة باعتبارها عن�سر  تاأكيد مكانة 
الوطن  رب���وع  يف  ال��ن��اج��ح��ة  التنمية 
ك��اف��ة. وق���ال م��ع��ال��ي��ه - يف كلمة له 
 “ االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  “يوم  مبنا�سبة 
ال����ذي ي�����س��ادف 28 اأغ�����س��ط�����س من 
كل ع��ام - “ اإن��ه كلما اأت��ى االحتفال 
تلهج  االإماراتية  املراأة  ب�يوم  ال�سنوي 
والتهنئة  بالتحية  والقلوب  االأل�سنة 
وال�����س��ك��ر وال��ع��رف��ان واالم��ت��ن��ان اإىل 
 “ االإم����ارات  “ اأم  الفا�سلة  ال��وال��دة 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�������اد  رئ��ي�����س��ة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  االأ����س���ري���ة 
ل��لأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ال��ت��ي نفتخر 
بعملها  ونعتز  وتوجيهاتها  بحكمتها 
الدائب وامل�ستمر يف �سبيل تقدم املراأة 

ونه�سة االأ�سرة ومناء املجتمع«.
واأ����س���اف “ اأن���ن���ا ن��ب��اه��ي مب���ا متثله 
�سموها بالن�سبة لنا جميعا من قدوة 
اإعداد  اأن  �سموها  م��ن  نتعلم  ح�سنة 
امل���راأة يف االإم����ارات ه��و اإجن���از وطني 
نبيل واأن متكينها من حتقيق كل ما 
واإمكانات  طاقات  من  لها  اهلل  وهبه 
واأمتها  ووطنها  يف خدمة جمتمعها 
واأعظم  ع��م��ل  اأف�������س���ل  ه���و  وع���امل���ه���ا 

جهد«.
التحية  امل���ن���ا����س���ب���ة  ب����ه����ذه  ووج��������ه 
عن  معربا   .. �سموها  اإىل  والتهنئة 

اع���ت���زازه وف���خ���ره ب��ك��ل م���ا ت��ق��وم به 
م���ن ج��ه��ود م��ت��وا���س��ل��ة ل��ت��اأك��ي��د دور 
اإجنازاتها  وتعميق  املجتمع  يف  امل��راأة 
جماالت  خم��ت��ل��ف  يف  واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا 
احلياة وبحر�س �سموها ال�سديد على 
امل���راأة االإم��ارات��ي��ة منوذجا  ت��ك��ون  اأن 
وقدوة يف حتقيق النفع واالإفادة مبا 
تتزود به من تعليم متميز وما لديها 
م��ن وع��ي وذك���اء وم��ا تتمتع ب��ه من 
تطوير  يف  للإ�سهام  وت�سميم  ع��زم 
املجتمع وت�سكيل معامل امل�ستقبل يف 

اإماراتنا احلبيبة .
يد  مت����د  ���س��م��وه��ا  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
ال��ت�����س��ج��ي��ع وال���دع���م وامل�����س��ان��دة اإىل 
امل������راأة االإم���ارات���ي���ة م���ن خ����لل قيم 
مبادرات  كل  جت�سد  رفيعة  اإن�سانية 
لتنمية  وال���ع���ط���اء  وال���ن���م���اء  اخل����ر 
اأو  التعليم  حقل  يف  ���س��واء  االإن�����س��ان 
االقت�ساد  اأن�سطة  اأو  ال�سحة  جمال 

واالإنتاج اأو العمل التطوعي والعمل 
العام اأو النه�سة الن�سائية اأو االأمومة 
والطفولة اأو كل ما من �ساأنه تنمية 

املجتمع واالرتقاء بالوطن .
بالروؤية  اعتزازه  واأعرب معاليه عن 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  الثاقبة 
مبارك ومببادراتها الرائدة يف اإزالة 
واالقت�سادية  االجتماعية  العوائق 
كافة التي حتول دون تقدم امل��راأة يف 
وبحر�سها  كله  العامل  يف  اأو  الوطن 
لتنمية  ال�������س���ب���ل  ك����ل  ت���وف���ر  ع���ل���ى 
خ�����س��ائ�����س ال��ق��ي��ادة وال���ري���ادة لدى 
امل������راأة واإت����اح����ة امل���ج���ال اأم���ام���ه���ا كي 
تتبواأ منا�سب القيادة يف املجتمع يف 
اإىل جانب دور  ت��وازن مبدع لدورها 

الرجل.
اأن ه��ذه القيم واالإجن���ازات  واأ���س��اف 
واق��ع��ة على  اأ���س��ب��ح��ت حقيقة  ك��اف��ة 
اأر����س االإم����ارات اإذ جن��د اأن امل���راأة يف 

يف  للرجل  اأ���س��ي��ل  �سريك  االإم�����ارات 
الفر�سة  اأم���ام���ه���ا  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة 
واالإجن���از يف  واالإن��ت��اج  للعمل  كاملة 
منا�سب  تتبواأ  تختاره  ال��ذي  املجال 
ال����ق����ي����ادة يف امل���ج���ت���م���ع وت�������س���ه���م يف 

االرتقاء به على نحو �سامل.
واأ�سار اإىل اأن املراأة يف االإمارات ت�سغل 
االآن من�سب رئي�سة املجل�س الوطني 
االحت���������ادي وم���ن���ا����س���ب ال�����وزي�����رات 
العامل  ح�����ول  ل���ل���دول���ة  و����س���ف���رات 
اإ�سافة اإىل وجود القيادات الن�سائية 
امل����رم����وق����ة يف جم�������االت االأع�����م�����ال 
اخلدمة  ميادين  كل  ويف  واالقت�ساد 
ال���ع���ام���ة وك�����ل ذل�����ك دل����ي����ل وا����س���ح 
ب��ل وجناحها  االإم����ارات  ال��ت��زام  على 
امللمو�س يف متكني املراأة من العطاء 

والنبوغ يف املجاالت كافة.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
املراأة  ب�يوم  االح��ت��ف��ال  اإن  نهيان  اآل 

االإماراتية منا�سبة نحيي ونهنئ فيها 
�سكرنا  عن  “ ونعرب  االإمارات  “ اأم 
حتقيق  يف  ال��ك��ب��ر  ل��دوره��ا  العميق 
االإماراتية  للمراأة  والتميز  ال��ري��ادة 
توجيهاتها  ب���ف�������س���ل  حت���ق���ق  ومل������ا 
اأن  ال��واق��ع م��ن  اأر����س  احلكيمة على 
اإيجابية  ابنة االإم��ارات اأ�سبحت قوة 
الدولة  وال��رخ��اء يف  لتحقيق اخل��ر 
اأ�سا�سيا  ب�����س��ري��ا  وع��ن�����س��را  وال���ع���امل 
ل��ت��ق��دم امل��ج��ت��م��ع وت��ط��وي��ر خمتلف 

مناحي احلياة فيه.
ونوه بالتزام االإمارات باإتاحة جميع 
امل���راأة االإم��ارات��ي��ة كي  اأم���ام  الفر�س 
تبدع وتبتكر وت�سارك وت�ساهم بثقة 

واإيجابية يف �سوؤون احلياة كافة .
املراأة  ب�يوم  نحتفل  ونحن  اأننا  واأك��د 
والوعد  ال��ع��ه��د  جن����دد  االإم���ارات���ي���ة 
ل�سموها باأننا ن�سر وراءها لتحقيق 
للمراأة  ال��ك��ب��ر  االإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ر 

االإماراتية يف مواجهة كل التحديات 
واالجتماعية  والبيئية  االقت�سادية 

على ال�سواء.
واأعرب عن اإميانه العميق باأن املراأة 
يف االإمارات هي م�سدر حتفيز واإلهام 
لهذا  واالن��ت��م��اء  ال����والء  يف  للجميع 
ال��وط��ن ال��ع��زي��ز وه���ي ق����ادرة متاما 
على االأخ���ذ ب��زم��ام امل��ب��ادرة وحتقيق 
خدمة  يف  ومهمة  عظيمة  اإجن����ازات 
العلي  داع���ي���ا   .. وال���ع���امل  امل��ج��ت��م��ع 
القدير اأن يحفظ اأم االإمارات لتظل 
يوفقها  واأن  للجميع  وم���لذا  ذخ��را 
اهلل دائما على طريق اخلر لتحقيق 
الكرمية  نف�سها  اإل��ي��ه  ت�سبو  م��ا  ك��ل 
من تقدم وازدهار للمجتمع والوطن 
بن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  واأو���س��ح   .
االحتفال  ه��ذا  اأن  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
دولة  متثله  ملا  انعكا�س  هو  ال�سنوي 
االإم��ارات من منوذج فريد ورائ��د يف 

ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل”و�ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
االأعلى  املجل�س  اأع�����س��اء  واإخ��وان��ه��م 

للحتاد حكام االإمارات.

•• مكة املكرمة -وام:

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ور�سة عمل تدريبية 
“�سلمة زادنا” الإدارة �سلمة الغذاء  للتعامل مع نظام 
وذلك يف مقر البعثة الر�سمية للحج يف االأرا�سي املقد�سة 
الغذائية  العمليات  مب�ستوى  االرت��ق��اء  ي�ستهدف  وال��ذي 
ل�سمان اأق�سى درجات ال�سلمة الغذائية حلجاج الدولة. 
من  املتبعة  املمار�سات  حت�سني  على  العمل  ور�سة  ورك��زت 
الطبخ وتخزين  بداية من  الطعام  اإع��داد  القائمني على 
االأغذية املربدة وتنظيف االأ�سطح عالية اخلطورة وغ�سل 
ال��ف��واك��ه واخل�����س��ار وغ�����س��ل االأي�����دي وامل��لب�����س الواقية 

الغذاء  مع  والتعامل  ال�سخ�سية  النظافة  على  والتاأكيد 
اجلاهز للأكل وفق اأعلى معاير ال�سحة وال�سلمة.

اأولوياتها  مقدمة  يف  ت�سع  اأنها  الر�سمية  البعثة  واأك��دت 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����س��لم��ة ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ح��ج��اج واالأم����ن 
ال��ت��اأك��د وال��ف��ح�����س واملتابعة  ال��غ��ذائ��ي ل��ه��م م���ن خ���لل 
تقدم  التي  وامل�سروبات  الغذائية  املنتجات  لكل  الدقيقة 
“منى  امل�ساعر  خميمات  ويف  الر�سمية  البعثة  مقر  يف 

وعرفات ومزدلفة«.
جهاز  يف  رئي�سي  مفت�س  ال��ع��زي��زي  م�سبح  حممد  وق���ال 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة - امل��ت��واج��د ���س��م��ن البعثة 
زادنا”  “�سلمة  ن��ظ��ام  مب��وج��ب  اإن���ه   - للحج  الر�سمية 

االأغذية  اإع����داد  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  اجل��ه��از  ي��ع��رف مفت�سو 
بالبعثة بكيفية ا�ستخدام النظام ور�سد التقدم املحرز.

واأو�سح اأن النظام يت�سمن مفكرة �سلمة االأغذية التي مت 
ت�سميمها بحيث ت�ساعد على اإدارة العمل ب�سكل فعال يف 
من�ساآت الغذاء فيتم بوا�سطها متابعة دورة العمل وحتديد 
املمار�سات ال�سليمة التي يجب اتباعها خلل مراحل اإعداد 
واأ�سار  للحجاج.  اآم���ن  غ���ذاء  ت��ق��دمي  اإىل  و���س��وال  ال��غ��ذاء 
فعال  ب�سكل  يتواجدون  اجلهاز  مفت�سي  اأن  اإىل  العزيزي 
من خلل االإ�سراف والتفتي�س على احلملت والوجبات 
مقدمي  ال��ت��زام  م��ن  التاأكد  جانب  اإىل  للحجاج  املقدمة 

الوجبات الغذائية باال�سرتاطات ال�سحية اللزمة.

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« يعرف البعثة الر�صمية للحج بنظام » �صالمة زادنا«

•• دبي-وام:

اآل نهيان نائب رئي�س  تقدمت حرم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
بنت  منال  ال�سيخة  �سمو  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
للتوازن  االإم�����ارات  جمل�س  رئي�سة  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
التهاين  اآي��ات  باأ�سمى  للمراأة  دبي  موؤ�س�سة  رئي�سة  اجلن�سني  بني 
والتربيكات اإىل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 
يوم  مبنا�سبة  االإم����ارات  اأم  والطفولة  للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س 
امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ال��ذي حتتفل ب��ه ال��دول��ة ه��ذا ال��ع��ام حت��ت �سعار 
املراأة �سريك يف اخلر والعطاء . كما هناأت �سموها كافة ال�سيدات 
تكرميا  �سنويا  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املنا�سبة  ب��ه��ذه  االإم����ارات  يف  والفتيات 
من  حققته  وم��ا  وعطائها  جلهودها  وتقديرا  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة 

جناحات واإجنازات يف كافة امليادين.
واأكدت �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن دعم 
االإماراتية  باملراأة  تاأ�سي�سها  منذ  للدولة  الر�سيدة  القيادة  ورعاية 
كان له الدور االأكرب والفاعل يف تعزيز مكانتها ومتكينها واالرتقاء 
موؤ�سر  عامليا يف  االأوىل  املرتبة  على  االإم���ارات  عامليا وح�سول  بها 
دول  يف  االجتماعي  التطور  موؤ�سرات  تقرير  وف��ق  امل���راأة  اح��رتام 
ال��ع��امل ال�����س��ادر ع��ن جمل�س االأج��ن��دة ال���دويل ال��ت��اب��ع للمنتدى 
يوم  اأن  ���س��م��وه��ا  واأو���س��ح��ت   .2014 ع���ام  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��ادي 
االإماراتية  للمراأة  وتقدير  وتكرمي  احتفال  هو  االإمارتية  امل���راأة 
الوقت  نف�س  والتنمية ويف  البناء  الفاعلة يف م�سرة  وم�ساهمتها 

عازمة  واأنها  للرجل  ك�سريك  املجتمعية  م�سوؤوليتها  على  تاأكيد 
على موا�سلة امل�سرة يف كافة امليادين بعد اأن اأثبتت جدارتها فيما 
اإرث  على  واحلفاظ  الوطن  خدمة  يف  م�سوؤوليات  من  اإليها  عهد 
را�سد  بن  حممد  بنت  منال  ال�سيخة  �سمو  وثمنت   . اخل��ر  زاي��د 
املراأة  �سعار  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اختيار  مكتوم  اآل 
هذا  االإماراتية  امل��راأة  بيوم  للحتفال  والعطاء  اخل��ر  يف  �سريك 
اأن ذلك يدل على نبل ال�سعب االإماراتي وقيادته  العام .. موؤكدة 
ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي ت��ق��در وحت���رتم امل����راأة وتعلي م��ن ���س��اأن��ه��ا. وقالت 
باأنها  االإماراتية  للمراأة  عميقة  معان  يت�سمن  ال�سعار  اإن  �سموها 
حمل تقدير واحرتام ورعاية دائمة من القيادة الر�سيدة ويحمل 
نهج اخلر وقيم  تاأ�س�ست على  التي  االإم���ارات  ب��اأن  للعامل  ر�سالة 
العطاء واالإن�سانية التي اأر�ساها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
بلد  1971 هي  ع��ام  الدولة  قيام  ث��راه منذ  نهيان طيب اهلل  اآل 
حاليا  ي��ق��وده  ال���ذي  النهج  ه��ذا  واأن  والت�سامح  وال�����س��لم  املحبة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة �سيظل واحدا من مبادئ االإمارات 

يف علقاتها مع بقية دول العامل .
اأخيها  اإىل جوار  املراأة االإماراتية  واأ�سافت �سموها مثلما �ساهمت 
اخلر  يف  اأي�سا  �ساركته  فاإنها  والتنمية  البناء  م�سرة  يف  الرجل 
اخلرية  امل���ب���ادرات  م��ع  ملمو�س  ب�سكل  تفاعلت  ح��ي��ث  وال��ع��ط��اء 

واالإن�سانية التي اأطلقتها قيادتنا احلكيمة وكانت وال تزال مكونا 
رئي�سيا لنجاحاتها بل كانت املراأة يف كثر من االأحيان مبادرة من 
تلقاء نف�سها يف البذل والعطاء مت�سربة من روؤية ونهج وم�سرة 
فعل  املثل يف  اأروع  �سربن  الإم��ارات��ي��ات  اأمثلة  ولدينا  اخل��ر  زاي��د 
املجتمعية  امل��ج��االت  يف  والتطوعية  االإن�سانية  واالأع��م��ال  اخل��ر 
مكان  كل  يف  واملحتاجني  املنكوبني  واإغاثة  والتعليمية  وال�سحية 
ونثمن لهن جميعا هذه اجلهود التي تعك�س متيز املراأة االإماراتية 
وقالت �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم اإن عمل 
االإماراتي  املجتمع  يف  متاأ�سلتان  قيمتان  العطاء  وثقافة  اخل��ر 
قيادة و�سعبا رجاال ون�ساء وهو ما اأكد عليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اإن دولة االإم��ارات تاأ�س�ست على  حممد بن را�سد اآل مكتوم بقوله 
اخلر ويقودها رجال يحبون اخلر ون�سعى لرت�سيخ هذه القيمة 
يف �سبابنا واأبنائنا واأن العطاء �سعادة وخدمة النا�س �سعادة والبذل 
دون مقابل �سعادة وال نريد ل�سعبنا اإال اخلر وال�سعادة .. م�سيفة 
�سموها اإن متكني املراأة االإماراتية ورعايتها وا�ست�سعارها مبا تقوم 
اأج���ل ت��وف��ر احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة للجميع  ب��ه ال��ق��ي��ادة الر�سيدة م��ن 
وال�سهر على اإ�سعاد النا�س وراحتهم زرع فيها حب اخلر والعطاء 

وروح املبادرة والعمل على رد اجلميل لهذا الوطن املعطاء.
�سمو  اآل مكتوم  را�سد  بن  بنت حممد  ال�سيخة منال  �سمو  وقالت 
والعطاء  للخر  �ساطع  من��وذج  هي  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
الدعم  اأ�سكال  كافة  وتقدمي  الوطن  خلدمة  حياتها  كر�ست  فقد 
والرعاية للمراأة االإماراتية وقيادة م�سرتها نحو التفوق والتميز 

والريادة والعطاء فنالت احرتام وتقدير العامل .

•• اأبوظبي -وام:

فرج  ب��ن حممد  �سهيل  م��ع��ايل  اأك���د 
ف��ار���س امل��زروع��ي وزي���ر ال��ط��اق��ة اأن 
يوم املراأة االإماراتية ميثل منعطفا 
مهما يف م�سرتها احلافلة وير�سخ 
بداأها  التي  متكينها  ا�سرتاتيجية 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 

اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
ملعاليه مبنا�سبة  جاء ذلك يف كلمة 
االإماراتية  امل����راأة  ب�����ي��وم  االح��ت��ف��ال 
الذي اأطلقته �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام 

املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية 
“ اأم  والطفولة  ل��لأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
االإمارات “ وي�سادف 28 اأغ�سط�س 
العام حتت  وياأتي هذا  عام  من كل 
���س��ري��ك يف اخلر  “ امل������راأة  ���س��ع��ار 

والعطاء » .
“ لقد  ك��ل��م��ت��ه  م��ع��ال��ي��ه يف  وق������ال 
ح��ق��ق��ت اب���ن���ة االإم���������ارات اإجن������ازات 
املجاالت  ب��ال��ب��ن��ان يف  اإل��ي��ه��ا  ي�����س��ار 
كافة وذلك بف�سل الدعم وامل�ساندة 
الر�سيدة  للقيادة  الثاقبة  وال��روؤي��ة 
وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل” و�ساحب  “ ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�سلحة.
الدور  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���س��ار معايل 
فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ل�����س��م��و  ال��ك��ب��ر 
املتوا�سل  دع��م��ه��ا  يف  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
اأ�سكال  كافة  توفر  على  وحر�سها 
امل�ساندة للمراأة االإماراتية مما اأهل 
احل�ساري  امل��ث��ال  لتكون  االإم����ارات 
وباتت  ومتكينها  امل���راأة  اح���رتام  يف 

جتربتها منوذجا عامليا يف احلفاظ 
على كرامتها وتعزيز مكانتها.

الطاقة  وزارة  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
توؤدي دورا حموريا فاعل يف جمال 
تلتزم  حيث  العاملة  امل����راأة  متكني 
لتعزيز  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ر 
امل��راأة يف خمتلف جماالت  م�ساركة 
االإبداع والعطاء واإبراز دورها املميز 
اإطار  واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا وجن��اح��ات��ه��ا يف 
مرحلة ما بعد التمكني التي تلعب 
م��ه��م��ا يف متكني  دورا  امل�����راأة  ف��ي��ه��ا 
الوزارة  يف  نعمل  وق���ال:   . املجتمع 
اإيجابية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  ع��ل��ى 
العاملة  امل��������راأة  ت���دع���م  وحم����ف����زة 

التوازن  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وت�����س��اع��ده��ا 
واالجتماعية  املهنية  حياتها  ب��ني 
لت�سخر  الكاملة  الثقة  ومتنحها 
لتكون  والعملية  العلمية  اإمكاناتها 

�سريكا اأ�سا�سيا يف بناء الوطن.

منال بنت حممد : ال�صيخة فاطمة منوذج �صاطع للخري والعطاء 
ودعم القيادة للمراأة الإماراتية �صر جناحها

وزير الطاقة : املراأة الإماراتية تلعب دورا مهما يف متكني املجتمع
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•• ال�صارقة -وام:

اأكدت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة 
ج���واه���ر ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س��ة م��وؤ���س�����س��ة مناء 
للرتقاء باملراأة رئي�سة املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة اأن 
يتجاوز �سورته كمنا�سبة ال�ستذكار  االإماراتية  املراأة  يوم 
حققناه  م��ا  لتقيم  فر�سة  لي�سكل  ودوره����ا  امل����راأة  ح��ق��وق 
امل��راأة والنهو�س بدورها يف خمتلف  على م�ستوى متكني 
امل�ستويات والوقوف اأمام ما و�سلت اإليه املراأة االإماراتية 

على اأر�س الواقع.

وام  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة  �سموها  ذل��ك يف ت�سريح  ج��اء 
اأطلقته  الذي  االإماراتية  امل��راأة  يوم  ب�  االحتفال  مبنا�سبة 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��لأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة وي�����س��ادف 28 
املراأة  �سعار  العام حتت  وياأتي هذا  عام  كل  اأغ�سط�س من 

�سريك يف اخلر والعطاء .
اإن  القا�سمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  وق��ال��ت 
ليكون منا�سبة  للمراأة  يوما  االإم��ارات مل تخ�س�س  دولة 
عام  كل  من  اأغ�سط�س   28 يوم  بانتهاء  تنتهي  احتفالية 

االإماراتية ودورها  امل��راأة  لقيمة  رم��زا  لي�سكل  واإمن��ا ج��اء 
اأدركت  اإذ  ال�سعد  خمتلف  على  الدولة  بناء  يف  وتاأثرها 
اأي  م��ع��ادال ج��وه��ري��ا لنهو�س  امل����راأة  اأن  االإم�����ارات  دول���ة 
ح�سارة اأو جمتمع وال ميكن تليف دورها ك�سانع للأجيال 

وحمرك للتطور وفاعل يف التنمية .
واأ����س���اف���ت ���س��م��وه��ا اإن دول����ة االإم�������ارات اآم���ن���ت ب��ك��ل تلك 
تنتمي  اإذ  ال��ي��وم  وح��ت��ى  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  منذ  املنطلقات 
العربية  ال���ث���ق���اف���ة  ج������ذور  اإىل  االإم����ارات����ي����ة  ال���ذه���ن���ي���ة 
واالإ�سلمية التي فتح فيها ر�سولنا احلبيب حممد �سلى 
امل��راأة وتدعيم دوره��ا فكانت  ب��اب متكني  اهلل عليه و�سلم 

جتربته يف تاأ�سي�س الدولة اإىل جانب اأم املوؤمنني ال�سيدة 
املراأة  ل��دور  روؤي��ت��ه  على  �ساهدا  عنها  اهلل  ر�سي  خديجة 
بالر�سالة  بلغ  ح��ني  اإل��ي��ه��ا  م��ن جل��اأ  اأول  فهي  وت��اأث��ره��ا 
جمتمع  يف  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  ح�سوره  داعمة  وهي 
مكة .. لذلك مثلت املراأة حمورا مركزيا يف م�سرة دولة 
تلو  عاما  يتنامى  دوره��ا  ظل  حيث  النه�سوية  االإم���ارات 
الت�سريعية  ال�سلطة  يف  فاعلة  ي��دا  اليوم  باتت  حتى  اآخ��ر 
والتنفيذية والقانونية للدولة وم�ساهما كبرا يف تفعيل 
���س��وق االأع��م��ال وراأ����س امل���ال اإ���س��اف��ة اإىل دوره���ا ال��ب��ارز يف 

خمتلف املجاالت االإبداعية والفنية.

اأن ما مييز جتربة دولة االإم��ارات يف  اإىل  ولفتت �سموها 
جمتمعية  ذهنية  نتيجة  ج��اء  العمل  اأن  ب��امل��راأة  النهو�س 
الدولة  ق��ادة  هويتها  و�سكل  مبكرا  االإم��ارات��ي��ون  تبناها 
بتوجيهاتهم وروؤاهم حتى بات متكني املراأة عمل موؤ�س�سيا 
تتكامل فيها اأدوار املوؤ�س�سات لتعزيز ح�سور املراأة وحت�سني 
ظروفها اجتماعيا و�سحيا وثقافيا .. م�سرة اإىل اأن هذه 
املراأة لي�ست ن�سف املجتمع واأن تق�سيم  اأن  املنا�سبة توؤكد 
ت�����س��ور جت��اوزت��ه دولة  ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي  املجتمع وف���ق 
االإمارات ومل يعد مقبوال فاملراأة والرجل هما املجتمع وال 

ميكن الأي منهما حتقيق فاعليته من دون االآخر .

جواهر القا�صمي ل�»وام«: يوم املراأة الإماراتية يعك�س دورها البارز يف خمتلف املجالت

اأمل القبي�صي : التقدير والعرفان اإىل قيادتنا الر�صيدة نيابة عن بنات الإمارات يف يوم املراأة
•• اأبوظبي- وام:

رئي�سة  القبي�سي  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  رف��ع��ت 
وتقدير  �سكر  ر�سالة  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
عن  نيابة  للدولة  الر�سيدة  القيادة  اإىل  وعرفان 
مبنا�سبة  كافة  الوطن  اأرج���اء  يف  االإم���ارات  بنات 

االحتفال بيوم املراأة االإماراتية.
وقالت معاليها يف ر�سالتها يف هذا اليوم يوم املراأة 
االإماراتية نرفع اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل واىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 
اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات واإىل �سمو 
رئي�سة  االإم��ارات  اأم  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد 
التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة 
ال�سكر ون��وؤك��د عميق  اآي���ات  اأ���س��م��ى  وال��ط��ف��ول��ة.. 
وجندد  وال��ع��رف��ان  واالم��ت��ن��ان  وال����والء  التقدير 
ح�سن  عند  نكون  ب��اأن  الر�سيدة  لقيادتنا  عهدنا 
الظن بنا واأن نكون دائما القدوة احل�سنة وحيث 
االإم����ارات  ول��دول��ة  لقيادتنا  اأوف���ي���اء  ع��ه��دمت��ون��ا 
يديكم  ع��ل��ى  تعلمناها  ال��ت��ي  وم��ب��ادئ��ه��ا  وقيمها 
اخلر  زاي���د  م��در���س��ة  يف  عليها  ون�����س��اأن��ا  وتربينا 
االأمم  اأن  تعلمنا  فقد  ث���راه  اهلل  طيب  وال��ع��ط��اء 
واأنتم  املخل�سني  اأبنائها  بجهود  �سوى  ترقى  ال 
رمز االإخل�س للوطن وقدوتنا وم�سدر اإلهامنا 

ورمز عزتنا وجمدنا.
وفائنا  تاأكيد  اإن  ر�سالتها  يف  معاليها  واأ���س��اف��ت 
علينا  واج���ب  ال��ي��وم  ه���ذا  يف  ال��ر���س��ي��دة  لقيادتنا 
وال����والء ل��ه��ا دي���ن يف رق��اب��ن��ا وع��ه��دن��ا دائ��م��ا باأن 
نكون جنودا يف مواكب اخلر والعطاء واأن نكون 
دائما قدوة ح�سنة و�سانعات اأجيال حتفظ العهد 
وم�سرق  م�سرف  م�ستقبل  وت�سنع  القيم  وتعلي 
اإماراتيات  كن�ساء  جميعا  ندين  فنحن  للإمارات 

االإماراتية  امل����راأة  مت��ك��ني  يف  بالف�سل  لقيادتنا 
اإليه وما حققناه  واالرتقاء مبكانتها وما و�سلنا 
اأ�سهمت جديا يف �سعود  واإجن���ازات  من جناحات 
والتطور  والنه�سة  املجد  مراتب  الفتية  دولتنا 
رائ��دا يحتذى به يف تنمية  وباتت منوذجا عامليا 
الطبيعية  امل�����وارد  وت�����س��خ��ر  ال��ب�����س��ري��ة  ال�����رثوة 
لوال  اأن��ه  معاليها  واأو�سحت   . االإن�سان  مل�سلحة 
ق��ن��اع��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي���د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان الذي اأ�س�س قواعد نه�سة املراأة االإماراتية 
الدولة  د�ستور  خ��لل  م��ن  ���س��واء  مبادئها  و���س��اغ 
االأ�سا�سية  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال�����س��م��ان��ة  مي��ث��ل  ال����ذي 
اأو من خلل توجيهاته و�سيا�ساته  امل��راأة  حلقوق 
وقراراته طيب اهلل ثراه طيلة مرحلة التاأ�سي�س 
وحيث اأ�سهمت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
للأمومة والطفولة اأم االإمارات ب�سكل رئي�سي يف 
تلك اجلهود ب�سراكتها ورحلة كفاحها مع القائد 
ا�ست�سرافية  وروؤي���ة  ح�ساري  نهج  وف��ق  املوؤ�س�س 
ال��ق��ن��اع��ات الرائدة  ل���وال ه���ذه  ل�����س��م��وه��ا  واع���ي���ة 
ل�����س��اح��ب��ة االإجن�������ازات وال��ب�����س��م��ات اخل���ال���دة يف 
يف  امل���راأة  دور  وحم��وري��ة  بقيمة  نه�ستنا  م�سرة 
ارتقت  التي  املكانة  اإىل  ملا و�سلنا  التنمية  عملية 
اإليها املراأة االإماراتية التي ح�سدت ثمار دعم ال 
حمدود طيلة مرحلتي التاأ�سي�س والتمكني وباتت 
مو�سع تقدير عاملي باإجنازات وجناحات حققتها 

لوطنها وللب�سرية جمعاء.
اإن��ن��ي ب��ا���س��م ع�����س��وات امل��ج��ل�����س الوطني  وق��ال��ت 
لقيادتنا  نتقدم  االإم��ارات  بنات  وبا�سم  االحت��ادي 
اأ�سمى  لهم  ون��رف��ع  التهنئة  بخال�س  ال��ر���س��ي��دة 
ونعدكم  وال���ع���رف���ان  وال���ت���ق���دي���ر  ال�����س��ك��ر  اآي������ات 
ت��ك��ون ج��ه��ود املجل�س م�����س��در دع��ام��ة قوية  ب���اأن 
للجهود التنموية التي تخططون لها وتر�سمون 
واأن  تنفيذها  ع��ل��ى  وت�����س��ه��رون  ا�سرتاتيجياتها 
ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات ون��ح��ق��ق امل���زي���د من 
االإجن�������ازات . واأك�����دت اإن م�����س��رة مت��ك��ني امل����راأة 
االإم����ارات����ي����ة م����رت مب���راح���ل ن��وع��ي��ة ع����دة منذ 

تاأ�سي�س دولة االحتاد يف الثاين من دي�سمرب عام 
1971 على يد القائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ 
ث��راه الذي  اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �سلطان 
التنمية  يف  امل���راأة  م�ساركة  وم��ب��ادئ  اأ�س�س  غر�س 
باأهمية  اإميانا منه طيب اهلل ثراه  العام  والعمل 
دورها يف بناء املجتمعات والدول وتطورها واأنها 
التي  واالأمم  للدول  عنه  غنى  ال  اأ�سا�سي  �سريك 
تاأ�سي�س االحتاد  ثم جاء  والتقدم  النه�سة  تن�سد 
الن�سائي العام يف 28 اأغ�سط�س 1975 ليرتجم 
ت��ط��ل��ع��ات وروؤي�����ة ���س��ري��ك��ة ال��ب��ن��اء خ���لل مرحلة 
تاأ�سي�س احتادنا املبارك �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك اأم االإمارات وليكون دعامة موؤ�س�سية رائدة 
للحلم االإماراتي يف متكني املراأة حيث ميثل هذا 
لدور  نوعيا  ومنعطفا  تاريخية  حمطة  التاريخ 
املراأة يف الدولة ومنطقة اخلليج العربي اكت�سب 
م��ن خ��لل��ه م��ف��ه��وم ال�����س��راك��ة ال��وط��ن��ي��ة البناءة 
منذ  ال��وط��ن��ي  العمل  ا�سرتاتيجيات  يف  امل��ت��ج��ذر 
منوذجيا  موؤ�س�سيا  �سكل  االحت��اد  دول��ة  تاأ�سي�س 
�سيدة  برئا�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  بتاأ�سي�س 
الن�سائي وملهمة ن�ساء االإم��ارات وقدوتنا  العمل 
البنيان  ه��ذا  اأ�سهم  وق��د   .. االإم����ارات  اأم  جميعا 
وتنظيمه  الن�سائي  العمل  ت��اأط��ر  يف  املوؤ�س�سي 
واإط�����لق ال���ربام���ج ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ط��م��وح��ة لن�سر 
والعمل  وال��ت��ن��م��ي��ة  التعليم  اآف����اق  وف��ت��ح  ال��وع��ي 
اأم�����ام ن�����س��اء االإم�������ارات وت��رج��م��ت ب���رام���ج عمله 
والتجان�س  وامل���راأة  الرجل  بني  ال�سراكة  مفهوم 
االإمارات  قيم  على  وحافظت  بينهما  النموذجي 
وهويتها الثقافية االأ�سيلة فكانت خر داعم لنا 
جميعا طيلة م�سرة عملنا يف خمتلف القطاعات 
والتميز  االإب����داع  م�سرة  وانطلقت  وامل���ج���االت. 
تبناها  وا�سحة  فل�سفة  وف��ق  ومت�سي  وال��ري��ادة 
�ساحب  التمكني  مرحلة  خ��لل  اإل��ي��ه��ا  واأ���س��اف 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
امل�سرة حلما  � حيث حققت  اهلل  � حفظه  الدولة 

جديدا عرب خطاب التمكني يف عام 2005 .
التي  ال�سيا�سي  التمكني  م��رح��ل��ة  اأن  واأ���س��اف��ت 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 

الدولة حفظه اهلل مت�سي وفق  رئي�س  نهيان  اآل 
تراعي اخل�سو�سيات  و�سيا�سات مدرو�سة  خطط 
م�سرة  وت��ط��وي��ر  لدولتنا  والتنموية  الثقافية 
احلياة ال�سيا�سية حيث ا�ستطاعت هذه املرحلة اأن 
الدميقراطية  املمار�سة  تعطي منوذجا خا�سا يف 
ع�سوية  يف  للمراأة  الوا�سعة  امل�ساركة  خ��لل  من 
امل��ج��ل�����س ودوره�����ا ال��ف��اع��ل يف م��ن��اق�����س��ات��ه و بات 
حقيقي  م�سمون  الربملانية  احلياة  يف  مل�ساركتها 
االإم����ارات  امل����راأة يف  م��ك��ان��ة  تعك�س  فعلية  واأب���ع���اد 
وم�����س��ت��وى م�����س��ارك��ت��ه��ا يف ت��ن��م��ي��ة جم��ت��م��ع��ه��ا يف 

قطاعات العمل كافة.
وقالت اإننا نلحظ من خلل جوالتنا وم�ساركاتنا 
اخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ع��د ال��ربمل��ان��ي��ة ك��اف��ة ومن 
خلل زيارة الوفود العاملية للدولة حجم التقدير 
االإماراتية  امل���راأة  حققته  مب��ا  العاملي  واالإع��ج��اب 
والعمل  التعليم  م�ستوى  على  اإل��ي��ه  و�سلت  وم��ا 
واالإجن������از وت����ويل امل��ن��ا���س��ب ال��ق��ي��ادي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
الدولة وكذلك حجم الثقة املتنامية يف قدراتها 
وكفاءتها ومتيزها يف اأداء عملها وما يوكل اإليها 
م��ن م��ه��ام وم�����س��وؤول��ي��ات ون���رى يف ه��ذا التقدير 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت�ستحقه  و���س��ام��ا  واالإع���ج���اب 
بنت  حققته  م��ا  لكل  االأ���س��ا���س��ي  واملحفز  ال��داع��م 

االإمارات يف خمتلف املجاالت .
واأ�سافت معاليها اإذا كانت تنمية املراأة االإماراتية 
واأ������س�����رار جن����اح جتربتنا  اأح�����د م��ف��ات��ي��ح  مت��ث��ل 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  دع���م  ف���اإن  ال���رائ���دة  التنموية 
امل�ستنرة  احل�����س��اري��ة  اال���س��ت�����س��راف��ي��ة  وروؤي��ت��ه��ا 
االأ�سا�سي  املحفز  ك��ان  امل���راأة  دور  حم��وري��ة  ب�ساأن 
وا�سرتاتيجيات  طموحة  عمل  ب��رام��ج  ل�سياغة 
يف  للتناف�س  الوطن  بنات  جميع  دفعت  متطورة 
خ��دم��ة االإم�����ارات وال��ع��م��ل ع��ل��ى ب���ذل اأك���رب جهد 
املتقدمة..  ال��دول  �ساأنها بني  اإع��لء  للإ�سهام يف 
ب��ن��اء االإن�����س��ان يف دول��ت��ن��ا قد  واإذا ك��ان��ت ج��ه��ود 
يف  ف��ري��دة  وبطولية  اإن�سانية  من���اذج  لنا  انتجت 
ابنة  ف��اإن  ال���والء واالن��ت��م��اء والت�سحية وال��ف��داء 
زاي��د اخلر  التي ن�ساأت يف ظل مبادئ  االإم���ارات 
طيب اهلل ثراه تاأتي كعادتها يف �سدارة ال�سفوف 

الغايل  �سهداء وطننا  اأمهات  وثبات  وكان �سمود 
واالنتماء  وال���والء  الوطنية  يف  يحتذى  منوذجا 
درو���س��ا ال  ال�سهيد  اأم  الوطن حيث قدمت  وح��ب 
تن�سى يف الوطنية ننحني اأمامها اإكبارا واإجلال 
والعطاء  والفداء  النبل  العظيم من  القدر  لهذا 
الوطني الذي تعلمناه على هذه االأر�س الطيبة 
. وق��ال��ت ك��ل��م��ات ال�����س��ك��ر ال ت��ك��ف��ي ل��ل��وف��اء بحق 
قيادتنا الر�سيدة واأم االإمارات عرفانا ملا حققناه 
واإجنازات  جناحات  من  اإماراتيات  كن�ساء  جميعا 
فيها  بالف�سل  ندين  املختلفة  عملنا  يف جم��االت 
وت�سجيعها  وم�ساندتها  الر�سيدة  قيادتنا  لدعم 
وحت��ف��ي��زه��ا ل��ك��ل ب��ن��ات االإم�����ارات ف��ق��د وه���ب اهلل 
�سعب االإمارات قادة ملهمني ميثلون لنا النموذج 
والقدوة  امل��ث��ل  ن�ستمد  ال���ذي  االإل���ه���ام  وم�����س��در 
بنت  ع��ن  ون��ي��اب��ة  فبا�سمي  ع��م��ل��ن��ا....  م�سرة  يف 
اأق��ول �سكرا لقيادتنا  االإم��ارات وامل��راأة االإماراتية 
ال��دع��م وتلك  ال��ر���س��ي��دة واأم االإم�����ارات على ه��ذا 
بناء  يف  التطور  ركائز  اأح��د  متثل  التي  امل�ساندة 
وتطور جمتمع االإمارات فقامو�س الكلمات غر 
قلوبنا  يف  ومكانتهم  ق��ادت��ن��ا  ب��ح��ق  ل��ل��وف��اء  ك���اف 
جميعا فهم م�سدر االإلهام ومنبع االأمل واخلر 

والعطاء وال�سعادة لنا جميعا .
ي��وم وطني  هو  امل���راأة  ي��وم  اإن  معاليها  واأو�سحت 
كان حلما حتقق بف�سل مبادرة كرمية من �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك منحتنا فيه �سموها 
فر�سة ثمينة لنعرب عن الوفاء وخال�س االمتنان 
ولنحتفي  ول�سموها  الر�سيدة  لقيادتنا  وال�سكر 
فيه جميعا مبا حققته بنات االإمارات من اإجنازات 

وجناحات نفاخر بها العامل اأجمع.
ال�سكر  ر�سالة  يف  القبي�سي  اأم��ل  معايل  واأ�سافت 
عن  نيابة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وجهتها  ال��ت��ي 
لدور  احل�سارية  روؤيتكم  اإن   : االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
منذ  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  التي  التنمية  يف  امل���راأة 
تاأ�سي�س دول��ة االحت���اد ك��ان لها ال���دور االأب���رز يف 
اإىل مراتب  االإم��ارات��ي��ة وارت��ق��ائ��ه��ا  امل���راأة  متكني 
ال��ت��ع��ل��ي��م والعمل  ق��ط��اع��ات  ال��ت��م��ي��ز يف خم��ت��ل��ف 
واالإب�����داع يف دول��ت��ن��ا ال��ف��ت��ي��ة. ول��ق��د ك���ان دعمكم 

امل���راأة االإماراتية  ب��ن��اء  ي���زال ه��و االأ���س��ا���س يف  وال 
ما  اإىل  و�سلت  حتى  واملهني  الفكري  وت��ط��وره��ا 
و�سلت اإليه من مكانة وريادة باتت مو�سع تقدير 
العامل اأجمع فاأنتم من وفرمت لنا جميعا الفر�س 
ال��ت��ط��ور وال��رتق��ي حتى  اأب����واب  اأم��ام��ن��ا  وفتحتم 
حتققت اأجمل واأكرب اأحلمنا وطموحاتنا و�سار 
يف  بالبنان  اإل��ي��ه  ي�سار  دور  االإم�����ارات  يف  ل��ل��م��راأة 
خمتلف املحافل واالأو�ساط والفعاليات الدولية .

وا�ستطردت معاليها قائلة اإن ح�ساد دعم قيادتنا 
اإجن���از حققته  اأو  ك��ل جن��اح  يتمثل يف  ال��ر���س��ي��دة 
ابنة االإم��ارات يف كل مكان داخليا وخارجيا فكل 
ال�سامي  الدعم  لهذا  بالف�سل  تدين  ق�سة جناح 
ل��وال ت�سجيع قيادتنا  ذل��ك ليتحقق  ك��ان كل  فما 
املراأة ومتكينها  املتوا�سل لدور  الر�سيدة ودعمها 
التنموي  االإم��ارات��ي  للنموذج  �سفر  خر  لتكون 
الذي بات ميثل اأحد ركائز القوة الناعمة لدولة 

االإمارات وم�سدر فخر وطني لنا جميعا .
جميعا  نقولها  الر�سيدة  قيادتنا  �سكرا  وتابعت 
بكل فخر واعتزاز ووالء وانتماء ملن قدموا لنا كل 
�سيء ووفروا لنا الروؤية امل�ستقبلية ....�سكرا الأن 
القلوب  يف  الكبرة  املكانة  لها  الر�سيدة  قيادتنا 
يف  الرائدة  والقدوة  االإلهام  يف  الرفيعة  واملنزلة 
العمل واالإجناز... اإننا ن�سعر ب�سعادة غامرة حني 
نحتفل بيوم املراأة االإماراتية الذي هو يف حقيقة 
االأم�����ر ي���وم ت��ع��ب��ر ع���ن وف��ائ��ن��ا ووالئ���ن���ا جميعا 
اأبناء  الرجال  الر�سيدة و�سكرا الإخواننا  لقيادتنا 
االإمارات الداعمني لنا و�سركاوؤنا ولكل من �ساهم 

يف متيز املراأة االإماراتية يف كل جناح .
قائلة  ال�سكر  ر�سالة  القبي�سي  معايل  واختتمت 
عام  وكل  الر�سيدة  لقيادتنا  والتقدير  ال�سكر  كل 
و�سيدة العطاء �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
اأم االإم��ارات رائدة النه�سة والعمل الن�سائي بكل 
للعطاء  و�سيدة  اأم��ا حنونا  �سموك  لنا  خر دمت 
وم�سدر فخر واعتزاز وكل عام و�سعب االإمارات 
واملراأة االإماراتية باألف خر وعطاء وكل التهنئة 
للمراأة االإماراتية ونحن نحتفل بروح هذا الوطن 

وقلبه الناب�س باحلياة .

•• اأبوظبي -وام: 

اليوم  االإم������ارات  كلنا  جمعية  تنظم 
وغدا مبدينة زايد يف منطقة الظفرة 
فعالية خا�سة حتت عنوان “ملتقى اأم 
املراأة  باإجنازات  االإمارات” للحتفاء 

يف االمارات.
وي���اأت���ي امل��ل��ت��ق��ى ت��ث��م��ي��ن��ا ل�����دور �سمو 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
الرئي�سة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت������اد 
االأ�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة  االأع���ل���ى 
للأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 
“الريادي  االإم����ارات  “اأم  والطفولة 

وعطاءات �سموها ال�سخية.
 28 يوم  �سموها قد خ�س�ست  وكانت 
االإماراتية  ل��ل��م��راأة  ي��وم��ا  اأغ�����س��ط�����س 
حيث مكنت �سموها املراأة ووفرت لها 

باتت  حتى  والتميز  النجاح  �سبل  كل 
املراأة يف االإمارات باأعلى املراتب وذلك 
الر�سيدة  ال���دول���ة  ق��ي��ادة  م��ن  اإمي���ان���ا 
الوطن  ب���ن���ات  م�����س��اه��م��ات  ب��اأه��م��ي��ة 
ونه�سة  التنمية  ج��ه��ود  يف  ودوره����ن 
ال��ب��لد وت��ق��دي��را وت��ك��رمي��ا مل��ا قدمنه 
الدولة  داخ���ل  ال��دول��ة  ل��دع��م م�سرة 
وخ��ارج��ه��ا وت���اأك���ي���دا ع��ل��ى دور امل����راأة 
وبناء  التنمية  عملية  يف  االإم��ارات��ي��ة 

املجتمع وتن�سئة االأجيال.
االإمارات”  “اأم  ف��ع��ال��ي��ة  ت���اأت���ي  ك��م��ا 
ا�سرتاتيجية  �سمن  الظفرة  مبنطقة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  االإم�����ارات  كلنا  جمعية 
الرائد  االإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  دور  اإب����راز 
وامل��ك��ان��ة ال��ت��ي و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا يف كافة 
امل���ج���االت مب���ا حت��م��ل��ه م���ن موؤهلت 
على  اأك����دت  ق��ي��ادي��ة  وق�����درات  علمية 

كفاءتها ومتيزها يف جميع املهام التي 
تولتها بعد اأن اأ�سبحت حتتل املراتب 
العليا يف القيادة ومراكز �سنع القرار 
عملية  يف  بفاعلية  ت�ساهم  واأ�سبحت 
كبرا  دورا  ومتار�س  والتنمية  البناء 
كافة  ويف  ال���رج���ل  دور  ع���ن  ي��ق��ل  ال 

القطاعات.
وقال �سعادة خمي�س بن روية اخلييلي 
كلنا  جل��م��ع��ي��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
بهذه  اجلمعية  م�ساركة  اإن  االإم���ارات 
ا�سرتاتيجية  ���س��م��ن  ت��اأت��ي  امل��ن��ا���س��ب��ة 
اجل��م��ع��ي��ة واأه����داف����ه����ا ال�����س��ام��ي��ة يف 
االإمارات  لدولة  امل�سرق  الوجه  اإب��راز 
التي  وامل���ك���ان���ة  وامل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
و�سلت اإليها املراأة يف االإمارات بعد اأن 
اأ�سبحت تتبواأ اأرفع املنا�سب القيادية 
ل��ل��رج��ل يف  ف��اع��ل  واأ���س��ب��ح��ت �سريكا 

�سنع القرار وحتقيق اأهداف التنمية 
و�سون املكت�سبات الوطنية.

تاأتي  امل�ساركة  اأن هذه  واأك��د اخلييلي 
ال�سيخة  �سمو  ل��دع��وة  تلبية  ك��ذل��ك 
 “ االإم����ارات  “اأم  م��ب��ارك  فاطمة بنت 
بيوم  االحتفال  بفاعلية يف  للم�ساركة 
املراأة االإماراتية ت�سجيعا وتكرميا لها 
البناء  ودوره����ا  الكبر  جناحها  على 
يف  وكفاءتها  جدارتها  اأثبتت  اأن  بعد 

العمل يف خمتلف املجاالت.
االإماراتية  امل��راأة  اأن  واأ�ساف اخلييلي 
فكر  يف  خا�سة  مبكانة  حظيت  ال��ت��ي 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
زالت  م���ا  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
توا�سل وبكل ثقة م�سرتها الوطنية 
امل�سوؤوليات  م��ن  بالعديد  وت�سطلع 
الوطنية واملجتمعية بعد اأن وفرت لها 

القيادة الر�سيدة كافة اأ�ساليب الدعم 
وع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل��ه��ا ل��ت��ب��واأ اأرف����ع 
املنا�سب بالعلم واملعرفة فو�سلت اىل 

مكانة نفاخر بها االأمم وال�سعوب.
كلنا  جلمعية  التنفيذي  املدير  واأك��د، 
ب��ق��ي��ادة �ساحب  ب��لدن��ا  اأن  االإم�����ارات 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ما  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
املوؤ�س�س  القائد  نهج  ت�سر على  زالت 
ملقولته:  ب�سدق  وترتجم  اهلل  رحمه 
ال ف��ارق ب��ني امل���راأة وال��رج��ل اإنهما يف 
بناء  يف  االأ�سا�سيتان  اللبنتان  نظري 
اأن  الطبيعي  وم��ن  احل��دي��ث  املجتمع 
يف  امل�����س��ارك��ة  يقت�سيها  امل�����راأة  واج���ب 

فاملراأة  ال���وط���ن  ه���ذا  ل��رف��ع��ة  ال��ع��م��ل 
االإم��ارات��ي��ة كانت وم��ا زال��ت على قدر 
واجبها  ت���وؤدي  امل�سوؤولية  حتمل  م��ن 
الوطني كما اأراد لها زاي��د، طيب اهلل 
اأدل على  ث��راه. وق��ال اخلييلي: لي�س 
امل��راأة االإماراتية الهام يف م�سرة  دور 
القيادية  االأدوار  من  والبناء  التنمية 
ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت ت��ت��ق��ل��ده��ا ب��ع��دم��ا اأن 
امل���ائ���ة من  66 يف  ت�����س��غ��ل  اأ���س��ب��ح��ت 
وارتقت  ال��دول��ة  يف  العامة  الوظائف 
من�سب  �سغلت  اأن  بعد  املنا�سب  اأه��م 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ورئ��ا���س��ة  ال���وزي���رة 
البارز  ال����دور  ج��ان��ب  اإىل  االحت�����ادي 
اخلدمة  جمال  يف  االإماراتية  للمراأة 
اأمن  حتقيق  يف  وامل�ساركة  الع�سكرية 

الوطن والدفاع عنه.
اأن  واع���ت���زازا  ف��خ��را  يكفينا  واأ����س���اف 

اأ�سغر  ت�سم  االإم����ارات  دول��ة  حكومة 
وكذلك  ال��ع��امل  م�ستوى  على  وزي���رة 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  وزارة  الأول  ت��ق��ل��ده��ا 
على  ي��وؤك��د  م��ا  ال�سعادة  وزارة  ال��ع��امل 
للمراأة  واالأ�سا�سية  الهامة  ال�سراكة 
االإم��ارات��ي��ة يف ك��اف��ة جم���االت العمل 
ال����وط����ن����ي. وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة وج���ه 
�سهداء  اأم��ه��ات  اإىل  التحية  اخلييلي 
الوطن اللتي قدمن فلذات اأكبادهن 
للوطن  ف��داء  الزكية  اأبنائهن  ودم��اء 
االإماراتية  االأم  ه��ي  هكذا  وق��ال   ....
للوطن  ف��داء  م��ا متلك  باأغلى  جت��ود 
وت��ف��خ��ر مب���ا ق���دم���ت وال ت��ت��وان��ى يف 
تقدمي املزيد حلماية الوطن وحفظ 
وا�ستقراره. ويف ختام ت�سريحه  اأمنه 
وجه �سعادة خمي�س بن روية اخلييلي 
الفاعلة  للم�ساركة  للجميع  ال��دع��وة 

يف ي��وم امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ودع��ا جميع 
االأم����ه����ات واالأخ��������وات ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
تنطلق  ال�����ذي  االإم��������ارات  اأم  م��ل��ت��ق��ى 
فعالياته يوم غد يف قاعة اأفراح مدينة 
زاي�����د مب��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة م���وؤك���دا اأن 
م�ساركة وم�ساهمة االأمهات واالأخوات 
املراأة  دور  على  ي��وؤك��د  امللتقى  ه��ذا  يف 
ومي��ن��ح��ه��ا ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
دورها  على  والتاأكيد  الوطني  العمل 

الفاعل يف املجتمع.

الرميثي : احتفال الدولة بيوم املراأة الإماراتية 
يج�صد مكانتها الرائدة يف النه�صة الوطنية

•• ابوظبي -وام:

رف���ع م��ع��ايل ال���ل���واء حم��م��د خلفان 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  ال��رم��ي��ث��ي 
التهاين  اآي�������ات  اأ����س���م���ى  اأب����وظ����ب����ي 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  والتربيكات 
بيوم  ال���دول���ة  اح��ت��ف��االت  مبنا�سبة 
“املراأة  �سعار  االإماراتية حتت  امل��راأة 
والعطاء” والذي  �سريك يف اخلر 

ي�سادف اليوم 28 اأغ�سط�س .
وتقدم معاليه باأ�سمى اآيات التهاين 
�سمو  االإم����ارات  اأم  اإىل  والتربيكات 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�سة  ال��ع��ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت����اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
�سموها  ج��ه��ود  م��ث��م��ن��ا  وال��ط��ف��ول��ة 
 28 ي���وم  بتخ�سي�س  وم��ب��ادرات��ه��ا 
للمراأة  ي��وم��ا  اأغ�����س��ط�����س  �سهر  م��ن 

االإماراتية.
دولة  احتفال  اإن   ، الرميثي  واأك���د  
ب�يوم  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 

مكانتها  يج�سد  االإم���ارات���ي���ة  امل����راأة 
املرموقة يف املجتمع ودورها احليوي 
الوطنية  النه�سة  يف  وا�سهاماتها 
وذلك   ، البلد  وتطوير   ، ال�ساملة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ل���روؤي���ة  ت��رج��م��ة 
للمراأة  ال���دع���م   ك���ل  ت��ق��دم  ال��ت��ي   ،
وما  جلهودها  تقديراً   ، االإم��ارات��ي��ة 
والتطوير  البناء  قدمته يف م�سرة 
املجاالت  يف  ال��دول��ة  ت�سهدها  ال��ت��ي 
كافة . واأ�ساف ان الدعم والتمكني 
االإماراتية  امل����راأة  ب��ه  ال���ذي حت��ظ��ى 

، م��ك��ن��ه��ا م���ن ال��ن��ج��اح وال����ري����ادة يف 
وموا�سلة  الوطني   العمل  م�سرة 
منا�سب  و�سغل  العلمي،  التح�سيل 
مهمة يف الدولة اأثبتت من خللها 
جدراتها ومتيزها امل�ستمر ، م�سراً  
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  
اأم  ���س��م��و  ب���روؤي���ة  ت�ستنر  اأب��وظ��ب��ي 
الفر�س  اأف�سل  توفر  االإم���ارات يف 
اأبوظبي  �سرطة  يف  للعمل  الأخواتنا 
ومتكينهن  املثالية،  البيئة  وتوفر 
والواجبات.    املهام  خمتلف  اأداء  من 
واأ����س���اد ب���االإجن���ازات  ال��ك��ب��رة التي 
االإم��ارات��ي��ة خلل  ل��ل��م��راأة  حتققت 
قيام  منذ  املا�سية  االأرب��ع��ة  العقود 
العربية  االإم����������ارات  دول������ة  احت������اد 
القيادة  روؤي�������ة  ب��ف�����س��ل  امل���ت���ح���دة، 
للمراأة  امل�ستمر  ودعمها   الر�سيدة 
واإ���س��راك��ه��ا يف جميع   ، االإم���ارات���ي���ة 
بجانب  �سريكاً  وجعلها  القطاعات، 
الرجل يف عملية بناء الدولة �سمن 
والطموح  ال��رائ��د  الوطني  امل�سروع 

لبناء الوطن واالإن�سان. 

�صعيد الغفلي :املراأة �صريك رئي�س وفاعل يف م�صرية التطور والنجاح

املزروعي: املراأة الإماراتية حققت النجاح وتركت ب�صمات مميزة يف خمتلف ميادين العمل

•• دبي -وام:

الغفلي  �سعيد  الدكتور  �سعادة  ق��ال 
ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال��������وزارة  وك���ي���ل 
الدولة  وزارة  يف  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون 
:اإننا  املراأة االإماراتية  مبنا�سبة يوم 
املنا�سبة  ه����ذه  خ����لل  وم����ن  ال���ي���وم 
امل��ع��ط��اءة على  زاي���د  بنت  ب���  نحتفل 
ولنحتفل جميعا  زايد اخلر  اأر�س 

خلل  حققتها  ال��ت��ي  ب����االإجن����ازات 
ال�������س���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ا����س���ي���ة من 
ري��ادة وجناح عرب توظيفها جلميع 
واإمكانياتها  وط��اق��ات��ه��ا  ق��درات��ه��ا 
�سناعة  يف  ال���ف���اع���ل���ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
االإمارات.  لدولة  امل�سرق  امل�ستقبل 
واأ�ساف :ياأتي اإعلن �سمو ال�سيخة 
االحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 

املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة 
�سريك  امل������راأة  ���س��ع��ار  االإم�������ارات  اأم 
�سعار  ل��ي��ك��ون  وال���ع���ط���اء  اخل����ر  يف 
حقيقيا  جت�سيدا  العام  لهذا  اليوم 
املراأة  قدمتها  التي  العطاء  مل�سرة 
االإم�����ارات�����ي�����ة ل��ن��ه�����س��ة واالرت����ق����اء 
دولة  اأن  اإىل  واأ����س���ار  مب��ج��ت��م��ع��ه��ا. 
ي����وم����ا من  ت���ب���خ���ل  االإم�������������ارات مل 
اأ�سا�سيا  امل��راأة دورا  اإعطاء  االأي��ام يف 
�سريكا  وج��ع��ل��ه��ا  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 

ال�ساملة  التنمية  عملية  يف  ف��اع��ل 
املقومات  ك��ل  وت��وف��ر  وامل�����س��ت��دام��ة 
واالإمكانيات لتكون �سيا�سية واإدارية 
ناجحة  و����س���ف���رة  اأع����م����ال  و����س���ي���دة 
امل���ق���اي���ي�������س وامل����ع����اي����ر فقد  وب����ك����ل 
يوم  االإم���ارات  دول��ة  قيادة  خ�س�ست 
باملراأة  ل��لح��ت��ف��ال  اأغ�����س��ط�����س   28
الريادي  لدورها  تثمينا  االإماراتية 
للنهو�س  ال�����س��خ��ي��ة  وع���ط���اءات���ه���ا 
جلهودها  وتقديرا  ورفعته  بالوطن 

التي  واالزده����ار  التطور  م�سرة  يف 
ت�سهدها دول��ة االإم��ارات يف املجاالت 

•• اأبوظبي-وام:

املزروعي  مبارك  اأحمد  الدكتور  معايل  تقدم 
الإم����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني 
اأب���وظ���ب���ي مب��ن��ا���س��ب��ة االح���ت���ف���ال ب���ي���وم امل�����راأة 
اآي����ات ال��ت��ه��اين اإىل �سمو  االإم��ارات��ي��ة ب��اأ���س��م��ى 
االحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة 
الن�سائي  العمل  رائ��دة  االإم��ارات  اأم  والطفولة 
يف االإمارات جلهودها يف دعم املراأة االإماراتية 
اأكرب االأث��ر يف و�سولها اإىل ما  والتي كان لها 

حققته من اإجنازات باتت م�سرب مثل اإقليميا 
وعامليا.

املراأة  �سعار  �سموها  اختيار  اأن  معاليه  واأك���د 
للحتفال  عنوانا  والعطاء  اخل��ر  يف  �سريك 
بيوم امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ه��ذا العام اإمن��ا يعك�س 
تقوم  ال���ذي  والكبر  الفعال  ب��ال��دور  اإمي��ان��ه��ا 
امل���راأة االإم��ارات��ي��ة يف دع��م م�سرة التنمية  ب��ه 

امل�ستدامة التي تعي�سها دولة االإمارات.
كفاءتها  االإماراتية  امل��راأة  اأثبتت  وقال معاليه 
وترك  النجاح  حتقيق  وا�ستطاعت  وق��درت��ه��ا 
العمل  ميادين  خمتلف  يف  املميزة  ب�سماتها 
امل�سرف  متثيلها  جانب  اإىل  احلياة  وجم��االت 

الرعاية  وامل�����س��ل��م��ة يف ظ��ل  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��م��راأة 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  دعائمها  اأر���س��ى  التي 
للمراأة  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
بنت  ال�سيخة فاطمة  ل�سمو  الكبرة  واجلهود 
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة 
االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�س 
اإىل  االإم���ارات  اأم  والطفولة  للأمومة  االأعلى 
جانب االهتمام الكبر ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل و�ساحب ال�سمو 

ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
باأهمية توفر البيئة امللئمة للمراأة للتفوق 
واالإبداع لتاأخذ دورها الريادي بكفاءة واقتدار 

يف م�سرة التنمية والتقدم .
واأ�ساف معاليه باأن التجربة التنموية للدولة 
ال��ت��ي ي�سهد ال��ع��امل اأج��م��ع ع��ل��ى ت��ف��رده��ا ما 
اأن حتقق جناحها لو مل يكن متكني  كان لها 
امل��راأة وا�ستثمار طاقاتها مت على النحو الذي 
االإماراتية  ل��ل��م��راأة  فهنيئا  ج��م��ي��ع��ا..  راأي���ن���اه 
يومها وهنيئا لدولة االإمارات بهذه االإجنازات 

امل�سرقة.

جمعية “كلنا الإمارات” تنظم ملتقى اأم الإمارات مبنطقة الطفرة مبنا�صبة يوم املراأة الإماراتية
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بعد �سهر ق�سته الفتيات يف تعزيز مفاهيم اخلري وتر�سيخ منظومة القيم ال�سامية
�ص��جاي��ا ت�ختتم ب��رن��اجمه��ا ال��صيفي ال�ص��تثنائ���ي “م�ائة �ص��اعة عط��اء”

•• ال�صارقة-الفجر:

ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة  التابعة   – ال�سارقة  فتيات  �سجايا  اأق��ام��ت 
ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن - ي���وم اأم�������س االأح�����د ح��ف��ًل خ��ت��ام��ي��اً لربناجمها 
ع�سرات  تطوير  بهدف  اأطلقته  عطاء” ال��ذي  �ساعة   100“ ال�سيفي 
اإم��ارة ال�سارقة، كرمت فيه الرعاة،  املنازل للأ�سر املتعففة يف عدد من 
واملتعاونني، ونخبة من الفتيات امل�ساركات يف الربنامج على جهودهن، 
ودورهن يف نقل ر�سالة “�سجايا” يف تعزيز مفاهيم العطاء واخلر لدى 

فتيات االإمارة.
رئي�س جمل�س  العوي�س،  �سلطان  �سعادة عبداهلل  وكان احلفل بح�سور، 
غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، التي �ساهمت يف اإثراء الربنامج ب�سفتها 

�سريك اخلر للربنامج، ف�سًل عن ح�سور نخبة من الرعاة والداعمني 
واملتعاونني. 

من  فتاة،   800 قرابة  اإىل  عددهن  و�سل  اللواتي  امل�ساركات  ومتكنت 
تطوير 72 منزاًل، منهم 32 يف مدينة ال�سارقة، و24 يف مدينة كلباء، 
و16 يف مدينة خورفكان، اإذ جاء متّكن برنامج “100 �ساعة عطاء” 
من تعزيز مفاهيم العمل التطوعي واخلري لدى الفتيات، وعرفهن 
بدورهن يف تدعيم التكافل االجتماعي، فج�سد الربنامج روؤية االإمارة 

يف تكري�س قّيم التكامل، والعمل البناء، وامل�سوؤولية االجتماعية.
ال�سارقة:  �سجايا فتيات  القا�سمي، مدير  ال�سيخة عائ�سة خالد  وقالت 
حر�سنا خلل برنامج “100 �ساعة عطاء”، على تعزيز مفهوم العطاء 
واأعمال  مب��ب��ادرات  وجت�سيده  امل�����س��ارك��ات  الفتيات  نفو�س  يف  واخل���ر 

املرتكزات  الواقع، موؤكدين بذلك على واحدة من  اأر�س  تطوعية على 
الرئي�سية التي يقوم عليها حب الوطن واالنتماء اإليه، واملتمثلة يف قيم 
منظومة  تدعيم  اإىل  �سجايا  ت�سعى  حيث  واملثابرة،  وامل�ساعدة  التعاون 

القيم ال�سامية لدى الفتيات.
واختتم برنامج “100 �ساعة عطاء” �سل�سلة فعاليته واأن�سطته بدعم 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، حيث مثلت غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 
ل��ل��ربن��ام��ج، وم��وا���س��لت االإم�����ارات وجمعية  ال�����س��ارق��ة، �سريك اخل��ر 
ال�سحة  ووزارة  ال�سارقة،  وبلدية  اخل��ر،  رع��اة   - التعاونية  ال�سارقة 
ال�سارقة  ومركز  ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة  والقيادة  املجتمع،  ووقاية 
للت�سال، وبيئة، وجمعية ال�سارقة اخلرية، وجمل�س ال�سارقة للتعليم، 

ومدينة ال�سارقة الطبية - املتعاونون يف اخلر.

العلمي التعاون  اأفق  فنلندا  يف  ال�صتمطار” يبحث  لعلوم  “الإمارات 

اأول مكتبة عامة على م�ستوى دول التعاون تتيح ت�سفح مقتنيات املكتبة الربيطانية بطريقة رقمية

مكتبة ال�صارقة العامة متنح زوارها فر�صة الإطالع على كتب نادرة حول احل�صارة العربية

•• هل�صنكي -وام:

ب��رن��ام��ج االإم������ارات لبحوث  ع��ق��د 
ع���ل���وم اال���س��ت��م��ط��ار ���س��ل�����س��ل��ة من 
االجتماعات مع عدد من الباحثني 
جمهورية  يف  ال��ب��ارزي��ن  والعلماء 
من  ال��ع��دي��د  ناق�س  حيث  فنلندا 
االأف���ك���ار وال��ط��روح��ات يف جمايل 
يف  االإيجابية  واآث���اره  اال�ستمطار 

حتقيق االأمن املائي.
و�����س����ّدد ف���ري���ق ال���ربن���ام���ج خلل 
اإىل  ب����ه����ا م�������وؤخ�������راً  زي����������ارة ق�������ام 
�سرورة  على  هل�سنكي  العا�سمة 
تكثيف التعاون العلمي بني جميع 
االأط����راف الإي��ج��اد ح��ل��ول مبتكرة 

مل�سكلة نق�س املياه.
وال��ت��ق��ى ف��ري��ق ال��ربن��ام��ج خلل 
بالربوفي�سورة  الفنلندية  جولته 
على  احلا�سلة  هانيلوكورهونني 
الثانية  منحة الربنامج يف دورته 
وال���ب���اح���ث���ة يف م��ع��ه��د االأر�����س����اد 
ووقف   FMI الفنلندي  اجلوية 

والت�سهيلت  والدقيقة  املنا�سبة 
ل�سمان جناح امل�سروع”.

لبحوث  االإم���ارات  برنامج  ويقدم 
اأطلقته  ال���ذي  اال�ستمطار  ع��ل��وم 
بدولة  ال���رئ���ا����س���ة  �����س����وؤون  وزارة 
وي�سرف   2015 ع���ام  االإم������ارات 
للأر�ساد  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ع��ل��ي��ه 
منحة  وال�������������������زالزل  اجل��������وي��������ة 
5 م��لي��ني دوالر  ب��ق��ي��م��ة  م��ال��ي��ة 
على  والباحثني  العلماء  لت�سجيع 
ا�ستك�ساف اآفاق جديدة يف تطوير 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف جمال 
الربنامج  وي�����س��ك��ل  اال���س��ت��م��ط��ار 
الهادف  ال���دويل  للتعاون  من�سة 
العاملي  امل��ائ��ي  االأم����ن  ت��ع��زي��ز  اإىل 
والتقنية  العلمية  االأبحاث  ودع��م 

املبتكرة يف جمال اال�ستمطار.
وباالإ�سافة اإىل بحث الربوفي�سورة 
ك�����وره�����ون�����ني ت������رّك������ز م�������س���اري���ع 
احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى م��ن��ح��ة ال����دورة 
هذا  تنفيذها  ي��ب��داأ  ال��ت��ي  الثانية 
الكهربائية  امل��ف��اه��ي��م  ع��ل��ى  ال��ع��ام 

ي�ساهم  التوجه  ه��ذا  خ��لل  وم��ن 
دولة  مكانة  تعزيز  يف  ال��ربن��ام��ج 
للبتكار  عاملي  كمركز  االإم����ارات 
واإيجاد  املائي  باالأمن  يتعلق  فيما 
حلول م�ستدامة للأجيال املقبلة.

وا�سافت كانت زيارتنا اإىل فنلندا 
الباحثني  ك���ب���ار  ل���ل���ق���اء  ف���ر����س���ة 
امل����ج����ال واالط���������لع عن  يف ه�����ذا 
التفا�سيل  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ق����رب 
الربوفي�سورة  مب�����س��روع  املتعلقة 
على  احلا�سلة  هانيلوكورهونني 
يتمحور  وال��ذي  الربنامج  منحة 
حول دور الهباء اجلوي يف حت�سني 

كميات االأمطار.
واأك�����دت امل���زروع���ي ح��ر���س فريق 
ال������ربن������ام������ج ع����ل����ى ت�����ق�����دمي كل 
مل�سروع  امل��ت��اح��ة  ال���دع���م  و���س��ائ��ل 
هانيلوكورهونني  ال��ربوف��ي�����س��ورة 
دفع  اأج���ل  م��ن  امل�ستمر  وال��ت��ع��اون 
عملية البحث والتطوير واالبتكار 
و�سمان م�ساهمة امل�سروع يف زيادة 
ك��م��ي��ات االأم���ط���ار واإي���ج���اد حلول 

م�سروعها  ت����ط����ورات  اآخ�����ر  ع��ل��ى 
درا�سة  على  يعمل  ال��ذي  البحثي 
والكيميائية  الفيزيائية  اخلوا�س 
ال�سحب  يف  اجل���������وي  ل����ل����ه����ب����اء 
عمليات  تطوير  يف  ي�سهم  وال��ذي 

اال�ستمطار.
برنامج  ف��ري��ق  زي������ارات  و���س��م��ل��ت 
االإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار 
واخلرباء  العلماء  م��ن  جمموعة 
العلمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال���ب���ارزي���ن 
بينها  م���ن  ال����رائ����دة  ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة 
تعترب  ال��ت��ي  “فيزاال”  م��وؤ���س�����س��ة 
ال��رئ��ي�����س للبنية  ال��ع��امل��ي  امل�����س��در 
التحتية املتعلقة باأجهزة االأر�ساد 

اجلوية.
امل���زروع���ي مديرة  ع��ل��ي��اء  وق���ال���ت 
ب��رن��ام��ج االإم�����ارات ل��ب��ح��وث علوم 
الربنامج  “ي�سعى  اال���س��ت��م��ط��ار: 
العلمية  ال��ب��ح��وث  اك��ت�����س��اف  اإىل 
ت��ت�����س��م��ن تطبيق  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
غر  وتكنولوجية  علمية  اأ�ساليب 
اال�ستمطار  جم���ال  يف  م�����س��ب��وق��ة 

امل����وارد  ن��ق�����س  مل�سكلة  م�����س��ت��دام��ة 
الطبيعية للمياه يف الدولة.

الربوفي�سورة  اأ���س��ادت  جهتها  من 
كورهونني بزيارة فريق الربنامج 
اجل���وي���ة  االأر�������س������اد  م���ع���ه���د  اإىل 
اآخر  ع��ل��ى  واإط��لع��ه��م  الفنلندي 
البحثي  م�������س���روع���ه���ا  ت�����ط�����ورات 
نهجاً  امل�����س��روع  �سيطّبق  وق��ال��ت: 
متعدد التخ�س�سات يوفر تقديراً 
���س��ام��ًل وم��و���ّس��ع��اً يف درا�سة  ك��ّم��ي��اً 
دور الهباء اجلوي يف رفع الكفاءة 

وتعزيز هطول االأمطار.
واأب�������دت ك���وره���ون���ني ث��ق��ت��ه��ا ب���اأن 
دولة  يف  امل�����س��روع  تطبيق  ي�سكل 
حت�سني  يف  نوعية  نقلة  االإم���ارات 
ا�سرتاتيجيات عمليات اال�ستمطار 
االأمطار  ه���ط���ول  ل���زي���ادة  وذل�����ك 
قبل  م��ن  الكبر  بالدعم  م�سيدة 
ب��رن��ام��ج االإم�����ارات ل��ب��ح��وث علوم 
متابعتهم  خ��لل  من  اال�ستمطار 
احلالية  ل���ل���ت���ط���ورات  احل���ث���ي���ث���ة 
واملعلومات  البيانات  وت��وف��ره��م 

•• ال�صارقة-الفجر:

دول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االأوىل  ل��ل��م��رة 
اأعلنت  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
التابعة  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��ارق��ة  مكتبة 
ل���ه���ي���ئ���ة ال���������س����ارق����ة ل���ل���ك���ت���اب، عن 
بطريقة  االإط��لع  خدمة  توفرها 
رقمية على اآالف الكتب والدوريات 
النادرة التي تتمحور حول احل�سارة 
ويرجع  واالإ����س���لم���ي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
املمتدة  الفرتة  اإىل  معظمها  تاريخ 
اإىل  ال��ق��رن��ني اخل��ام�����س ع�سر  ب��ني 
املكتبة  يف  وامل��ت��وف��رة  ع�سر،  التا�سع 

الربيطانية بلندن.  
الربيطانية  امل���ك���ت���ب���ة  ومت���ت���ل���ك 

امل��ه��ت��م��ني ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن الكتب، 
نتيجة  وامل��������ال  واجل����ه����د  ال����وق����ت 
اإىل  ال�سفر  اإىل  �سابقاً  ا�سطرارهم 
لندن، للطلع على هذه املقتنيات 
الربيطانية،  امل��ك��ت��ب��ة  يف  النفي�سة 
ح��ي��ث ���س��ي��ك��ون مب��ق��دوره��م ت�سفح 
وطباعتها،  فيها،  والبحث  الكتب، 
الدوريات  اإىل  اإ�سافة  ال�سارقة،  يف 

واملقاالت املرتبطة بهذه الكتب. 
من ناحيته قال مات دروري، مدير 
�سركة  يف  االأو���س��ط  ال�سرق  مبيعات 
من  ال���ع���دي���د  “بادرت   :Gale
املوؤ�س�سات الرائدة من جميع اأنحاء 
ال��ع��امل اإىل اال���س��ت��ف��ادة م��ن خدمة 
املطبوعة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ك��ت��ب  ت�سفح 

ال�����س��ارق��ة ال��ع��ام��ة، وك��ل م��ن �سركة 
جمال  يف  ال�����رائ�����دة   ،”Gale“
للمكتبات،  الرقمية  امل���وارد  توفر 
التي   ،”Cengage“ و���س��رك��ة 
ت��ق��دم خ���دم���ات م��ت��ع��ددة يف جمال 
مقرها  من  والتعليم  التكنولوجيا 
املتحدة وعرب مكاتبها  الواليات  يف 
و�سي�سهم  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  مبختلف 
ال���ت���ع���اون ب���ني ه����ذه االأط��������راف يف 
الرقمية يف  تعزيز كفاءة اخلدمات 
وزوارها  اأع�سائها  خلدمة  املكتبة، 
االإمارات  ودول��ة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة.  وق���ال���ت �سارة 
ال�سارقة  مكتبة  م��دي��رة  امل��رزوق��ي، 
باإطلق  ���س��ع��داء  “نحن  ال��ع��ام��ة: 

ال���ت���ي ت��ع��د ث����اين اأك�����رب م��ك��ت��ب��ة يف 
الكتب  م��ن  اأه���م جمموعة  ال��ع��امل، 
وامل��خ��ط��وط��ات ال��ع��رب��ي��ة يف اأوروب����ا 
واأم���ري���ك���ا ال�����س��م��ال��ي��ة، ح��ي��ث ت�سم 
األف   15 ح����وايل  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه 
تاريخها  يرجع  وخمطوطة،  كتاب 
اإىل اأكرث من 400 عام، وتت�سمن 
الكرمي،  ال��ق��راآن  ن��ادرة من  طبعات 
وك���ت���ب ال�����س��ع��ر وال����ن����رث، واأع���م���ال 
ال��ع��ل��م��اء ال���ع���رب وامل�����س��ل��م��ني مثل 
والفارابي  وال������رازي  ال��ه��ي��ث��م  اب���ن 
من  مليني  �سمن  النفي�س،  واب��ن 

ال�سفحات املحفوظة رقمياً.  
اخل�����دم�����ة  ه����������ذه  اإط���������������لق  ومت 
مكتبة  ب���ني  ب���ال���ت���ع���اون  اجل����دي����دة 

املكتبة  ل�����زوار  اجل���دي���دة  اخل���دم���ة 
بعد فرتة وجيزة من االإع��لن عن 
ع��ا���س��م��ة عاملية  ال�����س��ارق��ة  اخ��ت��ي��ار 
للكتاب لعام 2019، حيث اأن هذه 
عظمة  اإظ��ه��ار  لنا  �ستتيح  اخل��دم��ة 
احل�سارة العربية واالإ�سلمية من 
خلل الكتب واملخطوطات النف�سية 
الربيطانية،  املكتبة  ت�سمها  التي 
القراء  بني  االأوىل  للمرة  ون�سعها 
يف  واملهتمني  والطلب  والباحثني 

دولة االإمارات العربية املتحدة”.
املبادرة  ه���ذه  اأن  امل���رزوق���ي  واأك����دت 
من مكتبة ال�سارقة العامة �ست�سهم 
والن�ساط  العلمي  البحث  اإث��راء  يف 
امل����ع����ريف، وت����وف����ر ع���ل���ى ك���ث���ر من 

اأج�����ه�����زة اال����س���ت�������س���ع���ار ع����ن بعد 
لعملية  االأن�سب  ال�سحب  لتحديد 
حت�سني  دور  ودرا�����س����ة  ال��ت��ل��ق��ي��ح 
التقاء  االأر�سي يف حتفيز  الغطاء 
ال��ك��ت��ل ال��ه��وائ��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف 

تكون ال�سحب الركامية املمطرة.
واحلالية  الثالثة  ال���دورة  وك��ان��ت 
االإم��������ارات لبحوث  ب��رن��ام��ج  م���ن 
�سّجلت  ق����د  اال����س���ت���م���ط���ار  ع���ل���وم 
الطلبات  حيث  م��ن  قيا�سياً  رق��م��اً 

ل��ت��ح��ف��ي��ز ه��ط��ول االأم���ط���ار ودور 
ال��ق��ط��رات امل��ائ��ي��ة ف��وق امل���ربدة يف 
زيادة هطول االأمطار. فيما حقق 
الربنامج  منحة  على  احلا�سلون 
يف  كبراً  تقدماً  االأوىل  دورت��ه  يف 
با�ستخدام  تتعلق  ال��ت��ي  بحوثهم 
عملية  لت�سريع  النانو  تكنولوجيا 
اإمكانية  وت���ع���زي���ز  امل���ي���اه  ت��ك��اث��ف 
هطول االأمطار وبدرا�سة وتطوير 
با�ستخدام  مبتكرة  خ��وارزم��ي��ات 

 201 ب���ل���غ���ت  ح����ي����ث  امل�����ق�����دم�����ة 
 710 بها  ت��ق��ّدم  بحثياً  م�سروعاً 
ل�  ينت�سبون  وخ��ب��راً  وع��امل��اً  باحثاً 
بحثية تتواجد يف  موؤ�س�سة   316
68 بلداً تتوزع على خم�س قارات 
ومن املقرر االإعلن عن الفائزين 
للربنامج  الثالثة  ال��دورة  مبنحة 
اأبوظبي  اأ�سبوع  خلل  وتكرميهم 
ل��ل���س��ت��دام��ة امل���زم���ع اإق���ام���ت���ه يف 

يناير 2018.

احل�سارة العربية واالإ�سلمية”.
الربيطانية  امل��ك��ت��ب��ة  ب����دء  وم���ن���ذ 
ب��ت��وف��ر ه���ذه اخل��دم��ة ال��ت��ي تتيح 
و�سواًل �سهًل اإىل مواردها الرقمية 
ب������ادرت   ،2015 ع������ام  يف  وذل�������ك 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  من  العديد 
العامل  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

تعد  ولكن  الربيطانية،  املكتبة  يف 
مكتبة  اأول  ال��ع��ام  ال�سارقة  مكتبة 
عامة تتبناها على م�ستوى العامل، 
املعريف  اال���س��ت��ث��م��ار  ه����ذا  وي��ع��ت��رب 
للتفكر  ون���ه���ج���اً  رائ�������داً  من����وذج����اً 
ال�سارقة  تعتمده  ال��ذي  امل�ستقبلي 
بكنوز  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد  ل���ت���زوي���د 

وخ�سو�ساً  ف��ي��ه��ا،  اال����س���رتاك  اإىل 
وال�سني،  ال�����س��م��ال��ي��ة،  اأم���ري���ك���ا  يف 
ولبنان، وتركيا، اإ�سافة اإىل املجل�س 
للتعليم  امل��ت��خ�����س�����س  ال���رئ���ا����س���ي 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف م�����س��ر )عرب 
واملكتبة  امل���ع���رف���ة(،  ب��ن��ك  م����ب����ادرة 

الوطنية يف دولة الكويت.

نظمته الإدارة العامة للجودة ال�ساملة يف برج العرب

�صرطة دبي تكرم الفائزين يف برنامج تقييم الأداء املوؤ�ص�صي املتميز
•• دبي-الفجر:

العام ل�سرطة دبي، حفل  القائد  امل��ري،  اللواء عبد اهلل خليفة  �سهد �سعادة 
ع�سر  ال��ث��اين  املتميز  املوؤ�س�سي  االأداء  تقييم  برنامج  يف  الفائزين  تكرمي 
2017، الذي نظمته االإدارة العامة للجودة ال�ساملة يف برج العرب،  لعام 
بح�سور م�ساعدي القائد العام، ومديري االإدارات العامة ومراكز ال�سرطة، 

وعدد من كبار ال�سباط و�سباط ال�سف واالأفراد.
واأكد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري اأن التقييم املوؤ�س�سي اأحد االأدوات 
االإدارات  كافة  يف  ال��ع��ام  ل���لأداء  امل�ستمرين  والتطوير  للتح�سني  الفعالة 
مكامن  يحدد  كونه  باإيجابية  اإليه  ينظرون  املوظفني  اأن  الفتاً  وامل��راك��ز، 
جودة،  وباأعلى  وق��ت  واأق��ل  تكلفة  باأقل  االإنتاجية  ل��زي��ادة  وال��ق��وة  ال�سعف 
العامة  اال�سرتاتيجية  مع  من�سجمة  النهائية  املُخرجات  تكون  اأن  ب�سرط 

ل�سرطة دبي.
العامة  االإدارة  تنفذه  الذي  املوؤ�س�سي  االأداء  تقييم  اأن  العام  القائد  واأو�سح 
م�سار  حت�سني  على  وم�ساعدتهم  القادة  توجيه  �ساأنه  من  ال�ساملة  للجودة 
العمل  نظم  وحت��دي��ث  وتطبيق  تطوير  جانب  اإىل  التنظيمية،  ال��وح��دات 
عمل  اأ�ساليب  وحت�سني  م�ستهدفة،  ر�سا  ن�سبة  اأع��ل��ى  وحتقيق  الداخلية، 
املوارد الب�سرية والعمليات وغرها، م�سيدا يف الوقت ذاته بتجربة �سرطة 
دبي الرائدة طوال العقود ال�سابقة يف اتباع منهجية فعالة للتقييم، وذلك 
من خلل تبني مفهوم التفتي�س ال�سنوي للإدارات العامة ومراكز ال�سرطة 

لر�سد امل�سكلت واملعوقات وتذليل العقبات ومراقبة اأداء ال�سباط.

اأ�س�ض علمية
من جانبه، قال اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل، م�ساعد 
القائد العام ل�سوؤون اجلودة والتميز، اأن التقييم املوؤ�س�سي هو دليل على حر�س 
القيادة العامة ل�سرطة دبي على تطوير وحت�سني خدماتها مبا ين�سجم مع 
برنامج دبي للأداء احلكومي املتميز ومنظومة اجليل الرابع، ومبا ي�سمن 
ا�ستمرارية تقدمي خدمات للمتعاملني من اجلمهورين الداخلي واخلارجي 
التقييم  اأن  ذات��ه  الوقت  عاملية معتمدة، منوها يف  ج��ودة وموا�سفات  باأعلى 
اآليات  الب�سرية وحت�سني  الكوادر  وتنمية  التطور  اأ�سا�سي حمفز على  عامل 

العمل واالت�سال وتنمية املهارات لتحقيق التميز.
اأن التقييم الذاتي ال�سنوي ير�سد مكامن القوة  وبنّي اللواء عبد القدو�س 
وال�سعف، ويح�س على و�سع خطط تطويرية وحت�سينية ت�ستند اإىل اأ�س�س 
علمية مدرو�سة وقوية، وال�سر على نهج وا�سح وثابت يحقق اأف�سل النتائج 
ويطبق اأعلى املعاير مبا يجعل جتربة اجلمهورين الداخلي واخلارجي مع 

�سرطة دبي من التجارب اال�ستثنائية واملتفردة على م�ستوى الدولة.
ثقافة  ه��و  املوؤ�س�سي  التقييم  اأن  العبيديل  ال��ق��دو���س  عبد  ال��ل��واء  واأ���س��اف 
ال�سباط  اأداء  مل��راق��ب��ة  ف��ع��ال��ة  واأداة  دب���ي،  ���س��رط��ة  يف  مرت�سخة  موؤ�س�سية 
وان�سباطهم �سواء يف العمل الع�سكري اأو االإداري للإتيان مبخرجات تن�سجم 
مع اخلطة اال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي وب�سورة تتناغم مع معاير التميز 
احلكومي الإمارة دبي باملقام االأول، موؤكدا اأن التو�سيات والنتائج التي تخرج 
على حتقيقها  والعمل  بها  االأخ���ذ  م��ن  الب��د  ع��ام  ك��ل  املوؤ�س�سي  التقييم  ع��ن 
للو�سول اإىل االأهداف املن�سودة من التقييم، وتنفيذ املبادرات وامل�ساريع التي 

تطلقها االإدارات العامة ومراكز ال�سرطة لتح�سني وتطوير اأدائها الذاتي.

جل�سة نقا�سية
هذا وقد �سبق احلفل ال�سنوي جل�سة نقا�سية بح�سور القائد العام ل�سرطة 
الدكتور  العقيد  افتتحها  واالأف��راد،  ال�سباط  وكبار  القائد  وم�ساعدي  دبي 
بالنيابة، موؤكداً يف  ال�ساملة  العامة للجودة  االإدارة  �سالح احلمراين مدير 
اأعلى  تطبيق  على  ال�سرطة  ومراكز  العامة  االإدارات  حر�س  حديثه  بداية 
معاير اجلودة يف خدماتها، واإ�سرار كل منها على االإتيان مببادرات واأفكار 

مبتكرة تطور من اآلية العمل وتواكب اأحدث التقنيات باحرتافية عالية.
وا�ستعر�س العقيد احلمراين حماور منظومة التميز احلكومي املتمثلة يف 
حتقيق الروؤية واالبتكار واملمكنات، ومعاير كل منها ومراعاة تطبيقها بناء 
على طبيعة عمل ال�سرطة، مو�سحا اأي�سا عددا من اأدوات التح�سني والتطوير 

التي ميكن االأخذ بها والتو�سيات التي ميكن تطبيقها يف امل�ستقبل.
باجلوائز،  الفائزة  ال�سرطة  ومراكز  االإدارات  تكرمي  النقا�سية  اجلل�سة  تل 
الهيئات  الأم��ن  العامة  االإدارة  دب��ي  ل�سرطة  العام  القائد  �سعادة  ك��رم  حيث 
واملن�ساآت والطوارئ بجائزة “االإدارة العامة الرائدة يف جمال االأداء املوؤ�س�سي، 
االإدارة  بجائزة  واالإ�سلحية  العقابية  للموؤ�س�سات  العامة  االإدارة  كرم  فيما 
العامة التي متيزت يف جمال اإغلق فر�س التح�سني والتطوير �سمن الوقت 

املحدد، وجائزة  اأف�سل اإدارة عامة يف جمال تقدمي اخلدمات.
جمال  يف  عامة  اإدارة  اأف�سل  جائزة  املجتمع  الإ�سعاد  العامة  االإدارة  ونالت 
القيادة، فيما ح�سدت االإدارة العامة للعمليات جائزة اأف�سل اإدارة يف جمال 

العمليات  جم��ال  يف  عامة  اإدارة  اأف�سل  ج��ائ��زة  ذهبت  فيما  والنمو،  التعلم 
الداخلية منا�سفة بني االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، واالإدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
كما ذهبت جائزة اأف�سل اإدارة عامة تطبيقا ملبادرة التقييم الذاتي منا�سفة 
العامة  واالإدارة  واالإ���س��لح��ي��ة  العقابية  للموؤ�س�سات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ب��ني 

للعمليات واالإدارة العامة الأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ.

مراكز ال�سرطة
ا�ستحوذ مركز �سرطة املرقبات  الفائزة، فقد  ال�سرطة  اأما يف تكرمي مراكز 
يف  ال��رائ��د  ال�سرطة  م��رك��ز  وه��ي  منها   4 ن��ال  اجل��وائ��ز، حيث  غالبية  على 
االأداء  اإدارة  جمال  يف  ج��ودة  �سمان  مكتب  اأف�سل  و  املوؤ�س�سي،  االأداء  جمال 
واأف�سل مركز �سرطة متيز يف القيادة و اأف�سل مركز �سرطة متيز يف تقدمي 

اخلدمات.
جمال  يف  متيز  �سرطة  مركز  اأف�سل  جائزة  بردبي  �سرطة  مركز  ن��ال  فيما 
مركز  وح�سد  امل��ح��دد،  ال��وق��ت  �سمن  وال��ت��ط��وي��ر  التح�سني  ف��ر���س  اإغ���لق 
وذهبت  والنمو،  التعلم  جمال  يف  �سرطة  مركز  اأف�سل  جائزة  نايف  �سرطة 
جائزة اأف�سل مركز �سرطة يطبق مبادرة التقييم الذاتي منا�سفة بني مركز 
تكرمي  كما مت  نايف.  �سرطة  ومركز  الق�سي�س  �سرطة  ومركز  دبي  �سرطة 
ال�سري  للمتعامل  امل�سوحات  لنتائج  وفقا  ال�سرطة  ومراكز  العامة  االإدارات 
اإىل  والهاتفي،  والذكي  وااللكرتوين  امليداين  التقييم  ت�سنيفات  على  بناء 

جانب تكرمي املقّيمني.
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العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستي بلزا الدارة 
CN 1983814:العقارات وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمال عا�سه �سفر حممد البقمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عباد �سالح الذيباين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
التم�ساح  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1171094:ال�سحن البحري ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
كري�سنا مورتي فينكاتر اماين من 19% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف تاج الدين حممد ا�سماعيل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
�سرفاي�س�س  ال�س�����ادة/جرانيت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرتنا�سيونال انك - اأبوظبي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1161195 

تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 0.2*0.4 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/جرانيت �سرفاي�س�س انرتنا�سيونال انك - اأبوظبي

GRANITE SERVICES INTERNATIONAL INC - ABUDHABI

اىل/ فيلدكور �سرفي�س �سولو�سنز انرتنا�سونال 
FIELDCORE SERVICE SOLUTIONS INTERNATIONAL

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان  االقت�سادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�سادة/كافتريا 

CN 2213372:ساي الزين رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب:

الغاء رخ�سة.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
ال�سادة/داتك�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة ذ.م.م - فرع ابوظبي 11
رخ�سة رقم:CN 1373607 قد تقدموا الينا بطلب:

الغاء رخ�سة.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
ال�سادة/داتك�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة ذ.م.م - فرع ابوظبي 5
رخ�سة رقم:CN 1373138 قد تقدموا الينا بطلب:

الغاء رخ�سة.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
ال�سادة/�سيغما  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انتيجريتد للخدمات الفنية - فرع ابوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 1959458 قد تقدموا الينا بطلب:

الغاء رخ�سة.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�سادة/اللم�سات 

املعماريه للمقاوالت العامة 
رخ�سة رقم:CN 1024754 قد تقدموا الينا بطلب:

الغاء رخ�سة.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الليايل العربية لل�سفر وال�سياحه 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2240486 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

EMIRATES SYANXIS HOLDING ا�سافة �سيناك�سز االمارات القاب�سة
تعديل مدير/ا�سافة ال�سيد مراد �ساكت عبدالفتاح من�سور

تعديل مدير/حذف عبدالرحمن مو�سى �سمرين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد حممد عبداهلل املزروعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن �سمرين
التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االمارات للتجهيزات الطبية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1031822 
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الوحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/االمارات للتجهيزات الطبية
EMIRATES MEDICAL SUPPLIES

اىل/ االمارات للتجهيزات الطبية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
EMIRATES MEDICAL SUPPLIES SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع امل�ستح�سرات ال�سيدالنية غر الدوائية - بالتجزئة )4772004(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املعدات واالجهزة العلمية واملعملية - بالتجزئة )4773919(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة االدوية الطبية - باجلملة )4669201(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املعدات واالجهزة الطبية - بالتجزئة )4772015(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االنوار املا�سية للمعدات الثقيلة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2150019 
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 0.9*0.75 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/االنوار املا�سية للمعدات الثقيلة
ALANWAR ALMASIAH HEAVY MACHINERY

اىل/ االنوار املا�سية للمعدات الثقيلة والنقليات 
ALANWAR ALMASIAH HEAVY MACHINERY AND TRANSPORT

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سحب ونقل ال�سيارات املعطلة )بدون ا�سلح( )5221001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امرت�س لوجي�ستك�س �س.ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب - فرع ابوظبي 1 رخ�سة رقم:1545095 
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/امرت�س لوجي�ستك�س �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
EMIRATES LOGISTICS LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/ امرت�س لوجي�ستك�س ذ.م.م 
EMIRATES LOGISTICS LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
ال�سادة/فري  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فورمات للدعاية واالعلن
رخ�سة رقم:CN 1181662 قد تقدموا الينا بطلب:

الغاء رخ�سة.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
ليمتد  ال�س�����ادة/االحتاد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1120946:للن�ساءات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعود عبداهلل ي�سلم عو�س ال�سيعري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف زايد عبداهلل علي عو�س

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل فاروق

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1104893 
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/حمل فاروق
FAROOQ SHOP

اىل/ كافتريا ناي�س ايت 
NICE EAT CAFETERIA

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( )5610003(
والتلفزيون  والراديو  الفيديو  اجهزة  ا�سلح  ن�ساط/حذف  تعديل 

واجهزة الت�سوير املنزلية )9521002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ومطحنة ليوا

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1110062 
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/بقالة ومطحنة ليوا
LIWA GRINDER AND GROCERY

اىل/ مطحنة ليوا 
LIWA GRINDER

تعديل ن�ساط/حذف بقالة )4711003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

اإعــــــــــالن
ال�سادة/�سوبر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1215809:ماركت وادي الهرمية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب:

الغاء رخ�سة.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
العامة  للتجارة  اي�ست  ميدل  بوماتيك  املالك:   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العلمات  اإدارة  تعلن 

BAUMATIC: س.ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية�

املودعة بالرقم :261776     بتاريخ :2016/10/23
با�س������م :بوماتيك ميدل اي�ست للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 608 ملك ن�سال عبدالكرمي ح�سن احل�سري - برج خليفة هاتف: 045513780 
�سندوق الربيد: 393720 امييل: altqwa_11@hotmail.com دبي

منها  ك��ان  ما  )ع��دا  ومكائن  حمركات  اليه  وع��دد  االت  بالفئة:7  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
للمركبات الربية( قارئات اليه وعنا�سر نقل احلركة )ما عدا ما كان منها للمركبات الربية( معدات زراعية 

عدا ما يدار باليد اجهزة تفقي�س البي�س.
و�سف العلمة:عبارة عن الكلمة )BAUMATIC( مكتوبة باللتينية ادناه خطني افقيني واعلها ر�سم 

�سورة مميزة ل�سمكة فمها مفتوح باجتاه �سكل مميز والعلمة باللون اال�سود واالبي�س.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108

منوذج اعالن الن�سر
العامة  للتجارة  اي�ست  ميدل  بوماتيك  املالك:   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العلمات  اإدارة  تعلن 

BAUMATIC: س.ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية�

املودعة بالرقم :261777     بتاريخ :2016/10/23
با�س������م :بوماتيك ميدل اي�ست للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 608 ملك ن�سال عبدالكرمي ح�سن احل�سري - برج خليفة هاتف: 045513780 
�سندوق الربيد: 393720 امييل: altqwa_11@hotmail.com دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11 اجهزة للنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد 
والتجفيف والتهوية وتوريد املياه وللغرا�س ال�سحية.

و�سف العلمة:عبارة عن الكلمة )BAUMATIC( مكتوبة باللتينية ادناه خطني افقيني واعلها ر�سم 
�سورة مميزة ل�سمكة فمها مفتوح باجتاه �سكل مميز والعلمة باللون اال�سود واالبي�س.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: داين حكمات احلداد

PROFESSIONAL LUBRICANTS: طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم :270720     بتاريخ :2017/04/02
AE 2006/07/11 82778:بيانات االولوية

با�س������م :داين حكمات احلداد
وعنوانه:مكتب رقم 129 ملك خا�س �سيح �سعيب 4 هاتف: 044421515 

�سندوق الربيد: 53464 امييل: mb@patroloil.com دبي
امت�سا�س  مركبات  مزلقات  �سناعية  و�سحوم  زي��وت  بالفئة:4  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( ومواد ا�ساءة �سموع وفتائل لل�ساءة.
و�سف العلمة:عبارة عن ر�سم للكرة االر�سية عليها قطرة زيت و�سريط مموج كتب عليه ويف االدنى العبارة 
)PROFESSIONAL LUBRICANTS( باللتينية مكتوبة ب�سكل مميز والعلمة باالزرق واالحمر 

والبني واالبي�س.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
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عربي ودويل

اأ�سيب �ستة اأ�سخا�س بجروح بعدما ت�سبب حريق يف قاعدة ع�سكرية يف 
اأذربيجان بانفجارات يف م�ستودع اأ�سلحة، على ما اأعلن م�سوؤولون.

من  القريبتني  و�سيتالت�ساي  غيليزي  ق��ري��ت��ي  ���س��ك��ان  اإج����لء  ومت 
القاعدة الواقعة على بعد 70 كلم تقريبا اىل �سمال العا�سمة باكو، 

بح�سب بيان لوزارة الدفاع.
اأ�سافت الوزارة ان حريقا اندلع يف القاعدة ت�سبب باالإنفجارات ، دون 

تقدمي تفا�سيل حول االأ�سرار او ا�سباب احلريق.
و�سرحت املتحدثة با�سم وزارة ال�سحة ليا برموفا لوكالة فران�س 
واالنفجارات،  احلريق  يف  بجروح  اأ�سيبوا  اأ�سخا�س  �ستة  اأن  بر�س 

لكنها مل حتدد اإن كانوا ع�سكريني او مدنيني.
واأفادت �سلطات الطوارئ يف وقت �سابق ان �سيارات امل�سعفني عجزت 
عن االقرتاب من القاعدة ب�سبب االنفجارات املتوا�سلة، فيما اأغلقت 
طريق رئي�سية بني باكو ومدينة غوبا يف ال�سمال، كما اغلقت احلدود 

الرو�سية ب�سبب احلادث.

تتخلى  تاريخي،  �سلم  واتفاق  التمرد  اكرث من خم�سني عاما من  بعد 
امل�سلح  العمل  عن  ف��ارك  الكولومبية-  الثورية  امل�سلحة  القوات  حركة 
يف  يفتتح  ال���ذي  ال��ع��ام  م��وؤمت��ره��ا  خ��ت��ام  يف  �سيا�سي  ح��زب  اىل  للتحول 
بوغوتا.و�سيعلن حواىل الف مندوب قدموا من املعاقل ال�سابقة ملا كانت 
اقوى حركة مترد يف االمركيتني، موقفهم من خط وا�سم هذه احلركة 
لوزادا  انطونيو  كارلو�س  احلركة  ق��ادة  اح��د  اجل��دي��دة.وق��ال  الي�سارية 
لوكالة فران�س بر�س “�سنحدد �سمات احلزب ال�سيا�سي الذي نتطلع اىل 
و�سيختار  الوطنية”.  قيادته  �سنعني  ومنطقيا،  بنيته  وبالتاأكيد  بنائه، 
ممثلو املتمردين ال�سابقني الذين تخلوا عن ا�سلحتهم يف 15 اغ�سط�س 
ومعهم املدنيون الذين تعاونوا معهم، يف اجتماعهم الذي ي�ستمر حتى 

اخلمي�س مر�سحيهم للنتخابات التي �ستجرى يف 2018.
وبعد ذلك �سيعلن احلزب ر�سميا يف و�سط بوغوتا خلل حفل مو�سيقي 
ي�سم  الكولومبية  لل�سيا�سة  رمزيا  موقعا  تعد  التي  بوليفار  �ساحة  يف 

الربملان وعلى بعد خطوتني منه الق�سر الرئا�سي.

�سّن الباحث يف �سوؤون االأمن القومي يف جمل�س العلقات اخلارجية 
ريك�س  االأم��ري��ك��ي  اخلارجية  وزي��ر  على  الذع���اً  هجوماً  ب��وت  ماك�س 
ت��ي��ل��ر���س��ون، ق��ائ��ًل اإن���ه اأث��ب��ت ف�����س��ًل يف ك��ل ج��وان��ب م��ه��ام��ه كوزير 

للخارجية، ومطالباً اإياه باأن يوؤدي خدمة لبلده ويقدم ا�ستقالته.
العلقات  وتوتر  فنزويل  يف  وامل�ساكل  اخلليجية  االأزم���ة  ظل  ففي 
وعدم التو�سل اإىل حلول مع كوريا ال�سمالية، يبدو وزير اخلارجية 
االأمريكي اأقرب من اأي وقت من االإقالة اأو اال�ستقالة، بعد اأن ثبت 

ف�سله يف كل جوانب مهماته وزيراً للخارجية.
وزراء  اأمريكا  اإن��ه مر على  بولي�سي  تقرير يف فورين  ب��وت يف  وق��ال 
بكثر  واأ�سواأ  ف�سًل  االأك��رث  اأنه  يبدو  تيلر�سون  ولكن  خارجية كرث، 
�سلبياً يف  اأن تيلر�سون كان دائماً  مما كان يتخيل البع�س. واأ�سافت 
بع�س املواقف اخلا�سة بال�سيا�سات اخلارجية االأمريكية، وكان اأخرها 
عندما قام الرئي�س الرو�سي، فلدمير بوتني باإ�سدار قرار من اأجل 
الدبلوما�سيني االأمريكيني يف رو�سيا، حيث و�سف هذا  خف�س عدد 
اإحتجاج  اأي  تيلر�سون  يبد  مل  ه��ذا،  ورغ��م  ي�سدق.  ال  ب��اأن��ه  ال��ق��رار 
باملوؤ�سف  القرار  ه��ذا  فيه  و�سف  ببيان  مكتفياً  الطرد،  عملية  على 
وغر امل�سروط.ويتمثل االأمر الثاين يف رف�س تيلر�سون اإنفاق 60 
الكونغر�س  قبل  من  له  واملخوله  املنا�سب  النحو  على  دوالر  مليون 
لتمويل جهود وزارة اخلارجية ملواجهة الدعاية االإ�سلمية والدعاية 
يف  رو�سيا  تدخل  اإىل  نظراً  بالغاً،  قلقاً  يثر  ال��ذي  االأم��ر  الرو�سية، 
للتاأثر  امل�ستمرة  وجهودها  االنتخابات  جهة  من  املتحدة،  الواليات 

على ال�سيا�سة االأمريكية من خلل و�سائل االإعلم االجتماعية.
يف  املتطرف  اليمني  ن�سطاء  مع  جنب  اإىل  جنباً  االآن  رو�سيا  وتعمل 
اأي  اأو  اأي جهد  اإن ال حاجه لبذل  اأن تيلر�سون يرى  اأمريكا، ويبدو 

ردة فعل جتاه هذا االأمر.

عوا�صم

باكو

بوغوتا

وا�شنطن

توقيف م�صتبه به ثان بهجوم 
ق�صر باكينغهام 

•• لندن-اأ ف ب:

اوقفت ال�سرطة ام�س رجل ثانيا يف اطار التحقيق يف اعتداء اجلمعة امام 
ق�سر باكينغهام يف لندن، بح�سب بيان لل�سرطة الربيطانية.

ومت توقيف الرجل لل�ستباه بتورطه يف ارتكاب او التح�سر او التحري�س 
على االإرهاب عند ال�ساعة 10،15 )09،15 ت غ( ومت و�سعه يف احلب�س 

االحتياطي.
ومت توقيف الرجل الثلثيني يف غرب لندن وتتوىل ال�سرطة تفتي�س املكان 

يف اطار التحقيق.
ا�ساب  بعدما  ب�سكني  م�سلحا  م�ساء اجلمعة رجل  اوقفت  ال�سرطة  وكانت 
اثنني من عنا�سرها بجروح طفيفة خارج ق�سر باكينغهام. وق�سر باكينغهام 

هو مقر اقامة امللكة اليزابيث الثانية يف لندن.
البالغ  االأول  به  امل�ستبه  توقيف  ال�سرطة مت متديد مذكرة  بيان  وبح�سب 

من العمر 26 عاما.
منذ  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  تبناها  اع��ت��داءات  ثلثة  بريطانيا  و�سهدت 

مار�س.
اآليات لده�س مارة قبل مهاجمتهم  ا�ستخدم مهاجمون مرتني  ويف لندن، 
ب�سكاكني، يف مار�س خم�سة قتلى ويف يونيو ثمانية قتلى. ويف الثامن من 
مايو، فجر رجل نف�سه بقنبلة يدوية ال�سنع عند انتهاء حفلة مو�سيقية يف 

مان�س�سرت ما ا�سفر عن �سقوط 22 قتيل.

ماكرون يحدد حماور ال�صيا�صة اخلارجية

مريكل تدعو لدعم خفر ال�صواحل الليبيني لكبح الهجرة

اأخبار ال�صاعة .. " قطر.. اإ�صرار على 
تهديد الأمن القومي اخلليجي والعربي"

•• اأبوظبي -وام:

اآخر  بعد  ي��وم��ا  “ اإن���ه  ال�ساعة  “ اأخ��ب��ار  ن�سرة  ق��ال��ت 
وتداعيات  القطرية  النوايا  حقيقة  للعامل  تتك�سف 
دول  وا�ستقرار  اأم��ن  زع��زع��ة  على  واأفعالها  مواقفها 
املنطقة والعامل وهو ما يوؤكد مبا ال يدع جماال لل�سك 
و�سرورية  حازمة  خطوة  كان  املقاطعة  دول  ق��رار  اأن 
للدفاع عن م�ساحلها واأمنها اال�سرتاتيجي عك�س ما 
اأن ذل��ك ك��ان تدخل يف �ساأنها  ال��دوح��ة من  ت��روج له 

الداخلي.
االأمن  اإ���س��رار على تهديد  “ ق��ط��ر..  ع��ن��وان  وحت��ت 
قيادة  اأن  اأ���س��اف��ت   .. “ وال��ع��رب��ي  ال��ق��وم��ي اخلليجي 
قطر - التي طاملا تبنت مواقف معادية لدول اجلوار 
من خلل قيامها بالعديد من اخلطوات التي مت�س 
للنتقاد  هدفا  يوما  تكن  مل   - ال��دول  تلك  م�سالح 
اأو ال�سجب اأو االإدانة اإال بعد اأن ثبت تورطها يف دعم 
االإرهاب وذلك مراعاة لعوامل االأخوة وح�سن اجلوار 
والعلقات التاريخية املمتدة بني ال�سعوب اخلليجية 
النظام  لكن  اأم���ره..  على  املغلوب  القطري  وال�سعب 
ال��ق��ط��ري اأث��ب��ت م��ع م���رور ال��وق��ت اأن���ه ���س��ادر يف غيه 
واالأ�ساليب  التحذيرات  ك��ل  احل��ائ��ط  بعر�س  �ساربا 
تهدد  ال��ت��ي  �سيا�سته  موا�سلة  على  وم�سرا  امل��رن��ة.. 

االأمن القومي اخلليجي والعربي.
االإمارات  مركز  ع��ن  ام�س  ال�����س��ادرة  الن�سرة  وتابعت 
النظام  هو  ها   .. االإ�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات 
ا�ستيعاب  ذريعا يف  ف�سل  ف�سل  اأن��ه  اليوم  يثبت  نف�سه 
قرار  تبني  على  يوما  ثمانني  اأك��رث من  بعد  ال��در���س 
م��ق��اط��ع��ت��ه حم����اوال يف ك���ل م���رة اإث���ب���ات ق���درت���ه على 
ال�سمود بطريقة كاريكاترية اأ�سبه بالتخبط فيزداد 
واال�سرتاتيجي..  ال�سيا�سي  الوحل  عمق  يف  �سقوطا 
ال�����س��اب��ق��ة واللحقة  ب��ذل��ك زي���ف ادع����اءات����ه  ك��ا���س��ف��ا 
بالرباءة من تهمة دعم االإرهاب والتورط يف تقوي�س 

ا�ستقرار دول املنطقة.
واأ�سارت اإىل اأن التحالف مع النظام االإيراين واإعلن 
قرار  اأب���رز  ك��ان  ط��ه��ران  اإىل  القطري  ال�سفر  ع���ودة 
الدوحة  لنظام  احلقيقي  ال��وج��ه  ع��ن  القناع  اأ�سقط 
العامل  دول  بها  ت��داه��ن  ظلت  ال��ت��ي  مواقفها  وع���رى 
التعاون لدول اخلليج العربية.  وخا�سة دول جمل�س 
اأع��ط��ت دليل  واأ���س��اف��ت اأن خطوة ال��دوح��ة االأخ���رة 
���س��اط��ع��ا الأ���س��ح��اب امل���واق���ف امل�����رتددة يف احل��ك��م على 
يف  اال�سطرابات  تثر  التي  بالقوى  ال��دوح��ة  علقة 
لي�س  اإذ  ع��ام  بوجه  والعامل  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
خافيا على اأي متابع اليوم مدى تورط اإيران يف ن�سر 
العامل  بلدان  العديد من  الفو�سى واال�سطرابات يف 
�سواء بتمويل وجتنيد وتدريب الع�سابات االإجرامية 
اأو ا�ستخدام اأذرعها امل�سلحة مثل حزب اهلل وع�سائب 

ا�ستقرار  ل�����س��رب  وغ����ره����م...  وال��ف��اط��م��ي��ني  احل���ق 
الدول.

وقالت اإن العلقة بني قطر والنظام االإيراين مل تعد 
االأخر  ال��دوح��ة  حت��رك  بعد  يوثقها  م��ا  اإىل  بحاجة 
اأ�سهر  ب��ع��د  م��ع ط��ه��ران  ال��ك��ام��ل  التطبيع  واإع��لن��ه��ا 
عدة على �سحب �سفرها منها.. مت�سائلة هل تغرت 
�سيا�سيات طهران مثل جتاه دول املنطقة اأو اأن النظام 
االإيراين اأ�سبح راعيا لل�سلم واال�ستقرار يف املنطقة.

النظام  ط��ب��ي��ع��ة  ج���ي���دا  ت�����درك  ال���دوح���ة  اأن  واأك������دت 
تلك  جتاهلها  لكن  التو�سعية  وطموحاته  االإي����راين 
احلقيقة ي�سعها مع النظام االإيراين يف خانة واحدة 
وهي خانة امل�سلحة امل�سرتكة من اأجل التعاون االأمني 
وال�سيا�سي االإقليمي على ح�ساب اأمن اململكة العربية 
املتحدة ومملكة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  و  ال�سعودية 
البحرين وجمهورية م�سر العربية وغرها من دول 

العامل.
وبينت اأن توطيد الدوحة اليوم لعلقاتها مع طهران 
- رغم تورط االأخرة يف الهجوم على �سفارة اململكة 
املواثيق  لكل  بذلك  وخمالفتها  ال�سعودية  العربية 
االإيراين  املربع  عمق  يف  اأك��رث  قطر  ي�سع   - الدولية 
على ح�ساب االأمن القومي العربي واخلليجي وميثل 
ب�سكل  يتلقى  ب��ات  ال��ذي  القطري  للنهج  ا�ستمرارا 
يخدم  خ��ي��ار  وه��و  االإي��ران��ي��ة  ال�سيا�سة  م��ع  مك�سوف 

طهران اأكرث مما يخدم نظام الدوحة نف�سه. 
اأك����رث م��ن م���رة يف  اأن ط��ه��ران ال��ت��ي ف�سلت  وت��اب��ع��ت 
اليوم  اأمن دول اخلليج �ستجد  اإيجاد منفذ الخرتاق 
جاهدة  �ست�سعى  ثم  ومن  احلمدين  نظام  يف  �سالتها 
لتمرير  ال��دوح��ة  م��ع  الوطيدة  علقاتها  ال�ستخدام 
ت�سعى  حني  يف  املنطقة  دول  �سد  العدائية  اأجندتها 
الدوحة الإيجاد غطاء ميكنها من اال�ستمرار يف دعم 
وتنظيم  ال��ق��اع��دة  تنظيم  مثل  املتطرفة  اجل��م��اع��ات 
داع�س وجبهة الن�سرة واأن�سار ال�سريعة وغرها من 

احلركات املتطرفة.
وق���ال���ت اإن����ه ب��رغ��م ك���ون خ��ط��وة ق��ط��ر ب���االرمت���اء يف 
فاإنها  املقاطعة  اإي��ران مل تكن مفاجاأة لدول  اأح�سان 
تغلغل  خلطورة  العامل  دول  بع�س  نبهت  ناحية  من 
ولهذا  اأمنها  على  وخطورتها  االإره��اب��ي��ة  قطر  اأذرع 
يف  تورطها  ب�سبب  تون�س  يف  �سدها  التحركات  ب��داأت 
جتنيد ال�سباب التون�سي ل�سالح التنظيمات االإرهابية 

واإر�ساله اإىل بوؤر التوتر .
باإغلق  حازمة  خطوة  اتخذت  ت�ساد  اأن  اإىل  م�سرة 
ال��ع��ا���س��م��ة جن��ام��ي��ن��ا متهمة  ال��ق��ط��ري��ة يف  ال�����س��ف��ارة 

الدوحة بزعزعة ا�ستقرارها انطلقا من ليبيا.
واأكدت اأخبار ال�ساعة يف ختام مقالها االإفتتاحي اأنه اإذا 
فاإن دوال عديدة  املنوال نف�سه  الدوحة على  ا�ستمرت 

�ستتبنى مواقف م�سابهة من النظام القطري.

•• باري�س-اأ ف ب:

يعر�س الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون غدا الثلثاء 
على  ب��داي��ات  بعد  اخل��ارج��ي��ة،  ل�سيا�سته  ال��ك��ربى  امل��ح��اور 
غر  وم��ب��ادرات  ملفتة  خطوات  ت�سمنت  الدولية  ال�ساحة 
متوقعة اأثارت االإعجاب اأو اال�ستياء وما زال يتعني التثبت 

من نتائجها امللمو�سة.
ويلقي الرئي�س غداة قمة اأوروبية اإفريقية، كلمة يف ق�سر 
االإليزيه اأمام ال�سفراء الفرن�سيني املجتمعني يف باري�س مع 
العمل  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
بعد  ال�������س���ي���ا����س���ي 
ال�سيفية،  العطلة 
ال�سنوي  امل��ل��ت��ق��ى 
ال�����������������ذي ي�����ح�����دد 

خارطة عملهم.
وخ�����لل اأق�����ل من 
اأرب�����ع�����ة اأ����س���ه���ر يف 
متكن  ال�������س���ل���ط���ة، 
احلديث  ماكرون، 
العهد يف ال�سيا�سة 
من  اخل�����ارج�����ي�����ة، 
لفت االأن��ظ��ار على 
الدولية،  ال�����س��اح��ة 
اإىل  املجاملة واحلزم و�سوال  متبنيا مواقف تراوحت بني 
لبولندا  اجلمعة  انتقاداته  كما  اللهجة  ال�سديد  ال�سجب 

التي ردت باتهامه بالعجرفة.
كبرين  وف�سول  باهتمام  االوروب��ي��ة  االأو���س��اط  وترقبت 
حتركات الرئي�س ال�ساب املوؤيد ب�سدة الأوروبا والذي يطرح 
اأن  وال��واق��ع  ال�سيا�سي.  التجديد  يج�سد  اأن���ه  على  نف�سه 
خطواته االأوىل اأثارت االإعجاب، فا�ستقبل بحفاوة يف احتاد 
اأوروبي حتت وقع �سدمة بريك�ست، ولقي االإ�سادة لتحديه 

م�سافحة  يف  ترامب  دون��ال��د  االأم��رك��ي  الرئي�س  �سراحة 
وجمابهته  امل�����س��وري��ن،  ع��د���س��ات  عليها  �سلطت  ���س��دي��دة 
حقوق  م�ساألة  يف  علنا  بوتني  فلدمير  الرو�سي  الرئي�س 

االإن�سان.
معهد  يف  امل�ست�سار  دوك��ل��و  مي�سال  ال�سابق  ال�سفر  وراأى 
من  الدولية  ال�ساحة  بنجاح  دخل  “ماكرون  اأن  مونتانيه 
بف�سله،  الدبلوما�سية.  يف  مهم  واالأ�سلوب  اأ�سلوبه،  حيث 

عاد �سوت فرن�سا م�سموعا«.
لكنه قال “هل اأن ذلك �ستتبعه نتائج؟ هذا اأمر خمتلف” 
مثل  عمله  يواجهها  قد  التي  ال��ع��رثات  بع�س  اإىل  م�سرا 
اإداء  اإىل  والعودة  �سلفه،  التمايز عن  اإىل  باأي ثمن  ال�سعي 

فاتر بعد بع�س اخلطوات امللفتة.
ويقوم نهج ماكرون يف جوهره على اأوروبا والت�سميم على 
اإعادة اإعطائها زخما وم�سداقية من خلل اإنعا�س املحرك 
الفرن�سي االأملاين لها.وقال بيار فيمون من مركز “كارنيغي 
يف  الفرن�سي  بالنفوذ  “النهو�س  اإن  للدرا�سات  اأوروبا” 
االإ�سلحات  جن��اح  على  بعيد  حد  اإىل  �سيتوقف  بروك�سل 
يراقبون  باأملانيا،  بدءا  جميعهم  االأوروبيني  اإن  الداخلية. 
ما يقوم به ماكرون على �سعيد قانون العمل اأو احلد من 
العجز. تقديري اأن هناك يف بروك�سل مراقبة ودية”. غر 
اأن اأوروبا ال تختزل بالعلقة الفرن�سية االأملانية براأي مدير 
املعهد الفرن�سي للعلقات الدولية توما غومار الذي يذكر 
الهجرة  م�ساألة  حول  اإيطاليا”  مع  �سعبة  “العلقة  ب��اأن 
قوة  اإي��ط��ال��ي��ا،  وال��ب��ح��ري��ة.واأب��دت  ال�سناعية  وال��ت��ح��دي��ات 
اال�ستعمار ال�سابقة يف ليبيا والتي تقف يف اخلط االأمامي 
على جبهة اأزمة اللجئني، ا�ستياءها عند تنظيم فرن�سا يف 
يوليو لقاء بني اخل�سمني الليبيني رئي�س حكومة الوفاق 
الوطني  “اجلي�س  وق��ائ��د  ال�����س��راج  ف��اي��ز  الليبي  ال��وط��ن��ي 
يف �سرق ليبيا امل�سر خليفة حفرت قرب باري�س،  الليبي” 
ع�سر  مبدئي من  اإع��لن  على  اللقاء  نهاية  وافقا يف  وق��د 

نقاط الإخراج البلد من الفو�سى.

••برلني-اأ ف ب:

اأكدت امل�ست�سارة االأملانية اأنغيل مركل اأم�س على احلاجة 
اإىل دعم خفر ال�سواحل الليبيني يف اطار اجلهود املبذولة 
لوقف توافد املهاجرين اإىل اأوروبا، لكنها حذرت بانه لن 

يتم ال�سكوت عن اي انتهاكات حمتملة حلقوق االن�سان.
و����س���ددت م���رك���ل ع�����س��ي��ة ق��م��ة ح����ول اأزم�����ة ال��ه��ج��رة يف 
باري�س، على �سرورة اكت�ساب اجلهاز الليبي القدرة على 

اعطائه  ���س��رورة  وعلى  مياهه  مراقبة 
“التجهيزات اللزمة ليوؤدي عمله«.

اأم  اأ�سافت يف حديث مع �سحيفة فيلت 
بالطبع  ن��ويل  نف�سه،  ال��وق��ت  زون��ت��اغ يف 
ال�سواحل  خفر  الل��ت��زام  ق�سوى  اأهمية 
يف  ���س��واء  ال�����دويل،  ب��ال��ق��ان��ون  الليبيني 
او  واملهاجرين  اللجئني  مع  تعاملهم 

مع اجلمعيات غر احلكومية«.
اأي �سكوك بهذا  اأث��ارة  “يف حال  وتابعت 

ال�ساأن، ف�سنحقق يف املعلومات.
واأث��������ارت احل���ك���وم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ج����دال يف 
ال�����س��ه��ر اجل�����اري ع��ن��دم��ا م��ن��ع��ت �سفنا 

اأجنبية من القي�����ام بدوري����ات يف املياه االقليمية الليبية 
غر  الهج����رة  ت�سّه���ل  اأن��ه��ا  معتربة  مهاجرين،  الإن��ق��اذ 

ال�س�����رعية.
وفيم�����ا لقي القرار ترحيب ايطاليا التي ت�سك����ل م����يناء 
�سم�����ال  من  املنطلقني  للمهاجرين  الرئي�سي  الو�س�����ول 
اأعلنت منظمات غر حكوم����ية عديدة وق������ف  اف����ريقيا، 
الليبيني  ال�س�����واحل  خف�����ر  متهمة  البحرية  عملياتها 

بتوجيه تهديدات واقامة م������ناخ عدائي يف املتو�سط.
وانطلق اأكرث من 100 الف مهاجر 
حتى االن من ال�سواحل الليبية منذ 
مطلع العام اجلاري بح�سب املنظمة 
الدولية للهجرة، فيما يريد االحتاد 
االوروبي من ليبيا اال�سراع يف وقف 

تدفق اللجئني.
مهاجر   2300 م��ن  اك��رث  وق�سى 
للبحر  اخل����ط����ر  ال���ع���ب���ور  خ������لل 

املتو�سط باجتاه اوروبا.
اأن ن�سمح  “ال ميكن  وقالت مركل 
بعمل مهربي الب�سر الذين يتحملون 

م�سوؤولية م�سرع الكثرين«.

عريقات يطلع �سكري على نتائج الجتماع بالوفد الأمريكي 

ليربمان يرف�س تبادل اأ�صرى على غرار �صفقة �صاليط
•• عوا�صم-وكاالت:

رد وزير جي�س االحتلل االإ�سرائيلي 
اأفيغدور ليربمان، اأم�س االأحد، على 
عائلت  وجهتها  ال��ت��ي  االن��ت��ق��ادات 
اجل���ن���ود امل��ف��ق��ودي��ن يف ق��ط��اع غزة 
يف  االأ�سرى  االإ�سرائيليني  وعائلت 
ا�ستقالة  خلفية  ع��ل��ى  وذل���ك  غ���زة، 
ل�سوؤون  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  م��ن�����س��ق 
لوتن،  ل��ي��وؤور  واملفقودين  االأ���س��رى 
م���وؤك���داً ع���دم ت��ك��رار االأخ���ط���اء التي 
اأث���ن���اء �سفقة  اإ���س��رائ��ي��ل  ارت��ك��ب��ت��ه��ا 
امل��ع��روف��ة با�سم  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ت��ب��ادل 

�سفقة �ساليط.
نكرر  اأن  مم��ن��وع  ل��ي��ربم��ان:  وق����ال 
�سفقة  ���س��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  االأخ����ط����اء 
�ساليط، ويجب تبني تقرير �سيمغار 
لليوؤور  خلف  تعيني  قبل  بالكامل 

لوتن.
موقع  نقلها  ت�سريحات  يف  واأ�ساف 
ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت االإل���ك���رتوين: 
قام  م��ا  ع��ل��ى  ل��وت��ن  ل���ي���وؤور  “ا�سكر 
به، واأقبل بكل تفهم وحب انتقادات 
التزامي  واأك����رر  االأ����س���رى،  ع��ائ��لت 
ال�سخ�سي باإعادة كافة االإ�سرائيليني 
ذلك  كل  ومع  املحتجزين،  االأ�سرى 
�سفقة  اأخ����ط����اء  ن���ك���رر  اأن  مم���ن���وع 
عن  االإف���راج  ت�سمنت  التي  �ساليط 
فيهم  مب���ن  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��اً،   1027
حممد القوا�سمة وهو ممول عملية 
اخ���ت���ط���اف ال�����س��ب��ان ال���ث���لث���ة قرب 

م�ستوطنة ع�سيون، وهو يطرح االآن 
ال�سنورا  وي��ح��ي��ى  ق��ا���س��ي��ة،  م��ط��ال��ب 
قا�سية  مطالب  حالياً  يطرح  ال��ذي 
اأي��ة �سفقة مهما  تقدم يف  اأي  متنع 

كانت«.
التي  ���س��ي��م��غ��ار  ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة  ومت 
من  �سهرين  بعد  تقريرها  ق��دم��ت 
وت�سمن  ���س��ال��ي��ط،  ���س��ف��ق��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
اأية  ق��ي��وداً ومعاير حم��ددة الإب���رام 

�سفقات تبادل م�سبقة.
التي  وامل����ع����اي����ر  ال���ق���ي���ود  وب���ق���ي���ت 
و�سائل  لكن  �سرية،  اللجنة  حددتها 
االإع����لم االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة حت��دث��ت عن 
رف�������س م��ط��ل��ق الإط�����لق ����س���راح اأي 
كما  بالدماء”  “لطخت يداه  اأ�سر 
اأحياء  اأ�سرى  �سراح  اإط��لق  رف�ست 

م��ق��اب��ل ج��ث��ث، ك��م��ا رف�����س��ت اإطلق 
اأ�سر  مقابل  االأ���س��رى  اآالف  ���س��راح 
ملعاير  اإ����س���اف���ة  واح����د  اإ���س��رائ��ي��ل��ي 

كثرة بقيت �سرية.
اأم��ني �سر اللجنة  اأج��رى  اىل ذل��ك، 
التحرير  مل���ن���ظ���م���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
عريقات،  ���س��ائ��ب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 
اخلارجية  وزي��ر  مع  هاتفياً  ات�سااًل 
امل�������س���ري، ����س���ام���ح ����س���ك���ري، وذل����ك 
بني  والتن�سيق  ال��ت��وا���س��ل  اإط����ار  يف 

القيادتني امل�سرية والفل�سطينية.
واأطلع عريقات الوزير �سكري خلل 
االت�سال على نتائج االجتماعات مع 
ال��وف��د االأم��ري��ك��ي اخل��ا���س بعملية 
ال��ت��ق��ى م��ع الرئي�س  ال���ذي  ال�����س��لم 
اخلمي�س  م�������س���اء  ع���ب���ا����س  حم���م���ود 

املا�سي يف مقر الرئا�سة برام اهلل.
ح�������س���ر االج����ت����م����اع، ع����ن اجل���ان���ب 
االمن  م�ست�سار  ن��ائ��ب��ة  االأم��ري��ك��ي، 
وجي�سون  ب���������اأول،  دي���ن���ا  ال���ق���وم���ي 
املفاو�سات  فريق  رئي�س  جرينبلت 
القن�سل  باأعمال  والقائم  الدولية، 
االأم�����ري�����ك�����ي، ف���ي���م���ا ح�������س���ره من 
اجل���ان���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، اأم�����ني �سر 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
عريقات،  د.���س��ائ��ب  الفل�سطينية 
لل�سوؤون  ال���رئ���ي�������س  وم�������س���ت�������س���ار 
م�سطفى،  د.حم��م��د  االق��ت�����س��ادي��ة 
العامة  امل���خ���اب���رات  ج��ه��از  ورئ��ي�����س 
اللواء ماجد فرج، والناطق الر�سمي 

با�سم الرئا�سة نبيل اأبو ردينة. 
ال�سفر  ن���ف���ى  اأخ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ت���رك���ي���ا، اإط�����لق 
تتعلق  م������ب������ادرات  الأي  االأخ����������رة 
الفل�سطينية،  امل�����س��احل��ة  بتحقيق 
فتح  حركتي  ب��ني  االنق�سام  واإن��ه��اء 
وحما�س. وقال ال�سفر الفل�سطيني 
اإنه ال  فائد م�سطفى:  اأنقرة،  لدى 
عن  حديث  اأو  م�����س��اورات  اأي  يوجد 
امل�ساحلة،  لتحقيق  تركية  م��ب��ادرة 
اآخ��ر، واإن احلديث حول  اأو اأي �ساأن 

ذلك �سابق الأوانه.
الفل�سطينية  ال��ق��م��ة  اأن  واأ�����س����اف 
وعلينا  نف�سها،  �سيدة  ه��ي  الرتكية 
ان���ت���ظ���ار االج����ت����م����اع امل���رت���ق���ب بني 
ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س ونظره 
لت�سبح  اأردوغ������������ان،  ط���ي���ب  رج�����ب 

ال�سورة اأو�سح.
�ستكون  اأن موا�سيع عديدة  واأو�سح 
وباأنه  القمة،  ط��اول��ة  على  حا�سرة 
لقاء  ج���ان���ب  اإىل  ه���ن���اك  ���س��ي��ك��ون 
ال��رتك��ي لقاءات  ب��ن��ظ��ره  ال��رئ��ي�����س 
العلقات  ح����ول  ل��ل��ن��ق��ا���س  اأخ������رى 

الثنائية بني البلدين.
م�سوؤولني  ي�سم  رفيع  وف��د  وو���س��ل 
نهاية  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ال�����س��ل��ط��ة  يف 
للعا�سمة الرتكية  املا�سي،  االأ�سبوع 
الرئي�س  ل���زي���ارة  ل��ل��رتت��ي��ب  اأن���ق���رة، 
اإليها،  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 
تكهنت  ح����ني  يف  االإث�����ن�����ني،  ال����ي����وم 
م�سادر فل�سطينية باأن يكون لرتكيا 
الفل�سطيني  امل�ساحلة  دف��ع  يف  دور 

بني حركتي فتح وحما�س.

بورما الفنزويليون يتعلمون القتال ملواجهة اأمريكا اإىل  الروهينغا  من  بنغالد�س تعيد 90 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

يوا�سل اجلي�س الفنزويلي مناوراته الع�سكرية الكبرة التي �سملت حتى 
االآن عمليات انزال لدبابات على ال�ساطئ وانت�سار قنا�سة ببزات مموهة، 

ردا على تهديد الرئي�س االأمركي دونالد ترامب.
ون�سرت طائرات حربية ودبابات ونحو مئتي الف جندي و700 الف من 
عليها  اطلق  التي  املناورات  بدء  مع  امل�سلحني  واملدنيني  االحتياط  جنود 
ا�سم ال�سيادة البوليفارية 2017.وكان الرئي�س نيكوال�س مادورو ووزير 
وكتب  امل��ن��اورات.  بدء  ال�سبت  اعلنا ظهر  لوبيز  بادرينا  الدفاع فلدمير 
االأر�س  ي��داف��ع��ان ع��ن  “ال�سعب واجل��ي�����س  ان  ت��وي��رت  م����ادورو على م��وق��ع 

وال�سيادة«.
البنادق  ا���س��ت��خ��دام  على  ب��ال��ت��درب  للحكومة  م��وؤي��دون  ق��ام  ك��راك��ا���س  ويف 

وتقنيات القتال يف اطار م�سرة �سد االمربيالية �ساركت فيها قوات االمن 
وم�سلحون.وقالت ايريكا افيندانيو وهي تطلق النار على دميتني، يانكيز 

اخرجوا من هنا!، يف ا�سارة اىل االمركيني.
م�سادة  مدفعية  ق��ي��ادة  روزال��ي�����س  الي�سيا  ت��ت��وىل  قليل،  اب��ع��د  م��ك��ان  ويف 
للطائرات موجهة اىل ال�سماء تديرها من جهة اىل اخرى. وقالت االمر 

ي�سبه قيادة �سيارة كهربائية �سغرة للأطفال.
وتلقى غريغوريو فالديراما وهو اب لثلثة اوالد تدريبا يف اطلق النار 
وعائلتي.  بلدي  ع��ن  ال��دف��اع  ليتعلم  ح�سر  ان��ه  وق��ال  ال�سبت.  جنود  م��ن 
لكننا  ال��ن��ار  نطلق  وكيف  الر�سا�س  ن�ستخدم  كيف  نعرف  ال  ق��د  وا���س��اف 
نتعلم.بعد تدريبات اطلق النار ال�سبت، �ستجري مناورات قتالية االحد. 
البلد يف  “�سيكون تدريبا مفيدا جدا للدفاع عن كل  الدفاع  وقال وزير 

مواجهة عدوان االمرباطورية.

•• كوك�س بازار-اأ ف ب:

واجربتهم  الروهينغا  من  �سخ�سا   90 بنغلد�س  اعتقلت 
االحد،  ال�سرطة  اأعلنت  ما  بح�سب  بورما  اىل  العودة  على 
على  املنت�سرة  البورمية  ال��ق��وات  اط��لق  على  �ساعات  بعد 

احلدود النار على ا�سخا�س حاولوا الفرار من البلد.
�ساعات متاأخرة  امل�سلمني يف  الروهينغا  ال�سرطة  واعتقلت 
من ال�سبت بعد ان عربوا خط ال�سفر يف املنطقة احلدودية، 
حيث ا�ستخدمت القوات البورمية مدافع الهاون واال�سلحة 
الهروب من والية  كانوا يحاولون  الر�سا�سة �سد قرويني 

راخني يف �سمال بورما اىل بنغلد�س.
اربعة  ع���ربوا ح���واىل  ان  ال��ق��روي��ني بعد  ال��ع��ث��ور على  ومت 

بنغلد�س متوجهني اىل خميم  ارا�سي  داخل  كيلومرتات 
الروهينغا  من  اآالف��ا  ت��اأوي  التي  كوتوبالونغ  يف  للجئني 
ي��ع��ي�����س��ون يف ظ����روف ب��ائ�����س��ة، ب��ح�����س��ب ق��ائ��د ال�����س��رط��ة يف 

املنطقة.
اعتقال  مت  بر�س  فران�س  لوكالة  اخل��ر  اب��و  القائد  وق��ال 
اال�سخا�س ال�سبعني جميعا وقام حر�س احلدود يف ما بعد 

باإعادتهم اىل بورما.
ا���س��م��ه ك��ان��وا يحاولون  ���س��رط��ي ط��ل��ب ع���دم ك�سف  واع��ل��ن 

اقناعنا بعدم اعادتهم اىل بورما.
وق���ال ق��ائ��د حل��ر���س ح���دود ب��ن��غ��لد���س ع���ارف االإ����س���لم ان 
ع�سرين اآخرين اأوقفوا ام�س االحد وار�سلوا عن طريق نهر 

ناف الذي ي�سكل حدودا طبيعية بني بورما وبنغلد�س.

الأردن ير�صل طائرة 
م�صاعدات اىل اليمن 

•• عمان-اأ ف ب:

ام�����س ط��ائ��رة حمملة  اأر���س��ل االردن 
امل�ساعدات  م����ن  ط���ن���ا   15 ب��ن��ح��و 
اليمن،  اىل  ال���ط���ارئ���ة  االن�����س��ان��ي��ة 
م�سلح  ن��زاع  يف  الغارق  الفقر  البلد 
ووباء  املجاعة  خطر  ي��واج��ه  وال���ذي 

الكولرا.
وقالت وكالة االنباء االأردنية برتا ان 
الها�سمية  االردنية  اخلرية  الهيئة 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��لح اجل���و امللكي، 
�سرت ام�س االأحد طائرة م�ساعدات 
15 طنا من املواد  ان�سانية بحمولة 
وامل�ستلزمات  وال��غ��ذائ��ي��ة  االإغ��اث��ي��ة 
ال�سقيق  ال��ي��م��ن��ي  لل�سعب  ال��ط��ب��ي��ة 
كم�ساعدات طارئة، نتيجة للظروف 
الوقت  ال��ب��لد يف  ت��ع��اين منها  ال��ت��ي 

احلايل.
ال���وك���ال���ة ع���ن رج����ب زبيدة  ون��ق��ل��ت 
م�����س��ت�����س��ار ال��ه��ي��ئ��ة ق��ول��ه ان����ه وبناء 
ال�سامية  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
االإن�سانية  امل�ساعدات  طائرة  غ��ادرت 
وفد  ي��راف��ق��ه��ا  ال�سقيق  ال��ي��م��ن  اىل 
ر�سمي من الهيئة اخلرية االردنية 
امل�ساعدات  ه��ذه  لت�سليم  الها�سمية 
�سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  م��ع  بالتن�سيق 
االن�سانية،  واالع�����م�����ال  ل���لإغ���اث���ة 
الطبية  اجل���ه���ات  ع��ل��ى  وت���وزي���ع���ه���ا 

املخت�سة هناك.
م��ن ج��ان��ب��ه ، ق���ال ���س��ف��ر ال��ي��م��ن يف 
االردن علي احمد العمراين، ان هذه 
الطيبة  وامل��ب��ادرة  الكبرة  امل�ساعدة 
م����ن ق���ب���ل امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 
تاأتي  ال�����س��ق��ي��ق،  االردين  وال�����س��ع��ب 
ال�سعب  ابناء  معاناة  من  للتخفيف 
ال��راه��ن��ة. ال��ظ��روف  اليمني يف ظ��ل 
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مقتل �صحايف اأمريكي يف معارك 
بجنوب ال�صودان 

•• جوبا-اأ ف ب:

م��ع��ارك بني  ك��ان يغطي  ال�����س��ودان حيث  ام��رك��ي يف ج��ن��وب  قتل �سحايف 
ما  ح�سب  قتيل،   18 �سقوط  عن  ا�سفرت  واملتمردين  احلكومية  ال��ق��وات 
يعمل  ال��ن  كري�ستوفر  االمركية.وكان  ال�سفارة  وم��ن  الطرفني  من  علم 
�سحافيا وم�سورا م�ستقل حل�ساب عدد من و�سائل االعلم الدولية بينها 
اجلزيرة وذي تلغراف وفاي�س نيوز وذي اندبندنت. وقد و�سل موؤخرا اىل 
جنوب ال�سودان بعد ان قام بتغطية النزاع يف اوكرانيا لفرتة طويلة.وكان 
معارك  يف  وقتل  املتمردين،  �سيطرة  مناطق  يف  بالتغطية  اي��ام  منذ  يقوم 
اوغندا  اق�سى اجلنوب على احل��دود مع  كايا يف  اندلعت يف مدينة  عنيفة 
اجلي�س  با�سم  الناطق  م�ساعد  الدميوقراطية.وقال  الكونغو  وجمهورية 
فران�س  لوكالة  �سول  دوميك  �سانتو  الكولونيل  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي 
املنطقة وواحدة  15 ل�سكان من  16 جثة بينها  العثور على  انه مت  بر�س 
عليها.وا�ساف  للتعرف  جوبا  اىل  جثته  نقل  قررنا  لذلك  ابي�س،  لرجل 
ويعمل  يبدو  ما  على  امركي  االبي�س  الرجل  ان  تفيد  معلومات  تلقيت 
املتمردين.  القتلى ال15 من  املتمردين، مو�سحا ان  م�سورا م�ستقل مع 

واأ�سار اىل ان اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان خ�سر ثلثة رجال.

•• الفجر - 
خرية ال�صيباين

•• القد�س املحتلة- اأ ف ب:

اأعلنت نائب وزير اخلارجية اال�سرائيلية ت�سيبي حوتوفلي 
العام  االأم���ني  على  بال�سغط  �ستقوم  اإ���س��رائ��ي��ل  ان  ام�����س 
توليه  م��ن��ذ  االأوىل  زي���ارت���ه  غ��وت��ري�����س خ���لل  ان��ط��ون��ي��و 
من�سبه، حول ت�سلح ملي�سيات حزب اهلل اللبناين يف لبنان، 

على حد قولها.
ا�سرائيليني  م�������س���وؤول���ني  ل���ل���ق���اء  غ���وت���ري�������س  وي�������س���ل 

وفل�سطينيني، وت�ستمر الزيارة حتى االأربعاء.
امل��ق��رر ان ي�سوت  ال��ع��ام بينما م��ن  زي����ارة االم���ني  وت��اأت��ي 
جمل�س االمن على متديد مهمة قوة االأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان يونيفيل يف 30 اأغ�سط�س مبدئيا لعام واحد.
املتحدة نيكي  وكانت �سفرة الواليات املتحدة لدى االأمم 
هايلي �سرحت انها تريد من مهمة حفظ ال�سلم الدولية 
انتهاكات  يف  والتحقيق  مهامها  تو�سيع  لبنان  جنوب  يف 

حلزب اهلل.
قدراتها  تعزز  ان  اليونيفيل  على  بيان  يف  هايلي  وق��ال��ت 
عنها.  واالب���لغ  االنتهاكات  ه��ذه  يف  بالتحقيق  والتزامها 
ووجهت انتقادات حادة اىل قائد القوة الدولية الذب اتهمته 

بغ�س الطرف عن قيام حزب اهلل بتهريب االأ�سلحة.
اإال ان املتحدث با�سم االمم املتحدة �ستيفان دو جاريك اكد 

“لدينا ثقة كاملة بعمل القائد.

وزي��ر اخلارجية  نائب  ت�سيبي حوتوفلي  قالت  من جهتها 
على  كانت  هايلي  ان  االح��د  العامة  للذاعة  اال�سرائيلية 
واأو�سحت  العمى.  ه��ذا  با�ستمرار  ن�سمح  ل��ن  م��وؤك��دة  ح��ق 

احلدود  ط��ول  على  اهلل  ح��زب  ق��وات  انت�سار  ان  حوتوفلي 
مع  للغاية  مركزية  ق�سية  �سيكون  ا�سرائيل  مع  اللبنانية 

املحادثات مع غوتري�س.
الع�سكرية  اال���س��ت��خ��ب��ارات  رئ��ي�����س  م��ع  �سيلتقي  وا���س��اف��ت 
وانا واثقة من  ال��وزراء  ويتلقى موجزا، و�سيلتقي برئي�س 
انه لن يغادر هنا مع ال�سعور بان التفوي�س املمنوح للمم 

املتحدة يتم تطبيقه على االر�س.
اال�سرائيلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  م��ع  ل��ق��ائ��ه  اىل  وب��اال���س��اف��ة 
ي��ج��ري غوتري�س  ان  امل��ت��وق��ع  م���ن  ن��ت��ان��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني 
حمادثات مع رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل 

يف رام اهلل يف ال�سفة الغربية املحتلة الثلثاء.
ومنذ تويل دونالد ترامب الرئا�سة يف الواليات املتحدة يف 
يناير املا�سي، تقدم باقرتاح باقتطاع %60 من التمويل 
االأمركي لعمليات حفظ ال�سلم. والواليات املتحدة اكرب 
 5،4( امل��وازن��ة  م��ن   22% م��ع  املتحدة  االمم  م�ساهم يف 
حفظ  عمليات  موازنة  من   29% وح��واىل  دوالر(  مليار 

ال�سلم )7،9 مليار دوالر(.
لطاملا نددت ا�سرائيل مبا و�سفته بالتحيز �سدها يف االمم 

املتحدة وتنوي اي�سا بحث هذا مع غوتري�س.

اإنهاء مواجهة دامية مع اجلي�س يف الهند البابا يطالب باحرتام حقوق الروهينغا 
•• الفاتيكان-اأ ف ب:

امل�سلمة  الروهينغا  اقلية  ت�سامنه مع  االحد  ام�س  البابا فرن�سي�س  ابدى 
اأعقاب اعمال العنف التي ح�سلت يف االأيام  وطالب باحرتام حقوقها، يف 
اأواخر نوفمرب،  االخرة، فيما ينوي القيام برحلة اىل بورما وبنغلد�س 
كما تقول ال�سحافة.وقال البابا امام اآالف املوؤمنني الذين احت�سدوا ظهر 
االأحد يف �ساحة القدي�س بطر�س للم�ساركة يف �سلة التب�سر، ان اخبارا 

حزينة قد و�سلت حول ا�سطهاد االأقلية الدينية الإخواننا الروهينغا.
واأ�ساف “ارغب يف ان اعرب لهم عن كامل تعاطفي معهم. وجميعا نطلب 
الرجال  م��ن  احل�سنة  االرادة  ذوي  ويلهم  ينقذهم  ان  ي�سوع  ال���رب  م��ن 
اجلمعة،  ي��وم  حقوقهم«.ومنذ  اح��رتام  �سمان  على  مل�ساعدتهم  والن�ساء 
92 قتيل  املواجهات بني قوى االأمن واملتمردين الروهينغا عن  ا�سفرت 

على االأقل، بينهم 12 من عنا�سر قوى االأمن، كما ذكرت ال�سرطة.وقد 
كانوا  خائفني  مدنيني  على  ال��ن��ار  ال�سبت  البورمية  االأم���ن  ق��وى  فتحت 
من  مهاجرا   70 جانبها  م��ن  اوق��ف��ت  التي  بنغلد�س  اجت��اه  يف  يهربون 
و�سائل  بورما.وذكر عدد كبر من  العودة اىل  وارغمتهم على  الروهينغا 
االعلم املتخ�س�سة، ان وفدا من الفاتيكان زار يف الفرتة االأخرة كل من 
بورما وبنغلد�س متهيدا لزيارة البابا. ومل يوؤكد الفاتيكان هذه املعلومات 
يتعر�سون  الذين  الروهينغا  مبعاملة  البابا  ندد  فرباير،  الفور.ويف  على 
للتعذيب والقتل ب�سبب تقاليدهم واإميانهم يف بورما، وحتدث عندئذ عن 

�سعب طيب وم�سامل يعاين منذ �سنوات.
االأجانب يف بورما، حيث  الذين يعاملون معاملة  الروهينغا  ومل يح�سل 
ي�سكل البوذيون %90 من �سكانها، على اجلن�سية، حتى لو ان بع�سا منهم 

يعي�س فيها منذ اأجيال.

•• �صري�صا-اأ ف ب:

اآالف م��ن ات��ب��اع زع��ي��م روح���ي ه��ن��دي مثر للجدل  ان��ه��ى 
م��واج��ه��ات دام��ي��ة م��ع اجل��ي�����س ام�����س م��ا ح���ال دون جتدد 
باالغت�ساب  زعيمهم  ادان��ة  ت�سببت  ان  بعد  العنف  اعمال 
باأعمال �سغب ادت اىل مقتل 36 �سخ�سا.وبداأ اتباع الزعيم 
اط��ل��ق��وا ع�سيانا  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  �سينغ  رح��ي��م  رام  ال��روح��ي 
احتجاجا على ادانة زعيمهم اجلمعة باالغت�ساب، التفرق 
املدينة  �سر�سا،  يف  زعيمهم  مقر  من  اجلي�س  انظار  حتت 

الواقعة يف �سمال والية هاريانا.
ال�سغب  �سرطة مكافحة  وق���وات  م��ن اجل��ن��ود  م��ئ��ات  وك���ان 
قطعوا الطرقات املوؤدية اىل املقر الذي ميتد على م�ساحة 

املتح�سنني  ودع��وا  ف��دان )404 هكتارات(  الف  اكرث من 
حالة  الهندية  ال�سلطات  اال�ست�سلم.واعلنت  اىل  املقر  يف 
�سدر  حيث  وبانت�سكوال  �سر�سا  يف  الق�سوى  اال�ستنفار 
�سغب  اعمال  وقعت  ان  بعد  الروحي،  الزعيم  بحق  احلكم 
رام  باإدانة  دقائق من �سدور احلكم  بعد  وحرائق متعمدة 

رحيم �سينغ يف ق�سية اغت�ساب اثنتني من اتباعه.
واعلنت ال�سرطة مقتل 36 �سخ�سا على االأقل بعد ان بداأ 
وهاجموا  ع�سيانا  �سنيغ  رحيم  اتباع  من  االآالف  ع�سرات 
ال�سيارات.  ال��ت��ل��ف��زي��وين واح���رق���وا ع�����س��رات  ال��ب��ث  ع��رب��ات 
وقال رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي االحد انه من 
التي  العنف  اعمال  ايام من  بعد  بالقلق  ال�سعور  الطبيعي 

وجدت �سبيل اىل العا�سمة الهندية نيودلهي.

امل��رح��ل��ة. م��ن جهة  تاأكيد يف ه��ذه 
اأخرى، فان اخذ جميع الدوافع يف 
�سقل  لل�سلطات  ي�سمح  االعتبار، 
وا�سرتاتيجيتها  ل��غ��ت��ه��ا  ع��ن��ا���س��ر 
االت�������س���ال���ي���ة ال���لح���ق���ة. الأن������ه ال 
تغليب  اأي���ام  بعد  يتم  اأن  ي�ستبعد 
ال��داف��ع االإره��اب��ي واالع���رتاف به. 
تكون  ان  ب���ال�������س���رورة  ل��ي�����س  ل����ذا 
امل�سالة رغبة يف االإخفاء من جانب 

رو�سيا.
*غ��ر ان��ه، متت االإ���س��ارة للهجوم 
و�سائل  يف  ن�����ادر  وب�����س��ك��ل  ع��ر���س��ا 

وكاأ�س   2018 م��ار���س  الرئا�سية 
ال�سيف  يف  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال���ع���امل 
املقبل. ولن يكون لهجمات جديدة 
ع��ل��ى �سورة  االي���ج���اب���ي  ت���اأث���ره���ا 
رو�سيا  و���س��ورة  بوتني،  فلدمير 

ب�سكل عام.
*ما هي التهديدات االإرهابية التي 

يواجهها الرو�س؟
  - ه��ن��اك ث��لث��ة م�����س��ارح رئي�سية 
االإرهابي  ال��ت��ه��دي��د  ���س��ق��ف  ت��رّف��ع 
واآ�سيا  ال��ق��وق��از  رو���س��ي��ا:  ب���اجت���اه 
اأفغان�ستان  ذل��ك  يف  مبا  الو�سطى 

ما  ب���اأن  قناعة  على  معظمهم،  يف 
جرى من عمل اجلهاديني.

    وجتدر االإ�سارة اىل اأن ال�سفافية 
ال�سلطات  اأول����وي����ات  م���ن  ل��ي�����س��ت 
هجوما  اأن  خ���ا����س���ة  ال���رو����س���ي���ة، 
جديدا دمويا �سوف ي�سلط ال�سوء 
القومي.  االأم��ن  نظام  عيوب  على 
احلكومة  ���س��رع��ي��ة  ان  ح�����ني،  يف 
بوتني  وف������لدمي������ر  احل�����ال�����ي�����ة، 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س، ق��د بنيت 
ق��درت��ه على  ع��ل��ى  يف ج��ان��ب منها 
ا���س��ت��ع��ادة ال��ن��ظ��ام وال��ق�����س��اء على 

االإعلم ووكاالت االأنباء.
ت�سليط  ي��ت��م  مل  اأن���ه  �سحيح   -    
و�سائل  احل����ادث يف  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
هجمات  اأن  ح����ني  يف  االإع����������لم، 
اأخرى، مثل حادثة االيربا�س التي 
 2015 عام  �سيناء  فوق  انفجرت 
بطر�سبورغ  �سان  م��رتو  ح��ادث  اأو 
يف مار�س املا�سي، احتلت العناوين 
خلل  م����ن  ان�����ه  اال  ال��رئ��ي�����س��ي��ة. 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات 
راج�����ت امل��ع��ل��وم��ة، وال����رو�����س على 
بّينة مبا حدث يف �سورغوت. وهم، 

ت��ف��ك��ي��ك خليا  ان����ه مت  االأخ�������رة 
اق�سى  يف  ���س��خ��ال��ني  يف  ل���داع�������س 
الت�سريحات  ه��ذه  ان  اال  ال�سرق، 
م���رت م����رور ال���ك���رام يف غ��ي��اب اأي 

هجوم فعلي.
اجنوما  ه��ل  ل��رو���س��ي��ا،  *بالن�سبة 

على ترابا و اعرتاف بال�سعف؟
بالتاأكيد،  بالف�سل،  اع���رتاف   -    
وميكن  ك��ب��رة.  به�سا�سة  وت��ذك��ر 
الرو�سية  ال�سلطات  ح��رج  تف�سر 
باقرتاب  اأي�����س��ا  الق�سية  ه���ذه  يف 
االنتخابات  ه��ام��ت��ني:  حم��ط��ت��ني 

على  ب�سدة  اعتمد  وق��د  االإره����اب. 
يف  لل�سراع  االإع��لم��ي��ة  التغطية 

ال�سي�سان.
يدخل  اجل��غ��رايف  البعد  اأن  كما     
ف�سورغوت هي  اي�سا.  االعتبار  يف 
غرب �سيبريا، بعيدا عن القوقاز. 
واالإق���رار بالدافع االإره��اب��ي يعني 
اأن التهديد االإ�سلمي بات يتجاوز 
اليوم معاقله املعروفة. زيادة على 
االم��ر لي�س مفاجاأة متاما.  ذل��ك، 
ف���ق���د ك�����ان م����دي����ر ج����ه����از االم����ن 
ال�سهور  اأع��ل��ن يف  ق��د  ال��ف��ي��درايل 

متتنع عن نعت عملياته با�سمها احلقيقي:

ملاذا تنفر رو�صيا من احلديث عن الإرهاب على اأرا�صيها...؟

ي��زال هجوم �سان بطر�سربج     ال 
برو�سيا يف الذاكرة. انفجار قنبلة 
يف ال��ث��ال��ث م��ن اأب��ري��ل امل��ا���س��ي يف 
 14 حمطة مرتو االأنفاق. مقتل 
53 اخرين. تبنت  �سخ�سا وجرح 
تناوله  مت  ولكن  الهجوم  القاعدة 
وك����اأن����ه م����ن ارت����ك����اب امل���خ���اب���رات 

الرو�سية.
   ال�سبت 19 اأغ�سط�س، ا�ستهدف 
�����س����ورغ����وت،  امل����������ارة يف  م����ه����اج����م 
واأ�ساب  ب�سكني  الغربية،  �سيبريا 
8 اأ���س��خ��ا���س. وت��ب��ن��ت داع�����س بعد 
����س���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة ال����ه����ج����وم. غر 
ال���رو����س���ي���ة م����رتددة  امل�����س��ال��ح  ان 
يف االق�������رار ب���ال���داف���ع االإره����اب����ي 

للعملية.
ال��ه��ج��م��ات الكبرة     وب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
ال��ت��ي ت��ت��ح��ّراه��ا و���س��ائ��ل االع���لم 
ال��دول��ي��ة، ف��ان رو���س��ي��ا متتنع عن 
نعتها بالهجمات االرهابية. فلماذا 
الكلمة؟  ه����ذه  ال����رو�����س  ي��ق��اط��ع 
ع��ن��ا���س��ر ال�����رد م���ع اأرن������و دوب����ني، 
الرو�سي  الفرن�سي  املر�سد  مدير 
معهد  يف  امل���������س����ارك  وال����ب����اح����ث 
العلقات الدولية واال�سرتاتيجية 

يف حوار اجرته جو�ستني بينوا.
*ملاذا ال تعترب رو�سيا الهجوم على 
���س��ورغ��وت ع��م��ل��ي��ة اإره���اب���ي���ة رغم 

تبني داع�س لها؟
ال�سكوك  بع�س  هناك  تكون  قد   -
ودوافعه.  املهاجم  �سخ�سية  ح��ول 
ب�سكني  هجوم   - العملية  ا�سلوب 
- هو اأي�سا جديد يف رو�سيا. ومع 
ن�سيط  داع�����س  تنظيم  ف���اإن  ذل���ك، 
ج���دا يف ���س��م��ال ال��ق��وق��از. واحلال 
ال�سرطة  قتلته  ال���ذي  ال�����س��اب  ان 
مواطني  م���ن  ه���و  ����س���ورغ���وت،  يف 
داع�س  ق���ام���ت  ح��ي��ث  داغ�������س���ت���ان، 
ب��ه��ج��م��ات ع���دي���دة. ول���ذل���ك ف���اإن 
االفرتا�س قوي، ولكن لي�س هناك 

ال�سي�سان،  يف  االأو���س��ط.  وال�����س��رق 
الو�سع:  “تطبيع”  مّت  اأن��ه  يبدو 
اوكلت مو�سكو املهمة اىل رم�سان 
الذي  ال�سي�سان،  رئي�س  قاديروف، 
ب��ح��ري��ة احل��ك��م كما  اأي�����س��ا  يتمتع 
يراه يف اجلمهورية ويتلقى دخل 
ل��ك��ن الو�سع  امل���رك���ز.  ���س��خ��ّي��ا م���ن 
ه�س: فالعديد من ال�سباب �سافروا 
اإىل  للعودة  و�سي�سعون  �سوريا  اىل 
البلد بعد ال�سقوط املرجح للرقة 
داغ�ستان  ت���زال  وال  ال����زور.  ودي���ر 

غر م�ستقرة ومعّر�سة.
   ويرتبط اخلطر الثاين لرو�سيا 
متطرفة  عنا�سر  وج��ود  باإمكانية 
ع����ل����ى اأرا������س�����ي�����ه�����ا ب�����ني ال���ع���م���ال 
الو�سطى  اآ���س��ي��ا  م���ن  امل��ه��اج��ري��ن 
واأوزبكية  ق��رغ��ي��زي��ة  ع��ن��ا���س��ر   -
تنظيم  ف��اإن  واأخ���را،  وطاجيكية. 
�سرب  ان  �سبق  االره���اب���ي  داع�����س 
رو�سيا - و�سيظل ي�سعى اإىل ذلك - 
يف ال�سرق االأو�سط. ويندد تنظيم 
الع�سكري  بالتدخل  ب�سدة  داع�س 

الرو�سي.
م�ساحلها  ت���ت���ع���ر����س  *ع����ن����دم����ا 

للهجوم، كيف ترد رو�سيا الفعل؟
وفقا  فعلها  رّد  رو���س��ي��ا  تنّظم   -    
�سمال  املعنية. يف  العمليات  مل�سارح 
ال����ق����وق����از، ه����ي ع���ل���ى اأرا����س���ي���ه���ا، 
هناك.  جدا  قوي  القمعي  والبعد 
االأمر  يختلف  الو�سطى،  اآ�سيا  ويف 
مع  ت��ع��اون  اتفاقات  هناك  قليل؛ 
اأوزبك�ستان  م��ث��ل  امل��ن��ط��ق��ة،  دول 
وقرغيز�ستان، كما متلك مو�سكو 
�سوريا،  ام��ا يف  املنطقة.  قواعد يف 
ف��ت��ن��ت��ق��م رو����س���ي���ا ع�����س��ك��ري��ا �سد 
اأن ل��ه��ا ت��ع��اون وثيق  داع�����س، ك��م��ا 
اال�ستخبارات يف  اأج��ه��زة  م��ع  ج��دا 

بلدان املنطقة. 
النهاية  يف  ه��ي  رو�سيا  اإج��اب��ات  اإن 
تتكيف  ولكنها  متاما،  كل�سيكية 

مع االأر�س املعنية.
-------------------------

اوب�سرفاتور  لــونــوفــيــل  ــن  ع
الفرن�سية

اإ�صرائيل ت�صغط على غوتريي�س لوقف ت�صلح حزب اهلل 

بوتني االمن م�سدر �سرعيتهالتفجر االرهابي يف بطر�سبورغ

عملية �سورغوت داع�س تتبنى ومو�سكو ال ترجح الفر�سية االرهابيةطائرات رو�سية يف �سوريا تنتقم من داع�سقاديروف يقاتل بالوكالة عن الرو�س يف ال�سي�سان

- الإقرار بالدافع الإرهابي يف �صورغوت يعني اأن 
التهديد اجلهادي بات يتجاوز معاقله املعروفة يف رو�صيا

- هناك ثالثة م�صارح رئي�صية ترّفع التهديد الإرهابي 
باجتاه رو�صيا: القوقاز واآ�صيا الو�صطى وال�صرق الأو�صط

- اأي هجوم اإرهابي على الرتاب الرو�صي هو اعرتاف 
بالف�صل وتذكري به�صا�صة كبرية

- ميكن تف�صري حرج ال�صلطات الرو�صية باقرتاب حمطتني 
هامتني: النتخابات الرئا�صية وكاأ�س العامل لكرة القدم 

- �صرعية بوتني بنيت يف جانب منها على قدرته على ا�صتعادة النظام والق�صاء على الإرهاب
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عربي ودويل
اجلناح الغربي حتت الق�سف:

هل »بانون الرببري« اأكرث خطورة خارج البيت الأبي�س...؟

يتبّول  اخلــيــمــة،  داخـــل  يــكــون  اأن  ــل  اأفــ�ــسّ    
خارجها، على ان يكون خارج اخليمة، ويتبّول 

داخلها«.

اجلمعة 18 اأغ�سط�ض.
امل�ست�سار  فيه  ي�ستعيد  ــذي  ال الــوقــت  ويف     
اخلا�ض ال�سابق للرئي�ض مكانه كمدير للموقع 
نيوز،  بريتبارت  املتطرف  اليميني  الخباري 
من الوارد اأن يتح�ّسر منتقدوه يف الإدارة على 

   رمبا كان على دونالد ترامب تذّكر ت�سريحات 
ــن مــديــر وكالة  لــيــنــدون جــونــ�ــســون هـــذه ع
املعروف  هوفر،  اإدغار  املركزية  ال�ستخبارات 
الإدارة،  اأع�ساء  من  ع�سو  كل  عن  مبلفاته 
ال�ستقالة،  اىل  بــانــون  �ستيف  دفــع  �ساعة 

الزمن الذي كانوا فيه زمالء. لأن هذا املنّظر 
عودته  منذ  “احلرب”  بـ  بب�ساطة  وعدهم 
ولكن  �سخ�سية،  حرب  اخلا�ض،  القطاع  اىل 
و�سيلة  عرب  �سّنها  يعتزم  اأيديولوجية،  اأي�سا 

اإعالمه.

اأذن  يف  يهم�ض  ــذي  ال الــرجــل 
ترامب

اإىل رئ��ا���س��ة حملة     قبل و���س��ول��ه 
اأغ�سط�س   17 ت���رام���ب،  دون���ال���د 
قنبلة  بانون  �ستيف  كان   ،2016
نيوز،  ب��ري��ت��ب��ارت  م��دي��ر  متفجرة. 
التحريري  بخطه  معروف  موقع 
بع�س  ويف   - امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ي��ن��ي 
 – املوؤامرة  االأحيان يروج لنظرية 
�سعبويا  خطا  ب��ان��ون  �ستيف  ميّثل 
جذريا، حتت �سعار: “دعوا ترامب 

يكون ترامب«.
معروف مبناه�سته لل�ستبل�سمنت 
الغالب  ق��ي  م��ن��اه�����س  وب��ال��ت��ايل   ،
ل���ل���ج���م���ه���وري���ني، ه�����و واح�������د من 
ترامب  ق��ي��ادة  م��ن  ال��ذي��ن متكنوا 
جميع  واإح����ب����اط  االن���ت�������س���ار،  اىل 
تلك  ذل�����ك  يف  مب����ا   - ال���ت���وق���ع���ات 
جناح  مع�سكره.  ع��ن  ���س��ادرة  التي 
الفور بتعيينه يف  جنى ثماره على 
وكبر  امل�ست�سارين  كبر  من�سب 
دونالد  للرئي�س  اال�سرتاتيجيني 

ترامب فور فوزه يف االنتخابات.
احل����������دود  غ�����ام�����������س  م������وق������ع     
وا�سل  بف�سله  وال��ذي  والوظيفة، 
ه������ذا االع�����لم�����ي ت�����س��ل��ي��ب خط 
الرئي�س. ومل يكن هذا يروق دائما 
االإدارة، واأي�سا  اآخرين يف  الأع�ساء 
الكونغر�س،  لكتلة اجلمهوريني يف 
�سلوك  ال���ت���اأث���ر يف  ع��ل��ى  امل�������س���ّرة 
احل���ك���وم���ة ب����اجت����اه م���وق���ف اأك����رث 

معقولية.
الذين  ح������اول  اأ�����س����ه����ر،  ط��ي��ل��ة     
دميقراطيي  ب��ان��ون  عليهم  ُيطلق 
منه.  التخل�س  ال��غ��رب��ي،  اجل��ن��اح 
املا�سي،  اأب���ري���ل  م��ن  اخل��ام�����س  يف 
جمل�س  من  ا�ستبعاده  من  متكنوا 
اأح����داث  ان  اإال  ال���ق���وم���ي.  االأم�����ن 
�سارلوت�سفيل هي التي اأطلقت عليه 
ر�سا�سة الرحمة. فقد دفع �ستيف 
بانون ثمن تلك االأزمة اخلطرة، 
عندما �ساوى ترامب بني النازيني 

التو�سع.
ماذا لو كان ترامب على علم؟

   هل ميكن اأن يكون خميفا للبيت 
اجلمهوريون،  ك��ان  اإذا  االأب��ي�����س؟ 
بانون  ي�سّميهم  ال��ذي��ن  واأول���ئ���ك 
الغربي”  اجل��ن��اح  دمي��ق��راط��ي��ي   “
�سعواء  حملة  ي��ت��وق��ع��وا  اأن  مي��ك��ن 
ال هوادة فيها من بريتبارت، فاإنه 
ترامب  دونالد  اأن  املوؤكد  من غر 
نف�سه يخ�سى انتقام �ساعده االأمين 
ال�����س��اب��ق.   وق���د ا����س���ارت �سحيفة 
“وا�سنطن بو�ست” اىل ان للموقع 
ثقل وا�سح يف خطب الرئي�س. فبعد 
اأن انتقده موقع بريتبارت االثنني 
خطابه  بخ�سو�س  اأغ�سط�س   21
حول اأفغان�ستان، �سارع ترامب اىل 
التايل،  ال��ي��وم  يف  موقفه  ت�سحيح 
فينيك�س،  يف  عقد  اج��ت��م��اع  خ��لل 
التي  بال�سعبوية  ال�سلة  فيه  جدد 
كانت وراء انتخابه: ال اأعتقد اأنهم 
ب��ل��دن��ا، واأن����ا متاأكد.  ح��ق��ا ي��ح��ب��ون 
يف  يرغبون  انهم  نتوهم  اأن  ميكن 
اإىل بلدنا، ولكنني  اإع��ادة العظمة 
يريدون  ال  اأنهم  ب�سراحة  اأعتقد 
ذل�����ك.   ه���ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات، التي 
بحما�س،  اجل���م���ه���ور  ل���ه���ا  ���س��ف��ق 
ت���ت���ج���اوز االإح��������االت امل���ع���ت���ادة اإىل 
االأخ����ب����ار ال���زائ���ف���ة، ل��ت��ت��ح��ول اىل 
لل�سحفيني،  �سرا�سة  اأ���س��د  انتقاد 
اإىل حد  بريتبارت  اإىل خط  اأق��رب 
بانون  اع����اد  ت���رام���ب  اأن  ال��ت��ف��ك��ر 
اأجل  م��ن  م��وق��ع��ه،  اإىل  ق�سد  ع��ن 
خطهما  عن  اأف�سل  ب�سكل  ال��دف��اع 

ال�سيا�سي؟
   تلك هي الفكرة التي تخرج من 
نهاية مقابلة البانون الرببري مع 
مدير  ا�سار  فقد  �ستاندرد.  ويكلي 
مع  ل��ه  حديث  اآخ��ر  اإىل  بريتبارت 
ال��رئ��ي�����س: ق��ل��ت ل���ه: ���س��اأرك��ز على 
انتقاد اال�ستبل�سمنت. قال: ح�سنا، 
اإل ذل��ك، قلت ا�سمع،  اأن��ا يف حاجة 

�ساأكون موجودا دائما حلمايتك.

وقد  الغربي.  اجلناح  دميقراطيي 
تزامنت عودته اإىل قيادة املنرب مع 
عودة الهجمات �سد جاريد كو�سر 

واإيفانكا ترامب.

ال�سني بدل اأفغان�ستان
   غر ان هذه الطريقة يف مهاجمة 
على  عزمه  اأي�سا  ُتخفي  مناف�سيه 
فكرته  وخ���ا����س���ة  اأج����ن����دت����ه،  دف�����ع 
ففي  الدولية.  للعلقات  اخلا�سة 
جمال ال�سيا�سة اخلارجية اخلطان 
ال يلتقيان، فمن جهة التقليديني، 
ومن اجلانب االخر، اتباع “اأمريكا 
التي �ستكون بريتبارت راأ�س  اأوال”، 

حربتهم.
يوؤمن  االأول  ال�������س���ق  ي������زال  ال     
ب���ب���اك�������س اأم����ري����ك����ان����ا وال����ت����ج����ارة 

للعن�سرية،  وامل��ن��اه�����س��ني  اجل����دد 
املعتدل.  املع�سكر  غ�سب  اأث��ار  مما 
انت�سار  ه����و  االن����ت���������س����ار،  وه�������ذا 
ترامب،  واإيفانكا  كو�سر  جلاريد 
�سهر وابنة الرئي�س، وقد كانا من 
املثر  للم�ست�سار  االأوىل  االأه��داف 

للجدل. ولكن باأي ثمن؟

»بانون الرببري«
ل�سحيفة  ب���ان���ون  ����س���ّرح  ل��ق��د     
اإنني  املحافظة:  �ستاندرد  ويكلي 
اأ�سعر بالراحة واأنا اأ�سع يدي على 
اأ�سلحتي “موقع بريتبارت نيوز ». 
العودة  رحيله  �سرافق  ان��ه  وراأى 
اأكرث تقليدية للحكومة،  اإىل خط 
يتعار�س مع موقف ناخبي ترامب، 
��ب نف�سه  ت��ل��ك ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ن�����سّ

املدافعني  واآخ����ر  ب��ا���س��م��ه��ا،  ن��اط��ق��ا 
عنها، كما يقول.

   وتعهد بالقول اإن بانون الرببري 
اأنه  واأو����س���ح  امل��ع��ار���س��ة.  �سي�سحق 
نيوز  ب��ري��ت��ب��ارت  م��وق��ع  اإىل  ي��ع��ود 
اأن�ساأه، واأنه على  اأن  الذي �سبق له 
ما  يعرف  وه��و  اآلته  ت�سغيل  و�سك 
�سيحدث  ان��ه  على  م�سددا  ي��ع��رف، 

ثورة يف تلك االآلة.
اآل�������ة احل��������رب؟ يف كل    ه����ل ه����ي 
االح������وال، ت��ل��ك ه��ي ال��ف��ك��رة التي 
اأحد  ب���والك،  ج��وي��ل  اليها  تو�سل 
ال  تغريدة  يف  بريتبارت،  حم��رري 
حتتمل االلتبا�س ن�سرت يوم رحيل 

بانون: احلرب . 
امل��ع��ار���س��ة التي  وم���ن ال��وا���س��ح ان 
ت�سمل  ����س���ح���ق���ه���ا  ب�����ان�����ون  ي����ري����د 

من  تلفزيون،  اىل  نيوز  بريتبارت 
اأج����ل ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ف��وك�����س نيوز، 
ومرجعّية  بدورها،  جدا  اليمينية 

دونالد ترامب بانتظام.
    اإال ان روبرت مردوخ، امرباطور 
ال�سحافة االأمريكية واالأ�سرتالية، 
قد �سلم امل�سعل اإىل اأبنائه، ويخ�سى 
قب�ستهم  ت��رت��خ��ي  اأن  م��ن  ب��ان��ون 
مع�سكر  اإىل  االن�سمام  درج��ة  اىل 
بدوره  رغبته  هنا  ومن  العومليني. 
يف اإطلق قناة تلفزيونية، لتجاوز 
ف��وك�����س ن��ي��وز ع��ل��ى مي��ي��ن��ه. ويبدو 
رئي�س  مر�سر،  ب��وب  امللياردير  ان 
�سندوق ا�ستثماري و�سبق ان �ساهم 
ب�سكل كبر يف حملة دونالد ترامب 
الربيك�سيت،  اأي�سا يف حملة  ولكن 
ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل��ت��م��وي��ل م��ث��ل هذا 

املعوملة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  اإىل 
على اأنها مت�ساحمة مع املركانتلية 
اجلمهور  ���س��ك��وك  ف���ان  ال�سينية، 
ح��ول��ه��ا ���س��ت��ت��ع��ّم��ق. وي���خ���ت���م: من 
االبي�س  البيت  يكون  ان  املحتمل 
غ���ادر  ان  ب��ع��د  االآن  ه�����دوء  اأك�����رث 
نرى  ان  يبقى  لكن  ب��ان��ون،  �ستيف 
ما اإذا كان هذا الهدوء �سيمتد اىل 

كامل البلد والعامل .

بريتبارت �سّد فوك�ض نيوز
    للو�سول اىل اأعدائه، واال�ستمرار 
بانون  ال��ت��اأث��ر على احل��ك��وم��ة،  يف 
على ا�ستعداد لت�سخر كل الو�سائل 
وتداولت  ال���لزم���ة.  واالم���ك���ان���ات 
ال����ع����دي����د م�����ن و�����س����ائ����ل االإع�������لم 
بتمديد  ط���م���وح���ه  االأم����ري����ك����ي����ة 

اأف�سل و�سيلة  الدولية باعتبارهما 
حتت  االأمريكية،  امل�سالح  حلماية 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  رع��اي��ة 
الثاين  ال�سق  اما  والتجارة احلرة. 
ارت��ي��اب��ا وح����ذرا، يرف�سون  ف��اأك��رث 
ال��ت��دخ��ل، ب��ل اإن��ه��م ي��ع��ت��ربون اأنه 
ب���ق���ب���ول ال����ع����ومل����ة، ي����ع����ّزز ال���ذي���ن 
يطلقون عليهم العومليني، عدوهم 

احلقيقي: ال�سني.
را�سل  وال������رت  ه����و حت��ل��ي��ل  ه�����ذا    
الدولية  ال��ع��لق��ات  اأ���س��ت��اذ  م��ي��د، 
ن�سرته  م���ق���ال  يف  ب���ي���د،  ك��ل��ي��ة  يف 
جورنال.  ���س��رتي��ت  وول  �سحيفة 
حلملة  ميكن  ن��ظ��ره،  وج��ه��ة  فمن 
بانون لزعزعة اال�ستقرار اأن توؤتي 
ث��م��اره��ا يف ج��م��ي��ع احل�����االت: من 
النظر  فيها  �سيتم  ال��ت��ي  اللحظة 

�سارلوت�سفيل احلادثة التي اطاحت مب�ست�سار الرئي�س

انت�سرا ولكن باي ثمن؟

�سهام بانون ت�ستهدف البيت االبي�س

هل حقا تخلى ترامب عن منّظره؟

بانون خرج من البيت االبي�س ومل يرحل

- اأعلن احلرب على خ�صومه يف حرب �صخ�صية واأي�صا 
اأيديولوجية عرب و�صيلة اإعالمه

- رحيل امل�صت�صار املثري للجدل انت�صار جلاريد 
كو�صرن واإيفانكا ترامب.. ولكن باأي ثمن؟

- ميكن حلملة بانون لزعزعة ال�صتقرار اأن 
توؤتي ثمارها يف جميع احلالت

- هل اأعاد ترامب بانون ق�صدا اإىل موقعه من اأجل الدفاع ب�صكل اأف�صل عن خطهما ال�صيا�صي؟

- للو�صول اىل اأعدائه وا�صتمرار تاأثريه على احلكومة، بانون على ا�صتعداد لت�صخري كل الإمكانات الالزمة

•• الفجر - مارتن الفييل
 – ترجمة خرية ال�صيباين
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 103100   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

 08933 ، ،  نيو جر�سي  ، نيوبرنزويك  ب��لزا  اأن��د  جون�سون  : وان جون�سون  وعنوانه 
7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:2010/03/08 وامل�سجلة حتت الرقم : 100273 
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/11/21 وحتى تاريخ: 2027/11/21.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

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

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 103105   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

 08933 ، ،  نيو جر�سي  ، نيوبرنزويك  ب��لزا  اأن��د  جون�سون  : وان جون�سون  وعنوانه 
7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:2009/11/12 وامل�سجلة حتت الرقم : 97754 
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/11/21 وحتى تاريخ: 2027/11/21.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

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

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 103108   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

 08933 ، ،  نيو جر�سي  ، نيوبرنزويك  ب��لزا  اأن��د  جون�سون  : وان جون�سون  وعنوانه 
7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:2009/11/12 وامل�سجلة حتت الرقم : 97744 
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/11/21 وحتى تاريخ: 2027/11/21.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

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

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 103248   
باإ�سم : م�سرف الهلل

وعنوانه : �س.ب. 63111 ،  بناية ال�سيخ �سلطان بن خليفة اآل  نهيان ، �سارع الكورني�س 
،  اأبوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.   

بتاريخ:2008/06/16 وامل�سجلة حتت الرقم : 89530 
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/11/26 وحتى تاريخ: 2027/11/26.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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EAT 34710 EAT 34721 EAT 34722 EAT 34880

اإعالن جتديد 
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 100146
با�س������م : ال�سيد / �سي فو�سو

وعنوان����ه:  دبي �س ب :4096  
وامل�سجلة حتت رقم:      )97670(     بتاريخ: 2009/11/08

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 2027/09/18

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً للأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العلمات التجارية.
اال�سرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

بتاريخ :  2017/03/8 املودعة حتت رقم : 269402 
با�س��م : يلو فلور التجارية )�س ذ م م(

وعنوانه : �س ب 51585، دبي، اأ ع م    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

امللب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة   : 25

و�سف العلمة :  هي عبارة عن كلمة COTT'S WOOL مكتوبة باللغة اللتينية وباللون 
االأ�سود

اال�س��رتاطات   : دون �سرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

بتاريخ : 2016/03/26 املودعة حتت رقم :270280     
با�س��م : جمموعة �سركات ال�سفر

وعنوانه : �س ب 22320، ال�سارقة، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

امللب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س 
الواق�عة بالفئة   : 25

و�سف العلمة    : هي عبارة عن �سكل م�ستطيل مكتوب يف و�سطه كلمة CRYSTAL مكتوبة 
االأبي�س  باللونينب  ب��ل��ورة  ر�سم  االأي�سر  جانبها  على  وي��وج��د  االأبي�س  وباللون  اللتينية  باللغة 

واالأ�سود
اال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :268385     بتاريخ :  2017/02/16

با�س��م : بي اأو اأو ان اأي ايه لتجارة م�ستح�سرات التجميل )�س ذ م م(

وعنوانه : مكتب رقم 203  ملك ابوبكر �سلطان بال�ساالت –ديرة- دبي � اأ ع م

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي امللب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  االأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�س 

وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان

الواق�عة بالفئة   : 3

و�سف العلمة    :  هي عبارة عن كلمة Faiza مكتوبة بطريقة مبتكرة باللغة اللتينية وباللون االأ�سود 

اال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة ، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 دايودبوتا انرتنا�سيونال

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 24143

با�س��م: �س. او�سوت�سبا كو. ليمتد

وعنوانه: 348 رامكامهاينج روود، هوماك، باجنكابي ، بانكوك 10240، تايلند

وامل�سجلة حتت رقم : )20726(  بتاريخ: 1999/5/3

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/11/4 وحتى تاريخ : 2027/11/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ الرواد الدولية للملكية الفكرية

بن�سر التعديلت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل 
العلمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم :   056685            بتاريخ 21 / 10 / 2003
امل�سجلة حتت رقم :                            بتاريخ :  19     /   12   / 2004                 

با�س��م: �س. م�سرت بيكر ذ.م.م.   
وعنوانه:  دبي، الكرامة، �س.ب:51453، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اخلبز واحللويات والفطائر و املعجنات..  

الواق�عة بالفئة   :  30
التعديلت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تعديل العلمة من : 

اإىل : 

تغ�ر الوكيل )املحل املختار للمرا�سلت(:
من :  

-  اىل :  الرواد الدولية للمكلية الفكرية
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  270299            بتاريخ : 26 / 03 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: : �سيبل ليمتد.   
مومباي  ب��رل،  ل��وار  م��رج،  ك��ادام  جانباترو  ب��ارك،  بزن�س  بينين�سيوال  هاو�س،  �سيبل  وعنوانه: 

400013 ماهارا�سرتا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

منتجات طبية و�سيدالنية.     
الواق�عة بالفئة: 05

Ankamycin كتبت ب�سكل مميز باللون  و�سف العلمة: هي عبارة عن الكلمة اللتينية 
االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.   

  اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

  الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  269654            بتاريخ : 13 / 03 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: : االوج لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 7249، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد بناء )غر معدنية(، اأنابيب قا�سية غر معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غر 

معدنية قابلة للنقل، ن�سب )جم�سمات( غر معدنية.
الواق�عة بالفئة: 19

االأ�سود  باللون  ب�سكل مميز  كتبت   ACPLEX اللتينية  الكلمة  عبارة عن  العلمة:  و�سف 
كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.   

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

 بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  269768              بتاريخ : 14 / 03 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�س��م: : ماك�سي�س للتجارة �س.ذ.م.م. 

وعنوانه: �س.ب 115642، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

امللب�س و لبا�س القدم و اأغطية الراأ�س.
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العلمة: عبارة عن الكلمات اللتينية COMFORT MODE كتبت ب�سكل مميز 
باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.   

   اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108  
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  276980              بتاريخ : 24 / 07 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: : جولدن هيل لتجارة الدراجات ) �س.ذ.م.م (.
وعنوانه: �س.ب 25087 دبي، االأم�ارات العربي�ة املتح�دة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.

الواق�عة بالفئة: 12 
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن �سكل را�س رجل ي�سع قبعة من ري�س الطيور بي�ساء و حمراء اللون �سمن 
دائرة �سوداء يتخللها لون رمادي حماطة من الداخل باللون اال�سفر الغامق ومن اخلارج باللون االأحمر 
وا�سفلها   )  GOLDEN HILL BICYCLES( اللتينية  الكلمات  اال�سود  باللون  فوقها  كتبت 
خلفية  على  مكتوبة  والعلمة  حمراء  خلفية  على  االأبي�س  باللون   )APPACHE( اللتينية  الكلمة 

بي�ساء حماطة باللون االأ�سود، وب�سكل مميز، كما هو مو�سح بال�سكل.
   اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  269655            بتاريخ : 13 / 03 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: : االوج لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 7249، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد بناء )غر معدنية(، اأنابيب قا�سية غر معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غر 

معدنية قابلة للنقل، ن�سب )جم�سمات( غر معدنية.
الواق�عة بالفئة: 19

االأ�سود  باللون  ب�سكل مميز  كتبت   ECOPLY اللتينية  الكلمة  العلمة: عبارة عن  و�سف 
كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.   

  اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

 الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  269656            بتاريخ : 13 / 03 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: : االوج لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 7249، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد بناء )غر معدنية(، اأنابيب قا�سية غر معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غر 

معدنية قابلة للنقل، ن�سب )جم�سمات( غر معدنية.
الواق�عة بالفئة: 19

مميز  ب�سكل  كتبت   CHAMMISPLEX اللتينية  الكلمة  عن  عبارة  العلمة:  و�سف 
باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.   

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

 بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  269171            بتاريخ : 05 / 03 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: : �سفاري �ستار للتجارة )�س.ذ.م.م(.
وعنوانه: �س.ب 117359، دبي، االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
امللب�س و لبا�س القدم و اأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العلمة: عبارة عن الكلمة اللتينية Ricabi كتبت ب�سكل مميز باللون االأ�سود حيث 
اإط��ار مميز  R ب�سكل مميز باللون االأحمر و حيث كتبت العلمة داخل  كتب احلرف اللتيني 

باللون االأ�سود يليه من اجلهة الي�سرى مثلث باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  270300            بتاريخ : 26 / 03 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: : �سيبل ليمتد.   
مومباي  ب��رل،  ل��وار  م��رج،  ك��ادام  جانباترو  ب��ارك،  بزن�س  بينين�سيوال  هاو�س،  �سيبل  وعنوانه: 

400013 ماهارا�سرتا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

منتجات طبية و�سيدالنية.     
الواق�عة بالفئة: 05

و�سف العلمة: هي عبارة عن الكلمة اللتينية Sugacip كتبت ب�سكل مميز باللون االأ�سود 
كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.   

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  270474            بتاريخ : 29 / 03 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: : �سركة كان ري�ستوران كافتريا توريزم جيدا جتارة ليمتد.                      
وعنوانه: �سريفايل ماهالي�سي باربارو�س، كادي�سي �سيهيت زقاق، رقم 27 اومراين، اإ�سطنبول، تركيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خ��دم��ات ت��وف��ر االأط��ع��م��ة و امل�����س��روب��ات، خ��دم��ات امل��ط��اع��م، خ��دم��ات م��ط��اع��م اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة، خدمات 
الوجبات  تقدمي  مطاعم  )الكانتينات(،  املتنقلة  و  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  املقاهي،  خدمات  الكافتريات، 
خدمات  )املوتيلت(،  ال�سغرة  الفنادق  خدمات  الفنادق،  خدمات  املوؤقتة،  االقامة  اأماكن  حجز  اخلفيفة، 
الفنادق، دور احل�سانة  املوقتة، احلجز يف  اأماكن االقامة  تاأجر  اأرا�سي خميمات،  ت�سهيلت  النزل، توفر 

النهارية، ايواء احليوانات املوؤقتة.
الواق�عة بالفئة: 43

باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   )  HAPPYMOON’S و�سف العلمة: عبارة عن الكلمات اللتينية ) 
االأحمر داخل �سريط مائل و ملتوي باللون االأ�سفر الفاحت و حمدد باللونني البني و االأ�سود، و الكل على 
خلفية �سكل ي�سبه الدرع مكون من مربعات �سغرة باللونني االأحمر و االأبي�س و حمدد باللون االأ�سود و يف 
اجلزء العلوي منه كتبت العبارة since 1999 باللونني االأبي�س و االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.   

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .
ادارة العالمات التجارية
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الثنني  28  اأغ�سط�س 2017 العدد 12108
منوذج اعالن الن�سر

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: �سركة جنيد للعطور
Hajar طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية :حجر

املودعة بالرقم :254741     بتاريخ :2016/06/05
با�س������م :�سركة جنيد للعطور

وعنوانه:�سناعية 2 ال�سارقة خان�ساحب م�ستودع 58 هاتف:0505759855 فاك�س: 065562700
 �سندوق الربيد: 95767 امييل: hruae@syedjunaidalam.com ال�سارقة

اخرى  وم��واد  االقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات   3 الفئة  بالفئة:3  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
عطرية  وزي��وت  عطور  �سابون  وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  امللب�س  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل 

م�ستح�سرات جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ا�سنان. 
و�سف العلمة:حجر باللغة العربية وباللغة االنكليزية - وهو ا�سم لعطر رجايل باللون االزرق مزين باحجار 

برتقالية و�سفراء اللون.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .
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تدريباته  االإم���ارات  بنادي  الكرة  فريق  ا�ستاأنف 
م�ساء اأم�س االأول بعد الراحة التي ح�سل عليها 
الفريق من املدرب الت�سيكي اإيفان ها�سيك عقب 
للمو�سم  ا�ستعدادا  ال�سربي  املع�سكر  من  العودة 
اجلديد، وانطلق التدريب على اال�ستاد الرئي�سي 
رئي�س جمل�س  ال�سم�سي  بح�سور حممود ح�سن 
جمل�س  ع�سو  ال�سملن  حممد  واأح��م��د  االإدارة 

جمل�س  ع�سو  الطويل  اإبراهيم  وخليل  االإدارة 
االإدارة م�سرف عام الفريق االأول وبا�سم عبد اهلل 
التدريب  ا�ستمل  حيث  الفريق  مدير  ال�سام�سي 
اللياقي للعبني باجلري على  املعدل  على رفع 
ن�����س��ف م��ل��ع��ب ل��ف��رتة جت�����اوزت ال��ن�����س��ف �ساعة 
بع�س اخلطط  اإىل  التدريب  ها�سيك  ح��ول  ،ث��م 

الفنية. 

وقد ح�سر جميع اللعبني التدريبات من اأجل 
9 م��ن �سبتمرب  ال�����س��ارق��ة يف  ل��ل��ق��اء  اال���س��ت��ع��داد 
احلايل على ملعب �ستاد ال�سارقة يف اإطار اجلولة 
ي�ستعد  كما   ، العربي  اخلليج  ك��اأ���س  م��ن  االأوىل 
خل��و���س م��ب��اراة ودي���ة اأخ���رة اأم���ام احت���اد كلباء 

بتاريخ 30 اأغ�سط�س على ملعب االإمارات.
رئي�س  ال�سم�سي  ح�سن  حممود  وجه  جانبه  من 

جمل�س االإدارة ال�سكر للعبني على االلتزام يف 
موؤكدا  الفني،  اجلهاز  تعليمات  وتنفيذ  املع�سكر 
يف  وت�سر  وم��ه��ي��اأة  اإيجابية  ك��ان��ت  ال��ظ��روف  اأن 

االجتاه ال�سحيح.
يعملون  اللعبني  جميع  اأن  ال�سم�سي  واأ���س��اف 
الفني من خلل تطبيق  امل�ستوى  بكل قوة على 
واأي�سا  ب��ه��ا  واالل���ت���زام  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  تعليمات 

التقوية  ي��ت��اب��ع ح����االت  ال����ذي  ال��ط��ب��ي  اجل���ه���از 
ل��لع��ب��ني واأي�����س��ا ال��ت��غ��ذي��ة، واجل��ه��ود االإداري����ة 
الإجن�����اح م�����س��رة ال��ف��ري��ق حت���ت اإ����س���راف خليل 

الطويل وبا�سم ال�سام�سي.
من جانبه اأو�سح خليل الطويل م�سرف الفريق 
الفريق  يبداأ  اأن  يف  التفاوؤل  من  حالة  هناك  اأن 
م�����س��واره امل��و���س��م امل��ق��ب��ل ب�سكل ج��ي��د، وق���د لعب 

ن�سبة  وه��ي  االآن  ودي��ة حتى  5 مباريات  الفريق 
ج��ي��دة ج����دا، وه���ن���اك م���ب���اراة ودي����ة ���س��اد���س��ة يف 
الطريق وقد تعمد اجلهاز الفني ذلك من اأجل 
املو�سم،  يف  امل��ب��اري��ات  ل�سغط  اللعبني  جتهيز 
ت��ك��ون اجل��اه��زي��ة ع��ل��ى اأمت وج���ه لتقدمي  ح��ت��ى 
تطلعات  يلبي  لل�سقور  م�سرف  م�ستوى وظهور 

جماهره. 

احتاد  رئي�س  ال��ن��ي��ادي  ع��ام��ر  �سعيد  ع��ب��داهلل  ثمن 
اجلهود  بوك�سينغ  والكيك  ت��اي  للمواي  االإم����ارات 
اآل  ح��م��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  يبذلها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
القتال  ف��ن��ون  ال��ع��اب  ك��اف��ه  ل��رع��اي��ة ودع���م  خليفة 
خلل  من  ال�سقيقة  البحرين  مملكة  يف  املختلطة 
وتعزيز  القتالية  الريا�سات  ملختلف  امل�ستمر  دعمه 
التعاون لدول اخلليج  انت�سارها على م�ستوى دول 
ال���ع���رب���ي���ة..واأ����س���اف ع��ق��ب ت��ه��ن��ئ��ة الع����ب منتخب 
االإمارات للمواي تاي حممد الكثري الفائز باأول 

كلغم   56 وزن حتت  للإمارات يف  ذهبية  ميدالية 
والكيك  ت��اي  للمواي  االإم���ارات  احت��اد  حتت مظلة 
بوك�سينج امل�سهر حديثا وذلك من خلل م�ساركته 
القتالية  للفنون  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ط��ول��ة  يف 
الثانية التي اختتمت موؤخرا  املختلطة يف ن�سختها 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ب��ح��ري��ن��ي  االحت�����اد  ب���اإ����س���راف 

املختلطة.
واأع����رب ال��ن��ي��ادي ع��ن ���س��ع��ادت��ه مب�����س��ارك��ة منتخب 
االإم�����ارات الأول م���رة يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي تعد 

من البطوالت الناجحة فنيا وجماهريا ، م�سيدا 
الثانية،  الن�سخة  �سهدته  ال��ذي  ال��رائ��ع  بالتنظيم 
ب�سكل  �سيتعاون  االإم����ارات  احت��اد  اأن  على  وم��وؤك��دا 
كبر مع �سقيقه البحريني يف ن�سر اللعبة واالرتقاء 
ب��ه��ا مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى اجل��ان��ب��ني واملنطقة 
ال��ت��ي تتطلب  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  ب�سكل ع���ام خ���لل 

ت�سافر اجلهود مبا ي�سهم يف ات�ساع ن�سر اللعبة.
بوك�سينغ  والكيك  ت��اي  امل���واي  احت��اد  رئي�س  ووج��ه 
ب�سرورة امل�ساركة يف البطوالت اخلارجية مبختلف 

نطاقاتها من اأجل رفع م�ستوى اللعبني وتطوير 
بالفائدة م�ستقبل على  يعود  الفنية مبا  قدراتهم 
اكت�ساب  امل�����س��اه��م��ة يف  ب��ج��ان��ب  وال��ل��ع��ب��ة  ال���لع���ب 
اخل����ربات امل��ط��ل��وب��ة م��ن خ���لل ف��ر���س االحتكاك 
امل�ستمر بغية تهيئة اللعبني واملنتخبات الوطنية 
جمال  يف  والعاملية  االإقليمية  ال��ب��ط��والت  ملختلف 
ريا�سة املواي تاي والكيك بوك�سينغ التي تعترب من 

الريا�سات احلديثة.
واخ��ت��ت��م ع���ب���داهلل ال���ن���ي���ادي - م���وؤك���دا ب����ان احتاد 

ثابتة  بخطى  ي�سر  بوك�سينغ  والكيك  ت��اي  امل��واي 
يف  �سيتم  باأنه  كا�سفا   ، الإ�سرتاتيجية حمددة  وفقا 
الفرتة املقبلة و�سع خطة �ساملة لت�سكيل منتخبات 
امل����واي  ري��ا���س��ت��ي  يف  االأوزان  جل��م��ي��ع  ل����لإم����ارات 
االإعداد  فر�س  توفر  م��ع  بوك�سينغ  والكيك  ت��اي 
االإم��ارات يف  واالحتكاك مبا ي�سهم يف دعم ريا�سة 
هذا املجال. من جهة اأخرى اختتم االأ�سبوع املا�سي 
�سمن  اأق��ي��م  ال��ذي  ت��اي  للمواي  ال�سيفي  املع�سكر 
مت  وال���ذي  الريا�سي  ظبي  اأب��و  مهرجان  فعاليات 

خلله تعريف ع�ساق اللعبة واجلماهر بانطلقة 
بوك�سينغ  الكيك  و  ت��اي  ل��ل��م��واي  االإم�����ارات  احت���اد 
املعر�س   زوار  م�ساركة  ال�سيفي  املع�سكر  و�سهد 
تدريبات املواي تاي خلل ال�سهرين املا�سيني حتت 
وخمت�سني  موؤهلني  تايلنديني  مدربني  اإ���س��راف 
يف جم���ال ال��ل��ع��ب��ة، و ���س��ه��د ج��ن��اح االحت����اد ح�سور 
والتعرف  املميزة،  الريا�سة  تلك  مع  تفاعل  مميز 
على اأهدافها وفنونها النبيلة، وهو ما يوؤكد وجود 

قاعدة حمبة عا�سقة للريا�سة بالدولة.

بح�سور رئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة النادي

ا�صتئن����اف �صق���ور الإم���ارات ت���دريباته��م بع���د مع�صك���ر �صربي���ا

ثمن جهود خالد بن حمد اآل خليفة

النيادي: نركز على البطولت اخلارجية لالرتقاء مب�صتوى لعبينا

ا�صابة توما�س تهدد �صفقة كليفالند وبو�صطن 
كليفلند  بني  اخلمي�س  ح�سلت  التي  التبادل  �سفقة  ا�سبحت 
كافاليرز، و�سيف بطل دوري كرة ال�سلة االأمركي للمحرتفني، 
�سلتيك�س، مهددة بعدما  ال�سرقية بو�سطن  املنطقة  ومناف�سه يف 
يف  ا�سابة  من  يعاين  توما�س  اي��زي��اه  اأن  الطبي  الفح�س  اأظهر 

وركه.
وتو�سل كليفلند وبو�سطن اخلمي�س اىل اتفاق يق�سي بح�سول 
البطل مقابل  اإيرفينغ من و�سيف  االأخر على خدمات كايري 
التخلي ل��لأخ��ر ع��ن ت��وم��ا���س وج���اي ك����راودر وال��ك��روات��ي اأنتي 
زيزيت�س، اإ�سافة اىل اخليار االأول لنادي بروكلني نت�س يف درافت  

.2018

ل��ك��ن ال��ت��ق��اري��ر ال�����س��ادرة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حت��دث��ت ال�سبت 
اوف   توما�س يف بلي  لها  تعر�س  ا�سابة  قلق من  كليفلند  اأن 

املو�سم املا�سي مع فريقه بو�سطن.
التنفيذي  امل��دي��ر  ل��ك��ن  ج��راح��ي��ة  لعملية  ت��وم��ا���س  يخ�سع  ومل 
لبو�سطن داين اينج اعرتف باأن االإ�سابة لعبت دورا اىل حد ما  
يف قرار التخلي عن اللعب، كا�سفا لو�سائل االعلم باأن �سانع 

االألعاب قد يغيب عن بداية املو�سم املقبل.
اأن م�سوؤويل الفريقني �سيتباحثان  وذك��رت �سبكة اي ا�س بي ان  
من  ا���س��ايف  بتعوي�س  كليفلند  يطالب  وق��د  ال�سبت،  بامل�ساألة 

بو�سطن قبل الت�سديق على عملية التبادل.

م�سدرين  عن   Cleveland.com االخباري  املوقع  ونقل 
ال�سبت باأن و�سيف بطل املو�سم املا�سي وبطل 2016 ال يزال يف 

اطار عملية مراجعة  �سفقة التبادل.
وتقدم ايرفينغ الذي �سجل خلل مو�سم 2016-2017 معدال 
25،2 نقاط يف املباراة و�ساهم يف قيادة فريقه اىل الدور  قدره 
بطلب  املا�سية،  الثلثة  املوا�سم  يف  االمركي  للدوري  النهائي 
بح�سب  املنا�سب  بالتقدير  الأنه ال يحظى  كليفلند  انتقاله من 

ما زعم، وذلك يف ظل وجود امللك  ليربون جيم�س.
بو�سطن  يف  الطبي  للفح�س  ايرفينغ  يخ�سع  اأن  املتوقع  وم��ن 

خلل ال�ساعات القليلة املقبلة.

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06681/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ا�سرار احمد للخدمات الفنية - �س ذ م م ، وا�سرار احمد مقبول احمد 
 مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م ، وعلى نا�سر عبداهلل العوي�س ال�سام�سي   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06681/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بدفع ما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخلء التام والفعلي وتقدمي 

�سهادة براءة ذمة من  الكهرباء واملياه 
اخلء عقار - ان املدعي عليهم ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرتة من 2017/5/15 وحتى 2017/8/14 
فرت�سد بذمته مبلغ 7000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخلء يف 2017/6/19 ن�سرا يف 
اجلريدة فرت�سد يف ذمته مبلغ وقدره 7000 درهم وما ي�ستجد من اجرة حتى التاريخ التام والفعلي مع  الزام 

املدعي عليه الثاين بالت�سامن مع املدعي عليها االوىل بدفع بدالت االيجار
وحتى   2017/5/15 م��ن  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�سد  ان��ه  م��ال��ي��ة-  مطالبة 
2017/8/14 ورغم اخطاره يف 2017/6/19 ميتنع عن ال�سداد فرت�سد يف ذمته مبلغ وقدره 7000 درهم وما 
ي�ستجد من اجرة حتى التاريخ التام والفعلي مع الزام املدعي عليه الثاين بالت�سامن مع املدعي عليها االوىل 

بدفع بدالت االيجار 
ارت��داد كل �سيك مبلغ 2000 وقد ارتد عدد )1( �سيك  مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة 

دون �سرف
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من تطهر املاأجور من 

تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االربعاء  املوافق 2017/9/13 ال�ساعة 2.30م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06597/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 

          وخالد عبداهلل عبد الرحيم  
مبا اأن املدعي : فولكان كابلن    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06597/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليهم مبلغ 85.463 درهم وذلك عن رد قيمة 
العقد 2017/1/14 ورغم اخطارهم يف  نهاية  للفرتة من 2016/9/1 وحتى  ايجارية 

2017/6/11 ميتنعوا عن ال�سداد 
مطالبة مالية - ان املدعي عليهم ميتنعوا عن رد مبلغ التاأمني ال�سابق ا�ستلمه عند 

بداية التعاقد وذلك رغم انتهاء العلقة االيجارية 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد  املوافق 
بالدائرة  ال��ث��ال��ث��ة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  م   2.30 ال�ساعة   2017/9/10
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
     اإعادة اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05420/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : غالفيز للخدمات البحرية والهند�سة - ذ م م 

مبا اأن املدعي : مدينة دبي امللحية - �س ذ م م   
قد اأق��ام �سدكم ال��دع��وى 02/05420/2017/جت������اري اي��ج��ارات ام��ام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى االخلء  مطالبة مالية - 

الفعلي 
اخلء عقار - الزام املدعي عليه باخلء املاأجور فورا ال�ستحالة جتديد عقد االيجار 
معه وذلك لعدم �سداد االجرة من تاريخ 2013/2/14 وحتى تاريخ 2017/7/1 علما 

بانه مت انذاره باالخلء بتاريخ 2017/3/9 
للفرتة من  ايجارية  املدعي عليه مبلغ كقيمة  انه تر�سد بذمة   - مطالبة مالية 

2013/2/14 وحتى 2017/6/1 ورغم اخطاره يف 2017/3/9 ميتنع عن ال�سداد
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

االحد   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/9/10 امل��واف��ق 
بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف   . الن�سر  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثلثة  م��دة  اأم��ر بتق�سر  ، وق��د 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
     اإعادة اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06562/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : ايكام للنقليات - �س ذ م م   

مبا اأن املدعي : �سركة مدينة االعمال الكويتية العقارية - فرع دبي    
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06562/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزامها ب�سداد ما ي�ستجد منن ايجار حتى تاريخ االخلء الفعلي
للماجور للفرتة من 2016/5/1  �سداد االج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��لء عقار 
اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   14208 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/7/31 وحتى 

بال�سداد او االخلء يف 2017/3/25 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )14208( كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهر املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
2017/9/10 ال�ساعة 2.30 م  امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سر مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

الإمارات حتقق برونزية يف 
كاأ�س العامل للتايكوندو مب�صر

 
فاز العب املنتخب الوطني ونادي ال�سارقة عبد اهلل غلوم املازمي بامليدالية الربونزية ببطولة 
العامل للنا�سئني بالتايكواندو واملقامة يف �سرم ال�سيخ مب�سر. وتعد امليدالية الربونزية االوىل 

لتايكوندو االمارات على م�ستوى بطوالت العامل للنا�سئني منذ انطلق ممار�سة اللعبة.
االجنازاإىل  ال��زي��ودي  حمدان  احمد  للتايكوندو  االم���ارات  احت��اد  ادارة  جمل�س  رئي�س  واأه���دى 
االم��ارات قدما يف طريق  لتايكوندو  االإجن��از ي�سع  ان هذا  ..موؤكدا  بالدولة  الر�سيدة  القيادة 

االإجنازات العاملية امل�ستقبلية .
ونادي  امل��ازم��ي  اللعب  ال�سويدي  خليفة  زاي��د  التايكوندو  احت��اد  رئي�س  نائب  هناأ  جهته  من 

ال�سارقة ومدربيه.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر

 26 ال�����س��ب��ت  اأم�����س االول  اخ��ت��ت��م��ت 
اأغ�سط�س اجلاري، ور�سة عمل بداية 
 2018-2017 الريا�سي  املو�سم 
التي نظمتها جلنة دوري املحرتفني، 
قدمها  حم��ا���س��رات  ع��ل��ى  وا�ستملت 
مراقب  بلكبورن  م��ارك  اخل��ب��ران 
امل�����ب�����اري�����ات ب�����االحت�����ادي�����ن ال������دويل 
االإجنليزي،  وال������دوري  واالأوروب�������ي 
مدير  ف��ون  ماك�سيمليان  واالأمل����اين 
اإ�سافة  االأوروب���ي،  باالحتاد  امللعب 
اإدارات  خمتلف  من  عمل  اأوراق  اىل 

فريق عمل اللجنة.
عدد  ا�ستعرا�س  الور�سة  خ��لل  ومت 

م���ن ال��ت��ع��دي��لت ال��ت��ي ط�����راأت على 
اللوائح املنظمة مل�سابقات املحرتفني 
ل��ل��م��و���س��م اجل����دي����د، وال��ك�����س��ف عن 
وامل�ساريع  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����ب�����ادرات 
اللجنة  ت��ع��ت��زم  ال���ت���ي  ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 
منظومة  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف  تنفيذها، 
خمتلف  يف  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري 

اجلوانب.
ا�ستمرت  ال���ت���ي  ال���ور����س���ة  و����س���ه���دت 
ل��ث��لث��ة اأي�������ام، ت���ف���اع���ًل ك���ب���راً من 
االأندية  وممثلي  املباريات  م�سوؤويل 
املحرتفة، الذين تعرفوا على اأحدث 
االأ�ساليب يف تنظيم واإدارة املباريات، 
العاملية  التجارب  اأجنح  ووقفوا على 
م���ن خ����لل ال���ع���ر����س ال�����ذي قدمه 

خبرا االحتاد االأوروبي لكرة القدم، 
املناق�سات  ال��ع��دي��د م��ن  ح��ي��ث ج���رت 
ح��ول ح��االت م��ن ال��دوري��ات العاملية 

مت عر�سها خلل املحا�سرات.
)مراقبو  املباريات  م�سوؤولو  وخ�سع 
االإعلميون  امل�����س��وؤول��ون  امل��ب��اري��ات، 
وم�سوؤولو مراقبة الدخول( يف اليوم 
االأخر من الور�سة الختبار، للوقوف 
امل�ساركني  ا����س���ت���ف���ادة  م�����دى  ع���ل���ى 
م��ن ال��ور���س��ة، وم���ا مت ت��ق��دمي��ه من 
اللوائح،  ت��ع��دي��لت  ح��ول  معلومات 
وا���س��ت��م��ل االخ���ت���ب���ار ع��ل��ى ع����دد من 
املباريات،  ح��دث��ت يف  ال��ت��ي  احل���االت 
اأ�سئلة عامة حول تنظيم  اإىل جانب 
امل���ب���اري���ات. م���ن ج��ان��ب��ه ���س��ك��ر وليد 

للجنة  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�سني 
خلل  ب���االإن���اب���ة  امل��ح��رتف��ني  دوري 
ال���ور����س���ة، ممثلي  ح��دي��ث��ه يف خ��ت��ام 
االأن��دي��ة وم�����س��وؤويل امل��ب��اري��ات، على 
احل�سور وامل�ساركة، متمنياً اأن يكون 
الفائدة  ع��ل��ى  ح�����س��ل  ق���د  اجل��م��ي��ع 
اللجنة  اأن  املطلوبة، واأكد احلو�سني 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة نهجها يف  ح��ري�����س��ة 
ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه ال��ور���س��ة ���س��ن��وي��اً قبل 
انطلقة كل مو�سم، من اأجل تزويد 
التي  واخل��ربات  باملعارف  امل�ساركني 
مت��ك��ن��ه��م م����ن ال���ق���ي���ام ب����دوره����م يف 
الوجه  على  املباريات  واإدارة  تنظيم 
االأك��م��ل.  وق���ال: �سعادتنا ك��ب��رة يف 
بالتجاوب  امل��ح��رتف��ني  دوري  جل��ن��ة 

الوا�سح من قبل االأندية وم�سوؤويل 
امل����ب����اري����ات م����ع م����ا مت ت���ق���دمي���ه يف 
ال��ور���س��ة، ���س��ررت ب��ال��ت��ف��اع��ل الكبر 
حر�سوا  ال��ذي��ن  امل�ساركني  قبل  م��ن 
على مناق�سة ما مت طرحه خا�سة يف 

اجلوانب التنظيمية، واحلاالت التي 
مت عر�سها من الدوريات العاملية.

دوري  ح���ر����س���ت جل���ن���ة  واأ�������س������اف: 
الور�سة  ه��ذه  خ��لل  من  املحرتفني 
ع���ل���ى ت���ق���دمي ع���ر����س م��ف�����س��ل عن 

امل�������س���اري���ع ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة وامل����ب����ادرات 
التطويرية اجلديدة، ليتعرف عليها 
وم�سوؤويل  االأن��دي��ة  م��ن  امل�����س��ارك��ون 
كل  اأن  ت��رى  اللجنة  الأن  امل��ب��اري��ات، 
ت��ن��ف��ي��ذ هذه  ���س��ري��ك��ة يف  االأط�������راف 

امل�ساريع التي لن يكتمل جناحها اإال 
والعمل  وتكاتفهم،  اجلميع  بتعاون 
ب���روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د، ح��ت��ى ي�سل 
اليه من جناح  اإىل ما ن�سبو  دورينا 

وتطور.

•• ال�صارقة - الفجر

ن��ورة حممد �سالح العبة نادي  اأح��رزت 
فتيات ال�سارقة لل�سطرجن، كاأ�س بطولة 
اخلاطف  لل�سطرجن  الفردية  االإم���ارات 
والتي اأقيمت يف �سيافة نادي ال�سطرجن 
فوز  وجاء  بال�سارقة،  للفتيات  والثقافة 
نورة بعدما حققت 8 نقاط يف 9 جوالت، 
التي  للبطولة  االأخ��رة،  وعقب اجلولة 
ق����ام ح�سني  38 الع��ب��ة  ف��ي��ه��ا  ���س��ارك��ت 

خ��ل��ف��ان ال�����س��ام�����س��ي اأم����ني ع���ام االحت���اد 
وف���وزي���ة ع��ب��ا���س امل��دي��ر امل����ايل للحتاد 
ح�سن  وكرمية  الن�سائية  اللجنة  رئي�س 

املعيني رئي�س نادي ال�سطرجن والثقافة 
للفتيات بال�سارقة، بتتويج نورة بالكاأ�س 
االأوىل  باملراكز  الفائزت  تتويج  مت  كما 

من  ع��دد  ح�سور  يف  امللونة  بامليداليات 
اأبناء اللعبة واأولياء االأمور.

ال���ث���اين وافية  امل���رك���ز  ع��ل��ى  وح�����س��ل��ت 
دروي�������س امل��ع��م��ري الع���ب���ة ن�����ادي العني 
امليدالية  على  ح�سلت  التي  لل�سطرجن 
 9 يف  نقاط   7 �سجلت  بعدما  الف�سية، 
ج��والت، فيما ح�سلت عبر علي العبة 
امليدالية  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة  ف��ت��ي��ات  ن����ادي 
بعدما  نقطة  ن�سف  ب��ف��ارق  ال��ربون��زي��ة 
�سجلت 6.5 نقطة، اإال اأنها تفوقت بك�سر 
التعادل على ب�ساير خليل ومرمي عي�سى 
والثقافة،  لل�سطرجن  دب��ي  ن��ادي  العبتا 
نقطة،   6.5 على  كلهما  ح�سل  حيث 
ومرمي  الرابع  املركز  يف  ب�ساير  وج��اءت 
العبات   3 وت�ساوت  اخلام�س،  املركز  يف 
يف النقاط بر�سيد 6 نقاط، وهن موزة 
ن����ادي ال��ع��ني يف املركز  امل��ع��م��ري الع��ب��ة 
ال�ساد�س ويا�سمني علي العبة نادي دبي 
ال�سابع،  امل��رك��ز  يف  والثقافة  لل�سطرجن 
نادي  الع��ب��ة  ال�سام�سي  م��ب��ارك  وك��ل��ث��م 
الثامن  امل��رك��ز  يف  لل�سطرجن  اأب��وظ��ب��ي 
فيما جاءت مرة ح�سن احلمادي العبة 
التا�سع  املركز  يف  ال�سارقة  فتيات  ن��ادي 

اأن عدد  وامل��ث��ر  ن��ق��ط��ة.   5.5 ب��ر���س��ي��د 
النقاط  يف  ت�ساوت  اللعبات  من  كبر 
8 الع���ب���ات ع��ل��ى ر�سيد  ح��ي��ث ح�����س��ل��ت 
 4 بر�سيد  اأي�سا  العبات  و8  نقاط،   5
ن��ق��اط. ووج��ه��ت ف��وزي��ة ع��ب��ا���س رئي�س 
اإىل  ال�سكر  ب��االحت��اد  الن�سائية  اللجنة 
للفتيات  وال��ث��ق��اف��ة  ال�����س��ط��رجن  ن�����ادي 
بال�سارقة، على دعوة اال�ست�سافة، والتي 
ت��وؤك��د على م��دى ال��ت��ع��اون ب��ني االحتاد 
باللعبة  للو�سول  ال�سعي  يف  واالأن���دي���ة 
اإىل اأعلى املراتب خا�سة اأن االأندية لها 
دور كبر يف التطوير وت�ساهم يف تنفيذ 
خطط االحتاد، وهدف االحتاد واالأندية 
االإمارات  ب�سطرجن  الو�سول  واحد وهو 
البطوالت  يف  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����س��ات  اإىل 

اخلارجية.
امل�ساركة  اإىل االأندية  كما وجهت ال�سكر 
اأن ن�سهد  يف البطولة، وقالت:” اعتدنا 
مناف�سة يف مثل هذه البطوالت الفردية 
اللعبات  م�����س��ت��وى  ع��ن  تك�سف  وال��ت��ي 
احلقيقي بخلف بطوالت الفرق، والتي 
مب�ساركة  و�سعدنا  تراكمية،  نتائج  لها 
ه�����ذا ال����ع����دد ال���ك���ب���ر م����ن ال���لع���ب���ات، 

وب��ال��ط��ب��ع نطمح يف م�����س��ارك��ة امل��زي��د يف 
البطوالت املقبلة.

املحلية  البطوالت  ه��ذه  اأن مثل  واأك��دت 

جتهيز  مقدمتها  يف  كثرة  اأه���داف  لها 
اخلارجية خا�سة  للم�ساركات  اللعبات 
اأن االحتاد يحر�س على م�ساركة جميع 

البطوالت  ك��ل  وامل��ن��ت��خ��ب��ات يف  االأن���دي���ة 
اخل��ارج��ي��ة واأم���ام���ن���ا م�����س��ارك��ة يف دورة 
ال�سهر  تركمن�ستان  يف  ال�ساالت  األ��ع��اب 
العربي  ال�����س��ط��رجن  واومل���ب���ي���اد  امل��ق��ب��ل، 
عي�سى  رو���س��ة  ت�سارك  وحاليا  باملغرب، 
للنا�سئني  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ال�����س��رك��ال يف 
حت��ت 8 ���س��ن��وات ب��ال��ربازي��ل، ون��اأم��ل اأن 
الفوز  ال��ب��ط��والت  ه���ذه  حم�سلة  ت��ك��ون 
الدولة  علم  ورف��ع  امليداليات  من  بعدد 

خارجيا.

جلنة دوري املحرتفني تختتم ور�صة عمل 
املو�صم و�صط تفاعل كبري من امل�صاركني

وافية دروي�ض يف الو�سافة وعبري علي ثالثا

نورة �صالح حترز لقب بطولة الإمارات لل�صطرجن اخلاطف

ثبتت مقولة اأن اخلربة تتفوق على ال�سجاعة، بعدما ح�سم امللكم االأمركي فلويد 
كونور  االي��رل��ن��دي  املختلطة  القتالية  الفنون  بطل  �سد  املرتقب  ن��زال��ه  م��اي��وي��ذر 
الذي  املليني   نزال  العا�سرة من  القا�سية يف اجلولة  الفنية  بال�سربة  ماكغريغور 

جمعهما يف ال�س فيغا�س.
وتعمد مايويذر، بطل العامل ال�سابق يف وزن الو�سط والذي عاد عن اعتزال اأعلنه قبل 
عامني ملواجهة ماكغريغور، تاأجيل احل�سم يف نزال ال�سبت ال�ستغلل عامل االرهاق 
 14623 اأمام  اأكد بعد النزال الذي جمعهما  لدى مناف�سه االيرلندي، بح�سب ما 
متفرجا يف جممع تي موبايل ارينا ، بينهم جنوم كممثل االأمركي برو�س ويلي�س، 
امللكمة مايك  واأ�سطورة  ليربون جيم�س،  ال�سلة  لكرة  كافاليرز  كليفلند  والعب 
اأن  وقتنا،  ناأخذ  اأن  كانت  للمباراة  عاما خطتنا   40 البالغ  مايويذر  واأك��د  تاي�سون. 
نذهب اليه واأن مننحه فر�سة توجيه لكماته يف وقت مبكر ثم الق�ساء عليه يف الوقت 
اىل  اأي   ، النهاية  لن تذهب حتى  )املباراة(  باأنها  للجميع  املنا�سب. قدمت �سمانات 

عانت  الناقلة  ال�سبكات  الأن  لدقائق  النزال  انطلق  وتاأخر  ع�سرة.  الثانية  اجلولة 
املواجهة  مل�ساهدة  اخلا�س  اال�سرتاك  طلبات  على  الهائل  التهافت  تلبية  يف  م�سكلة 
التي دفع من اأراد متابعتها يف الواليات املتحدة عرب �سا�سات التلفزة ر�سما اإ�سافيا بلغ 
99،99 دوالرا. وحافظ مايويذر على �سجله اخلايل من الهزائم بعدما �سيطر على 
مواجهته مع ماكغريغور )29 عاما(، اأحد اأبرز جنوم الفنون القتالية املختلطة ) اأم 
اأم اي (، منذ اجلولة الرابعة قبل اأن يعلنه احلكم منت�سرا بال�سربة القا�سية بايقافه 
املرمي  ملناف�سه  بي�سراه  �سربتني خاطفتني  توجيهه  اإثر  العا�سرة  اجلولة  املباراة يف 
على حبال احللبة. وكان ماكغريغور ندا قويا للأمركي يف اجلوالت الثلث االأوىل، 

اإذ وجه له العديد من اللكمات، لكن ما اأن دخل مايويذر يف االأج��واء ووجد وترته 
املعتادة، حتى بداأ يف توجيه اللكمات املرهقة ملناف�سه.

ومنذ اجلولة الرابعة، بداأ مايويذر يوجه ال�سربات ب�سهولة تامة ما اأرهق االيرلندي 
الذي متكن على رغم ذلك من ال�سمود حتى اجلولة العا�سرة، بعدما بدا قريبا من 

اخل�سارة بال�سربة القا�سية يف ال�سابعة.
ويف نهاية املطاف، مل يخرج هذا النزال عن ال�سيناريو املتوقع بني بطل حمنك يف 
قرارات  و�سبت   ، النبيل  الفن  ريا�سة  يف  مبارياته  اأوىل  يخو�س  ومناف�س  امللكمة 
احلكام الثلثة مل�سلحة االأمركي بعد ايقاف املواجهة من قبل حكم احللبة روبرت 

برد. واأقر مايويذر باأن ماكغريغور كان اأف�سل مما توقعت. اإنه مناف�س �سلب، لكني 
كنت الرجل االأف�سل هذا امل�ساء . وراأى االيرلندي من جهته انه كان يف اإمكان احلكم 
برباطة جاأ�سه،  يتميز  قائل  االأمركي  بامللكم  املواجهة، م�سيدا  ال�سماح مبوا�سلة 
اإنه لي�س �سريعا جدا، ولي�س قويا جدا، لكن رباطة جاأ�سه ملفتة جدا . ووا�سل اأعتقد 
اأكرث متكنا  كان  ال�سيء.  بع�س  متعبا  كنت  كان مبكرا.  املباراة(  )ايقاف  التوقف  اأن 
 50 بعد  اليه  ت�سل  ما  ه��ذا  بذلك،  له  اأع��رتف  اأن  ال�سيء يف �سرباته. يجب  بع�س 
التي خا�سها مايويذر  الر�سمية  املباريات  ا�سارة منه اىل عدد  ، يف  مباراة احرتافية 
اخلايل  �سجله  يف  وموقعه  الفوز  اأهمية  من  التقليل  مايويذر  ورف�س  احللبة.  على 
من الهزائم بالقول الفوز هو فوز، بغ�س النظر عن الطريقة التي حتقق بها . والقى 
النزال انتقادات العديد من م�سجعي امللكمة الذين راأوا فيه مواجهة دعائية اأكرث 
اأكرث منه اىل  امل�سارعة اال�ستعرا�سية االأمركية،  ن��زاالت  واأق��رب اىل  من ريا�سية، 

مبارزة حقيقية يف امللكمة.

مايويذر يتفوق على ماكغريغور يف نزال املاليني

اأ�سطورة  ���س��وم��اخ��ر، جن��ل  اىل ميك  بالن�سبة  اأم�����س مم��ي��زا  ي��وم  ك��ان 
الفورموال واحد االأملاين ميكايل، اإذ حظي بفر�سة قيادة ال�سيارة التي 
حقق فيها والده فوزه االأول عام 1992 على حلبة �سبا فرانكور�سان 
قبيل  ال�سهرة  ا�ستعرا�سية على احللبة  بلفة  وقام ميك  البلجيكية. 
انطلق املرحلة الثانية ع�سرة من بطولة العامل، وذلك مببادرة من 
املنظمني الذين منحوه فر�سة قيادة �سيارة والده احتفاال مبرور 25 

عاما على فوزه االأول.
وقاد ميك )18 عاما( �سيارة بينيتون بي 194  التي قادت والده اىل 
الفوز بثمانية �سباقات عام 1994 يف طريقه اىل لقبه العاملي االأول 
اأ�ساف اليه لقبا ثانيا يف العام التايل، قبل االنتقال اىل فريق  الذي 
فراري الذي توج معه بخم�سة األقاب متتالية بني 2000 و2004. 

واعتزل �سوماخر يف نهاية مو�سم 2006، وعاد اىل فريق مر�سيد�س 
اأي فوز.  2010 و2012 دون حتقيق  األوانه بني عامي  وداف��ع عن 
يف  ال��راق��د  عاما(   48( ل�سوماخر  ال�سحي  الو�سع  الغمو�س  ويلف 
راأ�سه خلل حادث  منزله ب�سوي�سرا منذ تعر�سه الإ�سابة خطرة يف 
ميك  وارت����دى   .2013 دي�سمرب  االأول  ك��ان��ون  يف  ل��ه  تعر�س  ت��زل��ج 
والده  خ���وذة  ب��ال��وان  االأوىل  ج��ه��ة،  ك��ل  على  بت�سميم خمتلف  خ���وذة 
بها  ي�سارك  التي  ب��االأل��وان  والثانية  بينيتون،  يف  �سائقا  ك��ان  عندما 
االأول  ف��وزه  االأب  �سوماخر  3. وحقق  الفورموال  بطولة  �سخ�سيا يف 
بينيتون  �سيارة  منت  على   1992 ع��ام  واح��د  الفورموال  �سباقات  يف 
خلل جائزة بلجيكا، يف طريقه ال�سافة 90 فوزا اآخر و�سبعة القاب 
عاملية. وحتدث ميك عن جتربته املذهلة، ا�ستمتعت كثرا باحل�سول 

على فر�سة القيادة. كان االأمر موؤثرا وممتعا .
اأتردد  م��وؤك��دا مل   ، ال��ت��اري��خ  م��ن  الكثر  ال�سيارة حتمل  ه��ذه  اأ���س��اف 
ول���و ل��وه��ل��ة ب��ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه اخل��ط��وة. ع��ن��دم��ا اأع��ل��م��ت اأن���ه يف اإمكاين 
بهذه  قمت  الأين  �سعيد  واأن���ا  ال��ف��ور  على  واف��ق��ت  هنا،  ال�سيارة  ق��ي��ادة 
بحلبة  واحد  الفورموال  االأب يف  �سوماخر  وارتبط م�سوار   . اخلطوة 
االأوىل  الفئة  �سباقات  يف  بدايته  عليها  حقق  اإذ   ، فرانكور�سان  �سبا 
التاأهيلية قبل  التجارب  �سابعا يف  1991 مع ج��وردن حني حل  عام 
التايل  العام  ثم يف  م�سكلة ميكانيكية،  ب�سبب  ال�سباق  االن�سحاب من 
حقق عليها فوزه االأول. و�ساءت ال�سدف اأن ت�سهد هذه احللبة ال�سبت 
معادلة الربيطاين لوي�س هاميلتون )مر�سيد�س( لرقم �سوماخر من 

حيث عدد االنطلقات من املركز االأول )68(.

�صوماخر البن يقود �صيارة الفوز الأول لوالده 

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04240/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02535/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : رايف بونهاين للنقليات العامة - ذ م م 
جمهول حمل االقامة - حيث تقدم طالب التنفيذ: �سركة مدينة االعمال 

الكويتية العقارية - فرع دبي   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي باالتي:

1- الزامه مبا ي�ستجد من قيمة االيجار حتى تاريخ االخلء الفعلي 
2- الزام املنفذ �سده بخلء املاأجور وت�سليمه خاليا من ال�سواغل

3- الزام  املنفذ �سده ب�سداد االجرة امل�ستحقة للفرتة من 2016/9/1 وحتى 
2017/3/1 والبالغة )19640( درهم 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04582/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05171/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده : ماملو للهواتف املتحركة - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي باالتي:

1- الزام املنفذ �سدها زيادة القيمة االيجارية من 50000 درهم لت�سبح 60000 
درهم يف ال�سنة الواحدة 

2- الزام املنفذ �سدها ب�سداد مبلغ 1000 درهم ر�سوم خدما
3- الزام املنفذ �سدها ب�سداد مبلغ وقدره 5000 درهم ر�سوم تغير �سركاء 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خلل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04690/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01181/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : عادل �سميم لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: احمد علي ح�سن الزرعوين   

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي باالتي:
املنذ �سدهما ب�سداد بدل االيجار عن الفرتة من 2017/2/8 وحتى تاريخ الفعلي بواقع 40000 درهم  ال��زام   -1
والكهرباء  امل��ي��اه  ا�ستهلك  م�ستحقات  قيمة  م��ن  ذم��ة  ب���راءة  ���س��ه��ادة  بتقدمي  �سدهما  املنفذ  ال���زام  م��ع  �سنويا 

والزمتهخا بامل�سروفات 
2- الزام املنفذ �سدها باخلء املدعي عليها باخلء العقار املوؤجر املبني باوراق الدعوى وبت�سليمه للمدعي خاليا 

من ال�سواغل 
امل��دة من 2015/11/7  ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )50000 دره��م( بدل االيجار عن  ال��زام املدعي عليها بان   -3
بواقع  الفعلي  االخ��لء  تاريخ حتقق  التاريخ االخر وحتى  اعتبارا من هذا  ي�ستجد منه  وحتى 2017/2/7 وما 

40000 درهم �سنويا 
4- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )20000 درهم( قيمة ال�سيكات املرجتعة والذي ميثل بدل 

القيمة االيجارية 
5- الزام املنفذ �سدها باداوؤه مبلغ وقدره 1000 درهم غرامة ال�سيكات املرجتعة.  

6- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن 

التنفيذ خلل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
)ملحظة/ �سيتم اإغلق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة االعلن بالن�سر خلل ع�سرة ايام من تاريخ 

ا�ستلمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
     اإعادة اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06490/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليهم : خالد �سامل احمد با�سليمان 

            فوزية حممد �سعيد با�سليمان 
            مطعم ومقهي التينو جاردن - �س ذ م م  

 مبا اأن املدعي : عماد بن عبداملجيد بن علي زهران   
املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/06490/2017 /جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد 

الزامكم بالتايل
- مطالبة مالية - ا�سرتداد قيمة االيجار املدفوعة وفقا للتفاق لت�سليم العني 

بتاريخ 2017/5/25 
- الزام املوؤجر بت�سليم م�ستندات - ا�سرتداد �سيكات االيجار حتت يد املوؤجر 

- مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
االربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/9/13 املوافق 
بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثلثة  م��دة  اأم��ر بتق�سر  وق��د   ،

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

عاد يوفنتو�س، ال�ساعي اىل لقبه ال�سابع على التوايل، من بعيد وجتنب تكرار �سيناريو املو�سم 
بنتيجة  ثان، وجاء  اأم��ام م�سيفه جنوى بهدفني نظيفني اىل فوز  بتحويله تخلفه  املا�سي 
ملعب مارات�سي  يف املرحلة الثانية من الدوري االإيطايل لكرة القدم، فيما قاد  على   2-4

االرجنتيني ماورو ايكاردي انرت اىل فوز مثر على م�سيفه روما 1-3.
على  املا�سي  املو�سم  ا�سقطه  فريق  على  بالفوز  اليغري  ما�سيميليانو  امل��درب  فريق  ويدين 
التعادل  اللقاء ثم ادرك له  1-3، اىل االأرجنتيني باولو ديباال الذي اعاده اىل  امللعب  هذا 

بت�سجيله ثنائية يف ال�سوط االأول.
ويف نهاية اللقاء الذي احت�سبت فيه ركلتا جزاء باالحتكام اىل تقنية الفيديو، �سجل ديباال 
االأك���وادوري خوان  بف�سل هدف  مل�سلحة فريقه   2-3 النتيجة  كانت  الثالث عندما  هدفه 

كوادرادو.
يفتقد للعب  والذي  كالياري -3�سفر  االأوىل على  املرحلة  الفائز يف  واأثبت يوفنتو�س، 
تخلف  اأنه  ال�سيما  عزمية  قوة  االإ�سابة،  ب�سبب  عدة  ال�سابيع  ماركيزيو  كلوديو  و�سطه 

بهدفني بعد 7 دقائق فقط على البداية، اإال اإنه حافظ على رباطة جاأ�سه وحرم 
االأوىل مع  املرحلة  )ت��ع��ادل يف  االأول  ف��وزه  م��ن  امل��ط��اف  نهاية  جنوى يف 

�سا�سوولو �سفر-�سفر(.
اإذ  البداية �سعبة جدا على يوفنتو�س  وكانت 

18 ثانية فقط  وجد نف�سه متخلفا بعد 
عندما توغل املقدوين غوران بانديف 

اأن يلعب كرة  يف اجلهة اليمنى قبل 
عر�سية حاول جورجيو كييليني 

اعرتا�سها، ف�سددها يف زميله 
البو�سني مراليم بيانيت�س 

االأخر  من  حتولت  ثم 
�������س������ب������اك  اىل 

احل�����������ار������������س 
ال���������ق���������ائ���������د 
يجي  نلو جا

بوفون.
وهو ا�سرع هدف 

يوفنتو�س  �سباك  ال���ت���ي فاز ي��دخ��ل  امل�����ب�����اراة  م���ن���ذ 
2013 عندما اهتزت �سباكه بهدف  3-2 يف  بها على ميلن 

للغاين �سويل مونتاري بعد 19 ثانية، علما باأن ا�سرع هدف 
يف ت��اري��خ ال����دوري االإي��ط��ايل با�سم ب��اول��و ب��وج��ي الذي 

�سجل بعد 8،1 ثانية من مباراة فريقه بيات�سينزا مع 
فيورنتينا )3-1( عام 2001.

احتكم احلكم  الكارثية عندما  البداية  واكتملت 
اىل تقنية االعادة بالفيديو للتاأكد باأن دانييلي 
روغاين ارتكب خطاأ على الوافد اجلديد اىل 
ج��ن��وى ال��ب��ل��غ��اري ان���دري غ��االب��ي��ن��وف داخل 
حوايل  بعد  ج���زاء  رك��ل��ة  فاحت�سب  املنطقة، 
دق��ي��ق��ة م���ن امل��راج��ع��ة وال��ت�����س��اور م���ع حكام 
الفيديو ونفذها العب نوفارا ال�سابق بنف�سه 

.)7(
وهو الهدف االأول للبلغاري البالغ 28 عاما 

يلعب  اأن��ه  علما  االإيطالية،  االأوىل  الدرجة  يف 
الدرجات  يف  لكن   2006 ع��ام  منذ  ايطاليا  يف 

لعب  اللذين  وليفورنو  ببولونيا  م��ر  وه��و  الدنيا، 
معهما يف الدرجة الثانية.

التحكيم  مل�ساعدة  الفيديو  تقنية  على  بوفون  وعلق 
ال تعجبني تقنية الفيديو. لدي انطباع لعب 

ريا�سة واتر بولو )كرة املاء - ريا�سة فيها 
امل�ستقطعة(.  االوق�����ات  م��ن  ال��ك��ث��ر 

دقائق.   3 ك��ل  التوقف  ميكننا  ال 
�ستكون اداة مفيدة اذا ا�ستخدمت 
بتقتر. هنا احلكام ميتنعون عن 

اتخاذ القرارات .
ل��ك��ن ي��وف��ن��ت��و���س ع����اد ���س��ري��ع��ا اىل 

اجواء اللقاء عرب ديباال الذي قل�س 
الفارق اثر لعبها جماعية �سارك فيها 

مواطنه غونزالو هيغواين الذي حولها اىل بيانيت�س الذي كان �ساحب التمريرة احلا�سمة 
وعو�س اىل حد ما هفوة الهدف االأول جلنوى )13(.

اىل  ال��و���س��ول  يف  ينجح  اأن  دون  الفر�س  م��ن  ع��دد  على  وح�سل  بعدها  يوفنتو�س  و�سغط 
ال�سباك، وعندما كان ال�سوط االأول يلفظ انفا�سه االأخرة تدخلت تقنية االعادة بالفيديو 
جمددا واأهدت يوفنتو�س التعادل من ركلة جزاء نفذها ديباال، وذلك بعدما ك�سفت االعادة 
للكرواتي ماريو ماندوزكيت�س  ت�سديدة  اثر  بيده  الكرة  مل�س  داركو الزوفيت�س  ال�سربي  باأن 
بلز  الفرن�سي  اجل��دي��د  ال��واف��د  دخ���ول  �سهد  ال���ذي  ال��ث��اين  ال�سوط  ب��داي��ة  ويف   .)45+3(
هدف  يوفنتو�س  �سجل  خ�سرة،  �سامي  االأمل��اين  من  ب��دال  ماتويدي 
التقدم بعد جمهود رائع لكوادرادو الذي و�سلته الكرة بتمريرة 
من ماندزوكيت�س، ف�سيطر عليها ب�سدره قبل اأن ي�سددها 

قو�سية يف الزاوية اليمنى العليا )62(.
بقيت  الطرفني،  م��ن  اخلجولة  امل��ح��اوالت  بع�س  ورغ��م 
الوقت  من  الثانية  الدقيقة  حتى  حالها  على  النتيجة 
بعدما  الثالث  هدفه  ديباال  �سجل  عندما  ال�سائع  ب��دل 
اجلهة  على  هيغواين  م��ن  بتمريرة  ال��ك��رة  و�سلته 
قبل  باملدافع  فتلعب  اجل��زاء،  ملنطقة  اليمنى 
م�سجل  ال�����س��ب��اك،  يف  ار���س��ي��ة  ي�سددها  اأن 

ثلثيته االأوىل يف الدوري االإيطايل.
ورفع ديباال ر�سيده اىل اربعة اهداف يف 
مباراتني بعد اأن �سجل اي�سا يف املرحلة 
االفتتاحية �سد كالياري )-3�سفر( 
يف م���ب���اراة اح��ت�����س��ب��ت خ��لل��ه��ا ركلة 
االحتكام  بعد  يوفنتو�س  �سد  ج��زاء 
ال��ف��ي��دي��و لكن  ت��ق��ن��ي��ة  اي�����س��ا اىل 

بوفون �سدها.
قويا  ه��ج��وم��ي��ا  اداء  روم���ا  وق���دم 
جميل  ه����دف����ا  خ����لل����ه  ����س���ج���ل 
3 مرات، بيد انه  وا�ساب القائم 
ومدربه  ان��رت  �سيفه  ام���ام  �سقط 

ال�سابق لوت�سانو �سباليتي 3-1.
وت��ق��دم روم��ا مبكرا بعد مت��ري��رة على 
امل�سطرة من البلجيكي راديا ناينغوالن 
ب�سدره  دزي��ك��و  ادي���ن  ال��ب��و���س��ن��ي  تلقفها 
ب��ح��رف��ن��ة وت��اب��ع��ه��ا ط���ائ���رة ب��ي��م��ن��اه قوية 
ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي �سمر  ���س��ب��اك احل���ار����س  يف 

هندانوفيت�س )15(.
مرتني  ال��ق��ائ��م  العا�سمة  ف��ري��ق  وا���س��اب 
الك�سندر  ل��ل�����س��رب��ي  ب��ع��ي��دت��ني  ب���ك���رت���ني 
ناينغوالن  راديا  ك��والروف )14( والبلجيكي 
للرجنتيني  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف  ث��م   ،)39(
دييغو بروتي )65(. لكن االرجنتيني ماورو 
على  االول  ال��ف��وز  يف  هدفني  �ساحب  اي��ك��اردي 
فيورنتينا، كان له راأي اخر ف�سجل هدف التعادل 
متريرة  بعد  املنطقة  حافة  من  ميينية  بت�سديدة 

من انطونيو كاندريفا )67(.
 ،)68( ال��رد  ال�سعراوي  �ستيفان  البديل  وح��اول 
بيد ان ايكاردي �سرب جمددا مانحا نرات�سوري 

التقدم 1-2 )77(.
ويف نهاية اللقاء، عمق االوروغوياين ماتيا�س 
فيت�سينو النتيجة بت�سجيله الهدف الثالث 
ل�سدمة  روم��ا  جمهور  ليتعر�س   )87(

كبرة بعد تقدمه نحو �ساعة.
بولونيا  احل�����ق  اخ��������رى،  م�����ب�����اراة  ويف 
ب���ال���واف���د اجلديد  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ه��زمي��ة 
بينيفينتو بالفوز عليه بهدف للغاين 

غودفريد دون�ساه )55(.

يوفنتو�س يقلب الطاولة على جنوى وانرت ي�صقط روما

اأهدر االرجنتيني ليونيل مي�سي ركلة جزاء يف ال�سوط االول لكنه عو�سها 
بهدفني يف الثاين منح بهما بر�سلونة الفوز على م�سيفه االفي�س -2�سفر، 
ال��دوري االإ�سباين لكرة القدم. وهذا الفوز الثاين  يف املرحلة الثانية من 
لرب�سلونة بعد االول االفتتاحي على �سيفه ريال بيتي�س -2�سفر، فت�ساوى 
يف ال�سدارة مع ريال �سو�سييداد الذي افتتح املرحلة اجلمعة بفوز كبر على 
بعد خ�سارة  ال�سيف  بر�سلونة فرتة �سعبة هذا  فياريال -3�سفر. وعا�س 
جنمه الربازيلي نيمار مل�سلحة باري�س �سان جرمان الفرن�سي مقابل 222 
مليون يورو )رقم قيا�سي(، لكنه قام برد فعل �سريع، فا�سرتى الفرن�سي 
عثمان دميبيلي )20 عاما( من بورو�سيا دورمتوند االملاين، مقابل 105 

مليني ا�سافة اىل مكافاآت قد ترفع القيمة اىل 147 مليونا.
فيما  ا�سا�سيا  ديلوفيو  ج���رار  لعب  دميبيلي،  ان��ت��ق��ال  اك��ت��م��ال  وبانتظار 
البدالء.  مقاعد  على  باولينيو  الربازيلي  اجلديد  الو�سط  الع��ب  جل�س 

ولعب مي�سي دورا حرا يف ت�سكيلة املدرب ارن�ستو فالفردي، امام ديلوفيو 
نهاية  ج���زاء يف  رك��ل��ة  اه���در  ان��ه  بيد  ف��ي��دال،  واليك�س  ايني�ستا  وان��دري�����س 
ال�سوط االول اثر خطاأ على املدافع جرار بيكيه، �سدها برباعة حار�سه 
املتاألق فرناندو با�سيكو مرمتيا اىل اق�سى الزاوية اليمنى )39(، لينهي 
ال�سوط االول ب�سبع �سدات. وانهى بر�سلونة ال�سوط االول بن�سبة ا�ستحواذ 
بانقاذ  �ستيغن  ت��ر  م��ارك-ان��دري��ه  االمل���اين  حار�سه  وت��األ��ق   ،80% بلغت 
كان يخو�س  الذي  بيكيه  بعد تخطيه  املنفرد )31(  �سوبرينو  روبن  كرة 
مباراته ال�400 مع بر�سلونة يف خمتلف امل�سابقات. وكان بر�سلونة احلق 
املو�سم املا�سي اق�سى خ�سارة باالفي�س يف تاريخه على ملعبه مندي�سورو�سا 
للدخول  الكا�سر  باكو  املهاجم  فالفردي يجهز  كان  وقت  �سفر6-. ويف 
ركلته  مي�سي  عو�س  امل�ساب،  �سواريز  لوي�س  االوروغ��وي��اين  غياب  ظل  يف 
ال�سائعة، عندما ا�ستلم عر�سية من الظهر االي�سر جوردي البا و�سددها 

من داخل املنطقة ارتدت من قدم املدافع املخ�سرم اليكي�س داخل ال�سباك 
)55(. وقال فالفردي بعد الفوز اظهرنا الكثر من ال�سرب. كان دفاعهم 
حمكما فاغلقوا كل املنافذ وكان االقرتاب من منطقتهم �سعبا. مل نتمكن 
كان  بعيدا.  يكون  لن  الت�سجيل  ان  ادراك��ن��ا  برغم  م��ا،  نوعا  التحرك  من 
يف  اخل�سم  دف��اع  خطوط  تفتح  حتى  ن�سر  وان  امل��ب��اراة  تن�سج  ان  ينبغي 
وجه  اكمل  على  مي�سي  ا�ستغلها  بالت�ستيت،  دفاعية  هفوة  ومن   . النهاية 
وتابعها بي�سراه طائرة من داخل املنطقة يف ال�سباك م�سجل هدفه الثاين 
)66(. وا�سبح مي�سي ثاين العب يف الدوريات االوروبية اخلم�سة الكربى 
الثاين( مع فريق واحد )يف  351 بعد ت�سجيل  350 هدفا )ثم  ي�سجل 
متريرة حا�سمة( بعد االملاين غرد مولر مدفعجي   و160  مباراة   384
كري�ستيانو  الربتغايل  غرميه  بان  علما   ،)365( ال�سابق  ميونيخ  بايرن 

رونالدو هداف ريال ميلك 285 هدفا يف 265 مباراة.

ثنائي���ة مي�ص���ي متن���ح بر�صلون��ة الفوز عل���ى الفي�����س

�سارابوفا،  م��اري��ا  ال��رو���س��ي��ة  نيل  ب�����س��اأن  االآراء  ت�ساربت 
ال���ع���ائ���دة م���وؤخ���را م���ن االي���ق���اف ب�����س��ب��ب ت��ن��اول��ه��ا م���ادة 
الواليات  بطولة  يف  للم�ساركة  دع��وة  بطاقة  حم��ظ��ورة، 
اآخر البطوالت االأربع الكربى يف كرة  املتحدة املفتوحة، 
فل�سينغ  ملعب  على  االإث��ن��ني  تنطلق  والتي  امل�سرب، 

ميدوز.
عاما(   30( للرو�سية  االأوىل  امل�����س��ارك��ة  ه��ذه  و�ستكون 
امل�سنفة اأوىل عامليا �سابقا، يف بطوالت الغراند �سلم  منذ 
خو�سها بطولة ا�سرتاليا املفتوحة يف كانون الثاين يناير 

حني خرجت من ربع النهائي.  ،2016
و�ستكون م�ساركة �سارابوفا املتوجة بخم�سة األقاب غراند 
م��ي��دوز يف  م��لع��ب فل�سينغ  ع��ل��ى  ل��ه��ا  االأوىل   ، ���س��لم 
نيويورك منذ 2014 )خرجت من الدور الرابع(، علما 

انها اأحرزت لقب البطولة االمركية عام 2006.
وتخو�س �سارابوفا م�ساء االثنني مباراة �سعبة يف الدور 
�سيمونا  ال��روم��ان��ي��ة  ع��امل��ي��ا  ث��ان��ي��ة  امل�سنفة  ���س��د  االأول 

هاليب.
وع���ل���ى غ������رار م����ا ح�����س��ل ع���ن���دم���ا ت��ل��ق��ت ب���ط���اق���ة دع����وة 
)�ستوتغارت  االإيقاف  بعد  االأوىل  دورتها  يف  للم�ساركتها 
اىل  دع��وة  بطاقة  نيلها  ب�ساأن  االآراء  ت�ساربت  االملانية(، 

البطولة االأمركية.
املباراة  ع��ن  كيز  مادي�سون  االأم��رك��ي��ة  ال��لع��ب��ة  وق��ال��ت 
اأي  اأن  اأعتقد  االأوىل بني �سارابوفا وهاليب ب�سراحة، ال 
م�سجع لكرة امل�سرب يف العامل �سيفوت فر�سة م�ساهدة 

هذه املباراة .
اأ�سافت امل�سنفة 15 عامليا كنا نعلم جميعنا باأنها �ستعود 
اأنا متاأكدة  اآجل.  اأم  للعب يف البطوالت الكربى عاجل 
من اأن الدور االأول �سيكون مثرا. الكل كان يعي اإمكانية 

ح�سول اأمر من هذا النوع .
وخ�سعت �سارابوفا يف بطولة ا�سرتاليا 2016 لفح�س 
اي��ج��اب��ي ل��ك�����س��ف امل��ن�����س��ط��ات، اأظ���ه���ر ان��ه��ا ت��ن��اول��ت مادة 
يف  املحظورة  اللئحة  على  اأدرج  عقار  وه��ي  امللدونيوم، 

كانون الثاين يناير من العام نف�سه.
�سارابوفا  للعبة  ال���دويل  االحت���اد  عاقب  ذل��ك،  اث��ر  على 
الريا�سي  التحكيم  حمكمة  ان  اال  ع��ام��ني،  ب��االي��ق��اف 
اىل  ���س��اراب��وف��ا  لتعود  �سهرا،   15 اىل  العقوبة  خف�ست 

امللعب يف ني�سان اأبريل 2017.
مبوجب  دورات  اأرب��ع  يف  عودتها  منذ  �سارابوفا  و�ساركت 
�ستوتغارت  دورة  يف  االرب��ع��ة  دور  وبلغت  دع���وة،  بطاقات 
االملانية، وف��ازت مبباراة واح��دة فقط يف كل من مدريد 

اال�سبانية وروما االيطالية و�ستانفورد االمركية.
التام  تفوقها  رغم  وعلى 

ع�����ل�����ى ه�����ال�����ي�����ب يف 
ك�����ل امل����واج����ه����ات 

)فازت  املبا�سرة 
����س���اراب���وف���ا يف 

امل���ب���اري���ات 

ال�ست ال�سابقة(، اال ان حت�سراتها للعودة اىل فل�سينغ 
يف  واح��دة  مباراة  الأنها خا�ست  م�سجعة  تكن  ميدوز مل 
�ستانفورد حيث فازت على االأمركية جنيفر برادي قبل 
يف  اال�سابة  ب�سبب  الثاين  ال��دور  م��ب��اراة  من  االن�سحاب 

�ساعدها.
بطولة  ت�سفيات  امل�����س��ارك��ة يف  ت��ع��ت��زم  ���س��اراب��وف��ا  وك��ان��ت 
وميبلدون االنكليزية يف حزيران يونيو، اال انها ان�سحبت 
ب�سبب اإ�سابة يف ال�ساق تعر�ست خلل دورة روما. وكانت 
�سارابوفا م�سطرة خلو�س ت�سفيات البطولة االإنكليزية 
بطاقة  تلقيها  ع��دم  ب�سبب  االأ�سا�سية،  القرعة  ل��دخ��ول 
برر  التي  ميدوز  لفل�سينغ  خلفا  املنظمني،  من  دع��وة 
باأن  الرو�سية  اىل  ال��دع��وة  بتوجيه  ق��راره��م  منظموها 
ايقافها مبوجب قواعد برنامج مكافحة املن�سطات اأجنز، 
ولذا مل يكن هذا االأمر �سمن العوامل التي در�سناها يف 
بطاقات  لهن(  توجه  اللواتي  )اللعبات  اختيار  عملية 

الدعوة .
�سابقة  خ��ط��وات  م��ع  متا�سيا  ان��ه  على  املنظمون  و���س��دد 
�سابقة  لقب  حاملة  اىل  دع���وة  بطاقة  منح  مت  مم��اث��ل��ة، 

للم�ساركة يف القرعة الرئي�سية .
ومل تكن بطلة وميبلدون االإ�سبانية غاربيني موغورت�سا 
االأمركية  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��ظ��م��ي  ب���ق���رار  م��ق��ت��ن��ع��ة مت��ام��ا 
عن  ابتعاد  اأو  اي��ق��اف  هناك  يكون  عندما  اأن��ه  العتقادي 
اأن يعمل بجهد  املناف�سة، يجب )على اللعب اللعبة( 
من اأجل امل�ساركة يف الدورات واأال يحظى بهذا القدر من 
امل�ساعدة ، م�سيفا ان على �سارابوفا ان تعمل بجهد كبر 
ه��ذه هي  اأن��ه��ا  اأعتقد  )امل�����س��ارك��ة( جم���ددا.  ت�ستحق  واأن 
الطريقة ال�سحيحة . لكن موغورت�سا ا�سادت ب�سارابوفا 
رائع،  ب�سلوك  تتمتع  مقاتلة،  باأنها  اأعتقد  الأين  كلعبة 
تقاتل ب�سرا�سة وتتمتع بروحية يف ار�سية امللعب. اأعتقد اأن 
امل�سجعني يريدون عودتها، واأعتقد باأنها �ستعطي ا�سافة 
للبطولة . اأما الت�سيكية كارولينا بلي�سكوفا امل�سنفة اأوىل 
عامليا، فرتى اأن عودة �سارابوفا خطوة ايجابية، م�سيفة 
هذه ق�سة جميلة للبطولة باأن تعود وت�سارك يف القرعة 
الدور  يف  عليه  وق��ع��ت  م��ا  على  حت�سل  واأن  الرئي�سية، 
جيدة  مباراة  �ستكون  باأنها  اأعتقد  هاليب(.  )�سد  االأول 
جدا . ووا�سلت اإنها حمرتفة يف كل ما تقوم به يف امللعب 
اأنها ممتازة  البديهي  االع��لم. من  و�سائل  مع  وخارجه 
يف هذا املجال... اأعتقد اأنه عندما تلعب تقدم ا�ستعرا�سا 
رائعا بالن�سبة اىل النا�س . وبدورها، راأت االأملانية اجنيليك 
اأوىل  وامل�سنفة  االأمركية  البطولة  كربر، حاملة لقب 
ا�سواء  اىل  ل��ل��ع��ودة  ج��اه��زة  ���س��اراب��وف��ا  اأن  �سابقا،  عامليا 
�سيح�سل.  م��ا  ���س��رى  م�سيفة  ال��ك��ربى،  ال��ب��ط��والت 
اأنها مترنت ب�سكل جيد خلل  لقد عادت واأعتقد 
القليلة  االأ���س��اب��ي��ع 
وهي  امل���ا����س���ي���ة 
للعودة  جاهزة 
وخ��������لف��������ا   .
مل����وغ����وروت���������س����ا 
بلي�سكوفا  اأو 
وك���������رب���������ر، 
رف�������������������س���������ت 
ال���دمن���ارك���ي���ة 
كارولني فوزنياكي 
امل���������س����ن����ف����ة خ���ام�������س���ة 
احل������دي������ث ع������ن ع������ودة 
�سارابوفا وكل ما قالته 
لدي  لي�س  ال�ساأن  بهذا 
راأي بخ�سو�س  اأي  حقا 
ذلك ، م�سيفة هي العبة 
اأنا  اأخ��رى )...(  ك��اأي العبة 

اأتوىل اأموري وح�سب .

اآراء مت�صاربة حول عودة �صارابوفا 
للبطولت الكربى

املباريات  له بني جميع  رحلة  اأط��ول  اتلتيكو مدريد من  ع��اد 
التي يخو�سها هذا املو�سم خارج قواعده يف الدوري االإ�سباين 
ل��ك��رة ال���ق���دم، ب��ف��وز ك��ا���س��ح ع��ل��ى ال����س ب��امل��ا���س 5-1 يف جزر 

الكاناري �سمن املرحلة الثانية، حمققا بذلك فوزه االأول.
وكان فريق املدرب االأرجنتيني دييغو �سيميوين ا�ستهل املو�سم 
ب��ت��ع��ادل م��ع ال��واف��د اجل��دي��د ج��رون��ا خ���ارج ملعبه 2-2، يف 
مباراة كان متخلفا خللها بثنائية نظيفة قبل اأن ينتف�س يف 
الدقائق ال�12 االأخرة، رغم ا�سطراره الإكمال اللقاء بع�سرة 

العبني بعد طرد هدافه الفرن�سي انطوان غريزمان.
ورغم غياب غريزمان املوقوف ملباراتني ب�سبب اهانته احلكم، 
مل يجد اتلتيكو �سعوبة يف منح �سيميوين فوزه ال�200 معه 
ح�سم  بعدما  م��ب��اراة(،   321 اأ�سل  )م��ن  امل�سابقات  جميع  يف 
بت�سجيله  االأوىل  اخلم�س  الدقائق  يف  كبر  ح��د  اىل  امل��ب��اراة 
كارا�سكو  يانيك  والبلجيكي   ،)3( كوريا  انخل  عرب  هدفني 

.)5(
هدفني  العا�سمة  ن��ادي  فيها  ي�سجل  التي  االأوىل  امل��رة  وه��ي 
يف م��ب��اراة ل��ه يف ال���دوري خ��ارج ق��واع��ده يف الدقائق اخلم�س 

االأوىل.
وبقيت النتيجة على حالها حتى بداية ال�سوط الثاين عندما 

عاد ال�س باملا�س اىل اجواء اللقاء بتقلي�سه الفارق يف الدقيقة 
58 براأ�سية االأرجنتيني جوناتان كايري.

لكن ال�سيوف و�سعوا جمددا الفارق بف�سل ت�سديدة بعيدة من 
كوكي )62( الذي اأ�ساف هدفا ثانيا من ت�سديدة اكروباتية 
)75(، م�سجل ثنائيته االأوىل مع اتلتيكو يف جميع امل�سابقات. 
باملا�س  القا�سية لل�س  ال�سربة  بارتي  توما�س  الغاين  ووجه 
بهدف خام�س لفريقه يف الدقيقة 82 من املباراة التي اأهدر 
يف نهايتها �ساحب االأر���س ركلة جزاء نفذها جوناتان فيرا 

و�سدها احلار�س ال�سلوفيني يان اوبلك.
هذا  االأوىل  ال��ث��لث  مبارياته  يخو�س  ال���ذي  اتلتيكو  ورف���ع 
تاأخر االعمال يف ملعبه اجلديد  املو�سم خارج قواعده ب�سبب 
العا�سمة هذا  اليه فريق  ينتقل  الذي  واندا ميرتوبوليتانو  
املو�سم من في�سنتي كالديرون ، ر�سيده اىل 4 نقاط يف املركز 
الثالث موقتا بفارق نقطتني خلف ريال �سو�سييداد وبر�سلونة 
على  وال�سبت  )-3�سفر(  فياريال  على  اجلمعة  ف��ازا  اللذين 

االفي�س )-2�سفر( تواليا.
وت�ستكمل املرحلة الحقا، حيث يلتقي ا�سبانيول مع ليغاني�س، 
ا�سبيلية، وريال مدريد  بلباو، وخيتايف مع  اتلتيك  وايبار مع 

مع فالن�سيا.

اتلتيكو يكت�صح ل�س باملا�س يف جزر الكناري



    
غرامة اإزعاج الدببة  يورو   1300

قدرها  غرامة  بدفع  �سياحياً  مر�سداً  الروجية  ال�سلطات  األزمت 
1300 يورو الأنه ت�سبب باإزعاج دب قطبي اأبي�س يف جزر �سفالبار 

يف اأقا�سي �سمال االأر�س. 
وقالت ال�سلطات يف جزر �سفالبار التابعة للروج اجلمعة "ُفر�ست 
1300 يورو،  األف كورونة   12 على مر�سد �سياحي غرامة قدرها 
اإىل مايو حني كان  الق�سية  ه��ذه  دب��اً قطبياً". وتعود  اأزع��ج  الأن��ه 
ال  قطبي  دب  على  ع���رثوا  ال�سياح  م��ن  جمموعة  ي��راف��ق  امل��ر���س��د 
يقرتب  اأن  املر�سد  فقرر  مرت.   900 م�سافة  عنهم  يبعد  يتحّرك، 
منه اأكرث ليعاينه ب�سكل اأف�سل، وهو ما اأخاف الدب وجعله يهرب. 
وقال مكتب احلاكم يف بيان "حتظر القواعد االقرتاب من الدببة 

القطبية مل�سافة تزعجها، مهما كانت هذه امل�سافة.
وت��ق��ع ج���زر ���س��ف��ال��ب��ار ع��ل��ى م�����س��اف��ة األ����ف ك��ي��ل��وم��رت م���ن القطب 
ال�سمايل، وهي ت�سم وفقاً لتعداد يعود للعام 2015 اأقل من األف 
اأربعني �سنة  1973.  ويف خلل  دب قطبي، وهو نوع حممّي منذ 

م�ست، �سّجلت خم�س هجمات قاتلة لدببة على ب�سر. 

ال�صجن ملراهقتني عّذبتا احليوانات
ق�����س��ت حم��ك��م��ة رو���س��ي��ة، ب���اإن���زال ع��ق��وب��ات ���س��ج��ن ق��ا���س��ي��ة يف حق 
كان  لهما  �سديق  مع  وقتلها،  حيوانات  بتعذيب  قامتا  مراهقتني 

ي�سّور هذه الوقائع القا�سية.
واأدينت األيونا �سافت�سينكو واألينا اأورلوفا بتهمة تعذيب 15 حيوانا 
ن�سر  بعد  رع��اي��ة  م��راك��ز  م��ن  عليها  وق��ط��ط، ح�سلتا  ك��لب  منها 

اإعلنات، بح�سب ما جاء يف بيان للجنة التحقيق.
هذه  ارتكابهما  ل��دى  ع�سرة  ال�سابعة  �سن  يف  امل��راه��ق��ت��ان  وك��ان��ت 
الفظاعات. وبعد 5 اأ�سهر من املحاكمة �سدر احلكم ب�سجن واحدة 
منهما 4 �سنوات و3 اأ�سهر، والثانية 3 �سنوات و10 اأيام، بح�سب ما 

نقلت وكالة ريا نوفو�ستي.
وكان �سديقهما فيكتور �سمي�سلييف يف الثامنة ع�سرة حينها، وقد 
حكم عليه بال�سجن 3 �سنوات، الأنه كان ي�سّور تعذيب احليوانات 
ال�سديقتني  ب��اأن  املحكمة  ق�ست  التحقيق  جلنة  وقالت  وقتلها. 
و�سائل  با�ستخدام  ب�سكل منهجي،  احليوانات  تلك  معاملة  اأ�ساءتا 

�سادّية، وقّطعتا اأو�سالها اأو قتلتها.
وقد عر�ستا على الطب النف�سي، اإال اأن التقارير اأ�سارت اإىل اأنهما 

ال تعانيان من اأي ا�سطراب، وفقا للوكالة.
املراهقني  وال���دي  بتغرمي  الق�ساة  اأم���ر  منف�سلة،  حماكمة  ويف 
ال��ث��لث��ة ب�سبب االإه���م���ال يف ت��رب��ي��ة االأط���ف���ال. ون����ادرا م��ا تعاقب 
فاإن  لذا  تعذيب احليوانات،  بق�سوة على جرائم  الرو�سية  املحاكم 

هذه االأحكام ال�سادرة يف حق املراهقني الثلثة ت�سّكل ا�ستثناء.

يطلبان مربية لأطفالهما براتب خيايل 
قام زوجان بريطانيان بن�سر اإعلن على اأحد املواقع االإلكرتونية 
اخلدمية، لطلب مربية للأطفال بامتيازات غر اعتيادية وبراتب 
بريطانيان  زوج���ان  ن�سر  اأم��ري��ك��ي.   دوالر   128000 اإىل  ي�سل 
اإعلناً  عاماً   15 و   2 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  اأطفال  اأربعة  لديهما 
للأطفال  مربية  فيه  يطلبون   carecare.co.uk م��وق��ع  على 
بدوام كامل لرعاية اأطفالهم يف منزلهم الكائن يف لندن، باالإ�سافة 
اإىل ا�ستعدادها لل�سفر مع العائلة اإىل مدن بربادو�س وكيب تاون 
اإعلنهما: نحن نبحث عن مربية  ال��زوج��ان يف  واأت��لن��ت��ا.  وق��ال 
جامعية  �سهادة  ولديها  عالية  موؤهلت  متلك  االأربعة،  الأطفالنا 
واأن تكون  النف�س للأطفال، وخربة جيدة يف هذا املجال.  يف علم 

م�ستعدة للعمل �ستة اأيام يف االأ�سبوع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ثمانينية ت�صبح مطورة برجميات 
�سغفها  عن  حديثها  ل��دى  حمياها  على  يظهر  طفولياً  فرحاً  اأن  غر  عاماً   82 العمر  من  واكاميا  ما�ساكو  تبلغ 
اال�ستخدام  �سهل  فون  اآي  لهواتف  لتطبيق خم�س�س  ب�سفتها مطورة  اآبل  برئي�س  االأخ��ر  لقائها  اأو  باملعلوماتية 
الكمبيوتر  على  اللعب  يف  وقتها  جل  امل�سرف  يف  ال�سابقة  املوظفة  هذه  مت�سي  تقاعدها،  منذ  امل�سنني.   الأترابها 
ال�ستينيات  بني  املتطورة تقنياً  الدول  اإىل م�ساف  اليابان  التي عاي�ست تقدم  امل�سنة  امل��راأة  الذكية. هذه  والهواتف 

والثمانينيات كانت االأكرب �سناً بني امل�ساركني يف موؤمتر »اآبل« للمطورين. 
تقليدي  مهرجان  من  م�ستوحى  هينادان  ا�سم  يحمل  فون  اآي  لهواتف  م�سّل  تطبيق  مطورة  هي  واكاميا  ما�ساكو 

للدمى ُيعرف با�سم »هينا مات�سوري«. 
ويف الثالث من مار�س من كل �سنة، ميلأ اليابانيون من�سة بدمى متثل اأفراد البلط االمرباطوري يف حقبة »هيان« 

بني القرنني التا�سع والثاين ع�سر يف املنازل واملدار�س واأي مكان توجد فيه فتيات. 
وتو�سع املن�سة قبل ب�سعة اأيام من هذا املوعد وتزال يف م�ساء اليوم املذكور حتت طائلة �سياع فر�سة الزواج اأمام 

الفتيات طوال حياتهن، بح�سب املعتقد ال�سعبي. 
ومع لعبة »هينادان«، على اللعب و�سع الدمى االإمرباطور واالإمرباطورة... يف املكان املنا�سب على املن�سة. هذه 
اللعبة لي�س فيها اأي حدود زمنية تفاديا الأي �سغط على اللعبني امل�سنني وفق ما توؤكد واكاميا جاثية على ركبتها 

قبالة �سا�سة يف �سقتها يف فوجي�ساوا ب�ساحية طوكيو. 
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تدخل غيني�س باأكرب �صمبو�صة  
دخلت جمعية "املعونة االإ�سلمية" اخلرية يف اإجنلرتا، مو�سوعة غيني�س 
للأرقام القيا�سية بعدما قام فريق من طهاتها باإعداد اأكرب قطعة �سمبو�سة 

يف العامل بهدف اإطعام امل�سردين يف البلد. 
اإع��داد قطعة  �ساعة يف   15 ح��وايل  12 متطوعاً  اأم�سى ما جمموعه  وق��د 
ال�سمبو�سة التي بلغ وزنها حوايل 150 كيلو غراماً، يف اأحد م�ساجد لندن 

قبل اأن يتم تقطيعها وتوزيعها على امل�سردين يف املدينة.
الب�سل  و24 كغم من  البطاطا  كيلوغرام من   100 ح��وايل  ا�ستخدام  ومت 
الهندية  الدقيق والتوابل  44 كغ من  اإىل  باالإ�سافة  البازالء  و14 كغ من 

التقليدية، التي و�سعت يف نهاية املطاف يف مقلة �سخمة عميقة.
 وقال اأحد اأع�ساء فريق الطهاة معلقاً على االإجنار: اأردنا اأن ن�سنع اأكرب 
اجتهاد  م��دى  الإظ��ه��ار  �سعبياً  طعاماً  تعترب  ال��ت��ي  ال�سمبو�سة  م��ن  قطعة 
االأ�سخا�س الذين يعتنقون الديانة االإ�سلمية، وعملهم الدوؤوب على مدار 
اق��رتاب عيد  املحتاجني وخا�سة مع  ع��دد من  اأك��رب  اإطعام  وبهدف  العام. 

االأ�سحى املبارك.
املكونات  جميع  على  ال�سمبو�سة  قطعة  حتتوي  اأن  على  حر�سنا  واأ���س��اف: 

كالدقيق والبطاطا والب�سل والبازالء، وحافظنا على �سكلها عند الطهي.
ويف مقطع فيديو ن�سر على موقع يوتيوب االإلكرتوين، وح�سل على عدد 
م�ساهدات كبر، ظهر رئي�س جلنة التحكيم وهو ي�سلم �سهادة �سجل غيني�س 

لفريق العمل، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 

منزل م�صّمم من اجلماجم والهياكل
5 ك��ي��ل��وم��رتات م��ن م��دي��ن��ة مين�سك عا�سمة  ب��ع��د  ب��ل��دة رات��وم��ك��ا، ع��ل��ى  يف 
امل���رور  ال��ب��ع�����س يتجنبون  اأن  ل��درج��ة  ب��ي��لرو���س��ي��ا، ه��ن��اك م��ن��زل م��رع��ب، 
من  والع�سرات  منه،  تخرج  التي  العظمية  الهياكل  من  خوفاً  اأم��ام��ه،  من 
موؤخراً  املخيف  املنزل  �سور  وانت�سرت  القبة.  هيكل  تغطي  التي  اجلماجم 
على مواقع التوا�سل االجتماعي يف بيلرو�سيا، واأ�ساد العديد من املعلقني 
التي  ال�سكاوى  املنزل،  ال�سبب االأهم ل�سهرة   الت�سميم اجلريء. لكن  بهذا 
تقدم بها العديد من ال�سكان اإىل ال�سلطات، بعد اأن ت�سببت اجلماجم باإرعاب 
االأطفال وحتى الكبار، لكن مل يتم اتخاذ اأي اإجراء ب�ساأن ذلك، بح�سب موقع 

اأوديتي �سنرتال.
املنزل  "لقد �سورت  املنطقة  ال�سكان يف  اإحدى  وقالت ماريا نيكولوفا وهي 
بهاتفي الأعر�س ال�سور على زملئي يف العمل، ولكنني حذفت هذه ال�سور 
اأن تبقى على ذاكرة  امل�ساهد ال�سيطانية  اأري��د ملثل هذه  بعد ذلك، الأنني ال 
الهاتف". واأ�سافت "من بعيد يظهر املنزل جميًل للغاية، حتى اأن حفيدتي 
ت�سعر  م��ن��ه،  ت��ق��رتب  عندما  ول��ك��ن  اخليالية،  الق�س�س  م��ن  بقلعة  �سبهته 
بالرعب وال�سدمة، ملنظر الهياكل العظمية واجلماجم. لذلك مل اأعد اأم�سي 

مع حفيدتي بالقرب منه، ويف الليل ي�سبح مرعباً للغاية حتى للبالغني".

ماكرون ينفق 26 األف 
يورو على "مكياجه" 

اأنفقه  ال����ذي  ال��ك��ب��ر  امل��ب��ل��غ  اأث�����ار 
اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي،  ال��رئ��ي�����س 
امل���اك���ي���اج اخلا�س  ع��ل��ى  م����اك����رون، 
ب�����ه، ج�����دال وا�����س����ع����ا، خ���ا����س���ة بني 
االإليزيه  دف����ع  م���ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني، 
لتربير احلادثة وو�سفها بالو�سع 

الطارئ.
بوان"  "لو  �سحيفة  ك�سفت  وق���د 
ال��ف��رن�����س��ي��ة، ي�����وم اخل��م��ي�����س 24 
الفرن�سي  الرئي�س  اأن  اأغ�سط�س، 
ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 39 ع��ام��ا، قد 
األف يورو على التجميل   26 اأنفق 
خلل االأ�سهر الثلثة االأوىل من 

توليه رئا�سة البلد.
لرئا�سة  م�����س��ت�����س��ار  حت�����دث  وق�����د 
ال���دول���ة ع���رب ل���ق���اء ن�����س��ره موقع 
ف��ران�����س اإن���ف���و، ي����وم اجل��م��ع��ة 25 
التي  ال���ف���وات���ر  اأن  اأغ�������س���ط�������س، 
ي����ورو  األ������ف   26 ت�����س��م��ن��ت م��ب��ل��غ 
للأ�سهر الثلثة االأوىل من رئا�سة 
ماكرون لفرن�سا تتمثل يف خدمات 
خارجية جرت يف االأ�سهر االأخرة 
امللحة  ال�������س���رورة  م���ع  وت���ت���واف���ق 
و�سول  بعد  الو�سع  تطلبها  التي 

ماكرون اإىل ق�سر االإليزيه.
قام  م��اك��رون،  ف��اإن  للتقرير  ووفقا 
التي  ال��ت��ج��م��ي��ل  ب��ت��ع��ي��ني خ���ب���رة 
االنتخابية  احلملة  خ��لل  رافقته 
وال��ت��ي ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو اأن��ه��ا ك�سبت 
�سيدة  وه���ي  ال���وق���ت،  م���ذاك  ثقته 
ك�سفت  وق������د  ن����ات����ا�����س����ا.   ت����دع����ى 
�سحيفة لو بوان اأن املبلغ ال�سخم 
املاكياج جاء  على  اإنفاقه  ال��ذي مت 
االأوىل  منف�سلتني  ف��ات��ورت��ني  يف 
ي����ورو  اآالف   10 م��ب��ل��غ  ت��ت�����س��م��ن 

والثانية مبلغ 16 األف يورو.

�صفينة تن�صطر ن�صفني 
قبطان  وك��ال��ة  عر�ستها  ل��ق��ط��ات  اأظ���ه���رت 
اأن  ال��رتك��ي��ة ل��لأن��ب��اء يف وق���ت مبكر ام�����س 
ن�سفني  اإىل  ان�سطرت  ج��اف  �سحن  ناقلة 
ال�سمايل  ال�ساحل  قبالة  االأ���س��ود  البحر  يف 
الغربي يف تركيا فيما مت اإنقاذ اأفراد الطاقم 

املوؤلف من 11 �سخ�سا.
وكانت ناقلة ال�سحن اجلاف ليوناردو التي 
ت��رف��ع ع��ل��م م��ن��غ��ول��ي��ا وي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 114 
مرتا تر�سو قبالة �ساحل ميناء كيليو�س يف 
ا�سطنبول عندما بداأ ج�سم ال�سفينة ينبعج 

قبل اأن تن�سطر اإىل ن�سفني.
اإىل  ال�سفينة  ن�سف  القطر  زوارق  و�سحبت 
من  ال��ب��اق��ي  الن�سف  غ��رق  فيما  ال�����س��اط��ئ، 

ج�سم ال�سفينة حتت املاء ب�سكل تدريجي.
واأفادت و�سائل االعلم الرتكية باأن الناقلة 
التي مت بناوؤها عام 1975 كانت يف طريقها 
اإىل تر�سانة �سفن توزال يف ا�سطنبول الإجراء 

اإ�سلحات بها.

تورث قطيها مئات الآلف من الدولرات  
الواليات  يف  �سائعاً  اأم��راً  االأليفة  احليوانات  توريث  ب��ات 
مثل  عديدة  الأ�سباب  وذل��ك  م��وؤخ��راً،  االأمريكية  املتحدة 
غياب الوريث اأو رغبة املورث بحرمان اأبنائه من ثروته، 
كبراً  ام��راأة م�سنة مبلغاً  واأك��رب مثال على ذلك توريث 

من املال لقطيها االأليفني. 
ينعم قطان من مدينة نيويورك بحياة مرفهة وفاخرة 
بعدما ورثا من �ساحبتهما ثروة تبلغ قيمتها 300000 
تنجب  مل  التي  واوت���ر،  اإل��ني  وخ�س�ست  اأمريكي.  دوالر 
3 مليني  اأي اأطفال، جزءاً مهماً من ثروتها التي تبلغ 
دوالر اأمريكي لقّطيها تروي وتايغر قبل وفاتها موؤخراً 

عن عمر ناهز 88 عاماً. 
ويحظى القطان املحظوظان، االآن بالرعاية الفائقة من 
ال�سابقني  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م�ساعدي  م��ن  اثنني  قبل 
الفاخر لهما،  الطعام  يتم تقدمي  الراحلة، حيث  للمراأة 

والرعاية البيطرية، والكثر من اخلدمات االأخرى. 
اأو�سى  االأمريكية  تيني�سي  والي��ة  من  م�سناً  ب��اأن  ويذكر 
تبلغ  ال��ذي  ومنزله  دوالر،   250000 تبلغ  التي  برثوته 
م�ساحته 4270 قدم مربع لقطتيه فري�سكو وجيك قبل 
اأبناءه اخلم�سة من املراث،  2013 حارماً  وفاته يف عام 

بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.  

طفلة تثري الفو�صى اأثناء بث تلفزيوين 
اأث�����ارت طفلة ���س��غ��رة ال��ف��و���س��ى داخ���ل ا���س��ت��ودي��و حمطة 
مبا�سرة  ال��ه��واء  على  مقابلة  اأث��ن��اء  بريطانية  تلفزيونية 
يف"  تي  "اآي  قناة  ن�سرت  ال�سغر.   و�سقيقها  والدتها  مع 
الربيطانية مقطع فيديو على مواقع التوا�سل االجتماعي 
�ستيوارت  اأال�ستر  املذيع  تت�سلق طاولة  يظهر طفلة وهي 
اإجرائه مقابلة مع والدتها و�سقيقها.  وكانت والدة  اأثناء 
جورج  طفلها  حت�س�س  عن  تتحدث  رونكا  لو�سي  الطفلة، 
جتاه احلليب عندما بداأت اآيري�س بت�سلق طاولة املذيع الذي 
وال�سيوف  املذيع  واأكمل  املوقف.   ب��روح مرحة مع  تعامل 
طاولة  على  العبث  يف  الطفلة  ا���س��ت��م��رار  رغ��م  مقابلتهم 
العاملني يف  اأحد من  اأي  اأو  املذيع، ومل يحاول �سيتيوارت 
اال�ستوديو ثني الطفلة عن امتام ما بداأته. ومل يكن جورج 
اأقل �سقاء من �سقيقته حيث حاول االن�سمام اإليها يف ت�سلق 
طاولة املذيع، اإال اأن والدته منعته من ذلك بلطف، بح�سب 

ما ورد يف �سحيفة ديلي مرور الربيطانية. 

وزن �صاقها فقط 60 كغم
تعاين امراأة يف بنغلد�س من حالة مر�سية نادرة، جعلت 
اأكرث من  اإىل  وزنها  لي�سل  ب�سكل كبر،  تت�سخم  �ساقها 

60 كغم، مما و�سع حياتها يف خطر.
و�سّخ�س االأطباء اإ�سابة ريزيا بيجوم بداء الفيل، وعانت 
 18 نحو  قبل  الثانية  ابنتها  احلالة منذ والدة  من هذه 
عليها،  توؤثر  كيف  الوا�سح  الرغم من غر  وعلى  عاماً. 
�سوؤون حياتها  اأقاربها حالياً يف  اأن ريزيا تعتمد على  اإال 

اليومية، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اأي امراأة طبيعية، لكنني االآن  "كنت مثل  وقالت بيجوم 
حتولت اإىل عبء على اأ�سرتي الفقرة. وعلى الرغم من 
اأنها تخ�سع للرعاية يف م�ست�سفى كلية الطب يف دكار، اإال 

اأن االأطباء مل يبداأوا بالعلج حتى االآن". زوار ينظرون اإىل الألعاب النارية خالل مهرجان "�سبا�سكايا تاور" الدويل الع�سكري واملو�سيقي يف ال�ساحة احلمراء مبو�سكو.   )ا ف ب(

م�صمم يبني مكتبًا 
�صريًا حتت ج�صر 

ق������ام رج������ل اإ�����س����ب����اين خم���ت�������س يف 
ببناء مكتب معلق  االأث��اث  ت�سميم 
�سري حتت اأحد اجل�سور يف مدينة 
فالن�سيا االإ�سبانية، ورف�س الك�سف 
���س��خ�����س.  و�سيد  ع��ن م��وق��ع��ه الأي 
املكتب  ه���ذا  اإب��ي��لن��ا���س  ف��رن��ان��دو 
امل��ع��ل��ق ك����ردة ف��ع��ل ع��ل��ى االزدح�����ام 
و�سل  الذي  املدينة  يف  وال�سو�ساء 

اإىل حد ال يطاق على حد زعمه. 
وي��ح��ت��وي امل��ك��ت��ب امل��ع��ل��ق ال����ذي مت 
ب����ن����اوؤه ع��ل��ى ال��ق�����س��م ال���ع���ل���وي من 
مكتب،  ط�����اول�����ة  ع���ل���ى  اجل���������س����ر، 
الرفوف  م���ن  وال��ع��دي��د  وك��ر���س��ي، 
امل���ث���ب���ت���ة ع���ل���ى اجل������������دران.  وق����رر 
املعلق  املكتب  موقع  اإبقاء  فرناندو 
طي الكتمان، الأنه مل ي�ست�سدر اأي 
يجعله  ما  لبنائه،  قانوين  ت�سريح 
عر�سة للم�سائلة القانونية.  وقال 
م�������س���روع ق�سر  ه����ذا  ف���رن���ان���دو: 
االأجل، مل اأقم با�ست�سدار ترخي�س 
ا�ستخدامه  يف  و�ساأ�ستمر  لبنائه، 
مكانه  ال�����س��ل��ط��ات  ت��ك��ت�����س��ف  ح��ت��ى 
وتفككه. واأ�ساف: ميثل هذا املكان 
منعزل  ف��ه��و  يل،  بالن�سبة  م��ل��ج��اأً 
اأكون  اآمناً، فعندما  واأعتربه  متاماً 
م�ساعر  اأ�سرتجع  املعلق  مكتبي  يف 
وال�سلم  بالطماأنينة  االإح�����س��ا���س 
واحلرية التي كنت اأ�سعر بها عندما 
منعزل  مبكان  طفولتي  يف  اأختبئ 
عن االآخرين.  من اجلدير بالذكر 
ا�ستغرق  امل��ع��ل��ق  امل��ك��ت��ب  ب��ن��اء  ب����اأن 
فرناندو  ويق�سي  ك��ام��ًل،  اأ�سبوعاً 
ف��ي��ه وق��ت��اً ط��وي��ًل يف ال��ع��م��ل على 
واملهند�سني  الفنانني  مع  م�ساريع 
ب��ح�����س��ب م���ا ورد يف  وامل�����س��م��م��ني، 
�سحيفة ديلي مرور الربيطانية. 

ينقذون يد مري�س بخياطتها داخل معدته
جنح االأطباء يف بريطانيا باإنقاذ يد مري�س تعر�ست 
حلادث يف اآلة �سناعية، حيث قاموا بخياطتها داخل 

معدته بعد �سحقها يف االآلة.
االآلة،  داخ��ل  قد علقت  �ستيوارت  اأنتوين  يد  وكانت 
العمل  مناوبة  ح��لل  بتنظيفها،  يقوم  ك��ان  عندما 
يف م�سنع للأقم�سة مبدينة ديفون، ومت نقله على 
الفور اإىل امل�ست�سفى، عرب خدمة االإ�سعاف اجلوي، 

بعد اأن تعر�ست 4 من اأ�سابعه الإ�سابات خطرة.
ومت تغرمي ال�سركة مببلغ 300 األف جنيه ا�سرتليني 
اأن  التحقيقات  اأظهرت  اأن  بعد  دوالر(،  األف   384(
قبل  ا�ستبدالها  يتم  مل  االآل���ة  م��ن  مك�سورة  قطعة 

احلادثة، بح�سب �سحيفة مرور الربيطانية.
وجلاأ االأطباء اإىل خياطة يد اأنتوين داخل معدته، 
اأج��زاء كبرة  اإنقاذ  على  �ساعد  اأ�سابيع، مما   3 ملدة 
عن  اجل��ل��د،  �سفاء  على  ي�ساعد  اإج����راء  وه��و  منها، 
ط��ري��ق احل�����س��ول ع��ل��ى اإم�������دادات ال����دم م���ن داخل 

اجل�سم.

تكون  م��ا  "عادة  ه��ن��در���س��ون  اجل���راح جيم�س  وق���ال 
االأن�سجة، ولكن  ل��زراع��ة  ت��ط��وراً  اأك��رث  هناك ط��رق 
اإ�سابة ال�سيد �ستيورات كانت �سديدة للغاية، لذلك 

قررنا اللجوء اإىل هذه الطريقة".
االأوىل  للمرة  ا�ستخدمت  الطريقة  ه��ذه  اأن  يذكر 
م����رات عديدة  االأط���ب���اء  اإل��ي��ه��ا  1900، وجل����اأ  ع���ام 
ل��ع��لج امل�سابني،  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  خ���لل احل���رب 
من  العائدين  اجل��ن��ود  لعلج  ا�ستخدامها  مت  كما 

اأفغان�ستان.
ويف الوقت الذي اأثنى البع�س على جهود الدكتورة 
مر�ساها،  م�����س��اع��دة  يف  ال��غ��ري��ب��ة  وطريقتها  ب���اي، 
االآخ���رون ه��ذه اجلهور غر �سرورية. وعلى  وج��د 
ت�سر  ب��اي  اأن  اإال  ال�سلبية،  التعليقات  م��ن  ال��رغ��م 
على موا�سلة هذا النهج يف العلج، موؤكدة على اأنها 
ح�سلت على نتائج اإيجابية، حيث بات املر�سى اأكرث 
ورغبة باحلديث عن معاناتهم وم�ساكلهم  انفتاحاً 

ال�سحية.

جينيفر اأني�صتون م�صتاءة 
من و�صائل الإعالم

يف ت�سريح جديد للنجمة العاملية جينيفر اأني�ستون نفت كل االأخبار املتداولة 
عن حملها حيث قالت ملجلة غلمور اأن كل ما يف االأمر زيادة يف الوزن.

الطبيعية، ولكن يف  اأن يكون ج�سدِك يف حالته  : يحدث  و�سرحت جينيفر 
حال قررِت تناول الطعام، فمن الطبيعي اأن يظهر انتفاخ يف البطن، عندها 
ا هذا غر �سحيح، اإنه جمرد تغّر ج�سدي. �سيقولون اإنِك حامل. ولكن حقًّ

وتعترب جينيفر اأن هذه االخبار هي اخرتاق للخ�سو�سية بينها وبني زوجها 
جا�ستني ثرو.

وذكرت جينيفر ان و�سائل االإعلم تلتقط ال�سور لها وتوؤلف االأخبار عنها.


