
لر�سم �سيا�سات والقطع مع الرتدد واالرتباك:

ت�ن�س: املطالبة بعقد م�ؤمتر مقاومة العنف والإرهاب

اجلي�س امل�صري يعلن مقتل 14 
اإرهابيًا يف �صيناء

غــارات لالحتـــالل علــــى 
منــاطـــق يف غـــزة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

اأعرب عن اإميانه باأهمية ا�ستئناف احل�سارة يف العامل العربي 

حممد بن را�صد يتحدث يف القمة 
العاملية للحك�مات عن جتربته القيادية

 •• دبي-وام :
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أع��ل��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل عن تفا�شيل �جلل�شة 
�لتي �شيتحدث فيها خالل �لقمة �لعاملية للحكومات بدورتها �خلام�شة 

و�لتي خ�ش�شها ملناق�شة �إمكانية ��شتئناف �ملنطقة حل�شارتها. 
و�شيقدم �شموه جتربته �لقيادية وو�شفته للمنطقة �لعربية ال�شتنها�س 
قو�ها و��شتئناف م�شريتها �حل�شارية و�شيكون �حلو�ر مفتوحا ليت�شنى 
للجميع �مل�شاركة عرب �إر�شال �أ�شئلتهم ل�شاحب �ل�شمو قبل �جلل�شة �لتي 

�شتعقد يف �أول �أيام �لقمة �لعاملية للحكومات. 
يف  جل�شته  �إن  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
��شتئناف  ع��ن  و�شتتحدث  ح��و�ري��ة  �شتكون  للحكومات  �لعاملية  �لقمة 

�حل�شارة يف �لعامل �لعربي و�لعودة لطريق �لتنمية.
��شتئناف �حل�شارة  ب��اأه��م��ي��ة  �إمي��ان��ه  ع��ن  ت��غ��ري��د�ت��ه  ���ش��م��وه يف  و�أع����رب 
هناك  هل   : تويرت  على  ح�شابه  عرب  �شموه  وت�شاءل  �لعربي  �لعامل  يف 
�لو�شفة  هي  ما  �لعربي،  عاملنا  يف  �حل�شارة  ال�شتئناف  حقيقية  فر�شة 
�إع��ادة �شياغة م�شتقبل  للعودة لطريق �لتنمية؟ هل نحن ق��ادرون على 
منطقتنا"؟ موؤكد� �أن �لهدف من �إطالق �شعار ��شتئناف �حل�شارة، �لبدء 

بحو�ر عربي حقيقي تنموي مل�شاركة �الأفكار و�لتجارب. 
و�أ�شار �شموه عرب تغريد�ته �إىل �أن لدبي و�الإم��ار�ت جتربة عاملية باأياد 
تكر�ر  وباإمكانية  �حل�شارة  ��شتئناف  باأهمية  �إميانه  عن  وعرب  عربية، 

هذه �لتجربة يف �ملنطقة .
 وقال �شموه: �إن �جلميع لديه ت�شاوؤالت ومالحظات و�أفكار حول نه�شة 
��شتئناف  و�شم  على  مكتوبه  �أو  م�شورة  �أ�شئلتكم  لنا  �أر�شلو�  منطقتنا، 

�حل�شارة لنناق�شها.                                                    �لتفا�شيل )�س2(

ا�ستقبل وفد حتالف االأمن الغذائي واطلع على خطة برنامج تدريب جمندي اخلدمة الوطنية 

حممد بن زايد:الإمارات بقيادة خليفة ت�صع م�صاألة الأمن الغذائي على �صلم 
اأول�ياتها وما�صية نح� حتقيق اأعلى معدلت ممكنة لالأمن الغذائي ال�طني 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة م�����ش��اء �أم�����س يف 
وفد  �لبحر  بق�شر  �شموه  جمل�س 

حتالف �الأمن �لغذ�ئي.
�للقاء  خ��الل  ل�شموه  �ل��وف��د  ق��دم 
ب��رن��ام��ج تدريب  مل��ح��ة ع���ن خ��ط��ة 
جم��ن��دي �خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة �لتي 
�أطلقها �لتحالف موؤخر� بتوجيهات 
�شموه لتاأهيل �لكو�در �لوطنية من 
جم��ن��دي �خل���دم���ة �ل��وط��ن��ي��ة على 
م�شتوى �لدولة و�إحلاقها باملن�شاآت 
ت��خ��دم منظومة  �ل��ت��ي  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

�الأمن �لغذ�ئي.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
دولة  �أن  �ل��ل��ق��اء  خ����الل  ز�ي����د  ب���ن 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لغذ�ئي  �الم��ن  م�شاألة  ت�شع  �هلل 
ما�شية  و�أنها  �أولوياتها  �شلم  على 

�أعلى  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه��ا  يف 
�لغذ�ئي  ل��الأم��ن  ممكنة  م��ع��دالت 
،وقال  ��شتد�مته  و�شمان  �لوطني 
�لغذ�ئي  �الم��ن  حتقيق  �إن  �شموه 
بالفرد  ت��ب��د�أ  م�شرتكة  م�شوؤولية 
��شتهالكهم  وك��ي��ف��ي��ة  و�الأ������ش�����رة 

ل��ل��م��و�رد و����ش���وال �إىل �مل��ج��ت��م��ع و 
�خلا�شة  موؤ�ش�شاته  ب��اق��ي  تفاعل 
للخطط  ودع���م���ه���ا  و�حل���ك���وم���ي���ة 
�لتي  �ل�شاملة  و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�لغذ�ئي  �الأم����ن  ل�شمان  و���ش��ع��ت 
مزيد  �إىل  ���ش��م��وه  �ل��وط��ن��ي.ودع��ا 

م����ن �خل����ط����و�ت ل��ت��ع��زي��ز ق�����در�ت 
�لدولة يف هذ� �جلانب من خالل 
ومتينة  ح���ي���وي���ة  ����ش���ر�ك���ات  ب���ن���اء 
و�إقامة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ن 

�مل�شروعات �ال�شتثمارية.
�لتفا�شيل )�س2(

•• ح�رضموت-وام :

ق���دم���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �الأح���م���ر 
�الإمار�تي �م�س م�شاعد�ت �ن�شانية 
عاجلة �ىل �أ�شر �ل�شهد�ء يف و�دي 
�ن�شانية  ب�������ادرة  يف  ح�������ش���رم���وت 
مل�شاندة  �لهيئة  �طلقتها  ج��دي��دة 
ت��ل��ك �أ���ش��ر وت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه��م حدة 
بزيارة  �لهيئة  وف��د  وق��ام  �ملعاناة. 
�ىل ع���دد م���ن �أ����ش���ر �ل�����ش��ه��د�ء يف 
ح�شرموت  ب��و�دي  ترمي  مديرية 
�حتياجاتهم  ع����ل����ى  ل���ل���ت���ع���رف 
وت��اأم��ي��ن��ه��ا وذل����ك ���ش��م��ن �جلهود 
يف  �لهيئة  بها  تقوم  �لتي  �خل��رية 
منها  �إ�شهاما  ح�شرموت  مناطق 
يف م�شاعدة هذه �ال�شر �لتي فقدت 
يف  جانبها  �ىل  و�ل��وق��وف  معيلها 
ظل �الأو�شاع �القت�شادية �ل�شعبة 

�لتي ي�شهدها �ليمن ب�شبب �حلرب 
�النقالبيون.ووزع  فر�شها  �ل��ت��ي 
و�لبطانيات  �الدوي��ة  �لهالل  وف��د 

مواقــيت ال�صالة
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�ل�شهد�ء  الأ�شر  �الأمل  �لتي حتمل 
�أن  جميعا  منا  ي�شتحقون  �ل��ذي��ن 

نتكاتف من �جلهم.
تاأتي  �حل��م��ل��ة  ه���ذ�  �ن  �ىل  الف��ت��ا 
�الأخ������وة  روح  جت�����ش��ي��د  �أط�������ار  يف 
معهم  و�ل�����وق�����وف  و�ل���ت�������ش���ام���ن 
�لعبء  ت��خ��ف��ي��ف  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 

�مللقى على عاتق تلك �الأ�شر.
تاأتي  �ل���ت���وزي���ع  ع��م��ل��ي��ة  �أن  وق����ال 
لتقدمي  ح���م���الت  ���ش��ل�����ش��ة  ���ش��م��ن 
للمحتاجن  و�مل�شاعدة  �لعون  يد 
�لر�شيدة  �لقيادة  من  بتوجيهات 
تاأمن  على  وحر�شها  ل��الم��ار�ت 
�ليمني  �ل�������ش���ع���ب  �ح����ت����ي����اج����ات 
�أ�شر  ع��ربت  جانبهم  �ل�شقيق.من 
وتقديرهم  �شكرهم  عن  �ل�شهد�ء 

لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
                    �لتفا�شيل )�س9(

مواقــيت ال�صالة

جت�سيدا لتوجيهات القيادة الر�سيدة يف االإمارات وحر�سها على تاأمني احتياجات ال�سعب اليمني ال�سقيق

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�صاعدات اإن�صانية اىل اأ�صر ال�صهداء يف وادي ح�صرم�ت

و�ملو�د �لغذ�ئية �ملتنوعة على ��شر 
�ل�شهد�ء يف �ملديرية. و�أكد عبد�هلل 
ف��ري��ق �لهالل  �مل�����ش��اف��ري رئ��ي�����س 

بح�شرموت  �الإم����ار�ت����ي  �الأح���م���ر 
�ال�شتمر�ر  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س 
�الإغاثية  �مل�شاعد�ت  ه��ذ�  بتوزيع 

•• اأبوظبي - وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة باتري�شيا يل ريدي �حلاكمة �لعامة 
بعث  لبالدها.كما  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  ذك���رى  مبنا�شبة  وذل���ك  لنيوزيلند� 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل فخامة باتري�شيا يل ريدي.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

مّرت �أم�س �الثنن �أربعة �شنو�ت 
�لي�شاري  �ل�شيا�شي  �غتيال  على 
�ل���ب���ارز ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د، �الأم����ن 
�لوطنين  حل��زب  �ل�شابق  �ل��ع��ام 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن �مل���وّح���د و�أح����د 
�أمام  �ل�شعبية،  �جلبهة  موؤ�ش�شي 
منزله باملنزه �ل�شاد�س بالعا�شمة 

بر�شا�شات غادرة.
�لوطنين  ح�������زب  ج���������ّدد  وق�������د 
مبنا�شبة  �مل��وّح��د  �لدميقر�طين 
�ل����ر�ب����ع����ة على  م������رور �ل�����ذك�����رى 
بلعيد  ����ش���ك���ري  زع���ي���م���ه  �غ���ت���ي���ال 
وطني  موؤمتر  تنظيم  �إىل  دعوته 
لر�شم  و�الإره����اب  �لعنف  ملقاومة 
�شيا�شات تلتزم بها كافة موؤ�ش�شات 

�لدولة و�أجهزتها وعموم مكونات 
ومنظمات  �أحز�با  �ملدين  �ملجتمع 
وج��م��ع��ي��ات ل��ل�����ق��ط��ع م���ع ح���االت 
�ل���رتدد و�الرت���ب���اك �ل��ت��ي ماز�لت 
�الئتالف  ���ش��ي��ا���ش��ات  ب��ه��ا  ت��ّت�����ش��م 

�أطر�ف د�خلية  �حلاكم وت�شتغلها 
م��ت��و�ط��ئ��ة م���ع �الإره�������اب الإد�م����ة 
�أفدح  و�إحل���اق  �ل�شيا�شي  نفوذها 
وكيان  �ل�شعب  ب��وح��دة  �الأ����ش���ر�ر 
�لدولة.           �لتفا�شيل)�س12(

�ل�شب�شي �ىل جانب و�لد بلعيد و��شرته يد�شن �شاحة حتمل ��شم �لر�حل

•• القاهرة-وكاالت:

قال بيان للجي�س �مل�شري �إن �أعمال مت�شيط ومد�همة لعدد من �الأوكار 
-على  �أ�شفرت  �شيناء  يف  �الإرهابية  �لعنا�شر  ت�شتخدمها  �لتي  �جلبلية 

مدى خم�شة �أيام- عن قتل 14 �شخ�شا و�عتقال ع�شرة �آخرين.
و�أو�شح �لبيان �أن قو�ت تابعة للجي�س �لثالث �مليد�ين و��شلت لالأ�شبوع 
�لثاين على �لتو�يل، ومب�شاندة من �لقو�ت �جلوية، عمليات �لتم�شيط 
�جلغر�فية  �لت�شاري�س  ذ�ت  �ملناطق  خا�شة  �شيناء،  و�شط  يف  و�ملد�همة 
�ل�شلطات  عليهم  تطلق  �ل��ذي��ن  �مل�شلحون،  ي�شتخدمها  �ل��ت��ي  �ل��وع��رة 
�أن  �لبيان  و�أ���ش��اف  �الإره��اب��ي��ة.  �أو  �لتكفريية  �لعنا�شر  و�شف  �مل�شرية 
�لق�شاء  يف  تنجح  �أن  قبل  �مل�شلحن،  مع  �لنار  �إط��الق  تبادلت  �ل��ق��و�ت 
على 14 من �لعنا�شر �شديدة �خلطورة، ف�شال عن تدمري خم�س عربات 
مفخخة ودر�جة نارية، وكذلك تدمري عدد من �ملالجئ و�ملخازن كانت 
حتوي �أ�شلحة ووقود�. جدير بالذكر �أن �شبه جزيرة �شيناء تعاين منذ 
�أع����و�م ح��ال��ة م��ن ع��دم �ال���ش��ت��ق��ر�ر يف ظ��ل هجمات ي�شنها  نحو ث��الث��ة 
�إنه  �مل�شري  �جلي�س  ويقول   . و�ل�شرطة  �جلي�س  مو�قع  على  �إرهابيون 

قتل �ملئات من �لعنا�شر �الإرهابية يف عمليات ت�شارك فيها �ل�شرطة.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن 
احلاكمة العامة لني�زيلندا بالي�م ال�طني

الــريــا�ــس  يف  يبحث  ـــادي  ه
ــة ــي ــن ــم ــي ــــ�رات ال ــــط ــــت ال

•• الريا�ص-وكاالت:

ربه  ع��ب��د  �ليمني  �ل��رئ��ي�����س  �شلم 
من�شور هادي لالأمري حممد بن 
�شلمان ويل ويل �لعهد �ل�شعودي 
�شلمان  �ل�شعودي  للملك  ر�شالة 

بن عبد �لعزيز.
�ل�شعودية  �الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 
�أثناء  بحث  �ليمني  �لرئي�س  �أن 
�لريا�س  �لعا�شمة  يف  حم��ادث��ات 
مع �الأمري حممد بن �شلمان �مللف 
وذلك  م�شتجد�ته،  و�آخ��ر  �ليمني 
�ال�شتخبار�ت  رئ��ي�����س  ب��ح�����ش��ور 
و�للو�ء  �حلميد�ن  خالد  �لعامة 
�مل�شت�شار  ع�����ش��ريي  �أح���م���د  رك����ن 

�لع�شكري لوزير �لدفاع.
عربيا  حتالفا  �ل�شعودية  وت��ق��ود 
بقيادة  �ل�������ش���رع���ي���ة  ال����ش���ت���ع���ادة 
�حلوثين  �ن���ق���الب  ب��ع��د  ه�����ادي 
علي  �ملخلوع  �لرئي�س  وحليفهم 
عبد �هلل �شالح و��شتيالئهم على 
�شبتمرب   21 يف  �شنعاء  �لعا�شمة 

�أيلول 2014.
وكان هادي قد جدد يف لقائه مع 
�مل��ب��ع��وث �الأمم����ي �إ���ش��م��اع��ي��ل ولد 
مبادرة  �أي  رف�شه  �أح��م��د  �ل�شيخ 
�أو تفاو�س مع �حلوثين و�شالح 
�إال وفق �ملرجعيات �لثالث، وهي: 
و�ملبادرة   ،2216 �الأمم���ي  �ل��ق��ر�ر 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة، وخم���رج���ات �حل���و�ر 

�لوطني.

•• غزة -رويرتز:

يف  يت�شبب  ومل  �م�س  �إ�شر�ئيل  على  غ��زة  من  فل�شطيني  ���ش��اروخ  �أطلق 
وقوع �أي خ�شائر ب�شرية �أو مادية مما دفع �إ�شر�ئيل �إىل �شن غار�ت جوية 

على �أهد�ف لن�شطاء فل�شطينين.
بجروح  �أ�شيب  عاما   70 �لعمر  من  يبلغ  فل�شطينيا  �إن  م�شعفون  وق��ال 
طفيفة يف �إحدى �لغار�ت �الإ�شر�ئيلية وقالو� �إنه كان مير باملنطقة �لتي 
�أنباء  تعر�شت للق�شف. وهذه هي حالة �الإ�شابة �لوحيدة �لتي ترددت 
عن وقوعها على جانبي جبهة �ل�شر�ع �لتي �ت�شمت بالهدوء يف �الأ�شهر 

�ملا�شية.
�أطلق باجتاه  وقال �جلي�س �الإ�شر�ئيلي يف بيان رد� على �ملقذوف �لذي 
ثالثة  �جلوية  �لقو�ت  ��شتهدفت  �شابق  وقت  يف  �إ�شر�ئيل  جنوب  �شكان 
مو�قع حلما�س يف �شمال قطاع غزة." وحذر �جلي�س قائال �إنه لن يتهاون 

مع �إطالق �شو�ريخ باجتاه �ملدنين.
وقال �شكان من غزة �إن مع�شكر� للتدريب على ��شتخد�م �ل�شالح وجممعا 
�أمنيا وموقع مر�قبة تابعا حلركة حما�س �أ�شيبت يف �لغار�ت. ومل تعلن 

�أي جهة م�شوؤوليتها بعد عن �إطالق �ل�شاروخ.

لقاء اأ�ستانا يطالب مبزيد من الوقت ملراقبة الهدنة 

حما�صرة داع�س يف مدينة الباب ال�ص�رية
•• عوا�صم-وكاالت:

قال نا�شطون �شوريون �إن �جلي�س 
تقدما  حقق  وح��ل��ف��اءه  �ل�����ش��وري 
حمافظة  يف  �ل���ب���اب  ب���ل���دة  ن��ح��و 
تنظيم  ل�شيطرة  �خلا�شعة  حلب 
بذلك  قاطعن  �الإرهابي،  د�ع�س 
�آخر خطوط �المد�د �لتي تربط 
يف  �مل��ذك��ور  �لتنظيم  معاقل  ب��ن 

�شوريا باجتاه �لعر�ق.
وق���ال �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�الن�����������ش�����ان �مل�����ع�����ار������س وم����ق����ره 
�حلكومي  �جلي�س  �إن  بريطانيا 
�للبناين  �هلل  ح����زب  وم�����ش��ل��ح��ي 

حققو� هذ� �لتقدم ليلة �الأحد.
قطعات  �أن  �مل���ر����ش���د  و������ش����اف 
�جل���ي�������س �حل����ك����وم����ي و�ل����ق����و�ت 
�مل���ت���ح���ال���ف���ة م���ع���ه���ا مت���ك���ن���ت من 
�لذي يربط  �لعام  قطع �لطريق 
ق��رب �حل��دود مع  �لو�قعة  �لباب 
تركيا مبعاقل د�ع�س �الخرى يف 

حمافظتي �لرقة ودير �لزور.
�لتنظيم  م�����ش��ل��ح��و  ����ش��ب��ح  وب����ذ� 
من  حم����ا�����ش����رون  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�جلنوب  م��ن  �جلي�س  ق��و�ت  قبل 
وم�شلحي �ملعار�شة �لتي تدعمهم 

تركيا من �ل�شمال.
وق������ال �مل���ر����ش���د �إن������ه م����ع دخ����ول 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ن��ظ��ام �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
يومها  �جل���ن���وب���ي  �ل����ب����اب  ري�����ف 

�لنظام  ق���و�ت  ��شتكملت   ،20 �ل���� 
مدعمة بقو�ت �لنخبة من حزب 
�هلل �للبناين وباإ�شناد من كتائب 
�لرو�شية،  و�ل���دب���اب���ات  �مل��دف��ع��ي��ة 
عملية �إطباق �حل�شار على مدينة 
�أك���رب معاقل  �ل��ب��اب وحم��ي��ط��ه��ا، 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س �مل��ت��ب��ق��ي��ة حتت 
حلب. ري���ف  يف  �الأخ����ري  �شيطرة 
�الثنن  ع�شر  �نتهى  ذل���ك،  �ىل 
�جتماع �أ�شتانا ملجموعة �لعمليات 
�مل�شرتكة، و�لذي �شم ممثلي كل 
يف  وطهر�ن،  ومو�شكو  �أنقرة  من 
حيث  �لكاز�خ�شتانية،  �لعا�شمة 
ع��ل��ى �شرورة  �مل��ج��ت��م��ع��ون  �ت��ف��ق 
�أخذ �ملزيد من �لوقت و�ملباحثات 
مر�قبة  �آل��ي��ة  تن�شيق  �أج����ل  م��ن 

وقف �إطالق �لنار يف �شوريا.
�شتان�شالف  �جل�������ر�ل  و�أع����ل����ن 

�جتماع  �أن  حم��م��دوف  ج��ادج��ي 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ع��م��ل  جم��م��وع��ة 
ممثلي  ����ش���م  �ل��������ذي  �خل���������رب�ء 
ومندوبي  وتركيا  ورو�شيا  �إي��ر�ن 
�نعقد  و�ل������ذي  �مل���ت���ح���دة  �الأمم 
�أ���ش��ت��ان��ا ق���د بحث  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
�لنار  �إط��الق  �إيقاف  �تفاق  م�شار 
على  و�ل�شيطرة  �لرقابة  و�آل��ي��ات 
فر�س �لهدنة يف �شوريا وملنع �أي 

�نتهاكات.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د م�����ش��در ر�شمي 
بالده  �أن  �مل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع  �أردين 
�أ�شتانا  حم����ادث����ات  يف  ت�������ش���ارك 
جانب  �إىل  ���ش��وري��ا  ح���ول  �لفنية 
خرب�ء من رو�شيا وتركيا و�إير�ن 
�إىل  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  وم���ب���ع���وث 
�لعا�شمة  يف  و�مل��ن��ع��ق��دة  ���ش��وري��ا، 

�لكاز�خ�شتانية "�أ�شتانا".
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
�صندوق اأب�ظبي للتنمية �صريك ا�صرتاتيجي للقمة العاملية للحك�مات

•• اأبوظبي-وام:

��شرت�تيجياً يف  �أبوظبي للتنمية، ب�شفته �شريكاً  ي�شارك �شندوق 
فعاليات �لقمة �لعاملية للحكومات يف دورتها �خلام�شة، و�لتي تعقد 
�أعمالها برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
“رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب 
14 ف��رب�ي��ر �جلاري.  �إىل   12 �ل��ف��رتة م��ن  �هلل” يف دب��ي خ��الل 
عام  مدير  �ل�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  ق��ال  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه 
�شندوق �أبوظبي للتنمية �ن م�شاركة �شندوق �أبوظبي للتنمية يف 
�لدورة �خلام�شة للقمة �لعاملية للحكومات �إىل جانب �لعديد من 

�ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�لدولية تاتي لال�شتفادة من جتارب حكومات 
�لدول و�ملوؤ�ش�شات �لدولية �مل�شاركة، ال�شيما يف جماالت ��شت�شر�ف 
خمتلف  يف  جت����ارب  م��ن  ع��ر���ش��ه  �شيتم  م��ا  خ���الل  م��ن  �مل�شتقبل 
و�لعلوم  �ل�شحية،  و�ل��رع��اي��ة  �لتعليم،  ذل���ك  يف  مب��ا  �ل��ق��ط��اع��ات 
و�أ�شار  �مل�شتد�مة.  و�لتنمية  و�القت�شاد،  و�لتكنولوجيا،  و�البتكار 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  م��دى  وعلى  ��شتطاعت  �لقمة  �أن  �إىل  �شعادته 
�لتحديات  ملو�جهة  �مل�شتقبل  حلكومات  �ملعرفة  مفاهيم  تر�شيخ 
يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  ���ش��روط  حتقيق  و�أه��م��ي��ة  عليها  و�لتغلب 
خالل  وم��ن  �ليوم  ن�شعى  �إننا  و�أ���ش��اف  �ملتنوعة.  �لعمل  جم��االت 
�شر�كتنا مع �لقمة �لعاملية للحكومات �إىل بلورة مفاهيم �لتنمية 

لتعزيز  �حلكومات  ممثلي  بن  موحدة  روؤي��ة  وت�شكيل  �مل�شتد�مة 
م�شرية �لعمل �لتنموي �مل�شرتك �شعياً �إىل م�شاعدة �لدول �لنامية 
�لقمة  فعاليات  �أج��ن��دة  وحتفل  �الإمن��ائ��ي��ة.  �أهد�فها  حتقيق  على 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دول  ق��ادة  من  نخبة  مب�شاركة  للحكومات  �لعاملية 
�أب���رز قياد�ت  م��ن  و�مل�����ش��وؤول��ن �حلكومين وع���دد كبري  �ل��دول��ي��ة 
�الأعمال  ورو�د  �لدولين  و�ملتحدثن  و�خل��رب�ء  �خلا�س  �لقطاع 
و�أهم  �مل�شتقبل  ح��ك��وم��ات  دور  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  �شي�شلطون  �ل��ذي��ن 
و�لبعيد  و�ملتو�شط  �لقريب  �مل��دى  على  �ال�شرت�تيجية  �خلطط 
لالرتقاء مب�شتوى �لعمل و�الأد�ء �حلكومي وفق روؤية م�شتقبلية 

يف خمتلف �لقطاعات و�ملجاالت.

حممد بن را�صد ي�صدر مر�ص�مًا بت�صكيل 
جمل�س اإدارة معهد دبي الق�صائي

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء “رعاه �هلل” ب�شفته حاكما الإمارة دبي مر�شوما بت�شكيل جمل�س �إد�رة معهد دبي 
وع�شوية  �حلميد�ن  عي�شى  ع�شام  �شعادة  برئا�شة  �جلديد  �ملجل�س  وي�شكل   . �لق�شائي 
باله�ول  حمم�د  ل�وؤي  ود.  حمي���د�ن  بن  حمم�د  و�أحمد  �ملن�ش�وري  عيد  طار�س   : من  كل 
�شويد�ن  بن  �شامل  عبد�ملنعم  ود.  �ملن�شوري  عيد  �أحمد  ود.  �ل�شميطي  ح�شن  جمال  ود. 
وذلك ملدة ثالث �شنو�ت قابلة للتمديد. ويعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره وين�شر يف 

�جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�صد يتحدث يف القمة العاملية للحك�مات عن جتربته القيادية وو�صفته للمنطقة العربية ل�صتنها�س ق�اها
•• دبي-وام :

�أعلن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�لتي  “رعاه �هلل” عن تفا�شيل �جلل�شة  �ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
و�لتي  �خلام�شة  بدورتها  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  خالل  فيها  �شيتحدث 
�شموه  و�شيقدم  حل�شارتها.  �ملنطقة  ��شتئناف  �إمكانية  ملناق�شة  خ�ش�شها 
جتربته �لقيادية وو�شفته للمنطقة �لعربية ال�شتنها�س قو�ها و��شتئناف 
�مل�شاركة  للجميع  ليت�شنى  مفتوحا  �حل��و�ر  و�شيكون  �حل�شارية  م�شريتها 
عرب �إر�شال �أ�شئلتهم ل�شاحب �ل�شمو قبل �جلل�شة �لتي �شتعقد يف �أول �أيام 
�لقمة �لعاملية للحكومات. وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�إن جل�شته يف �لقمة �لعاملية للحكومات �شتكون حو�رية و�شتتحدث  مكتوم 

عن ��شتئناف �حل�شارة يف �لعامل �لعربي و�لعودة لطريق �لتنمية.
و�أعرب �شموه يف تغريد�ته عن �إميانه باأهمية ��شتئناف �حل�شارة يف �لعامل 
�لعربي وت�شاءل �شموه عرب ح�شابه على تويرت : هل هناك فر�شة حقيقية 
لطريق  ل��ل��ع��ودة  �لو�شفة  ه��ي  م��ا  �ل��ع��رب��ي،  عاملنا  يف  �حل�����ش��ارة  ال�شتئناف 
�لتنمية؟ هل نحن قادرون على �إعادة �شياغة م�شتقبل منطقتنا”؟ موؤكد� 
�أن �لهدف من �إطالق �شعار ��شتئناف �حل�شارة، �لبدء بحو�ر عربي حقيقي 

تنموي مل�شاركة �الأفكار و�لتجارب. 
باأياد  عاملية  جتربة  و�الإم����ار�ت  لدبي  �أن  �إىل  تغريد�ته  عرب  �شموه  و�أ���ش��ار 
عربية، وعرب عن �إميانه باأهمية ��شتئناف �حل�شارة وباإمكانية تكر�ر هذه 

�لتجربة يف �ملنطقة .
نه�شة  حول  و�أفكار  ومالحظات  ت�شاوؤالت  لديه  �جلميع  �إن  �شموه:  وق��ال 
��شتئناف  و���ش��م  على  مكتوبه  �أو  م�شورة  �أ�شئلتكم  لنا  �أر���ش��ل��و�  منطقتنا، 

�حل�شارة لنناق�شها.
جتربة  يل   : مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��اف 
�شخ�شية يف �لقيادة و�حلكم و�الإد�رة، يطالبني �لعديد من �ملحبن ب�شردها 

وو�شع خال�شتها �أمام �مل�شوؤولن يف �لعامل �لعربي ال�شتئناف �حل�شارة . 
تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لعربي  �لعامل  حول  �أفكاره  �شموه  و�شي�شتعر�س 
�لقيادية  جتربته  عن  �شموه  �شيتحدث  كما  فيه،  و�لتقدم  �لتنمية  م�شرية 
حو�ر  و�شريكز  للم�شتقبل.  نظرتهم  �لعرب  يغري  �أن  �أهمية  ح��ول  وروؤي��ت��ه 
�شموه يف �لدورة �لقادمة من �لقمة �لعاملية للحكومات على �ملنطقة �لعربية 
يف �لوقت �لذي تو�جه حتديات كربى على كافة �الأ�شعدة ليطرح بو�شوح 
�الأمل  و��شتعادة  �حل�شارة  ��شتئناف  كيفية  ح��ول  ونظرته  �شموه  فل�شفة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ويعترب  مب�شتقبلها.   �ملنطقة  ل�شعوب 
ر��شد �آل مكتوم، من �أبرز �لقياد�ت على �مل�شتوى �لعاملي �لتي تتمتع باإجماع 
دويل على جناح جتربته يف �حلكم و�لقيادة، �إذ� متتاز جتربة �شموه باجلمع 
بن �حلد�ثة و�الأ�شالة، بن �الرتقاء �ملادي و�حلفاظ على �لقيم و�ملوروث 
يبدو  ما  وه��و  و�إن�شانيتها  �لتنمية  م�شرية  علمية  بن  �لوطنية،  و�لهوية 
جليا يف طبيعة �لعالقات �لتي جتمع بن �أكرث من 200 جن�شية يعي�شون 
مظلة  حتت  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  ودول��ة  دب��ي  يف  بان�شجام  ويعملون 

قانونية وت�شريعية عززت قيم �مل�شاو�ة و�الحرت�م بن �لثقافات �ملختلفة. 
وكان �شموه قد �أكد يف �أكرث من منا�شبة �أن �لعقول و�ملو�هب �ل�شابة �لتي 
�لتي ال تن�شب، وهي لبنات �حل�شارة  �ل��رثوة  تت�شلح بالعلم و�ملعرفة، هي 
و�الزده��ار مما جعل �ل�شباب �لعربي ينظر لالإمار�ت كونها �لنموذج �لذي 
للعمل  لديهم  �ملف�شل  �مل��ك��ان  و�أن��ه��ا  م�شتقبلها،  يف  تكونه  �ن  لبلده  يريد 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ح��و�ر �شاحب  وياأتي  و�الإق��ام��ة. 
�ملنتظر يف �لقمة �لعاملية للحكومات حول �شبل ��شتئناف �حل�شارة �إ�شهاما 
كبري� من �شموه �لذي �شيت�شارك جتربته وفل�شفته و�أفكاره مع �مل�شوؤولن 
�شامال  عربيا  ح��ر�ك��ا  �حل�����ش��ارة  ��شتئناف  مهمة  لت�شبح  �ل��ق��ر�ر  و���ش��ن��اع 
ت�شتفيد منه جميع �لدول من جتاربها وخرب�تها. ويعد �حلو�ر �لذي قدمه 
�الإمار�ت  دول��ة  ل�شعب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
، فريد� من نوعه ومتيز ب�شفافية   2013 �لقمة �حلكومية �الأوىل يف  يف 
كبرية، و�عترب �حلو�ر يف حينه مدخال لبناء منهاج وطني �شامل، وبو�شلة 
تنموية لكافة فئات �ملجتمع وموؤ�ش�شاته �القت�شادية و�لعلمية و�حلكومية، 
حيث �أر�شى من خالله دعائم �لتميز، وربط بن �البتكار و�لتقدم، و�عترب 
�إىل  و�أ���ش��ار  �ل��دول��ة،  م�شتقبل  �شكل  حت��دد  باملو�طنن  �حلكومة  عالقة  �أن 
�شرورة �أن تكون �ل�شلطة للنا�س ال عليها، و�أن مهمة �حلكومات قيادة �شعبها 
لتعاون  حتتاج  �ملهمة  هذه  و�أن  و�شعادة،  و��شتقر�ر�  رفاهية  �أك��رث  مل�شتقبل 
فريد بن �ملجتمع و�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات يف �لقطاعن �لعام و�خلا�س من 

ناحية و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية مبختلف تخ�ش�شاتها من ناحية ثانية.

�صيف بن زايد يكرم 6 من امل�صتجيبني لدورهم يف امل�صاندة بحادثة �صق�ط الرافعة
•• اأبوظبي-وام:

كرم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية يف مبنى �لوز�رة �م�س 6 من موظفي �ملن�شاآت �خلا�شة �لذين 
�شبق تدريبهم من قبل �لدفاع �ملدين كم�شتجيبن للحاالت �لطارئة وذلك 
حادث  موقع  يف  �ل�شحيحة  �ل�شالمة  �إج���ر�ء�ت  �تخاذ  يف  �إ�شهامهم  مقابل 

�شقوط �لر�فعة موؤخر� بدبي حلن و�شول �أجهزة �لدفاع �ملدين.
ومنح �شموه �ملكرمن ميد�لية خدمة �ملجتمع تقدير� لدورهم �لبطويل يف 
�لتعامل بحرفية و�شجاعة مع حادثة �شقوط �لر�فعة ب�شبب �لرياح �لقوية 

و�الأحو�ل �جلوية �لتي �شهدتها �لبالد موؤخر�.
وق��دم �ل��ل��و�ء خبري ر����ش��د ث��اين �ملطرو�شي مدير ع��ام �ل��دف��اع �مل��دين بدبي 
لفتة  على  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  لنائب  و�لتقدير  �ل�شكر 

�شموه �لكرمية بتكرمي هوؤالء �الأ�شخا�س .
موؤكد� حر�س �لدفاع �ملدين على تفعيل �ل�شر�كة �ملجتمعية ودور �جلمهور 
وفقا  م�شبقا  معدة  �شيا�شة  خ��الل  من  و�ملمتلكات  �الأرو�ح  على  �حلفاظ  يف 
و�لعملي  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��دري��ب  ب��ت��ق��دمي  تكفل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ال�شرت�تيجية 
للحو�دث  تاأهيلهم كم�شتجيب  �رتباط مدنين كل يف من�شاأته مع  ل�شباط 

من قاطني �ملن�شاآت �أو �لعاملن فيها.   

باملوؤ�ش�شات  �لعاملن  ت��دري��ب  على  تعمل  �مل���دين  �ل��دف��اع  �أج��ه��زة  �إن  وق���ال 
من  �لتخفيف  يف  ي�شهم  حموريا  دور�  لتقدم  و�ل�شكنية  �لتجارية  و�ملن�شاآت 

تبعات �حلر�ئق حلن و�شول �أجهزة �لدفاع �ملدين .
�أية  موؤكد� �حلر�س على �ل�شالمة و�لوقاية �لعامة كاأ�شا�س يف �لتعامل مع 

حريق ووفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية ويف �أية ظروف مناخية.
�لعام  �الأم���ن  �لنعيمي  خل��ري��ب��اين  نا�شر  �ل��دك��ت��ور  �ل��ل��و�ء  �ل��ت��ك��رمي  ح�شر 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�للو�ء خبري ر��شد 
ثاين �ملطرو�شي مدير عام �لدفاع �ملدين بدبي وعدد من كبار �شباط وز�رة 

�لد�خلية .

الإمارات لل�صيا�صات ي�صارك يف منتدى التنمية 
الإقليمية يف ال�صرق الأو�صط بال�صني

•• بكني-وام:

 �شارك مركز �الإمار�ت لل�شيا�شات يف فعاليات منتدى �لتنمية �الإقليمية 
يف �ل�شرق �الأو�شط �لذي عقد يف �لعا�شمة �ل�شينية بكن .

و�شلط �ملنتدى - �لذي نظمته جامعة بكن - �ل�شوء على ق�شايا �لتنمية 
�ملنطقة و�لتحديات  �لتي تعي�شها  �الأمنية  �الأو�شط و�ملخاطر  �ل�شرق  يف 

�لتي تطرح على �ال�شتقر�ر �لعاملي.
حول  ورق��ة  �ملنتدى  يف  �ملركز  رئي�شة  �لكتبي  �بت�شام  �لدكتورة  وقدمت 
�الأمن  تر�شيخ  و�ه��م��ي��ة  �الأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  يف  و�لتنمية  �ل��ت��ع��اون  �آل��ي��ات 
و�ل��ت��ع��اون. وتطرقت  �لتنمية  وت��ع��زي��ز  �مل�����ش��رتك��ة  و�مل�����ش��ال��ح  �جل��م��اع��ي 
�لدكتورة �بت�شام يف ورقتها �أي�شا �إىل �لدور �ملهم �لذي ميكن �أن ت�شطلع 
به �ل�شن ل�شياغة بيئة �أمنية جديدة يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط جتمع 

بن �الأمن و�لتنمية و�لتعاون .
�الأهد�ف  لتحقيق  و�الإم���ار�ت  �ل�شن  بن  �لتعاون  �آف��اق  عر�شت  كما   .
�أن  يذكر  لالإقليم.  �جلماعية  �مل�شالح  ع��ن  ف�شال  �لثنائية  و�مل�شالح 
�الأو�شط” ي�شرف على تنظيمه  �ل�شرق  �الإقليمية يف  �لتنمية  “منتدى 
يف  �ملهمة  �ملن�شات  من  و�ح��د�  ويعد  بكن  بجامعة  �لعربية  �للغة  ق�شم 
�ل�شن ملناق�شة �شوؤون منطقة �ل�شرق �الأو�شط وي�شارك فيه �أكادمييون 
يف  �ملوؤثرة  و�ل��دول  �الأو�شط  �ل�شرق  دول  من  و  �شينيون  ودبلوما�شيون 

�ملنطقة.

ا�ستقبل وفد حتالف االأمن الغذائي واطلع على خطة برنامج تدريب جمندي اخلدمة الوطنية 

حممد بن زايد:المارات بقيادة خليفة ت�صع م�صاألة المن الغذائي على �صلم اأول�ياتها وما�صية نح� حتقيق اأعلى معدلت ممكنة لالأمن الغذائي ال�طني 
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى  �آل نهيان ويل عهد 
�شموه  جمل�س  يف  �أم�����س  م�شاء  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 

بق�شر �لبحر وفد حتالف �الأمن �لغذ�ئي.
�للقاء ملحة عن خطة  ل�شموه خ��الل  �لوفد  ق��دم 
�لتي  �لوطنية  �خلدمة  جمندي  تدريب  برنامج 
�أطلقها �لتحالف موؤخر� بتوجيهات �شموه لتاأهيل 
�لوطنية  �لوطنية من جمندي �خلدمة  �لكو�در 
على م�شتوى �لدولة و�إحلاقها باملن�شاآت �الأ�شا�شية 

�لتي تخدم منظومة �الأمن �لغذ�ئي.
و�أك����د ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
�ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  دول��ة  �أن  �للقاء  خالل 
�آل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  بقيادة �شاحب 
م�شاألة  ت�شع  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�المن �لغذ�ئي على �شلم �أولوياتها و�أنها ما�شية 
ممكنة  م��ع��دالت  �أع��ل��ى  حتقيق  نحو  طريقها  يف 

لالأمن �لغذ�ئي �لوطني و�شمان ��شتد�مته .
وقال �شموه �إن حتقيق �المن �لغذ�ئي م�شوؤولية 
م�شرتكة تبد�أ بالفرد و�الأ�شرة وكيفية ��شتهالكهم 
باقي  ت��ف��اع��ل  و  �مل��ج��ت��م��ع  �إىل  و����ش���وال  ل��ل��م��و�رد 

موؤ�ش�شاته �خلا�شة و�حلكومية ودعمها للخطط 
ل�شمان  و�شعت  �لتي  �ل�شاملة  و�ال�شرت�تيجيات 

�الأمن �لغذ�ئي �لوطني.
�إىل م��زي��د م��ن �خل���ط���و�ت لتعزيز  ���ش��م��وه  ودع����ا 
ق�������در�ت �ل����دول����ة يف ه�����ذ� �جل����ان����ب م����ن خالل 
�ملوؤ�ش�شات  ب���ن  وم��ت��ي��ن��ة  ح��ي��وي��ة  ���ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء 
حمليا  �ال�شتثمارية  �مل�شروعات  و�إقامة  �لوطنية 
و��شتخد�م  �لعلمية  �الأبحاث  وت�شجيع  وخارجيا 
�أف�شل  �لتكنولوجيا �حلديثة يف �الإنتاج وتطبيق 
�لغذ�ئي  �الم����ن  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�لغذ�ئي  �الأم��ن  مركز  �شموه  وطالب   . �مل�شتد�م 

من  �مل��زي��د  ببذل  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لتحالف 
�جلهود لو�شع �خلطط و �لرب�مج �لكفيلة باإعد�د 
�أف�شل  �لكفاء�ت وتطوير �لقدر�ت �لوطنية وفق 
�أ�شاليب �لتدريب و�لتاأهيل من �جل �إيجاد قاعدة 
عري�شة من �لكو�در �لوطنية �لتي متتلك �ملهارة 
ول��دي��ه��ا �ل��ق��درة و�ل��ت��ف��وق �ل��ن��وع��ي على �إح���د�ث 
�لتغيري و �شنع �لفارق وحتقيق �لنتائج �مل�شرفة 
يف جميع �مليادين ومبختلف �الأوق��ات و �لظروف 
ومتكينها من �أخذ دورها لت�شهم مع باقي �لكو�در 
�ملباركة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  خ��دم��ة  �ل��وط��ن��ي��ة يف 
ومو�جهة خمتلف �لتحديات . �شم وفد �لتحالف 

مم��ث��ل��ي 9 ج���ه���ات و����ش���رك���ات ه���ي م���رك���ز �الأم����ن 
�ل��غ��ذ�ئ��ي و���ش��رك��ات �ل��ظ��اه��رة و�أغ���ذي���ة و�لفوعة 
�ل��وط��ن��ي��ة وزي�����وت �الم������ار�ت و�شركة  و�ل�����ش��رك��ة 
�خلليج وجمموعة �لغرير و�شركة �آجيلتي. ح�شر 
جمل�س �شموه.. �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
�شمو  و  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان 
�ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف �ملنطقة �ل�شرقية و �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
بن  ز�ي��د  �أمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل 
و�الإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و 

و  �لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��ام��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئي�س 
بن  �ل�شيخ عمر  و�شمو  �أبوظبي  دي��و�ن ويل عهد 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
�خلريية  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
و�الإن�شانية و �شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
معايل  و  �خلا�شة  �الإحتياجات  وذوي  �الإن�شانية 
�لثقافة  وزير  نهيان  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ 
و�مل�شوؤولن  �ل�شيوخ  م��ن  وع��دد  �ملعرفة  وتنمية 

و�ملو�طنن .
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�شيدلية فرح                           7630120 
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�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حمدان بن زايد يتفقد ح�صن الظفرة وي�ؤكد اأهمية احلفاظ على املعامل الرتاثية يف الدولة
•• املنطقة الغربية-وام:

تفقد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لغربية ح�شن �لظفرة �لذي يعد 
م���ن �أق������دم و�أك������رب �حل�������ش���ون يف 

�لظفرة.
�ل�شّرة  منطقة  يف  �حل�شن  ويقع 
���ش��رق��ي م��دي��ن��ة ز�ي����د ب��ن��ح��و 30 
ك��ي��ل��وم��رت� وج���اء ذك���ره يف بع�س 
�ملتعلقة  �لتاريخية  �ملخطوطات 

بتاريخ �ملنطقة.
وت���ع���رف ���ش��م��وه خ����الل �ل���زي���ارة 
على �جلهود �لتي تبذلها �للجنة 
�لقالع  ترميم  مل�شروع  �لتنفيذية 
�ملنطقة  يف  �لتاريخية  و�حل�شون 
�لتابعة  �أبوظبي  ب��اإم��ارة  �لغربية 
لهيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة 
وتاأهيل  �أجل ترميم و�شيانة  من 
�ملنطقة  يف  و�حل�������ش���ون  �ل���ق���الع 

�لغربية وخطة عملها.

�لتي  �مل���ع���م���اري���ة  و�مل����و������ش����ف����ات 
�ملعماري  �ل���ط���ر�ز  م���ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب 

�لقدمي.
�لغربية  �ملنطقة  �ن  �شموه  وق��ال 
ق����الع����ا وح�������ش���ون���ا تعد  ت�������ش���م 
�شو�هد تاريخية تدل على عر�قة 

وك���ي���ل دي������و�ن مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�للو�ء  و���ش��ع��ادة  �لغربية  �ملنطقة 
�ل���دك���ت���ور خ��ل��ي��ف��ة حم���م���د ثاين 
�لرميثي رئي�س �للجنة �لتنفيذية 
�لقالع و�حل�شون  ترميم  مل�شروع 
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�حلفاظ  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�ملعامل  و�حل�����ش��ون  �ل��ق��الع  على 
و�لتعريف  �ل���دول���ة  يف  �ل��رت�ث��ي��ة 
ترميمها  و�إع��������ادة  مب�����ش��م��ي��ات��ه��ا 
للمعايري  وف����ق����ا  و����ش���ي���ان���ت���ه���ا 

توجهها  �إط��ار  يف  تر�ثية  كمو�قع 
�ل�شياحة  �مل�����ر�ف�����ق  ت���ط���وي���ر  يف 
و�الع��ت��ن��اء ب��ال��رت�ث و�إح��ي��ائ��ه يف 

�ملنطقة �لغربية.
�شعادة  �لزيارة  �شموه خالل  ر�فق 
�ملزروعي  ع���ز�ن  ب��ن  حمد  حممد 

ق�ش�س  وحتكي  �لغربية  �ملنطقة 
تعمر  كانت  �لتي  و�لقبائل  �الأ�شر 
�ل�شنن  �الأر����س منذ م��ئ��ات  ه��ذه 
وت���و�رث���ه���ا �أب����ن����اء �ل��ق��ب��ائ��ل حتى 
�هتمامات  �شمن  �ليوم  �أ�شبحت 
هيئة �ل�شياحة و�لثقافة باأبوظبي 

خلفان  ب�����ن  ����ش���ل���ط���ان  و�����ش����ع����ادة 
�شمو  م���ك���ت���ب  م����دي����ر  �ل���رم���ي���ث���ي 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية 
خمي�س  عتيق  �مل��ه��ن��د���س  و���ش��ع��ادة 
بلدية  ع��ام  �مل��زروع��ي مدير  حمد 

�ملنطقة �لغربية باالإنابة.

ال�صيخة فاطمة بنت مبارك تدع� اإىل اإيجاد اآليات لت�فري بيئة خ�صبة لالإنرتنت الآمن
•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لن�شائي  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحت��اد  �شمو  �أك��دت 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة 
لالأمومة و�لطفولة �شرورة تكثيف �جلهود وتوظيف �إمكانات �ملوؤ�ش�شات 
و�لدو�ئر �حلكومية و�ملحلية �لتكنولوجية يف �لدولة الإيجاد �آليات فعالة 
لتطوير حلقات �لتو��شل و�لتعاون �مل�شرتك و�مل�شتد�م يف �ملجتمع �شعيا 

الإيجاد بيئة خ�شبة لالإنرتنت �الآمن.
�الآمن  لالإنرتنت  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  ت�شريح  يف   - �شموها  وقالت 
2017 - �إن �لتطور�ت �لتي ��شتجدت على ��شتخد�مات �الإنرتنت مبا 

فيها قنو�ت �لتو��شل �الجتماعي يف وقتنا �حلايل ت�شتلزم �شرورة حتمية 
خللق بيئة جمتمعية �آمنة من خالل م�شاركة �جلميع يف توجيه �الأبناء 

نحو �ال�شتخد�م �الأف�شل لهذه �لقنو�ت.
الأجيال  م�شتمرة  ومتابعة  توجيهية  مبادر�ت  �تخاذ  �إىل  �شموها  ودع��ت 
�مل�شتقبل وتكثيف �لتوعية مبخاطر �الإنرتنت و�إعد�د مناهج متخ�ش�شة 
من  كبرية  �شريحة  توعية  على  �حل��ر���س  �إط���ار  يف  �الأم��ن��ي��ة  بال�شالمة 

�ملجتمع ملخاطر �إ�شاءة ��شتخد�م �الإنرتنت.
و�لو�لدين  �الأم��ور  �أولياء  على  �أي�شا  تقع  �مل�شوؤولية  �إن  �شموها  وقالت 
حتى  �الإن���رتن���ت  �شبكة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م��ات  ملمن  ل��ي��ك��ون��و�  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
�ل�شبكة  ��شتخد�م  يف  �أف�شل  �شلوك  نحو  �أبنائهم  توجيه  م��ن  يتمكنو� 

عليه  ينطوي  �لتي  باملخاطر  وتعريفهم  �الجتماعي  �لتو��شل  وقنو�ت 
�لعام  �لن�شائي  �الحت���اد  �أن  و�أك���دت  �ل��ق��ن��و�ت.  لهذه  �خل��ط��اأ  �ال�شتخد�م 
�لدولة  يف  �ملخت�شة  و�جل��ه��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  و�أ���ش��ا���ش��ي  ف��اع��ل  �شريك 
�الآمن لالإنرتنت  بنموذج موحد لال�شتخد�م  للخروج  لتوحيد �جلهود 
و�أبنائها  �الإمار�تية  و�مل��ر�أة  عامة  ب�شفة  �مل�شتخدمن  لدى  �لوعي  لبث 
�ال�شتخد�م  من  بهم  تلحق  �لتي  �ملخاطر  من  حلمايتهم  خا�شة  ب�شفة 

�ل�شيء لهذ� �لتقدم �لعلمي �الإلكرتوين.
وقالت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �إن �ملر�أة �الإمار�تية تقع عليها 
لالإنرتنت  �جليد  �ال�شتخد�م  نحو  �أبنائها  توجيه  يف  كبرية  م�شوؤولية 
وعدم �لوقوع يف م�شاوئ ما ين�شر �أو يبث عرب قنو�ت �لتو��شل �الجتماعي 

وعليها �أي�شا مر�قبة �الأبناء يف هذ� �ملجال خا�شة يف �شن �لطفولة �ملبكرة 
حتى يتجنبو� �لوقوع يف �ملخاطر �لتي ي�شعى �إليها مروجو� �لفنت وبث 

�ل�شرور �إىل �الآخرين.
و�ختتمت �شمو �أم �الإمار�ت ت�شريحها بالقول: �إن م�شرية عمل �الحتاد 
�لن�شائي �لعام حافلة باالأن�شطة و�لرب�مج �ملوجهة لبناء قدر�ت �ملر�أة يف 
و��شتخد�مات  �ملعلومات  تقنية  جم��ال  يف  متكينها  بهدف  �لتكنولوجيا 
لتاأهيل  �ملبادر�ت  �إط��الق  �أي�شا على  �الآيل.. كما عمل �الحت��اد  �حلا�شب 
�ملر�أة و�الأبناء يف مهار�ت �حلو�شبة وتوعيتهم مبخاطر �شبكة �الإنرتنت 
و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذ� �ل��ع��ل��م �حل��دي��ث ب��ط��ري��ق��ة �شهلة 

ومي�شرة.

عبداهلل بن زايد ي�صتقبل وفد كلية الدفاع ال�طني
•• اأبوظبي- وام :

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل يف دي����و�ن عام 
�لوز�رة يف �أبوظبي �م�س وفد كلية 
�لدفاع �لوطني برئا�شة �للو�ء ركن 

و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�لوطني  �لدفاع  كلية  �أن  نهيان  �آل 
متثل �متد�د� لل�شروح �الأكادميية 
و�ل���ع���ل���م���ي���ة �ل�����ر�ئ�����دة يف �ل���دول���ة 
ل���روؤي���ة و�ه��ت��م��ام قيادة  وت��رج��م��ة 
ب��ت��وف��ري �شبل  �ل���دول���ة �ل��ر���ش��ي��دة 

�لعلم و�ملعرفة كافة.

�جلهات  خمتلف  م��ن  و�ل��د�ر���ش��ات 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ة و�مل����دن����ي����ة ل���ت���ب���ادل 
و�لعملية  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �خل���������رب�ت 
�لغايل  وطننا  خلدمة  وتوظيفها 

وحماية مكت�شباته.
�لوفد  �ل���زي���ارة ح��ر���س  خ��ت��ام  ويف 
�ل�شور  �ل����ت����ق����اط  ع���ل���ى  �ل�����ز�ئ�����ر 

�ل�شعدي  �شامل  حممد  ر�شاد  طيار 
قائد �لكلية.

ورح�����ب ���ش��م��وه ����� خ����الل �ل���ل���ق���اء �� 
موؤكد�  �لوطني  �لدفاع  كلية  بوفد 
و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  حر�س 
�لتو��شل  ج�شور  مد  على  �ل��دويل 

مع موؤ�ش�شات �لدولة كافة.

�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�لكلية  ووف����د  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون 
�الإقليمية  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���دد� 

و�لعاملية.
�لدفاع  كلية  قائد  ق��ال  جانبه  من 
فر�شة  ت��وف��ر  �لكلية  �إن  �ل��وط��ن��ي 
�لد�ر�شن  م���ن  م��ت��م��ي��زة  ل��ن��خ��ب��ة 

�أن ت�شهم  �أه��م��ي��ة  ���ش��م��وه  �أك���د  ك��م��ا 
خمرجات �لكلية وكو�درها يف دعم 
للدولة  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية 
لها  متمنيا  �مل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 
�لنجاح و�لتوفيق وحتقيق �أهد�فها 

ور�شالتها �لعلمية.
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وت��ن��اول 

�لتذكارية مع �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
�آل نهيان وزير �خلارجية  بن ز�يد 

و�لتعاون �لدويل.
فار�س حممد  �شعادة  �للقاء  ح�شر 
�خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  �ملزروعي 
و�لتعاون �لدويل لل�شوؤون �الأمنية 

و�لع�شكرية.

حك�مة الإمارات تعقد ندوات للتعريف بربنامج تدريب م�ظفي �صعادة املتعاملني
•• دبي- وام :

 �أك����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
�لرومي وزيرة دولة لل�شعادة مدير 
�لوزر�ء  جمل�س  رئا�شة  مكتب  عام 
مر�كز  يف  �ل��و�ج��ه��ة  م��وظ��ف��ي  �أن 
�شعادة �ملتعاملن هم حلقة �لو�شل 
و�ملتعاملن  �حل��ك��وم��ة  ب��ن  �الأه���م 
ودورهم �أ�شا�شي يف حتقيق �ل�شعادة 

للمجتمع.
ج��اء ذل��ك خ��الل م�شاركتها بندوة 
�الإم��ار�ت للخدمة  برنامج  عقدها 
�شل�شلة  �شمن  �ملتميزة  �حلكومية 
بالربنامج  ل���ل���ت���ع���ري���ف  ن���������دو�ت 
�لتدريبي لتاأهيل موظفي �لو�جهة 
يف م���ر�ك���ز ����ش���ع���ادة �مل��ت��ع��ام��ل��ن يف 
�جلهات �حلكومية �الحتادية على 
�أف�شل �ملمار�شات يف جمال حتقيق 

�ل�شعادة للمتعاملن.
�لربنامج  ه��ذ�  �إن  �ل��روم��ي  وقالت 
وطنيون  ����ش���رك���اء  ي���ن���ف���ذه  �ل������ذي 
�إ�شعاد  ر�ئ��دون يف جم��ال  وعامليون 
�شاحب  روؤي����ة  يج�شد  �مل��ت��ع��ام��ل��ن 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
ي�شعد  �ل�شعيد  �مل��وظ��ف  �هلل” ب��اأن 
�إيجابي  ب����دور  وي��ق��وم  �مل��ت��ع��ام��ل��ن 
�أ�شرته  ويف  زم����الئ����ه  ب����ن  م���ه���م 
جمتمع  بناء  يف  وي�شهم  وحميطه 

ينعم بال�شعادة و�لرفاه.
�الإم������ار�ت  ح��ك��وم��ة  �إن  و�أ����ش���اف���ت 
خالقة ومبتكرة تركز على �الإن�شان 
متعامال  �أو  م��وظ��ف��ا  ك����ان  ����ش���و�ء 
وتتخذ يف تقدمي �خلدمات مقاربة 

�ل���وزر�ء  جمل�س  رئ��ا���ش��ة  مكتب  يف 
ب�������وز�رة �����ش����وؤون جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�لتدريبي  �لربنامج  �إن  و�مل�شتقبل 
ي��ت��ك��ون م��ن ع���دة حم���اور رئي�شية 
وطنية  كقيمة  �ل�شعادة  على  تركز 
�حل�شاري  �مل������وروث  م���ن  وك���ج���زء 
ل����دول����ة �الإم�����������ار�ت و�الإي���ج���اب���ي���ة 
ومهار�ت  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  و�ل�����ش��ع��ادة 

و�أ�شاليب �إ�شعاد �ملتعاملن.
على  يرتكز  �لربنامج  �إن  و�أ�شافت 
�إ�شعاد  مل��ع��ادل��ة  �ل��ث��الث��ة  �مل���ح���اور 
�أطلقتها �حلكومة  �لتي  �ملتعاملن 
�لفخور  �مل����وظ����ف  وه�����ي  م����وؤخ����ر� 
و�جلهة  �ملتميزة  �خلدمة  بتقدمي 
�ملتعاملن  �إ����ش���ع���اد  يف  �مل��ت��ف��ان��ي��ة 

و�ملتعامل �الإيجابي �ملبادر.
تطوير  �أنه مت  بوحميد  و�أو�شحت 
هذ� �لربنامج �لتدريبي �الأول من 

نحو  �ل��ت��ح��ول  على  ترتكز  �شاملة 
����ش���ع���ادة �مل��ت��ع��ام��ل��ن ون���ه���دف من 
�إىل غر�س  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ�  خ���الل 
عمل  ومنهج  ثقافة  �الأ���ش�����س  ه��ذه 
عرب تعزيز مهار�ت موظفي �شعادة 
باملعارف  وت���زوي���ده���م  �مل��ت��ع��ام��ل��ن 
�لتي متكنهم  و�ملعلومات و�الأدو�ت 
وت�شهيل  �مل��ت��ع��ام��ل��ن  �إ����ش���ع���اد  م���ن 
�أن��ه مت  �إىل  و�أ���ش��ارت  �لنا�س.  حياة 
�لربنامج  ه��ذ�  تنفيذ  يف  �ل��ت��ع��اون 
م���ع �أب�����رز �مل���ر�ك���ز �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
�ملدن  يف  �لو�جهة  موظفي  تدريب 
�لوجهات  �أف�شل  الأنها  �لرتفيهية 
�لتي تويل حتقيق �ل�شعادة لزو�رها 
�ه���ت���م���ام���ه���ا وت�����ش��ع��ه يف ����ش���د�رة 
�أولوياتها. من جهتها قالت ح�شة 
عي�شى بوحميد م�شاعد �ملدير �لعام 
ل��ل��خ��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�ل���ري���ادة 

نوعه بالتعاون مع كل من جامعة 
�شنرت�ل فلوريد� �لر�ئدة يف جمال 
 DXBت�شميم جتربة �ملتعاملن و
Entertainments �ملوؤ�ش�شة 
�مل�شوؤولة عن تدريب موظفي دبي 

بارك�س �أند ري�شورت�س. 
وي�����ش��م��ل �ل���ربن���ام���ج �ل��ت��دري��ب��ي - 
مار�س  �عتبار� من  �شينطلق  �لذي 
�لعام  نهاية  حتى  وي�شتمر  �ملقبل 
�جلاري - ور�س عمل وحما�شر�ت 

وتطبيقات عملية.
���ش��ارك يف �ل���ن���دو�ت �خل��م�����س نحو 
�شعادة  م���ر�ك���ز  يف  م���وظ���ف  �أل���ف���ي 
�ملتعاملن من �أكرث من 32 جهة 
حديقة  يف  ع��ق��ده��ا  ومت  �حت���ادي���ة 
دبي  يف  �لرتفيهية  جيت  مو�شن 
ري�����ش��ورت�����س لتحفيز  �أن����د  ب��ارك�����س 

و�إ�شعاد موظفي �إ�شعاد �ملتعاملن.

بنك امل�صرق – �س م ع 
دع�ة اىل امل�صاهمني حل�ص�ر اجتماع اجلمعية العم�مية

ي�شر جمل�س �د�رة بنك �مل�شرق – �س م ع دعوة �ل�شادة �مل�شاهمن حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية للبنك �ملقرر عقده يف مقر 
�ملركز �لرئي�شي للبنك ، يف �إمارة دبي يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شرة من �شباح يوم �الثنن �ملو�فق 2017/3/6  وذلك للنظر 

يف جدول  �الأعمال �لتايل : 
وتقرير   ، 2016/12/31م  �ملنتهية يف  �ملالية  �ل�شنة  �ملايل خالل  �لبنك ومركزه  ن�شاط  �الإد�رة عن  تقرير جمل�س  �شماع   -1

مر�جعي �حل�شابات و�لت�شديق عليهما. 
2- مناق�شة ميز�نية �لبنك وح�شاب �الرباح و�خل�شائر عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 م و�لت�شديق عليهما 

% من ر�أ�س �ملال نقد�.  3- �لنظر يف مقرتح جمل�س �الإد�رة ب�شاأن توزيع  �الرباح بو�قع 40 
4- �ملو�فقة على مكافئة �ع�شاء جمل�س �الد�رة 

5- �بر�ء ذمة  �ع�شاء جمل�س �الإد�رة من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31م 
6- �بر�ء ذمة مدققي �حل�شابات من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31م 

7- تعين مر�جعي �حل�شابات لل�شنة �ملالية 2017 م ، وحتديد بدل �تعابهم 
مالحظات :  

�وال: يجوز ملن له حق ح�شور �جلمعية �ن ينيب عنه من يختاره من غري �ع�شاء جمل�س �الإد�رة مبقت�شي توكيل خا�س ثابت 
%( خم�شة باملئة من ر�أ�س مال  بالكتابة ويجب �ال يكون �لوكيل لعدد من �مل�شاهمن حائز�ً  بهذه �ل�شفة على �كرث من )5 

�ل�شركة ، وميثل ناق�شي �الأهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانونا. 

ثانيا: لل�شخ�س �العتباري �ن يفو�س �حد ممثله �و �لقائمن على �د�رة مبوجب قر�ر من جمل�س �إد�رته �و من يقوم مقامه ، 
ليمثله يف �جلمعية �لعمومية لل�شركة ، ويكون لل�شخ�س �ملفو�س �ل�شالحيات �ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�س. 

��شحاب  2017/3/5م هم  �ملو�فق  �لبنك كما يف يوم �الحد  �مل�شجلن يف �شجالت م�شاهمي  �لبنك  ��شهم  ثالثا: يعترب مالكو 
�حلق  يف �حل�شور  و�لت�شويت يف �جلمعية �لعمومية ، �أما مالكو ��شهم �لبنك �مل�شجلون يف �شجالت �لبنك يوم �خلمي�س �ملو�فق 

2017/3/16/ هم �لذين ي�شتحقون توزيعات �الرباح عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 

ر�بعا: ميكن للم�شاهمن �الطالع على �لبيانات �ملالية لل�شركة من خالل �ملوقع �اللكرتوين ل�شوق دبي �ملايل 

 % خام�شا: ال يكون �نعقاد �جلمعية �لعمومية �شحيحا �ال �إذ� ح�شره م�شاهمون ميلكون �و ميثلون بالوكالة ما ال يقل عن 50 
من ر�أ�شمال �ل�شركة ، فاذ� مل يتو�فر هذ� �لن�شاب يف �الجتماع �الول فاإنه �شيتم عقد �الجتماع �لثاين  بتاريخ 2017/3/12م 

يف نف�س �ملكان و�لتوقيت. 

�شاد�شا: على �مل�شاهمن حتديث بيانات �الت�شال �خلا�شة بهم وعناوينهم لدى �شوق دبي �ملايل للتاأكد من ��شتالم �الرباح على 
�لنحو �الن�شب حيث �نه يف حال توزيع �رباح فان ذلك �شيتم عن طريق �شوق دبي �ملايل 

�شابعا: يرجى �لعلم بان �لت�شجيل حل�شور �الجتماع �شيبد�أ يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا. 
ر�جن �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد. 

رئي�س جمل�س االإدارة
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•• اأبوظبي-وام:

����ش���ن���دوق  �إد�رة  جم���ل�������س  ع����ق����د 
�الأول  �جتماعه  للتنمية  �أبوظبي 
�شمو  برئا�شة  �م�س   2017 لعام 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وب��ح�����ش��ور  �الإد�رة 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
نائب  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
و�أع�شاء  �الإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

جمل�س �الإد�رة.
و����ش��ت��ع��ر���س �الج��ت��م��اع ع����دد� من 
ببع�س  �خلا�شة  �لتمويل  طلبات 
خمتلف  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�������ش���اري���ع 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��ذ  �لنامية  �ل���دول 
مع  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا  ب�شاأنها  �ملنا�شبة 
 .. خطة وميز�نية عمل �ل�شندوق 
كما �طلع على عدد من �ملو�شوعات 
�ل���ه���ام���ة و�مل�����درج�����ة ع���ل���ى ج����دول 

�الأعمال.
و�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�الجتماع  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أهمية �لدور �لذي يلعبه �ل�شندوق 
يف م�شاعدة �لدول �لنامية لتحقيق 
م�شري�   .. �ل��ت��ن��م��وي��ة  �أه����د�ف����ه����ا 
حققها  �ل��ت��ي  �الإجن�������از�ت  �أن  �إىل 
�ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ل�شندوق 
�لذي تقدمه  �لدعم  جاءت بف�شل 
�شاحب  بقيادة  �لر�شيدة  قيادتنا 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
ومب��ت��اب��ع��ة م�����ش��ت��م��رة م��ن �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل 

�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة .
�ل�شندوق  �أن  �إىل  ���ش��م��وه  و�أ����ش���ار 

••اأبوظبي-وام:

للتنمية  �ل�����وز�ري  �مل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
�لرئا�شة  بق�شر  �ج��ت��م��اع��ه  خ���الل 
�ل�شيخ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  �أب��وظ��ب��ي  يف 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �شوؤون 
�ل���وز�ري  �ملجل�س  رئي�س  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�لعمل  �شري  تطوير  �آليات  للتنمية 
�الحتادية  �حل��ك��وم��ة  يف  �حل��ك��وم��ي 
وتقدمي �أف�شل �خلدمات و�ملبادر�ت 
جميع  ت����خ����دم  �ل����ت����ي  �حل���ك���وم���ي���ة 

�ملو�طنن و�ملقيمن.
جمموعات  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط���ل���ع 
من �لقر�ر�ت و�لتو�شيات �لتي من 
�حلكومي  بالعمل  �لنهو�س  �شاأنها 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وف���ق  وخ��دم��ات��ه 
�إىل ع���دد من  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�مل�شاريع و�ملبادر�ت �ملقرتحة لتطوير 
�حلكومية  و�ل���ك���ف���اء�ت  �خل���دم���ات 
يف  �مل�شتمر  �لتطوير  على  �ل��ق��ادرة 
م��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي. كما 
�لالئحة  �إ����ش���د�ر  �مل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
رقم  �الحت�ادي  للقانون  �لتنفيذية 
�شالمة  ب�شاأن   2015 ل�شنة   10
�شالمة  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف  �ل�����غ�����ذ�ء 
�ل��غ��ذ�ء و����ش��ت��د�م��ة �الإن��ت��اج �ملحلي 
و�أدلة  ت�شريعات  تطوير  خالل  من 
و�أنظمة �حتادية لل�شالمة �لغذ�ئية 
�ال�شرت�تيجي  �مل��وؤ���ش��ر  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
�لغذ�ئية  �ل�شالمة  مبعدل  �ملتعلق 
�لالئحة  ت�������ش���م  ح���ي���ث   FFSI
�لعامة  �الأح���ك���ام  ك��اف��ة  �لتنفيذية 
ب�شالمة  �خل��ا���ش��ة  و�ال����ش���رت�ط���ات 
ت�شجيلها  و�إج�����������ر�ء�ت  �الأغ�����ذي�����ة 
�ل�شار  م��ن  و�ل��ت��خ��ل�����س  وت��د�ول��ه��ا 
منها يف �لدولة وحتت �إ�شر�ف وز�رة 

�لتغري �ملناخي و�لبيئة.

وم�����ش��اري��ع��ه �ل��ت��ن��م��وي��ة يف �ل����دول 
كافة. وقال �ل�شويدي �إن �ل�شندوق 
و�ملتابعة  �لتوجيهات  تلك  وبف�شل 
بن  �ل�شيخ من�شور  ل�شمو  �حلثيثة 
يتبو�أ  �ن  ��شتطاع  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�ملوؤ�ش�شات  ب���ن  م��رم��وق��ة  م��ك��ان��ة 

�ملالية �لتنموية �لعاملية.
و�أد�ر  م����ول  �ل�����ش��ن��دوق  �أن  وذك����ر 
�لعديد   1971 عام  تاأ�شي�شه  منذ 
م���ن �مل�������ش���اري���ع �ل��ت��ن��م��وي��ة ق���درت 
مليار   81 ب���  �الإج��م��ال��ي��ة  قيمتها 
 84 ح��و�يل  منها  ��شتفادت  دره��م 
�إىل  .. م�شري�  �ل��ع��امل  دول���ة ح��ول 
متويل  يف  �شي�شتمر  �ل�شندوق  �أن 
�لدول  كافة  يف  �لتنموية  �مل�شاريع 
�ال�شتقر�ر  حتقيق  يف  للم�شاهمة 
ل�شكان  �الق��ت�����ش��ادي و�الج��ت��م��اع��ي 

�لدول �لنامية.
�أبوظبي  ���ش��ن��دوق  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
للتنمية يهدف �إىل م�شاعدة �لدول 

�مل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  ي��ع��م��ل ع��ل��ى 
�لعربية  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  روؤي������ة 
�لتنموي  �لعمل  جمال  يف  �ملتحدة 
�الإمنائية  �مل�������ش���اع���د�ت  وت���ق���دمي 
�لريادية  مكانتها  ع��ل��ى  للحفاظ 
�إىل  .. الفتا �شموه  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
ع��ل��ى م�شاعدة  �ل�����ش��ن��دوق  ح��ر���س 
�لنامية م��ن خ��الل متويل  �ل���دول 
وتنفيذ م�شاريع تنموية ذ�ت تاأثري 
�جتماعي و�قت�شادي و��شع ت�شاهم 
�حتياجات  وت����وف����ري  حت�����ش��ن  يف 
و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �لدول  �شكان 

وتدعم �أولوياتها �لتنموية.
من جانبه �أ�شاد �شعادة حممد �شيف 
�ل�شندوق  ع���ام  م��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي 
تقدمه  �ل������ذي  �ل���ك���ب���ري  ب���ال���دع���م 
وتوجيهاتهم  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�ل����د�ئ����م����ة وح���ر����ش���ه���ا ع���ل���ى دع���م 
�ل��ت��ن��م��وي وت���وف���ري كافة  �ل��ع��م��ل 
�ل�شندوق  مبادر�ت  الإجناح  �ل�شبل 

�لنامية من خالل تقدمي قرو�س 
مي�شرة لتمويل م�شاريع تنموية يف 
تلك �لدول �إ�شافة �إىل ��شتثمار�ت 
يقوم  كما   .. مبا�شرة  وم�شاهمات 
�ل�����ش��ن��دوق يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه ب����اإد�رة 
�ملنح �لتي تقدمها حكومة �أبوظبي 
و�ملتابعة  �الإ������ش�����ر�ف  خ����الل  م���ن 
و�شري  تنفيذ  �آل��ي��ة  ع��ل��ى  �مل��ب��ا���ش��رة 

�مل�شاريع.
�أحمد  م���ع���ايل  �الج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
ج���م���ع���ه �ل�����زع�����اب�����ي ن����ائ����ب وزي�����ر 
بنت  رمي  ومعايل  �لرئا�شة  �شوؤون 
�إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
ل�����ش��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل ومعايل 
�ملكتب  رئي�س  �لغفلي  عيد  �شعيد 
حممد  ف��ار���س  و���ش��ع��ادة  �لتنفيذي 
�خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  �ملزروعي 
و�لتعاون �لدويل لل�شوؤون �الأمنية 
�شيف  حممد  و�شعادة  و�لع�شكرية 

�ل�شويدي مدير عام �ل�شندوق.   

�صلطان بن زايد ي�ؤكد �صرورة ت�صجيع ال�صباب امل�اطن لاللتحاق مبهنة الطب وفق منهج تدريبي متط�ر 
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة رئي�س نادي تر�ث �المار�ت ظهر �أم�س يف ق�شر �شموه بناهل معايل 
من  وع��دد�  باأبوظبي  �ل�شحة  هيئة  رئي�س  �خلييلي  خمي�س  مغري  �لدكتور 
بالهيئة  �لعاملن  �الأط��ب��اء  م��ن  ونخبة  �بوظبي  �إم���ارة  م�شت�شفيات  م���در�ء 
�ملقام  �لرت�ثي  ز�ي��د  بن  �شلطان  مهرجان  فعاليات  مل�شاهدة  ح�شرو�  �لذين 

حاليا مبدينة �شويحان.
و��شتمع �شموه من �لوفد �ىل �شرح و�ف عن �لقطاع �لطبي يف �إمارة �أبوظبي 

�لتاأهيل  �أهمية  على  �شموه  �شدد  حيث  �ملجتمع  الحتياجات  تلبيته  وم��دى 
رعاية  ويحقق  و�ملقيمن  �ملو�طنن  يخدم  مبا  وتدريبهم  لالطباء  �مل�شتمر 
�شحية متطورة خالية من �الأخطاء �لطبية .. وقال �شموه: البد من ت�شجيع 
�ل�شباب �ملو�طن لاللتحاق مبهنة �لطب و�تاحة �لفر�شة �أمامهم وفق منهج 

تدريبي متطور.
وتناول حديث �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان مع �شيوفه من �الطباء 
�ملناهج  مو�كبة  �أهمية  على  �لتاأكيد  �شموه  جم��دد�   .. �لعام  �لتعليم  م�شاألة 
للتطور�ت يف �ملجتمع و�أن تكون موؤهلة للطالب المتام در��شتهم �جلامعية 

ب�شكل �شليم .

يتم  و�أن  و�لتعقيد  �حل�شو  من  �لتعليم  مناهج  خلو  �شروة  �إىل  �شموه  ودع��ا 
�الهتمام باللغة �لعربية مع �الهتمام باللغات �الأخرى كعامل م�شاعد .. وقال 
“ �إن �لتعليم عملية لي�شت �شهلة وهي متدرجة و�شاملة و�أ�شا�شية .. منتقد� 
�شموه عدم قدرة �ملناهج �لرتبوية على تاأهيل �لطلبة ب�شكل جيد لاللتحاق 
باجلامعات �لعلمية .. و�شدد �شموه على �أهمية �ل�شناعات �لدو�ئية و�شرورة 

�الهتمام بها “ .
�أن  بالرت�ث م�شري� �ىل  �البل و�شلتها  تناول �شموه يف حديثه مو�شوع  كما 

ريا�شة �لهجن متتاز بحاجتها �ىل مهارة ولياقة عالية .
عقب ذلك ثمن معايل مغري �خليلي جهود �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل 

نهيان �لد�عمة للرت�ث و�حلفاظ عليه مقدر� دعوة �شموه له و�لوفد �لطبي 
�ملهرجانات  يف  فارقة  عالمة  ي�شكل  �أ�شبح  �ل��ذي  �ملهرجان  فعاليات  ملتابعة 
�لتعليم يف  �أك��د على دور  .. وق��ال:�إن �شموه  �ملنطقة  �لرت�ثية على م�شتوى 

�يجاد كو�در موؤهلة “.
�ملر�فق عن �شعادتهم مبا �شاهدوه من  �لوفد  �أع�شاء  من ناحية ثانية عرب 
فعاليات  �لتتويج وغريها من  ومن�شة  �ل�شعبي  �ل�شوق  يف  ون�شاطات  بر�مج 
�ملهرجان �لتي ت�شكل مظلة نوعية حتت�شن ��شكاال تر�ثية �شتى ومهمة توؤكد 
على �أهمية �لرت�ث و�الهتمام به .. موؤكدين �أن �لطب يرتبط بالرت�ث ب�شكل 

كبري و�أن تاريح �لعرب حافل يف جماالت �لتقدم �لطبي.

•• اأبوظبي - وام :

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت�شريحات  �إن  �ل�شاعة  �أخبار  ن�شرة  قالت   
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة خالل 
جمهورية  خارجية  وزي��ر  �شكري  �شامح  معايل  �ل�شاطئ  ق�شر  يف  ��شتقباله 
م�شر �لعربية �ل�شقيقة �أول من �أم�س عربت عن دعم دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �لثابت مل�شر وتقديرها لدورها �لفاعل على �ل�شعيد �لعربي فقد �أكد 
�خلروج  �إىل  �لعربي  و�لتوجه  �لعربي  �لعامل  يف  مل�شر  �ملحوري  �ل��دور  �شموه 
هي  �ل�شقيقة  م�شر  �إن  ق��ائ��ال:  ت��و�ج��ه��ه  �ل��ت��ي  �لعنيفة  �الأزم�����ات  ع��ق��د  م��ن 
للتدخالت  قابل  غري  بقدر�ته  و�ث��ق  عربي  لعامل  �ملهم  �ال�شرت�تيجي  �لبعد 
ما  كل  يف  �مل�شتمرين  و�لت�شاور  بالتو��شل  �أ�شاد  كما  �شوؤونه”..  يف  �الإقليمية 
�لتي  �ملباحثات  نف�شه مثلت  �ل�شياق  �لعرب. ويف  و�الأ�شقاء  �لبلدين  فيه خري 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أج��ر�ه��ا 
�لدويل مع وزير �خلارجية �مل�شري فر�شة لبحث عالقات �لتعاون �مل�شرتك 
للم�شاور�ت  �آلية  تاأ�شي�س  على  �الت��ف��اق  مت  حيث  بتعزيزها  �لكفيلة  و�ل�شبل 

�ل�شيا�شية بن �لدولتن تعقد مرتن يف �لعام على م�شتوى وزيري �خلارجية 
و�أخرى على م�شتوى كبار �مل�شوؤولن و�أن يكون هذ� �الإطار معزز� للعالقات 
�ال�شرت�تيجية �لتي جتمع �لبلدين. و�أ�شافت �لن�شرة �لتي ت�شدر عن مركز 
بعنو�ن  �م�س  �فتتاحيتها  يف  �ال�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �الإم���ار�ت 
متطورة” �أن �لعالقات �الإمار�تية - �مل�شرية  م�شرية   - �إمار�تية  “عالقات 
متثل منوذجا للعالقات �ملتطورة با�شتمر�ر لي�س الأن هناك حر�شا من جانب 
قيادتي �لدولتن على تطويرها يف �ملجاالت كافة فقط ومبا يخدم م�شالح 
�شعبيهما و�إمنا كذلك الأن هناك تو�فقا يف روؤى �لدولتن حول خمتلف ق�شايا 
�ملنطقة وتن�شيقا م�شتمر� من �أجل �لعمل على �إيجاد حلول فاعلة لها حتافظ 
على م�شالح �ل�شعوب �لعربية وحقها يف �الأمن و�لتنمية و�ال�شتقر�ر وتت�شدى 
بكل حزم الأي خمططات خارجية ت�شتهدف �الأمن �لقومي �لعربي.. ولهذ� فاإن 
هناك �إر�دة قوية لتطوير �لعالقات �لثنائية با�شتمر�ر وبد� هذ� يف تاأكيد �شمو 

�آل نهيان حر�س دولة �الإم��ار�ت على تعزيز �لتعاون  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�مل�شرتك مع جمهورية م�شر �لعربية وكذلك يف تاأكيد �شامح �شكري �لعالقات 
�الأخوية �لوثيقة �لتي تربط بن �لدولتن وحر�س م�شر على تعزيز �لتعاون 
�مل�شرتك مع دولة �الإمار�ت. و�أكدت �لن�شرة �أن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
تنظر بتقدير �إىل دور م�شر يف �حلفاظ على �الأمن �لقومي �لعربي وتعمل على 
تعزيز �لتن�شيق و�لت�شاور معها خا�شة يف هذه �ملرحلة �لتي تتز�يد فيها وترية 
�لتحديات و�ملخاطر �لتي تهدد �أمن �لعديد من �لدول �لعربية و��شتقر�رها 
�الإقليمية من  �لتدخالت  و��شتمر�ر  و�الإره��اب  �لتطرف  ويف مقدمتها خطر 
��شتمر�ر تعرث  �لعربية ف�شال عن  �ل��دول  ���ش��وؤون  �الأط���ر�ف يف  بع�س  جانب 
ت�شتدعي  �لعربية وهي تطور�ت  �الأزم��ات  للعديد من  �ل�شيا�شي  جهود �حلل 
�أجل بلورة موقف  �مل�شرتك بن �لدولتن من  �لتعاون و�لتن�شيق  مزيد� من 
الأي  ويت�شدى  ناحية  م��ن  �لتحديات  ه��ذه  م��ع  بفاعلية  يتعامل  بناء  عربي 

وه��ذ� �جلانب  ثانية.  ناحية  �لعربية من  �ل��دول  �شوؤون  �إقليمية يف  تدخالت 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أجر�ها  �لتي  �ملباحثات  �شلب  يف  كان 
تطور�ت  مناق�شة  �إىل  تطرقت  و�لتي  �مل�شري  �خلارجية  وزي��ر  مع  نهيان  �آل 
�آخر �الأو�شاع على �ل�شاحة �لعربية و�جلهود �ملبذولة لتجاوز �الأزمات �لر�هنة 
يف ليبيا و�شوريا و�ليمن و�ملوقف �لعربي �إز�ء �لتحديات �لتي تو�جه �ملنطقة 
�أمن  على  �حلفاظ  �شبيل  يف  �لعربي  و�لت�شامن  و�لتعاون  �لتن�شيق  و�أهمية 
موقف  �إن  �إفتتاحيتها  ختام  يف  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  وقالت  و��شتقر�رها.  �ملنطقة 
يعرب  �لعربي  حميطها  يف  دوره���ا  وتقدير  م�شر  دع��م  م��ن  �لثابت  �الإم����ار�ت 
عن توجه �أ�شا�شي و�أ�شيل يف �شيا�شة �الإمار�ت �خلارجية منذ عهد �ملغفور له 
ك��ان مدركا الأهمية  �ل��ذي  ث��ر�ه  �آل نهيان طيب �هلل  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ 
م�شر و�شرورة �لوقوف �إىل جو�رها وتقدمي �أوجه �مل�شاعد�ت �ملختلفة �إليها 
الأن نه�شة م�شر و��شتقر�رها ي�شبان يف م�شلحة �لدول �لعربية باأكملها وهذ� 
�آل  ي��زد�د ر�شوخا يف ظل قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ملوقف 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل حيث حتر�س �الإم��ار�ت على دعم كل ما من 

�شاأنه �أن يعزز م�شرية �لتنمية و�الأمن و�ال�شتقر�ر يف م�شر.

اأخبار ال�صاعة: عالقات اإماراتية - م�صرية متط�رة

اجتماع ملجل�س القيادات التنفيذية ل�صرطة دبي
•• دبي-وام:

 تر�أ�س �شعادة �للو�ء عبد �لرحمن 
حممد رفيع م�شاعد �لقائد �لعام 
يف  و�لتجهيز�ت  �ملجتمع  الإ�شعاد 
���ش��رط��ة دب���ي �الج��ت��م��اع �ل����دوري 
�لتنفيذية  �ل����ق����ي����اد�ت  مل��ج��ل�����س 
�شعيد  �ل����ل����و�ء حم��م��د  ب��ح�����ش��ور 
�ملري مدير �الد�رة �لعامة الإ�شعاد 
و�ل���ل���و�ء حم��م��د �شعيد  �مل��ج��ت��م��ع 
�لعامة  �الإد�رة  م���دي���ر  ب��خ��ي��ت 
و�للو�ء  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  للخدمات 
�ملن�شوري  ع��ي��د  �ح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
لالأدلة  �ل���ع���ام���ة  �الإد�رة  م���دي���ر 
و�للو�ء  �جلرمية  وعلم  �جلنائية 
�الإد�رة  م��دي��ر  �مل��ط��رو���ش��ي  �ن�����س 
و�للو�ء  و�الإن���ق���اذ  للنقل  �ل��ع��ام��ة 
�لدكتور �ل�شالل �شعيد بن هويدي 
�لفال�شي ومدر�ء �الإد�ر�ت �لعامة 

ع��م��ل م��ن��ا���ش��ب��ة ل�����ذوي �الإع���اق���ة 
دولياً  بها  �ملعمول  للمعايري  وفقاً 
�نطالقاً من حر�شها على توفري 
ف���ر����س ع���ادل���ة ل��ل��ع��م��ل و�الإن����ت����اج 
م��وظ��ف��ي��ه��ا ومب�����ا يحقق  ل���ك���اف���ة 
. و�أو�شح  �ل�شعادة �لوظيفية  لهم 
�ل���ل���و�ء حم��م��د ���ش��ع��ي��د ب��خ��ي��ت �أن 
�شرطة دبي د�أبت على توفري كافة 
ملوظفيها  �ل��الزم��ة  �الح��ت��ي��اج��ات 
م��ق��دم��ة لهم  �الإع���اق���ة  م���ن ذوي 
لتاأدية  و�مل�����ش��اع��د�ت  �لت�شهيالت 
و�جبهم �ملهني على �أكمل وجه .. 
تّتبع  دب��ي  �شرطة  �أن  �إىل  م�شري� 
توفر  �أن  �شاأنها  �لتي من  �ملعايري 
�شهولة �لو�شول لالأ�شخا�س ذوي 
�ملر�فق و�خلدمات  �الإعاقة لكافة 
و�ملعلومات وحتر�س على دجمهم 
�إد�رة  ك��ل  تقوم  بحيث  ومتكينهم 
�ل��ق��ي��ادة وك��اف��ة مر�كز  ع��ام��ة يف 

ومر�كز �ل�شرطة .
�ملر�حل  �الج���ت���م���اع  و����ش��ت��ع��ر���س 
�ل���ت���ي �جن���زت���ه���ا ���ش��رط��ة دب����ي يف 
�الإعاقة  ذوي  �الأ���ش��خ��ا���س  رع��اي��ة 
وتطبيق   1986 ع�������ام  م����ن����ذ 
لالإعاقة  �الحت���������ادي  �ل����ق����ان����ون 
و�مل�شاهمة  �لدولية  و�التفاقيات 
مكان   .. “ جم��ت��م��ع��ي  ح��م��ل��ة  يف 
دبي  �إم�����ارة  “ ل��ت��ح��وي��ل  للجميع 
�أف�شل  وف���ق  م��وؤه��ل��ة  م��دي��ن��ة  �إىل 
ب���ه���دف منح  �مل���ع���اي���ري �ل���ع���امل���ي���ة 
كامل  �الإع���اق���ة  ذوي  �الأ���ش��خ��ا���س 
حقوقهم وذلك �إميانا من �لقيادة 
�لر�شيدة باأن لديهم قدر�ت بناءة 
كاملة  بفر�س  يحظو�  �أن  ويجب 
�إجناز�تهم  لتحقيق  وم��ت�����ش��اوي��ة 
وط���م���وح���ات���ه���م �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة يف 
وحر�س  �حل��ي��اة  ن��و�ح��ي  خمتلف 
بيئة  �شرطة دبي و�شعيها لتوفري 

كل  وتوفري  بتنفيذ  �الخت�شا�س 
و�ملتعاملن  للموظفن  ي��ل��زم  م��ا 
من ذوي �الإعاقة تي�شري�ً حلياتهم 
وقال �للو�ء عبد �لرحمن رفيع “ 
�إن ذوي �العاقة من �لفئات �ملهمة 
�لتي  �مل��ج��ت��م��ع  ل��ن�����ش��ي��ج  �مل���ك���ون���ة 
و�لكفالة  بالرعاية  نحوها  نلتزم 
�الإعاقة  عقبة  ل��ت��ج��اوز  و�ل���دع���م 
�أ�شحاء  ك��اأف��ر�د  معها  و�لتعاي�س 
منتجن ومكملن لوحدة �لن�شيج 
�أهمية  �ىل  �إ����ش���اف���ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
ت��ق��دمي خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة لذوي 
ت��ع��ك�����س �جلانب  الأن���ه���ا  �الإع����اق����ة 
�الإن�شاين �لذي ت�شعى �شرطة دبي 
حياة  ت�شهيل  على  وحر�شها  �إليه 
هذه �لفئة �ملهمة يف �ملجتمع عرب 
تقدمي خدمات فريدة من نوعها 

حتقق �ل�شعادة لهم “ .
و��شتعر�س �حل�شور نتائج �خلطة 

�ملا�شي  ل��ل��ع��ام  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�المنة  و�مل��دي��ن��ة  �ملجتمع  ����ش��ع��اد 
�لب�شرية  �مل�������و�رد  يف  و�الب���ت���ك���ار 
و�أكد �للو�ء عبد�لرحمن رفيع �أن 
�ال�شرت�تيجية  دبي  �شرطة  خطة 
�إىل  ت��ه��دف   -2021  2016
وخدمات  �آم���ن  م�شتقبل  حتقيق 
وتتو�فق  �مل�����ش��ت��وي��ات  �أع��ل��ى  وف���ق 

�خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة �إ����ش���اف���ة �إىل 
حتقيق �ل�شعادة للجميع.

ن�شبة  ع���ل���ى  �حل���������ش����ور  و�ط����ل����ع 
�ل�������ق�������ر�ر�ت �مل����ن����ف����ذة الج���ت���م���اع 
�لعام  خ��الل  �لتنفيذية  �لقياد�ت 
98 يف  �ل��ت��ي و�شلت �ىل  �مل��ا���ش��ي 
�البتكار �شمن  �ملائة وعلى معيار 
للتميز  �ل��ر�ب��ع  �جل��ي��ل  منظومة 

م���ع روؤي�����ة ح��ك��وم��ة دب���ي 2021 
�لد�خلية  وز�رة  توجهات  وتو�كب 
�حلا�شنة  �ملظلة  �أنها  �عتبار  على 
للقياد�ت �ل�شرطية و�مل�شوؤولة عن 
على  و�حلر�س  �الأمنية  �جلو�نب 
�ال�شرت�تيجية  ر���ش��ال��ة  ت�شم  �أن 
تتعلق  �ل���ت���ي  �جل�����و�ن�����ب  ج��م��ي��ع 
وتطوير  و�الب���ت���ك���ار  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

�لعمل  �أن��ظ��م��ة  م��ن��ه��ا  �حل��ك��وم��ي 
و�ل�شر�كات  و�مل�شاريع  �البتكارية 
و����ش��ت��غ��الل��ه��ا �الأم����ث����ل مل���و�رده���ا 
�أف�����ش��ل معايري  وف����ق  �ل��ب�����ش��ري��ة 
خمتلف  يف  و�ل���ت���م���ي���ز  �جل���������ودة 
جماالت �لعمل �ل�شرطي ويرتجم 
ويج�شد  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  روؤى 

مفاهيم �البتكار و�البد�ع.
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املنطقة واليافعني” يف  لالأطفال  �صديقة  “مدينة  اأول  ال�صارقة  “الي�ني�صف” تر�صح 
•• ال�صارقة-وام:

�أعلنت منظمة �الأمم �ملتحدة للطفولة و�المومة �ليوني�شف عن تر�شح �إمارة 
�ل�شارقة لنيل لقب “مدينة �شديقة لالأطفال و�ليافعن” من خالل مبادرة 
عام  �ملنظمة  �أطلقتها  �لتي  و�ليافعن” �لعاملية  لالأطفال  �ل�شديقة  “�ملدن 
1996 بهدف �إحد�ث �أكرب قدر من �لتاأثري �ملبا�شر يف حياة �الأطفال باملدن 

�لتي يعي�شون فيها.
وجاء تر�شح �الإمارة – الأول مرة يف �ملنطقة - ��شتكمااًل ل�شل�شلة �الإجناز�ت 
�لتي حققتها يف دعم �الأطفال و�ليافعن على مدى �الأعو�م �ملا�شية و�لتي 
جتلت باإعالنها �أول مدينة �شديقة للطفل على م�شتوى �لعامل يف دي�شمرب 

.2015

ج��اء �الع���الن خ��الل م��وؤمت��ر �شحايف عقد �ل��ي��وم يف م��رك��ز م��ر�ي��ا للفنون 
بالق�شباء بح�شور �ل�شيخة بدور بنت �شلطان �لقا�شمي رئي�س هيئة �ل�شارقة 
لال�شتثمار و�لتطوير �شروق و�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل �آل ثاين رئي�س د�ئرة 
�ملجل�س  رئي�شة  �ملال  خولة  و�شعادة  بال�شارقة  �ملجتمعية  و�لتنمية  �الإح�شاء 
قائد  �ل�شام�شي  �ل��زري  حممد  �شيف  و�لعميد  �ل�شارقة  الإم��ارة  �ال�شت�شاري 
�ل�شارقة  هيئة  مدير  �مل��ه��ريي  عبد�لعزيز  و�ل��دك��ت��ور  �ل�شارقة  �شرطة  ع��ام 
�ل�شارقة للتخطيط  �لعام ملجل�س  �آل علي �الأمن  �ل�شحية و�ملهند�س خالد 
�لعمر�ين و�لدكتورة ح�شة �لغز�ل �ملدير �لتنفيذي ل�مكتب �ل�شارقة �شديقة 
للطفل وع�شام علي م�شوؤول �ل�شيا�شات �الجتماعية يف �ليوني�شف وفيني�شا 
�شيديلزكي �خلبرية �لدولية يف حقوق �لطفل يف �ليوني�شف ولوي�س ثيفانت 

خبرية �ل�شيا�شة يف �ليوني�شف.

جمل�س ال�صباب الإماراتي للبرتول والرتبية يطلقان مبادرة ت�ع�ية 
•• اأبوظبي-وام:

 �أطلقت وز�رة �لطاقة وجمل�س �ل�شباب �الإمار�تي للبرتول بالتعاون 
نوعها  من  �الأوىل  تعد  توعوية  مبادرة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع 

لتقدمي حما�شر�ت يف جمال �لنفط و�لغاز للمدر�شن و�ملدر�شات.
وتاأتي هذه �خلطوة متا�شيا مع �إعالن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 2017 عاما للخري 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�مل�شاعد  �لوكيل  �لكعبي  حممد  �حمد  �شعادة  �مل��ب��ادرة  �إط��الق  ح�شر 
ل�����ش��وؤون �ل��ب��رتول و�ل��غ��از ب����وز�رة �ل��ط��اق��ة ورئ��ي�����س جمل�س �ل�شباب 
�أع�����ش��اء �للجنة وخولة  �الم���ار�ت���ي ل��ل��ب��رتول يف �ل��دول��ة وع���دد م��ن 

�حلو�شني مديرة معهد تدريب �ملعلمن بوز�رة �لرتبية و�لتعليم.

�أن هذه �ملبادرة �لتطوعية �لنابعة من جمل�س �ل�شباب  و�أكد �لكعبي 
�أف�شل  �ل��ت��ام لتقدمي م��ا ه��و  ت��وؤك��د �ال���ش��ت��ع��د�د  �الم��ار�ت��ي للبرتول 
�لبرتولية  �لثقافة  ون�شر  �لوعي  وزي���ادة  و�مل��و�ط��ن  �لوطن  خلدمة 
�إ�شافة �إىل �لتوعية باأهمية تر�شيد �لطاقة و�ملحافظة على م�شادرها 

لتحقيق �ال�شتد�مة لالأجيال �لقادمة .
هذه  لتنفيذ  �أولية  خارطة  لو�شع  �لتن�شيقي  �الجتماع  خالل  وق��ال 
�ملبادرة �إن �أع�شاء جمل�س �ل�شباب �الإمارتي ي�شل �إىل 30 ع�شو� من 
خمتلف �شركات �لنفط و�لغاز يف �لدولة و�أ�شحاب �لكفاء�ت �لعالية 

يف �شوؤون �لبرتول.
ما  �ملحا�شر�ت  ه��ذه  تغطي  �أن  �حلو�شني  خولة  توقعت  جانبها  من 
يقارب 700 مدر�س ومدر�شة يف �شوؤون �لعلوم �الجتماعية وتدري�س 

منهج �لنفط و�لغاز .

�صلطان القا�صمي يفتتح معر�س الأندية الطالبية للجامعة الأمريكية يف ال�صارقة
•• ال�صارقة - وام :

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س �جلامعة �الأمريكية �شباح �م�س معر�س 

�الأندية �لطالبية للجامعة �الأمريكية بال�شارقة.
وجتول �شموه يف �أروقة �ملعر�س �لذي �حت�شنه �ملركز �لطالبي يف �جلامعة 
و�طلع على ما تقدمه �الأندية من مبادر�ت من �شاأنها خدمة �لطالب �جلدد 

و�شقل مهار�تهم.
�لطلبة يف �حلرم  �لتي ينظمها  �الأح���د�ث  �أك��رب  �ملعر�س و�ح��د� من  ويعترب 
�جلامعي �شعبية حيث �هتمو� بتزين �الأجنحة �لتي متثل �أنديتهم باالألو�ن 

�لتي  �ملو�شيقى  وع��زف��و�  ومل�شقات  تقليدية  ومالب�س  �أع���الم  م��ن  �لز�هية 
�لوطنية  �ملالب�س  معظمهم  �رت��دى  فيما  �أنديتهم..  ن�شاطات  مع  تتنا�شب 
�خلا�شة بهم مما يعك�س �لبيئة �حليوية متعددة �لثقافات يف حرم �جلامعة.

حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �لطلبة..  عميد  �ل�شحي  م���وزة  �ل��دك��ت��ورة  و�شكرت    
�ل�شارقة على �هتمام �شموه باالأن�شطة �لطالبية للجامعة.

م�شيفة �إنه ل�شرف عظيم �أن يفتتح �شموه معر�س �الأندية �لطالبية كما �أن 
تو�جد �شموه بيننا خالل �الفتتاح لهو حلظة ر�ئعة للجميع نعتز بها ونعرب 
عن �حرت�منا وتقديرنا ل�شموه على دعمه �مل�شتمر و�هتمامه بق�شاء �لوقت 

مع طلبتنا بالرغم من جدوله �ملزدحم.
  و�أ�شافت �إن معر�س �الأندية �لطالبية من �أهم �الأحد�ث �لتي تثري حما�س 

طلبتنا ملا يوفره من من�شة الإبر�ز �لثقافات و�الهتمامات و�ملهار�ت �ملختلفة 
ملجتمع �أمريكية �ل�شارقة.. فيما تعك�س �الأك�شاك �مللونة �إبد�ع وحما�س �لطلبة 
ي�شتفيدون  �لذين  �مل�شاركن  �لطلبة  كبري� من  عدد�  �ملعر�س  يجذب  بينما 
من خمرجاته �لتعليمية حيث يوفر �ملعر�س لطلبتنا �أن�شطة ال �شفية ت�شهم 

يف تطورهم �ل�شخ�شي و�ملهني .
  ويت�شمن �ملعر�س - �لذي ينظمه مكتب �شوؤون �لطلبة - 75 ناديا طالبيا 
ثقافيا و�أندية �أخرى متثل �الهتمامات �ملختلفة للطلبة ومت خالله �الإعالن 
و�الأكادميية  �لكهربائية  �لهند�شة  ه��ي  ج��دي��دة  �أن��دي��ة  �أرب��ع��ة  �إن�����ش��اء  ع��ن 
�لت�شميم  لفنون  �الأم��ري��ك��ي  �ملعهد  و  �لبيئة  وعلماء  ملهند�شي  �الأم��ريك��ي��ة 

و�لنادي �لثقايف �لكيني.

يف  للت�شجيل  �مل�شتجدين  للطلبة  �لفر�شة  �إف�����ش��اح  �إىل  �ملعر�س  وي��ه��دف    
�لذي   - �حل��دث  يقدم هذ�  فيما  يرغبون كل ح�شب هو�يته..  �لتي  �الأندية 
ي�شتمر على مد�ر يومن ويتم تنظيمه يف كل ف�شل در��شي - فر�شة للطلبة 
للم�شاركة يف جميع �لنو�دي �لثقافية و�أندية �الهتمامات �مل�شرتكة �لعاملة 

يف �جلامعة �الأمريكية يف �ل�شارقة.
  وميثل �ملعر�س من�شة لتعزيز تفاعل �لطلبة وي�شاعد �لطلبة �مل�شتجدين 
�أي�شا على حت�شن مهار�تهم �لعملية يف �لثقافات و�لفن و�ملو�شيقى و�الأدب.    
ح�شر �الفتتاح.. �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن �لقا�شمي رئي�س مكتب �شمو 
�ل�شارقة  يف  �الأمريكية  �جلامعة  مدير  �شريفيه  ب��ي��ورن  و�ل��دك��ت��ور  �حل��اك��م 

و�لدكتور وينفرد تومب�شن �ملدير �الأ�شبق للجامعة.

حاكم ال�صارقة يلتقي ال�صعراء امل�صاركني يف مهرجان ال�صارقة لل�صعر ال�صعبي

و�مل�شطلحات  �ملفاهيم  يرثي  مما 
�ل�شعرية.

�لعربية  �للغة  �أن  �شموه  و�أو�شح    
�لقيمة  مب�����ش��ط��ل��ح��ات��ه��ا  غ���ن���ي���ة 
و�جلميلة فاإن مل ترد كتابة �ل�شعر 
ت�شتخدم  �ل����ع����ام  �حل����دي����ث  ف���ف���ي 
�ملعاين  ذ�ت  �ل���ك���ث���رية  �ل���ك���ل���م���ات 
و�لعميقة  �جلميلة  و�ل��ت��ع��ب��ري�ت 

يف  �لكثرية  �ملتغري�ت  �أن  �ل�شارقة 
و�لهجمات  �ل��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف 
�لثقافة  �لتي ت�شتهدف  �لظالمية 
�لعربية متثل حتديا كبري� ت�شعى 
�لعرب  �إل���ب���ا����س  �إىل  خ���الل���ه  م���ن 
�أن  �شموه  مبينا  و�خل���زي..  �لتهم 
مو�جهة هذ� �لتحدي ال تكون �إال 
و�الأدب  و�ملعرفة  �لعلم  خالل  من 

�إ�شد�ر �لعديد من �لكتب لل�شعر�ء 
و�الأدباء يف خمتلف �لوطن �لعربي 
جهودهم  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ���ش��ع��ي��ا 
�لثقافية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ورف����د  �الأدب���ي���ة 

بهذه �الإ�شد�ر�ت.
  ودعا �شموه �إىل تطوير مهرجانات 
تقدمي  �ل�شعبي من خالل  �ل�شعر 
�ملتميزة  للق�شائد  متنوعة  جو�ئز 

يعد  �ل��ل��ق��اء  ه��ذ�  �أن  �شموه  مبينا 
�ل�شعر  مك�شبا و�أن مناق�شة �شوؤون 
وع��و�ئ��ق��ه ت��ع��د ن�����ش��ف �حل���ل نحو 
�الأدبي  �الإرث  ه��ذ�  على  �حل��ف��اظ 
�لقادمة  �الأج�����ي�����ال  �إىل  ون���ق���ل���ه 
�لثقافة  تنمية  و�ال�شتفادة منه يف 

�لعربية.
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  و�أك�������د    

�ل�شعبي يف  �ل�شعر  وهذ� ما يرثي 
�مل�شطلحات و�ملفرد�ت.

����ش���م���وه �����ش����رورة رفد    وت����ن����اول 
باالإ�شد�ر�ت  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة 
�الأدبية لل�شعر�ء تتناول ق�شائدهم 
تعمل  حيث  وم�شموعة..  مكتوبة 
بال�شارقة  �لثقافة و�الإع��الم  د�ئرة 
ع���ل���ى ه�����ذ� �مل���������ش����روع م����ن خالل 

جماالتها  مب��خ��ت��ل��ف  و�ل���ث���ق���اف���ة 
�لعربي  �ل�شعر  �أركانها  �أه��م  وم��ن 

�لف�شيح و�ل�شعبي.
 ودعا �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
�ل�شعر�ء �إىل تناول �ملحتويات ذ�ت 
�مل��ت��ن��وع �لذي  �ل���ف���ائ���دة و�ل���ط���رح 
يتناول �لوطن وتاريخه وت�شمن 
�حلكم و�ملثل �إىل �أبياتهم �ل�شعرية 

•• ال�صارقة- وام :

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أع���ل���ن   
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ع���ن ت��اأ���ش��ي�����س “ 
تهدف   “ �ل�شعبي  لل�شعر  ر�ب��ط��ة 
�شعر�ئه  دو�وي��ن  تبني طباعة  �إىل 
وتنظيم  �ل����ع����رب����ي  �ل�����وط�����ن  يف 
بال�شارقة  و�مل��ل��ت��ق��ي��ات  �الأم�����ش��ي��ات 
و�الأقطار �لعربية وت�شم �ل�شعر�ء 
�ل�شارقة  م��ه��رج��ان  يف  �مل�����ش��ارك��ن 

لل�شعر �ل�شعبي.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء ���ش��م��وه - 
�لدكتور  د�رة  يف  �ل��ي��وم  ظهر  قبل 
للدر��شات  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
�مل�شاركن  �ل�����ش��ع��ر�ء   - �خلليجية 
و�شيوف مهرجان �ل�شارقة لل�شعر 

�ل�شعبي يف دورته �ل� 13.
�للقاء  بد�ية  �شموه - يف    ورح��ب 
�شعادته  عن  معربا  بال�شعر�ء..   -
ب�����ت�����و�ج�����ده ب���ي���ن���ه���م و�حل�����دي�����ث 
�ل�شعر  ح���ول  وحم��اورت��ه��م  معهم 
وم�شتقبله يف لقاء ال يحمل �شوى 

�لنو�يا �حل�شنة.

�ل�شعر  ل��دو�وي��ن  مهرجان  وعمل 
�ل�شعبي.

كما دعا �شموه �ل�شعر�ء �إىل تفعيل 
�ل�شعرية  و�الحت�������اد�ت  �ل���رو�ب���ط 
�ملوجودة يف �لوطن �لعربي لتكون 
لل�شعر�ء  وف���ع���اال  د�ئ���م���ا  م��ل��ت��ق��ى 

و�الأدباء.
  وث��م��ن �ل�����ش��ع��ر�ء و�مل�����ش��ارك��ن يف 
�ل�شعبي  لل�شعر  �ل�شارقة  مهرجان 
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  م����ب����ادرة 
لل�شعر  ر�ب��ط��ة  بتاأ�شي�س  �ل�شارقة 
�ل�����ش��ع��ب��ي.. م��ع��رب��ن ع��ن �شكرهم 
ما  لهم  �لد�ئم  ل�شموه على دعمه 
ي�شهم يف ��شتمر�ر �الإنتاج �ل�شعري 
وتطوره وخدمة �لثقافة �لعربية.

���ش��ع��ادة عبد�هلل  �ل��ل��ق��اء    ح�����ش��ر 
حم���م���د �ل���ع���وي�������س رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
بال�شارقة  و�الإع����������الم  �ل���ث���ق���اف���ة 
�إبر�هيم �ملري رئي�س  و�شعادة علي 
�لقا�شمي  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  د�رة 
و�شعادة  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  ل���ل���در�����ش���ات 
حممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة 
ور��شد  و�ل�����ش��ي��اف��ة  �ل��ت�����ش��ري��ف��ات 
�شر�ر مدير مركز �ل�شارقة لل�شعر 

�ل�شعبي.

جمل�س ال�صارقة للتعليم يطلق 
مبادرة الأم امل�صعفة

•• ال�صارقة - وام :

و�ل�شالمة  �ل�����ش��ح��ة  ق�����ش��م  �أط��ل��ق 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  يف  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف 
للتعليم بالتعاون مع نادي �لبطائح 
�ل��ي��وم مبادرة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ث��ق��ايف 
تهدف  �ل��ت��ي   “ �مل�شعفة  �الأم   “
�ل�شحية  �ل��ت��وع��ي��ة  ���ش��ق��ف  ل��رف��ع 
وربات  �الأمهات  من  للم�شتهدفات 

�لبيوت.
ح�شر �الإط��الق يف ن��ادي �لبطائح 
�ل�شيخة   .. �ل���ري���ا����ش���ي  �ل���ث���ق���ايف 
جميلة بنت حممد �لقا�شمي مدير 
للخدمات  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ع���ام 

�الإن�شانية .
�لزيودي  م�شبح  حليمة  وق��دم��ت 
�لتعليمي  �ل�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  م��ن 
ت�شمن  وع��م��ل��ي��ا  ن��ظ��ري��ا  ���ش��رح��ا 
لالإ�شعافات  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل���ب���ادئ 
�إ�شابات  ب��اإ���ش��ع��اف  ب����دء�  �الأول���ي���ة 
�حل��������روق ث����م �إ�����ش����ع����اف �جل������روح 
و�إ�شعاف  و�ل���ك���دم���ات  و�ل���ن���زي���ف 
ومعاجلة  ب��االخ��ت��ن��اق  �مل�����ش��اب��ن 
كيفية  و  �ل�������ش���ك���ري  �ن���خ���ف���ا����س 
للكبار  و�ل��رئ��وي  �لقلبي  �النعا�س 

�لزيودي  و�أو����ش���ح���ت  و�ل�����ش��غ��ار. 
�الإ�شعافات  على  �لتدريب  �أن  �إىل 
�أف���ر�د  تعليم  �إىل  ي��ه��دف  �الأول��ي��ة 
�ملهن  ذوي  غ����ري  م����ن  �مل���ج���ت���م���ع 
بع�س  ����ش��ت��خ��د�م  كيفية  �ل��ط��ب��ي��ة 
مل�شاعدة  �الإ����ش���ع���اف���ي���ة  �الأ�����ش���������س 
ت���و�ف���ر �خلدمة  �مل�����ش��اب��ن حل���ن 
�لطبية �لالزمة حيث �أن �الإن�شان 

معر�س للحو�دث يف �أي وقت.
ومت خ��الل �إط���الق �مل��ب��ادرة توزيع 
تت�شمن  ل��الأم��ه��ات  حقيبة   50
عدة ��شعافات �ولية قدمتها وز�رة 
�مل��ج��ت��م��ع دعما  �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة 

للمبادرة و كتيبات توعوية..
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت رج�����اء ب�شري 
�إن  للتعليم  �ل�شارقة  جمل�س  م��ن 
“ تاأتي  �مل�����ش��ع��ف��ة  “ �الأم  م���ب���ادرة 
�شمن بر�مج �ملجل�س �لر�مية �إىل 
�أفر�د  وكل  فيها  �مل�شاركات  توعية 
�ملجتمع �ملحلي باالإ�شعافات �الأولية 
�مل�شاركن  وتهيئة  مبادئها  و�إتقان 
�الأزم���������ات  الإد�رة  ل���ال����ش���ت���ع���د�د 
�ل�شريع  و�ل��ت��دخ��ل  و�ال����ش���ت���ع���د�د 
حال وقوع �لكو�رث و�الأزمات ودور 
�الإغاثة  تقدمي  يف  �ملوؤهل  �مل�شعف 

و�مل�شاعد�ت �ل�شرورية للم�شابن 
�حلو�دث  ج��ر�ء  م��ن  و�ملت�شررين 

باالإ�شعافات �الأولية.
و�أ�شارت �إىل �أن مثل هذه �لدور�ت 
�أفر�د  �إيجاد  يف  ت�شهم  �ملتخ�ش�شة 
قادرين على �لتعامل مع �حلاالت 
�ل��ط��ارئ��ة �ل��ت��ي ق���د ي��ت��ع��ر���س لها 
و�عتربت  وق��ت  �أي  يف  �شخ�س  �أي 
و�أ�شا�شيات  مب���ب���ادئ  �الإمل�������ام  �أن 
�إنقاذ  �الإ�شعافات �الأولية ي�شهم يف 

�الأرو�ح.
�الأم���ه���ات  �إخ�������ش���اع  �إىل  ون���وه���ت 
حول  مكثف  لتدريب  �مل�شتهدفات 
للقيام  �ت��ق��ان��ه��ا  �ل�����الزم  �مل���ه���ار�ت 
وباأب�شط  �ل���الزم���ة  ب��االإ���ش��ع��اف��ات 

�ملعد�ت �ملوجودة يف �ملنزل.
و�أق������ي������م ع����ل����ى ه����ام���������س �إط�������الق 
ت�شمن  م�شاحب  معر�س  �ملبادرة 
فحو�شات طبية فيما �شيتم تنفيذ 
�ل�شهر  م��د�ر  زي��ار�ت منزلية على 
�جل����اري ل��الأم��ه��ات �ل��ق��اط��ن��ات يف 
تقدمي  بجانب  �لبطائح  منطقة 
�ملنازل  يف  ت���وع���وي���ة  حم���ا����ش���ر�ت 
�إ���ش��ع��اف��ات �ولية  وت��وزي��ع ح��ق��ائ��ب 

عليهن.

القمة العاملية للحك�مات تعلن اإغالق 
باب تلقي طلبات الت�صجيل والع�ص�ية

•• دبي-وام:

للحكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  �أع��ل��ن��ت   
وتلقي  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات  �ن��ت��ه��اء 
�خلام�شة  لدورتها  �لع�شوية  طلبات 
�شاحب  وح�شور  برعاية  تعقد  �لتي 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
�هلل” حتت �شعار “��شت�شر�ف حكومات 
�إىل   12 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  �مل�شتقبل” 
مدينة  يف  �جل�������اري  ف����رب�ي����ر   14
�لعاملية  �لقمة  وت�شهد  بدبي.  جمري� 
للحكومات م�شاركة �أكرث من 4000 
�شخ�شية من 139 دولة حول �لعامل 
ما يعك�س �الهتمام �لدويل �لكبري من 
ورو�د  �لدولية  و�ملنظمات  �حلكومات 
�لقطاع �خلا�س و�لعلماء و�ملبتكرين 
ب��امل�����ش��ارك��ة و�حل�����ش��ور و�مل��ك��ان��ة �لتي 
حتظى بها �لقمة �لعاملية للحكومات 
و�الإقليمية  �لدولية  �مل�شتويات  على 
م��وق��ع��ه��ا كمن�شة  وي��ر���ش��خ  و�مل��ح��ل��ي��ة 
و�شناعة  ال���ش��ت�����ش��ر�ف  �أوىل  ع��امل��ي��ة 
من  كبري�  ع��دد�  �أن  يذكر  �مل�شتقبل. 
�جلهات د�خ��ل وخ��ارج �ل��دول��ة بادرت 
�لع�شوية  ن��ظ��ام  يف  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  �إىل 
�جلديد و�شيحظى �الأع�شاء باإمكانية 
�ال�شتفادة من �لنتاج �لعلمي و�لفكري 
للحكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  ملوؤ�ش�شة 
وم�����ن ج��م��ي��ع �ل����رب�م����ج و�مل�����ب�����ادر�ت 

و�لتقارير و�لدر��شات.

وفد من الق�ات امل�صلحة يقدم واجب العزاء يف ال�صهيدين را�صد الظه�ري وعبيد املزروعي
•• اأبوظبي- وام :

 ق��دم وف��د من كبار ق��ادة �لقو�ت 
�لفريق  �شعادة  برئا�شة  �مل�شلحة 
بن  �شيف  عي�شى  مهند�س  �لركن 
رئي�س  ن���ائ���ب  �مل����زروع����ي  ع���ب���الن 
�أرك������ان �ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة و�جب 
�لوكيل  �ل�شهيد  الأ����ش���رة  �ل���ع���ز�ء 
�لظهوري  حم���م���د  ع���ل���ي  ر������ش����د 
�ل���ذي ق��دم روح���ه ف���د�ء للو�جب 
�مل�شاركة  �ل��ق��و�ت  �شمن  �لوطني 
يف عملية “ �إع���ادة �الأم��ل “ �لتي 
تقودها �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
للوقوف �إىل جانب �ل�شعب �ليمني 
�ل�شرعية  وح��ك��وم��ت��ه  �ل�����ش��ق��ي��ق 
ملجل�س  زي�����ارت�����ه  خ������الل  وذل�������ك 
�لعز�ء مبنطقة و�دي �شعم بر�أ�س 
�خل��ي��م��ة. كما ق��دم �ل��وف��د خالل 
�ل���ع���ز�ء مبدينة  مل��ج��ل�����س  زي���ارت���ه 
كلباء و�جب �لعز�ء الأ�شرة �شهيد 
�لو�جب �لعريف �أول عبيد جوهر 
��شت�شهد  �ل���ذي  �مل���زروع���ي  عبيد 
تدريبية  مب��ه��م��ة  ق��ي��ام��ه  �ث���ن���اء 

�عتيادية د�خل �لدولة .
وت�����وج�����ه ن����ائ����ب رئ���ي�������س �أرك�������ان 
�ملر�فق  و�ل��وف��د  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
بالدعاء �إىل �هلل تعاىل �أن يتغمد 

�ل�شهيدين و�شهد�ء �لوطن �الأبر�ر 
بو��شع رحمته و�أن ي�شكنهم ف�شيح 

و�ل�شديقن  �ل�شهد�ء  مع  جناته 
و�ل�������ش���احل���ن وح�������ش���ن �أول����ئ����ك 

�ل�شرب  �أه��ل��ه��م  يلهم  و�أن  رف��ي��ق��ا 
و�ل�شلو�ن
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احلك�مي لالت�صال  ال�صارقة  بجائزة  امل�صاركني  ن�صبة  يف  %  زيادة   36
•• ال�صارقة –الفجر:

�أعلن مركز �ل�شارقة �الإعالمي �أن عدد �مل�شاركن �شجل �رتفاعا ملحوظا 
يف  نوعها  من  �الأوىل  �جل��ائ��زة  �حلكومي،  لالت�شال  �ل�شارقة  جائزة  يف 
�ملنطقة �لعربية، يف ن�شختها �لر�بعة هذ� �لعام، حيث بلغت ن�شبة �لزيادة 

يف عدد �مللفات �مل�شاركة هذ� �لعام 36%. 
�ل�����ش��ارق��ة لالت�شال  �مل�����ش��ارك��ة يف ج��ائ��زة  ف��رز ملفات  ب���د�أت عملية  وق��د 
��شتقبال عدد  بعد  باب �لرت�شح لها موؤخر�ً  �إغ��الق  و�لتي مت  �حلكومي، 
كبري من �لطلبات من خمتلف �جلهات �حلكومية �ملحلية و�الحتادية يف 
دولة �الإمار�ت، ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي، �إ�شافة �إىل �ل�شحفين 
�لعاملن يف �ملوؤ�ش�شات �الإعالمية وطلبة �جلامعات و�لكليات يف �لدولة. 

�إن  �أ�شماء �جلويعد، مديرة جائزة �ل�شارقة لالت�شال �حلكومي:  وقالت 
يعك�س  �لفئات  جميع  يف  �مل�شاركة  طلبات  تقدمي  على  �ل��الف��ت  �الإق��ب��ال 
مكانة �جلائزة حمليا و�إقليميا، حيث �أ�شبح �لتناف�س على �لفوز بها يحفز 
�لتطوير يف �إجر�ء�ت �لعمل يف كافة �إد�ر�ت �الت�شال �حلكومي يف �لدولة 
�ال�شتمر�ر يف  �الإعالمي على  �ل�شارقة  وخارجها  مما ي�شجعنا يف مركز 

تطوير  �جلائزة وو�شولها �ىل م�شتويات عاملية يف �ل�شنو�ت �ملقبلة.
و�أ�شارت �جلويعد �إىل �أن �ملوؤ�شر�ت �الأولية �أكدت �الإقبال �جليد للم�شاركة 
يف �لفئات �جلديدة �لتي مت �إطالقها للمرة �الأوىل �أو تطويرها يف �لدورة 
�لر�بعة، و�ملخ�ش�شة للجهات �حلكومية يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
ولل�شحفين يف دولة �الإمار�ت، م�شيفة �أن فتح جمال �مل�شاركة �أمام هذه 
�لتناف�شية بن  �ملقدمة، وع��ّزز من  �مللفات  �إث��ر�ء نوعية  �أ�شهم يف  �لفئات 

�جلهات �حلكومية لتطوير �الت�شال و�الرتقاء به. 
مطابقتها  من  و�لتاأكد  �ملقدمة  �مللفات  مر�جعة  �لفرز،  عملية  وت�شمل 
للمعايري و�ل�شروط �لعامة، ومن ثم �لتاأكد من �لتز�مها مبعايري �لفئة 
�ملر�شحة لها، وبعد ذلك �شيتم تقدمي �مللفات �إىل جلنة حتكيم �جلائزة، 
�لتي �شيتوىل �أع�شاوؤها �لتقييم �لنهائي و�ختيار �الأعمال �الأجدر بالفوز 
يف كل فئة، و�شيتم �الإعالن عن �لفائزين خالل حفٍل خا�س باجلائزة يف 

�لثالث و�لع�شرين من مار�س �ملقبل.
وت�شم جائزة �ل�شارقة لالت�شال �حلكومي �إحدى ع�شرة فئة، هي: �أف�شل 
“�أف�شل  وفئة  ر�شمي،  متحدث  �أف�شل  وفئة  حكومي،  �ت�شال  ممار�شة 
موقع �إلكرتوين حكومي، وتقت�شر �مل�شاركة يف هذه �لفئات �لثالث على 
“�أف�شل  فئة  �إىل  �إ�شافة  �ل�شارقة.  �إم��ارة  يف  �ملحلية  �حلكومية  �جلهات 

�ت�شال حكومي،  ��شرت�تيجية  “�أف�شل  �أزمة”، وفئة  �إعالمي مع  تعامل 
وفئة “�أف�شل ممار�شة يف �الت�شال �لد�خلي، وفئة �أف�شل تو��شل حكومي 
خارج �لدولة”، وهذه �لفئات �الأربع خم�ش�شة ح�شر�ً للجهات �حلكومية 

يف دولة �الإمار�ت، مبا يف ذلك �إمارة �ل�شارقة.
وت�شارك �جلهات �حلكومية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل جانب 
�جلهات �حلكومية يف دول �ملجل�س �لتعاون �خلليجي يف فئتن هما، فئة 
�الجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  ع��رب  �حلكومي  لالت�شال  تفاعل  �أف�شل 
وفئة �أف�شل حملة �ت�شال حكومي. وهناك فئة خم�ش�شة لطلبة كليات 
�أف�شل  ع��ن��و�ن  �الإم����ار�ت، حت��ت  ب��دول��ة  �الت�شال و�الإع���الم يف �جلامعات 
م�شروع تخرج �أو بحث علمي يف �الت�شال �حلكومي، �إىل جانب فئة �أف�شل 

حتقيق �شحفي �ملخ�ش�شة لل�شحفين يف دولة �الإمار�ت. 

»عام اخلري« .. فر�صة لبناء �صراكات دائمة بني القطاعني العام واخلا�س

 للم�ساهمة يف عالج االأطفال املت�سررين من احلروب والكوارث 

املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني ين�صىء اأول فريق اإماراتي متخ�ص�س بالعالج بالقراءة  

•• اأبوظبي- وام :

�أكد وزر�ء وم�شوؤولون �أن �لتفاهمات و�لرب�مج �لتي �شيت�شمنها “عام �خلري” 
تعد فر�شة �شانحة لبناء �شر�كات وثيقة بن �لقطاعن �لعام و�خلا�س ميكن 

�لبناء عليها ل�شنو�ت طويلة .
�لتي �شيعمل فيها �لقطاعان �شتعزز من  �أن �ملظلة �حلكومية  �إىل  م�شريين 
فر�س جناح مبادر�ت �لقطاع �خلا�س ويحول بر�جمها �ملجتمعية حمدودة 
للدور  �إ�شافة  وجمتمعية  �إن�شانية  قيم  يجمع  متكامل  مفهوم  �إىل  �لتاأثري 
و�شركات  ملوؤ�ش�شات  �مل�شرتكة  �ل��رب�م��ج  ت�شيفه  �أن  ميكن  �ل��ذي  �لرتويجي 

�لقطاع �خلا�س .
و�أ�شافو� �أن �الهتمام �لر�شمي و�ل�شعبي و�الإعالمي بعام �خلري وما ت�شمنته 
خمرجات “خلوة �خلري” �لتي و�شعت منهجية و��شحة وحماور متخ�ش�شة 
نحو  �خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات  �أم��ام  �لطريق  يخت�شر  �خلري  عام  ملبادر�ت 
و��شحة وحم��ددة متكنها من  ويوؤمن م�شار�ت   .. �ملجتمعية  �أدو�ره��ا  تعزيز 

ر�شم �شورة �إيجابية لدى عمالئها .
كما توفر فر�شة لرت�شيخ مبد�أ �مل�شوؤولية �ملجتمعية لدى �لعاملن فيها.

و�أك��دو� �أن مبادرة عام �خلري �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �شتمكن �لقطاع �خلا�س من تقدمي 
�لتي تطلقها  �ملبادر�ت  �لقطاع �حلكومي يف  ��شرت�تيجي مع  نف�شه ك�شريك 
�لدولة . و�أو�شحو� يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �الإمار�ت “ و�م “ �أن موؤ�ش�شات 
�لقطاع �خلا�س يف �لدولة مطالبة بح�شد جهودها �ملادية و�ملعنوية الإجناح 
عام �خلري وتعزيز جهود �لدولة يف تر�شيخ ��شتد�مة �خلري ك�شمة �أ�شيلة من 

�شمات �ملجتمع �الإمار�تي.
“عام  �أن  �لطاقة  وزي��ر  �ملزروعي  فار�س  �شهيل بن حممد فرج  و�أك��د معايل 
�خلري” يعد فر�شة كبرية ميكن من خاللها �أن ي�شاهم فيها �لقطاع �خلا�س 
قدر�  ت�شمن  �الأج��ل  م�شاريع طويلة  �حلكومي من خالل  للقطاع  ك�شريك 
عاليا من �لعو�ئد �إ�شافة �إىل بناء �شر�كات حقيقية بن �لقطاعن �خلا�س 
و�لعام .. م�شري� �إىل �أن �لرب�مج �حلكومية تتطلب ت�شافر �جلهود و�مل�شاهمة 
�ملادية و�ملعنوية من �ملوؤ�ش�شات وموظفيها من �أجل حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة 

و�لتطور �القت�شادي.
�أن عام �خلري ي�شفي �شبغة حكومية على مبادر�ت �لقطاع  و�أو�شح معاليه 
�خلا�س �ملجتمعية ويجمعها حتت مظلة وطنية �شاملة ما يعزز من تكاملية 

�لقطاع �حلكومي و�خلا�س من خالل منظومة وطنية �شاملة توؤكد �شرورة 
ت�شافر �جلهود لتحقيق �الأهد�ف �ملرجوة و�لتعاون من �أجل تنمية �مل�شوؤولية 
�لقدرة  يعزز  �لذي  �الأم��ر  و�الإن�شانية  �الجتماعية  �لقيم  وتعزيز  �ملجتمعية 
�لتناف�شية للمجتمع و�لدولة مبختلف قطاعاتها حيث �أن �ل�شركات عندما 
تر�عي �الحتياجات �ملجتمعية �لتي تعمل فيها فاإنها بذلك تر�عي �لعو�مل 
�لتي ميكن �أن توؤثر على قدرتها �لتناف�شية وهو دور ي�شهم يف �إثر�ء �لقيمة 

�الإن�شانية و�الجتماعية يف �ملجتمع.
بث  يف  و�إم��ك��ان��ات��ه  لطاقاته  �خل��ا���س  �لقطاع  توظيف  �أهمية  معاليه  و�أك���د 
روح �خل���ري و�ل��ع��ط��اء وخ��دم��ة �ل��وط��ن وحت��ف��ي��ز م��وظ��ف��ي��ه ل��الن��خ��ر�ط يف 
�الأعمال و�لعمل على �الرتقاء مب�شتوى �لعطاء �الإن�شاين وتعزيز �مل�شوؤولية 

�ملجتمعية.
و�أ�شار معايل وزير �لطاقة �إىل �أن �ل�شركات يف �لقطاع �خلا�س ميكنها تعزيز 
و�ملوؤ�ش�شات  �خل��ريي��ة  �جلمعيات  م��ع  �لتو��شل  خ��الل  م��ن  �لتطوع  مفهوم 
�لوطنية وت�شجيع �ملوظفن على �لتطوع وخدمة �لوطن و�مل�شاهمة يف �إجناح 

�ملبادر�ت و�حلمالت �لتي تطلقها �لدولة.
من جانبه قال �ملهند�س �شعيد مبارك �لر��شدي �لرئي�س �لتنفيذي باالإنابة 
ل�شركة “�أدنوك للتوزيع” �إن حمدد�ت “ عام �خلري “ ت�شكل خارطة طريق 
�ل��ع��ام و�خلا�س  �لقطاعن  �الأف����ر�د وم��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  �مل��ع��امل لكل  و����ش��ح��ة 
خمتلف  يف  �خل���ريي  �الإم���ار�ت���ي  �الإرث  تر�شيخ  يف  �مل�شاهمة  يف  �ل��ر�غ��ب��ن 
جماالته من خالل م�شاعدتهم على تكثيف جهودهم وتوحيدها يف جمال 

�لعمل �لتطوعي وتر�شيخ ثقافة �مل�شوؤولية �الجتماعية.
ولفت �إىل �لتز�م “ �أدنوك “ للتوزيع ب�شكل كامل بدعم مبادرة “ عام �خلري 
“ وحتر�س على �لعمل جنبا �إىل جنب مع خمتلف �شركائها لتعظيم �لتاأثري 
�الإيجابي وفق حماور �ملبادرة باعتبارها �لو�جهة �الأوىل للمجموعة ونقطة 

�لتو��شل �الأقرب لها مع �شر�ئح �ملجتمع.
و�أ�شار �إىل �حلر�س على �أن ترتكز جميع مبادر�ت �ل�شركة خالل عام 2017 
وما بعده على �ملحاور �لثالث ملبادرة عام �خلري وهي .. �مل�شوؤولية �الجتماعية 
ملر�فق  �ملتميز  �جلغر�يف  �لتو�جد  م�شتفيدين من  �لوطن  و�لتطوع وخدمة 
�شركة �أدنوك وهو �الأمر �لذي ي�شكل د�فعا حتميا لاللتز�م بتقدمي م�شاهمة 

فاعلة ومميزة يف هذ� �ل�شاأن على م�شتوى �لدولة.
ون��وه �إىل �أن دول��ة �الإم��ار�ت كانت وما ز�ل��ت ر�ئ��دة �خلري و�لعطاء على مر 
�ل�شنن و�شنو��شل �لعمل بال هو�دة للم�شاهمة يف تعزيز هذ� �الإرث �لوطني 

ملتزمن بتوجيهات وروؤى قيادتنا �حلكيمة و�شاعن لرت�شيخ مكانة دولتنا 
�إقليميا وعامليا.

�ل�شركة  لل�شوؤون  للرئي�س  �أول  نائب  �ملهريي  مبارك  ح��ارب  �أك��د  من جانبه 
و�ل�شوؤون �لدولية يف جمموعة �الحتاد للطري�ن �أن تخ�شي�س �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” للعام 2017 
عام �خلري يعك�س �لروؤية �لثاقبة للقيادة �لر�شيدة يف بناء جمتمع معا�شر 
متالحم متما�شك جتمعه �أفكار ومبادئ م�شرتكة ت�شكل من�شة تكاملية بن 
تنعك�س  �أن  �شاأنها  من  و�لتي  و�خلا�شة  �لعامة  و�ل�شركات  �لوطنية  �جلهات 

�إيجابيا على �لفئات �ملجتمعية �ملختلفة.
�إطالق م�شروعات وبر�مج مبتكرة من قبل  �مل�شاهمة يف  �إىل �شرورة  ولفت 
�ل�شركات و�لهيئات �حلكومية و�خلا�شة �شعيا لبناء نهج وطني يخدم قيمة 

�لعطاء و�لعمل �خلري .
موؤكد� �أهمية �عتماد �ملنهج �لعلمي عند طرح �لرب�مج و�ملبادر�ت و�مل�شروعات 
للتمكن من قيا�س تفاعل �ملجتمع معها �إ�شافة �إىل تاأ�شي�س جلان تنظيمية 
م�شرتكة بن �لهيئات �حلكومية و�لقطاع �لعام و�خلا�س تعمل على تفعيل 
ومتابعة �مل�شروعات و�لرب�مج �مل�شرتكة مع �شرورة �إن�شاء جمموعات نقا�س 
لو�شع �لتو�شيات منها تبني �مل�شروعات �لهادفة و�عتماد �لرب�مج �لتنموية 
�لبعد  على  �لرتكيز  ���ش��رورة  م��ع  �ل��دوري��ة  و�مل��ر�ج��ع��ة  للتقومي  و�إخ�شاعها 
تكتمل  ال  �الجتماعية  �مل�شوؤولية  ��شرت�تيجية  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �الجتماعي. 
من دون غر�س هذه �لثقافة عند �ملو�طنن �أوال ومن ثم حتديد �مل�شوؤوليات 
موؤ�ش�شات  �مل��دين من  �ملجتمع  �لنا�شطن يف  دور  وتعزيز  وو�شع خطة عمل 
وجمعيات ومنظمات وتقويته ليتم �أخري� �إيجاد نوع من �لتناغم بن هوؤالء 

�لعاملن يف �ملجاالت كلها عرب توفري �حلو�فز �مل�شجعة لهم.
لب�شط  وتو�شيع مد�ركه  �ملحلي  �ملجتمع  �إلهام  كله  ذلك  �شاأن  �إن��ه من  وق��ال 
على  �مل��ه��ار�ت  وحت�شن  حياة  كاأ�شلوب  و�الب��ت��ك��ار  و�ل��رت�ب��ط  �خل��ري  مفهوم 
�لتجربة  لتعزيز  �ملجتمع  �أف��ر�د  بن  �لتناغم  من  نوع  و�إيجاد  �إيجابي  نحو 
�أر�شى دعائمها موؤ�ش�س �لدولة خالد �لذكر وباين نه�شتها  �الإمار�تية �لتي 

�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ رحمه �هلل “.
من جانبه �أكد �ملهند�س حممود �لب�شتكي �لرئي�س �لتنفيذي لدبي �لتجارية 
م�شاعيها  لتبلغ  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  الإجن��اح  بو�شعها  ما  كل  �شت�شخر  �ملوؤ�ش�شة  �أن 
و�إدر�جها يف خططها لعام 2017 يف �مل�شوؤولية �ملجتمعية و�شتكثف حمالتها 
جميع  وم�شاركة  �لتفاعل  على  وذويهم  لتحفيزهم  �ملوظفن  بن  �لتوعوية 

�الأفر�د فيها.
�لتي  �خلري”  “عام  م��ب��ادرة  م��ع  و�ملجتمعي  �لر�شمي  �لتفاعل  �أن  و�أ���ش��اف 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل ي�شهم ب�شكل كبري يف حتقيق 

م�شتهدفاتها ويخلق بدوره مبادر�ت نوعية وجناحا ��شتثنائيا لهذ� �لعام.
ومنبعا  و�لتميز  ل��الإب��د�ع  م�شهر�  مبثابة  �أ�شبح  �خل��ري  ع��ام  �أن  �إىل  ولفت 
لالأمل حيث جاءت �ملبادرة لرت�شخ مكانة دولة �الإمار�ت و�شمعتها يف �لعمل 

�خلريي.
�الإمار�ت  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حلب�شي  ر��شد  �ملهند�س  �أكد  جانبه  من 
“ ت�شنيف” �أن عام �خلري يعترب �نطالقة نحو مرحلة متميزة  للت�شنيف 
من �لتنمية حمركها تكامل �الأدو�ر بن �حلكومة و�لقطاع �خلا�س موؤ�ش�شات 

و�أفر�د� خلدمة هذ� �لوطن �لغايل.
و�أ�شار �إىل مو��شلة �جلهود �ملوؤ�ش�شية وتفعيل دور �لهيئة يف جمال �مل�شوؤولية 
لتمكن  �أب��وظ��ب��ي  م��ن قمة  �لثانية  �ل���دورة  ب��اإط��الق  ي��ب��د�أ  �ل��ذي  �ملجتمعية 
�أبنائنا على  �أجل ت�شجيع  �ل�شابة يف �لقطاع �ملالحي من  �لكو�در �الإمار�تية 
�لتميز وحتقيق �لتقدم الإمار�تنا �لغالية �إ�شافة �إىل تعزيز مبادر�ت �لتوطن 
لدينا ملا لها من �أهمية كربى لتحقيق �لتنمية و�الزدهار يف �لدولة .. هذه 
هي �لروؤية �لتي تركها لنا �الآباء �ملوؤ�ش�شون لالحتاد وهو ما يتوجب علينا �أن 

نرتكه لالأجيال �لقادمة من بعدنا.
من جانبه قال �لدكتور �أحمد بن علي نائب رئي�س �أول �الت�شال �ملوؤ�ش�شي يف 
�أطلقها �شاحب  2017” �لتي  “عام �خلري  مبادرة  �أن  �ت�شاالت  جمموعة 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان من �شاأنها حتفيز موؤ�ش�شات و�شركات 
�لدولة لرفع روح �مل�شوؤولية �الجتماعية ب�شكل عام وتدفع “�ت�شاالت” ب�شكل 

خا�س �إىل �ال�شتمر�ر يف ذ�ت �لنهج ومنط �لعمل �لدوؤوب يف هذ� �مل�شمار.
�لوطني  �ل��ن��م��وذج  ه��ذ�  م��ن  ج���زء�  ت��ك��ون  ب���اأن  ت�شرفت  �ل�شركة  �أن  و�أ���ش��اف 
�ملبادر�ت  يف  مميز  بحيز  �شاهمت  حيث  �الجتماعية  �مل�شوؤولية  م�شمار  يف 
�لع�شر  خ��الل  دره��م  ون�شف  ملياري  نحو  بلغ  �لقطاعات  كل  يف  �ملجتمعية 

�شنو�ت �الأخرية.
هذ�  يف  قدما  بامل�شي  �ملختلفة  �جل��ه��ات  م��ع  ت�شاهم  �ل�شركة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
نهج  على  كافة  مبكوناته  للمجتمع  م�شافة  قيمة  لتقدمي  �شاعية  �مل�شمار 
�الجتماعي  �لتكافل  مفهوم  لرت�شيخ  �مل�شبوقة  غ��ري  �حلكومية  �مل��ب��ادر�ت 
وتعزيز �لقيم �الإن�شانية يف �ملجتمع و�لعمل مع �جلهات �ملختلفة نحو حتقيق 

�ل�شعادة بابتكار حلول تنا�شب �لفئات �ملختلفة.

•• ال�صارقة –الفجر:

يف مبادرة هي �الأوىل من نوعها على م�شتوى دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�أطلق �ملجل�س �الإمار�تي لكتب �ليافعن �شل�شلة من ور�س �لعمل �ملخ�ش�شة 
يف  �لعاملن  �أب��رز  من  جمموعة  ت�شتهدف  بالقر�ءة،  �لعالج  على  للتدريب 
تدريباً  �لعمل  ور���س  �شل�شلة  �الإم���ار�ت، وتوفر  دول��ة  �الأطفال يف  �أدب  جمال 
قدر�ت  ميتلك  فريق  �أول  تخريج  بهدف  �مل�شاركن،  جلميع  وعملياَ  نظرياً 

ريادية يف �لعالج بالقر�ءة على م�شتوى �ملنطقة. 
وجاءت �لور�س حتت مظلة “كان يا ما كان”، �ملبادرة �الإن�شانية �لتي �أطلقها 
كتب  توفري  بهدف   ،2015 نوفمرب  �ليافعن يف  لكتب  �الإم��ار�ت��ي  �ملجل�س 
�لتي تعاين  �ملناطق  �لقاطنن يف  عالية �جلودة �شكال وم�شمونا، لالأطفال 
من �شعوبات يف �لو�شول �إىل �لكتاب، لتعزيز ثقافة �لقر�ءة و�الطالع لديهم 
و�لتخفيف من معاناتهم وتوفري و�شائل ترفيهية ومعرفية ت�شاعدهم على 

مو�جهة �لظروف �ل�شعبة �لتي ميرون بها، وتطمح �ملبادرة �إىل �النتقال من 
مرحلة دعم �الأطفال من خالل توفري �لكتب، �إىل مرحلة دعمهم عاطفياً 
ونف�شياً عن طريق �لعالج بالقر�ءة، �لذي ُي�شّخر �لقر�ءة يف منهج عالجي 

بهدف عالج �ملر�شى �لذين يعانون من ��شطر�بات نف�شية �أو عقلية.
وتعمل �لور�س على تدريب �مل�شاركن على عالج �الأطفال و�ليافعن، وب�شكل 
خا�س �ملحرومن �لذين يعانون عاطفياً ونف�شياً من �لظروف �لقا�شية ب�شبب 
تو�شيع  وبذلك  و�للجوء،  و�ل��ن��زوح،   و�حل���روب،  �الجتماعية،  �ال�شطر�بات 
عمل مبادرة “كان ياما كان” ليتجاوز تقدمي �لدعم �ملادي، لي�شمل تقدمي 
��شتمرت  �لتي  �الأوىل  �لعمل  ور�شة  و�نطلقت  و�لنف�شي.  �لعاطفي  �لدعم 
�لربيطانية،  �لكاتبة  و�أد�رتها  بال�شارقة،  �لعلم  جزيرة  يف  متتالين  يومن 
وخبرية �لعالج بالقر�ءة �إيال برثاود، �لتي �أّلفت كتابن حول تعزيز �ل�شحة 
�لنف�شية من خالل �الأدب، و�أ�شهمت ب�شكل فاعل يف �إن�شاء موؤ�ش�شة متخ�ش�شة 

يف تقدمي خدمات �لذكاء �لعاطفي “مدر�شة �حلياة” يف لندن.

بالقر�ءة،  �ل��ع��الج  ت��اري��خ  على  للور�شة  �الأول  �ل��ي��وم  يف  �مل�����ش��ارك��ون  وت��ع��ّرف 
�لتي  �شيوعاً  �الأك��رث  �لق�شايا  على  وتعّرفو�  �لدر��شات،  بع�س  و��شتعر�شو� 
غالباً ما يناق�شها �ملر�شى، حيث تناولت �لور�شة �مل�شاكل �لنف�شية و�لعاطفية 
�لتي يعاين منها �الأطفال �لالجئون، كال�شدمات �لنف�شية، وق�شايا �لقلق، 
و�ملخاوف ب�شبب �حلروب و�نعد�م �الأمن، وغريها، باالإ�شافة �إىل �أجنح طرق 
عالج تلك �مل�شاكل. ورّكزت �لور�شة يف يومها �لثاين على فو�ئد �لقر�ءة ب�شوت 
�لن�شو�س  نوعية  ناق�شت  حيث  �شوتياً(،  )�مل�شجلة  �مل�شموعة  و�لكتب  ع��اٍل، 
�لتي تنا�شب �مل�شاعر �ملختلفة، كاحلب، و�ملوت، و�الأ�شرة، و�الكتئاب، و�الأمل، 

ثم طّبق �مل�شاركون ما تعلموه ب�شكل عملي �شمن جمموعات. 
لكتب  �الإم���ار�ت���ي  �ملجل�س  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ع��ق��روب��ي،  م���روة  وق��ال��ت 
�ليافعن: “�لقر�ءة عالجية بطبيعتها، وما مييز هذه �لور�شة، هو توفريها 
فر�شة كبرية للتعّرف �إىل عامل �لعالج بالقر�ءة، وكعادته، يحر�س �ملجل�س 
�ل��ك��ت��ب على  ت��اأث��ري  �ل��ي��اف��ع��ن ب�شكل ك��ام��ل ع��ل��ى ���ش��م��ان  �الإم���ار�ت���ي لكتب 

�الأطفال و�ليافعن ب�شكل �إيجابي، وب�شكل خا�س على �أولئك �لذين عا�شو� 
ولهذ�  �لعاطفية،  �أو  �لنف�شية  �ل�شدمات  من  خاللها  عانو�  قا�شية  ظروفاً 
و�إحد�ث  مل�شاعدتهم  �لالزمة  �مل��ه��ار�ت  لتعّلم  فريدة  فر�شة  �لور�شة  تعترب 
يكون  �أن  و�أمتنى  وم�شتقبلهم،  حياتهم  يف  وملمو�س  حقيقي  �إيجابي  ف��رٍق 
�لقادمة �شمن  �لعمل  �الآخ��رون متحم�شن لال�شتفادة من ور�س  �مل�شاركون 
�لكاتبة  م��ن  تعلمناه  م��ا  م��ن  لال�شتفادة  �لفر�شة  و�غتنام  �ل�شل�شلة،  ه��ذه 
من  �ل��رغ��م  برثاود.” وع��ل��ى  �إي���ال  ب��ال��ق��ر�ءة  �ملعاجلة  وخ��ب��رية  �لربيطانية 
�جلديدة  �ملفاهيم  من  �لعديد  على  و�حتوت  مكثفة،  كانت  �لعمل  ور�شة  �أن 
و�أظهرو�  و�لتعّلم،  �مل�شاركة  على  حر�شهم  �مل�شاركون  �أب���دى  و�ل��ت��ح��دي��ات، 
تفانياً كبري�ً يعك�س رغبتهم يف �أن ي�شبحو� خرب�ء يف �لعالج بالقر�ءة، بهدف 
�مل�شاهمة يف �ملهمة �لنبيلة ملبادرة”كان ياما كان”، و�إ�شافة مهارة ثمينة �إىل 
�أن  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  ت�شتطيع  �ل��ذي  �لغني  �لثقايف  �مل��خ��زون 

تتقا�شمه مع �لعامل.

امل�ؤ�ص�صة العقابية براأ�س اخليمة 
تنفذ طلبات النزلء ب�صرعة

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

�لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  م��دي��ر  ليلة  �أب���و  ي��و���ش��ف  ي��ع��ق��وب  �لعميد  تفقد 
 ، �جلديد  �ل�شجن  مببنى  �لنزيالت  عنرب   ، �خليمة  ب��ر�أ���س  و�الإ�شالحية 
ير�فقه عدد من �شباط �ملوؤ�ش�شة وذلك بهدف �الإط��الع على كافة �ملر�فق 
�لعامة و�لتجهيز�ت �لالزمة و�ال�شتعد�د �لتام لنقل �لنزيالت �إىل �ل�شجن 

�جلديد �ملزمع يف بد�ية �ل�شهر �لقادم مار�س 2017م .
عن  لال�شتماع   ، �ملوؤ�ش�شة  عنابر  لكافة  جولة  �لتفقدية  �لزيارة  وت�شمنت 
قرب وب�شكل مبا�شر لطلبات �لنزالء ومقرتحاتهم و�لعمل على حلها باأ�شرع 
وقت ممكن بهدف تقدمي �أف�شل خدمة لهم ، ووجه بتنفيذ كافة طلباتهم 

بال�شرعة �ملمكنة .
و�أكد �شعادته حر�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة على تنفيذ توجيهات �لقيادة �لعامة على 
ر�أ�شها �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي ، �لقائد �لعام ل�شرطة ر�أ�س 
�خليمة ، يف توفري بيئة متكاملة من �خلدمات للنزالء و�لعمل على �إتاحة 
جميع �الإمكانيات و�مل�شتلزمات و�حلاجيات �لتي توؤمن جميع طلبات �لنزيل 

نحو تعزيز �لعالقة معهم .
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�لدكتور  برئا�شة  دب��ي  ملحاكم  �لق�شائية  �لهيئة  ع��ق��دت 
�إمام رئي�س �لهيئة ورئي�س حمكمة �لتمييز  �إبر�هيم  علي 
مبحاكم دبي �جتماعا تن�شيقيا مع حماكم مركز دبي �ملايل 
و�لوز�ر�ت  �ملحاكم  بن  �مل�شرتك  �لتعاون  �ط��ار  يف  �لعاملي 

و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�الحتادية و�ملحلية بالدولة .
و�أ���ش��ار �ل��دك��ت��ور علي �ب��ر�ه��ي��م �الإم����ام �إىل �أن���ه مت خالل 

2016 و�لذي  4 لعام  �الجتماع �لتد�ول يف �لطعن رقم 
 2017 للعام   1 رق��م  �لطعن  رف�شه ويف  �إىل  فيه  �نتهو� 
للجل�شة  فيه  و�ل��ب��ت  مناق�شته  �إرج���اء  �لهيئة  ر�أت  �ل���ذي 

�لقادمة .
الفتا �إىل �أن �لهيئة ��شتعر�شت �أي�شا بع�س �مل�شائل �ملتعلقة 
للجل�شة  فيها  �ل��ب��ح��ث  م��و����ش��ل��ة  وق����ررت  ب��االخ��ت�����ش��ا���س 

�لقادمة.
�أمن  دميا�س  بن  ر��شد  خليفة  �مل�شت�شار  �الجتماع  ح�شر 

�شريف  حممد  عي�شى  و�مل�شت�شار  �لق�شائي  �ملجل�س  ع��ام 
باقر  جا�شم  �لقا�شي  و�شعادة  �ال�شتئناف  حمكمة  رئي�س 
مقرر  �لبلو�شي  وعبد�لرحيم  �البتد�ئية  �ملحاكم  رئي�س 
�الج��ت��م��اع و�أي�����اد ���ش��ربي �أب����و ف���روح���ة م��رتج��م قانوين 
و�مل�شت�شار مايكل هو�جن رئي�س مركز دبي �ملايل و�مل�شت�شار 
مبركز  �ال�شتئناف  حمكمة  قا�شي  �مل��ه��ريي  جمعة  عمر 
دبي �ملايل �لعاملي و�شري ديفيد قا�شي �ملحكمة �البتد�ئية 

مبركز دبي �ملايل �لعاملي.

•• املنطقة الغربية –

 لطيفة جابر 

للتعليم  �خل��م��ائ��ل  م��در���ش��ة  �ن�����ش��م��ت 
�الأ�����ش����ا�����ش����ي ب����ن����ات يف م���دي���ن���ة ز�ي����د 
�ملد�ر�س  رك��ب  �لغربية  �إىل  باملنطقة 
م�شاركتها  خ�����الل  م����ن  �مل�������ش���ت���د�م���ة 
ب��ف��ع��ال��ي��ات �ل���ن���ادي �ل��ب��ي��ئ��ي ح��ي��ث مت 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  م�����ش��روع  �خ��ت��ي��ار 
مب��ج��االت��ه م��ن ق��ب��ل م��دي��رة �ملدر�شة 
�لعمل �ملرر ملا له من �أهمية يف حياتنا 
�لقادمة.  �الأج����ي����ال  ح���ق  ح��ف��ظ  ويف 
تهتم فعاليات �مل�شروع باإعادة �لتدوير 
و�لطاقة  �مل��ي��اه  ����ش��ت��ه��الك  وت��ر���ش��ي��د 
وغر�س قيمه �لزر�عة لدى �لطالبات 
وموؤ�ش�شات  �أف�����ر�د  �مل��ج��ت��م��ع  ي�����ش��ارك 
�الأع�شاب  )م�����ش��روع  �مل��ح��ل��ي  �ملجتمع 
من  نخبة  �مل�شروع  .وي�شم  �لطبية( 
معلمات �ملدر�شة للعمل مع �لطالبات 
باالر�شاد و�لتوجيه وحت�شن �ل�شورة 
�جلمالية و�الإف��ادة �لعلمية و�حلفاظ 
على مو�رد �لبيئة وذلك برعاية هيئة 
���اأب��وظ��ب��ي وم�����ش��ارك��ة جمل�س  �ل��ب��ي��ئ��ة 

�بوظبي للتعليم 
مبادرة  �مل�شتد�مة  �مل��د�ر���س  وم�شروع 
�شاملة تقوم بها �ملدر�شة باأكملها، وهي 
و�أولياء  �لطالب  جميع  �إىل  موجهة 
�لتعليمية  �لهيئة  و�أع�����ش��اء  �الأم����ور 
وتعمل  و�إد�ري����ن،  معلمن  م��ن  كافة 
ع��ل��ى رب��ط��ه��م ب��امل��ج��ت��م��ع، م���ن خالل 
�شبكة و��شعة لتعزيز جهود �ال�شتد�مة 

�لبيئية يف �إمارة �أبوظبي.
�أهم  �إح��دى  �مل�شتد�مة  �لتنمية  تعترب 
يف  �لبيئة  لهيئة  �لرئي�شية  �مل�شاريع 

تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  و�ل���ت���ي  �أب���وظ���ب���ي، 
و�إد�رتها  �لبيئية،  �ال�شتد�مة  مفهوم 
�مل��ت��اح��ة، وتنفيذ  ب��اأف�����ش��ل �الأ���ش��ال��ي��ب 
ت�شاعد  �ل���ت���ي  �مل���ي���د�ن���ي���ة  �الأن�������ش���ط���ة 
�لبيئي  �لوعي  مفاهيم  جت�شيد  على 
وحت��وي��ل��ه��ا �إىل ت��غ��ري�ت �إي��ج��اب��ي��ة يف 
����ش���ل���وك �الأف���������ر�د �ل����ط����الب و�الأ�����ش����ر 

و�ملجموعات.
مدر�شة  م��دي��رة  �مل��رر  �لعمل   وحتكي 
�أه��د�ف �مل�شروع  وتقول  �خلمائل عن 
�ملد�ر�س  ه��ي  �مل�شتد�مة  �ن  �لتنمية 
�إىل رفع  ن���ه���دف م���ن خ��الل��ه��ا  �ل���ت���ي 
قطاع  و�شط  �لبيئي  �ل��وع��ي  م�شتوى 
وذل��ك من خالل  و�ملعلمن،  �لطالب 

�لتي  �الإي��ج��اب��ي��ة  �لبيئية  �مل��م��ار���ش��ات 
�لبيئية،  �لب�شمة  تقليل  �إىل  ت��ه��دف 
�مل��ي��اه و�لطاقة  وب��االأخ�����س يف جم��ال 

و�لهو�ء و�لنفايات.
عمل  مت  �ن������ه  �ىل  �مل��������رر  و��������ش������ارت 
م�شروعن �شمن �مل�شابقة وهو م�شروع 
خارجى  وم�شروع  �ن��ا  ب�شمتي  د�خلى 

عن �الع�شاب �لطبية وفو�ئدها حيث 
مت عمل زيار�ت متعددة مع م�شت�شفى 
لتعريف  �ال������ش�����رة  ل���ط���ب  �ل���ظ���ف���رة 
وكيفية  �لطبية  باالع�شاب  �لطالبات 
�ولياء  ت��وع��ي��ة  ك��م��ا مت  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�المور باهمية زر�عة �لنباتات �لربية 
��شتري�دها  م��ن  للحد  م��ز�رع��ه��م  ف��ى 

من �خلارج كما �نها ال ت�شتهلك كمية 
كبرية من �ملياه .  و توؤكد �ملرر  �أهمية 
�لطالب  ب��ن  �لبيئية  �ل��ث��ق��اف��ة  ن�شر 
باعتبارهم �شريحة �أكرب و�أكرث تاأثري�ً 
خ��الل وجودهم بن  �ملجتمع، من  يف 
و�أقر�نهم من �لطلبة يف �شن  �أ�شرهم 
�مل��ر�ه��ق��ة و�ل�����ش��ب��اب، وم���ن ث��م تتاأتى 

وربطها  �لثقافة  ه��ذه  �عتماد  �أهمية 
مفاهيم  غر�س  الأن  �ملدر�شي،  باملنهاج 
�شل�شلة  ب��ط��ري��ق��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
ميكن تطبيقها وفق �ملعايري و�الأ�ش�س 
ثقافة  �إىل  و�ل���و����ش���ول  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
و�أبنائه  �ملجتمع  روح  من  تبد�أ  بيئية، 
����ش���و�ء ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 

�أو  �لعامة  �ل�شحة  حيث  م��ن  �لبيئة 
ك��اإد�رة تدوير  �أهمية  �لق�شايا �الأكرث 
وتاأثري  �ملناخي،  و�لتغيري  �لنفايات، 
�لبحرية  و�لبيئة  �ل��ه��و�ئ��ي،  �ل��ت��ل��وث 
و�ل�شاحلية، و�لت�شوق �لبيئي، وتر�شيد 
�ال�شتهالك و�ل�شحة و�لبيئة. �إن هذ� 
يهدف  �ملتح�شر  �ل��ت��ن��م��وي  �مل�����ش��روع 
�ل��ت��اأك��د من  �إىل  �مل��د�ر���س  تطبيقه يف 
من  و�حل���د  �لبيئي  �ل��ت��دق��ي��ق  عملية 
وبناء  �ل�شلبية،  �لبيئية  �ل��ت��اأث��ري�ت 
�ملعلمن يف ه��ذ� �جلانب، من  ق��در�ت 
خالل بر�مج تدريبية خا�شة، وور�س 
باالأعباء  �ل��ن��ه��و���س  �أج����ل  م��ن  ع��م��ل، 
للتعليم  و�ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة  �الإر�����ش����ادي����ة 
من  �ل��ط��الب  متكن  ك��ذل��ك  �لبيئي. 
�الأندية  �إن�شاء  ودع��م  م�شاندة  خ��الل 
�مل����د�ر�����س ل��ل��و���ش��ول �إىل  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي، وت��اأه��ي��ل جمموعة 
�مل��ت��ط��وع��ن يف جمال  �مل��ع��ل��م��ن  م���ن 
ق��در�ت��ه��م يف  وب��ن��اء  �ل��ب��ي��ئ��ي،  �لتعليم 
و�الإ�شر�ف  �ل��رح��الت،  تنظيم  جم��ال 
�لطالبية  و�لفعاليات  �الأن�شطة  على 

�مليد�نية.

•• اأبوظبي - وام:

�ل��ع��ام��ة للدفاع  �ل��ق��ي��ادة  �أدخ���ل���ت 
�مل������دين ب��������وز�رة �ل���د�خ���ل���ي���ة �ىل 
متخ�ش�شة  مركبات   3 �خل��دم��ة 
للعمل باملناطق �لوعرة و�لتعامل 
�ملناطق  مع �حلر�ئق و�الإن��ق��اذ يف 
�شهاريج  و5  و�ل��ودي��ان  �جلبلية 
�شيار�ت  ت����زوي����د  يف  ت�����ش��ت��خ��دم 
�أث���ن���اء عمليات  ب��امل��ي��اه  �الإط���ف���اء 

�إخماد �حلريق .
عي�شه  ه������الل  �ل���ع���م���ي���د  وق�������ال 
�مل������زروع������ي م����دي����ر ع������ام �����ش����وؤون 
�مل�شاندة  و�خل������دم������ات  �مل����������و�رد 

ب��ال��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �ملدين 
�خلا�شة  �الإط�����ف�����اء  م���رك���ب���ة  �ن 
ب��امل��ن��اط��ق �ل���وع���رة حت��ت��وي على 
�حدهما  ���ش��ع��ة  خ����ز�ن����ات  ث���الث���ة 
�شعة  و�لثاين  مياه  لرت  �آالف   3
خز�ن  و�لثالث  مياه  لرت   500
خ���ارج���ي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 20 لرت 
�آالف   3 بقوة  " وم�شخة  " فوم 
�ل��دق��ي��ق��ة وحمولة  م��ي��اه يف  ل��رت 
على  يعملون  و�إط��ف��ائ��ي��ن  �شائق 
م���ي���اه علوي  وق������اذف  ت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا 
حتتوي  ك��م��ا  م����رت�   70 مب����دى 
على جميع معد�ت �الإنقاذ لكافة 

�أنو�ع �حلو�دث.

ومت تثبيتهم على قاطرة من نوع 
مبو��شفات  ت�شنيعها  مت  �شكانيا 
عالية �جلودة يف هولند� يف حن 
" خز�نات  �ل�شهاريج  ت�شنيع  مت 
�مل��ي��اه " حم��ل��ي��ا م��ن ق��ب��ل �إحدى 
وفق  بالدولة  �لعاملة  �ل�شركات 

�ملقايي�س و�ملو��شفات �لعاملية .
موؤكد� �أن �ل�شهاريج ت�شكل دعما 
ك��ب��ري� الأج��ه��زة �ل��دف��اع �مل���دين �إذ 
�لعمل  �آل��ي��ات  حت�شن  يف  ت�شاعد 

حال حدوث �أي حريق.
 ونوه �إىل �أن �ل�شهاريج �جلديدة 
و�ل�شالمة  �ل��وق��اي��ة  ت��ع��زز ج��ه��ود 
ورفع قدرة فرق �الإطفاء للتعامل 

مع �حل��ر�ئ��ق و�إخ��م��اد �ل��ن��ري�ن يف 
وقت قيا�شي . م�شري� �إىل حر�س 
�لدفاع  دعم  �لد�خلية على  وز�رة 
�الآليات  باأحدث  وت��زوي��ده  �مل��دين 
�ملوكلة  باملهام  �لقيام  ي�شمن  مبا 
�أعلى  �أكمل وجه ومبا يوفر  على 
درج��ات �ل�شالمة الأف��ر�د �ملجتمع 
�لعميد  و�أو����ش���ح  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م. 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  �مل�����زروع�����ي 
عدد  باإيفاد  قامت  �مل��دين  للدفاع 
مت  و�الإط��ف��ائ��ي��ن  �ل�شائقن  م��ن 
�خ��ت��ي��اره��م وف���ق م��ع��اي��ري �لتميز 
روزنباور  م�شنع  �إىل  و�ل��ك��ف��اءة 
تلك  و�شيانة  لت�شغيل  وتدريبهم 

�الآل����ي����ات و�ل���ت���دري���ب ع��ل��ى كافة 
بت�شغيل  �ملتعلقة  �لفنية  �الأم���ور 
وكيفية  ب��ه��ا  �مل��ل��ح��ق��ة  �مل�����ش��خ��ات 

�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �الأع���ط���ال و�أج����ر�ء 
�ل�شيانة �لدورية لها.

�ل�������ش���ي���ار�ت  و�����ش����ول  �أن  و�أك��������د 
�الإم�����������������ار�ت  �إىل  �جل���������دي���������دة 
يف  و�ل��ب��دء  للخدمة  و�ن�شمامها 
�إ�شافة  مبثابة  �شيكون  ت�شغيلها 
كبرية يف تعزيز منظومة �لوقاية 
�ملجتمع  �أف�����ر�د  ب���ن  و�ل�����ش��الم��ة 

وقفزة نوعية يف جماالت �الإطفاء 
و�الإنقاذ يف �ملناطق �لوعرة حت�شب 
لوز�رة �لد�خلية وللقيادة �لعامة 
للدفاع �ملدين على نحو ي�شهم يف 
تقليل زمن �ال�شتجابة ومكافحة 
�حل��و�دث يف زمن قيا�شي وتعزيز 
�ملخاطر  ملو�جهة  �لوقاية  جهود 

و�لتحديات.

ولفت �إىل �أنه بالن�شبة لل�شهاريج 
ف��ك��ل و�ح���د م���زود ب��خ��ز�ن �شعته 
بقوة  وم�شختن  لرت  �أل��ف   40
دفع 1500 لرت مياه يف �لدقيقة 

اخلمــائل ت�صــارك �صمـــن املــدار�س امل�صتــدامــــــة يف فعاليــات النــادي البيئــــي 

مركبات و�صهاريج مل�اجهة ح�ادث املناطق ال�عرة وتزويد الإطفاء باملياه 

الهيئة الق�صائية تعقد اجتماعا تن�صيقيا مع حماكم 
مركز دبي املايل العاملي

•• اأبوظبي - الفجر

نظم جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية �شمن 
برنامج عون للخدمة �ملجتمعية، موؤخر�ً، يف 
مقره �لرئي�شي باأبوظبي، حما�شرة تثقيفية 
ملوظفيه بعنو�ن "عام جديد بد�ية جديدة" 
كلينيك  كليفالند  م�شت�شفى  م��ع  بالتعاون 
حممد  ر��شد  �شعادة  بح�شور  �أبوظبي،   –
�ل�����ش��ري��ق��ي م���دي���ر ع����ام �جل���ه���از وع�����دد من 
موظفيه، وذلك يف �إطار حر�س �جلهاز على 
�الأمناط  ح��ول  وتوعيتهم  موظفيه  �إ���ش��ع��اد 
يف  ب��دوره��ا  ت�شهم  و�لتي  �ل�شليمة  �ل�شحية 

�حلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم.
 وتناولت �ملحا�شرة �لتي قدمها �لدكتور �إياد 
و�إر�شاد�ت  ون�شائح  مهمة  مو��شيع  ح�شن، 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ت��ب��ن��ي �أمن�����اط ح���ي���اة �شحية 
و�شليمة ت�شاهم يف تعزيز �شحة �لفرد وزيادة 
�الأم����ر������س، كممار�شة  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  وع��ي��ه 
و�لوقاية  ج��ي��د  ب�����ش��ك��ل  و�ل���ن���وم  �ل��ري��ا���ش��ة 
و�الإي��ج��اب��ي��ة و�ل��ت��غ��ذي��ة �مل���ت���و�زن���ة، و�إج����ر�ء 
و�البتعاد  دوري،  ب�شكل  �لطبية  �لفحو�شات 
ع��ن �مل��م��ار���ش��ات �خل��اط��ئ��ة �ل��ت��ي م��ن �شاأنها 
وعدم  كالتدخن  �الإن�شان  ب�شحة  �الإ���ش��ر�ر 

�شرب كميات منا�شبة من �ملياه وغريها. 

�لتي  �الأ�شباب  الأه��م  �ملحا�شرة  تطرقت  كما 
�الأمر��س  من  بالكثري  �الإ�شابة  �إىل  ت��وؤدى 
بتو�شيح  وق��ام  �لقلب،  و�أم��ر����س  كال�شكري 
ي�شببها،  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��اع��ف��ات  ذل���ك  �أخ���ط���ار 
وق���د ���ش��ه��دت �مل��ح��ا���ش��رة ت��ف��اع��ال ك��ب��ري� بن 
�لدكتور،  قدمها  �لتي  و�ملعلومات  �حل�شور 
ح��ي��ث مت ت��خ�����ش��ي�����س ج����زء م��ن��ه��ا الإت���اح���ة 
�أ�شئلتهم  ل��ط��رح  �مل�����ش��ارك��ن  �أم����ام  �ل��ف��ر���ش��ة 
مع  تفاعلهم  �أب����دو�  ح��ي��ث  و����ش��ت��ف�����ش��ار�ت��ه��م 
�ملحا�شرة  �أهمية  و�أك����دو�  �ملحا�شر،  �أ�شئلة 
�لغذ�ئية  وع��اد�ت��ه��م  �شلوكياتهم  تعديل  يف 

و�ل�شحية نحو �الأف�شل.

وي��اأت��ي تنظيم ه���ذه �مل��ح��ا���ش��رة ت��اأك��ي��د�ً من 
�جلهاز على �أهمية �لتوعية �ل�شحية يف بيئة 
�ال�شرت�تيجيات  �شمن  تعد  و�ل��ت��ي  �لعمل، 
على  حر�شه  م��ن  و�ن��ط��الق��اً  يتبناها،  �ل��ت��ي 
�لتعاون  خ��الل  من  موظفيه،  �شحة  تعزيز 
مع عدة موؤ�ش�شات �شحية يف تنظيم �لرب�مج 
�ل�شحية لتثقيف وتوعية �ملوظفن يف جمال 
مكافحة �الأمر��س و�لوقاية منها ملا ت�شببه 
�ملوظف،  �إنتاجية  على  �شلبية  من تاأثري�ت 
منط  تبني  على  حتفيزهم  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ورفع  ولعائالتهم  لهم  و�شليم  �شحي  حياة 

م�شتوى �لوعي �ل�شحي لديهم.

»الرقابة الغذائية« ينظم حما�صرة تثقيفية مل�ظفيه بعن�ان )عام جديد بداية جديدة(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

  ال�سماء           
�ملدعوى/فاطمة حممد  ب��اأن  �خليمة  ر�أ���س  د�ئ��رة حماكم  تعلن 
)�جلناحي(  �خل��ام�����س ال�شمها  �مل��ق��ط��ع  ����ش��اف��ة   ، ع��ب��د�هلل  ع��ل��ي 
�هلل  عبد  علي  حممد  فاطمة   / �ال���ش��اف��ة  بعد  ��شمها  ليكون   ،
�ن يتقدم خالل  �جلناحي   و�ن من له م�شلحة يف �العرت��س 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �الع��الن �م��ام  ق�شم �ال�شهاد�ت يف 

حمكمة ر�أ�س �خليمة 
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                 جميل �سليم �سعيد عبداهلل اخلواجا 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/10  تظلم جتارى               
�أن  �ىل �ملتظلم �شده / 1- حممد نبي غفاري عبد �لغفاري   جمهول حمل �القامة مبا 
�لتظلم /�شيد �هلل �شري �غا وميثله : عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي قد �قام 
�ل�شادر يف �المر على عري�شة  �لقر�ر  �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من  �لتظلم  عليك 
رقم :2017/7  �مر على عري�شة جتاري و�لقا�شي برف�س طلب �ملتظلم �المر مبنع �ملتظلم  
�شده من �ل�شفر و�يد�ع جو�ز �شفره خزينة �ملحكمة و�لتعميم عليه لدى كافة منافذ �لدولة 
و�ل�شادر بتاريخ 2017/1/8  وحددت لها جل�شه يوم �الحد  �ملو�فق 2017/2/12   �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.B.6 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
�يام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �أو  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
الق�سية  رقم : 2016/1612 جتاري كلي

�ملعلن �ليهم / �ملدعي عليهم : �شركة �فو�ن للتجارة �لعامة - ذ م م  2- فخر �لدين حميدي  
�مل�شند�ين  �مل�شند�ين   5-  نار�يند��س  �شنجاي كومار  �مل�شند�ين   4-  �مل�شند�ين  نار�يند��س   -3
�رجوند��س نار�يند��س   -  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية �ملوؤقرة العمال �خلرب 
ة �مل�شرفية يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/02/16  �ل�شاعة �لعا�شرة  
�شباحا موعد� لعقد �الجتماع �الول للخربة �مل�شرفية وذلك مبكتبنا �لكائن دبي - بر دبي  �شارع 
خالد بن �لوليد مقابل وز�رة خارجية �الإمار�ت دبي ، بناية هم�شة A  مكتب رقم: 408 ، �لطابق 
�لر�بع ، هاتف رقم : 04/3852552 وفاك�س رقم : 04/3852556 �س ب 95642 دبي ، لذ� يطلب 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا حل�شور �الجتماع �ملذكور مع �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة 

بالدعوى،  �ملقطري لتدقيق �حل�شابات - ع�شو  م�شتقل يف جمموع �ي جي �ن �لدولية  
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف 
احمد حممد علي مقطري العامري 

 دعوة حل�سور الجتماع الول
 للخربة امل�سرفية

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /روبرتو جي �ر 
�شاباند�نتى جيكو ، �لفلبن  
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)7129625( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 050/3534987

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �شرفر�ز خان 
باك�شتان   ، رح���ي���م  حم��م��د 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)4123181( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 050/3108229
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�صارقة-وام:

 حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
مركز  ينظم  �ل�شارقة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�لوطني  �ملعر�س  من  ع�شرة  �لتا�شعة  �لن�شخة  �ل�شارقة  �ك�شبو 
من  �ل��ف��رتة  خ��الل  فعالياته  تنطلق  �ل��ذي   2017 للتوظيف 
"�ملعر�س  مع  بالتز�من  �جل��اري  فرب�ير  من   17 حتى   15
�لدويل للتعليم" بن�شخته �لثالثة ع�شرة. ويقام �ملعر�س �لوطني 
ومعهد  �ل�شارقة  و�شناعة  بالتعاون مع غرفة جتارة  للتوظيف 
�الإمار�ت للدر��شات �مل�شرفية و�ملالية ومب�شاركة �لقو�ت �مل�شلحة 
كر�عي بالتيني وبنك �ل�شارقة �الإ�شالمي ووز�رة �ملو�رد �لب�شرية 
�مل��و�رد �لب�شرية يف  و�لتوطن كرعاة ذهبيون وبدعم من د�ئرة 
حكومة �ل�شارقة. جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقد �م�س يف 
�ك�شبو �ل�شارقة بح�شور �شعادة �لدكتور طارق �شلطان بن خادم 
رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية و�شعادة �شيف حممد �ملدفع �لرئي�س 

�لتنفيذي ملركز �ك�شبو �ل�شارقة رئي�س �الحتاد �لعربي للمعار�س 
و�ملوؤمتر�ت �لدولية و جمال �جل�شمي مدير عام معهد �الإمار�ت 

للدر��شات �مل�شرفية و�ملالية.
وي�شت�شيف �ملعر�س �لوطني للتوظيف هذ� �لعام �أكرث من 70 

جهة حكومية وخا�شة .
و�أكد �شعادة �لدكتور طارق �شلطان بن خادم �أن حكومة �ل�شارقة 
و�لتقدم  �لتطوير  رك��ي��زة  بو�شفها  �لب�شرية  �مل���و�رد  �إىل  تنظر 
�حل�شاري وحجر �لز�وية يف م�شروع حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شديدة  �لروؤية  مع  �ن�شجاماً 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى حاكم 
�ل�شيخ  ل�شمو  �حلثيثة  و�ملتابعة  �حلكيمة  وتوجيهاته  �ل�شارقة 
�شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 

�ل�شارقة �نطالقاً من �إميانها باأن تقدم �لدول ُيقا�س مبا تقّدمه 
�حلكومات ملو�طنيها. وقال �إن حكومة �ل�شارقة د�أبت منذ عقود 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �لتي ت�شب يف م�شلحة  �مل��ب��ادر�ت  �إط��الق  على 
وت�شهم يف تطوير �لكو�در و�لكفاء�ت �لوطنية ورفع ن�شبة �لر�شا 
لديهم و�شواًل �إىل �إ�شعادهم مبا ي�شجعهم على �ل�شخاء يف �لبذل 
و�لعطاء و�الإبد�ع و�البتكار وهو �الأمر �لذي ينعك�س �إيجاباً على 

�شعادة جمهور �ملتعاملن معهم ومن �إ�شعاد �ملجتمع ككل.
حكومة  توجيهات  �إط��ار  يف  عملت  �ل�شارقة  حكومة  �أن  و�أ�شاف 
بتوفري  �لكفيلة  و�ال�شرت�تيجيات  �الآليات  و�شع  على  �ل�شارقة 
ملوظفي  �ل�شعادة  وحتقيق  �لدولة  الأبناء  �ملنا�شبة  �لعمل  فر�س 

�حلكومة ور�شم �البت�شامة على وجوههم.
ت��ط��وي��ر مفهوم  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى  ت��و����ش��ل  �ل���د�ئ���رة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

�لتوظيف من خالل تبنيها �لنظم �الإلكرتونية �حلديثة بهدف 
كافة  �لقطاعات  يف  للمو�طنن  منا�شبة  وظيفية  فر�س  �إيجاد 

مثل �مل�شارف و�ل�شياحة .
و�أع��ل��ن ع��ن �إط���الق �ل��د�ئ��رة م��ب��ادرة خ��الل معر�س �لتوظيف 
تتمثل يف توفري �شاعة تدريبية جمانية للباحثن عن عمل يف 
" و�لتعامل و�الأ���ش��ل��وب و�ل��ه��ن��د�م وفنون  " �ل��ربوت��وك��ول  فنون 
�إجر�ء �ملقابالت وقانوين "�لعمل و�لعمال" و"�ملو�رد �لب�شرية" 
وتقييم �الأد�ء وذلك مل�شاعدة �لباحثن عن فر�س وظيفية طو�ل 
�أيام �ملعر�س مبا ُيعزز دور �ملوظف و�لباحث عن وظيفة يف �إيجاد 
�لوظيفة �ملنا�شبة له بالتعاون مع نخبة من �ملتخ�ش�شن يف هذ� 

�ملجال.
�لوطني  �ملعر�س  �إن  �ملدفع  �شيف حممد  �شعادة  �أكد  من جانبه 

�لتي  �ل��دول��ة  يف  �لتوظيف  فعاليات  �أه���م  �أح���د  ب��ات  للتوظيف 
حتظى باهتمام �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة وكذلك �ل�شباب 

و�ل�شابات �ملو�طنن �لباحثن عن فر�س عمل منا�شبة لهم.
وق���ال �إن ���ش��وق �ل��ع��م��ل يف دول���ة �الإم�����ار�ت ه��و ���ش��وق ديناميكي 
مع  متو��شل  �شباق  وهو  م�شتمر  �إيجابي  تطور  ويف  ومنوذجي 
تكون  الأن  �لهادفة   "2021 �الإم���ار�ت  "روؤية  لتحقيق  �لزمن 
�لذهبي  �ل��ي��وب��ي��ل  ب��ح��ل��ول  �ل��ع��امل  دول  �أف�����ش��ل  �ل���دول���ة �شمن 
ي�شتلهم  �الإم���ار�ت  يف  �لعمل  �شوق  �أن  �ملدفع  و�أ���ش��اف  لالحتاد. 
قياتنا  ر�شمته  �ل��ذي  �لوطني  �لربنامج  من  �مل�شتقبلية  �آف��اق��ه 
�لعاملية  �ل��ري��ادة  بلوغ  من  �مل��و�ط��ن  لتمكن  �شعيها  يف  �حلكيمة 
و�الأجبال  للمو�طن  �لكرمية  و�حلياة  �لرغيد  �لعي�س  وتوفري 
�لتي  و�ل��ط��م��وح��ة  �لعمالقة  �مل�����ش��اري��ع  �أن  م��ع��ت��رب�ً   .. �ل��ق��ادم��ة 
بعد عام حتتاج  �أطلقتها �لدولة و�لتي يتم �الإع��الن عنها عاماً 
�لعلم  ف��روع  مبختلف  �ملت�شلحن  وبناته  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  لعقول 

و�ملعرفة �حلديثة.

•• دبي- وام :

�الإقليمي  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  ب��دب��ي  �ل��ي��وم  �نطلقت   
و�لتحري�س  و�لتطرف  �لتع�شب  مبكافحة  �خلا�س 
على �لكر�هية �لذي تنظمه جمعية �الإمار�ت حلقوق 
�الإن�شان حتت عنو�ن " دور وم�شوؤولية �ملجتمع �ملدين 

يف مكافحة �لتع�شب و�لتحري�س على �لكر�هية".
وي�������ش���ه���د �مل�����وؤمت�����ر - �ل�������ذي ي�����ش��ت��م��ر ي����وم����ن يف 
�النرتكونتننتال في�شتفال دبي - م�شاركة نخبة من 
�لعربية  �ل��دول  يف  �مل��دين  �ملجتمع  ممثلي منظمات 
ومناق�شة  ل��ط��رح  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لعديد من �ملو��شيع ذ�ت �لعالقة بظاهرة �لكر�هية 
و�ل��ت��ط��رف و���ش��ب��ل م��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ع�����ش��ب و�ل��ع��ن��ف يف 

�ملنطقة �لعربية.
بن �شويعن  �شامل  �شعادة حممد  بكلمة  �ملوؤمتر  ب��د�أ 
�لكعبي رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �الإمار�ت حلقوق 
�الإن�شان رحب خاللها باحل�شور مقدر� ��شتجابتهم 
ق�شية  يناق�س  �ل��ذي  �ملوؤمتر  لهذ�  �جلمعية  لدعوة 
من  ب��اع��ت��ب��اره��ا  و�لتع�شب  و�لعن�شرية  �ل��ك��ر�ه��ي��ة 
على  �ملنطقة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  و�أك��رب  �أخطر 
كافة �ل�شعد وبوجه خا�س حقوق �الإن�شان وحرياته 
�لتي ال معنى �أو قيمة له يف ظل �شيوع منهج �لتطرف 
و�لكر�هية و�لقتل و�لتدمري و�لتهمي�س على خلفية 

�ختالف �لدين �أو �لعقيدة �أو �لفكر �أو �لعرق.
�أمر�  �إن �لت�شدي لهذه �لظاهرة �ل�شلبية بات  وقال 
بحملها  يت�شارك  �أن  يجب  عامة  وم�شوؤولية  ملحا 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  ج��ه��ود  ت�شافر  ع��رب  �جلميع 
�ملدين  و�ملجتمع  و�لقطاع �خلا�س  وغري �حلكومية 

عقدت  ول��ه��ذ�  لها  و�لت�شدي  مكافحتها  يف  و�ل��ف��رد 
�جلمعية موؤمترها �الإقليمي للتد�ر�س و�لت�شارك مع 
�شركائها من �جلمعيات �لعربية و�الإقليمية حقيقة 
وطبيعة �لدور �لذي يجب �لقيام به للت�شدي لهذه 

�لظاهرة .
�لقا�شمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة  معايل  ووجهت 
وزيرة دولة للت�شامح كلمة م�شورة وم�شجلة �أعدتها 
لهذه �ملنا�شبة ب�شبب تو�جدها خارج �لوطن تطرقت 
خاللها لنهج �لت�شامح و�لتكاتف و�الآخاء �لذي خطه 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان " طيب �هلل ثر�ه 
" وتعزيز هذ� �لنهج من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
�ملتحدة كرمز  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  كر�س  �ل��ذي 
للت�شامح و�الإن�شانية و�ل�شلم �ملجتمعي و�الأهلي حتى 
لل�شالم  وم��ه��د�  للت�شامح  عا�شمة  �ل��ي��وم  �أ�شبحت 
�الإن�����ش��اين و�لتفاعل  و�ل��ت��و����ش��ل  و�ل���وئ���ام و�الأم����ن 

�حل�شاري و�أر�شا لل�شالم و�لتعاي�س و�ملودة.
و�أكدت �أن هذ� مل ياأت من فر�غ �إذ كان الإميان دولة 
وتنفيذ  و�الإن�شان  باالإن�شانية  و�شعبا  قيادة  �المار�ت 
�لقانونية  �جل��و�ن��ب  يف  مت�شارعة  خلطو�ت  �ل��دول��ة 
و�لثقافية و�ل�شلوكية و�الجتماعية لتعزيز وتكري�س 
�لت�شامح و�ملحبة ونبذ �لكر�هية و�لعي�س �مل�شرتك .

�الإم���ار�ت حلقوق  بعقد جمعية  معاليها  رحبت  كما 
�ل���ذي �شيتعزز وي��ح��دد دور  �الإن�����ش��ان ل��ه��ذ� �مل��وؤمت��ر 

�ملجتمع �ملدين يف �لت�شدي للكر�هية و�لعنف .
�ملوؤمتر  ب��ه��ذ�  للم�شاركن  ت��وج��ه��ت  " ل��ه��ذ�  وق��ال��ت 
تو�شيات  م���وؤمت���ره���م  خم���رج���ات  ت��ك��ون  �أن  ب��ط��ل��ب 
�آفة  مكافحة  يف  ت�شاعد  عملية  وخ��ط��و�ت  و�آل���ي���ات 

�لتطرف و�لكر�هية و�لتمييز �لعن�شري ".
�لتوفيق  للموؤمتر  متنياتها  ع��ن  معاليها  و�أع��رب��ت 
ب�شكل  ت�شهم  بتو�شيات  و�خل��روج  للجميع  و�لنجاح 
�ل���ت���ط���رف و�ل��ت��ح��ري�����س على  ف���اع���ل يف م��ك��اف��ح��ة 

�لكر�هية �إقليميا وعامليا �أي�شا.
و�أ�شارت �إىل �إن دولة �الإمار�ت قامت على �أ�ش�س متينة 
م��ع خمتلف  ع��الق��ات��ه��ا  ر����ش��خ��ة مبنية يف  وث���و�ب���ت 
�أ�شا�س  و�الأدي��ان على  و�لثقافات  �ل��دول و�جلن�شيات 
�ل��ت��ع��ارف و�لتاآلف  �أ���ش��ا���س  �مل��ت��ب��ادل وعلى  �الح���رت�م 

وتعزيز قنو�ت �لتو��شل و�حلو�ر و�لتفاهم. 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �لدولة  لقد حر�س موؤ�ش�س  وقالت 
�شلطان و�إخو�نه �الآباء �ملوؤ�ش�شن " طيب �هلل ثر�هم 
ورمز�  ووئام  �شالم  د�عية  �الإمار�ت  تكون  �أن  " على 
للت�شامح و�لتعاي�س و�الن�شجام و�أكد على ذلك خري 
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شلف �شاحب  خلف خلري 
�هلل" و�أخيه  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
"رعاه �هلل" �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة 
�الإم����ار�ت مهد�  �الإم����ار�ت فاأ�شبحت  �الأع��ل��ى ح��ك��ام 

للتو��شل �الإن�شاين و�لتفاعل �حل�شاري. 
هي  و�ل��ت��ع��اون  و�ل��ت�����ش��ام��ن  �لتعا�شد  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
دولة  الأن  �الإم���ار�ت���ي  �ملجتمع  يف  ج��وه��ري��ة  ���ش��م��ات 
�الإمار�ت قيادة وحكومة و�شعبا توؤمن ببناء �الإن�شان 
و�الإخ���اء  �لت�شامح  قيم  على  وحت��ر���س  و�الإن�شانية 
وتعمل دوما على متا�شك �لن�شيج �ملجتمعي وتت�شدى 

وميزق  �لوطنية  �لدولة  بناء  يقو�س  ما  لكل  بحزم 
و�ال�شتقر�ر  �الأم����ن  وي��زع��زع  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و�ف��ق 

و�ل�شلم �الإقليمي و�لعاملي.
وتابعت معاىل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي ال يخفى على 
�جلميع �أن دولة �الإمار�ت هي دولة �خلري و�لت�شامح 
و�ملحبة وهي �أر�س �ل�شالم و�لتعاي�س و�ملودة وهي يف 
و�الزدهار  �ل�شعادة  حتقق  �لتي  �لعامل  دول  طليعة 
�جلن�س  �إىل  �لنظر  دون  �ل�شعوب  جلميع  و�ل��رخ��اء 
�أو  �لطائفة  �أو  �ملذهب  �أو  �مللة  �أو  �لدين  �أو  �للون  �أو 

�الأ�شل �الإثني �أو �ملركز �الجتماعي.
�الإم���ار�ت لتعزيز  �ملتاأمل يف جتربة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�لكر�هية  وم��ك��اف��ح��ة  �ل���ت���ط���رف  ون���ب���ذ  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�الإمار�ت  دول��ة  و�شعت  ثرية حيث  ز�خ��رة  �شيجدها 
�لقانونية  �جل��و�ن��ب  يف  وفعالة  مت�شارعة  خ��ط��و�ت 
و�الإعالمية  و�الجتماعية  و�لدينية  و�لت�شريعية 
و�لثقافية يف �شبيل تعزيز �ل�شلم و�لت�شامح و�لوئام 

ونبذ �لعنف و�لتطرف و�لكر�هية و�لتمييز.
�لتطرف  مكافحة  �إن   " بالقول  كلمتها  و�ختتمت 
ت�شتدعي  و�لكر�هية  �لتمييز  خلطابات  و�لت�شدي 
و�لثقافية  �لفكرية  �الأب��ع��اد  �العتبار  يف  �الأخ���ذ  منا 
و�الجتماعية  و�الأم��ن��ي��ة  و�القت�شادية  و�ل�شيا�شية 
وبالتو�فق  م��ن��ظ��م  ب�شكل  �ل��ظ��اه��رة  ه���ذه  مل��و�ج��ه��ة 
و�لعاملية  و�الإقليمية  �ملحلية  و�لتن�شيق بن �جلهات 
ذ�ت �لعالقة .. مقدمة �ل�شكر للقائمن و�ملنظمن 

على هذ� �ملوؤمتر" .
�لتي  �الأوىل  �مل��وؤمت��ر  جل�شة  يف  �ملتحدثون  وت��ن��اول 
مركز  رئي�س  حميد  �شامل  �لدكتور  برئا�شة  عقدت 
�مل��زم��اة ل��ل��در����ش��ات و�ل��ب��ح��وث �ل��ع��دي��د م��ن �ملحاور 

�ملهمة .
فقد تناول �لدكتور مق�شود كروز ظاهرة �لتع�شب 
و�لكر�هية يف �ملنطقة �لعربية "�الأ�شباب و�لدو�فع" 
بينما تناول �لدكتور نظام ع�شاف مدير مركز عمان 
و�لكر�هية  �لتع�شب  �أث��ر  �الإن�شان  حقوق  لدر��شات 

على حقوق �الإن�شان وحرياته .
�أب��و �لزلف مدير  كما حت��دث خ��الل �جلل�شة ج��ورج 
للمنطقة  و�لتوثيق  للتدريب  �ملتحدة  �الأمم  مركز 
�لعربية وجنوب غرب �آ�شيا حول �إ�شرت�تيجية �الأمم 
�أمي����ن عقيل  �ل��ت��ط��رف بينما حت���دث  مل��ن��ع  �مل��ت��ح��دة 
مدير عام موؤ�ش�شة ماعت لل�شالم و�لتنمية وحقوق 
يف  �لكر�هية  وخطاب  �لتع�شب  عن  م�شر  �الإن�شان 

�ملنطقة �لعربية �ال�شرت�تيجيات و�حللول.
وتناول �ملتحدثون فى جل�شة �لعمل �لثانية برئا�شة 
�لعامة  �الد�رة  مدير  �مل��ر  ع��ب��د�هلل  حممد  �لدكتور 
�لتع�شب  مكافحة  دب���ى  ب�شرطة  �الن�����ش��ان  حل��ق��وق 

و�لكر�هية فى �ملنطقة �لعربية .
ب��رن��ام��ج �ل�شرق  ب��ن��ع��رب��ي��ة م���دي���ر  ���ش��ع��ي��د  وحت�����دث 
للحقوقين  �ل��دول��ي��ة   - �فريقيا  و���ش��م��ال  �الو���ش��ط 
عن دور منظمات �ملجتمع �ملدين يف تعزيز �لت�شامح 

ومكافحة �لتع�شب و�لكر�هية .
كما حتدث حممد �بر�هيم �حلمادى رئي�س حترير 
�لت�شدي  ف��ى  �الإع�����الم  دور  ع��ن  �الحت����اد  �شحيفة 
�لدكتور �شالح  للتطرف و�لكر�هية يف حن حتدث 
�الإ�شالمية  �ل��در����ش��ات  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  عبد�لكرمي 
�لدينى  �خل��ط��اب  ع��ن  �جل��م��ري�  و�ل��ع��رب��ي��ة بجامعة 
وحتدث  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة  �لتع�شب  م��و�ج��ه��ة  يف  ودوره 
جمل�س  رئ��ي�����س  �لكعبى  �شويعن  ب��ن  ���ش��امل  حم��م��د 

�د�رة جمعية �المار�ت حلقوق �الن�شان حول جتربة 
�المار�ت فى مكافحة �لتميز و�لق�شاء على �لكر�هية 

.
وقالت جمعية �الإمار�ت حلقوق �الإن�شان " �إن تنظم 
فعاليات �ملوؤمتر على مدى يومن ياأتي من منطلق 
و�ملو�طنة  و�الإن�شانية  بالت�شامح  �ل��ر����ش��خ  �إمي��ان��ه��ا 
وحرية �ملعتقد يف منطقتنا وميثل وجهة نظر ونقا�س 
وتكوين  ظ��ه��ور  الأ���ش��ب��اب  �مل���دين  �ملجتمع  جمعيات 
و�حللول  �ملتطرفة  �لدينية  �ال�شولية  �جل��م��اع��ات 
ومكافحة  �ل��ت�����ش��ام��ح  وت��ع��زي��ز  ل��ت��ك��ري�����س  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�لتع�شب و�لكر�هية و�لتطرف �لعنيف ورف�س �الآخر 
بهدف �إي�شال �شوتنا وروؤيتنا للتوجهات و�لتو�شيات 
�لتي ميكن لها �أن تقود لتبني دول �ملنطقة ل�شيا�شات 
عامة ملو�جهة �لتع�شب و�لتطرف ف�شال عن و�شع 
هذه �لدول وتبنيها الإ�شرت�تيجية وطنية و�إقليمية 
ملكافحة �لتع�شب و�لتطرف �لفكري و�لديني وتعزز 

ن�شر فكر �لت�شامح و�لتعاي�س بن �جلميع".
و�شرعت �جلمعية حتى متنح هذ� �ملوؤمتر �الإقليمي 
�لبعد و�الأهمية �لو�جب �أن ينالها مو�شوع �لتع�شب 
و�لتطرف و�لكر�هية باإعد�د م�شودة ملقرتح " �إعالن 
�أ���ش��ك��ال �لتع�شب  ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى ج��م��ي��ع  �الإم�������ار�ت 
�لقومية  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  ع��ل��ى  و�ل��ت��ح��ري�����س  و�ل��ت��م��ي��ي��ز 
على  �شيعر�س  �ل���ذي  �لدينية"  �أو  �لعن�شرية  �أو 
وروؤية  توجها  باعتباره  و�إق��ر�ره  ملناق�شته  �مل�شاركن 

من منظمات �ملجتمع �ملدين يف �ملنطقة .
مع  و�الت�شال  �لتو��شل  على  �جلمعية  �شتعمل  كما 
خمتلف �جلهات لتنبي هذ� �الإعالن كاأ�شا�س ومنهج 

للعمل يف �ملنطقة �لعربية.

•• دبي-الفجر:

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إع��الن  مع  متا�شياً 
دولة  يف   2017 ع��ام  �أن  �هلل،   حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س  نهيان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  "عام �خلري"، ومع توجيهات �شاحب  �الإم��ار�ت 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  حممد بن ر��شد 
�لعميد  ��شتقبل  �ل�شاأن،  ه��ذ�  رع��اه �هلل، يف  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
يف  �الإن�شان  حلقوق  �لعامة  �الإد�رة  مدير  �ملر،  حممد  �لدكتور 
�لذي  �آل علي،  �الإم��ار�ت��ي يعقوب  �الأع��م��ال  دب��ي، رج��ل  �شرطة 
�الإد�رة �خلريية تفريج كربة  ملبادرة  �ألف درهم   100 ب�  تربع 
و�لهادفة �إىل ت�شديد ديون م�شجونن على ذمة ق�شايا مالية 

بهدف م�شاعدتهم يف �لعودة �إىل �أ�شرهم ومل �شملهم.

و�أثنى �لعميد �ملر على م�شاهمة رجل �الأعمال يف �لتربع ملبادرة 
�لقيادة  �إط��ار توجيهات  تاأتي يف  �ملبادرة  �أن  �إىل  �خلري، م�شري�ً 
�لر�شيدة يف عام �خلري و�لعمل على م�شاعدة �لنا�س �ملحتاجن، 
ق�شايا  ذم��ة  على  �مل�شجونن  ع��ن  �ل��ك��رب  تفريج  �إىل  وت�شعى 
مالية �إ�شافة �إىل �مل�شاهمة يف �شر�ء تذ�كر �شفر مل�شجونن غري 
وذلك  حمكوميتهم  �إن��ه��اء  بعد  لبالدهم  �ل�شفر  على  ق��ادري��ن 

حتى يت�شنى لهم �لعودة �إىل �أ�شرهم.
�الإد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  جل��ن��ة  �شت�شكل  �مل���ب���ادرة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�لعامة للموؤ�ش�شات �لعقابية و�الإ�شالحية بهدف در��شة حالت 
�ل�شجناء �لذين �شي�شتفيدون من �ملبادرة وتقدمي �مل�شاعدة لهم 
من �أجل �إخر�جهم من �ل�شجن، مبيناً �أن �للجنة �شتتعاون �أي�شاً 
مع �جلهات �لر�عية و�لد�عمة للمبادرة من موؤ�ش�شات �لقطاع 

�خل��ا���س و�جلمعيات �خل��ريي��ة ورج���ال �الأع��م��ال �ل��ر�غ��ب��ن يف 
�ل�شعادة  �ملبادرة حتقق جانب  �أن  �ملر  �لعميد  و�أك��د  �مل�شاهمة.  
للم�شجونن على ذمة ق�شايا مالية وذلك عرب مل �شملهم مع 
حلقوق  �لعامة  �الإد�رة  ت�شعى  مهم  �إن�شاين  دور  وه��ذ�  �أ�شرهم 
جانب  يف  �أي�شاً  وي�شب  عملها،  يف  د�ئماً  حتقيقه  �إىل  �الإن�شان 

�لدور �ملجتمعي للعمل �ل�شرطي.
و�جلدير بالذكر �أن العب �لكريكيت �لباك�شتاين �شهيد �أفريدي 
كان قد ز�ر يف وقت �شابق �الإد�رة �لعامة حلقوق �الإن�شان وتربع 
للمبادرة مببلغ 80 �ألف درهم بهدف �الإف��ر�ج عن 25 نزياًل 
دبي،  �شرطة  و�الإ�شالحية يف  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  يف  باك�شتانياً 
وذلك �نطالقاً من �حلر�س على تقدمي مبادر�ت خريية �شمن 

مبادر�ت عام �خلري.

املوؤمتر االإقليمي جلمعية حقوق االإن�سان 

لبنى القا�صمي : التعا�صد والت�صامن والتعاون هي �صمات ج�هرية يف املجتمع الإماراتي

رجل اأعمال اإماراتي يتربع بـ 100 األف درهم ملبادرة " تفريج الكربة"

املعر�س ال�طني للت�ظيف ينطلق 15 فرباير اجلاري يف اك�صب� ال�صارقة

•• دبي-الفجر:

للقر�آن  �لدولية  دبي  جلائزة  �ملنظمة  �للجنة   عقدت 
�لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  تن�شيقياأً  �إج��ت��م��اع��اً  �ل��ك��رمي 
بهدف  وذل���ك  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  للقيادة  �لتابعة 
ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز �ل�����ش��ر�ك��ة و�ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م��ن بن 
�جل��ه��ت��ن �ل��ت��ى �أم���ت���دت ل�����ش��ن��و�ت ع��دي��دة ف��ى خدمة 
�ملوؤ�ش�شات �لذين  حتفيظ �لقر�آن �لكرمي لنزالء هذه 
جت����اوز ع��دده��م �مل��ئ��ات ح��ف��ظ��و� �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي ومت 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً    عنهم  �لعقوبة  تخفيف 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�هلل  دب��ي  رعاه  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
عليها  �ملتفق  �لعفو  ونظم  ول��و�ئ��ح  الإج����ر�ء�ت  ووف��ق��ا 
بن �لطرفن ، وقد �شارك فى هذ� �الإجتماع وفد من 
�ملوؤ�ش�شات �لعقابية برئا�شة �ملالزم �أول على �شيف �هلل 
و�الأ�شتاذ  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  ق�شم  رئي�س  �لظيباين 

ماجد حممد �لرحماين و�لعريف �شمري عبد�هلل قايد 
كما ومثل جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي �الأ�شتاذ 
�شالح على رئي�س وحدة �ملحا�شر�ت و�لندو�ت و�ال�شتاذ 
�لب�شرية  �مل����و�رد  ق�شم  رئي�س  �حل��م��ادي  علي  حممد 
وتقنية �ملعلومات  هذ� وقد مت خالل �الإجتماع تقييم 
�الأد�ء للعام �ملن�شرم 2016 ب�شورة عامة و�الإ�شتعد�د 
ل��ل��دورة �جل��دي��دة وكذلك ج��رى �الإت��ف��اق على �أهمية 
�حلديثة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ببع�س  �ل��ت��ح��ف��ي��ظ  ب��ر�م��ج  دع���م 
و�الأجهزة �لتى ت�شاعد على �شهولة �حلفظ و�لتجويد 
�أي��ام فى  �إعتماد ثالثة  �الإجتماع �شرورة  ناق�س  ، كما 
�لفر�شة  �أيام وذلك الإتاحة  �الأ�شبوع بدال عن خم�شة 
للنزالء للم�شاركة فى بر�مج تدريبية �أخرى حتى تعم 
�تفق  �لطرفان  �الإجتماع  وفى ختام  �لفائدة �جلميع 
على مو��شلة �الإجتماعات �لتن�شيقية لكافة �ملو��شيع 
�لقر�آن  �شانها دعم وتطوير بر�مج حتفيظ  �لتى من 

�لكرمي فى �ملوؤ�ش�شات �لعقابية.

جائزة دبي للقراآن الكرمي تن�صق مع امل�ؤ�ص�صات 
العقابية ب�صاأن حتفيظ القراآن الكرمي

•• ابوظبي - وام :

وزير  �لفال�شي  �ل��ب��و�ردي  �أح��م��د  ب��ن  حممد  معايل  �لتقى 
�ل��رك��ن خليفة حميد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �ل��دف��اع  ل�����ش��وؤون  دول���ة 
�لكعبي �الأمن �لعام �مل�شاعد لل�شوؤون �لع�شكرية يف �الأمانة 
�لعام لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية يف مكتبه 
وذلك �شمن �جلولة  باأبوظبي  �لدفاع  وز�رة  �ليوم يف مقر 

�لتي يقوم بها �شعادته قبل �نتهاء فرتة عمله.
و�أ���ش��اد م��ع��ايل وزي���ر دول���ة ل�����ش��وؤون �ل��دف��اع بجهود �شعادة 
من  قدمه  وم��ا  �لع�شكرية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��ع��ام  �الأم���ن 
يف  و�إ���ش��ه��ام��ات��ه  عمله  ف���رتة  خ���الل  ودوؤوب  خمل�س  ع��م��ل 
�لتعاون  جمل�س  دول  بن  �لع�شكري  �لتكامل  وتعزيز  دعم 

�خلليجي.
متمنيا له �لتوفيق و�ل�شد�د.

ح�شر �للقاء عدد من كبار �شباط وم�شوؤويل وز�رة �لدفاع.

الفال�صي يلتقي الأمني امل�صاعد لل�ص�ؤون الع�صكرية يف "اأمانة جمل�س التعاون"

••ال�صارقة –الفجر:   

نظم �ملجل�س �ال�شت�شاري الإمارة �ل�شارقة وعقب ختام جل�شته �لعامة �لتي 
عقدها مبقره �حتفاال باملرفعن من �أع�شائه يف وز�رة �لد�خلية .

�ال�شت�شاري  �ملجل�س  رئي�شة  �مل���ال  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  خ��ول��ة  �الح��ت��ف��ال  ح�شر 
وحمد بن حموده نائب رئي�س �ملجل�س و�أحمد �شعيد �جلرو�ن �الأمن �لعام 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �لعوي�س  عبد�هلل  �الحتفال  ح�شر  كما  للمجل�س 
�ملجل�س  و�أع�شاء وع�شو�ت  �لثقافة و�العالم  د�ئرة  رئي�س  �ل�شارقة  الإمارة 
خولة  �ملجل�س  رئي�شة  وه��ن��اأت   . و�الع��الم��ي��ن  �ملجل�س  ك���و�در  م��ن  وع���دد 
عبد�لرحمن �ملال �ملرفعن من �أع�شاء �ملجل�س على مالك وز�رة �لد�خلية 
وهم �ملقدم جمعه �ل�شام�شي و�لنقيب ر��شد خلفان �لغول و�لنقيب حممد 
ولكافة  �لرتفيع  بهذ�  �ملجل�س  �شعادة  عن  �مل��ال  و�أع��رب��ت  �لدرمكي   عي�شى 
�ملرفعن من �أبناء �لوطن و�أكدت على روؤية �لقيادة يف هذ� �لرتفيع  لعدد 
من كو�در وز�رة �لد�خلية لي�شهمو� باأدو�رهم يف  �ل�شهر على ر�حة �لوطن 

ف�شال عن تقدير جهودهم كعن �شاهرة على �أمن و�أمان �لوطن.

املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة يحتفي باملرفعني من 
اأع�صائه يف وزارة الداخلية
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•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  يف  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  د���ش��ن��ت 
�مليالد  �شهاد�ت  �إ���ش��د�ر  خدمة  �م�س 
�إلكرتونيا يف م�شت�شفى د�نة �الإمار�ت 
ل��ل��ن�����ش��اء و�الأط�����ف�����ال ت�����ش��ه��ي��ال على 
�الأم�������ور ودون  و�أول�����ي�����اء  �مل���ر�ج���ع���ن 

�حلاجة �إىل مر�جعة مقر �لهيئة.
وب������ه������ذه �خل��������ط��������وة.. ت�����ك�����ون د�ن������ة 
�لقطاع  �الأول يف  �مل�شت�شفى  �الإم��ار�ت 
�ل�شهاد�ت  هذه  ي�شدر  �ل��ذي  �خلا�س 
�إلكرتونيا بالتعاون مع هيئة �ل�شحة 

- �أبوظبي.
�أول  و�إ���ش��د�ر  �خل��دم��ة  تد�شن  �شهد 
���ش��ه��ادة م��ي��الد مب��ق��ر �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى يف 
�ملريخي  خ��م��ي�����س  ه���الل  �أب���وظ���ب���ي.. 
مدير د�ئرة خدمة �لعمالء و�الت�شال 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي يف �ل��ه��ي��ئ��ة وحم���م���د علي 
�ملنتدب  �لع�شو  �حل��م��ادي  �ل�����ش��رف��اء 
و�لرئي�س �لتنفيذي لل�شرقية �ملتحدة 
�ل��ط��ب��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س  ل��ل��خ��دم��ات 
�أب����وزن����ط  وجم�����د  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إد�رة 
�ل�شرقية  يف  �لعمليات  �إد�رة  رئ��ي�����س 
من  وعدد  �لطبية  للخدمات  �ملتحدة 

�مل�شوؤولن .
توقيع  عقب  �خلدمة  تد�شن  وي��اأت��ي 
و�مل�شت�شفى  �لهيئة  بن  تعاون  وثيقة 

�الأ�شبوع �ملا�شي.
�مل���ري���خ���ي وحممد  ه�����الل  و�����ش���ت���م���ع 
�لتجهيز�ت  عن  ل�شرح  �ل�شرفاء  علي 

و�لرتتيبات �لتي �تخذت يف �مل�شت�شفى 
و�آلية بدء �إ�شد�ر �شهاد�ت �مليالد وفق 
�مل��ح��ددة م��ن قبل  �ل�شو�بط و�الآل��ي��ة 
�لهيئة حيث بلغ �إجمايل �ملو�ليد �لعام 

�ملا�شي �أكرث من 2100 مولود.
وقال �ملريخي �إن هيئة �ل�شحة بد�أت 
يف تطبيق نظام �إ�شد�ر �شهاد�ت �مليالد 
�إلكرتونيا منذ �شنو�ت ما �أتاح �لنظام 
�أم����ام ���ش��ك��ان �الإم�����ارة �حل�����ش��ول على 
عن  �جل��دد  للمو�ليد  �مليالد  �شهاد�ت 
طريق �ملن�شاآت �ل�شحية �حلكومية يف 
كل من �أبوظبي و�لعن ومر�كز "ت�م" 

�إىل  �حلاجة  دون  �لغربية  �ملنطقة  يف 
زيارة �لهيئة.

و�أو�شح �أن �مل�شتند�ت �ملطلوبة الإ�شد�ر 
�شهادة ميالد جديدة تت�شمن �لن�شخ 
و�لذي  �ل����والدة  �إ���ش��ع��ار  م��ن  �الأ�شلية 
�لقيد  وخ��ال���ش��ة  �مل�شت�شفى  ي��وف��ره 
�لو�لدين  �شفر  وج��و�ز�ت  للمو�طنن 

و�شهادة �لزو�ج وبطاقة �لهوية.
و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه ووف��ق �ل��ن��ظ��ام.. تقوم 
بالنظام  ربطها  مت  �لتي  �مل�شت�شفيات 
�لوثائق  لكافة  �شوئية  ���ش��ور  بعمل 
�الأ���ش��ل��ي��ة و�إرف���اق���ه���ا و�إر���ش��ال��ه��ا عرب 

�لتي  �لهيئة  �إىل  �الإل��ك��رتوين  �لنظام 
ب���دوره���ا ت���ق���وم ب��ال��ت��دق��ي��ق و�إ����ش���د�ر 
و�كتمال  ���ش��ح��ة  ح�����ال  يف  �مل���و�ف���ق���ة 
�ل�شهادة  الإ���ش��د�ر  �ملطلوبة  �الأور�ق 

�إلكرتونيا من قبل �مل�شت�شفى �ملعني.
�مل�شت�شفيات  م���ع  �ل���رب���ط  �إن  وق�����ال 
�لذي  �الهتمام  م��دى  يوؤكد  �خلا�شة 
�ل�شحية  ل��ل��م��ن�����ش��اآت  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ول��ي��ه 
�ل���ه���ام يف تقدمي  ل���دوره���ا  �خل��ا���ش��ة 
�خلدمات �ل�شحية �إىل جانب �ملن�شاآت 
�أن  �إىل  م�شري�  �حلكومية..  �ل�شحية 
�لهيئة وبالتعاون مع �ملن�شاآت �ل�شحية 

�حل�شول  و�شرعة  ت�شهيل  �إىل  ت�شعى 
على �خلدمات الإ�شعاد �ملتعاملن.

م����ن ج����ان����ب����ه.. �أع�������رب حم���م���د علي 
�ل�شرفاء �حلمادي عن �شعادته بالبدء 
�لكرتونيا  �مليالد  �شهاد�ت  �إ���ش��د�ر  يف 
�مل�شت�شفى عقب �لربط مع هيئة  من 
�أن هذه  موؤكد�  �أبوظبي..  يف  �ل�شحة 
�خل���ط���ة ���ش��ت�����ش��ه��ل ك���ث���ري� ع��ل��ى ذوي 
���ش��رع��ة �حل�شول  �مل��و�ل��ي��د �جل���دد يف 

على �شهاد�ت �مليالد.
و�أ�شاف �أن هذه �خلطوة توؤكد حر�س 
�ل�شر�كات  وتعزيز  دع��م  على  �لهيئة 
و�إ�شعاد  خلدمة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  مع 
�مل���ت���ع���ام���ل���ن ب���ك���اف���ة ف��ئ��ات��ه��م وذل����ك 
ك���ف���اءة �خلدمات  ت��ع��زي��ز  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
تقدميها  ونو�فذ  وجودتها  ونوعيتها 
على  �إيجابي  �نعكا�س  من  ذل��ك  يف  ملا 
�ل�شعيدين �القت�شادي و�الجتماعي.

�إج����م����ايل  �أن  �ل���������ش����رف����اء  و�أو�������ش������ح 
د�نه  م�شت�شفى  يف  �جل����دد  �مل���و�ل���ي���د 
�الإم������ار�ت ل��ل��ن�����ش��اء و�الأط���ف���ال �لذي 
ي��ق��ع مب��دي��ن��ة ب���و�ب���ة �أب��وظ��ب��ي ي�شم 
بالن�شاء  �ملت�شلة  �لتخ�ش�شات  جميع 
و�الأط��ف��ال و�ل���والدة ز�د ع��ن 2100 
2016 ما يوؤكد  �لعام  مولود خالل 
�أهمية �لوثيقة �لتي تتيح �ملجال �أمام 
�مليالد  ���ش��ه��اد�ت  الإ����ش���د�ر  �مل�شت�شفى 
�لتن�شيق  �مل�شت�شفى بعد  �إلكرتونيا يف 
م��ع ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة م��ا ي��وف��ر �لوقت 

و�جلهد على �ملو�طنن و�ملقيمن.

•• ح�رضموت-وام :

 ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �الأح���م���ر �الإم����ار�ت����ي �م�س 
م�شاعد�ت �ن�شانية عاجلة �ىل �أ�شر �ل�شهد�ء يف و�دي 
ح�شرموت يف بادرة �ن�شانية جديدة �طلقتها �لهيئة 

مل�شاندة تلك �أ�شر وتخفيف عنهم حدة �ملعاناة.
وقام وفد �لهيئة بزيارة �ىل عدد من �أ�شر �ل�شهد�ء 
للتعرف على  ب��و�دي ح�شرموت  ت��رمي  يف مديرية 
�حتياجاتهم وتاأمينها وذلك �شمن �جلهود �خلرية 

�لتي تقوم بها �لهيئة يف مناطق ح�شرموت �إ�شهاما 
معيلها  فقدت  �لتي  �ال�شر  ه��ذه  م�شاعدة  يف  منها 
و�لوقوف �ىل جانبها يف ظل �الأو�شاع �القت�شادية 
�لتي  �حل��رب  ب�شبب  �ليمن  ي�شهدها  �لتي  �ل�شعبة 

فر�شها �النقالبيون.
ووزع وف���د �ل��ه��الل �الدوي�����ة و�ل��ب��ط��ان��ي��ات و�مل����و�د 

�لغذ�ئية �ملتنوعة على ��شر �ل�شهد�ء يف �ملديرية. 
و�أك�����د ع���ب���د�هلل �مل�����ش��اف��ري رئ��ي�����س ف���ري���ق �لهالل 
�الأحمر �الإمار�تي بح�شرموت حر�س �لهيئة على 

�لتي  �الإغاثية  �مل�شاعد�ت  ه��ذ�  بتوزيع  �ال�شتمر�ر 
�لذين ي�شتحقون منا  �ل�شهد�ء  �الأمل الأ�شر  حتمل 

جميعا �أن نتكاتف من �جلهم.
الفتا �ىل �ن هذ� �حلملة تاأتي يف �أطار جت�شيد روح 
يف  و�مل�شاهمة  معهم  و�ل��وق��وف  و�لت�شامن  �الأخ��وة 

تخفيف �لعبء �مللقى على عاتق تلك �الأ�شر.
وقال �أن عملية �لتوزيع تاأتي �شمن �شل�شة حمالت 
لتقدمي يد �لعون و�مل�شاعدة للمحتاجن بتوجيهات 
م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل���الإم���ار�ت وح��ر���ش��ه��ا على 

تاأمن �حتياجات �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق.
م��ن ج��ان��ب��ه��م ع���ربت �أ���ش��ر �ل�����ش��ه��د�ء ع��ن �شكرهم 
�ملتحدة قيادة  �لعربية  �الإم��ار�ت  وتقديرهم لدولة 
�مل�شاريع  تنفيذ  يف  بها  تقوم  �لتي  للجهود  و�شعبا 
�الغ���اث���ي���ة ل��ل��ي��م��ن��ي��ن �مل���ت�������ش���رري���ن م����ن �حل����رب 

وممار�شات ميلي�شيا �حلوثي و�ملخلوع.
و�متنانها  ف��رح��ت��ه��ا  ع���ن  خ��ال��د  �أم  �أ����ش���رة  وع����ربت 
�لتي  �الإن�شانية  �للفتة  ه��ذه  على  �الم���ار�ت  لدولة 
خففت من معاناة �أ�شرتها و�لظروف �ل�شعبة �لتي 

يعي�شونها.. قائلة "�شكر�ً عيال ز�يد ". و�أعربت �أم 
دفاعا  �شقطو�  �لذين  �ل�شهد�ء  �أحد  زوجة   - زينب 
عن �الأر�س وتعاين من �شعف �لدخل �ملادي �لذي 
تتقا�شمه مع �بنتيها يف �شر�ء �ملاأكل و�مل�شرب �شهريا 
�الأحمر  �لهالل  جلهود  وتقديرها  �متنانها  عن   -
�مل��ع��ان��اة وتخفيف  رف��ع  �شاهم يف  �ل���ذي  �الإم���ار�ت���ي 

�العباء �ملعي�شية و�ملدر�شية عن �أ�شرتها.
وتقدم و�لد �ل�شهيد جالل بامزيود بال�شكر �جلزيل 
لفريق هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي على وقوفهم 

�إىل جانب �أ�شر �ل�شهد�ء.
موؤكد� �أن هذه �للفتة �الإن�شانية متثل عرفانا ووفاء 
يف  رخي�شة  �أرو�حهم  قدمو�  �لذين  �ل�شهد�ء  الأ�شر 

�شبيل �لدفاع عن حرمة �الأر�س و�لعقيدة.
على  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  ت��وزي��ع  حملة  �أن  يذكر 
�أ�شر �ل�شهد�ء يف ح�شرموت تهدف �ىل تلبية كافة 
�ملو�د  ت�شم  حيث  و�ال�شا�شية  �لعاجلة  �الحتياجات 
�لغذ�ئية و�مل�شتلزمات �لطبية و�الأغطية و�ملالب�س 

و�الأدوية.

•• دبي-الفجر:

�شاحي  �ل���ف���ري���ق  م���ع���ايل  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�ل�شرطة  رئي�س  نائب  متيم،  خلفان 
و�الأمن �لعام يف دبي، رئي�س جمل�س 
ب��ن حممد  "جامعة ح��م��د�ن  �أم��ن��اء 
�م�س،  ���ش��ب��اح  م��ك��ت��ب��ه  يف  �لذكية"، 
وتكنولوجيا  �الت�شاالت  وز�رة  وف��د 
م�شر  ج���م���ه���وري���ة  يف  �مل���ع���ل���وم���ات 
من�شور  �لدكتور  ير�فقهم  �لعربية، 

�ل�����ع�����ور، رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ح���م���د�ن 
ب���ن حم��م��د �ل��ذك��ي��ة، و���ش��ع��ادة علي 
�لرتبية  وزي����ر  م�شت�شار  �ل��ي��اف��ع��ي، 

و�لتعليم يف �ملجال �لتقني.
و�شم �لوفد �أ�شماء ح�شني، �لرئي�س 
�شناعة  ت��ن��م��ي��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�لدكتور  �مل��ع��ل��وم��ات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ح�����ش��ام ع��ث��م��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����س هيئة 
تنمية �شناعة تكنولوجيا �ملعلومات، 
و�مل��ه��ن��د���س �أح���م���د �ل�����ُش��ب��ك��ي، نائب 

تكنولوجيا  ���ش��ن��اع��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�أ�شو�ق تكنولوجيا  �ملعلومات لتنمية 
�ملعلومات، و�لدكتورة عبري �شقوير، 
للم�شئولية  �ل�����وزي�����ر  م�������ش���ت�������ش���ار 
ه�شام  يا�شر  و�ل��دك��ت��ور  �ملجتمعية، 
�مل�شرية  �جلامعة  رئي�س  دك���روري، 
للتعلم �الإلكرتوين، و�ملهند�س يا�شر 
كاظم، مدير �ملركز �لتناف�شي للتعلم 
�الت�شاالت  ب��������وز�رة  �الل�����ك�����رتوين 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ع���ل���وم���ات، وم���رمي 

فايز، ممثل معايل وزير �الّت�شاالت 
وتكنولوجيا �ملعلومات يف �مل�شروع. 

ك��م��ا ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء �ل��ع��م��ي��د �أحمد 
نائب  مكتب  مدير  �ملقعودي،  عتيق 

رئي�س �ل�شرطة و�الأمن �لعام.
وتاأتي هذه �لزيارة كمتابعة للزيارة 
�لتي قام بها موؤخر�ً معايل �ملهند�س 
�الت�شاالت  وزي����ر  �ل��ق��ا���ش��ي،  ي��ا���ش��ر 
جلامعة  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل��ذك��ي��ة، و�لتي  ب��ن حممد  ح��م��د�ن 

للتعليم  من�����وذج  ب���ن���اء  �إىل  ت���ه���دف 
�ل��ع��رب��ي مبباركة  �ل��ع��امل  �ل��ذك��ي يف 
�إمار�تية - م�شرية، وذلك �نطالقاً 
ب�شرورة  �مل�������ش���رتك  �الإمي�������ان  م���ن 
عربياً  و�لتعليم  بالتعلم  �الرت���ق���اء 
�إىل �أعلى م�شتويات �لتمّيز و�جلودة 

و�لتناف�شية �لعاملية. 
وتعك�س هذه �خلطوة �لثقة �لعالية 
�حلكومية  �الأو����ش���اط  توليها  �ل��ت��ي 
�لعربي  �ل����ع����امل  يف  و�الأك����ادمي����ي����ة 

�لذكية  حممد  بن  حمد�ن  ل�جامعة 
، ك��ون��ه��ا �ل��ن��و�ة �الأك��ادمي��ي��ة �الأوىل 

�لتعليم  م�شتقبل  ���ش��ي��اغ��ة  الإع�����ادة 
�أ�شاليب  وف�����ق  �ل����ذك����ي  �جل���ام���ع���ي 

�لقرن  متطلبات  ت��و�ك��ب  �إب��د�ع��ي��ة 
�حلادي و�لع�شرين. 

•• اأبوظبي- وام :

فازت ثالثة م�شاريع قدمتها فرق طالبية بجو�ئز م�شابقة �شندوق خليفة 
�لتقنية و�لتي ينظمها مركز �لريادة و�البتكار  لرو�د �الأعمال للم�شاريع 

بجامعة �أبوظبي "فكرة" بالتعاون مع �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع.
نظما  ق��د  �مل�����ش��اري��ع  لتطوير  خليفة  و���ش��ن��دوق  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  وك��ان��ت 
�الأ�شبوع �ملا�شي حفل توزيع �جلو�ئز للم�شاريع �لفائزة بح�شور ممثلن 
�لعالقة  ذ�ت  �حلكومية  �جلهات  وبع�س  �لتعليمية  �لهيئات  خمتلف  عن 

و�لفرق �لطالبية �مل�شاركة .
�إد�رة  يتيح  "توفري" وهو تطبيق  �لفائزة على م�شروع  �مل�شاريع  وتوزعت 
وتر�شيد ��شتهالك �ملياه يف ظل �لطلب �ملتز�يد على �ملياه يف دولة �المار�ت 
"�لوحد�ت  م�شروع  ف��از  كما  �لطبيعة  �ملياه  م�شادر  يف  �شحا  تعاين  �لتي 

وت�شميم  ب��ن��اء  يف  فكرته  تتلخ�س  و�ل���ذي  لالجئن"  �ل��ذك��ي��ة  �ل�شكنية 
وحد�ت �شكنية ذ�ت خدمات ر�قية بكلفة متدنية ال�شتخد�مها يف م�شاعدة 
�لالجئن حول �لعامل �إىل جانب م�شروع "من�شة �لروبوت �لذكية" �لذي 
يهدف �إىل �إتاحة �لفر�شة �أمام �لطالب يف �ملد�ر�س لتعلم �لربجمة عن 

طريق �لتحكم بالروبوت با�شتخد�م �لهاتف �ملحمول .
�مل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  ع��ن  ممثلن  �لتحكيم  جلنة  و�شمت 
جهات  يف  �خل���رب�ء  م��ن  وع���دد  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  �لتدري�شية  و�لهيئة 

وهيئات تعليمية وحكومية متخ�ش�شة .
وت��ق��ي��م ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي ع��الق��ات ت��ع��اون م�����ش��رتك م��ع ���ش��ن��دوق خليفة 
و�البتكار  �ل��ري��ادة  دع��م  على  �ل��د�ئ��م  حر�شهما  تعك�س  �مل�شاريع  لتطوير 
و�النتقال  �ملتقدمة  �ل��دول  �إىل م�شاف  لالإرتقاء  �الإم��ار�ت  �شعي  وتعزيز 
يتو�فق  �ل��ذي  �الأم���ر  و�الب��ت��ك��ار  و�ملعرفة  �الإب���د�ع  على  قائم  �قت�شاد  �إىل 

�أبوظبي وروؤيتها �القت�شادية  �إمارة  �لعامة حلكومة  �ل�شيا�شة  �أجندة  مع 
�الأعمال  ريادة  �لتي جعلت من  �أبوظبي  ر�شالة جامعة  2030 ويرتجم 
بر�مج  م��ن  ت��ط��رح��ه  وف��ي��م��ا  ��شرت�تيجيتها  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  �مل��ح��اور  �أح���د 
ومبادر�ت علمية وتطبيقية تلبي متطلبات �شوق �لعمل وحاجة �القت�شاد 
�لوطني يف �لدولة لكو�در وطنية مبدعة ومتخ�ش�شة وموؤهلة يف �ملجال 

�لتقني لتد�شن م�شاريع متو�شطة و�شغرية.
و�أكد �شعادة عبد�هلل �شعيد �لدرمكي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شندوق خليفة 
لتطوير �مل�شاريع حر�س �ل�شندوق على �مل�شاهمة يف متكن �ملو�طن ورفع 
كفاءته وحتفيز قدر�ته و��شتك�شاف مو�هبه مبا يعزز م�شرية �لتنمية �لتي 
�شندوق  توجهات  مع  تتو�فق  �مل�شابقة  �أن  �إىل  م�شري�  �لدولة..  ت�شهدها 
خليفة خالل �ملرحلة �ملقبلة و�لتي تن�شب على ت�شجيع �البتكار ومتويل 
من  جمموعة  م��ع  �لعمل  ع��رب  و�ملبتكرة  �مل�شافة  �لقيمة  ذ�ت  �مل�شاريع 

�ل�شركاء �ال�شرت�تيجين لتهيئة �لبيئة �ملنا�شبة الطالع طاقات و�إبد�عات 
�ل�شباب �ملو�طنن يف هذ� �ملجال .

�لقيمة  ذ�ت  للم�شاريع  بالغا  �هتماما  يويل  �ل�شندوق  �إن  �لدرمكي  وقال 
�مل�شافة و�لتي ت�شهم يف نقل �لتكنولوجيا �ملتطورة �إىل �ل�شوق �ملحلية .

وكانت �لفرق �مل�شاركة �ملتاأهلة للمرحلة �لنهائية قد �شاركت يف ور�شة عمل 
كان �لهدف منها م�شاعدتهم يف �إعد�د عرو�شهم �لتي �شتقدم �أمام �للجنة 

.
مادي  متويل  على  �للجنة  �ختارتهم  �ل��ذي��ن  �لثالثة  �ل��ف��ائ��زون  وح�شل 
ي�شاعدهم يف بناء �لنموذج �ملخربي �إ�شافة �إىل فرتة �حت�شان مدتها �شتة 
"فكرة" حيث يتم تقدمي �لتوجيه و�لتدريب �لتقني  �أ�شهر �شمن مركز 
�ملكتبية لهم و�إمكانية �ال�شتفادة من خمترب�ت  �مل�شاحات  �إ�شافة لتوفري 

�جلامعة .

ثالثة م�صاريع مبتكرة تف�ز مب�صابقة �صندوق خليفة للم�صاريع التقنية 

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�صاعدات اإن�صانية اىل اأ�صر ال�صهداء يف وادي ح�صرم�ت

يف زيارة تهدف اإىل بناء منوذج للتعليم الذكي يف العامل العربي

�صاحي خلفان ي�صتقبل وفد وزارة الت�صالت وتكن�ل�جيا املعل�مات يف جمه�رية م�صر العربية

اإ�صدار �صهادات امليالد اإلكرتونيا يف دانة الإمارات

•• دبي –الفجر:

وقعت بيت �خلري �تفاقية تعاون مع موؤ�ش�شة �لعجماين 
�لتعاون  �إىل  �شعيها  �إط��ار  لالأعمال �خلريية، وذلك يف 
مع خمتلف �جلهات  يف دولة �الإمار�ت من �أجل حتقيق 

�أهد�فها �ملن�شودة.
مع  متا�شياً  �التفاقية،  لهذه  �جلانبن  توقيع  وي��اأت��ي 
بالعمل  �الهتمام  �الإم��ار�ت وتوجهاتها يف  دول��ة  مبادئ 
�إعالن  �شّيما  وال  �ملجتمعية،  �مل����وؤ�زرة  ودع��م  �الإن�����ش��اين 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 
�لدولة ، حفظه �هلل، عام 2017 عاماً للخري، وحر�س 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة، رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء، حاكم 
دب��ي، رع��اه �هلل، لدعم م�شرية �خلري و�لعطاء، وبلورة 
تلك �لتوجهات للو�شول الأرقى �مل�شتويات يف �جلو�نب 
تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  يعزز  مب��ا  و�الإن�شانية،  �خل��ريي��ة 

�لدولة للنهو�س بالفئات �الأقل دخاًل.
وق�����ام ب��ت��وق��ي��ع �الت��ف��اق��ي��ة ���ش��ع��ي��د م���ب���ارك �مل���زروع���ي، 
ن���ائ���ب �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، ل�����ب��ي��ت �خل����ري مم���ث���اًل عن 
�خلريية"  "�لعجماين  ع��ن  وق��ع��ه��ا  �جل��م��ع��ي��ة،  بينما 
عدد  بح�شور  �ملوؤ�ش�شة،  عام  مدير  �حل�شوين،  خديجة 

من �مل�شوؤولن من �جلانبن.

حتقيق  على  �لطرفان  �شيتعاون  �التفاقية  ومب��وج��ب 
�الأهد�ف �خلريية و�الإن�شانية �شمن ��شرت�تيجية عمل 
�خلريية  �لعجماين  ملوؤ�ش�شة  ميكن  بحيث  م�شرتكة، 
�لطويل  وب��اع��ه��ا  �خل���ري  ب��ي��ت  خ���ربة  م��ن  ت�شتفيد  �أن 
يف �ل��ع��م��ل �خل����ريي، وجت��رب��ت��ه��ا �ل���ر�ئ���دة �مل��م��ت��دة على 
و�الإن�شاين،  بالعمل �خلريي  �لتميز  يف  عاماً  مدى27 
حيث �إن م�شاريعها تغطي كافة �إمار�ت �لدولة، ولديها 
�أفرع يف دبي وعجمان ور�أ�س �خليمة و�لفجرية،  �أربعة 
�آل مكتوم �خلريية، بناء  �أربعة مر�كز لهيئة  كما تدير 
�آل  �لتي جتمع بن هيئة  �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية  على 
مكتوم �خلريية وبيت �خلري بتوجيهات ومباركة �شمو 
دبي،  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
وزير �ملالية، ر�عي هيئة �آل مكتوم �خلريية وموؤ�ش�شها، 
�آل مكتوم،  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن ح��م��د�ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  و�شمو 
رئي�س جمل�س �أمنائها، وثقتهما �لغالية باإد�رة و�إ�شر�ف 
بيت �خلري على هذه �ملر�كز يف �لعوير وحتا و�لرب�شاء 

و�للي�شيلي.
و�لفعاليات  �الأن�شطة  تنظيم   على  �لطرفان  و�شيعمل 
�ملو��شم  تقام يف  �لتي  و�لتطوعية،  �الإن�شانية  و�لرب�مج 
�مل�������ش���اري���ع �خلريية  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��ن��ف��ي��ذ  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات 
ب���دوره على  ينعك�س  م��ن �جل���ودة، مم��ا  رفيع  مب�شتوى 

�لفرد و�الأ�شرة و�ملجتمع.

لتعزيز االهتمام بالفئات االأقل دخاًل

"العجماين اخلريية" مع  تعاون  اتفاقية  "بيت اخلري" ت�قع 

فقدان جواز �سفرت
نيت�شايت  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
�ثيوبيا    ، ب��ي��د����ش��و  ن��ي��ج��ات��و 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )3603755(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �ث��ي��وب��ي��ا   ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل����دع����و/ م���ن���ال حممد 
�����ش����وري����ا   ، ع�����ب�����د�ل�����رح�����ي�����م 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )4946529(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�����ش��وري��ة   بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / جور�خ كومار 
�لهند    ، بال  دهارمديو  بال 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)6405625( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 052/6472790

فقدان جواز �سفرت
ح�شن   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ل�شومال   ، ج��ام��ع  م���ريي 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )00198019( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت�������ش���ال 

 056/6423367

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
مياه،   ��شحق   جانى  عثمان 
ب����ن����غ����الدي���������س �جل���ن�������ش���ي���ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج��������������و�ز   -
يجده  من   )7746773(
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 055/4510156
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اأخبـار الإمـارات
كاملني ي�مني  مدى  على  �صبكة قن�ات دي�صكفري وجمم�عة beIN الإعالمية ُتطِلقان دارنيفال كرنفال العائلة 2017 

•• دبي-الفجر:

2017 مع  �لعام  يبد�أ مهرجان دبي للماأكوالت مبو�شمه �جلديد لهذ� 
�الن��ط��الق��ة �الأوىل حل��دث د�رن��ي��ف��ال وذل���ك يف �ل��ف��رتة م��ا ب��ن 24 �إىل 
فرب�ير2017 يف ف�شتيفال باي يف دبي ف�شتيفال �شيتي مول. ومن   25
�ملتوقع �أن يت�شدرحدث د�رنيفال بال�شر�كة مع مهرجان دبي للماأكوالت، 
�أهم �لفعاليات �لتي ت�شتقطب �جلماهري على م�شتوى �لعامل، وخ�شو�شاً 

�أنه ياأتي �شمن �أكرب مهرجان للماأكوالت يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط. 
يومن  م��دى  على  بامتياز  �لعائلة  كرنفال  د�رن��ي��ف��ال،  ح��دث  وي�شتمر 
دب��ي ع��رب ع��ر���س جمموعة  ي��رثي خ��ي��ال �جل��م��ه��ور يف  متتالين، حيث 
لهم،  �إلهام  م�شدر  ليكون  �لر�ئعة،  و�الإب��د�ع��ات  �البتكار�ت  من  متنوعة 

للجمهور فر�شة  �شيتيح �حلدث  كما  و�لبهجة يف كل مكان.  �ملرح  ين�شر 
و�أ�شهر  �أح���دث  تقدمها  �ل��ت��ي  �مل�شلية  �الأن�����ش��ط��ة  م��ن  جمموعة  جت��رب��ة 
�لقنو�ت فتافيت و Dkids و DLife و DMAX و�ملتوفرة ح�شرياً 

�شمن باقات beIN �الإعالمية - �لتي تاأتي لتلبي ف�شول �جلماهري.
ويحتل مطبخ فتافيت �مل�شاحة �الأكرب يف حدث د�رنيفال و�لذي يعود للعام 
�لثالث على �لتو�يل لي�شم عرو�س طهي مبا�شرة مقدمة من قبل �أ�شهر 
طهاة قناة فتافيت وهم �ل�شيف حممد �أورفه يل وليلى فتح �هلل ودعد �أبو 
جابر و�شلمى �شليمان وكرمي حيدر ووفيق بلعيد ود�رين �خلطيب و�أرد� 
تركمان. و�شيكون هناك ظهور خا�س للطبيب بارثا ناندي جنم برنامج” 
و�لذي    DLifeقناة على  ح�شرياَ  يعر�س  ناندي” �ل��ذي  دكتور  ��شاأل 
�َشُيجري �أي�شاً جل�شة حو�رية ليجيب فيها على �أ�شئلة �جلمهور �ملتعلقة 

برنامج  من  �شرتبوك�س  �شتعر�س  بينما  و�لتغذية،  �ل�شحية  بال�شالمة 
هاي فايف �ملعرو�س على DKids �أد�ء مبا�شر وممتع، وكذلك �شتقوم 
قناة DKids �أي�شاً مبفاجئة جمهورها بالك�شف عن �شخ�شيات �لقناة 
�لفعاليات  من  �لكثري  �إىل  باالإ�شافة  هذ�  كل  لالأطفال،  و�ملبهرة  �جلدد 

�لرتفيهية �لتي جتمع كافة �أفر�د �الأ�شرة طو�ل يومن كاملن.
يف  دي�شكفري  ل�شبكات  �لتجارية  �لعالمة  رئي�شة  حنا،  نان�شي  و�شّرحت 
�ملا�شي جناحاً  �لعام  �ل�شركة يف  “�شهدت  قائلًة  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
مميز�ً ل� مطبخ فتافيت ولذلك نحن متحم�شون للعمل مع مهرجان دبي 
للماأكوالت مرة �أخرى من خالل د�رنيفال، كرنفال �لعائلة، حتى نحتفل 
هذ�  د�رن��ي��ف��ال  �شيكون  حيث  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق  يف  �ملنتظر  �حل��دث  بهذ� 
�إ�شافًة لكونه �شيتيح  �مل�شّلية و�ملمتعة و�جلّذ�بة،  �لعام حافاًل باالأن�شطة 

ح�شرياً  و�ملتوفرة  �ملف�شلة  قنو�تهم  لتجربة  �جلمهور   �أم��ام  �لفر�شة 
�شمن جمموعة beIN �الإعالمية.”

و�أ�شافت، “نحن ملتزمون بتوفري جتربة ��شتثنائية للجمهور و�الإ�شتفادة 
من �للحظات �لتي تقّربنا �إليهم.”

���ش��ي��اأت��ي د�رن���ي���ف���ال، ك��رن��ف��ال �ل��ع��ائ��ل��ة ك���اإح���دى ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان دبي 
للماأكوالت يف “في�شتيفال باي” يف دبي في�شتيفال �شيتي مول. وي�شتمر 
23 فرب�ير  ما بن  �لفرتة  يف  يوماً   17 مل��دة  للماأكوالت  دب��ي  مهرجان 
و�الأن�شطة  �ل�شّيقة  �لفعاليات  م��ن  �لكثري  يتخلله  حيث  م��ار���س  و11 

�ملمتعة و�لعرو�س �ملختلفة.
www. زيارة موقعنا  د�رنيفال، يرجى  �ملعلومات عن حدث  ملزيد من 

 darnival.com

ويل عهد الفجرية ي�صدر قرارات ب�صاأن م�صروع حتديث الأطر وتعداد املزارع بالإمارةحمدان بن حممد ي�صدر قرارًا بت�صكيل جمل�س اإدارة م�ؤ�ص�صة الفيكت�ري
•• دبي-وام :

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي �لريا�شي قر�ر�ً ب�شاأن ت�شكيل جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �لفيكتوري 

برئا�شة حريز �ملر بن حريز.
2017 على ع�شوية كل من : حممد مب��ارك  ل�شنة   2 �لقر�ر رقم  ون�س 
حمم���د  ونا�ش���ر  �مل��ه��ريي  �لقامة  خليفة  وعلي  للرئي�س  نائبا  �ملطي�وعي 

�ل�شع�ايل وغان���م خمي�����س �مل��ري وذلك ملدة �أربع �شنو�ت قابلة للتمديد.
�ملهام و�ل�شالحيات  �الإد�رة مز�ولة  �أن يتوىل جمل�س  �لقر�ر على  كما ن�س 
�ملن�شو�س عليها يف �لقر�ر �ل�شادر عن رئي�س �ملوؤ�ش�شة �ملوؤرخ يف 24 فرب�ير 
2010 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �لفيكتوري وحتديد �خت�شا�شاته 
باالإ�شافة �إىل �أي مهام �أو �شالحيات �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�شه بها من 
�لريا�شي تكون ذ�ت عالقة بتمكن جمل�س  �أو جمل�س دبي  �ملوؤ�ش�شة  رئي�س 

�الإد�رة من �لقيام باملهام و�ل�شالحيات �ملنوطة به مبوجب �لقر�ر.  
�ل�شالحيات  كافة  يف  �ملوؤ�ش�شة  رئي�س  حمل  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ويحل 

�ملقررة له مبوجب �لقر�ر �ملوؤرخ يف 24 فرب�ير 2010 على �أن يقوم جمل�س 
�الإد�رة بح�شر �أمو�ل �ملوؤ�ش�شة �ملنقولة وغري �ملنقولة وتدوينها يف �ل�شجالت 
تلك  ب�شاأن  دوري���ة  بتقارير  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  وت��زوي��د  لديه  �ملعتمدة 

�الأمو�ل.
كما يتوىل جمل�س �الإد�رة توزيع �ملهام على �أع�شائه لت�شهيل وت�شيري �الأعمال 
�أد�ء �ملهام و�ل�شالحيات  �ليومية للموؤ�ش�شة ويجوز ملجل�س �الإد�رة يف �شبيل 
�ملنوطة به مبوجب هذ� �لقر�ر �ال�شتعانة مبن ير�ه منا�شبا من ذوي �خلربة 
و�الخت�شا�س �شو�ء من موظفي �ملوؤ�ش�شة �أو من غريهم دون �أن يكون لهم 

�شوت معدود يف مد�والت جمل�س �الإد�رة.
�ملجل�س  يرفع  �أن  على  �الإد�رة  جمل�س  �جتماعات  عقد  �آلية  �ل��ق��ر�ر  وح��دد 
�إىل جمل�س دبي �لريا�شي تقرير� دوريا بنتائج �أعماله و�إجناز�ته وقر�ر�ته 
�لتي  و�حللول  تو�جهه  �لتي  و�لعر�قيل  و�لعقبات  و�ل�شعوبات  وتو�شياته 
ير�ها منا�شبة لتجاوزها ليت�شنى ملجل�س دبي �لريا�شي �تخاذ ما ير�ه منا�شبا 
ب�شاأنها.   ويلغى �أي ن�س يف �أي قر�ر �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام 

هذ� �لقر�ر ويعمل به من تاريخ �شدوره. 

•• الفجرية-وام:

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
�لقر�ر رقم 1 ل�شنة 2017 ب�شاأن م�شروع حتديث �الأطر يف �الإمارة.

ون�س �لقر�ر يف مادته �الأوىل على �أن يقوم مركز �لفجرية لالإح�شاء بتنفيذ 
م�شروع حتديث �الأطر لالإمارة للعام 2017 و�لالزمة لغر�س �لتخطيط 

ومر�عاة متطلبات �لهيئة �الحتادية للتناف�شية و�الإح�شاء.
مت�شمنا حتديث عدد �ملباين ح�شب �لنوع.. �إ�شافة لتحديث كل من �أ�شماء 
�ملالكن وحجم �ملباين حتت �الإن�شاء وعدد و�أن��و�ع �ملن�شاآت عالوة على عدد 
�مل�شغولة  �مل�شغولة وغري  �لوحد�ت  �ل�شكنية وعدد  �ل�شكنية وغري  �لوحد�ت 
“مو�طنة، غري مو�طنة، جماعية، جتمعات  و�أنو�عها  �الأ�شر  وحتديث عدد 
�لعمال” �إ�شافة �إىل حتديث جن�شيات �الأ�شر �ملتو�جدة يف �الإمارة وحتديث 

عدد �ل�شكان ذكور، �إناث وعدد �مل�شتخدمن باالأ�شر.
لالإح�شاء  �لفجرية  مركز  يكون  �أن  على  �ل��ق��ر�ر  من  �لثانية  �مل��ادة  ون�شت 
�إليه يف �ملادة �ل�شابقة.. على  م�شوؤوال فنيا و�إد�ري��ا عن تنفيذ �لتعد�د �مل�شار 

�لقيام به  �لتي تتوىل معاونته يف  �ملركز �جلهات و�الأجهزة  �أن يحدد مدير 
جميع  �شرية  على  �ملحافظة  مع  نتائجه  وتقدمي  �إج��ر�ئ��ه  وط��رق  ومو�عيد 

�لبيانات �الإح�شائية �ملتعلقة بالتعد�د.
كما �أ�شدر �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �إمارة 

�لفجرية �لقر�ر رقم 2 ل�شنة 2017 ب�شاأن تعد�د �ملز�رع يف �الإمارة.
لالإح�شاء  �لفجرية  مركز  يقوم  �أن  على  �ل��ق��ر�ر  م��ن  �الأوىل  �مل���ادة  ون�شت 
بح�شر وتعد�د �ملز�رع يف �الإمارة للعام 2017م.. على �أن يت�شمن �حل�شر 
�لالزمة  �لبيانات  وكافة  �الإن�شاء  وتاريخ  و�مللكية  �ملوقع  حيث  من  بياناتها 

الأعمال �لتخطيط باالإمارة.
لالإح�شاء  �لفجرية  مركز  يكون  �أن  على  �ل��ق��ر�ر  من  �لثانية  �مل��ادة  ون�شت 
�إليه يف �ملادة �ل�شابقة.. على  م�شوؤوال فنيا و�إد�ري��ا عن تنفيذ �لتعد�د �مل�شار 
�لقيام به  �لتي تتوىل معاونته يف  �ملركز �جلهات و�الأجهزة  �أن يحدد مدير 
جميع  �شرية  على  �ملحافظة  مع  نتائجه  وتقدمي  �إج��ر�ئ��ه  وط��رق  ومو�عيد 
تاريخ  من  �لقر�ر�ن  ينفذ  �أن  على  بالتعد�د..  �ملتعلقة  �الإح�شائية  �لبيانات 

�شدورهما وين�شر� باجلريدة �لر�شمية.

افــتـتــاح فـعــالـيـات »مــتحـف نــ�بــل 2017 « بــدبــي
•• دبي-وام:

�ل���ف���ري���ق �شاحي  م���ع���ايل  �ف��ت��ت��ح 
خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة 
و�الأمن �لعام يف دبي.. فعاليات “ 
متحف نوبل 2017 “ يف دورتها 
موؤ�ش�شة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ث��ال��ث��ة 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
مبدينة �لطفل بحديقة �خلور يف 
دبي حتت �شعار “ جائزة نوبل يف 
�ملادة  لنفهم خ�شائ�س  �لفيزياء: 
�لتي   - �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ه��دف   .“
ت�شتمر حتى 5 مار�س �ملقبل - �إىل 
�الكت�شافات  على  �ل�شوء  ت�شليط 
و�لعلماء  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�الإجن�������از�ت 

وح�����ول �أق�������ش���ام �مل���ت���ح���ف.. �أف����اد 
�شيطلع  ب����اأن �جل��م��ه��ور  ���ش��ع��ادت��ه 
�الكت�شافات  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م���ن 
�حلائزين  على  ويتعرف  �لعلمية 
ع���ل���ى ج�����ائ�����زة ن����وب����ل يف جم���ال 
�ملادة  مكونات  ويكت�شف  �لفيزياء 

وخ�شائ�س �لعنا�شر.
جتربة  ي��ق��دم  �مل��ت��ح��ف  �إن  وق����ال 
�الأقمار  للزو�ر الكت�شاف  متميزة 
�ل�شم�شي  �ل��ن��ظ��ام  يف  و�ل���ن���ج���وم 
على  �ل�شوء  ت�شليط  ج��ان��ب  �إىل 
�ل��ف��ي��زي��اء �ل��ك��م��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف على 

قو�نينها �ملختلفة.
بتجربة  �ل�����زو�ر  �شيحظى  ف��ي��م��ا 
تفاعلية ممتعة من خالل �ملتحف 

�لعاملية �لتي تدعم �ملعرفة وتعزز 
م��ف��اه��ي��م �الب���ت���ك���ار و�الإب��������د�ع يف 
�مل��ج��ت��م��ع��ات وب���ن �أو����ش���اط فئات 
�ل�����ش��ب��اب و�ل��ي��اف��ع��ن وت��ق��دم لهم 
�إلهامهم  على  ق��ادرة  ب��ارزة  �أمثلة 
يف  ح��ي��وي  دور  ب��ذل  على  وحثهم 
ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات قائمة  م�����ش��رية 

على �ملعرفة و�البتكار.
�لدكتور  �شعادة  �مل��وؤمت��ر..  ح�شر 
�أم���ي���ل���ن م���دي���ر متحف  �أول�������وف 
عدد  جانب  �إىل  �ل�شويد  يف  نوبل 
من كبار �ل�شخ�شيات ولفيف من 
�ملحلية  �الإع����الم  و���ش��ائ��ل  ممثلي 

و�لعاملية يف �لدولة.
و�أو���ش��ح �ب��ن ح��وي��رب �أن متحف 

جائزة  على  �حلائزين  و�ملبدعن 
ن��وب��ل يف جم���ال �ل��ف��ي��زي��اء حيث 
�لذي  لنوبل  �الأول  �ملتحف  تعد 
�ل���ف���ي���زي���اء على  ي���ق���ام يف جم����ال 
�شعادة  وق����ال  �ل���ع���امل.  م�����ش��ت��وى 
جمال بن حويرب �لع�شو �ملنتدب 
مل��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
م��وؤمت��ر �شحفي  خ��الل   - مكتوم 
يف  �ل��ي��وم  �شباح  �ملوؤ�ش�شة  نظمته 
�إن �إطالق متحف  مقر �ملتحف - 
نوبل 2017 برعاية �شمو �ل�شيخ 
�أح���م���د ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
يعد  ياأتي  �ملوؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم 
دبي  �إم���ارة  لتميز  جديد�  تاأكيد� 
�لفعاليات  كربيات  ��شت�شافة  يف 

دور  ل��ي��ع��زز  ي��اأت��ي   2017 ن��وب��ل 
م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
ن�شر  عملية  يف  �الأ�شا�شي  مكتوم 
ون����ق����ل وت�����وط�����ن �مل����ع����رف����ة من 
وم�شاريع  م��ب��ادر�ت  خ��الل ط��رح 
�ملحلية  �ملجتمعات  ترفد  خالقة 
و�ل����ع����رب����ي����ة مب�������ب�������ادر�ت ت����رثي 
�لتو��شل  ج�شور  وتبني  �لعقول 
�ل�شعوب  خم��ت��ل��ف  ب���ن  �ل��ف��ك��ري 
ح����ول �ل���ع���امل وت���ق���دم ل���الأف���ر�د 
حتملهم  مكثفة  معرفية  ج��رع��ة 
عو�مل  �إىل  ��شتثنائية  رح��ل��ة  يف 
ج����دي����دة وت��ك�����ش��ف �ل���ن���ق���اب عن 
�ملذهلة  �لكونية  �لظو�هر  طبيعة 

ومكونات عاملنا بكافة تفا�شيله.

�لعلمية  �ل��ت��ف�����ش��ري�ت  ت��ق��دمي  يف 
�لطبيعية  ل��ل��ظ��و�ه��ر  و�ملنطقية 

�لتي حتدث يف �لكون.
�أم��ي��ل��ن ع��ل��ى دور متحف  و���ش��دد 
نوبل يف تقدمي �أمثلة يف �البتكار 
يف  �ل�شباب  قطاع  الإلهام  و�لتميز 
ب�شكل  لي�شهمو�  �لعربية  �ل���دول 
�لعلمية  �الك��ت�����ش��اف��ات  يف  ف��ع��ال 

�مل�شتقبلية مبجال �لفيزياء.
 2017 ن��وب��ل  متحف  وي��ح��ت��وي 
�أق�������ش���ام خم��ت��ل��ف��ة ت�شم   8 ع��ل��ى 
و�ملوجات  �الأ���ش��ع��ة  ق�شم  م��ن  ك��ال 
�لذي يعرف �ل��زو�ر على �الأجز�ء 
لالأج�شام  �مل���ك���ون���ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�الأ�شعة  �����ش���ت���خ���د�م  خ�����الل  م����ن 
�ملادة  لق�شم  �إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة.. 
�شا�شات   3 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �ل����ذي 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ت�����ش��ت��ع��ر���س �الأج�������ز�ء 
للزو�ر  وت��ت��ي��ح  ل���ل���ذر�ت  �مل��ك��ون��ة 
تكوين  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف  ف���ر����ش���ة 
�لعنا�شر  وخ�����ش��ائ�����س  �ل�������ذر�ت 

و�حلاالت �ملختلفة للمادة.
ك��م��ا ي�����ش��م �مل��ت��ح��ف ق�����ش��م �لكون 
و�ل��ن��ج��وم �ل���ذي ي��ت��م م��ن خالله 
للز�ئرين  تعريفي  فيلم  ع��ر���س 
ع���ن �ل���ك���ون ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة عر�س 

�إىل  للتعرف  �لفر�شة  لهم  تتيح 
باأ�شاليب  �ل��ك��ون��ي��ة  �جل�����ش��ي��م��ات 
جديدة ومبتكرة. وذكر �أن �ملتحف 
للمخت�شن  �ل��ف��ر���ش��ة  ���ش��ي��ت��ي��ح 
للتعمق  و�مل��ب��دع��ن  و�ل��ب��اح��ث��ن 
�أكرث يف قطاعات جمال �لفيزياء 
�أبناء  �إ���ش��ه��ام��ات  �إىل  و�ل��ت��ع��رف 
�إلقاء  ج��ان��ب  �إىل  ف��ي��ه  �الإم�����ار�ت 
�لبحث  م��ر�ك��ز  دور  على  �ل�شوء 
�ل��ع��ل��م��ي يف �ل����دول����ة وذل�����ك من 
�لتي  �لعمل  ور���س  �شل�شلة  خ��الل 
فعاليات  �شمن  �ملوؤ�ش�شة  تنظمها 
تقدميها  يف  وي�������ش���ارك  �مل��ت��ح��ف 
و�الأكادميين  �لعلماء  من  نخبة 
و�لعامل  �لدولة  من  و�ملخرتعن 
لتفتح �أمامهم �آفاقا �أرحب الإدر�ك 

�أهمية ودور علم �لفيزياء.
ب���������دوره.. �أك������د ����ش���ع���ادة �أول������وف 
�أهمية  ك��ل��م��ت��ه  خ�����الل  �أم���ي���ل���ن 
مع  �لعاملي  نوبل  متحف  �شر�كة 
م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
�لعام  ه���ذ�  تكللت  و�ل��ت��ي  م��ك��ت��وم 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م��ت��ح��ف م��ت��خ�����ش�����س يف 
ي���ق���دم جلميع  �ل��ف��ي��زي��اء  جم����ال 
�ل�������زو�ر �ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��رف �إىل 
�أه���م جم���االت ه���ذ� �ل��ع��ل��م ودوره 

�أب���رز  �ل��ع��ر���س  ويت�شمن  ك��ب��رية 
�الك���ت�������ش���اف���ات �ل���ف���ي���زي���ائ���ي���ة يف 
�ل��ف�����ش��اء. وي��ت�����ش��م ق�شم  جم����ال 
تفاعلي  ب��اأ���ش��ل��وب  �الإل��ك��رتون��ي��ات 
تطوير  ل��ل��ز�ئ��ري��ن  ي��ت��ي��ح  مبتكر 
�الخ��������رت�ع��������ات �الإل����ك����رتون����ي����ة 
ق�شم  يلقي  فيما  بهم..  �خلا�شة 
على  �ل�����ش��وء  �ل�شحابية  �ل��غ��رف��ة 
من  �ملختلفة  �لكونية  �جل�شيمات 
متطورة.  مرئية  تقنيات  خ��الل 
ن���وب���ل ق�شم  م��ت��ح��ف  وي��ت�����ش��م��ن 
بطريقة  �ملجهز  �لكمية  �لفيزياء 
ل�شرح وتو�شيح قو�نن �لكم من 
خالل متكن �لزو�ر من تطبيقها 
ق�شم  �إىل  �إ�شافة  �ل��رخ��ام..  على 
�حل��ائ��زي��ن ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل يف 
�أبرز  ي�شتعر�س  �ل���ذي  �ل��ف��ي��زي��اء 
�الخ���رت�ع���ات �ل��ت��ي ن��ال��ت جائزة 
ودورها  و�أهميتها  للفيزياء  نوبل 
يف حت�شن حياة �الإن�شان.. عالوة 
�الفرت��شي  �ل���و�ق���ع  ق�����ش��م  ع��ل��ى 
�لذي يتيح للزو�ر فر�شة �لذهاب 
حتاكي  �ف����رت������ش����ي����ة  رح����ل����ة  يف 
�خلارجي  �لف�شاء  �إىل  �لرحالت 
م������ن خ�������الل ت���ق���ن���ي���ات �ل�����و�ق�����ع 

�الفرت��شي �ملرئية.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �الأمن للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262065   بتاريخ : 10/26/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة فيفيتك ترجوفينا دوو

�لعنو�ن: دوناج�شكا �شي�شتا 159، 1000 جلوبلجانا، �شلوفينيا
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

�الإلكرتونية  و�الأج��ه��زة  �لكمبيوتر  الأج��ه��زة  برجميات  �لكمبيوتر؛  طرفيات  �ل�شلبة؛  �لكمبيوتر  �أج��ه��ز�ء 
�لذكية؛  �لهو�تف  �أج��ه��زة  �لنقالة؛  �لهو�تف  �أج��ه��زة  �لتفاعلية؛  للتلفزيونيات  كمبيوتر  بر�مج  �الأخ���رى؛ 
�حلو��شيب �للوحية؛ �أجهزة �لكمبيوتر؛ �حلو��شيب �لدفرتية؛ �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة �شغرية �حلجم 
الأغر��س �الإ�شتخد�م يف تطبيقات �الإنرتنت؛ معد�ت و�آالت و�أجهزة لت�شجيل و�إ�شتن�شاخ �لن�شو�س و�ل�شور 
و�ل�شوت و�لفيديو؛ �أجهزة وبر�مج الإد�رة �لبث �لتلفزيوين عرب �النرتنت وت�شفريه؛ �أجهزة فك �لت�شفري؛ 
�أجهزة حتديد �ملو�قع؛ كامري�ت �لفيديو؛ �أجهزة ت�شجيل وت�شغيل �ل�شوت و�ل�شورة للرتفيه �ملنزيل؛ �أجهزة 
�لذكية؛  �ل�شاعات  �الإلكرتونية؛  �الألعاب  ت�شغيل  لوحات  �لفيديو؛  �ألعاب  يف  �لتحكم  ع�شا  �لفيديو؛  �ألعاب 

�الأجهزة �الإلكرتونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

WETEK   بحروف التينية ب�شكل فني خا�س م�شبوقة من �لناحية �لي�شرى  و�شف �لعالمة:    كلمة 
بر�شم ثالثة خطوط على و�شع ر�أ�شي كما يف �ل�شكل �ملو�شح. 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �الأمن للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262079   بتاريخ : 10/26/ 2016م                                

با�ش��م: �شركة بووت�س كومبني �أ�س.�آر.�ل.

�لعنو�ن: دي�شيما ��شرت�د� ����� زونا �إند. ماك�شياريدو، 1���� 09010، يو تي �يه، )كند�(، �إيطاليا

وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

�أحذية و�أخفاف )�أبو�ت( للوقاية من �حلو�دث.   

�لو�ق�عة بالفئة: 9

�ملو�شح. �ل�شكل  يف  كما  التينية  و�شف �لعالمة:   �لكلمات "LION BOOT" بحروف 

�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �الأمن للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262087   بتاريخ : 10/26/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة بووت�س كومبني �أ�س.�آر.�ل.

�لعنو�ن: دي�شيما ��شرت�د� ����� زونا �إند. ماك�شياريدو، 1���� 09010، يو تي �يه، )كند�(، �إيطاليا
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

لبا�س �لقدم ؛ �الأحذية ؛ �الأخفاف )�الأبو�ت(    
�لو�ق�عة بالفئة: 25

�ملو�شح. �ل�شكل  يف  كما  التينية  و�شف �لعالمة:   �لكلمات "LION BOOT" بحروف 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

توجه �شركة �أ�شود �لبحر ل�شناعة �لقو�رب و�ليخوت )ذ.م.م( عناية �ل�شادة 

موردي �ملعد�ت و�الآليات �لبحرية وموردي �خلدمات )�لعمالة و�ال�شت�شار�ت 

ب�شاأن  �لتعامل معها  و�لتي مت  �ل�شفن  ببناء  و�ملتعلقة  �لخ(   .. �لبناء  وم��و�د 

�لرتفيهي  كاتامار�ن   " �ليخت  ل�شناعة  و�خلدمات  و�آليات  معد�ت  توريد 

 2007 �لبناء باحلو�س �جل��اف من عام  و�ل��ذي كان قيد  54 مرت"،  بطول 

وحتى 2013، باأن يتم تزويد �شركة ��شود �لبحر بجميع �لفو�تري و�شند�ت 

و�مل��و�د و�خلدمات نظر�  �ملعد�ت و�الليات  �ملتعلقة بهذه  �لقب�س و�ال�شتالم 

حلريق جميع �مل�شتند�ت �ملتعلقة بذلك، و�ن �هتمامكم وتعاونكم معنا مهم 

ل�شناعة  �لبحر  �أ�شود  �شركة  على:  �لتو��شل  يرجى  �ملو�شوع،  هذ�  يف  ج��د�ً 

�لقو�رب و�ليخوت ذ.م.م.

     +97143371270 هاتف:  �ملتحدة.  �لعربية  �الم��ار�ت  دبي،   33326 �س.ب 

sealions@sealions.ae :فاك�س: 97143360551+ -  بريد �لكرتوين

الـى مـن يـهمه االأمــر

فقدان جواز �سفرت
م������اري������ا   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
ج����ل����ي����ن����ار ل����ي����ن����ي ري����ي����ا�����س 
�ل���ف���ل���ب���ن   ، ك����ري���������ش����ت����ي����ن����و 
رقم  �شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية 
يجده  م��ن   )2795159(
رقم  بتليفون  �الت�شال  عليه 

 055/7398988

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / ماريا كاثرين 
رييا�س كري�شتينو ، �لفلبن 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)9347934( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 055/7398988

فقدان جواز �سفرت
�رل���ي���ن���ى   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�لفلبن   ، ري��ي��ا���س   ري��ب��اي��ا 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)2618046( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 055/7398988

فقدان جواز �سفرت
/�ل����ورد معنى  �مل��دع��و  فقد 
فل�شطن   ، �ب���ودق���ه  غ����ازي 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)3104443( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 055/4041296

فقدان جواز �سفرت
خديجه   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�جلن�شية  �مل��غ��رب   ، ك���رمي 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
  )0 6 0 4 5 3 1 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/8386283
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اأخبـار الإمـارات
بح�سور اأحمد بن مكتوم و را�سد بن �سعيد

ر تعزز التكافل الجتماعي يف "ملتقى اخلري لالأحبة اخلام�س" م�ؤ�ص�صة الأوقاف و�ص�ؤون الق�صّ
•• دبي-الفجر:

و�ل�شيخ  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  مكتوم  بن  �أحمد  �ل�شيخ  من  كرمية  برعاية 
و�شوؤون  �الأوق���اف  موؤ�ش�شة  نظمت  مكتوم،  �آل  مكتوم  ب��ن  �شعيد  ب��ن  ر����ش��د 
ر بدبي، موؤخر�ً، فعالية "ملتقى �خلري لالأحبة �خلام�س"، �لتي ياأتي  �لق�شّ
تنظيمها متا�شياً مع عام �خلري، و��شتكمااًل ملبادرة �الإم��ار�ت ل�شلة �الأيتام 
مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي  ر،  و�لق�شّ

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل.
مبنطقة  �لعائلي  حممد  بن  ز�ي��د  ملتقى  يف  �أقيمت  �لتي  �لفعالية  و�شهد 

�إىل  �إ�شافة  �ملوؤ�ش�شة،  يف  �لعليا  �الإد�رة  فريق  من  ع��دد  دب��ي،  يف  �خلو�نيج 
�لقيادة  وهم  �لفعالية  يف  �مل�شاركن  �ال�شرت�تيجين  �ل�شركاء  عن  ممثلن 
�لعامة ل�شرطة دبي، و�الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بدبي، ورعاة �لفعالية، 

وجمع كبري من موظفي �ملوؤ�ش�شة وزو�ر �مللتقى و�جلمهور. 
�لفرقة  عر�س  م��ع  �خلام�س"  لالأحبة  �خل��ري  "ملتقى  ف��ق��ر�ت  و�نطلقت 
بن  بن مكتوم  �أحمد  �ل�شيخ  كل من  قام  ثم  دب��ي، ومن  ل�شرطة  �ملو�شيقية 
بتكرمي  مكتوم  �آل  مكتوم  ب��ن  �شعيد  ب��ن  ر����ش��د  و�ل�شيخ  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
��شتمتع  ذلك  وبعد  �مل�شاركة،  و�لهيئات �حلكومية  و�لدو�ئر  �لفعالية  رعاة 
�لثقافية، و�لعرو�س  �حل�شور بالعديد من �لفقر�ت �لرت�ثية، و�مل�شابقات 

�لرتفيهية، �إ�شافة �إىل فقرة توعوية قدمها �لدفاع �ملدين. 
�ملوؤ�ش�شة  ويعد هذ� �مللتقى �ل�شنوي �خلام�س �لذي ميثل ��شتمر�ر�ً جلهود 
ر و�الأيتام و�حلا�شنات،  يف عمل �خلري، وتعزيز �لتو��شل بينها وبن �لق�شّ
�لتي  �لفعاليات  �أن  حيث  وجوههم،  على  �ل�شعادة  ور�شم  عنهم،  للرتفيه 
بن  �الجتماعي  �لتكافل  روح  ب��ث  �شاأنها  م��ن  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ملتقى  ت�شمنها 
ر و�الأيتام.   �مل�شاركن، وتوفري �ال�شتقر�ر �لنف�شي للحا�شنات و�الأطفال �لق�شّ
و�أ�شهمت �لن�شاطات �لتي ت�شمنها �مللتقى يف حتقيق مزيد من �لتاآلف بن 
�الأوق��اف و�شوؤون  �لذين ترعاهم موؤ�ش�شة  و�الأيتام  ر  و�لق�شّ �ملجتمع  �أفر�د 
ر، و�أبرزت جانباً من مو�هبهم وقدر�تهم، وهو ما ي�شهل من عملية  �لق�شّ

دجمهم يف �ملجتمع عندما ي�شبحو� كبار�ً، كما �أتاحت لهم فر�شة �مل�شاركة 
نفو�شهم، ومنحتهم فر�شاً  �إىل  و�لبهجة  �لفرح  تدخل  فعالية خارجية  يف 
�أف�شل للتو��شل و�لتعارف على �أقر�نهم من �الأطفال. وكان �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
2015، مبادرة �الإم��ار�ت ل�شلة  �أطلق يف يونيو  حاكم دبي، رعاه �هلل، قد 
باإطالق مبادر�ت جمتمعية خريية يف  �شموه  نهج  ر، �شمن  و�لُق�شّ �الأيتام 
�شهر رم�شان من كل عام.  وتعمل �ملبادرة على توفري �الحتياجات �ملختلفة 
�الجتماعية،  �الحتياجات  ه��ي  م�شتويات،  ثالثة  على  ر  و�لُق�شّ ل��الأي��ت��ام 

و�الحتياج للتقدير، و�الحتياج �إىل حتقيق �لذ�ت.

)اأقدر( يعلن عن م�صروعات جديدة �صمن الحتفالت بـي�م الإنرتنت الآمن 
•• اأبوظبي-وام:

لتمكن  خ��ل��ي��ف��ة  ب���رن���ام���ج  �أع����ل����ن   
تنفيذ عدد  �عتز�مه  �أق��در  �لطالب 
و�مل�شروعات �جلديدة  �ملبادر�ت  من 
وذلك يف �إطار فعالية �ليوم �لعاملي 
�لتي   2017 �الآم�����ن  ل���الإن���رتن���ت 
حت��ت��ف��ل ب��ه��ا �ل���دول���ة �ل���ي���وم  حتت 
�أن���ت �ل��ت��غ��ي��ري.. تو��شل  ���ش��ع��ار ك��ن 

مب�شوؤولية.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي 
�لفريق  ب��رع��اي��ة  �ل��ربن��ام��ج  نظمه 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ل��د�خ��ل��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع �الحتاد 
من  وعدد  باأبوظبي  �لعام  �لن�شائي 
�ل��رئ��ي�����ش��ن م��ن �جلهات  �ل�����ش��رك��اء 
�حل����ك����وم����ي����ة. ح�������ش���ر �مل������وؤمت������ر.. 
ن��ا���ش��ر خلريباين  �ل��دك��ت��ور  �ل��ل��و�ء 
�شمو  ملكتب  �لعام  �الأم��ن  �لنعيمي 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لد�خلية  وز�رة  يف  �لطفل  حلماية 
لربنامج  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س  �ل���ط���الب  ل��ت��م��ك��ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لقوة �لعاملية �الفرت��شية و�لعقيد 
م���ب���ارك ب���ن حم�����ريوم م���دي���ر عام 
ح���م���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع و�ل����وق����اي����ة من 
�جلرمية بوز�رة �لد�خلية وعدد من 
�ملعنية  �حلكومية  �جل��ه��ات  ممثلي 
�شركاء  بالدولة  و�لطفل  ب��االأ���ش��رة 
�لطفل  حل���م���اي���ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
خليفة  وب��رن��ام��ج  �لد�خلية  ب���وز�رة 
" �أقدر" وممثلي  �لطالب  لتمكن 
و����ش���ائ���ل �الإع����������الم. و�أك�������د �ل���ل���و�ء 
�لنعيمي  خلريباين  نا�شر  �لدكتور 
�أن دولة �الإمار�ت تعترب من �لدول 
�لبيئة  ت��وف��ري  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية 
و�الأ�شرة  لالأبناء  و�ملطمئنة  �الآمنة 
وتعزز جهود �لتوعية و�لوقاية من 
خماطر �لتعامل �ل�شلبي مع �شبكة 

�الإنرتنت.
ولفت �إىل �أهمية �جلهود �حلكومية 
وخم����ت����ل����ف �جل������ه������ات �مل���ع���ن���ي���ة يف 
م��ن خماطر  �الأب��ن��اء  وق��اي��ة  تعزيز 
�الإن���رتن���ت.. د�ع��ي��ا يف ه��ذ� �ل�شدد 
�إىل �شرورة تقنن �لرقابة �الأبوية 
ل��ت�����ش��رف��ات و���ش��ل��وك��ي��ات �الأب���ن���اء يف 
على  وتدريبهم  �الفرت��شي  �لعامل 
ن�شر  وع���دم  خ�شو�شيتهم  ح��م��اي��ة 
�أو �شور قد  �أو بيانات  �أي معلومات 
ي�����ش��اء ����ش��ت��غ��الل��ه��ا و�حل���ر����س على 
�الإنرتنت  ��شتخد�م  �أوق��ات  حتديد 
ي�شبح  و�لتقنيات �حلديثة حتى ال 
�الأبناء عر�شة الإدمانه. و�أ�شاف �أن 
ت�����ش��ارك يف هذه  100 دول���ة  ن��ح��و 
�أهميتها..  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د�  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�الإمار�ت  دول��ة  م�شاركة  تاأتي  فيما 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة ب���ال���ت���ع���اون مع 
�ل�شركاء �لرئي�شين للعمل �مل�شرتك 
ل�شبكة  �أف�شل  ��شتخد�م  �أج���ل  م��ن 
�لدولة  م���وؤك���د� ح��ر���س  �الإن���رتن���ت 
�ملخاطر  من  �الأط��ف��ال  حماية  على 
عرب تثقيفهم يف �شن مبكرة. وذكر 
خلريباين �أن برنامج خليفة لتمكن 
من  �لعديد  " �قدر" نفذ  �لطالب 
ت�شمل  و�لتي  �لتوعوية  �لفعاليات 
طلبة  من  �ملزيد  تدريب  �لعام  ه��ذ� 
�ملد�ر�س و�جلامعات و�أولياء �الأمور 
ل�شبكة  �الآم�����ن  �ال���ش��ت��خ��د�م  ح����ول 
تنفيذ  �عتز�مه  موؤكد�  �الإن��رتن��ت.. 
�جلديدة  �مل�شروعات  من  جمموعة 
" مكتبة  �ل��ت��ي م���ن ب��ي��ن��ه��ا �إط�����الق 
و�لتي  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل�شوتية  �أقدر" 
�الإلكرتونية  �لتوعية  تعنى بتوفري 

بطريقة م�شموعة.
�إط�����الق بو�بة  ���ش��ي��ت��م  �أن�����ه  و�أع���ل���ن 
للتوعية  �الل���ك���رتون���ي���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�الإلكرتونية  �جل���ر�ئ���م  مب��خ��اط��ر 
لو�شائل  �الإي���ج���اب���ي  و�ال���ش��ت��خ��د�م 
�ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي و�إط�����الق " 
" و�لتي  رق��م��ي��ا  �الآم���ن���ة  �مل���در����ش���ة 
معتمد  تقييم  ن��ظ��ام  باإن�شاء  تعنى 
لقيا�س  علمية  �أ���ش�����س  على  ومبني 
�الأخطار  ملجابهة  �ملد�ر�س  جاهزية 
�لربنامج  �شيقوم  كما  �الإلكرتونية 
وتوعية  بتدريب  بالبدء  �لعام  هذ� 
�الح���ت���ي���اج���ات  وذوي  �الأح������������د�ث 
مع  �الآم���ن  �لتعامل  على  �خل��ا���ش��ة 
�شبكة �الإنرتنت. وقال �إن �الإنرتنت 
�أ���ش��ب��ح �ل��ي��وم ع��ن�����ش��ر� �أ���ش��ا���ش��ي��ا يف 

�ل��ذي نعرف  �لوقت  �حل��ي��اة.. ففي 
�أن يقدم فو�ئد  �ملمكن  �أنه من  فيه 
�لتعليم  جم��ال  يف  لالأطفال  كبرية 
يعر�شهم  ق���د  �أن�����ه  �إال  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�إىل  �ل��و���ش��ول  مثل  ك��ب��رية  ملخاطر 
مع  �لتعامل  �أو  الئ��ق  غري  حمتوى 

�لبالغن و�لغرباء.
�لعاملية  �الإح�شائيات  �أن  �إىل  ولفت 
ت�شري �إىل �أن �الأطفال على م�شتوى 
�ل���ع���امل ي��ق�����ش��ون م���ا م��ع��دل��ه 1.6 
فيما  �الإنرتنت..  على  يوميا  �شاعة 
�أن  �إىل  �ملتخ�ش�شة  �لبحوث  ت�شري 
بجميع  �الأطفال  من  �ملائة  يف   62
�أن���ح���اء �ل���ع���امل ك��ان��ت ل��ه��م جتربة 
يف   42 و�أن  �الإن��رتن��ت  على  �شلبية 
و�الأمهات  �الآب�����اء  م��ن  ف��ق��ط  �مل��ائ��ة 

يدركون هذ� �لو�قع حتى �الآن.
و�الأمهات  �الآب����اء  ودع���ا خل��ري��ب��اين 
على  �الط���������الع  �إىل  و�الأط�������ف�������ال 
ومتطلبات  �ل�����ش��الم��ة  �ح��ت��ي��اط��ات 
لالإنرتنت  �الآم��������ن  �ال����ش���ت���خ���د�م 
وكيفية �الإبالغ عن حاالت �الإ�شاءة 

�لتي حتدث عن طريقه.
�إع��������د�د�ت  ه���ن���اك  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�خل�شو�شية  ع���ل���ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
�الأجهزة  م�شتخدم  ���ش��ن  وحت��دي��د 
�لو�لدين  م��ن  يتطلب  م��ا  �ل��ذك��ي��ة 
على  �ط��������الع  ع����ل����ى  ي����ك����ون����و�  �أن 
�أجهزة  ع��ل��ى  �مل��ح��م��ل��ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
منا�شبتها  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �أط��ف��ال��ه��م 
الأعمارهم وتنبيههم �إىل �حلذر من 
�لغرباء  �إقامة عالقات �شد�قة مع 
�لكمبيوتر يف مكان  و�شرورة و�شع 

عام باملنزل.
�لدكتور  �لعقيد  ذكر  ومن جانبه.. 
�إب����ر�ه����ي����م �ل����دب����ل �مل���ن�������ش���ق �ل���ع���ام 
�لطالب  لتمكن  خليفة  لربنامج 
�لعاملي  �ليوم  فعاليات  " �أقدر" �أن 
لتعزيز  ت��ه��دف  �الآم����ن  ل��الإن��رتن��ت 
�ل����وع����ي ب����االأخ����ط����ار �مل���رتت���ب���ة عن 
�ال�شتخد�م �ل�شيئ لالإنرتنت وبيان 
�الأمثل  �ال�شتخد�م  وكيفية  عو�قبه 
و�شلوكية  �أخالقية  ملعايري  وفقا  له 
�أهد�ف  مع  يتطابق  ما  وه��و  الئقة 
لتوحيد  ي�����ش��ع��ى  �ل����ذي  �ل���ربن���ام���ج 
قبل  م��ن  �ملنفذة  �لوطنية  �جل��ه��ود 
و�لهيئات  �ل�������وز�ر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�الحت������ادي������ة و�مل���ح���ل���ي���ة و�ل���ق���ط���اع 
�خلا�س بهدف بناء �أجيال طالبية 
و�عية حم�شنة قادرة على مو�جهة 

حتديات �حلا�شر و�مل�شتقبل.
 6 100 دول���ة م��ن  وق���ال �إن ن��ح��و 
بفعالية  �ل��ع��ام  ه��ذ�  حتتفل  ق���ار�ت 
�ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي ل���الإن���رتن���ت �الآم����ن 
فرب�ير  �شهر  يف  �شنويا  ت��ق��ام  �ل��ت��ي 
م��ن خ���الل ع���دة ف��ع��ال��ي��ات توعوية 
�ال�شتخد�م  ثقافة  لغر�س  متنوعة 
�الأمثل ل�شبكة �الإنرتنت لدى كافة 

�أفر�د �ملجتمع.
�الإمار�ت  دول��ة  ل��دى  �أن  �إىل  ولفت 
عالية  نفاذ  ن�شبة  �ملتحدة  �لعربية 
�الإنرتنت  �شبكة  مل�شتخدمي  ج���د� 
 26 و�ل���  عربيا  �الأوىل  وتعد  عامليا 
عامليا يف موؤ�شر �جلاهزية �ل�شبكية.. 
م�شتخدمي  ع���دد  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�الإنرتنت يف �لعام 2017 بالدولة 
�مل��ائ��ة من  99 يف  ن�شبة  �إىل  و���ش��ل 
عدد  و���ش��ل  بينما  �ل�����ش��ك��ان..  ع���دد 
 7.5 " �إىل  ب��وك  " في�س  ح�شابات 

مليون ح�شاب.
يو��شل  �لربنامج  �أن  �لدبل  و�أعلن 
ثقافة  �شهادة  الإط��الق  ��شتعد�د�ته 
" �شايرب  �الإل����ك����رتوين  �ل��ت��و����ش��ل 
�شي 3 " ملدر�شي �لدولة من خالل 
عليهم..  �خ��ت��ب��ار  �آالف   10 ت��وزي��ع 
حيث تثبت هذه �ل�شهادة �أن حاملها 
مي��ت��ل��ك �حل���د �الأدن�����ى م��ن �ملعرفة 
�ملخاطر  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  جم����ال  يف 
�لتكنولوجية و�ال�شتخد�م �الإيجابي 
مكافحة  ق��ان��ون  وم��ع��رف��ة  للتقنية 
من  وغريها  �الإلكرتونية  �جلر�ئم 

�ملو��شيع ذ�ت �ل�شلة.
و�أ�شار �إىل �أن �لربنامج حر�س على 
يوميا  منزل   1000 �إىل  �لو�شول 
ع���ن ط���ري���ق ت���وزي���ع ن��ح��و 1000 
كتيب توعية وتوزيع متو�شط 200 
�لعام  خ��الل  �ليوم  يف  توعية  هدية 
�قدر  "م�شابقة  و�إط���الق   2016
للتوعية �لطالبية" لكافة �لطالب 
��شتالم  مت  ح���ي���ث  �ل������دول������ة..  يف 
ما  م��ت��ن��وع  م�����ش��روع   1000 ن��ح��و 

�شورة  و534  ف��ي��دي��و   221 ب��ن 
و235 ق�شة.

�أن��ه �شيتم تكرمي �لطلبة  �إىل  ون��وه 
�ليوم  ف��ع��ال��ي��ة  خ�����الل  �ل���ف���ائ���زي���ن 
مت  حيث  �الآم���ن  لالإنرتنت  �لعاملي 
ر�شد نحو 240 �ألف درهم جو�ئز 
للطلبة �لفائزين من �ل�شف �الأول 
وح��ت��ى �مل��رح��ل��ة �جل��ام��ع��ي��ة. و�أف����اد 
�إط������الق جمالت  ب���اأن���ه مت  �ل���دب���ل 
توعية �إلكرتونية موجهة للو�لدين 
و�الأبناء و�ملعلمن باللغتن �لعربية 
من  حتميلها  وميكن  و�الإجنليزية 
�إ�شافة  و�ن����دروي����د..  �آب���ل  م��ت��ج��ري 
�لفيديوهات  م��ن  �ل��ع��دي��د  الإن���ت���اج 
�لتوعوية �لتي حتتوي على ر�شائل 
توعية موجهة لكافة فئات �ملجتمع 
�لتو��شل  و�شائل  على  ن�شرها  ومت 

�الجتماعي.
�إن �لربنامج �شارك باجلو�ئز  وقال 
ملجتمع  �لعاملية  �لقمة  �لعاملية مثل 
و�ل��ت��ي ح�شد  �مل��ع��ل��وم��ات يف جنيف 
خ���الل���ه���ا �ل����ت����م����ي����ز.. ك���م���ا ����ش���ارك 
و�لذي  �الإن��رتن��ت  مب��وؤمت��ر حوكمة 
�مل��ك�����ش��ي��ك بهدف  م���وؤخ���ر� يف  ع��ق��د 
�إىل  �لعاملية  �الطالع على �لتجارب 
جانب ن�شر �لتوعية �شمن معر�س 
" �آي�شنار  �ل���دويل  وم��وؤمت��ر �الأم���ن 
�ملحلية  �لفعاليات  من  و�لعديد   "
م���ث���ل م��ل��ت��ق��ى �أب���وظ���ب���ي �الأ�����ش����ري 
�لقمة  وموؤمتر  �لظفرة  ومهرجان 
�إىل  وغريها.  �الفرت��شية  �لعاملية 
ذل�����ك.. ق����ال حم��م��د غ���ي���اث مدير 
ع�����ام ب���رن���ام���ج حم���م���د ب����ن ر�����ش���د 
يعمل  �لربنامج  �إن  �ل��ذك��ي  للتعلم 
�لتعليمية  بالعملية  �الرت��ق��اء  على 
�لتقنية  �لو�شائل  م��ن  باال�شتفادة 
�حلديثة يف تطوير قدر�ت �ملحاكمة 
�ملنطقي  و�ال���ش��ت��دالل  و�ال���ش��ت��ن��ت��اج 
لدى �لطالب.. الفتا �إىل �أن �شبكة 
�لرئي�شي  �لع�شب  ت�شكل  �الإنرتنت 
ي��ق��وم ع��ل��ي��ه م��ف��ه��وم �لتعلم  �ل����ذي 

�لذكي.
و����ش���ع جم��م��وع��ة من  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�شيتم  �ل���ت���ي  و�مل�����ب�����ادر�ت  �الأف����ك����ار 
�الإنرتنت  ي��وم  مع  تز�منا  تنفيذها 
برنامج  مع  �لتعاون  ومنها  �لعاملي 
 " �ل��ط��الب  لتمكن  خليفة  �ل�شيخ 
�أقدر" لن�شر جمموعة من �لر�شائل 
�شا�شات  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  �ل���ت���وع���وي���ة 
�لطالب و�ملعلمن و�مل��در�ء لتغطي 
�أك����رث م���ن 70 �أل����ف م�����ش��ت��خ��دم يف 
در��شية  ح�ش�س  وتنظيم  �مل��د�ر���س 
ح���ول ه���ذ� �مل��و���ش��وع. ون���وه �إىل �أن 
�لذكي  �لتعلم  م��د�ر���س  يف  �ملعلمن 
�شينظمون �أن�شطة توعية وم�شابقات 
ت��ت��و�ف��ق وتخدم  ب��ال��ط��ل��ب��ة  خ��ا���ش��ة 
�إعد�دها  مت  �لتي  �لر�شائل  �أه��د�ف 
م�شتخدمي  �شالمة  على  للحفاظ 
مفهوم  وتكري�س  وغر�س  �الإنرتنت 
�ال���ش��ت��خ��د�م �الآم����ن ل���دى �لطالب 
تنفيذ  ج��ان��ب  �إىل  م��ب��ك��ر..  عمر  يف 
مو�قع  على  �شاملة  �إعالمية  حملة 
�الجتماعي.  للتو��شل  �ل��ربن��ام��ج 
و�أكد �أن �لتوعية مبخاطر �الإنرتنت 
وكيفية �ال�شتخد�م �الآمن له متثل 
ن�شاطا م�شتمر� لدى �لقائمن على 
ب��رن��ام��ج حم��م��د ب��ن ر����ش��د للتعلم 
نعمل وفق  " �أننا  �ل��ذك��ي.. م�شيفا 
تت�شمن  و����ش��ح��ة  ���ش��ن��وي��ة  �أج���ن���دة 
�شلفا  وجم��دول��ة  م�شتمرة  حمالت 
�ل���ع���ام وت��ت��ن��وع �لفئات  ع��ل��ى م����د�ر 
باالإ�شافة  لت�شمل  منها  �مل�شتهدفة 
�أول�����ي�����اء  م�����ن  ك�����ال  �ل�����ط�����الب  �إىل 
كيفية  ع��ل��ى  و�إط���الع���ه���م  �الأم�������ور 
�الأطفال  ��شتخد�م  متابعة  و�أهمية 

".. الفتا  �ملدر�شة  خ��ارج  لالإنرتنت 
�إىل �أن �ل�شر�كة بن �ملدر�شة و�ملنزل 
تعد عن�شر� �أ�شا�شيا وهاما يف توفري 

�حلماية لالأطفال.
�إط���ار �لتحول  �أن��ه مت و�شع  و�أع��ل��ن 
ن��ح��و �مل���د�ر����س �ل��ذك��ي��ة م���ن خالل 
�أم���ن �الإن���رتن���ت يف  ت�شمن حم���ور 
للتحول  �ل��ع��ام��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
بكيفية  �الأط���ف���ال  وت��وع��ي��ة  �ل��ذك��ي 
��شتخد�م مو�قع ومن�شات �لتو��شل 
�الجتماعي. و�أ�شاف "�أطلقنا �لعام 
�الإلكرتوين  ���ش��امل  م��وق��ع  �مل��ا���ش��ي 
خليفة  ب����رن����ام����ج  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
و�لقيادة  /�أق��در/  �لطالب  لتمكن 
�لعامة ل�شرطة دبي و�لهيئة �لعامة 
حيث  �الت�����ش��االت..  قطاع  لتنظيم 
موحدة  من�شة  �مل��وق��ع  ه���ذ�  ي��وف��ر 
مبخاطر  �الأم����ن����ي  �ل���وع���ي  ل��ن�����ش��ر 
لتكنولوجيا  �خل��اط��ئ  �ال���ش��ت��خ��د�م 
�الأط���ف���ال و�لطلبة  ب��ن  �مل��ع��ل��وم��ات 
�ملجتمع  �أف��ر�د  وبقية  خا�س  ب�شكل 
ب�شكل عام. �إىل ذلك.. �أ�شاد حممد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل 
ل���ق���ط���اع �ل���ع���م���ل���ي���ات �مل���در����ش���ي���ة يف 
بجهود  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�لطالب  لتمكن  خليفة  ب��رن��ام��ج 
"�أقدر" يف تنظيم �لفعالية بالتعاون 

مع �ل�شركاء.
ك��م��ا ث��م��ن ح��ر���س �ل��ربن��ام��ج على 
للطالب  توعية  حما�شر�ت  تنظيم 
للتعامل  �الأ�شاليب  باأف�شل  تنبههم 

مع �شبكة �النرتنت.
�الأ�شرية  �لرقابة  �شرورة  �إىل  ودعا 
لالإنرتنت  ولوجهم  �أث��ن��اء  لالأبناء 
�لذكية  �لهو�تف  �أجهزة  �نت�شار  مع 
و�حلو��شيب  �ل��ل��وح��ي��ة  و�الأج���ه���زة 
ب�شكل  م��ن��ت�����ش��رة  �أ���ش��ب��ح��ت  و�ل���ت���ي 

كبري.. 
تطلب  ق��د  �مل���د�ر����س  �أن  �إىل  الف��ت��ا 
م�������ش���اري���ع ت����رب����وي����ة ت��ت��ط��ل��ب من 
�ل���ط���الب �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �الأج���ه���زة 
ي���ج���ب على  �ل���ت���ق���ن���ي���ة وب����ال����ت����ايل 
�الآب���اء و�الأم��ه��ات �حل��ر���س بتقنن 
�الأبناء  جلو�س  حيث  م��ن  �ل��رق��اب��ة 
يف �ل�شاالت �ملفتوحة عند تعاملهم 
و���ش��دد على  �الإن���رتن���ت.  �شبكة  م��ع 
و�ملر�هقن  �الأط��ف��ال  منع  ���ش��رورة 
م����ن �الن����غ����الق ع���ل���ى �أن��ف�����ش��ه��م يف 
تعاملهم  خ���الل  �خل��ا���ش��ة  غ��رف��ه��م 
�أن  �إىل  �الإنرتنت.. الفتا  �شبكة  مع 
جهاز �لهاتف تر�شده عيون كثرية 
�لعنكبوتية  �ل�شبكة  �لبعد عرب  من 
وه���ن���اك �أ���ش��خ��ا���س جم��ه��ول��ون قد 
�الأب����ن����اء وجمع  ي���ح���اول���ون خ�����د�ع 
معلومات ح�شا�شة عنهم و�بتز�زهم 
�أهمية  �ل��ظ��اه��ري  و�أك���د  بعد.  فيما 
تعاون �ل�شركاء من خمتلف �جلهات 
�حلكومية يف �حتفالية �ليوم �لعاملي 
م��وؤك��د� حر�س  �الآم���ن..  لالإنرتنت 
دعم  على  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س 
�حل�شارية  و�مل�����ش��روع��ات  �مل���ب���ادر�ت 
�ل��ت��ي ت��ع��زز م��ن وق��اي��ة �الأب���ن���اء من 
خم��اط��ر �ل��ت��ع��ام��ل �ل�����ش��ل��ب��ي وغري 
�الآم���ن م��ع �شبكة �الإن��رتن��ت. وقال 
�ملدير  �ل��ك��وي��ت��ي  �ل���دك���ت���ور حم��م��د 
�لوطنية  ب���ال���ه���ي���ئ���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لهيئة  �إن  �الإل�����ك�����رتوين  ل���الأم���ن 
ووف��ق��ا مل��ر���ش��وم �ل��ق��ان��ون �الحت���ادي 
باإن�شائها   2012 ل�شنة   /3/ رق�م 
�ملوؤمتر�ت  عقد  تخ�ش�شاتها  ت�شمل 
و�لتعاون  فيها  و�مل�شاركة  و�لندو�ت 
و�لدولية  �الإقليمية  �ملنظمات  م��ع 
و�خت�شا�شات  وم��ه��ام  �ل�شلة  ذ�ت 
�أو  �أخرى تكلف بها مبوجب قانون 

بقر�ر من �ملجل�س.

�ل���ف���ع���ال���ي���ات  �أه���������م  �إىل  و�أ��������ش�������ار 
يف  �لهيئة  تنفذها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
ب��اال���ش��ت��خ��د�م �الآمن  �إط����ار �ل��وع��ي 
لالإنرتنت من خالل تنظيم زيار�ت 
مدر�شية لتوعية �لطالب و �لهيئة 
�لتوعية  ب��ر�م��ج  ع��رب  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
�لطلبة  لت�شجيع  �مل�شابقة  وط���رح 
بر�مج  وتنظيم  و�إع���د�د  للم�شاركة 
�الإلكرتونية  �ملغامرة  ك�"  تعليمية 
�الأمن  مب��ج��ال  �لتوعية  ب��ه��دف   "
�الإلكرتوين وت�شجيع �لطالب على 

�النخر�ط يف هذه �ملجاالت.
ك��م��ا ع��م��ل��ت �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى �إع������د�د و 
" �ملبدع  ك���  تعليمية  ب��ر�م��ج  تنظيم 
�لتوعية  ب���ه���دف   " �الإل�����ك�����رتوين 
�الإلكرتونية  �لتخ�ش�شات  مبجال 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة وت�������ش���ج���ي���ع �ل����ط����الب 
�الإب�����د�ع و�الب��ت��ك��ار يف �ملجال  ع��ل��ى 
�الأمور  �أولياء  وتوعية  �الإلكرتوين 
�لتي  �الإل���ك���رتون���ي���ة  ب��ال��ت��ح��دي��ات 
لها  ويتعر�س  �لدولة  لها  تتعر�س 
�شمو  دي��و�ن  مع  و�لتن�شيق  �أبنائهم 
ثقافة  ل��ن�����ش��ر  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�الأم���ن �الإل��ك��رتوين يف �ملجال�س يف 

�إمارة �أبوظبي و�لعن.
�أن��������ه مت ت���ن���ف���ي���ذ ور������س  و�أو�������ش������ح 
�ملعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  مل���در����ش���ي  ع���م���ل 
�أبوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�الأمن  للتعليم لتوعيتهم مبخاطر 
�الإلكرتوين و�إعد�د ر�شائل توعوية 
من  ون�شرها  للطالب  وم�شابقات 
�لتو��شل �الجتماعي  خالل مو�قع 
�أن�������ش���ت���ج���ر�م و ت���وي���ت ل��ت�����ش��اه��م يف 
�ل��ت��وع��ي��ة ب�شوره  ر���ش��ائ��ل  ت��و���ش��ي��ل 
للطالب  �لعمري  �مل�شتوى  تنا�شب 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  و�لتن�شيق 
�لتهديد�ت  �أح��دث  ح��ول  و�خلا�شة 

�الإلكرتونية وطرق �لت�شدي لها.
مدير  �ملزينة  غيث  �ملهند�س  و�أك���د 
�لعامة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  �الأع���م���ال  ����ش���وؤون 
�أن  ل��ت��ن��ظ��ي��م ق����ط����اع �الت���������ش����االت 
�لبيئة  ت��وف��ري  �أك���رب يف  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�الآمنة ال�شتخد�م �شبكة �الإنرتنت.. 
الفتا �إىل حر�س �لهيئة على توعية 
برنامج  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل����ط����الب 
�أقدر"   " �ل��ط��الب  لتمكن  خليفة 
�إر�شادي  دليل  �إع���د�د  على  و�لعمل 
�شبكة  م��ع  مقننة  ب�شورة  للتعامل 
�لتو��شل  م����و�ق����ع  �أو  �الإن�����رتن�����ت 

�الجتماعي.
وح���������ذر م������ن خم�����اط�����ر �الب������ت������ز�ز 
تعزيز  �إىل  د�ع���ي���ا  �الإل�����ك�����رتوين.. 
لالأبناء يف هذ�  �الأ���ش��رة  رق��اب��ة  دور 
ل�شبكة  ول���وج���ه���م  �أث����ن����اء  �جل���ان���ب 
م�شاركة  �أن  و�أو�����ش����ح  �الإن����رتن����ت. 
�لعاملي  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ة  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
تاأتي  �الآمن2017  ل���الإن���رتن���ت 
�نطالقا من دوره��ا يف ن�شر �لوعي 
�ال�شتخد�م  و�شبل  �ملعلومات  باأمن 
ب��االإن��رتن��ت ودع��م��ا ملبادر�ت  �الآم���ن 
�لدولة يف هذ� �ملجال بالتعاون مع 
�لطالب  لتمكن  خليفة  ب��رن��ام��ج 
�لتوعية  جهود  يعزز  مبا  "�أقدر" 
مل���خ���ت���ل���ف ف�����ئ�����ات �مل���ج���ت���م���ع ح����ول 
�ملتمثلة  �لعام  هذ�  حملة  م�شامن 
يف �لتعريف مبخاطر ن�شر �ل�شائعات 
و�لت�شدي  �الإل����ك����رتوين  و�ل��ت��ن��م��ر 

لهذه �ملخاطر ومو�جهتها. 
عبد�لعزيز  ذك����ر  ج���ان���ب���ه..  وم����ن 
�ملعلومات  �أم��ن  مهند�س  �لزرعوين 
ب�������اإد�رة �ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�ل����رب�م����ج يف 
ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع  �ل���ع���ام���ة  �ل���ه���ي���ئ���ة 
باملنا�شبة  ت�����ش��ري��ح  يف  �الت�����ش��االت 
�إطالق  �أن م�شاركة �لهيئة تت�شمن 
ح�������ش���اب���ات ���ش��خ�����ش��ي��ة ����ش���امل على 

الإي�شال  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��ب��ك��ات 
مب�شط  باأ�شلوب  �الأم��ن��ي��ة  �لتوعية 
�الأمور  و�أولياء  و�ل�شباب  لالأطفال 
"�شامل"  م��وق��ع  �إط���الق  مت  �أن  بعد 
يف �أكتوبر 2016.. �إ�شافة الإقامة 
�لدولة  �أرج�����اء  يف  �ل��ت��وع��ي��ة  ور�����س 
ح�����ول ���ش��ب��ل �ال����ش���ت���خ���د�م �الآم�����ن 
�خل�شو�شية  وح��ف��ظ  ل���الإن���رتن���ت 
�لرقمي  �لعامل  ملخاطر  و�لت�شدي 
ن�شر  يف  �الإع����������الم  دور  وت����ع����زي����ز 
�لتوعوية  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �لن�شائح 

حول مو�شوع �حلملة.
  و�أو�شح �أن �مل�شاركة تاأتي ��شتكماال 
�مل�����ش��ت��م��رة يف ن�شر  �ل��ه��ي��ئ��ة  جل��ه��ود 
�لوعي باأمن �ملعلومات عرب �لفريق 
�ل���وط���ن���ي ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة ل���ط���و�رئ 
 AECERT �الآيل  �حل���ا����ش���ب 
و�ل������ذي ي��ع��م��ل م��ن��ذ ع����ام 2009 
�لتوعوية  �ل����ور�����س  �إق����ام����ة  ع���ل���ى 
�لفعاليات  و�إق��ام��ة  �لن�شائح  ون�شر 
حملة  منها  �ملو�شوع  ب��ذ�ت  �ملتعلقة 
�لتي  �الإلكرتوين  �البتز�ز  مكافحة 
مت �إط��الق��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع خدمة 
 2016-2015 خ����الل  �الأم������ن 
و�أثر�  بالغا  �هتماما  الق��ت  و�ل��ت��ي 

على �ملتلقن.
وق�����ال �أح���م���د حم��م��د �مل�����رر مدير 
بديو�ن  �حلكومية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 
وزير �لد�خلية �إن م�شاركة خمتلف 
�ملثمر  وتعاونها  �حلكومية  �جلهات 
�لعاملي  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ة  �إح����ي����اء  يف 
لالإنرتنت �الآمن تاأكيد على �هتمام 
�لقيادة �لعليا وحر�شها على توفري 
لالأ�شرة  و�مل�شتقرة  �الم��ن��ة  �لبيئة 
�أن مثل هذه  �إىل  و�الأب���ن���اء.. الف��ت��ا 
�لوقائي  �ل��دور  تعزز من  �مل��ب��ادر�ت 
�شبكة  خماطر  من  �البناء  حلماية 

�الإنرتنت.
و�أكدت هنادي �شالح �ليافعي مدير 
�إد�رة �ملجل�س �الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة 
بال�شارقة رئي�س �للجنة �لتنظيمية 
بال�شارقة  �ل��ط��ف��ل  ���ش��الم��ة  حلملة 
�أف�شل  �ملجل�س على تطبيق  حر�س 
تكوين  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �مل��م��ار���ش��ات 
�أ�شرة �آمنة و�شعيدة باإمارة �ل�شارقة 
�لدولة  �إطار��شرت�تيجية  يف  وذلك 
جمتمع  يت�شم  ب���اأن  تقت�شي  �ل��ت��ي 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الم������ار�ت  دول����ة 
باالأمان و�لق�شاء �لعادل و�نطالقا 
م����ن ح���ر����س ق����ي����ادة �ل����وط����ن على 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �جل����ه����ود  ت���وح���ي���د 
للتوجيهات  وت��ن��ف��ي��ذ�  �الحت�������ادي 
�لكرمية من قرينة �شاحب �ل�شمو 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل�����ش��ارق��ة..  ح��اك��م 
جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة 
�الأ�شرة.  ل�����ش��وؤون  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
على  ع���م���ل  �مل���ج���ل�������س  �أن  وذك��������رت 
�مل�شتمرة  �لتوعية  حمالت  �إط��الق 
�لتي ت�شتهدف ويل �الأم��ر و�لطفل 
حيث  �لطفل  مع  يتعامل  من  وك��ل 
�أطلقت �شمو رئي�شة �ملجل�س �الأعلى 
�شالمة  ح��م��ل��ة  �الأ������ش�����رة  ل�������ش���وؤون 
�لطفل يف عام 2011 بهدف توعية 
بكل  وفعال  مبا�شر  ب�شكل  �الأطفال 
�شمن  وم��ن  ب�شالمتهم  يتعلق  م��ا 
ذل��ك �ال���ش��ت��خ��د�م �الأم��ث��ل ل�شبكات 

�لتو��شل �الجتماعي و�الإنرتنت.
ت�شارك  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
وباأمن  بالطفل  معنية  جهات  فيها 
�ملعلومات وذلك ليتم �ختيار �أف�شل 
عر�شها  ���ش��ي��ت��م  �ل���ت���ي  �مل���ح���ت���وي���ات 
و�لكادر  �أم����ره  وويل  �ل��ط��ف��ل  ع��ل��ى 

�لتدري�شي يف �ملد�ر�س بهدف تعزيز 
�لوعي و�شوال �إىل �أف�شل ��شتخد�م 
و�أ�شافت  �الإم����ار�ت.   يف  لالإنرتنت 
�شتقوم  م�������ش���ارك���ة  ج���ه���ة  ك����ل  �أن������ه 
و�لفعاليات  �جل����ه����ود  ب��ت�����ش��م��ن 
�خلطة  يف  �ملو�شوع  بنف�س  �ملتعلقة 
�ال�شرت�تيجية �ل�شنوية لل�شري على 
نهج و�حد و�شوال �إىل �أعلى �شريحة 
ممكنة من �لطالب و�أولياء �الأمور 
ح���ي���ث ي���ع���د ت���ع���زي���ز �ل���ث���ق���اف���ة من 
�أه���م �الأول���وي���ات الإح����د�ث �لتغيري 
ومفاهيم  �أ���ش��ول  ون�شر  �الإي��ج��اب��ي 
��شتخد�م �الإنرتنت ب�شكل �آمن ملا قد 
�مل��ر�ه��ق من  �أو  �لطفل  له  يتعر�س 
ت�شفحه  خالل  خماطر  �أو  م�شاكل 
�الإن��رتن��ت وخ��ل��ق ه��ذ� �ل��وع��ي لدى 
�لوقاية  ب�����ش��ب��ل  وت��ع��ري��ف��ه  �ل��ط��ف��ل 
و�لت�شرف �ل�شحيح يف حال تعر�شه 
تنمر  �أو  �ب��ت��ز�ز  �أو  م�شايقات  الأي 
�للجوء  بطرق  وتعريفة  �إلكرتوين 
�ملخت�شة.. معربة عن  �إىل �جلهات 
بتوفري  �ال�شتد�مة  تعزيز  يف  �أملها 

بيئة �آمنة جلميع �الأ�شر.
مديرة  �ل��ل��م��ك��ي  �أح�������الم  و�أك��������دت 
باالحتاد  و�لتنمية  �لبحوث  �إد�رة 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام ح���ر����س �الحت����اد 
�ملبادر�ت  �إطالق  تاأ�شي�شه على  منذ 
�الإمار�تية  �مل���ر�أة  لتمكن  �ل��ه��ادف��ة 

و�الهتمام مبحور �لتكنولوجيا.
ولفتت �إىل �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية 
ملوؤ�ش�شات  �ل���ن���ج���اح  حت���ق���ق  �ل���ت���ي 
�مل��ج��ت��م��ع.. م��ث��م��ن��ة �جل���ه���ود �لتي 
لتمكن  خ��ل��ي��ف��ة  ب��رن��ام��ج  ي��ب��ذل��ه��ا 
�لطالب "�أقدر" وحر�شه على تبني 
مبادر�ت متميزة للحفاظ على �أمن 
�الهتمام  م��ع  �مل��ج��ت��م��ع  و����ش��ت��ق��ر�ر 
بتمكن �ملر�أة و�حلفاظ على �لن�شيج 
�الجتماعي. و�أ�شارت �إىل �أن �الحتاد 
من  �عتبار�  �شينظم  �لعام  �لن�شائي 
�ليوم �لثالثاء عدد� من �لفعاليات 
لالأنرتنت  �لعاملي  لليوم  �مل�شاحبة 
�الآم���ن يف �إط���ار �حل��ر���س على رفع 
�ملرتتبة  باملخاطر  �لوعي  م�شتوى 
�مل�شوؤول  غ���ري  �ال����ش���ت���خ���د�م  ع��ل��ى 
ي��ع��ق��د حما�شرة  ل��الإن��رتن��ت ح��ي��ث 
"ويل �الأم��ر يف  توعية حتت عنو�ن 

ع�شر �لتو��شل �الجتماعي".
�ملحاور  �أه����م  �مل��ح��ا���ش��رة  وت��ن��اق�����س 
وتثقيف  ت���وع���ي���ة  يف  �الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�لو�لدين و�أولياء �المور يف �ملجتمع 
باال�شتخد�م �الآمن ل�شبكة �الإنرتنت 
وتوجيه �الأبناء نحو �شلوك �أف�شل يف 
��شتخد�م �ل�شبكة وقنو�ت �لتو��شل 
باملخاطر  وتعريفهم  �الج��ت��م��اع��ي 
�ال�شتخد�م  ع��ل��ي��ه  ي��ن��ط��وي  �ل���ت���ي 
كما  وقالت  �لقنو�ت.   لهذه  �خلطاأ 
ي��ن��ظ��م �الحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي ي���وم غد 
" �لتوعية  ور�شة عمل حتت عنو�ن 
وتطبيقات  �الجتماعية  بالهند�شة 
�الجتماعي"  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
وت������ط������رح ع��������دة حم���������اور �أه���م���ه���ا 
و�الأجهزة  �مل��وق��ع  خم��اط��ر حت��دي��د 
�ل�شخ�شية  �ملعلومات  و�أمن  �لذكية 
�الئتمانية  �لبطاقة  مع  و�لتعامل 

وقانون �جلر�ئم �الإلكرتونية.
�شيعمل خالل  �أن �الحتاد  و�أ�شافت 
���ش��ه��ر ف���رب�ي���ر �حل�����ايل ع��ل��ى ن�شر 
ر���ش��ائ��ل ت��وع��وي��ة م��ن خ��الل قنو�ت 
ت�شتهدف  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
ك��اف��ة ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع ���ش��ع��ي��ا �إىل 
�المثل  �ال����ش���ت���خ���د�م  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر 
ل�شبكة �النرتنت و�شبكات �لتو��شل 

�الجتماعي.
�لعام  �لن�شائي  �أن �الحتاد  و�أ�شافت 
�لفعاليات  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ي�شعى 
�شريحة  الأك�������رب  �ل����و�����ش����ول  �إىل 
على  تقع  حيث  �ملجتمع  يف  ممكنة 
ع��ات��ق��ه م�����ش��وؤول��ي��ة ت��وع��ي��ة �الف����ر�د 
�لتو��شل  ���ش��ب��ك��ات  �����ش���ت���خ���د�م  يف 
و�شو�بطه  و�الن��رتن��ت  �الجتماعي 
�لتو��شل  ����ش���ب���ك���ات  �أث�������ر  وب�����ي�����ان 
و�ملجتمعات  �الأف��ر�د  يف  �الجتماعي 
وطرق  �أ�ش�س  حتديد  يف  و�الإ���ش��ه��ام 
ل�شبكات  �الأم�����ث�����ل  �ال�����ش����ت����خ����د�م 
و�شبكات  �الج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
��شتثمار  ���ش��ب��ل  وت��ع��زي��ز  �الن���رتن���ت 
�لتوعية  �ل�شبكات يف جم��االت  هذه 

و�لتثقيف �ملجتمعي.
�ل���دك���ت���ور م��ه��ن��د���س حامد  و�أ�����ش����ار 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لنيادي  حممد 
جل��م��ع��ي��ة �الإم�������ار�ت ل��ل��ح��م��اي��ة من 

�أن �جلمعية  �إىل  خماطر �الإنرتنت 
غ���ري رب��ح��ي��ة م��رخ�����ش��ة م���ن وز�رة 
بتوعية  وت��خ��ت�����س  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية 
�ملجتمع بكل فئاته وخا�شة �ل�شباب 
�ملحتملة  و�لتهديد�ت  �ملخاطر  بكل 
�الإلكرتوين  �لف�شاء  ��شتخد�م  من 
ومت���ك���ي���ن���ه���م م������ن م�����و�ج�����ه�����ة كل 
�الحتماالت �لتي ميكن من خاللها 

��شتغاللهم.
وذكر �أن دور �جلمعية يحقق �أهد�ف 
�ليوم �لعاملي لالأنرتنت �الآمن كونها 
بن�شر  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ن  و�ح����دة 
�لوعي يف جمتمع �الإمار�ت باأهمية 
��شتخد�م �الإنرتنت بطريقة �شليمة 
مع  وبالتعاون  �ملخاطر  من  خالية 
�لطالب  لتمكن  خليفة  ب��رن��ام��ج 
�ال�شرت�تيجي.  �ل�شريك  "�أقدر" 
رئي�س  ����ش���ت���ي���و�رت  ج������وردن  و�أك������د 
جيم�س  جم���م���وع���ة  م����ن  �مل���ع���رف���ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وجم���م���وع���ة �مل���د�ر����س 
�لكامل  �الل���ت���ز�م  �إىل  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة 
من  �لطلبة  بتاأمن  �الأم��د  وطويل 
�مل��خ��اط��ر و�اله��ت��م��ام ب��ال��ع��م��ل على 
حت�����ش��ي��ن��ه��ا وت�����ش��ه��ي��ل��ه��ا م���ن خالل 
�لتي  �الإلكرتونية  �حلماية  مبادرة 

مت �الإعالن عنها �م�س.
�أن جمموعة مد�ر�س جيم�س  وذكر 
�الأمن  بتطويرتطبيق  فعليا  ب��د�أت 
�الإلكرتوين ومكونات خدمات هذه 
�لعمل حاليا  �ملبادرة.. فيما يجري 
�لالزمة  �خل����ط����و�ت  �إع�������د�د  ع��ل��ى 
للح�شول على �العتماد ح�شب هذه 
�ملبادرة م�شيد� بالدعم �لالحمدود 
من  �ملجموعة  عليه  ح�شلت  �ل��ذي 
برنامج خليفة لتمكن �لطالب يف 
�إجن���اح �مل��ب��ادرة. وق��ال ك��ن كوري�س 
م��دي��ر م��رك��ز �الإن���رتن���ت �الآم����ن يف 
�الإم���ار�ت  دول��ة  �إن  �ملتحدة  �ململكة 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ت��ع��د ر�ئ����دة على 
�مل�شتوى �الإقليمي يف جمال حماية 
�الإنرتنت.  و�الأطفال عرب  �لطالب 
ك��م��ا �أ���ش��اد ب��ج��ه��ود ب��رن��ام��ج خليفة 
"�أقدر" يف جمال  �لطالب  لتمكن 
�ل��ت��وع��ي��ة �ل��ط��الب��ي��ة.. م���وؤك���د� �أن 
مب�شاركة  و�لتعاون  �ل�شر�كة  جهود 
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عامليا يحتذى به.
�إيلي بادل خبرية حماية    و�أعربت 
�ململكة  �الإن�����رتن�����ت  ع����رب  �أط����ف����ال 
يف  بامل�شاركة  �شعادتها  عن  �ملتحدة 
هذ� �ملوؤمتر.. مو�شحة �أن ما قامت 
به �الإمار�ت ممثلة بربنامج خليفة 
ثالث  "�أقدر" يف  �لطالب  لتمكن 
�ليوم  لفعاليات  تنظيم  من  �شنو�ت 
ي�شاهي  �الآم���ن  ل��الإن��رتن��ت  �لعاملي 
ب��ل وي��ت��ف��وق على �ل��ع��دي��د م��ن دول 

�لعامل.
معهد  م����ن  ط���ال���ب���ا   60 و������ش�����ارك 
�ملهني  و�لتطوير  للتعليم  �بوظبي 
�ل�شحفي  �مل����وؤمت����ر  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
موؤ�ش�شات  ج���ه���ود  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
�ل�����دول�����ة يف ح���م���اي���ة �الأب�����ن�����اء من 
خم��اط��ر �الإن��رتن��ت و�ل��ت��ع��رف على 
تقنية  ج����ر�ئ����م  م��ك��اف��ح��ة  ق����ان����ون 

�ملعلومات.
�شعادتهم  ع���ن  �ل���ط���الب  و�أع�������رب 
�ل��ف��ع��ال��ي��ة.. مثمنن  ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
وحر�شها  �الإم�������ار�ت  دول����ة  ج��ه��ود 
على حمايتهم من خماطر �ل�شبكة 

�لعنكبوتية..
عقد  �ل����ف����ع����ال����ي����ة  خ�������الل  ف���ي���م���ا   
حما�شرة توعية ركزت على تعريف 
�لطالب باال�شتخد�م �الأمن ل�شبكة 
�الإنرتنت. وتابع �حل�شور - خالل 
�ملوؤمتر �ل�شحفي - فيلما ت�شجيليا 
من  نتعرف"  مم���ك���ن   " ب���ع���ن���و�ن 
�آل علي  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��ط��ال��ب  �إخ����ر�ج 
من مدر�شة �الحت��اد �لنموذجية يف 
تعر�س  طفل  ق�شة  يحكي  �أبوظبي 
لالبتز�ز �الإلكرتوين خالل تعامله 
�الإن��رتن��ت.. ومت عر�شه  �شبكة  م��ع 
يف وقت �شابق خالل �لقمة �لعاملية 
للمعلومات يف جنيف و�شط �عجاب 

كبري من �مل�شاركن يف �لقمة.
ويقدم �لفيلم داللة و��شحة للعمق 
�مل���ع���ريف ل���الأب���ن���اء يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�ل�����ش��ب��ك��ة �ل��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة وي���ح���ذر من 
مو�قع  عرب  �الإ�شافة  طلبات  قبول 
الأ�شخا�س  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
جمهولن تفاديا للوقوع يف بر�ثن 

�جلرمية وعو�قبها.
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كريي واولربايت ي�ؤيدان تعليق مر�ص�م ترامب ح�ل الهجرة 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دعت جمموعة من �ل�شخ�شيات �لدميوقر�طية �الأمريكية يف طليعتها 
وزير� �خلارجية �ل�شابقان جون كريي ومادلن �ولرب�يت �الثنن حماكم 
�ال�شتئناف �لفدر�لية �ىل �ال�شتمر�ر يف تعليق تطبيق مر�شوم �لرئي�س 

دونالد تر�مب حول �لهجرة، موؤكدة �أنه ي�شر باالأمن �لقومي.
يف  �ال�شتئناف  حمكمة  �إىل  رف��ع��ت  م��ذك��رة  يف  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون  ور�أى 
�لذي �شمم  �ملر�شوم  �أن  �شان فر�ن�شي�شكو،  �لتا�شعة ومقرها يف  �لد�ئرة 

وطبق و�شرح ب�شكل �شيء ي�شر باالمن �لقومي �الأمريكي.
ويحظر �ملر�شوم �لذي وقعه تر�مب يف 27 كانون �لثاين/يناير وعلقه 
���ش��ك��وى قدمتها والي��ت��ا و��شنطن  �ل��ب��ت يف  ب��ان��ت��ظ��ار  �ل��ق�����ش��اء �جل��م��ع��ة 
ذ�ت غالبية  دول  �شبع  ب�شورة موؤقتة من  و�ل�شفر  �لهجرة  وميني�شوتا، 

م�شلمة هي �ير�ن و�لعر�ق و�شوريا وليبيا و�ليمن و�ل�شود�ن و�ل�شومال 
�شان  يف  �لفدر�لية  �ال�شتئناف  حمكمة  ورف�شت  �ملتحدة.  �لواليات  �ىل 
فر�ن�شي�شكو �الأحد ��شتئنافا قدمته �إد�رة تر�مب �شد قر�ر تعليق تطبيق 

�ملر�شوم، وقد تلقت منذ �شباح �الثنن �لعديد من �ملذكر�ت و�لوثائق.
وت�شمل جمموعة �لدميوقر�طين �ملوقعن على �ملذكرة، �أي�شا �لعديد 
م�شت�شارته  مثل  �أوباما  ب��ار�ك  �ل�شابق  �لرئي�س  �إد�رة  يف  �مل�شوؤولن  من 
�ل�شابقة لالأمن �لقومي �شوز�ن ر�ي�س و�ملدير �ل�شابق لل�شي �آي �إيه ليون 

بانيتا ووزيرة �الأمن �لد�خلي �ل�شابقة جانيت نابوليتانو.
وجاء يف �لوثيقة “�إننا نعترب �أن من �شاأن هذ� �ملر�شوم يف نهاية �ملطاف �أن 
ي�شر باالأمن �لقومي �الأمريكي بدل �ن يعزز �أمننا” موؤكدة �أن “معاودة 
بالقيم  �أبرياء و�شي�شر  �شيلحق �شرر� كبري� بحياة  �ملر�شوم  تنفيذ هذ� 
�ملر�شوم  �أن  �إىل  خا�شة  ب�شورة  �ملذكرة  ولفتت  �جلوهرية«.  �الأمريكية 

�الأر�س  على  �ملنت�شرين  �الأمريكين  �جلنود  حياة  للخطر  يعر�س  قد 
دعاية  “�شيغذي  كما  �الإره����اب،  مكافحة  يف  �لتعاون  يف  خلال  وي��ح��دث 
تنظيم �لدولة �ال�شالمية �جلهادي �لذي يوؤكد �ن �لواليات �ملتحدة يف 
حرب �شد �ال�شالم«. من جهته، �نتقد تر�مب قر�ر �لقا�شي �لفدر�يل 
�ن  لقا�س  ��شدق كيف ميكن  �ن  ي�شعني  “ال  �الأح��د  تويرت  وكتب على 
يعر�س بلدنا ملثل هذ� �خلطر. �ذ� ح�شل �شيء فاللوم يقع عليه وعلى 
من غري �أن يقدم �أي  �لنظام �لق�شائي. �لنا�س يتدفقون. هذ� موؤ�شف”، 
دليل يدعم تاأكيده باأن �إرهابين يت�شللون �إىل �لبالد. �ىل ذلك، قدمت 
وغوغل  وفي�شبوك  �آب��ل  بينها  �لتكنولوجيا  �شركات  كربى  من  ع�شر�ت 
مر�شوم  �شد  �لق�شاء  �إىل  م�شرتكا  �لتما�شا  وت��وي��رت،  ومايكرو�شوفت 
�لرئي�س دونالد تر�مب �لذي حظر موؤقتا �لهجرة و�ل�شفر من �شبع دول 

ذ�ت غالبية م�شلمة �إىل �لواليات �ملتحدة.

وق���دم���ت �ل��وث��ي��ق��ة ل��ي��ل �الح����د �الث���ن���ن �إىل حم��ك��م��ة �ال���ش��ت��ئ��ن��اف يف 
مرفوعة  ل�شكوى  دعما  فر�ن�شي�شكو،  �شان  يف  ومقرها  �لتا�شعة  �لد�ئرة 
�شرر�  “يلحق  �لرئا�شي  �ملر�شوم  �أن  �لوثيقة  وتوؤكد  تر�مب.  قر�ر  �شد 
ن�شخة عن  وفق  و�لنمو”،  باالبتكار  وتاليا  باالعمال �المريكية،  كبري� 

�اللتما�س ن�شرت يف عدد من و�شائل �العالم �الأمريكية.
و�شبق �أن �نتقد م�شوؤولون من كربى �شركات “�شيليكون فايل” �لقر�ر 
�ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر ويحظر  ك��ان��ون   27 ت��ر�م��ب يف  وق��ع��ه  �ل���ذي  �لتنفيذي 
م�شلمة  غالبية  ذ�ت  دول  �شبع  م��ن  م��وؤق��ت��ة  ب�����ش��ورة  و�ل�شفر  �ل��ه��ج��رة 
�ىل  و�ل�شومال  و�ل�شود�ن  و�ليمن  وليبيا  و�شوريا  و�ل��ع��ر�ق  �ي��ر�ن  هي 
�لواليات �ملتحدة. و�أمر قا�س فدر�يل �جلمعة �إثر �شكوى قدمتها والية 
و��شنطن بتعليق مفاعيل �لقر�ر �لرئا�شي بانتظار �شدور نتائج مر�جعة 

قانونية �شاملة له.

يوم وطني
    و�أك����د �حل����زب، يف ب��ي��ان ل���ه، �أن����ه ال 
�لدميقر�طي  �النتقايل  للم�شار  جناح 
كاملة  �الغ��ت��ي��ال  ح��ق��ي��ق��ة  ك�����ش��ف  دون 
ودون �إجر�ء�ت عملية ملمو�شة ملحاربة 
�لتي  �مل��ن��ظ��وم��ة  وت��ف��ك��ي��ك  �الإره��������اب 
�أوج���دت���ه وحم��ا���ش��ب��ة �مل�����ش��وؤول��ن عنه 
وخمططن  وممولن  حمر�شن  من 
وم��ن��ف��ذي��ن م��ه��م��ا ك��ان��ت �مل���و�ق���ع �لتي 
�لفعلي  و�ل��ت�����ش��دي  ب��ه��ا  ��ن��ون  ي��ت��ح�����شّ
�لتوتر  ب����وؤر  �الإره���اب���ي���ن م���ن  ل���ع���ودة 

ومقا�شاتهم.
�الإره��������اب  م���و�ج���ه���ة  �أن  و�ع����ت����رب      
تغيري  ت��ق��ت�����ش��ي  ع��ل��ي��ه  و�الن���ت�������ش���ار 
�القت�شادية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �خل����ي����ار�ت 
و�لثقافية  �ل���رتب���وي���ة  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتكفريي  �مل��د  ملحا�شرة  و�الإع��الم��ي��ة 
�لفقر  م���ظ���اه���ر  ك����ل  ي�����ش��ت��غ��ل  �ل������ذي 
بال�شباب  وي��غ��رر  و�ل��ت��خ��ل��ف  و�جل��ه��ل 

ليزج بهم يف حمارق �الإرهاب .
ل�شكري  وف�����اءه  “�لوطد”  وج�����ّدد     
كل  ب��ان��ت��ه��اج  لل�شعب  م��ت��ع��ّه��د�  ب��ل��ع��ي��د 
�ل�شيا�شية  �ل��ن�����ش��ال��ي��ة  �الأ����ش���ال���ي���ب 
عن  للك�شف  و�لق�شائية  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة 
كل  د�عيا  الغتياله،  �لكاملة  �حلقيقة 
�لقوى �لوطنية �إىل �النخر�ط �لد�ئم 
�الإره���اب  مل��ح��ارب��ة  �لن�شال  م�شرية  يف 
�ل�شهيدين  �غ��ت��ي��ال  ح��ق��ي��ق��ة  وك�����ش��ف 
�شكري بلعيد وحممد �لرب�همي وكافة 
و�أمنين  مدنين  من  �لوطن  �شهد�ء 

وع�شكرين.
    ودعا �إىل �الحتاد من �أجل �إقر�ر يوم 
6 فرب�ير يوما وطنيا ملناه�شة �لعنف 

ب�شارع حممد �خلام�س لُي�شبح ��شمها 
�شاحة �ل�شهيد �شكري بلعيد.

    وقد �عترب �لرئي�س �لتون�شي �لباجي 
�شكري  �ل�����ش��ه��ي��د   �أن  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق��ائ��د 
�لتون�شية،  �ل���ث���ورة  زع��ي��م  ه���و  ب��ل��ع��ي��د 
وذل����ك خ���الل ت��د���ش��ن �ل�����ش��اح��ة �لتي 

باتت حتمل ��شمه.
   و�أ�شاف �ل�شب�شي �أن �شكري هو �شهيد 
ح��زب، موّجها  �أو  فئة  �شهيد  تون�س ال 
ر���ش��ال��ة �إك�����ر�م وت��ق��دي��ر ل��ه��ذ� �لرجل 
تون�س.  �أجل  بحياته من  �لذي �شحى 
م��ن زعماء  زع��ي��م  ه��و  بلعيد  �إن  وق���ال 
�إىل  تون�س.    ودع��ا �لرئي�س �لتون�شي 
�غتيال  يف  بالتورط  �لّتهم  �إلقاء  ع��دم 
قر�ئن  دون  ب��ل��ع��ي��د  ���ش��ك��ري  �ل�����ش��ه��ي��د 
�شتك�شف  �حلقيقة  �أّن  م��وؤك��د�  و�أدل����ة، 

يوما ما.
   كما �شهد مكان �غتيال بلعيد �شباح 
�ل�شخ�شيات  م��ن  ل��ع��دد  �أم�����س جت��ّم��ع��ا 
�لوطنية و�ل�شيا�شية ومكّونات �ملجتمع 
ر�فعة  �لر�حل،  عائلة  تتقدمها  �ملدين 

عديد �ل�شعار�ت منها ك�شف �حلقيقة.
   وكانت �لعائلة �ل�شيا�شية لل�شهيد قد 
نظمت م�شرية �إحياء لذكرى �غتياله، 
�ل�شعبية حركتي  حيث حّملت �جلبهة 
عدم  م�شوؤولية  تون�س  ون��د�ء  �لنه�شة 
�جلناة  وك�����ش��ف  �مل��ل��ف  يف  نهائيا  �ل��ب��ت 
�مل���ت���ورط���ن يف �جل���رمي���ة م��ع��ت��ربة �ن 
هذ� �لتحالف �أعطى �لفر�شة لطم�س 
حقيقة �الغتيال و�لت�شرت على �جلهة 

�لتي تقف ور�ء ذلك.

�ل�شيا�شي و�الإرهاب.
   وذّكر باأن عملية �غتيال بلعيد مّثلت 
ت�����ش��اع��د ظاهرة  م��ن��ع��رج��ا خ��ط��ري� يف 
“�عتمدته  �ل����ذي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل��ع��ن��ف 
ملو�جهة  �أد�ة  �ل����رتوي����ك����ا  ح���ك���وم���ة 
�ملتنامية  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �الح���ت���ج���اج���ات 
وخ�شومها  �مل��دين  �ملجتمع  ومقاومة 

�ل�شيا�شين مل�شروعها. 

حتالف معيق
   من جانبها، قالت ب�شمة �خللفاوي، 
�لرئا�شة  �إّن  ب��ل��ع��ي��د،  ���ش��ك��ري  �أرم���ل���ة 
�حلقيقة  معرفة  نحو  بالدفع  تعهدت 
�جلمهورية  لرئي�س  ولي�س  وبالقانون 
ل��ك��ن��ه م���ن بن  �مل��ل��ف  دور م��ب��ا���ش��ر يف 
و�أنا  �ل��ق��ان��ون..  لتطبيق  �ل�����ش��ام��ن��ن 
�أوقف  �ل��ذي  �لكبري  �خللل  �أّن  �عتقد 
�لتحالف  ه����و  �ل���ع���ه���د  ه�����ذ�  ت��ط��ب��ي��ق 
�لباجي  ت��دّخ��ل  �أع���اق  �ل��ذي  �ل�ّشيا�شي 

قائد �ل�ّشب�شي يف ملف �غتيال بلعيد.
   و�أ�����ش����ارت �خل���ل���ف���اوي، يف ح����و�ر مع 
عددها  يف  �مل��غ��ارب��ي  �ل�����ّش��ارع  �أ�شبوعية 
�ل�شادر �م�س �الثنن ، �إىل �أّن �لّتحالف 
�جلمهورّية  رئ��ي�����س  ب���ن  �ل�����ّش��ي��ا���ش��ي 
باالغتيال  �ملّتهم  �لّرئي�شي  و�ل��ّط��رف 
تقديرها،  حّد  على  �لّنه�شة(،  )حركة 
�أوق��ف تعهّد  �ّل��ذي  �لكبري  ك��ان �خللل 
معرفة  ن��ح��و  ب��ال��ّدف��ع  �ل�ّشب�شي  ق��ائ��د 
رغم  ب��ل��ع��ي��د،  ���ش��ك��ري  �غ��ت��ي��ال  حقيقة 
تاأكيد رئي�س �جلمهورية على ��شتثناء 
ملفي حمّمد �لرب�همي و�شكري بلعيد 
بن  و�لّتو�فقات  �لّتفاو�س  نقاط  من 
�الأطر�ف �حلاكمة.    و�أو�شحت قائلة: 

�حلقيقة  �أّن  ب��ل��ع��ي��د  ���ش��ال��ح  و�أ����ش���ار    
حما�شبة  و�شتتم  حم��ال��ة  ال  �شتك�شف 
كل �ملتورطن يف �غتيال �شكري بلعيد 
و�ن �لعد�لة �شتاأخذ جمر�ها عاجال �أم 

�آجال وفق ت�شريحه.
   يف حن �أك��د �أم�س �الثنن ، �لناطق 
با�شم �جلبهة �ل�شعبية، حمة �لهمامي 
�أن �لرئي�س �لباجي قائد �ل�شب�شي كان 
�غتيال  حقيقة  ع��ن  �لك�شف  �أن  ي��وؤك��د 
�أنه  �أظ��ه��ر  لكنه  �أول��وي��ات��ه،  م��ن  بلعيد 
على ��شتعد�د للت�شحية باحلقيقة من 
�أجل �حلفاظ على �لتحالف مع حركة 
�ل��ن��ه�����ش��ة.    و�أ����ش���اف ح��م��ة �لهمامي 
�لو�شول  ع���دم  �أن  �ذ�ع����ي  ت�شريح  يف 
�أو  تقنية  الأ���ش��ب��اب  ي��ع��ود  ال  للحقيقة 
�أ�شباب  ب��ل ه��ي  ب��االأب��ح��اث  يف ع��الق��ة 
لهما  لي�شت  و�لند�ء  �لنه�شة  �شيا�شية 

م�شلحة من �لك�شف عن �حلقيقة.
�أن حركة  �ل��ه��م��ام��ي     و�ع���ت���رب ح��م��ة 
�شيا�شية  م�������ش���وؤول���ي���ة  ل���ه���ا  �ل��ن��ه�����ش��ة 
بلعيد  �غ��ت��ي��ال  ق�����ش��ي��ة  و�أخ���الق���ي���ة يف 
�ل��ع��م��ل��ي��ة وق��ع��ت يف فرتة  �أن  ب��اع��ت��ب��ار 
حتديد  �ن���ت���ظ���ار  يف  وذل�������ك  ح��ك��م��ه��ا 

�مل�شوؤولية �جلز�ئية.

ال�سب�سي يد�سن
�أم�����س تد�شن �شاحة       ه��ذ� وق��د مّت 
حممد  ب�شارع  بلعيد  �شكري  �ل�شهيد 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ت��ون�����س. وكان  �خل��ام�����س 
قد  �ل�شاهد  يو�شف  �حل��ك��وم��ة  رئي�س 
�أذن بتغيري �إ�شم �شاحة حقوق �الإن�شان 

���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د ع���ن خ��ي��ب��ة �أم���ل���ه من 
�ن���ه مل  ق���ال  �ل���ذي  �لتون�شي  �ل��ق�����ش��اء 
متهما  �حلقيقة  لك�شف  بو�جبه  يقم 
�لنه�شة بال�شعي  �آخر حركة  يف جانب 
مبرفق  و�ل��ت��الع��ب  �حلقيقة  لطم�س 
حركة  �أّن  :ن����ع����رف  ق���ائ���ال  �ل���ع���د�ل���ة 
�لنه�شة هي �ل�شبب �ملبا�شر يف �غتيال 
�ل�شيا�شي  �خل��ط��اب  خ���الل  م��ن  �ب��ن��ي 
من  ع���دد  �ع��ت��م��ده  �ل���ذي  �لتحري�شي 

قياد�ت �لنه�شة جتاهه .

�لّتنفيذّية  �ل�����ّش��ل��ط��ة  جت���اه  خ��ط��اب��ه��ا 
يف م���ل���ف �الغ����ت����ي����ال ب����ال����ق����ول: ه���ذ� 
مّتهمتان  �ل���رّتوي���ك���ا  ح��ك��وم��ت��ي  الأّن 
بلعيد.  �شكري  حماية  يف  بالّتق�شري 
�لّد�خلّية،  وزي��ر  معاقبة  ع��ن   وعو�شا 
مّتت ترقيته لرئا�شة �حلكومة. لذلك 
�أن يكون خطابي جتاه  مل يكن ممكنا 
هاتن �حلكومتن لّينا �أو متفّهما. �أّما 
وطني  �ئتالف  حكومة  هنالك  �ليوم، 
فيها �حّتاد �ل�ّشغل مبثابة �شّمام  �أمان، 
�لرئي�س  خطب  �أوىل  ك��ون  عن  ف�شال 
�لباجي قائد �ل�ّشب�شي قد �نتهت بكلمة 

جعل  �ل�شيا�شي  �جلانب  �أّن  �عترب  �أن��ا 
قائد �ل�شب�شي عاجز� عن �أي �شيء وهو 
�الأزمة  بعّدة عو�مل، وتعّمقت  حمكوم 
معتربة  �لعديل،  �لق�شاء  هيئة  باأزمة 
نور  �شلطتي  حت��ت  م���از�ل  �لق�شاء  �ن 
�ل���ق���ي���ادي بحركة  �ل��ب��ح��ريي  �ل���ّدي���ن 
حكومة  يف  �ل���ع���دل  ووزي������ر  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�ل��رتوي��ك��ا، وج��ان��ب م��ن ح��زب �ملوؤمتر 
حزب �ملن�شف �ملرزوقي �لرئي�س �ملوؤقت 
�ل�شابق.. لذلك هنالك حماولة تاأثري 

على جمريات �لّتحقيق يف �مللف.
   وب�������ّررت �خل���ل���ف���اوي ت��ق��ّل�����س ح���ّدة 

�شكري بلعيد: يجب �ن نقف لتون�س.

تدويل الق�سية
    ولّوحت �أرملة �شكري بلعيد بتدويل 
ق�����ش��ّي��ة �غ���ت���ي���ال زوج����ه����ا م����ن خالل 
�ملكّلف  �مل��ّت��ح��دة  �الأمم  م��ّق��رر  مر��شلة 
مر�قب  لطلب  �لق�شاء  با�شتقاللّية 
وع�شام  بلعيد  �شكري  ملّفات  ملتابعة 
مطروحة  زّروق  وول���ي���د  �ل��������ّدردوري 
�ل���ّدف���اع ومنّظمة  ه��ي��ئ��ة  �أم�����ام  �ل���ي���وم 

�شكري بلعيد ملناه�شة �لعنف.
و�لد  بلعيد  �شالح  ع��رّب  جهته  م��ن     

لر�سم �سيا�سات والقطع مع الرتدد واالرتباك:

ت�ن�س: املطالبة بعقد م�ؤمتر مقاومة العنف والإرهاب
 الرئي�س التون�سي يدعو اإىل عدم اإلقاء الّتهم دون قرائن واأدلة

م�اجهة الإرهاب تقت�صي تغيري اخليارات ملحا�صرة املد التكفريي 

�ل�شب�شي و�ل�شاهد لدى ��شر�فهما على تد�شن �شاحة حتمل ��شم بلعيد

�ل�شب�شي �ىل جانب و�لد بلعيد و��شرته يد�شن �شاحة حتمل ��شم �لر�حل

ن�شب يف �شاحة �لر�حل �شكري بلعيد �لهمامي.. �لت�شحية باحلقيقة من �جل �لتحالف

�رملة بلعيد.. �حلقيقة �و �لتدويل �حياء �لذكرى يف مكان �جلرمية

 اأرملة بلعيد تلوح بتدويل ق�سّية اغتيال زوجها وتعترب التحالف مع النه�سة يعيق دور الرئي�س 
 والد بلعيد يتهم حركة النه�سة بال�سعي لطم�س احلقيقة والتالعب مبرفق العدالة

ال�طد: مّثل الغتيال منعرجا خطريا 
ال�صيا�صي  العنف  ظاهرة  ت�صاعد  يف 
الرتويكا حك�مة  اعتمدته  ــذي  ال

ا�صتعداد  على  ال�صب�صي  الهمامي:   
احلفاظ  اأجل  من  باحلقيقة  للت�صحية 
النه�صة حركة  مع  التحالف  على 

وعموم مكونات املجتمع املدين اأحزابا ومنظمات 
واالرتباك  الرتدد  حاالت  مع  للـقطع  وجمعيات 
التي مازالت تّت�سم بها �سيا�سات االئتالف احلاكم 
االإرهاب  مع  متواطئة  داخلية  اأطراف  وت�ستغلها 
االأ�سرار  اأفدح  واإحلاق  ال�سيا�سي  نفوذها  الإدامة 

بوحدة ال�سعب وكيان الدولة.

غادرة.      بر�سا�سات  بالعا�سمة  ال�ساد�س  باملنزه 
وقد جّدد حزب الوطنيني الدميقراطيني املوّحد 
اغتيال  على  الرابعة  الــذكــرى  مــرور  مبنا�سبة 
موؤمتر  تنظيم  اإىل  دعوته  بلعيد  �سكري  زعيمه 
�سيا�سات  لر�سم  واالإرهــاب  العنف  ملقاومة  وطني 
واأجهزتها  الــدولــة  موؤ�س�سات  كافة  بها  تلتزم 

••الفجر - تون�ص - خا�ص

اأربعة �سنوات على اغتيال  اأم�س االثنني      مّرت 
االأمني  بلعيد،  �سكري  البارز  الي�ساري  ال�سيا�سي 
الدميقراطيني  الوطنيني  حلــزب  ال�سابق  العام 
املوّحد واأحد موؤ�س�سي اجلبهة ال�سعبية، اأمام منزله 
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من  يونانيا  وزي��ر�  �م�س  و�لالجئن  �ملهاجرين  من  جمموعة  منعت 
�حتجاجا  �شهور  منذ  بها  يقيمون  �أثينا  مبطار  �شابقة  �شالة  دخ��ول 
على ظروف معي�شتهم. و�حت�شد ع�شر�ت �ملحتجن ومن بينهم �أطفال 
خارج بو�بة وهم يرددون هتافات منها �ذهب.. �ذهب وكاذب �شد وزير 
�لهجرة ياني�س موز�ال�س. وو�شع �أحد �ملهاجرين طفال باكيا بن يديه 
�ملغلقة ب�شال�شل حديدية. وتريد �حلكومة  �لبو�بة  �إىل  عندما و�شل 
�إخالء �ملجمع �لذي ي�شم �أماكن ��شتخدمت يف دورة �الألعاب �الأوملبية 
عام 2004 ومطار �أثينا �لقدمي بعد �أن و�فقت �ليونان على تاأجريه 
 1600 نحو  ويقيم  �مل��ايل.  �الإن��ق��اذ  برنامج  �إط��ار  مل�شتثمر خا�س يف 
�شخ�س �أغلبهم من �الأفغان يف هذه �ملن�شاآت. ويقيم نحو 600 �شخ�س 
يف �شالة �لو�شول �ل�شابقة �لتي �شهدت �حتجاجات �أم�س. ومل ي�شتمر 
�أنباء  �إعالم حملية  �الحتجاج طويال وجاء بعد يوم من ن�شر و�شائل 
عن بدء جمموعة من �ملهاجرين �إ�شر�با عن �لطعام. وقال موز�ال�س 
�إن بع�س �ملهاجرين حاولو� منع توزيع �لطعام يف �ملخيم �أم�س �الأحد 
وقال  لها.  �أ�شا�س  ال  �لطعام  باإ�شر�بهم عن  �أف��ادت  �لتي  �الأن��ب��اء  لكن 
�لوزير لل�شحفين �أتفهم متاما �آالمهم ومعاناتهم. نحاول تخفيفها 
�أل��ف مهاجر والج��ئ يف   60 بنحو  �ل�شبل  ��شتطاعتنا. وتقطعت  قدر 
�أوقف  مم��ا  �لبلقان  دول  خمتلف  يف  �حل���دود  �إغ���الق  ب�شبب  �ل��ي��ون��ان 
��شتمر�ر رحلة �لعديد من �ملهاجرين �لذين كانو� يعتزمون �لو�شول 

�إىل و�شط وغرب �أوروبا.

�إن  �م�س  ماي  ترييز�  بريطانيا  وزر�ء  رئي�شة  با�شم  �ملتحدثة  قالت 
لالن�شحاب  �ل���وزر�ء  رئي�شة  ��شرت�تيجية  لتغيري  ي�شعون  م�شرعن 
من �الحتاد �الأوروبي لن ي�شتطيعو� منع بريطانيا من �خلروج من 

�لتكتل.
على  حمتملة  تعديالت  مناق�شة  قبل  �ملتحدثة  ت�شريحات  وج��اءت 

�لت�شريع يف �لربملان.
وقالت �ملتحدثة لل�شحفين نعتقد �أنه ينبغي �أن يكون هناك ت�شريع 
�شريح مينح �حلكومة �شلطة تنفيذ قر�ر �ل�شعب �لربيطاين م�شيفة 
�أنه �شيتعن على �لربملان �أن ي�شوت على �التفاق �لنهائي مع �الحتاد 
�الأوروبي. وتابعت لن ن�شمح باأن تكون هناك حماوالت للبقاء د�خل 

�الحتاد �الأوروبي �أو �الن�شمام له جمدد� من �لباب �خللفي.
عملية  ٌت��ف��ع��ل  �أن  �ل�����وزر�ء  لرئي�شة  يتيح  �ل���ذي  �لت�شريع  وي��و�ج��ه 
�ملوؤيدين  �مل�شرعن  من  �شغوطا  �الأوروب���ي  �الحت��اد  من  �الن�شحاب 
للبقاء د�خل �لتكتل و�لذين ي�شعون لتحقيق قدر �أكرب من �ل�شفافية 
و�الإ�شر�ف على ��شرت�تيجيتها للتفاو�س و�أن يكون لهم م�شاحة �أكرب 

يف ت�شكيل معامل �التفاق �لنهائي.

�ع��ل��ن ق���ادة �وروب���ي���ون �م�����س �ن���ه ع��ل��ى �الحت����اد �الوروب�����ي �ن يبقي 
�يا  �وكر�نيا  �شرق  �ال�شلحة يف  رو�شيا ال�شكات �شوت  �ل�شغوط على 
كان موقف �د�رة دونالد تر�مب من مو�شكو. وقالت وزيرة خارجية 
�الحتاد �الوروبي فيديريكا موغرييني �ن “�المر �ملوؤكد هو �ننا يف 
�الحتاد �الوروبي و��شحون حول �ل�شم غري �ل�شرعي ل�شبه جزيرة 
�تفاقات مين�شك  به وحول �شرورة تطبيق  لن نعرتف  �لذي  �لقرم 
ب�شكل تام. ولدى و�شولها �ىل �جتماع لوزر�ء �خلارجية �الوروبين 
يف بروك�شل وجه �شوؤ�ل �ىل موغرييني حول تاأكيد �لرئي�س �المريكي 
دونالد تر�مب �الحد �نه ينوي حت�شن �لعالقات مع نظريه �لرو�شي 
ال  �ملو�شوع  ه��ذ�  يف  �تكهن  لن  “�شخ�شيا  وقالت  بوتن.  فالدميري 
ميكنني �ن �علق على وجهة نظر �الد�رة �المريكية بل فقط �العر�ب 
عن موقف �الحتاد �الوروبي. و��شافت �لوزيرة �اليطالية �ل�شابقة �ن 
�الحتاد �الوروبي وحيال �لتدهور �خلطري للو�شع يف �شرق �وكر�نيا 
منذ 29 كانون �لثاين يناير - حيث تدور معارك باال�شلحة �لثقيلة 
بن �لقو�ت �الوكر�نية و�النف�شالين �ملو�لن لرو�شيا - �شيوؤكد نيته 
�لعمل مع كافة �الط���ر�ف. و�عتربت �ن �ح��رت�م وق��ف �ط��الق �لنار 
وعودة �لهدوء �ىل �شرق �لبالد و�جب. من جهته دعا وزير �خلارجية 
�لربيطاين بوري�س جون�شون �ىل �بقاء �ل�شغوط على رو�شيا. وقال 
لل�شحافين خالل �الجتماع �ن بريطانيا �شت�شدد على �نه من غري 
�لو�رد تلين �لعقوبات �ملفرو�شة على مو�شكو ومقربن من �لرئي�س 

فالدميري بوتن منذ 2014.

عوا�صم

�أثينا

بروك�سل

لندن

مطل�ب�ن يهددون بقتل رئي�س وزراء تايالند
•• بانكوك-رويرتز:

قال �أكرب م�شوؤول �أمني يف تايالند �م�س �إن �أ�شخا�شا مطلوبن ملخالفتهم 
�لقانون باإهانة �مللك وجهو� تهديد� بالقتل لرئي�س �لوزر�ء �لتايالندي من 
�لقب�س عليهم. ومار�شت تايالند �شغوطا  �إليها لتجنب  �لتي فرو�  الو�س 
باإهانة  �ملتهمن  �لهاربن  �لتايالندين  �ملا�شي لت�شليم  �ل�شهر  على الو�س 
�مللك وهي جرمية ت�شل عقوبتها �إىل �ل�شجن 15 عاما لكل منهم. وتقول 

حكومة تايالند �لع�شكرية �إن �ملطلوبن يف الو�س نحو �شتة تايالندين.
�لتايالندي  �لوطني  �الأم��ن  جمل�س  رئي�س  نتنيوم  ثاويب  �جل��ر�ل  وق��ال 
لل�شحفين �إن �مل�شتبه بهم وجهو� �الأ�شبوع �ملا�شي تهديد�ت بالقتل لرئي�س 
بر�ويت وجن�شو�ن على موقع  �لدفاع  �أوت�شا ووزي��ر  ت�شان  بر�يوث  �ل��وزر�ء 
في�شبوك. وقال تاويب لل�شحفين “يف �لوقت �لذي ن�شغط فيه على الو�س 

العتقالهم يردون قائلن �إنهم �شيوؤذونهما �إذ� ما �أتيحت لهم �لفر�شة.«
التهام  ي��ق��ود  ق��د  مهمن  الأ���ش��خ��ا���س  بالقتل  ت��ه��دي��د�ت  “توجيه  و�أ���ش��اف 
تايالند  يف  �ل�شلطة  �لع�شكري  �ملجل�س  ت��وىل  �أن  وم��ن��ذ  ج��دي��د.«  جنائي 
فقد  �ملعار�شن.  مت�شدد� من  يتخذ موقفا  وهو   2014 عام  �نقالب  بعد 
�شعد حماكمات ملن يعتقد �أنهم �أهانو� �مللك يف �أعقاب وفاة �مللك بوميبون 
�أدولياديج يف �أكتوبر ت�شرين �الأول من �لعام �ملا�شي. وكان بر�يوث وهو قائد 
�شابق للجي�س قاد �نقالب عام 2014 قال �الأ�شبوع �ملا�شي �إن ما ي�شغله هو 
�أمن �لبالد ولي�س �أمنه �ل�شخ�شي. وقال بر�ويت لل�شحفين �ليوم �الثنن 
�إن �لتهديد�ت ال تقلقه و�إنه ال يحتاج ملزيد من �حلر�س �ل�شخ�شي. وقال 
حملل �شيا�شي تايالندي �إن �ملن�شقن يف الو�س يبدون حمبطن وبال حول 
وال قوة للقيام باأي �شيء. وقال كان يوينيوجن �ملدير �لتنفيذي ملركز در��شات 
�شيام �إينتلجين�س يونيت لرويرتز م�شري� �إىل �لتهديد�ت “�إنه جمرد كالم. 
هذ� كل ما ي�شتطيعون �لقيام به.” و�أ�شاف “�أ�شك �أن يكون يف ��شتطاعتهم 

�لقيام باأي �شيء يف ظل �لو�شع �لر�هن.«

ان�سجامًا مع مو�سة املرحلة:

الرئا�صية الفرن�صية: مناه�ص�ن للنظام يف قلب اللعبة..!
موقف القطيعة اأ�سبح اليوم االأكرث مردودية يف �سناديق االقرتاع

الظه�ر كمناف�س ثان�ي يف النتخابات بات اأف�صل و�صيلة لإنهاء ال�صباق فائزا

الثالثي لوبان وماكرون و ميلين�سون يقومون بحملة تعزف على وتر مناه�سة النظام
هام�ن مر�صح احلزب ال�صرتاكي ه� فقط من بني الثالثة يتبنى خطاب حتّ�ل جذري
انتخاب دونالد ترامب وانت�سار الربيك�سيت يف�سران جزئيا �سغف اللحظة باخلطاب املعار�س
اأرقام �صادمة ت�صري اإىل انعدام ثقة الفرن�صيني يف ال�صخ�صيات املنتخبة والإعالم والنقابات

رئي�س الكيان يدع� لعق�بات جديدة �صد ايران.. واتهامات لنتنياه� بالرتدد يف اتخاذ القرارات الع�صكرية

و�لتموقع  �مل���دخ���ل  ه����ذ�  ع���ائ���د�ت 
كبرية، وهو عقيدة تنت�شر. بدرجات 
�ختالفات  وج���ود  وم���ع  م��ت��ف��اوت��ة، 
يقوم ما ال  �جل��وه��ر،  ملحوظة يف 
يقل عن ثالثة مر�شحن للرئا�شة 
مارين   - �لرئي�شين  �لفرن�شية 
ل��وب��ان، �مي��ان��وي��ل م��اك��رون وجان 
تعزف  بحملة  ميلين�شون-  ل���وك 

على وتر مناه�شة �لنظام. 

ذخرية
�لنخب،  وت��وب��ي��خ  �ل��ن��ظ��ام،  ق�����ش��ف 
و�ل�شخرية  من �لهيئات �لو�شيطة، 
كن�س  بعملية  �ملطالبة  وخ�شو�شا 
كبرية على حّد تعبري ميلين�شون، 
م��اري لوبان،  ي�شّميه جان  �شد ما 
عليه  وي���ط���ل���ق  �ال���ش��ت��ب��ل�����ش��م��ن��ت، 
�آخ��ر، �لعامل  رمي��ون ب��ار، يف �شياق 

�ل�شغري.
�أّن  غ��ري  ج��دي��دة،  لي�شت  �لق�شية 
�مل��رح��ل��ة، ت��ق��ّدم، على نحو ن��ادر يف 
�ل��ع��ق��ود �الأخ������رية، �ل���وق���ود وحتى 
�ملناه�شة  ل��ل��خ��ط��اب��ات  �ل���ذخ���رية 
فيون،  �أّن  درج������ة  �إىل  ل���ل���ن���ظ���ام، 
وف��ال�����س، وه���ام���ون - ن��اه��ي��ك عن 
�شاركوزي يف زمانه – طالبو� بحّق 

�ملجيدة  ل��ل��ث��الث��ن  �حل���ن���ن  �إىل 
�ل�شنو�ت  تلك  تعرف  و�ن مل  حتى 
و�لتقدم  �لنمو  حيث  من  �لذهبية 

�الجتماعي و�نفتاح �ملجتمع.
     نق�س يف �لتمثيلية �لربملانية يف 
�لنتائج  يف  ونق�س  �لن�شبّية،  غياب 
و�لفقر،  �ل��ب��ط��ال��ة  ج��ب��ه��ت��ي  ع��ل��ى 
�لتنوع  وب��ال��ت��ايل  �ل��ن�����ش��اط،  وق��ل��ة 
�ل�شيادة  و�ن��ح�����ش��ار  �الج��ت��م��اع��ي، 
�الأمن  ونق�شان  بل  �أوروب��ا،  ب�شبب 
ب�شبب �لهجرة : باإمكان كل و�حد 
�أن  �ل��ن��ظ��ام  مناه�شة  �أن�����ش��ار  م��ن 
ي��اأخ��ذ ك��ل �أو ب��ع�����س م��ا ي��ت��وف��ر يف 
�ل��ذي جند  ه��ذ�،  �الأدو�ت  �شندوق 
فيه ��شتنتاجات حول نظام متثيلي 
وكذلك  يحت�شر،  ت��وزي��ع  و�إع�����ادة 
نقد� الذعا و�إد�نات و�شجب و�شتائم 
وو�شم وف�شائح. علما �ن �ميانويل 
ومدونة  مب���نت  ي��ت��م��ّي��ز  م����اك����رون 
جتمع بن مناه�شة �لنظام وتاأييد 

�أوروبا.

على ذ�ت وتر �ملنطق �لر�ف�س.
    و�شو�ء كان جمرد متظهر خارجي 
�أو قطيعة فعلية مع �لنظام، �أ�شبح  
هذ� �ملوقف �ليوم �الأكرث مردودية 
مرحلة   يف  �الق����رت�ع،  �شناديق  يف 
واليتهم  �مل��ن��ت��ه��ي��ة  �إخ�������ر�ج  ح��ي��ث 
�شوى  تعاين  �لتي ال  �ل��ق��اع��دة  ه��و 
م���ن ب��ع�����س �ال���ش��ت��ث��ن��اء�ت، وحيث 
�أف�شل  ث��ان��وي  كمناف�س  �ل��ظ��ه��ور 
و�شيلة الإنهاء �ل�شباق فائز�. خالل 
للحزب  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة  �الن��ت��خ��اب��ات 
�ال�شرت�كي �لفرن�شي عام 2011، 
�أوب������ري �شدمة  م���ارت���ن  �أح���دث���ت 
عندما �تهمت فرن�شو� هولند� باأنه 
ونر�هن �أّن هذ�  “مر�شح �لنظام”، 
�كرب  ك�شبا  �شيحّقق  ك��ان  �خلطاب 

بعد خم�س �شنو�ت.
و�ملناه�س”  “�ملعادي  ك��ان  و�إذ�      
مل  �لنظام  �أن  يعني  ف��ه��ذ�  ج��ذ�ب��ا، 
�لثالثن  ن��ه��اي��ة  يف  ج���ذ�ب���ا  ي��ع��د 
�ل�شعوب  دف��ع��ت  و�ل��ت��ي   ، �ل��ع��ج��اف 

�بتذ�له،  خ����الل  م���ن  ي��خ�����ش��ى،  ال 
نظامي،  ك��خ��ط��اب  ي��ظ��ه��ر  �أن  م���ن 
حن  يف  فاعلّيته،  يفقد  وب��ال��ت��ايل 
على  كثري�  تتوّقف  م�شد�قيته  �أّن 
�لعذرّية يف ممار�شة �ل�شلطة - ولو 

ن�شبيا- لباّثه وُمر�شله.
�أو قفزة  �ن��ت��ف��ا���ش��ة  �أك����رث م��ن       
�لقائمة،  للظروف  نتيجة  فجائية 
ه��ن��اك �ل���ي���وم ���ش��يء م���ا م���ن �أزم���ة 
ب���االأح���رى يف  �أو  �أزم�����ة،  ن���ظ���ام. يف 
�ملو�طنن  حت��ّول، مل تعد م�شاركة 
تتجلى  �أ���ش��ب��ح��ت  ب���ل  �ن��ت��خ��اب��ي��ة 
ب�شكل متز�يد خارج نظام �لتمثيل 
�النتخابات  ووح���ده���ا  �مل��وؤ���ش�����ش��ي. 
�لرئا�شية و�لبلدية، ظلت تتعار�س 

مع هذه �لقاعدة.
عمودية  ك����ان����ت  و�ن  وح����ت����ى     
 - �لقائمة  �خلام�شة  �جل��م��ه��وري��ة 
�ل�شيا�شية،  �ل�شلطة  ترتكز  حيث 
يف  �آخ��������ر  م����ك����ان  �أي  م�����ن  �أك��������رث 
�أقلية-  �أي����دي  �ل��غ��رب��ي، يف  �ل��ع��امل 
�أن�شار  ف��اإن��ه��ا جت��د م��ع��ار���ش��ة م��ن 
جمهورية  �ل�شاد�شة:  �جلمهورية 
�أكرث برملانية ومو�طنية من خالل 
�إعطاء م�شاحة �أكرب للدميقر�طية 

�ملبا�شرة.. لالأف�شل �أو لالأ�شو�أ.

�حت�شابهم �أي�شا من بن �ملنتقدين 
للنظام. و�إذ� كان هامون ) مر�شح 
للرئا�شية(  �ال����ش���رت�ك���ي  �حل�����زب 
يتبنى  �لثالثة  ب��ن  م��ن  ه��و فقط 
خ��ط��اب حت���ّول ج���ذري، ف��ان فيون 
طويال  �ن����ت����ق����د�  ق�����د  وف�����ال�����������س، 
ويف  �ل�شيا�شي،  �الإعالمي-  �لنظام 
�ن��ت��ق��د� خ��ا���ش��ة و�شائل  �حل��ق��ي��ق��ة، 

�الإعالم.
تر�مب  دون����ال����د  �ن���ت���خ���اب  �إّن      
و�نت�شار  �مل���ت���ح���دة،  �ل����والي����ات  يف 
�ال�����ش����ت����ف����ت����اء  يف  �ل����ربي����ك���������ش����ي����ت 
�ل���ربي���ط���اين ع��ل��ى �ل���ب���ق���اء د�خ���ل 
جزئيا  يف�شر  �الأوروب������ي،  �الحت����اد 
�للحظة  �شغف   - فقط  وجزئيا   -
�أ�شحاب  �مل��ع��ار���س ه��م،  ب��اخل��ط��اب 
�ل�شعب  نحن  و  �لقائمة،  �ل�شلطة 

�لذي يتحرك . 
بال�شرورة  ه����ذ�  ي��ع��ن��ي  �أن  ودون 
معادية  ل���ن���زع���ة  ط��ب��ق��ي��ة  ق�������ر�ءة 
ثورية.  ح��ت��ى  �أو  ل��ل��ر�أ���ش��م��ال��ي��ة، 
ف���ف���ي ����ش���ج���ّل ف����ري����د م����ن ن���وع���ه، 
حلزب  �ملو�طنة  ديناميكية  تعزف 
و�لظاهرة  �إ�شبانيا،  يف  بودميو�س 
�ل�����ش��ع��ب��وي��ة ح���رك���ة خ��م�����س جنوم 
تعزف  �إيطاليا،  يف  غريللو  لبيبي 

اأزمة نظام
�آخ����ر، ودر��شة  ب��ع��د  ����ش��ت��ط��الع      
عدم  ظ��اه��رة  در����ش��ة، ترت�شخ  بعد 
للمجتمع  مهيكل  كمعطى  �لثقة 
�لفرن�شي، يف حن �أّن �لثقة هي من 
�لركائز �الأ�شا�شية للدميقر�طية. 

��ح ك��ل ع��ام ه��ذ� �النحر�ف،  وت��و���شّ
�أك����رب در��شة  ����ش���ادم���ة،   وب����اأرق����ام 
�ل�شيا�شية  �لبحوث  مل��رك��ز  �شنوية 
مب��ع��ه��د �ل��ع��ل��وم �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة حول 
للفرن�شين”:  �لذهنية  “�حلالة 
 10 �أ������ش�����ل  9 م�����ن  ي�����ق�����ارب  م�����ا 
يثقون  ال  �إنهم  يقولون  فرن�شين 
ما  وه��و  �ملُنتخبة،  �ل�شخ�شيات  يف 
ي�شع هذ� �ل�شلك يف قاع �لرتتيب، 
باملائة   75( �الإع��الم  و�شائل  ور�ء 
من عدم �لثقة( و�لنقابات �لعمالية 

)72باملائة(.
�أو  �ل��ن��خ��ب،  ���ش��د  �خل���ط���اب  �إّن     
�ملنغلقة،  �ل���ف���ئ���ة  �ك������رب  ب�����ب�����ذ�ءة 
ه���و متوقع  �الإع�������الم  وم��ه��اج��م��ة 
�ن����ه ال يرى  – و�ل���غ���ري���ب  م���رب���ح 
�ل�شفحات  ت�������ش���در  يف  ت��ن��اق�����ش��ا 
�إىل  نف�شه،  �الإع���الم  ل��ذ�ك  �الأوىل 
�إذ� ما  �ل��ت�����ش��اوؤل  �أن���ه ميكن  درج���ة 
للنظام  �مل��ن��اه�����س  �خل���ط���اب  ك����ان 

عملياتية من �حلكومة.  و�أ�شاف �ل�شابط -�لذي ف�شل عدم ك�شف هويته- �أن 
“ولكن  جميع �خلطط �لعملياتية كانت بحاجة الإقر�ر رئي�س �لوزر�ء نتنياهو 
 ،2008 �مل�شبوب  �لر�شا�س  �لتي خا�شها �جلي�س يف غزة:  يف جميع �حل��روب 
�إل��ق��اء ه���ذه �خلطط  2014 مت  �ل�����ش��ام��د  2012، �جل���رف  �ل�����ش��ح��اب  ع��م��ود 
�أريئيل كهانا، فقد �تهم  جميعها يف حاوية �لقمامة يف �لوقت �حلرج«. وح�شب 
�أبدى  �جلي�س  �أن  “رغم  �لقر�ر�ت  �إ�شد�ر  بالتاأخر يف  نتنياهو  �لكبري  �ل�شابط 
جاهزيته للعمل وفق �أي قر�ر يتخذه رئي�س �حلكومة، لكنه كان يتاأخر ويرتدد، 
للتعامل  �ملنطقة �جلنوبية كانت لديها خطط عملياتية جاهزة  �أن قيادة  ومع 
�لعليا  �لقيادة  لنا يف  كانو� يقولون  د�ئما  بغزة لكن  �أي ت�شعيد مع حما�س  مع 
�الأخرية  ب�شاأن حرب غزة  �آخ��ر  نتنياهو«. خالف  ق��ر�ر  ينتظرون  �إنهم  للجي�س 
�أثاره �ل�شابط ب�شاأن �لتحذير�ت �لتي �شبقت �ندالع �حلرب، وتبادل �التهامات 
�أكد وجود  �ل�شاباك  �إن  )�ل�شاباك(، حيث قال  �لعام  �الأم��ن  بن �جلي�س وجهاز 

•• عوا�صم-وكاالت:

تبادل  تو��شل  �إن  كهانا  �أريئيل  ج��ي  �آر  �أن  موقع  يف  �الإ�شر�ئيلي  �لكاتب  ق��ال 
�أنفاق غزة  �لتعامل مع  �إخفاقهم يف  ب�شاأن  �الإ�شر�ئيلين  �لقادة  �التهامات بن 
�شابقا  �أعلنه  ما  مع  يتعار�س  مما  ملعاجلتها،  عملياتية  خطة  �إق��ر�ر  عدم  يعني 
خمططات  �إع���د�د  �جلي�س  من  طلبه  ب�شاأن  نتنياهو  بنيامن  �حلكومة  رئي�س 
�ملنطقة  ق��ي��ادة  يف  كبري  �شابط  ع��ن  �لكاتب  ونقل  �الأن��ف��اق.  ملو�جهة  ع�شكرية 
�أن �حلكومة �الإ�شر�ئيلية مل تطلب من �جلي�س ت�شليمها خمططات  �جلنوبية 
�الأخرية  غ��زة  ح��رب  م��ن  �الأوىل  �ملرحلة  يف  �الأن��ف��اق  لتهديد  للت�شدي  خا�شة 
مل  �الإ�شر�ئيلي  �ل�شيا�شي  �مل�شتوى  �أن  يعني  مما   ،2014 �ل�شامد”  “�جلرف 
�لعليا يف  �لع�شكرية  �لقيادة  �أن  �لعلم  �الأنفاق، مع  يخطط للتعامل مع م�شكلة 
�جلي�س مل تبلغ باقي �مل�شتويات �لقيادية �مليد�نية ب�شاأن �إقر�ر �حلكومة �أي خطة 

نو�يا لدى حما�س بت�شعيد �لو�شع �إىل مو�جهة ع�شكرية �شاملة مع �إ�شر�ئيل، يف 
حن �أن �جلي�س مل يتوقع و�شول �ملو�جهة لهذه �ملرحلة �ل�شاملة، لكن �ل�شابط 
�ل�شنوية  خططها  جميع  يف  �جلنوبية  �لقيادة  �أن  بدليل  �ل�شاباك  ت�شور  يوؤيد 
موقع  يف  �لكاتب  لكن   .2014 ي��ول��ي��و/مت��وز  يف  معركة  ن�شوب  تتوقع  ك��ان��ت 
�أ�شيب  �لذي  �أه��رون كروف  �ل�شابط  �الإخباري دوف غيل-هار نقل عن  ويلال 
�جلي�س  �إقحام  بعدم  2008 مطالبته  �الأوىل  غزة  �أثناء حرب  ب�شورة حرجة 
يف حمالت تبادل �التهامات بن �ل�شيا�شين �الإ�شر�ئيلين ب�شاأن �إخفاقات حرب 
“و�إن  وحزبية  �شيا�شية  �أي جتاذبات  عن  بعيد�  و�إبقائه   ،2014 �الأخ��رية  غزة 
�أر�د �شيا�شي �إ�شر�ئيلي �الإطاحة باآخر فاإن ذلك يجب �أن يتم بعيد� عن �جلي�س«. 
و�أ�شاف �أنه يتحفظ على ن�شر تقرير مر�قب �لدولة �خلا�س بحرب غزة �الأخرية، 
الأن �حلرب �الأوىل على غزة �لتي �أ�شيب خاللها باأكرث من ثالثمئة �شظية يف 
خمتلف �أنحاء ج�شمه حن �نفجرت به عبوة نا�شفة ت�شببت بحظر �ل�شفر خارج 

�إ�شر�ئيل على 350 �شابطا ب�شبب ن�شر بع�س تفا�شيل تلك �حلرب. هذ� ودعا 
رئي�س �لوزر�ء �ال�شر�ئيلي بنيامن نتانياهو �م�س يف لندن “�لدول �لتي تتحلى 
بامل�شوؤولية” �ىل �تباع مثال �لواليات �ملتحدة عرب �ملطالبة بعقوبات جديدة �شد 
�ير�ن. وقال خالل لقاء مع نظريته �لربيطانية ترييز� ماي “�ير�ن ت�شعى �ىل 
��شتفز�ز� بعد �الخر. لذلك  �لعامل ومتار�س  �نها تهدد  ��شر�ئيل.  �لق�شاء على 
بعقوبات  �ملطالبة  على  ت��ر�م��ب  دون��ال��د(  )�الم��ريك��ي  �لرئي�س  ب��ا���ش��ر�ر  ��شيد 
�لتي  �ل��دول  �خ��رى وخ�شو�شا  تتبع مثاله دول  �ن  �ي��ر�ن. ويجب  جديدة �شد 
و��شاف “�ود �ن �حدثكم عن �لطريقة �لتي ميكننا فيها  تتحلى بامل�شوؤولية”. 
�لرئي�س �المريكي  نائب  �ي��ر�ن لن تبقى بدون رد«. وكان  �عتد�ء�ت  �ن  �شمان 
مايك بن�س ن�شح �الحد �ير�ن بعدم “�ختبار حزم” �د�رة �لرئي�س دونالد تر�مب 
بعد �يام من فر�س و��شنطن جمموعة من �لعقوبات �جلديدة على طهر�ن عقب 

�جر�ئها جتربة ل�شاروخ بال�شتي.

جان لوك ميالن�شون.. �ق�شى �لي�شار �ملناه�س للنظام�لفرن�شيون فقدو� ثقتهم يف �لنخبة �ل�شيا�شية

ماكرون.. �جلمع بن تغيري �لنظام و�وروبامارين لوبن مناه�شة �لنظام باليمن �ملتطرف

•• الفجر - جوناثان بو�صيه بيرت�صون 
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اإعــــــــــالن
للدعم  �ل�ش�����ادة/�لقاب�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�ملتكامل ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1485196 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
نهيان بن حمد�ن بن حممد �ل نهيان من 50% �ىل %65

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شيف حممد عبيد نعمان �لكعبي من 25% �ىل %35

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف �شعيد �شليمان حممد �ملزروعي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ت�س 2 

فا�شن �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 7
رخ�شة رقم:CN 1482356   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�حلنيورة �لتجارية
رخ�شة رقم:CN 1006459   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ثو�ين  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمعجنات
رخ�شة رقم:CN 1446465   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ت�س 2 

فا�شن ذ.م.م - فرع �أبوظبي 2
رخ�شة رقم:CN 1185210   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تالل �لن�شور �القليمية �لعقارية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1798378 قد تقدمو� �لينا بطلب
EAGLE HILLS properties LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تالل �لن�شور �لعقارية ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي ر��شد �لعبار
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �يجل هيلز �نرتنا�شيونال منطقة حرة ذ.م.م

Eagle Hills International FZ LLC 

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/تالل �لن�شور �القليمية �لعقارية ذ.م.م
EAGLE HILLS REGIONAL PROPERTIES LLC

�ىل/ �يجل هيلز ريجونل �لعقارية مملوكة لتالل �لن�شور �لعقارية ذ.م.م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
 EAGLE HILLS REGIONAL PROPERTIES OWNED BY EAGLE HILLS

PROPERTIES LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/��شافة �لتطوير �لعقاري لالن�شاء�ت )4100014(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شتثمار وتطوير �مل�شروعات �لعقارية وتاأ�شي�شها و�د�رتها )6499004(

�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تالل �لن�شور �لعاملية �لعقارية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1798355 قد تقدمو� �لينا بطلب
EAGLE HILLS properties LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تالل �لن�شور �لعقارية ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي ر��شد �لعبار
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �يجل هيلز �نرتنا�شيونال منطقة حرة ذ.م.م

Eagle Hills International FZ LLC 

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/تالل �لن�شور �لعاملية �لعقارية ذ.م.م
EAGLE HILLS INTERNATIONAL PROPERTIES LLC

�ىل/ �يجل هيلز �نرتنا�شيونال �لعقارية مملوكة ل� تالل �لن�شور �لعقارية ذ.م.م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
 EAGLE HILLS INTERNATIONAL PROPERTIES OWNED BY EAGLE

HILLS PROPERTIES LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/��شافة �لتطوير �لعقاري لالن�شاء�ت )4100014(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شتثمار وتطوير �مل�شروعات �لعقارية وتاأ�شي�شها و�د�رتها )6499004(

�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملعرب �لدولية لال�شتثمار�ت ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1099804 قد تقدمو� �لينا بطلب
EAGLE HILLS properties LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تالل �لن�شور �لعقارية ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي ر��شد �لعبار
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �يجل هيلز �نرتنا�شيونال منطقة حرة ذ.م.م

EAGLE HILLS INTERNATIONAL FZ LLC 

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�ملعرب �لدولية لال�شتثمار�ت ذ.م.م
ALMAABAR INTERNATIONAL INVESTMENT LLC

�ىل/ �ملعرب �لدولية لال�شتثمار�ت مملوكة ل� تالل �لن�شور �لعقارية ذ.م.م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
 AL MAABAR INTERNATIONAL INVESTMENT OWNED BY EAGLE

HILLS PROPERTIES LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/��شافة �شر�ء وبيع �الر��شي و�لعقار�ت )6810001(

�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جيم للتقنيات �لكونية

 رخ�شة رقم:CN 1015498 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شياح حممد مو�شى �لقبي�شي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شياح حممد مو�شى �لقبي�شي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شياح حممد �لقبي�شي %49

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.60*0.30 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/جيم للتقنيات �لكونية

G GLOBAL TECHNOLOGIES
�ىل/جيم للتقنيات �لكونية ذ.م.م 

G GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

الغاء اعالن �سابق
للتدريب  �لعاملية  �ل�شادة/فيفيد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�بدو� رغبتهم يف  CN قد   1756129 رقم  �لرخ�شة  و�ملهني  �لفني 
رقم:11905  �لعدد  يف  �لفجر  جريدة  يف  �ل�شادر  �ل�شابق  �العالن  �لغاء 

بتاريخ:2016/12/29 و�عادة �لو�شع كما كان عليه
ثم تقدمو� بطلب �جر�ء�ت �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ال�شم �لتجاري من/فيفيد �لعاملية للتدريب �لفني و�ملهني �ىل/
مركز �وك�شربيدج للتعليم و�لتنميه �ملهنيه.

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
�ملدة  و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
و�ال�شت�شار�ت �الد�ريه �نه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ل�شادر بتاريخ 2017/2/1
بحل وت�شفية:

 " ادمانت كابيتال لال�ست�سارات االداريه ذ.م.م"
فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�شفى �ملعن هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب 
عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم )403( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوم من 

تاريخ هذ� �العالن

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
و�ال�شت�شار�ت �الد�ريه �نه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ل�شادر بتاريخ: 2017/2/1
بحل وت�شفية:

 " �سيفتي ايفولو�سن الداره خدمات ال�سالمه ذ.م.م"
فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�شفى �ملعن هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب 
عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم )403( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوم من 

تاريخ هذ� �العالن

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
�ل�شاحل  �ل�ش�����ادة/نور  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1806537:العمال لرتكيب �حلجر ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد دروي�س غريب جمعة غريب �حلو�شني %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل خمي�س �شامل �شيف �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
العمال  �ل�ش�����ادة/مار�شال  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1113862:لديكور و�ل�شتائر  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة منري �حمد عبد�ملنان %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ر��شد �شامل حممد �شرحان �لعي�شائي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ر��شد �شامل حممد �شرحان �لعي�شائي من 100% �ىل %0
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

علي م�شبح لبيع قطع �ل�شيار�ت �مل�شتعملة
 رخ�شة رقم:CN 1131425 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

�العمال  و�د�ره  �لتدقيق  خلدمات  نا�شر  �ل�شاده  يعلن 
�لتجاريه - �بوظبي �نه مبوجب قر�ر �جلمعيه �لعموميه 

غري �لعادية بتاريخ :2017/2/1 بحل وت�شفية :
ذ.م.م" اخلليج  "بيكا�سا 

�إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
فاك�س  رقم026584848  هاتف   �ملعن  �مل�شفى  مكتب 
026584840 �س.ب  35966 �بوظبي �شارع حمد�ن بناية 
 )201( رقم  مكتب   )2( �لطابق  �حل�شن  جموهر�ت 
و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 

45 يوم من تاريخ هذ� �العالن

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
لل�شيلة  �ل�ش�����ادة/�لبادية  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لعباية  رخ�شة رقم:CN 1011778 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة يون�س حممد قا�شم عبد�هلل �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعه حممد ع�شيان �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لب�شرة  خياط  �لتجاري  باال�شم   CN  1104205 رقم 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تاج �لنعيم للقرطا�شية

رخ�شة رقم:CN 1136219 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري من/تاج �لنعيم للقرطا�شية
TAJ ALNAEEM STATIONERY

�ىل/ تاج �لنعيم للطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت 
TAJ ALNAEEM TYPING PHOTOCOPYING

تعديل عنو�ن/من �لعن �لعن - منطقة �ل�شاروج - بناية - �شامل �شالح حممد 
�لعامري �ىل �لعن �لعن و�شط �ملدينة �شامل �شالح حممد ن�شره

تعديل ن�شاط/حذف بيع �دو�ت �لقرطا�شية - بالتجزئة )4761003(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن تنويه
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�ميوند �شتار لزينة �ل�شيار�ت

رخ�شة رقم:CN 1127494 قد تقدمو� �لينا بطلب: تر�جع عن �العالن �ل�شابق 
+ �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خليفة �شامل عبد�هلل �شامل �لنعيمي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خليفة �شامل عبد�هلل �شامل �لنعيمي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شليم �مين �ل�شبوح
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3.5*1 �ىل 1*3.7

تعديل ��شم جتاري من/د�ميوند �شتار لزينة �ل�شيار�ت
DIAMOND STAR CAR ACCESSORIES

�ىل/ كر�ج د�ميوند �شتار 
DIAMOND STAR GARAGE

تعديل ن�شاط/��شافة �شمكرة �ملركبات )4520001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت )4530010(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
روؤيته تتغّذى من مراجع تاريخية متناق�سة:

الهيدرا الأيدي�ل�جية لل�صعب�ي دونالد ترامب..!

ـــــــى تـــــرامـــــب ـــــــق اأب
ريــــــــغــــــــان  مـــــــــــن   
اجلوهر..  ال  ال�سكل 
والـــرتمـــبـــنـــة نــزعــة 
ريغانية مب�ستح�سرات 
الـــــــتـــــــجـــــــمـــــــيـــــــل

�سعبوّية اأندرو جاك�سون
�أننا كنا �أم��ام خطاب     »ال �أعتقد 
كهذ�، منذ و�شول �أندرو جاك�شون 
ق���ال  �الأبي�س”،  �ل���ب���ي���ت  �إىل 
ل�شحيفة و��شنطن بو�شت مزهّو�، 
��شرت�تيجيي  كبري  بانون  �شتيف 

دونالد تر�مب.
�لرئي�شي  �ل��ق��ل��م  ي��ك�����ش��ف  مل      
فكالم  ���ش��ر�:  �لتن�شيب  خل��ط��اب 
�ل�شابع،  �الأم����ري����ك����ي  �ل���رئ���ي�������س 
و�ل�شعبوي �الأول �لذي و�شل �إىل 
�أعلى وظيفة، كان م�شدر �الإلهام 
�ملبا�شر للخطاب �لقومي �لوطني 
للرئي�س  ب��ان��ون  ي��ق��ول  �ل��ع��م��ي��ق، 

تر�مب.
    قبل يومن من تن�شيبه، وخالل 
مايك  لنائبه  تكرميا  ع�شاء  حفل 
رغم  نف�شه،  �مللياردير  ق��ام  بن�س، 
�لتاريخ،  كتب  على  �إدم��ان��ه  ع��دم 
بهذه �ملقارنة: مل ن�شهد مثل هذ� 
�أي  ... يف  �أن�����درو ج��اك�����ش��ون  م��ن��ذ 
�شنة ك��ان ذل��ك؟ منذ زم��ن طويل 

... ، وحتديد� عام 1829.
    م�شتفيد� من تو�شيع �القرت�ع 
قاد  �ل��ب��ي�����س،  �ل����رج����ال  ك���ل  �إىل 
على  نف�شه  ق��ّدم  �ل��ذي  جاك�شون، 
�ملعركة  وي��خ��و���س  م�����ش��ت��ق��ل،  �أن����ه 
�شد  �شر�شة  حملة  ق���اد  م��ن��ف��رد�، 
�شرقو�  �ل��ذي��ن  و����ش��ن��ط��ن،  ن��خ��ب 

�لرئا�شة قبل �أربع �شنو�ت. 
�شجع �جلر�ل  �مل��ع��ار���ش��ة،     ويف 
�الأ�شاليب  و����ش���اح���ب  �ل�������ش���اب���ق، 
ون�شر  �الآيل،  �لتعطيل  �لقا�شية، 
�ل�شحف  يف  �مل����وؤ�م����رة  ن��ظ��ري��ات 
�الأو�ئ����ل  �ل�شيا�شين  م��ن  ك���ان   -
�لذين �أدركو� قوة و�شائل �الإعالم 
�جل����م����اه����ريي����ة. ت��ن�����ش��ي��ب��ه ك���ان 
�الأبي�س  �ل��ب��ي��ت  ف��ت��ح  م��ل��ح��م��ة: 
ل��ل��ج��م��ه��ور، وو���ش��ل��ه ع��ل��ى ج���و�د، 
قبل �أن يغادره من �لنافذة، تاركا 
يك�شرون  �شكر  ح��ال��ة  يف  �أن�����ش��اره 
�خلزف. �نه �نت�شار ملك �حل�شود 
�شّجل، مرتعبا، قا�س من �ملحكمة 
�لعليا. و�قعة جتد �شد�ها يف وعد 
تر�مب “ حتويل �شلطة و��شنطن 

الإعادتها لكم، �ل�شعب.
جاك�شون  رئ���ا����ش���ة  �����ش���ت���م���رت     
عميقة  ب�شمة  وت��رك��ت  والي��ت��ن، 
موؤملة يف �لدميقر�طية �الأمريكية. 
�جلاك�شونية  �مل���وؤرخ���ون  وُي���ع���ّرف 
ب��اأن��ه��ا �ل�����ش��ع��ب��وي��ة �الأق�����ل جرعة 
وعده  مت��ّث��ل  �إذ  ممكنة.  �شيا�شية 
�ل�شالمة  ����ش���م���ان  يف   �ل���وح���ي���د 
�القت�شادي  و�ل���رف���اه  �جل�����ش��دي��ة 
 ، فقط   �لبي�س  مبعنى:  لل�شعب 
مع �حل��ّد �الأدن���ى من �لتدخل يف 

�حلريات �لفردية.
   مع�شوق ملعاد�ته للنخبة، وعدم 
ثقته يف �لر�أ�شمالية �ملالية، يبقى 
لرتحيل  �الأك��رب  �ملن�شق  جاك�شون 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �لتي  �ل���ه���ن���ود �حل���م���ر، 
ُيطلق عليها م�شار �لدموع ، و�لتي 
ق�شت ع��ل��ى �ل��ق��ب��ائ��ل �ل��ك��ربى يف 

�ل�شرق.
�إىل  جاك�شون  دع��ا  �قت�شاديا،      
�إاّل �نه مل يت�شدى  “دعه يعمل”، 
بف�شل  كبرية  ث��روة  ل��ل��رق: حقق 
مزرعته. �إرث �شيا�شي من �لثقل، 

�لدميقر�طين،  م���ع  �ل���ت���و�ف���ق 
خ�شو�شا حول �ل�شفقة �جلديدة 
لالأمريكين  �مل��دن��ي��ة  و�حل���ق���وق 
�الأف�����ارق�����ة. وم����ن ج��ه��ة �أخ�����رى، 
ب������اري غ����ول����دووت����ر، �ل������ذي كان 
م�شاند� ملوقف مت�شدد.     خالل 
م���وؤمت���ر �حل�����زب �جل���م���ه���وري يف 
���ش��ان ف��ر�ن�����ش��ي�����ش��ك��و، ح����ّذر حاكم 
والية نيويورك، نيل�شون روكفلر، 
�ل��ذي��ن يريدون  �مل��ت��ط��رف��ن  م��ن 
و�لكر�هية  �خل����وف  ع��ل��ى  �ل��ل��ع��ب 
غولدووتر:  رّد  وك��ان  و�الإره����اب. 
�ل��ت��ط��رف يف �ل��دف��اع ع��ن �حلرية 
�ل�شعي  و�الع��ت��د�ل يف  لي�س عيبا، 
ف�شيلة.   لي�س  �ل��ع��د�ل��ة  لتحقيق 
�لنهاية  يف  غ�����ول�����دووت�����ر  ف�������از 
يهزمه  �أن  قبل  �حل��زب،  برت�شيح 
ليندون جون�شون. و�أيا كان، فقد 
متكن من �إطالق تطرف �ليمن 
�الأمريكي لعقود قادمة - تطرف 
جتاوزه، وحاول عبثا يف �لثمانينات 
وباملثل،  ومقاومته.  له  �لت�شدي 
يف �ل��وق��ت �ل��ذي ك��ان فيه �حلزب 
�جلمهوري ي�شعى �إىل �لتموقع يف 
�لو�شط، بعد هزمية ميت رومني 
ت���ر�م���ب  ح���ط���م   ،2012 ع������ام 
كل  بته�شيم  �حلزب  �إ�شرت�تيجية 

حمرماته.

نورمان فن�سنت بيل
 و”اإجنيل االزدهار«

    بالن�شبة لكّتاب �شريته �لذ�تية، 
بالعامل  ت���ر�م���ب  ع��الق��ة  م��ف��ت��اح 
ت���وج���د يف ك��ن��ي�����ش��ة ع��ل��ى �جل����ادة 
�أي��ن كان  �خلام�شة  يف مانهاتن.  
ي�شارك  ت��ر�م��ب  دون���ال���د  �ل��ط��ف��ل 
و�ل���دي���ه ك���ل �ح���د �ال���ش��ت��م��اع �إىل 
خطب نورمان فن�شنت بيل، �لذي 
يعتقد �أّن �لثقة بالنف�س ميكن �أن 

حتل كل �شيء.
قوة  كتابه  ك��ان     يف �خلم�شينات 
�لكتب  �أك���رث  �الإي��ج��اب��ي،  �لتفكري 
5 مالين  باإيقاع  ، وي��روج  مبيعا 
يخلط  �ل��ذي  �لق�س،  هذ�  ن�شخة. 
والهوت  �ل���ب���از�ر،  نف�س  علم  ب��ن 
�ل��ن��ج��اح ، ك���ان و�ح����د� م��ن �أو�ئ���ل 
�الزدهار”  “�إجنيل  ل�  �ملتع�شبن 

�لذي ي�شنع �ليوم ثروة �لدعاة.
وبن �لو�شايا �لع�شر �لتي قدمها 
ب���ي���ل ل�����ش��م��ان �ل���ن���ج���اح �مل������ادي: 
لنف�شك  ذه��ن��ي��ة  ����ش���ورة  “�ر�شم 
وقع  م��ن  ق��ّل��ل  ناجح”،  ك�شخ�س 
تعتقد  ال  �أو  و�حل��و�ج��ز،  �لعقبات 

�أبد� �أنك فا�شل.
  كما ُعرف بيل �أي�شا، باللعب على 
خماوف رعيته، وحث �أتباعه على 
تو��شل  كل  وقطع  �شورة  ت�شويه 
مع �مل�شككن ... مل يغادر تر�مب 
ت��زوج فيها  )ب��ل  بيل  �أب���د� كني�شة 
تعاليمها  �شكلت  وق���د  م���رت���ن(، 
كما  باحلقيقة  عالقته  ودرو�شها 
ُي��ب��ّن ه���ذ� �ل��ن�����س م��ن ك��ت��اب��ه فن 
�أتالعب باأوهام �لنا�س،  �ل�شفقة: 
�حلقيقي.  ب��ال��غ��ل��و  ه����ذ�  �أ����ش���م���ي 
�ن����ه ���ش��ك��ل ب����ريء م���ن �مل��ب��ال��غ��ة - 
وتقنية لالرتقاء فعالة جد�.. �أي 
قبل  �لبديلة  للحقائق  �لتنظري 

ثالثن عاما. 

حملة  ق���ام���ت   2016 ع����ام  �ن����ه 
م��دن��ي��ة و�����ش���ع���ة ت��ط��ال��ب ب���اإز�ل���ة 
�لنقدية  �الأور�ق  م���ن  ����ش���ورت���ه 
وتعّو�س  دوالر   20 ف���ئ���ة  م����ن 
بامر�أة. و��شتجابت وز�رة �خلز�نة 
�الأم��ري��ك��ي��ة ، و�أع��ل��ن��ت ع��ن خطة 
ال�شتبد�له بوجه هارييت تومبان، 
�ل�������ش���ود�ء ���ش��د عقوبة  �مل��ن��ا���ش��ل��ة 
�الإعد�م ، بد�ية من عام 2020. 
�ل����ذي   - ت����ر�م����ب  ق������ّرر  �إذ�  �إاّل 
ع��ّل��ق ���ش��ورة ج��اك�����ش��ون يف �ملكتب 

�لبي�شاوي- ن�شف �لقر�ر.

» اأمريكا اأوال” 
من تراث املحافظني

�لكلمات  ه���ذه  �أوال”،  »�أم��ري��ك��ا    
باحلمائية،  وع��ده  تت�شّمن  �لتي 
و�ل��ق��وم��ي��ة، كررها  و�الن��ع��ز�ل��ي��ة، 
تن�شيبه،  خ���الل  م��رت��ن  ت��ر�م��ب 
�أث����ن����اء حملته  م����رة  و�أك������رث م���ن 
كل  بعيد  �شعار  وه��و  �النتخابية. 
��شم  كان  فقد  �حلياد:  �لبعد عن 
�لتدخل  ملناه�شة  و����ش��ع��ة  ح��رك��ة 
�لثانية،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب  خ���الل 
وكانت  �ل�����ش��ل��م��ي��ة،  ����ش���ت���ار  حت����ت 
�ملعادين  ط�����رف  م����ن  خم���رتق���ة 

لل�شامية.
�لطيار  �أ���ش��ب��ح   ،1940 ع���ام      
ت�����ش��ارل��ز ل���ي���ن���دب���ريغ، و�مل���ع���روف 
�لناطق  �ل���ن���ازي���ة،  م���ع  ب��ت��ع��اط��ف��ه 
�لعرق  ب�����ش��دة  م��ن��ت��ق��د�  ب��ا���ش��م��ه��ا، 
ي��ح��اول توريط  �ل����ذي  �ل��ي��ه��ودي 

�لبالد يف م�شائل غري �أمريكية. 
حم��ط��ة ت���اري���خ���ي���ة، �أل���ه���م���ت عام 
2004  رو�ية من �شنف �لتاريخ 
�لبديل �ملوؤ�مرة �شد �أمريكا، بقلم 
فيليب روث، حيث قرر ليندبريغ 
بعد �نتخابه رئي�شا، �لتوقيع على 

�تفاقية عدم �عتد�ء مع هتلر.
ل�شحيفة  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد�       
نيويورك تاميز يف مار�س �ملا�شي 
حول �ُشمّية �لتعبري، قال تر�مب: 
ترّن  �أوال  يل،�أم���ري���ك���ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�أُحيل  �أن���ا ال  ج��دي��دة وح��دي��ث��ة.. 

�أبد� �إىل �ملا�شي.   
وم��ع ذل��ك ،ف���ان ل��رت�م��ب عالقة 
�أل���ف���ة م���ع �مل�����ش��ط��ل��ح. ف��ق��د كان 
عالمة  �إ���ش��اف��ة  م��ع  حملة،  �شعار 
مناف�شه  ب���وك���ان���ان،  ب���ات  ت��ع��ج��ب، 
�الإ�شالح  ح��زب  بتعين  �ملنت�شر 

عام 2000. 
�لزمن، ج�ّشد     وطيلة عقد من 
هذ� �مل�شت�شار �ل�شابق لريغان، ُهزم 
�لتمهيدية  �النتخابات  يف  مرتن 
ج�شد  �لت�شعينات،  يف  �جلمهورية 
�أق���ل���ي���ة غ����ري �ن���ه���ا ق�����وة م���وؤث���رة 
�لقدمي،  �ل��ك��ب��ري  �حل�����زب  د�خ�����ل 
ن�شخة  ه��ي  �لعتيقة  ف��امل��ح��اف��ظ��ة 

�ل�شعبي  �ل����رتف����ي����ه  جم�������ال  يف 
)���ش��ي��ن��م��ا درج�����ة ث��ان��ي��ة ل�����الأول، 
وت��ل��ف��زي��ون �ل��و�ق��ع ل��الآخ��ر(، ويف 
�حلزب  من  �ل�شيا�شي،  م�شارهما 
�لدميقر�طي �إىل �جلناح �ليميني 
يف �حلزب �جلمهوري.    حمبوب 
�أج��ي��ال م��ن �جلمهورين، مب��ا يف 
كر�س  �ل����ذي  ب��ان��ون  �شتيف  ذل���ك 
ب�شرد  �شبيها  وث��ائ��ق��ي��ا  فيلما  ل��ه 
�ل��ق��دي�����ش��ن، د���ّش��ن ريغان  ���ش��رية 
و�عتمد  �جل��دد،  �ملحافظن  عهد 
ع���ل���ى �أن�������ش���ار �ل���ت���ج���ارة �حل�����رة، 
من   ، �آخ������ري������ن  ول����ي����ربت����اري����ن 
�لفيل�شوفة  منهم  �مل�شارب،  �شتى 
“�الأنانية  ���ش��اح��ب��ة  ر�ن������د،  �آي�����ن 
وميلتون فريدمان،  �لعقالنية”، 
�بو �ملدر�شة �لنقدية، و�شقور تيار 
�لتدخل و�الأ�شولين �مل�شيحين. 
مر�دفا  �ل��ت��ح��ال��ف  ه���ذ�  و�أ���ش��ب��ح 
�إىل  للحزب �جل��م��ه��وري، و���ش��وال 
... تر�مب و�شعبويته �النعز�لية. 
�ل�شريبية  �ل���ز�وي���ة  م��ن  ول��ك��ن، 
ت��ر�م��ب من  �أن  ، ال �شك  و�مل��ال��ي��ة 
�ملن�شطات،  حت����ت  �ل���ري���غ���ان���ي���ن 
جولدمان  ق��د�م��ى  على  معتمد� 
بخف�س  وع���د  �أن  ���ش��ب��ق  ���ش��اك�����س: 
�ل�����ش��ري��ب��ة ع��ل��ى �ل�������ش���رك���ات �إىل 
�لن�شف، وحذف 75 باملائة، ورمبا 

�أكرث من �لقو�نن �ل�شارية.
    و�أخري�، لئن �ّدعى رونالد ريغان 
�أن����ه حت�����ّرري، ف��ان��ه مل ي����رتدد يف 
تطبيق �إجر�ء�ت حمائية، وخا�شة 
�القت�شادي  �لبعبع  �ليابان،  جتاه 
يكن  مل  �مل����ق����اب����ل،  يف  ح���ي���ن���ه���ا. 
�الإنعا�س  خلطط  منا�شر�  ريغان 
�القت�شادي من خالل بناء �لبنية 
تر�مب.  ع��ك�����س  ع��ل��ى  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، 
�لهجرة،  ع��ل��ى  ي��ع��رت���س  مل  ك��م��ا 
بل  رخي�شة،  عاملة  ليد  �مل��ر�دف��ة 
كبري  لعدد  �جلن�شية  ريغان  منح 
�ل�شرعين  غ��ري  �مل��ه��اج��ري��ن  م��ن 
�لثانية،  والي��ت��ه  ف���رتة  ب��د�ي��ة  يف 
�لتجارية  �ل�شركات  �شغط  حت��ت 
�لكربى.    يف كتابه فن �ل�شفقة، 
�أب��ق��ى ت��ر�م��ب م��ن ري��غ��ان �ل�شكل 
��شتعر��شي  �نه رجل  ال �جلوهر، 
�أن��ه غز�  فّعال وج��ذ�ب �إىل درج��ة 
�ل�شعب �الأمريكي بالكامل. �ليوم 
يت�شاءل  �شنو�ت،  �شبع  بعد  فقط، 
�لنا�س �إذ� كان هناك �شّر ور�ء تلك 
�البت�شامة”. فهل تكون �لرتمبنة 
مب�شتح�شر�ت  ري��غ��ان��ي��ة  ن���زع���ة 

�لتجميل؟

تطرف باري غولدووتر
�حلزب  �ن��ق�����ش��م   ،1964 ع���ام     
�جلمهوري �إىل تيارين. من جهة، 
�أن�شار  �مل��ع��ت��دل��ون،  �مل��ح��اف��ظ��ون 

�لعك�س  وع��ل��ى  ����ش���ده.  �ل�����ش��ام��ي��ة 
م��ن ذل����ك، �أب����دى ت���ر�م���ب، �لذي 
بوكانان  �أي�����ش��ا  و����ش���ف  ق���د  ك����ان 
ب�ُمحّب هتلر، �أبدى تاأييد� مطلقا 
ن�شي  فقد  ذل��ك،  وم��ع  الإ�شر�ئيل. 
�ليهود  ي���ذك���ر  �أن  �الأخ������ري  ه����ذ� 
�لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  بيانه  يف 
ن�شيان   - �ملحرقة  ذك��رى  الإح��ي��اء 
�ليهودية  للمنظمات  للقلق  مثري 

�الأمريكية.
   كما كان بوكانان يتمنى �ن�شحاب 
م���ن �شندوق  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 
�ل�شحة  ومنظمة  �ل��دويل،  �لنقد 

متخلفة ليمن قدمي نقي و�شلب 
طريقة  على  �لو�شطين،  قبل  ما 
�ل�شفقة  دّعمو�  �لذين  �إيزنهاور، 
�جل����دي����دة، و�مل��ح��اف��ظ��ن �جل���دد 

جنود ريغان.
    قبل تر�مب، دعا بوكانان، وريث 
�الأربعينات،  يف  �أوال  �أمريكا  جلنة 
ت�����ش��ر���ش��ل وهتلر  ك��ت��اب  وم���وؤل���ف 
و�حل�����رب غ���ري �ل�������ش���روري���ة، دعا 
لو  حتى  متطرفة  �ن��ع��ز�ل��ي��ة  �إىل 
�لتحالف  ك�����ش��ر  �الأم�����ر  �ق��ت�����ش��ى 
و�إ�شر�ئيل.  �ملتحدة  �لواليات  بن 
د �التهامات مبعاد�ة  ومن هنا تعدُّ

تتويج للمحافظة �لعتيقة.

ليربالية ريغان كواجهة
  وب���ن���ف�������س �ل���ط���ري���ق���ة �ل����ت����ي مل 
يخرتعها تر�مب “�أمريكا �أوال”، 
�أمريكا  “لنجعل  ك���ان  �أن  ���ش��ب��ق 
حملة  ���ش��ع��ار  جمدد�!”  عظيمة 
 .1980 ع��ام  ري��غ��ان  ... رون��ال��د 
�لرئي�شان  �أن��ه��م��ا  �إىل  و�إ����ش���اف���ة 
�نتخبا  �ل�����ش��ن،  يف  تقدما  �الأك���رث 
ريغان  ف�����ان  �ل�����ش��ب��ع��ن،  ����ش���ن  يف 
وتر�مب ي�شرتكان يف �لعديد من 
�أوجه �لت�شابه: �شهرتهما �ملكت�شبة 

و�تفاقية  و�ل���ن���اف���ت���ا،  �ل���ع���امل���ي���ة، 
�لتجارة �حلرة مع �ملك�شيك وكند�. 
�لعتيقة  �ملحافظة  رموز  كان  و�إذ� 
�شبه طائفي  والء  د�ئما  ُيظهرون 
�ملحافظة  لكاردينالية  �لقيم  �إىل 
�لدينية  و�ل�����ش��ر�م��ة  )�ل��وط��ن��ي��ة 
و�ملعار�شة للدولة �لكافلة(، فاإنهم 
جاوؤو� للحزب �جلمهوري بخطاب 
�ختمر  للعوملة،  ومناه�س  قومي 
حتى د�خل حركة �لتفوق �لعرقي 
وبالتايل فان  �لبديل”،  “�ليمن 
�لتي  �القت�شادية”  “�لقومية 
يتبناها �شتيف بانون، تبدو وكاأنها 

نرج�شيته و�نفعاالته توجه قر�ر�ته �شتيف بانون.. ر��شبوتن دونالد تر�مب

�شعار �أمريكا �أوال �شرق من بات بوكانان

ا�صتعار من غ�لدووتر تطرفه و�صكلت تعاليم الق�س 
�صاحب كتاب ق�ة التفكري الإيجابي عالقته باحلقيقة

 ل ميلك ترامب اأيدي�ل�جية وم�صدر
 قراراته �صخ�صيته الأنانية والنفعالية  

 »لنجعل اأمريكا عظيمة جمددا!«
 �صعار حملة ريغان عام 1980

•• الفجر - غيوم جيندرون - ترجمة خرية ال�صيباين

    هل ميكن لرئي�س ال يقراأ با�ستثناء، رمبا، جمموعات 
االأوىل،  زوجته  يوما  اأكدت  كما  هتلر  اأدولــف  خطب 
يعرب  ومل  معلم،  اأو  بنموذج  ي�ست�سهد  وال  اإيفانا، 
احلزب  من  منتقال  وا�سحة،  �سيا�سية  روؤية  عن  اأبدا 

الدميقراطي اإىل مناه�س للنظام ، ومنطلقا من االإ�سالح 
ليحط رحاله اأخريا يف �سفوف اجلناح االأكرث ميينية بني 

اجلمهوريني، هل ميكن اأن تكون له عقيدة؟
    بالن�سبة لتوين �سوارتز، الذي �سارك يف تاأليف كتاب 
 1987 امللياردير الوا�سع الرواج عند ن�سره فن ال�سفقة 
قراراته  وتوّجه  اأيديولوجية،  ترامب  لدونالد  لي�س   ،

حديث  يف  هذا  جاء  واالنفعالية.  االأنانية  �سخ�سيته 
لالأ�سبوعية االأمريكية نيويوركر، لعن فيه نف�سه الأنه 

جعل من ترامب “جّذابا” فكريا.
   ومع ذلك، يف �سوداوّية اخلطاب االفتتاحي للرئي�س 
قراراته،  اأوىل  تطرف  ويف  املتحدة،  للواليات   45
معلومة  تاريخية  مراجع  من  تتغّذى  روؤيــة  ُتع�ّس�س 

�سعار »اأمريكا اأوال« رفعه بات بوكانان االنعزايل املتطرف والداعي لالن�سحاب من �سندوق النقد الدويل والنافتا

و�سل  تــرامــب  ملهم 
الـــبـــيـــت االأبـــيـــ�ـــس 
ـــــــى جــــــــــواد  عـــــــل
للجمهور   ــه  ــح ــت وف
ـــادره  ـــغ ي اأن  قـــبـــل 
ــــنــــافــــذة..! مــــن ال

موؤلف كتاب تر�مب نادم على ما فعل

ريغان..
و�جهة 

للتجميل
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العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقيا�س 

خلياطة �ملالب�س �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1193494   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعــــــــــالن
و�لنحا�س  �الملنيوم  لتجارة  �ل�ش�����ادة/�لديو�ن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لبطاريات �مل�شتعملة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1150756 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حمد علي حممد علي �حلمادي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حمد علي حممد علي �حلمادي من 50% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد علي �حلمادي
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/�لديو�ن لتجارة �الملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�شتعملة ذ.م.م
ALDIWAN TRADING ALMNUOM & BATREY & BRUNS LLC

�ىل/ �لديو�ن لتجارة �الملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�شتعملة  
ALDIWAN TRADING ALMNUOM & BATREY & BRUNS

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:من�شور لتجارة مو�د �لبناء
lustroso:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:260140       بتاريخ:2016/9/21 م
با�ش��م:من�شور لتجارة مو�د �لبناء

وعنو�نه:�المار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقه �ل�شناعيه �لر�بعه - �شارع �مللك في�شل - هاتف:065327088
فاك�س:065327098 - �شندوق �لربيد:83456 - �مييل:mansour.mohannad.eng@gmail.com �ل�شارقة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11 �الدو�ت �ل�شحيه مثال كر��شي �حلمام ومغا�شل �حلمام 
وخالطات �ملاء وو�شالت �حلمام �ملرنة �ملعدنية و�لبال�شتيكية و�ك�ش�شو�ر�ت �حلمامات و�لبانوهات و�حو��س 
�لبال�شتيكية  و�ل�شطافات  )�ل��ز�وي��ة(  و�ملزدوجة  �ملفردة  و�حلنفيات  �شتيل  �ل�شتانل�س  من  �مل�شنوعة  �لغ�شيل 

و�ملعدنية �خلا�شة باحلمامات . 
و�شف �لعالمة:كلمة lustroso باالحرف �لالتينية و�شكل �خلط مطابق لل�شورة بالو�ن خمتلفة. 

�ال�ش��رت�طات:. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
�لبحري( بان /ذا كابنت لتجارة ال�سفن والقوارب 
بياناتها  �ملذكورة  �ل�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدم  قد 

بعد وهي:

على كل من له �عرت��س على ت�شجيل هذه �ل�شفينة 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.
                اإدارة مراكز خدمة املتعاملني مركز اأبوظبي 

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

اإ�سم ال�سفينة

)Ex:Yas Bayliner( يا�س بالير

)Ex:The Captain 9( شيجنت�شار�

)Ex:The Captain 5( 5 شابريل�

)Ex:The Captain 6( 6 شتار كر�فت�

رقم الت�سجيل ال�سابق

214547

212214

211422

211950

العلم ال�سابق

--

--

--

--

�لعدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 11938 بتاريخ 2017/2/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن ن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �أدناه 
على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:  

�ملودعة حتت رق�م: 87713  بتاريخ 2006/11/23 
�مل�شجلة حتت رقم: 85512                بتاريخ: 2007/12/10

با�ش�م:  �إيجما لالإنارة �س.ذ.م.م 
وعن��و�ن�����ه: �س.ب. 62918 دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
م��ر�وح �شفط وطرد  و�ملكاتب،  �ملنازل  �مل��ر�وح �خلا�شة بتربيد  �مل��ر�وح،  �لكهربائية،  �الإن��ارة و�لتربيد  �أجهزة 

�لهو�ء �مللوث بالدخان و�لرو�ئح غري �مل�شتحبة، ملبات �الإنارة �لكهربائية �ملختلفة وملحقاتها. 
�لو�قعة بالفئة: 11

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: �لعدد )171( بتاريخ 2016/12/29
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 

ومكتوب  و�الأ�شفر،  �الأ�شود  باللون  بي�شاوي  هند�شي  �شكل  �إىل   IGMA كلمة  من  �لعالمة:  رمز  تعديل 
بد�خله كلمة IGMA باللون �الأ�شود وهي كلمة التينية ولي�س لها معنى باللغة �لعربية، وفوق �لعالمة 

من �جلانب �الأمين مكتوب حرف R ب�شكل �شغري و�شط �إطار د�ئري. 
�ال�شرت�طات: - 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �الأمن للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262093   بتاريخ : 10/26/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة جنهو� �وكي�شي كوموديتي كو.، �ل تي دي.

�لعنو�ن: رقم. 28، دوجن�شينج رود.، جيندوجن �كونوميك ديفيلومبينت زون، زهيجياجن بروفين�س، �ل�شن.
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

حامالت �أ�شفنج؛ قفاز�ت لالأغر��س �ملنزلية؛ �أ�شفنج لالأغر��س �ملنزلية؛ جلود �شامو�ه للتنظيف؛ مم�شحات 
؛ مناف�س غبار لالأثاث؛ �أدو�ت تنظيف يدوية؛ خرق من �لقما�س الأغر��س �لتنظيف؛ مكان�س. �شلك جلي 

للتنظيف 
�لو�ق�عة بالفئة: 21

يف  كما  و�ل��رم��ادي  �الأ�شود  ب��االأل��و�ن  خا�س  فني  ب�شكل   "OKS" �الأح��رف �لالتينينة  �لعالمة:    و�شف 
�ل�شكل �ملو�شح.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �الأمن للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 261552   بتاريخ : 10/18/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة غيكاي غروب م.د.م.�س

– بي  �أر���س رق��م:  دي �م �شي �شي  3O-01- 1590 جويرالري �ند جيمبلك�س3  �لعنو�ن: وح��دة رق��م: 
�ت�س2-جي �ند جيبليك�س جويرالري �ند جيمبلك�س، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
من  و�شر�ئها  ب�شهولة  عليها  �الإط���الع  من  �جلمهور  لتمكن  �لغري،  ل�شالح  �ملنتجات  من  ت�شكيلة  جتميع 
حمالت بيع بالتجزئة للق�ش�س �مل�شورة و�أفالم �لفيديو �ملتنوعة و�ألعاب �لفيديو و�الأفالم �لكرتونية وكتب 

�لفكاهة و�الألعاب و�أدو�ت �الألعاب �الإلكرتونية.      
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة:   كلمة "GEEK" بحروف التينية ب�شكل فني خا�س باللونن �الأ�شفر و�الأبي�س �أ�شفلها 
على  و�لكلمتان  و�الأبي�س  �الأزرق  باللونن  خا�س  فني  ب�شكل  التينية  بحروف   "NATION" كلمة 
�الأبي�س  ب��االأل��و�ن  موؤطر  �الأحمر  باللون  مثلث  خلفية  على  �لعنا�شر  ه��ذه  وجميع  �الأ���ش��ود  باللون  خلفية 

و�الأ�شود كما يف �ل�شكل �ملو�شح.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �الأمن للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 261553   بتاريخ : 10/18/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة غيكاي غروب م.د.م.�س

– بي  �أر���س رق��م:  دي �م �شي �شي  3O-01- 1590 جويرالري �ند جيمبلك�س3  �لعنو�ن: وح��دة رق��م: 
�ت�س2-جي �ند جيبليك�س جويرالري �ند جيمبلك�س، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
من  و�شر�ئها  ب�شهولة  عليها  �الإط���الع  من  �جلمهور  لتمكن  �لغري،  ل�شالح  �ملنتجات  من  ت�شكيلة  جتميع 

حمالت بيع بالتجزئة الألعاب �لفيديو و�لكمبيوتر و�أجهزة �لت�شغيل �ملتعلقة بها. 
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة:   كلمة "GEEKAY" بحروف التينية ب�شكل فني خا�س باللون �الأ�شفر �أ�شفلها كلمة 
�ملو�شح. �ل�شكل  يف  كما  �الأ�شفر  باللون  التينية  "GAMES" بحروف 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �الأمن للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262038   بتاريخ : 10/26/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة مري�بانك �أيه . دي . بيوؤجارد

�لعنو�ن: �شبان�شكيه بور�كا 1 ، بلغر�د ، جمهورية �شربيا.
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

مو�د  �لقرطا�شية؛  �لفوتوغر�فية؛  �ل�شور  �لكتب؛  جتليد  مو�د  �ملطبوعات؛  �ملقوى؛  و�ل��ورق  �لعادي  �ل��ورق 
�لكاتبة  �الآالت  �لتلوين؛  �أو  �ل��ده��ان  فر��شي  �لفنانن؛  م��و�د  �ملنزلية؛  �أو  �لقرطا�شية  لالأغر��س  �لل�شق 
الأغر��س  بال�شتيكية  مو�د  �الأجهزة(؛  و�لتدري�س )عد�  �لتوجيه  مو�د  �الأث��اث(؛  )عد�  �ملكتبية  و�مل�شتلزمات 

�لتغليف؛ �أحرف �لطباعة؛ �لكلي�شيهات )�لر��شمات(.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�شف �لعالمة:   كلمة "LUMEN" بحروف التينية ب�شكل فني خا�س باللون �الأبي�س �أ�شفلها خط �أفقي 
�شميك باللون �الأخ�شر وجميع �لعنا�شر على خلفية �إطار مربع باللون �الأزرق كما يف �ل�شكل �ملو�شح.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �الأمن للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262041   بتاريخ : 10/26/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة مري�بانك �أيه . دي . بيوؤجارد

�لعنو�ن: �شبان�شكيه بور�كا 1 ، بلغر�د ، جمهورية �شربيا.
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

خدمات �لتاأمن؛ �شوؤون �لتمويل؛ �ل�شوؤون �ملالية؛ �ل�شوؤون �لعقارية.
�لو�ق�عة بالفئة: 36

�الأبي�س  باللون  خا�س  فني  ب�شكل  التينية  بحروف   "LUMEN" كلمة  �لعالمة:    و�شف 
�أ�شفلها خط �أفقي �شميك باللون �الأخ�شر وجميع �لعنا�شر على خلفية �إطار مربع باللون �الأزرق 

كما يف �ل�شكل �ملو�شح.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �الأمن للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262050   بتاريخ : 10/26/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة مري�بانك �أيه . دي . بيوؤجارد

�لعنو�ن: �شبان�شكيه بور�كا 1 ، بلغر�د ، جمهورية �شربيا.
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

خدمات ن�شر �لكتب و�ملجالت و�لتقاومي و�ل�شحف.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

�الأبي�س  باللون  خا�س  فني  ب�شكل  التينية  بحروف   "LUMEN" كلمة  �لعالمة:    و�شف 
�أ�شفلها خط �أفقي �شميك باللون �الأخ�شر وجميع �لعنا�شر على خلفية �إطار مربع باللون �الأزرق 

كما يف �ل�شكل �ملو�شح.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  فرباير 2017 العدد 11938
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مب�����ش��ارك��ة ك���ب���رية م���ن جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون لدول 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة، ت��و����ش��ل��ت م��ن��اف�����ش��ات بطولة 
�لتي  �لتلو�ح،  بال�شقور  �الأجيال" لل�شيد  "فخر 
ينظمها وي�شرف عليها مركز حمد�ن بن حممد 
�ملقر  يف  فعالياتها  وت��ت��و����ش��ل  �ل����رت�ث،  الإح��ي��اء 
مبنطقة  �ل�شقور  ل�شيد  ف��ز�ع  لبطوالت  �لد�ئم 
�لروية يف دبي، حتى 13 فرب�ير �جلاري، بجو�ئز 
�شخمة وتناف�س حلجز بطاقات �مل�شاركة يف فئة 
للحدث  �خلتام  م�شك  �شتكون  �لتي  "�لنخبة" 

�ل�شخم.
�أم�س  �خلليجين  فئة  مناف�شات  �أوىل  و�نطلقت 
�ملو�فق 5 فرب�ير، بتو�جد �أعد�د كبرية من كافة 
وح�����س فرخ  ح��ر  ف��ئ��ة  �ل��ت��ع��اون ويف  دول جمل�س 
�لقطري  ملالكه  "دملوك"  ت�شدر  حيث  خليجي، 
بزمن  �مل�����ش��اف��ة  ق��اط��ع��ا  �لنعيمي،  حم��م��د  ن��ا���ش��ر 
 74،40 �إىل  و�شلت  ب�شرعة  ثانية،   19،354
كلم يف �ل�شاعة، وجاء ثانيا حب�شي ملالكه �لقطري 
خليفة مبارك �لع�شريي بزمن 19،448 ثانية، 
وب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ج��ل��ف��ار مل��ال��ك��ه �ل��ق��ط��ري نا�شر 
وحقق  ثانية،   19،594 بزمن  �لنعيمي  حممد 
�مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع �ل��ع��ي��ن��اوي مل��ال��ك��ه �ل��ق��ط��ري �شعد 
وخام�شا  ثانية،   20،248 بزمن  �ملهندي  �أحمد 
�لقمر� بزمن  ملالكه �لقطري حممد �شالح  قناد 

ثانية.  20،301

نا�شر  حمد  �لقطري  ملالكه  وع��د  �شاد�شا  وج���اء 
و�شابعا  ث���ان���ي���ة،   20،592 ب���زم���ن  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لنعيمي  ن��ه��ار  حمد  �لقطري  ملالكه  "و�ر�س" 
"�أدهيمان"  وث��ام��ن��ا  ث��ان��ي��ة،   20،727 ب��زم��ن 
ملالكه �ل�شعودي �شعد بن �شعود بن مفرح �بوثنن 
وتا�شعا  ث���ان���ي���ة،   20،822 ب���زم���ن  �ل�����ش��ب��ي��ع��ي 
�لنعيمي  خالد  في�شل  �لقطري  "منر�ن" ملالكه 
"عجيب"  وع���ا����ش���ر�  ث��ان��ي��ة،   20،904 ب���زم���ن 
ملالكه �ل�شعودي م�شعب بن �أحمد �لدعيج بزمن 

ثانية.  21،021
ويف ف��ئ��ة ح��ر وح�����س ج��رن��ا���س، ت�����ش��در �لرتتيب 
عبد�هلل  ب��ن  �رم���ي���ز�ن  �ل�����ش��ع��ودي  مل��ال��ك��ه  م�شتاق 
ثانية،   19،808 بزمن  �لدو�شري،  هجر�س  بن 
طريه  بو��شطة  �لثاين  �ملركز  �لدو�شري  وح�شد 
"لهوم" بزمن 20،247 ثانية، وجاء ثالثا وقود 
�لقطري بقيادة حممد علي  من فريق �جلريان 
�ل�شليطي بزمن 20،260 ثانية، وباملركز �لر�بع 
حميد ملالكه �رميز�ن �لدو�شري بزمن 20،271 
ثانية، وخام�شا مرغم ملالكه �حلريني ح�شن علي 

�لعرجاين 20،287 ثانية.
نا�شر  �ل��ق��ط��ري  "ح�شار" مل��ال��ك��ه  ���ش��اد���ش��ا  وج���اء 
20،368 ثانية، و�شابعا  �لنعيمي بزمن  حممد 
تورغت ملالكه �لبحريني خليفة �لدو�شري بزمن 
�لبحريني  ملالكه  نهاب  وثامنا  ثانية،   20،541

ثانية،   20،562 بزمن  �لعجمي  مفرح  في�شل 
حممد  برغ�س  �لبحريني  ملالكه  �شلمان   وتا�شعا 
برغ�س �ملن�شوري بزمن 20،568 ثانية، وعا�شر� 
مدباج ملالكه �ل�شعودي �رميز�ن �لدو�شري بزمن 

ثانية.  20،607
امل�ساركات اخلليجية متيّز البطولة

�إد�رة  �ب���ر�ه���ي���م دروي�������س م���دي���رة  ���ش��ع��اد  رح���ب���ت 
�ل��ب��ط��والت يف م��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حممد الإحياء 
�الأ����ش���ق���اء م���ن دول جمل�س  �ل�����رت�ث، مب�����ش��ارك��ة 
�لبطولة  وق���ال���ت مت��ي��زت  �خل��ل��ي��ج��ي،  �ل���ت���ع���اون 
�ل�����ش��ق��اري��ن �خلليجن،  م���ن  و����ش��ع��ة  مب�����ش��ارك��ة 
ون�شعد  �الأول  ب��امل��ق��ام  �أخ�����وة  ن��ع��ت��ربه��م  �ل���ذي���ن 
يخرج  �لتي  �لتناف�شية  �الأج��و�ء  بلقائهم يف هذه 
روح  وجمعتهم  ب��ال��ن��ه��اي��ة،  ف��ائ��ز�  منها  �جل��م��ي��ع 
�أو��شر  ي��ن��م��ي  ملتقى  يف  �ل�����ش��ري��ف��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
�مل�شاركة جاءت  �أن  نفتخر  كما  و�ل�شالم،  �الأخ��وة 
من �شفوة �ل�شقارين �ملحرتفن �لذين ��شتمرو� 
ب��ت��ط��وي��ر �أن��ف�����ش��ه��م و�ل�����ش��ع��ي ل��ل��ت��ف��وق يف جمال 
�لقن�س وم�شابقات �شرعة �ل�شيد بال�شقور، حيث 
كان �لتو��شل معهم منذ فرتة طويلة و�لكل �أكد 
ح�شوره وحر�س على ت�شجيل طيوره قبل فرتة 

كافية من �حلدث.
و�أ���ش��اف��ت ك��م��ا ت��اأت��ي ه���ذه �مل�����ش��ارك��ة لت�شاهم يف 
ت��ع��زي��ز ج��ه��ودن��ا ل��رت���ش��ي��خ روؤي�����ة م��رك��ز حمد�ن 

�لثقافة  �ل�����رت�ث يف ���ش��ون  ب���ن حم��م��د الإح���ي���اء 
�لريا�شات �ملحلية  �ملتو�رثة و�حياوؤها من خالل 
ون�����ش��ره��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة، ل��ت��وؤك��د دولة 
�لر�ئدة  م��ك��ان��ت��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت 
كافة  لدعم  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ملتو��شلة  وجهودها 
�أنو�ع �لريا�شات �لتقليدية ويف مقدمتها �ل�شيد 
�ملا�شي ويو�كب  بال�شقور �لذي يج�شد جزء من 

�حلا�شر و�مل�شتقبل.
فخر بامل�ساركة

هجر�س  بن  عبد�هلل  بن  �رميز�ن  �ل�شعودي  عرب 
�لدو�شري، عن فخره بامل�شاركة يف �لبطولة �لتي 
حتمل ��شما غاليا على كافة  �الأ�شقاء �خلليجن، 
وقال دعم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
لريا�شات  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  �شعيد  ب��ن 
�ل�شيد بال�شقور، فتح لنا �ملجال و�تاح لنا فر�شة 
�مل�شاركة يف مثل هذه  وبهجة  �ل�شقارة  �ح��رت�ف 
�أر�����س دول���ة �شقيقة، وه���و ما  �ل��ب��ط��والت وع��ل��ى 
يف  �الأل��ق��اب  على  للتناف�س  بجهد  لل�شعي  حفزنا 
كافة بطوالت فز�ع لل�شيد بال�شقور هذ� �ملو�شم، 
ال �شك باأن �لبطوالت �أ�شبحت ملتقى يجمعنا مع 
�الأ�شقاء و�شاحة كبرية من �ملناف�شات �لتي نحاول 
فيها رفع ر�ية �ملوروث و�لعاد�ت �لتي ن�شاأنا عليها 

يف �ملنطقة وحماولة ن�شرها بن �ل�شباب.
من جهته، �أعرب �لقطري نا�شر �لنعيمي �لفائز 

باملركز �الأول يف فئة حر وح�س فرخ عن �شعادته 
حل�شد �ملر�كز �ملتقدمة يف بطوالت فز�ع لل�شيد 
بال�شقور هذ� �ملو�شم وقال ح�شدت مر�كز عديدة 
ب��ت��وف��ي��ق م��ن �هلل ت��ع��اىل، وبف�شل  �ل��ي��وم وذل���ك 
يف  و�ل�شفافية  و�ل��دق��ة  �مل�شتوى  ع��ايل  �لتنظيم 
�أ�شبحت  �إذ�  �مل�شاركن،  وحرفية  �لنتائج  ر�شد 

�أجز�ء من �لثانية ت�شكل �لفا�شل بن �ملركز.
و�أ�شاف هذ� �ملو�شم كر�شت معظم وقتي لتدريب 
لل�شباق  �ملخ�ش�شة  �ل��ط��ي��ور  و�خ��ت��ي��ار  �ل�����ش��ق��ور 
�تقدم  كما  باللقب  ل��الإح��ت��ف��اظ  م�شتعد�  وك��ن��ت 
بال�شكر للجنة و�ملنظمن لتهياأة �الأجو�ء �ملنا�شبة 

ملمار�شة هذه �لريا�شة �لرت�ثية. 
مناف�شات �جلزء �الأول يف �شاهن وح�س حملي

�شاهن  ت�شفيات  �الث��ن��ن،  �م�����س  �شباح  �أق��ي��م��ت 
و�شهدت  و�جلرنا�س،  �لفرخ  لفئتي  حملي  وح�س 
ملالكه  �لرتتيب   25 �ل�شقر  ت�شدر   �ل��ف��رخ  فئة 
ثانية،   19،215 بزمن  �لفال�شي  جمعة  حمد 
نا�شر  مبارك  ملالكه  �ال�شد  �لثاين  باملركز  وج��اء 
كيز�د  وث��ال��ث��ا  ث��ان��ي��ة،   19،332 ب��زم��ن  �خليلي 
 19،423 بزمن  باخلال�س  غ�شاب  ر��شد  ملالكه 
�لنخبة بزمن  ملالكه فريق  ور�بعا عفريت  ثانية، 
عبيد  مل��ال��ك��ه   15 وخ��ام�����ش��ا  ث��ان��ي��ة،   19،477

عبد�للخ �لفال�شي بزمن 19،600 ثانية.
بقيادة   3 ل�"�أف  �ل�شمح  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز  وحقق 

خ��ل��ي��ف��ة �أح���م���د جم����رن حم��م��د �ل���ك���ن���دي بزمن 
�شويد�ن  ملالكه   2 و�ي  و�شابعا  ثانية،   19،878
بن دميثان بزمن 19،907 ثانية، وثامنا 341 
 19،955 ب��زم��ن  باجلافلة  خلف  �أح��م��د  ملالكه 
ثانية، وتا�شعا "55" ملالكه �أحمد خلف باجلافلة 
ملالكه   31 يف  وع��ا���ش��ر�  ثانية،   20،066 بزمن 
بزمن  �ملهريي  خليفة  عبيد  بقيادة  �أ���س  �أل  و�ي 

ثانية.  20،090
�أما على �شعيد فئة �شاهن وح�س جرنا�س حملي، 
ح�شد �أف 3 �ملر�كز �الأربعة �الأوىل بقيادة خليفة 
�أحمد بن جمرن �لكندي، عرب: �الأول �شياح بزمن 
 18،929 بزمن  �أل  �أن  ثانيا  ثانية،   18،590
ر�بعا  ثانية،   19،139 بزمن  ماك  ثالثا  ثانية، 

�أت�س �أت�س 1 بزمن 19،193 ثانية.
دميثان  بن  �شويد�ن  ملالكه  عافور  خام�شا  وج��اء 
و���ش��اد���ش��ا حت���دي الأف  ث��ان��ي��ة،   19،287 ب��زم��ن 
بزمن  �لكندي  جم��رن  �أحمد  خليفة  بقيادة   3
19،364 ثانية، و�شابعا م�شبح ملالكه �شيف علي 
هو��س  وثامنا  ثانية،   19،581 بزمن  قنربي 
�لكندي  ر��شد �شعيد �شلطان  3 بقيادة  �أف  ملالكه 
بزمن 19،762 ثانية، وتا�شعا فر�نك ل� "�أف 3" 
بقيادة خليفة �أحمد جمرن حممد �لكندي بزمن 
�شعيد  ملالكه   2 و�ي  وعا�شر�  ثانية،   19،872

بطي �شويد�ن �لقمزي بزمن 19،886 ثانية.

فعاليات  ال�شت�شافة  �ل�����ش��ارق��ة  نا�شئة  ت�شتعد 
قدم  لكرة  �لنا�شئة  دوري  من  �لتا�شعة  �لن�شخة 
�ل�شاالت �لتي وذلك يف �لفرتة من 14 فرب�ير 
�أبريل ني�شان �ملقبل يف   13 �إىل  �شباط �جلاري 
على  يزيد  ما  مب�شاركة  �ل�شارقة،  نا�شئة  ف��روع 
20 فريقاً من �لنا�شئن ذوي �ملو�هب و�ملهار�ت 
خمتلف  م��ن  �ل�����ش��االت  ك��رة  ريا�شة  يف  �لعالية 
�أرجاء �إمارة �ل�شارقة. ومن �ملقّرر �أن ُيقام حفل 
�الفتتاح �لر�شمي للدوري يف فرع نا�شئة و��شط 
من  نخبة  بح�شور  �جل����اري  ف��رب�ي��ر   14 ي���وم 
يف  �لريا�شي  بال�شاأن  و�ملعنين  �مل�شوؤولن  كبار 

�لتا�شع لكرة  �لنا�شئة  �الإم��ارة. و�شيتخّلل دوري 
"دورينا غري  قدم �ل�شاالت، �لذي يحمل �شعار 
�لتي  �مل��ب��اري��ات  م��ن  جمموعة  �خلري"،  ع��ام  يف 
���ش��ُت��ق��ام ب��ن��ظ��ام �ل�����دوري م��ن دوري����ن مب�شاركة 
ح���و�ىل 24 ف��ري��ق��اً م��وّزع��ن على ث��الث فئات 
�لذين  لالعبن  �الأ�شبال  فئة  تت�شّمن  عمرية 
ت���رت�وح �أع��م��اره��م ب��ن 13 و14 ع��ام��اً، و"فئة 
و16   15 ب��ن  �لعمرية  لل�شريحة  �لنا�شئة" 
عاماً، وفئة �ل�شباب لالعبن بن �شن 17 و19 

عاماً، وذلك بو�قع 8 فرق لكل فئة.
و�أّكد �شهاب �لعوظي، رئي�س ق�شم �شوؤون �الأفرع 

دوري  تنظيم  �أن  �ل�شارقة،  نا�شئة  موؤ�ّش�شة  يف 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة ل��ك��رة ق���دم �ل�����ش��االت ي�����ش��ّك��ل خارطة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل�شابة  �مل��و�ه��ب  ط��ري��ق الك��ت�����ش��اف 
و�لتطّور  �ل��ن��م��و  ع��ل��ى  وت�شجيعها  و�ح��ت��و�ئ��ه��ا 
للو�شول �إىل �أرقى �مل�شتويات �لعاملية و�الن�شمام 
�إىل �ملنتخبات �ملحلية لرفع �شاأن �إمارة �ل�شارقة 
حت���دي���د�ً ودول����ة �الإم������ار�ت ع��م��وم��اً يف �ملحافل 

�لدولية. 
و�أ�شاف �لعوظي: ال يقت�شر هذ� �حلدث �ل�شنوي 
�ل�شريفة  �مل��ن��اف�����ش��ة  روح  حت��ف��ي��ز  ع��ل��ى  �ل���ر�ئ���د 
و�الأخالق �لريا�شية بن �أو�شاط �مل�شاركن، بل 

يف  �أي�شاً  ��شرت�تيجيًة  تثقيفيًة  �أهميًة  يكت�شب 
كونه يوّفر من�شًة ممتازًة لزيادة م�شتوى �لوعي 
�ل�شبابي حول �لدور �ملحوري للريا�شة و�للياقة 
تعزيز  يف  �حلركية  �مل��ه��ار�ت  وتطوير  �لبدنية 
متا�شياً  �ملجتمعية،  و�لرفاهية  �لعامة  �ل�شّحة 
�لر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل�����ش��دي��دة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 
بالعافية  �أف����ر�ده  ينعم  �شحي  جمتمع  بناء  يف 

و�لطاقة �حليوية و�الإيجابية.
و�ختتم �لعوظي: حتت�شن دولة �الإمار�ت نخبًة 
�ل��ك��ف��اء�ت و�مل��ه��ار�ت �لريا�شية �لتي  �أم��ه��ر  م��ن 
و�إب��ر�ز قدر�تها  للنمو  �ملنا�شبة  �لفر�شة  تنتظر 

يف خمتلف �لريا�شات و�ملجاالت �ملتنّوعة. 
�ل�شارقة  نا�شئة  يف  نحر�س  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن 
على تنظيم  �لفعاليات �لريا�شية عاملية �مل�شتوى 
�لنا�شئة  �مل��و�ه��ب  ��شتقطاب  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي 
و�الإمكانات  ب��امل��ق��ّوم��ات  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  و�ح��ت��و�ئ��ه��ا 
�لالزمة للم�شي قدماً نحو م�شتويات عليا من 
�ل�شاحة  على  لي�س  و�ل��ري��ادة  و�ل��ت��ف��ّوق  �لتمّيز 
�ملحلية فح�شب، بل �أي�شاً على م�شتوى �ملنطقة 

و�لعامل ككل. 
ولعل �لزيادة �لالفتة يف عدد �لفرق �مل�شاِركة هذ� 
�لعام جت�ّشد �هتمام �لنا�شئة �ملتنامي بالريا�شة، 

ونحن نتطّلع قدماً للن�شخة �لتا�شعة من دوري 
�لنا�شئة لكرة قدم �ل�شاالت �لتي من �ملتوّقع �أن 
ت�شهد مناف�شات حامية بن �لفرق �مل�شاِركة من 

كافة فروع �لنا�شئة يف �إمارة �ل�شارقة.
�أق��ي��م خالل  �ل���ذي  �لثامن  �ل���دوري  �أن  وُي��ذك��ر 
�شمن  فريقاً   21 ��شتقطب  ق��د  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
و��شعة  �إ���ش��ادة  و�شط  �ل��ث��الث،  �لعمرية  �لفئات 
و�لفردية  �جلماعية  و�مل��ه��ار�ت  �ل��ع��ايل  ب����االأد�ء 
�لذي  �حل��دث  خ��الل  �مل�شاركون  �أظهرها  �لتي 
�م��ت��د ع��ل��ى م����د�ر 14 �أ���ش��ب��وع��اً و���ش��ط �أج����و�ء 

�ّت�شمت باحلما�س و�ملناف�شات �ل�شديدة.

حتت �سعار "دورينا غري يف عام اخلري"

ال�صالت" قدم  لكرة  التا�صع  النا�صئة  "دوري  يف  واحد  �صقف  حتت  ال�صابة  امل�اهب  ال�صارقة" جتمع  "نا�صئة 
م�ساركة كثيفة الأكرث من 20 فريقًا من اأ�سحاب املهارات واملواهب املتمّيزة من كافة فروع النا�سئة

م�ساركة خليجية كبرية يف بطولة فخر االأجيال لل�سيد بال�سقور

الي�م الأول ي�صهد تف�ق قطري يف "الفرخ" و�صع�دي يف "اجلرنا�س"
�سعاد اإبراهيم دروي�س: م�ساركة االأ�سقاء اخلليجيني يف البطولة يعزز جهودنا يف تر�سيخ روؤية مركز حمدان بن حممد 

الإحياء الرتاث يف �سون الثقافة املتوارثة واحيائها من خالل الريا�سات املحلية ون�سرها على م�ستوى املنطقة

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�ل���ط���اول���ة، و�لكرة  ت��ن�����س  �ن��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات م��ن��اف�����ش��ات 
�الأمنية،  للمنطقة  �لريا�شية  �لفعاليات  �شمن  �لطائرة، 
�لتي ينظمها �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي يف وز�رة �لد�خلية، 
بح�شور �لر�ئد �أحمد جابر �لعو�شي مدير فرع �الأن�شطة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ب�����ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة، وع����دد م���ن �شباط 

�الرتباط و�لقطاع �الأمني بر�أ�س �خليمة.

يف  �مل�شاركن  بجهود  �لعو�شي،  جابر  �أحمد  �لر�ئد  �أ�شاد   
مناف�شات تن�س �لطاولة، و�لكرة �لطائرة �لطائرة، مثمناً 
�لريا�شي  باجلانب  �الهتمام  على  �لد�خلية  وز�رة  حر�س 
باأهمية  �لعميق  �إمي��ان��ه��ا  م��ن  �ن��ط��الق��ا  منت�شبيها،  ل��دى 
�ل��ري��ا���ش��ة وت��اأث��ريه��ا �الإي��ج��اب��ي ع��ل��ى �جل��و�ن��ب �لنف�شية 
و�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ب��دن��ي��ة ل��رج��ال �الأم�����ن، وذل����ك م��ن خالل 
م�شتوى  على  �لريا�شية  �لفعاليات  من  للعديد  تنظيمها 
�لقطاع �الأمني بر�أ�س �خليمة، وت�شخريها لكافة �إمكاناتها 

�ملادية و�لب�شرية الإجناح �لفعاليات �لريا�شية و�مل�شاركة يف 
�ملناف�شات.

و�أكد مدير فرع �الأن�شطة �لريا�شية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، 
حر�س �لقطاع �الأمني بر�أ�س �خليمة،  على ن�شر �لثقافة 
من  لها  ملا  بها،  و�الهتمام  منت�شبيه،  كافة  بن  �لريا�شية 
�أثر بناء كبري يف �شحة عنا�شر �الأمن و�ل�شرطة، وتنمية 
من  ميكنهم  مبا  و�لذهنية،  و�لنف�شية  �لبدنية  قدر�تهم 

�أد�ء مهامهم �لوظيفية على �أكمل وجه .

املناف�صات الريا�صة ب�صرطة راأ�س اخليمة تنطلق 
مبباريات الطائرة و تن�س الطاولة 

يقام ع�شر �ليوم �لثالثاء �ل�شابع من �شهر فرب�ير �جلاري �ملوؤمتر 
�لثالثة  �لدولية  �ل�شارقة  بطولة  تفا�شيل  ع��ن  للك�شف  �ل�شحفي 
ملحرتيف �جلوجيت�شو  وذلك يف متام �ل�شاعة �لر�بعة و�لن�شف بقاعة 

�ملوؤمتر�ت ب�شركة نادي �ل�شارقة لكرة �لقدم .
ويف هذ� �الإطار تر�أ�س �ملهند�س �شليمان �لهاجري ع�شو جمل�س �إد�رة 
م�شرف  �مل�شاعد  �لعام  �ل�شر  �أم��ن  �لثقايف  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي 
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اليوم الثالثاء املوؤمتر ال�سحفي للك�سف عن تفا�سيل البطولة 

نادي ال�صارقة الريا�صي يبحث جاهزيته وت�زيع جلانه 
لإجناح  بط�لة ال�صارقة الدولية ملحرتيف اجل�جيت�ص�
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�أعلن منظمو بطولة �شوق دبي �حلرة 
ل��ل��ت��ن�����س �م�������س ع���ن ط����رح م���زي���د من 
ت���ذ�ك���ر �حل�����دث ع���رب �الإن����رتن����ت مبا 
الإتاحة  وذل��ك  �لنهائيات  تذ�كر  فيها 
�ل�شفر�ء  �ل���ك���رة  ل��ع�����ش��اق  �ل��ف��ر���ش��ة 
مل��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع جم��ري��ات دول��ي��ة دبي 
للتن�س �لتي تنطلق ن�شختها �ل�شنوية 
ب���ع���د نحو  �خل���ام�������ش���ة و�ل���ع�������ش���ري���ن 
�أ���ش��ب��وع��ن مب�����ش��ارك��ة �أف�����ش��ل العبي 

�لتن�س يف �لعامل.
�إىل  �إ�شافة  �لبطولة  برنامج  ويحفل 
مناف�شات �لتن�س ب�شل�شلة من �الأن�شطة 
قرية  �شتحت�شنها  �ل��ت��ي  و�لفعاليات 
�ل�شوق �حلرة  با�شتاد  �لتن�س �ملحيطة 
يف منطقة �لقرهود خالل �لفرتة من 

مار�س.   4 �إىل  فرب�ير   19
�أي��ام �لبطولة  ت��ز�ل تذ�كر جميع  وما 
و�لرجال   �ل�شيد�ت  نهائيات  فيها  مبا 
تذ�كر  �شباك  لدى  للجمهور  متوفرة 

�ال�شتاد و�الآن عرب �الإنرتنت.  
�لنائب  م��اك��ل��وك��ل��ن  ك����ومل  و�أب�������دى 
�الإد�رة  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شوق دبي �حلرة، 
للبطولة  و�مل��ن��ظ��م��ة  �مل���ال���ك���ة  �جل���ه���ة 
�لعام  ه��ذ�  دب��ي  بطولة  بغنى  �شعادته 
م�شري�ً  �ل���ل���ع���ب���ة،  ه�����ذه  جن�����وم  ب����اأمل����ع 
بطولة  يف  �ملُ�����ش��اِرك��ات  قائمة  �أن   �إىل 
�ل�����ش��ي��د�ت ت��ع��د م���ن �الأف�������ش���ل خارج 
"غر�ند  �ل��ك��ربى  �الأرب�����ع  �ل��ب��ط��والت 
كبرية  �أ�شماء  فيها  وت�شارك  �شالم"، 
�شابقا  ع��امل��ي��ا  �الأوىل  �مل�����ش��ن��ف��ة  م��ث��ل 
موغوروز�،  وغاربن  كريبر،  �أجنليك 
ودومينيكا  �مل��ف��ت��وح��ة،  ف��رن�����ش��ا  بطلة 
ب��ل��ق��ب بطولة  �ل��ف��ائ��زة  ���ش��ي��ب��ول��ك��وف��ا، 
و�لنجمة  �لتن�س،  حمرتفات  نهائيات 
كونتا،  ج��و�ن��ا  �ل�شاعدة  �لربيطانية 
و�أ�شاف ماكلوكلن: كما ي�شرنا ونحن 
نحتفي بالذكرى �ل� 25  للبطولة �أن 
�آندي  ع��امل��ي��اً  �الأول  بامل�شنف  ن��رح��ب 
وحامل  ومي���ب���ل���دون  ب���ط���ل  م��������ور�ي، 
روج��ي��ه فيدرر،  وب���  �الأومل��ب��ي��اد،  ذهبية 
م��ر�ت و�حلائز  �شبع  دب��ي  حامل لقب 
�ملفتوحة  �أ����ش���رت�ل���ي���ا  ب���ط���ول���ة  ع���ل���ى 
فافرينكا،  و���ش��ت��ان  �مل��ا���ش��ي،  �الأ���ش��ب��وع 
من  بثالث  و�لفائز  دب��ي  لقب  حامل 

�لبطوالت �الأربع �لكربى.
�لبطولة:  مدير  تهلك  �شالح  وق��ال 

�أخرى هذ�  نتطلع �إىل بطولة ممتعة 
كبار  بعودة  نرحب  �أن  وي�شعدنا  �لعام 
ونحن  دب��ي،  رب��وع  �إىل  �لتن�س  العبي 
�لعام  ب��ط��ول��ة  �أج�����و�ء  �أن  ي��ق��ن  ع��ل��ى 
�شتكون غاية يف �لروعة د�خل �ملالعب 
�لتي  �لتن�س  قرية  �أرج���اء  جميع  ويف 
و�شيحظى  متنوعة،  بفعاليات  �شتعج 
ع�شاق �لتن�س بفر�شة متابعة جنومهم 
�حلدث  الن��ط��الق  �الأول  �ل��ي��وم  م��ن��ذ 
مقابل 75 درهماً فقط لتذ�كر �الأيام 
�شيكون  �ل���ع���ادة  ج���رت  وك��م��ا  �الأوىل، 
�إىل �مل��الع��ب 1 و2  �ل��دخ��ول جم��ان��اً 
ال  �ل��ذي��ن  الأول��ئ��ك  يت�شنى  حتى  و3، 

يحملون تذ�كر �لتمتع مب�شاهدة كبار 
�لالعبن يف �ملالعب �جلانبية خالل 

�الأيام �لثالثة �الأوىل للبطولة.
و�أ�شاف تهلك: تت�شم بطولة �ل�شيد�ت 
م�����ن ف���ئ���ة 5 ب���رمي���ي���ري ه������ذ� �ل���ع���ام 
�أن تو�شعت قرعة  �أعلى بعد  مب�شتوى 
�ل�شياد�ت لت�شمل 64 العبة بداًل من 
32، وهذ� يعني �أن �نطالق �ملناف�شات 
�شيكون قبل يوم من موعدها ليت�شنى 
عرو�س  �أجمل  متابعة  �للعبة  لع�شاق 
�ل��ت��ن�����س �ل��ع��امل��ي��ة �ع��ت��ب��ار� م��ن �الأح���د 
�شوق  ب��ط��والت  تقام  ف��رب�ي��ر.     19
دب����ي �حل����رة �مل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����س �لتي 

�حلرة،  دب���ي  ���ش��وق  وتنظمها  متلكها 
حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
حاكم دبي. وجتري مناف�شاتها خالل 

�لفرتة من 19 فرب�ير4- مار�س.
على  تنطلق  �لتي  �لبطولة  وت�شتهل  
�شتاد �ل�شوق �حلرة يف �لقرهود بدبي 
�ل�شيد�ت  مبناف�شات  ف��رب�ي��ر   19 يف 
�لرجال  بطولة  تليها   ،)5 )برمييري 
من فئة 500 يف 27 فرب�ير، وي�شل 
�إج���م���ايل ج��و�ئ��ز �حل����دث �مل��ال��ي��ة �إىل 

دوالر.  مليون   5.2
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�شتكون غاية يف �لروعة د�خل �ملالعب 
�لتي  �لتن�س  قرية  �أرج���اء  جميع  ويف 
و�شيحظى  متنوعة،  بفعاليات  �شتعج 
ع�شاق �لتن�س بفر�شة متابعة جنومهم 
�حلدث  الن��ط��الق  �الأول  �ل��ي��وم  م��ن��ذ 
مقابل 75 درهماً فقط لتذ�كر �الأيام 
�شيكون  �ل���ع���ادة  ج���رت  وك��م��ا  �الأوىل، 
�إىل �مل��الع��ب 1 و2  �ل��دخ��ول جم��ان��اً 
ال  �ل��ذي��ن  الأول��ئ��ك  يت�شنى  حتى  و3، 

يحملون تذ�كر �لتمتع مب�شاهدة كبار 
�لالعبن يف �ملالعب �جلانبية خالل 

�الأيام �لثالثة �الأوىل للبطولة.
و�أ�شاف تهلك: تت�شم بطولة �ل�شيد�ت 
م�����ن ف���ئ���ة 5 ب���رمي���ي���ري ه������ذ� �ل���ع���ام 
�أن تو�شعت قرعة  �أعلى بعد  مب�شتوى 
�ل�شياد�ت لت�شمل 64 العبة بداًل من 
32، وهذ� يعني �أن �نطالق �ملناف�شات 
�شيكون قبل يوم من موعدها ليت�شنى 
عرو�س  �أجمل  متابعة  �للعبة  لع�شاق 
�ل��ت��ن�����س �ل��ع��امل��ي��ة �ع��ت��ب��ار� م��ن �الأح���د 
�شوق  ب��ط��والت  تقام  ف��رب�ي��ر.     19
دب����ي �حل����رة �مل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����س �لتي 

�حلرة،  دب���ي  ���ش��وق  وتنظمها  متلكها 
حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
حاكم دبي. وجتري مناف�شاتها خالل 

�لفرتة من 19 فرب�ير4- مار�س.
على  تنطلق  �لتي  �لبطولة  وت�شتهل  
�شتاد �ل�شوق �حلرة يف �لقرهود بدبي 
�ل�شيد�ت  مبناف�شات  ف��رب�ي��ر   19 يف 
�لرجال  بطولة  تليها   ،)5 )برمييري 
من فئة 500 يف 27 فرب�ير، وي�شل 
�إج���م���ايل ج��و�ئ��ز �حل����دث �مل��ال��ي��ة �إىل 

دوالر.  مليون   5.2

�الأد�ء  �أي�����ام م���ن  �أرب���ع���ة  يف خ��ت��ام 
�ل���غ���ول���ف،  �ل�����ر�ئ�����ع يف م����الع����ب 
لل�شرق  �لكربى  �لبطولة  ُتختتم 
غار�شيا.  �شريجيو  بفوز  �الأو�شط 
ع���ل���ى ملعب  �ل���ب���ط���ول���ة  ن��ظ��م��ت 
�ملجل�س يف نادي �الإمار�ت للغولف 

و�نهى �ملبار�ة بتقدم 3 نقاط.
�لفوز بكاأ�س بطولة دبي ديزيرت 
و�شاعة  نقدية  وجائزة  كال�شيك 
 Seamaster Aqua أوميغا�
 Terra 150M Master
مهماً  حدثاً  كان   Co-Axial
فهو  غار�شيا  �شريجيو  اللالعب 

فوزه �الول.
�شاعة  ف��ه��ي  �ل�����ش��ي��م��ا���ش��رت  �أم�����ا   
بالذهب  �إط������ار  م���ن  م�����ش��ن��وع��ة 
18 ق��ر�ط وك�شتك من  �الأح��م��ر 
�جللد �لبني جهزت بنظام �أوميغا 
�ملحاور من طر�ز  ثنائي  ما�شتري 

�لدقة.  فائق   8501
�أكو� تري�  �للوحة ب�شميم  وزّينت 
�مل�شتوحى من �شكل �شجرة �ل�شاج 
مقاومة  ع��ل��ى  ق������ادرة  و�ل�����ش��اع��ة 
ح���ق���ول م��غ��ن��ط��ي�����ش��ي��ة ت�����ش��ل �إىل 

جاو�س.  15000
الأوميغا،  �لتنفيذي  �لرئي�س  قال 
�ل�����ش��ي��د ر�ي���الن���د �أي�����ش��ل��ي��م��ان يف 
�لتهاين  �أح���ّر  ن��ق��دم  �ل�شدد  ه��ذ� 
ل��شريجيو غار�شيا �لذي قّدم لنا 
�أف�شل  �إىل  ي��رت��ق��ي  غ��ول��ف  �أد�ء 
�مل�شتويات �لدولية. ��شتمتعنا بكل 

حلظة منذ �ل�شربة �الأوىل. 
ونفتخر يف �أوميغا �أن نكون جزء�ً 
�لتي  �لر�ئعة  �لبطولة  ه��ذه  من 
ف���ارق���ة يف عامل  ت�����ش��ك��ل ع���الم���ة 
�ل��غ��ول��ف ���ش��ن��وي��اً. �أوم��ي��غ��ا تتمنى 

�لتوفيق ل�شريجيو غار�شيا.
ت�����ن�����درج ب���ط���ول���ة �أوم����ي����غ����ا دب���ي 
ديزيرت كال�شيك للغولف �شمن 
�إطالقها  منذ  �الأوروب��ي��ة  �جلولة 
ترعى  و�أوم���ي���غ���ا   .1989 ع����ام 
�ل��ب��ط��������������ول��ة ل��ل��ع��ام �ل��ث��ام��ن على 

�لتو�يل.

لريا�شة  م�����ش��رق  ج��دي��د  م�شتقبل 
�ل��ر�ل��ي��ات يف �الإم�����ار�ت م��ع ��شافة 
ج��ول��ة �أخ����رى م��ن ج���والت بطولة 
�لطويلة  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
�لوطنية  �ملحركات  ريا�شة  الأجندة 
جيل  ال�شتقطاب  �لتحركات  وب��دء 

جديد من �ملت�شابقن �ملتمكنن.
 ،2017 �لعاملي  دبي  ر�يل  ويعترب 
�لذي �شيقام يف �شحر�ء �لقدرة بن 
من  �أ�شا�شيا  جزء�  مار�س،  و11   9
لل�شيار�ت  �الإم�����ار�ت  ن���ادي  خ��ط��ط 
�ل���ر�م���ي���ة ل�����ش��خ ح���ي���اة ج���دي���دة يف 
�لريا�شة من خالل ت�شكيل فعالية 
مبختلف  ل��ل��م��ت�����ش��اب��ق��ن  مي���ك���ن 
�إمكاناتهم �ملادية �مل�شاركة فيها ويف 
�لوقت نف�شه تكون �شديقة للبيئة 

�ل�شحر�وية.  
وب����ع����د �أرب����������ع �����ش����ن����و�ت م�����ن ب����دء 
�لعمليات باإطالق بطولة �الإمار�ت 
�ل�����ش��ح��ر�وي��ة، ق��ام ن���ادي �الإم����ار�ت 
ل��ل�����ش��ي��ار�ت ب��خ��ط��وة ك��ب��رية �أخرى 
بت�شكيل جولة �أخرى �شمن بطولة 
�لطويلة  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
و�ل����ع����م����ل م�����ع �الحت����������اد �ل�������دويل 
�مل�شرفة  �جل��ه��ة  "فيا"،  لل�شيار�ت 
ع���ل���ى ري����ا�����ش����ة �ل���������ش����ي����ار�ت ح���ول 
�لعامل، للرتويج للر�ليات �لطويلة 

وتطويرها. 
وقام ليونيل كاري، مندوب �الحتاد 
�لدويل لل�شيار�ت للر�ليات �لطويلة 
و�لذي  �لفنين  �لفاح�شن  وكبري 
�لناحية  م��ن  و��شعة  خ��ربة  ميتلك 
�لفنية وبكيفية حماية �ل�شائقن يف 
حال تعر�شهم الأي��ة ح��و�دث خالل 
�الإمار�ت  بزيارة  �ل��ر�يل،  جمريات 
�إىل  جنبا  للعمل  �ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع 
�ل�شيار�ت  ري��ا���ش��ة  هيئة  م��ع  جنب 
�ل��وط��ن��ي��ة مل�����ش��اع��دة �مل��ت�����ش��اب��ق��ن يف 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  جل��ول��ت��ي  �لتح�شري 
�ل��ع��امل ل��ل��ر�ل��ي��ات يف �ل���دول���ة، مع 

تركيز �أكرب على �ل�شالمة. 
ويقام حتت رعاية كرمية من �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
دب���ي، يعترب  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  �آل 
يتخذ  �ل�����ذي  �ل���ع���امل���ي،  دب����ي  ر�يل 
�ل�شم�س  ب���اب  ومنتجع  ف��ن��دق  م��ن 
�ل�شحر�وي �ملثري مقر� له، �جلولة 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �لعامل 
للر�ليات �لطويلة لل�شيار�ت "فيا"، 
�لعامل  لبطولة  �الأوىل  و�جل��ول��ة 

للدر�جات �لنارية "فيم".
وي��ت��ب��ع �ل�����ر�يل يف �ل���ف���رتة م���ا بن 
من   27 �ل�  �لن�شخة  �أبريل،   7-1
�أبوظبي �ل�شحر�وي، �جلولة  ر�يل 

�لعامل  ك��اأ���س  م��ن بطولة  �الأخ���رى 
فيا  لل�شيار�ت  �لطويلة  للر�ليات 
�لنارية  للدر�جات  �لعامل  وبطولة 

"فيم". 
وقام كاري برفقة حممد بن �شليم، 
لل�شيار�ت،  �الإم�����ار�ت  ن���ادي  رئي�س 

ب��زي��ارة ع���دد م��ن �ل��ور���س �لعملية 
وقام بالتحدث مع �ل�شائقن وفرق 
�شمان  �أهمية  على  و�شدد  �ل�شيانة 
ب�شكل  مبنية  �ل��ب��ق��ي  م��رك��ب��ات  �أن 
بالتما�شي  تطويرها  ومت  �شحيح 
م�����ع م����ع����اي����ري �الحت����������اد �ل�������دويل 

�لفئة  �شمن  للم�شاركة  لل�شيار�ت 
�ل��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �لعام 

للر�ليات �لطويلة. 
بن  �ل�شياق، �شرح حممد  ه��ذ�  ويف 
�شليم قائال: علينا �شمان �أن جميع 
�ملركبات �مل�شاركة يف جوالت بطولة 

كاأ�س �لعامل للر�ليات مزودة بقف�س 
حماية وخز�ن وقود وطفايات حريق 
خا�شة و�أحزمة �أمان معتمدة و�أنها 
جميعا تتما�شي مع معايري �الحتاد 

�لدويل لل�شيار�ت.
و�أ�شاف: نتطلع ال�شتقطاب موجة 

�شاهمت  �ملت�شابقن.  م��ن  ج��دي��دة 
�ل�شحر�وية  �الإم���������ار�ت  ب��ط��ول��ة 
ب��ه لريا�شة  ب��اأ���س  ع���دد ال  ب��ج��ذب 
ودية  �أك��رث  لكونها  نظر�  �ملحركات 
ومالئمة لالإمكانات �ملادية ملختلف 

�لفئات. 
و�أكد بن �شليم �أن ر�يل دبي �لعاملي 
جديدة،  مل�شتويات  يرتقي  �جلديد 
مد�ر  على  لل�شائقن  يتيح  �أن���ه  �إذ 
�ل�شحر�وية  �مل���ن���اف�������ش���ة  ي����وم����ي 
�لعاملية مع نخبة  �ل�شاحة  م�شاركة 
�ل�����ش��ائ��ق��ن م���ن ح���ول �ل���ع���امل، مع 
�ل�شالمة  على  و�أ���ش��د  �أك���رب  تركيز 

و�الأمان.
عظيمة  ف����ر�����ش����ة  �إن�����ه�����ا  وق����������ال: 
و�ل�شباب  �الإم�������ار�ت�������ي  ل��ل�����ش��ب��اب 
�مل���ق���ي���م���ن ل���ت���ط���وي���ر خ���رب�ت���ه���م، 
�لكثريين  الن�������ش���م���ام  ون���ت���ط���ل���ع 
ل��ه��م يف �ل��ر�ل��ي��ات �ل��ط��وي��ل��ة. لكي 
نحتاج  م�شتد�مة  �لريا�شة  ت��ك��ون 
�ملحلين،  للمت�شابقن  قوي  لدعم 
ونحتاج ملو�طنن �أبطال للم�شاعدة 
�ملو�هب  من  �ملزيد  ��شتقطاب  على 

�ل�شابة.  
�الإم��������ار�ت  ب���ط���ول���ة  ت�����ش��م��ي��م  ومت 
�ل�������ش���ح���ر�وي���ة ل���ال����ش���ت���ف���ادة من 
�لر�ئعة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل��ت�����ش��اري�����س 

ل����ل����دول����ة و�مل����ث����ال����ي����ة ل���ل���ر�ل���ي���ات 
�ل�شحر�وية و�لطويلة. 

ومن �برز �لعنا�شر �لتي �شاهمت يف 
�مل�شاركة  ب��اب  فتح  �لبطولة،  جن��اح 
ومركبات  �لنارية  للدر�جات  �أم��ام 
�لرباعية  و�ل�������در�ج�������ات  �ل���ب���ق���ي 
على  �ملناف�شات  وعقد  و�ل�����ش��ي��ار�ت، 
�أي����ام �جلمع،  ���ش��ب��اح  م�����ش��ار ق�شري 
�مل�����ش��ارك��ن يف كل  ح��ي��ث ر�وح ع���دد 

جولة �ملئة مت�شابق. 
يف  �ل�شحر�وية  �لبطولة  و�شاهمت 
ت�شع�شع  بعد  �إيجابية  �أج���و�ء  ب��ث 
�ل�شنو�ت  يف  �ل����ر�ل����ي����ات  ري���ا����ش���ة 
ر�يل  جولة  تعترب  و�الآن  �الأخ���رية، 
�أخرى  �إيجابية  خطوة  �لعاملي  دبي 
يف هذ� �لطريق و�لبديل �لطبيعي 
لر�يل دبي �لدويل، �لذي �نطلق يف 

�شبعينات �لقرن �ملا�شي. 
�لعاملي،  دب���ي  ر�يل  �إ���ش��اف��ة  ومت���ت 
�ل����ذي ي��ح��ظ��ى ب��دع��م م���ن جمل�س 
دب������ي �ل����ري����ا�����ش����ي و�����ش����رط����ة دب���ي 
�شل�شلة  �إىل  بدبي،  �مل��دين  و�ل��دف��اع 
�لطويلة  للر�ليات  �ل��ع��امل  بطولة 
�الإمار�ت  نادي  جنح  �أن  "فيا" بعد 
لل�شيار�ت بتنظيم فعالية متهيدية 
دي�شمرب  �ل������ق������درة  �����ش����ح����ر�ء  يف 

�ملا�شي. 

رايل دبي العاملي ميهد مل�ستقبل اأكرث ا�سراقا للراليات

بن �صليم يعمل مع الحتاد الدويل لل�صيارات ل�صخ حياة جديدة يف الريا�صة والتاأكيد على ال�صالمة يف 
اجل�لتني العامليتني للراليات اللتني ت�صت�صيفهما الدولة

�لطري�ن و�ملهارة و�لدقة لطاملا كانت من �شيم عالمة هاميلتون 
و�الآن  �ل��ط��ري�ن  ع��امل  بخدمة  ملتزمة  وه��ي  �نطالقتها.  منذ 
تو�شع �لتز�مها لت�شبح �شابط �لوقت �لر�شمي خالل �شباق رد 

بول �جلوي 2017. 
�إيفانوف  نيكوال�س  م�شاهدة  �ل��ط��ري�ن  �شباقات  ملحبي  يت�شنى 
مبا�شرة ممثاًل لعالمة هاميلتون وهو يد�فع عن لقبه يف 10 

و11 فرب�ير يف �أبوظبي.
ت�شت�شيف �أبوظبي �شباق رد بول �جلوي 2017 للمرة �لعا�شرة 

ر�ئ��ع��ة مليئة  �ل��ت��و�يل وه��ي ت�شكل م��رة ج��دي��دة �نطالقة  على 
باحلما�س لبطولة �لعامل. 

�لريا�شة  ويقّدم ملحبي  تامة  باأناقة  بول �جلوي  رد  �شباق  يبد�أ 
�لوجهات  من  متناهية  ال  خيار�ت  مع  لل�شباق  �الأمثل  �لوجهة 

�ل�شياحية و�لن�شاطات �لرتفيهية بعيد�ً عن م�شمار �ل�شباق.
�إيفانون  نيكوال�س  و�شفريها  هاميلتون  عالمة  �أن  و�حلقيقة 
عاماً  ب�12  يحتفالن  كما  ب��ال��ط��ري�ن  ق��وي��اً  �شغفاً  يت�شاركان 
حتمل  )�لتي  �ملق�شورة  يف  �ل�شر�كة  من   )2017  -  2005(

��شم �ك�شرت� 330Lx(. ويحقق نيكوال�س مع هاميلتون نتائج 
ر�ئعة خالل م�شاركته يف بطولة �لعامل رد بول ل�شباق �جلوي. 

و�ن�شحب �شغف نيكوال�س بالطري�ن �إىل ت�شميم وتطوير �شاعات 
هاميلتون فقدم للعالمة ن�شائح عملية من و�قع �لطري�ن ملزيد 

من �لوظيفية يف جمموعة كاكي. 
وت��اأت��ي ���ش��اع��ة ه��ام��ي��ل��ت��ون ك��اك��ي ك���رون وورل����د ت��امي��ر �ملتميزة 
)�شاعة �أنيقة من �لكو�رتز( لتحتفل بعالقة متميزة تربط بن 

هاملتون و�شباقات رد بول منذ عقد من �لزمن.

هاميلت�ن تخ��س جمال ال�صباقات اجل�ية لأول مرة باعتبارها ال�صاعة الر�صمية 
ل�صبط ال�قت مع نيك�ل�س اإيفان�ف يف �صباق رد ب�ل اجل�ي 2017

طرح مزيد من تذاكر دولية دبي 
للتن�س عرب الإنرتنت

�صريجي� غار�صيا يف�ز ببط�لة اأوميغا 
دبي ديزيرت كال�صيك 2017 
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الفجر الريا�ضي

�كدت �لكامريون �ن �اللقاب حت�شم 
�أر�س �مللعب ولي�س على �لورق  على 
بعدما رفعت كاأ�س �المم �الفريقية 
للمرة �الوىل منذ عام 2002، رغم 
بطولة  �ن��ط��الق  قبيل  تكن  مل  �نها 
�لفرق  �شمن  �لغابون،  يف   2017

�ملر�شحة الإحر�ز �للقب.
�ملنتخب  �ل�����ك�����ام�����ريون  ت���ك���ن  ومل 
�ل��وح��ي��د �ل���ذي خ��ال��ف �ل��ت��وق��ع��ات يف 
�ملبار�ة  يف  مناف�شتها  �ن  �ذ  �لغابون، 
تكن  مل  �لتي  م�شر  كانت  �لنهائية 
�ي�شا �شمن د�ئرة �لرت�شيحات، على 
يف  �لقيا�شي  �لرقم  حتمل  �نها  رغم 

عدد �الألقاب �شبعة.
خالف  �ل��ف��ر�ع��ن��ة  م��ن��ت��خ��ب  �ن  �إال 
�لنهائية  �مل���ب���ار�ة  وب��ل��غ  �ل��ت��وق��ع��ات 
�الح��د يف ليربفيل  �لتي تقدم فيها 
ع��ل��ى �ال�����ش����ود غ���ري �مل���رو����ش���ة عرب 
حممد �لنني يف �لدقيقة 21، �ال �ن 
وفن�شان  نكولو  نيكوال�س  �لبديلن 
�للقب  ب���الده���م���ا  م��ن��ح��ا  ب���ك���ر  �ب�����و 

بهدفن يف �لدقيقتن 59 و88،
و�حرزت �لكامريون �للقب �خلام�س 
يف ت��اري��خ��ه��ا، م��ق��ل�����ش��ة �ل���ف���ارق مع 
�ال�شود  م��ن��ت��خ��ب  ث�����اأر  ك��م��ا  م�����ش��ر، 
�مل��رو���ش��ة خل�شارته م��رت��ن يف  غ��ري 
�لنهائي �مام م�شر، �الوىل بركالت 
و�لثانية   ،1986 يف  �ل���رتج���ي���ح 

�شفر1- يف 2008.
ير�شح  �مل��ت��ف��ائ��ل��ن  �����ش���د  ي��ك��ن  ومل 
�لكامريون �و م�شر للنهائي، �الوىل 
ل���وج���ود م�����درب ي���اأت���ي �ىل �ل���ق���ارة 
ب�شخ�س  �الوىل  للمرة  �الف��ري��ق��ي��ة 
�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي ه���وغ���و ب����رو�����س �ل����ذي 
�ملحلية النها مل  �ل�شحافة  �نتقدته 

ت�شت�شغ خ��ي��ار�ت��ه، وغ��ي��اب ع��دد من 
�آثرو�  �ل��ذي��ن  �ملحرتفن  �لالعبن 

�لبقاء مع �نديتهم.
�ح���ر�زه���ا ثالثية  فبعد  م�����ش��ر،  �م���ا 
و2008   2006( ت����اري����خ����ي����ة 
بالرقم  ف��ي��ه��ا  �ن���ف���ردت  و2010( 
مظلم  ن��ف��ق  يف  دخ���ل���ت  �ل��ق��ي��ا���ش��ي، 

وغابت عن �لن�شخ �لثالث �الخرية، 
ومل تخرج منه �ال بعودتها يف بطولة 

.2017
من  للقب  �ملر�شحن  معظم  وخ��رج 
�لدور �الول على غر�ر �شاحل �لعاج 
2015 يف غينيا �ال�شتو�ئية،  بطلة 
و�جل���ز�ئ���ر وجن��م��ه��ا ري���ا����س حمرز 
�حلا�شل على �لكرة �لذهبية الف�شل 
العب �فريقي عام 2016، �و حتى 
بيار  �مل�����ش��ي��ف��ة وجن��م��ه��ا  �ل���غ���اب���ون 
�لدوري  هد�ف  �وباميانغ  �ميرييك 

�الملاين مع بورو�شيا دورمتوند.
باملنتخبات  فلحق  �ل�شبحة  وك���رت 
�ل��ث��الث��ة �مل��غ��رب �ل���ذي ك���ان مدربه 
�ل��ف��رن�����ش��ي ه���ريف���ي���ه ري����ن����ار ميني 
ث���ال���ث م����ع ثالثة  ب��ل��ق��ب  �ل���ن���ف�������س 
ب��ع��د �ن جنح  م��ن��ت��خ��ب��ات خم��ت��ل��ف��ة 
�لعاج  و���ش��اح��ل   2012 ز�م��ب��ي��ا  م��ع 

.2015
ي�����د م�شر  ع����ل����ى  �مل�����غ�����رب  وخ���������رج 
)�شفر1-(، ومل تكن حال �ل�شنغال 
�لتي جذبت �النظار يف �لدور �الول، 
�لنجم  مع  بدورها  ف�شقطت  �ف�شل 
�النكليزي  ل��ي��ف��رب��ول  يف  �ل�����ش��اع��د 

مانيه  �شاديو  �فريقي  الع��ب  و�غلى 
�لكامريون  �مام  يورو،  مليون   40
�شلبي  تعادل  بعد  بركالت �لرتجيح 

يف �لوقتن �ال�شلي و�ال�شايف.
�لدميوقر�طية  �لكونغو  وخ��رج��ت 
2015 وذ�ت  على يد غانا و�شيفة 
بلغت  و�لتي  �فريقيا،  �لطويل  �لباع 
�ل�شاد�شة  ل��ل��م��رة  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 

تو�ليا.
و�لكامريون  م�شر  ��شهم  و�رتفعت 
قليال مع بلوغ ن�شف �لنهائي ففازت 
�ل�شريعة  �الوىل على بوركينا فا�شو 
ب��رك��الت �لرتجيح  ب��دن��ي��ا  و�ل��ق��وي��ة 
حار�س  بف�شل   1-1 �ل��ت��ع��ادل  ب��ع��د 
�حل�شري  ع�شام  �ملخ�شرم  �مل��رم��ى 
لركلتن،  ت�شدى  �ل��ذي  عاما   44
بارتياح  غ��ان��ا  �ل��ك��ام��ريون  وتخطت 

-2�شفر.
وحتى يف جائزة �لرت�شية مل تنجح 
غانا يف �إحر�ز �ملركز �لثالث و�هتزت 
�شباكها قبل دقيقة و�حدة من نهاية 
�ملبار�ة بف�شل ركلة حرة نفذها �الن 

تر�وريه.
بنجامان  �ل���ك���ام���ريون  ق��ائ��د  وق����ال 
موكاندجو ع�شية �لنهائي ال �عتقد 

بان �ح��د� ر�ه��ن علينا بفل�س و�حد، 
ولو فعل لك�شب �لكثري.

وك����ان م���ن �ل�����ش��ع��ب ت�����ش��ور و�شول 
�لنهائي،  �ىل  وم�����ش��ر  �ل���ك���ام���ريون 
غياب  يف  �لبطولة  خا�شت  ف��االوىل 
14 من �ال�شا�شين، و�لثانية عادت 
مبجموعة  �الفريقية  �لبطولة  �ىل 

 )23 ����ش��ل  )م���ن  19 الع��ب��ا  ت�شم 
�لبطولة  يف  م���رة  الول  ي�����ش��ارك��ون 

�لقارية.
�لعمل  �ن  �ظ��ه��ر�  �ملنتخبن  �ن  �إال 
�للذ�ن  ه��م��ا  و�الن�����دف�����اع  �ل��������دوؤوب 
ولي�س  �الب����ط����ال  ه���وي���ة  ي����ح����دد�ن 
و�لرو�تب  �لالعبن  جنومية  حجم 

�نديتهم  يف  عليها  يح�شلون  �ل��ت��ي 
�الوروبية.

�أ�شماء  �لبطولة  يف  م�شر  وق��دم��ت 
غري معروفة �ال حمليا، مع قلة من 
�ملحرتفن يف �ندية �وروبية، �برزهم 
حم���م���د �����ش����الح روم�������ا �الإي�����ط�����ايل 

وحممد �لنني �ر�شنال �النكليزي.
�شقل  �ىل  �جل����ي����ل  ه�����ذ�  وي���ح���ت���اج 
ميل  ج��ل��ي  ب�شكل  وظ��ه��ر  وجت���رب���ة، 
مدربه �الرجنتيني هكتور كوبر �ىل 
�ملباريات �ال يف  �لدفاع فنجح يف كل 
ب�شكل هجومي،  بد�أه  �لذي  �لنهائي 
خ���ان���ت الع��ب��ي��ه يف  �ل��ل��ي��اق��ة  �ن  �ال 

�ل�شوط �لثاين.
وك���ان �حل�����ش��ري )44 ع��ام��ا( جنم 
تفوق  رغ��م  على  �لبطولة،  م�شر يف 
�حلار�س �لكامريوين �ل�شاب فابري�س 
�وندو� )21 عاما( عليه يف خيار�ت 
�ملثالية  للت�شكيلة  �الفريقي  �الحتاد 

للبطولة �حلادية و�لثالثن.
وب��ات �حل�شري �ك��رب الع��ب �شنا يف 
�ل��ب��ط��ول��ة �الف��ري��ق��ي��ة، ل��ك��ن��ه �خفق 
�ىل  ج��دي��د  لقب خام�س  ����ش��اف��ة  يف 
�لقيا�شي  بالرقم  و�النفر�د  ر�شيده 
�حمد  مو�طنه  م��ع  يت�شاركه  �ل���ذي 
ح�شن )1998 و2006 و2008 

و2010(.
ورك����ز يف ك���ل ت�����ش��ري��ح��ات��ه ع��ل��ى �ن 

الكـــاميــرون بطلــة اأمــم اإفريقيــا للمــرة اخلام�صـــة

ي�شعى موناكو لالقرت�ب خطوة ��شافية من لقبه �الول منذ عام 
2000 عندما يفتتح �ليوم �لثالثاء �ملرحلة �لر�بعة و�لع�شرين 
بينما  مونبلييه،  ب�شيافة  �لقدم  كرة  �لفرن�شي يف  �ل��دوري  من 
�شيكون �خلطاأ ممنوعا على باري�س �شان جرمان �مام �شيفه ليل 

�ذ� ما �ر�د �الحتفاظ باللقب.
ويدخل موناكو مبار�ته مع مونبلييه �لثالث ع�شر باحثا، على 
�أقل تقدير، عن �حلفاظ على فارق �لنقاط �لثالث �لذي يف�شله 
عن �شان جرمان بطل �ملو��شم �الربعة �الخرية، وني�س �ملرت�جع 
للمركز �لثالث. وتربع فريق �المارة على �ل�شد�رة وحيد� بعد 
من  ه��دف��ن  بف�شل  نظيفة  بثالثية  ني�س  على  �ل�شبت  تغلبه 
�لكولومبي �ملتجدد ر�د�ميل فالكاو �لذي رفع ر�شيده �ىل 14 
هدفا هذ� �ملو�شم. ومن �ملوؤكد �ن �مل�شتوى �لذي يقدمه فالكاو 
ب��ه خ��الل جتربة �العارة  �ل��ذي ظهر  ذل��ك  خمتلف متاما ع��ن 
 )2015-2014( يونايتد  مان�ش�شرت  �نكلرت�  عمالقي  م��ع 
يف  ��شا�شيا  دور�  �أدى  م��ا  وه��و   ،)2016-2015( وت�شل�شي 

�مل�شتوى �لذي يقدمه موناكو هذ� �ملو�شم.
وحتدث مدرب موناكو �لربتغايل ليوناردو جاردمي عن فالكاو، 
باأين  قلت  �مل��و���ش��م،  ب��د�ي��ة  يف  فالكاو  ع��ن  �شئلت  "عندما  قائال 
متاأكد من قدرته على خلق �ل��ف��ارق ه��ذ� �ل��ع��ام. �ن��ه الع��ب من 

�لطر�ز �لرفيع .
لكي  معه  للتعامل  طريقة  معا  و�شعنا  وط��اق��م��ي  "�نا  ����ش��اف 
على  موجودة  كانت  قدر�ته  لكن  م�شتو�ه،  ��شتعادة  من  يتمكن 

�لدو�م ما ز�ل هد�فا ر�ئعا. �مل �ن تكون ��شاباته من �ملا�شي. 
مل  �ل��ذي  مونبلييه  على  تفوقه  بتاأكيد  �لنف�س  موناكو  وميني 

يذق طعم �لفوز على مناف�شه يف �ي من �ملو�جهات �لتي جمعتهما 
منذ 1999. ويناف�س فريق جاردمي على كل �جلبهات، �ذ و�شل 
يف  جرمان  �شان  يلتقي  حيث  �ملحلية  �لر�بطة  كاأ�س  نهائي  �ىل 
من  �لنهائي  ثمن  �ل��دور  وبلغ  �ملقبل،  �بريل  ني�شان  من  �الول 
يلتقي مع مر�شيليا يف �الول من  �ملحلية حيث  �لكاأ�س  م�شابقة 

�ذ�ر مار�س.
يف  �شعبا  �ختبار�  يخو�س  �ذ  ق��اري��ا،  �الم���ارة  ن��ادي  يناف�س  كما 
�وروب��ا �شد مان�ش�شرت  �بطال  �لثاين من م�شابقة دوري  �ل��دور 
كانون   21 يف  �ل��ذه��اب  ل��ق��اء  ي�شتقبل  �ل���ذي  �النكليزي  �شيتي 

�لثاين يناير �حلايل، قبل �ن يحل �شيفا على �شتاد لوي�س �لثاين  
يف 15 �ذ�ر مار�س.

�ل��ذي فاز  �ل��ث��اأر م��ن ني�س  وح��اف��ظ ج���اردمي على و�قعيته بعد 
�ملقدمة  �ل�شبت نحن يف  لقاء  بعد  برباعية نظيفة، وقال  ذهابا 
لكن ما ز�ل هناك �لكثري من �ملباريات. �عتقد �ن �لفريق �لذي 
�لنقاط �شد  �كرب عدد من  �شيح�شد  �ل��ذي  �للقب هو  �شيحرز 

فرق خارج ترتيب �خلم�شة �الو�ئل.
وني�س  �شان ج��رم��ان  نقاط على  ث��الث  ب��ف��ارق  وو����ش��ل تقدمنا 
لي�س ب�شيء. �نه جيد لكني قلت لالعبن بان يتوخو� �حلذر من 

�شيء ما قد يعرت�شنا ويزيحنا عن �مل�شار.
ومن جهته، ياأمل �شان جرمان �لذي خ�شر نقطتن مهمتن يف 
موناكو  مع  �ر�شه  على  تعادله  بعد  و�لع�شرين  �لثانية  �ملرحلة 
1-1 بهدف تلقاه يف �لدقيقة �لثانية من �لوقت بدل �ل�شائع 
�لثاين  ليل  عقبة  يتخطى  �ن  �شيلفا،  ب��رن��اردو  �لربتغايل  عرب 

ع�شر لئال ي�شمح لفريق �المارة باالبتعاد.
�ال �ن فريق �ملدرب �ال�شباين �وناي �ميري ��شتعاد تو�زنه �شريعا 
هدف  بينها   ،1-3 ملعبه  خ���ارج  دي��ج��ون  ع��ل��ى  �ل�شبت  ب��ف��وزه 
لرتتيب  �شد�رته  ع��زز  �ل��ذي  كافاين  �دين�شون  لالوروغوياين 

�لهد�فن )22 هدفا(.
و�عرب �ميري عن ر�شاه عن �لفوز، قائال بعد �ملبار�ة :�نا �شعيد 
الننا نعاين هذ� �ملو�شم يف حتقيق �لفوز خارج ملعبنا. مل نكن 
�ملبار�ة  تكن  مل  �ملو�شم.  مطلع  �ملباريات  من  �لنوع  بهذ�  لنفوز 
بال�شكل  ب��االم��ور  �لقيام  �ن  �إال  �مل�شجعن  �ىل  بالن�شبة  ممتعة 

�ل�شحيح يف هذه �للحظات �ل�شعبة كان كافيا خللق �لفارق.

املرحلة الرابعة والع�سرون من الدوري الفرن�سي 

م�ناك� يزحف نح� اللقب واخلطاأ ممن�ع ل�صان جرمان

�شيكون بر�شلونة بطل �لن�شختن �الأخريين مر�شحا لبلوغ نهائي كاأ�س ��شبانيا 
لكرة �لقدم للمو�شم �لر�بع على �لتو�يل عندما ي�شت�شيف �تلتيكو مدريد �ليوم 

�لثالثاء على ملعب كامب نو يف �ياب ن�شف �لنهائي.
�ر�س  على  ذهابا  ف��وزه  نتيجة  كبرية  باأف�شلية  �مل��ب��ار�ة  �للقب  حامل  ويخو�س 

مناف�شه 2-1، وت�شديده �خلناق على ريال مدريد يف �شد�رة ترتيب �لدوري.
ويلتقي �الربعاء �الفي�س مع �شلتا فيغو يف �ملبار�ة �لثانية، وهما تعادال ذهابا 

�شلبا. وكان بر�شلونة و�شل �ىل �لنهائي يف �ملو��شم �لثالثة �ملا�شية، فخ�شر 
2015 على �تلتيك بلباو  1-2، وف��از يف  2014 �م��ام ري��ال مدريد  يف 

�لتمديد. بعد  -2�شفر  ��شبيلية  على   2016 ويف   ،1-3
�تلتيكو  م�شيفه  �ر���س  م��ن  �لكاتالوين  �لفريق  وع��اد 

مبار�ة  يف  �مل��ا���ش��ي  �الرب���ع���اء   1-2 ب��ف��وز  م���دري���د 
ر�ئعن  بهدفن  �الول  �ل�شوط  يف  ح�شمها  قمة 
و�الرجنتيني  ���ش��و�ري��ز  ل��وي�����س  ل���الوروغ���وي���اين 
ليونيل مي�شي، قبل �ن يقل�س �لفرن�شي �نطو�ن 

غريزمان �لفارق يف �ل�شوط �لثاين.
�ن��ري��ك��ي تاألقه  ل��وي�����س  �مل�����درب  و�ك�����د ف���ري���ق 

�تلتيك بلباو  �ل�شبت على �شيفه  بفوزه 
بثالثية نظيفة يف �ملرحلة �حلادية 

و�لع�شرين من �لدوري، فانفرد 
ب��امل��رك��ز �ل��ث��اين ب��ف��ارق نقطة 

و�ح��������دة ف���ق���ط ع����ن ري����ال 
تاأجلت  �ل���ذي  م��دري��د 

م��������ب��������ار�ت��������ه م���ع 
م�������ش���ي���ف���ه 

����ش���ل���ت���ا 

فيغو ب�شبب �ال�شر�ر �لتي �حلقتها �لرياح و�المطار مبلعب بااليدو�س.
من  دقيقة   25 قبل  مي�شي  و�خ��رج  بلباو،  �م��ام  �شو�ريز  �ر�ح��ة  �نريكي  وف�شل 
نهاية �ملبار�ة بعدما �طماأن �ىل �لنتيجة. و�شجل مي�شي �مام بلباو هدفه �حلادي 
و�لثالثن هذ� �ملو�شم يف كل �مل�شابقات، وعادل �شو�ريز يف �شد�رة ترتيب �لهد�فن 
مع 16 هدفا. و�شيفتقد بر�شلونة �لنجم �لثالث يف خط �لهجوم �لرب�زيلي نيمار 
ب�شبب �اليقاف، ف�شال عن مو�طنه ر�فينيا �لذي تعر�س �ىل ك�شر 
يف �النف �مام بلباو. ومن �ملحتمل �ن يغيب �ملد�فع جري�ر بيكيه 
�ي�شا لال�شابة، لكن بر�شلونة قد ي�شتعيد خدمات العبي خط 
�لعائدين  بو�شكت�س  و�شريخيو  �نيي�شتا  �ن��دري�����س  �ل��و���ش��ط 
�نه  ن��درك  �ن  �ملهم  �نه من  �نريكي  و�عترب  �ال�شابة.  من 
العبي  جميع  �ىل  نحتاج  �لثالثة  �ه��د�ف��ن��ا  لتحقيق 
�لثالثية  حتقيق  �ىل  بر�شلونة  وي�شعى  �لفريق. 
بطال  ت��وج  بعدما  ���ش��ن��و�ت،  ث��الث  يف  �لثانية 
�بطال  ودوري  �ملحلين  و�لكاأ�س  للدوري 
بر�شلونة،  ويتفوق   .2015 يف  �وروب��ا 
�لقاب  ب��ع��دد  �لقيا�شي  �ل��رق��م  ح��ام��ل 
�لكاأ�س 28، على �تلتيكو ب�شكل و��شح 
�مامه  خ�شر  �ذ  �الخ����رية،  �الع����و�م  يف 
�الرجنتيني  ت���ويل  م��ن��ذ  م��رت��ن  �م���ام���ه 
2011، وكان ذلك  دييغو �شيميوين تدريبه يف 
يف ربع نهائي دوري �البطال )2014 و2016(. 
"كامب نو"،  ويدرك �شيميوين �شعوبة �ملهمة يف 
لكنه ياأمل �ن يلعب فريقه كما فعل يف �ل�شوط 
�لفارق  �لذهاب حن قل�س  �لثاين من مبار�ة 

و�شغط حتى �لنهاية الإدر�ك �لتعادل.
قوي  هجوم  على  �العتماد  التلتيكو  وميكن 
بوجود غريزمان ومو�طنه كيفن غامريو 
�شجل  �لذي  توري�س  فرناندو  و�ال�شباين 
�ل�شبت  �لفوز يف مرمى ليغاني�س  هديف 
يف �لدوري. وهي �ملرة �الوىل �لتي يهز 
�ل��دوري منذ  �ل�شباك يف  فيها توري�س 

�أيلول �شبتمرب �ملا�شي.
وي��ح��ت��ل �ت��ل��ت��ي��ك��و �مل���رك���ز �ل����ر�ب����ع يف 
بفارق  نقطة،   39 بر�شيد  �ل���دوري 

�شبع نقاط عن ريال مدريد.
�شتكون  �مل��ب��ار�ة  �ن  نعلم  توري�س  وق��ال 
�ل�شعبة  �ملباريات  يف  ولكن  للغاية،  �شعبة 
يتحقق �شعورنا بالفخر وناأمل �ن ن�شتعيد 
�ل�شحرية  �ل���ل���ي���ايل  ت��ل��ك  م���ن  و�ح������دة 
�لثالثاء. ويف �ملبار�ة �لثانية، �شيحظى 
�الف��ي�����س ب��اأف�����ش��ل��ي��ة ع��ام��ل��ي �الر�����س 
و�جل���م���ه���ور ل��ك��ن��ه ق���د ي��ف��ت��ق��د عامل 

�للياقة �مام �شلتا فيغو.

�مام  دورمت���ون���د  ب��ورو���ش��ي��ا  وغ��رمي��ه  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل  ب��اي��رن ميونيخ  �شيكون 
�ختبارين �شعبن يف �لدور ثمن �لنهائي من م�شابقة كاأ�س �ملانيا لكرة �لقدم، 

برلن  هرتا  و�لثاين  �لثالثاء  �ليوم  فولف�شبورغ   �الأول  يو�جه  �ذ 
غد� �الأربعاء.

وياأمل بايرن �لذي يناف�س على ثالث جبهات، يف مو��شلة حملة 
�لدفاع عن لقبه وتعزيز �شجله �لقيا�شي )18 لقبا حتى �الن( 
من خالل تخطي �شيفه فولف�شبورغ �لذي ��شبح �شبحا للفريق 

�ملتوج بلقب �لدوري عام 2009، �ال �نه ميني �لنف�س با�شتعادة 
بع�س من مكانته عرب �ق�شاء �لنادي �لبافاري ورمبا 

�مل�شي للفوز باللقب للمرة �لثانية بعد 2015.
ويعاين فولف�شبورغ �المرين هذ� �ملو�شم ما دفع 
�مل��درب ديرت هيكينغ يف  �الد�رة �ىل �لتخلي عن 
بالفرن�شي  و�ال�شتعانة  �كتوبر  �الأول  ت�شرين 
يتغري  مل  �لو�شع  �ن  �إال  ��شماعيل،  فالرييان 
كثري� الن �لفريق يقبع حاليا يف �ملركز �لر�بع 
ع�شر ب��ف��ارق ث���الث ن��ق��اط ف��ق��ط ع��ن منطقة 

�لهبوط.
و�شيكون بايرن مر�شحا بطبيعة �حلال لتعميق 

جر�ح فولف�شبورغ، ال�شيما �نه يلعب على �ر�شه 
تو�جها  عندما  -5�شفر  مناف�شه  �كت�شح  حيث 
يف 10 كانون �الول دي�شمرب يف �ملرحلة �لر�بعة 
�ل����ذي ي��ت�����ش��دره �لنادي  �ل������دوري  ع�����ش��رة م���ن 
ن��ق��اط ع��ن مالحقه   4 ب��ف��ارق  �ل��ب��اف��اري حاليا 

اليبزيغ.
�ن  �ن�شيلوتي يف  كارلو  �مل��درب �اليطايل  وياأمل 

يحقق فريقه نتيجة �ف�شل من تلك �لتي حققها 
�ل�شبت خارج ملعبه �مام �شالكه )1-1( �لذي �وقف 
متتالية  مباريات   7 عند  بايرن  �نت�شار�ت  م�شل�شل 
يف �لدوري، �ال �ن ذلك مل يحل دون �بتعاد �الخري 

�مام  اليبزيغ  خ�شارة  من  م�شتفيد�  �ل�شد�رة،  يف 
دورمتوند.

و�عترب حار�س بايرن مانويل نوير �ن فريقنا 
�ت����اح �ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ف��ر���س ل�����ش��ال��ك��ه �ل�شبت 
هذ�  ننجح  مل  م��ت��ب��اع��دة.  ك��ان��ت  وخطوطنا 

�مل��و���ش��م يف ف��ر���س ����ش��ل��وب��ن��ا �مل���ع���ت���اد، مثل 
بالطريقة  �ل��دق��ي��ق،  و�ل��ت��م��ري��ر  �ل�شرعة 

�لتي نريدها يف كل �ملباريات.
�ما �لقائد فيليب الم �لذي خا�س �ل�شبت 
فاكد  بايرن،  بقمي�س  �ل�500  مبار�ته 

لكنه  م�شكلة،  �ي  يعاين  ال  فريقه  �ن 

�ملقبلة  �ن نلعب يف �ال�شابيع  بانه ال ميكننا  �ن على �لالعبن �الدر�ك  �شدد 
بالطريقة �لتي لعبنا فيها خالل 

�ن  قبل  لبايرن  �الخ��رية  قبل  �ملحلية  �لتجربة  فولف�شبورغ  و�شيكون 
�لدور  ذه��اب  يف  �النكليزي  �ر�شنال  �شيفه  �ملقبل  �الرب��ع��اء  يلتقي 

�لثاين من م�شابقة دوري �بطال �وروبا.
ور�أى الم �ن �ي مبار�ة قد تكون متقاربة بغ�س �لنظر عن هوية 
بايرن  يلتقيه  �ل��ذي  �نغول�شتات  �أو  فولف�شبورغ  �أك��ان  �ملناف�س، 
بايرن للمرة  �لذي يتو�جه معه  �ر�شنال  �و  �ل��دوري،  �ل�شبت يف 

�لر�بعة يف �ملو��شم �خلم�شة �الخرية.
من جهته، �شيكون بورو�شيا دورمتوند، �لباحث 
عن لقبه �الول يف �مل�شابقة منذ 2012، �مام 
�ختبار ��شعب النه يتو�جه �الربعاء مع 
�شيفه هرتا برلن �لذي يحتل �ملركز 
�ىل  و�ل�شاعي  �ل���دوري  يف  �ل�شاد�س 
�ل��ث��اأر م��ن ف��ري��ق �مل����درب توما�س 
فريق  �خ���������رج  �ل���������ذي  ت����و�����ش����ل 
نهائي  ن�����ش��ف  م���ن  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
ن�شخة �ملو�شم �ملا�شي باكت�شاحه 

على �ر�شه -3�شفر.
ول�����ن ت���ك���ون �مل���ه���م���ة ���ش��ه��ل��ة على 
دورمت���ون���د، ر�ب���ع ت��رت��ي��ب �ل���دوري 
12 نقطة عن بايرن �ملت�شدر،  بفارق 
ال���ش��ي��م��ا �ن����ه ع��ان��ى يف �ل��ل��ق��اء �الخ����ري بن 
بارك  �ي��دون��ا  �شيغنال  ملعبه  ع��ل��ى  �ل��ف��ري��ق��ن 
حيث تعادال 1-1 يف مبار�ة كان متخلفا فيها 

حتى �لدقيقة 80.
�لثالثاء  ي��ل��ع��ب  �الخ��������رى،  �مل����ب����اري����ات  ويف 
ه��ام��ب��ورغ م��ع ك��ول��ن، و����ش��ت��وري��ا فالدورف 
ثانية،  بيليفيد  �رمينيا  ر�بعة( مع  )درجة 
بورو�شيا  م���ع  ث��ان��ي��ة  ف���ي���ورث  وغ����روث����ر 

مون�شنغالدباخ.
وي�شتكمل �لدور ثمن �لنهائي �الأربعاء، 
مع  ثانية  ���ش��ان��ده��اوزن  يلتقي  حيث 
ثالثة  لوته  و�شبورتفرويند  �شالكه، 
مع ميونيخ 1860 ثانية، وهانوفر 
فر�نكفورت  �ينرت�خت  مع  ثانية 
ث��ال��ث ت��رت��ي��ب �ل������دوري و�ل����ذي 
 19 �ول  م��ن  نقطة   35 جمع 
بوند�شليغه منذ  له يف  مبار�ة 

مو�شم 1993-1992.

اختباران �صعبان لبايرن ودورمت�ند بكاأ�س اأملانيابر�صل�نة مر�صح لنهائي كاأ�س امللك



    
جتارة اله�اء النقي تزدهر يف اأ�صرتاليا

و�شف جاك ما موؤ�ش�س �شركة علي بابا �ل�شهرية، وثاين �أغنى رجل 
يف �ل�شن، �أ�شرت�ليا باأنها قارة ذهبية ملا تتميز به من تربة خ�شبة 

وهو�ء نقي. 
وقال "ما" �أثناء �فتتاحه فرعاً ل�شركة علي بابا يف مدينة ميلبورن 
تربتها  و�شّبه  نوعه،  من  فريد  �أ�شرت�ليا  مناخ  ب��اأن  �الأ�شرت�لية، 

وهو�ءها بالكنز. 
هي  �لنقي،  و�لهو�ء  �خل�شبة  و�لرتبة  �لنظيفة،  �ملياه  �إن  و�أ�شاف 

ثرو�ت تزخر بها �أ�شرت�ليا.
وتقوم �شركة علي بابا ببيع قو�رير مليئة بالهو�ء �لنقي بثمن 25 
دوالر�ً لكل قارورة لزبائن �شينين، وذلك ب�شبب ما ت�شهده �ل�شن 
من تلوث بيئي �شديد �أدى �إىل ظهور غيمة من �لدخان مب�شاحة 

مقاطعة فيكتوريا غطت �شماء �لعا�شمة بكن يف نهاية 2016. 
وقد �أدى �لطلب �ملتز�يد على قو�رير �لهو�ء �لنقي عرب �الإنرتنت 
�رتفاع �شعرها ب�شكل كبري يف �الآون��ة �الأخ��رية حيث بلغ �شعر  �إىل 

�لقارورة �لو�حدة 115 دوالر �أمريكي. 
فمع �الزدياد �لكبري يف معدالت �لتلوث يف �ل�شن، بد�أ �الأ�شرت�ليون 
ي�شتغلون �لو�شع ويبيعون �لهو�ء من جبال بلو، و�شاطئ بوندي، 

وو�دي يار�. 
ويذكر باأن �شركة علي بابا فتحت �لفر�شة �أمام �شغار �مل�شتثمرين 
يف �أ�شرت�ليا لبيع منتجاتها يف �ل�شن يف عام 1999، وفقاً ملا ورد 

يف �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

بنك خم�ص�س لإقرا�س الدرجات للطالب!
�لطالب  ي��و�ج��ه��ه  �ل���ذي  �ل�شديد  �ل�شغط  لتخفيف  حم��اول��ة  يف 
خالل فرتة �المتحانات، �فتتحت مدر�شة �شينية يف ناجنينج بنك 
ت�شمح فيه للطالب باقرت��س �لدرجات حتى يتمكنو� من �جتياز 

�الختبار�ت، ومن ثم ت�شديدها يف �ختبار�ت الحقة.
�أي  يف  �ل��ر���ش��وب  تعوي�س  للطالب  تتيح  �ملبتكرة  �لطريقة  ه��ذه 
�ختبار. لكن وكاأي بنك �آخر، فيتوجب على �لعمالء �شد�د �لقر�س 
�ل��ط��الب تعوي�س �لقر�س  �ل��ف��ائ��دة. فعلى  �مل��ح��دد، م��ع  �مل��وع��د  يف 

بتحقيق درجات �إ�شافية يف �الختبار�ت �مل�شتقبلية. 
وقد �شمح بع�س �ملعلمن للطالب بت�شديد �لبنك باإجر�ء �لتجارب 
�ملعملية، �أو �إلقاء خطب �أمام �لعامة. �أما �لطالب �لذين يتاأخرون 
يف  كما  �ل�����ش��ود�ء  �لالئحة  �شمن  �إدر�ج��ه��م  فيتم  �لبنك  ���ش��د�د  يف 

�لو�قع.
 Nanjing No 1 وبح�شب هوجن مي معّلم �لفيزياء يف مدر�شة 
High School يف ناجنينج فاإن بنك �لدرجات م�شمم الإعطاء 

فر�شة ثانية للطالب. 
�ل��ف��رق كبري  59 درج���ة، و60 درج���ة، لكن  فلي�س هناك ف��رق ب��ن 
�لتخطي،  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لف�شل  تعني  ف����االأوىل  �ل��ط��الب،  ن��ف��و���س  يف 
فبداًل من �لر�شوب يف �المتحان، باإمكان �لطالب �قرت��س درجة 
و�حدة تخوله تخطي �المتحان، يف �لوقت �لذي يو�فق فيه على 
ت�شديد تلك �لدرجات مع �لفائدة. وقد عرّب كثري من �لطالب عن 

�شعادتهم لوجود بنك للدرجات.
2016، وحالًيا  ب��د�أ يف نوفمرب عام  �لدرجات نظام جتريبي  بنك 
يتوفر يف �ل�شف �لعا�شر يف �ملدر�شة، ومن �أ�شل 49 طالًبا �قرت�س 

13 طالًبا درجات من �لبنك. 
وبح�شب مدير �ملدر�شة كان هو�جن فقد جاء بفكرة بنك �لدرجات 
على  �ل��رتك��ي��ز  م��ن  ب���داًل  �ل��ط��الب،  ت��ط��ور  على  للرتكيز  كو�شيلة 

�أد�ئهم يف تلك �المتحانات �ملرهقة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كرثة الأ�صفار ت�ؤثر على اأخالقيات امل�صافر
تو�شلت در��شة �أمريكية، �إىل �أن �لطالب �لذين يغ�شون يف �المتحانات يتمتعون بخ�شال �إيجابية، وهي يف �لو�قع 
�أطلقو�  215 طالباً  در��شة على  باإجر�ء  �الأمريكية،  باحثون من جامعة كولومبيا  قام  بالغ�س.  �ل�شبب يف قيامهم 

عليها: �جلانب �ملظلم لل�شفر �إىل �خلارج. تتمثل �لدر��شة يف حل �أحد �لتمارين على مدى �شهر كامل. 
 % % من �مل�شاركن قامو� بالغ�س يف �لتمرين �الأول، فيما �رتفعت �لن�شبة �إىل 47.7  وبينت نتائج �لدر��شة �أن 30 

خالل �لتمرينن �لثاين و�لثالث، ح�شب ما ذكر موقع بيزن�س �إن�شايدر. 
�إىل ثالث جمموعات: كان على �ملجموعة �الأوىل �أن تكتب  يف �لتمرين �لثاين، قام �لباحثون بتق�شيم 171 طالباً 

ن�شاً عن جتاربها �لتي ��شتفادت منها يف بلدها. 
�أما �ملجموعة �لثانية فكان عليها كتابة ن�س عن جتاربها يف �خلارج، فيما كتبت �ملجموعة �لثالثة ن�شاً عن �آخر زيارة 
قامو� بها �إىل �ملتجر.  ويف �لنهاية كان على جميع �مل�شاركن �جتياز �متحان �آخر. وقام �لباحثون من جديد باختبار 
�مل�شاركن ملعرفة من قام بالغ�س.  �أثبتت �لنتيجة �أن �ملجموعة �لثانية، �أي من كتبو� عن جتاربهم يف �خلارج، كانو� 

�الأكرث غ�شاً. و تو�شل �لباحثون �إىل نف�س �لنتيجة بعد قيامهم بثماين در��شات. 
وفيما ركزت در��شات �شابقة على �إيجابيات �ل�شفر �إىل �خلارج، كالقدرة على �الإبد�ع مثاًل، حذرت هذه �لدر��شة يف 

�ملقابل من �جلانب �ملظلم للرحالت وتبعاتها على �ل�شلوك غري �الأخالقي. 
بلد�ن  �إىل  �ل�شفر  �أن  �إن�شايدر، هو  بيزن�س  �ملع�شلة، ح�شب موقع  لهذه  �لعلماء  �لذي وجده  �ملحتمل  �لتف�شري  �أما 

خمتلفة قد يوؤثر على ت�شور�ت �ملرء �الأخالقية ب�شفة �شلبية، ما يوؤدي �إىل ك�شر �ل�شو�بط �الأخالقية ب�شهولة.  
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»�صبليت« يحفظ على �صدارة اإيرادات ال�صينما 
حافظ فيلم �لرعب و�الإثارة �شبليت على ت�شدره لقائمة �إير�د�ت �ل�شينما يف 
�أمريكا �ل�شمالية لالأ�شبوع �لثالث على �لتو�يل م�شجال 14.6 مليون دوالر. 

�لفيلم بطولة جيم�س ماكافوي و�أنيا تيلور جوي و�إخر�ج نايت �شامياالن.
رو  و�أليك�س  �آنا �جنريز لوتز  �لفيلم �جلديد رينجز بطولة ماتيلد�  وجاء 
وجوين جاليكي يف �ملركز �لثاين م�شجال �إي��ر�د�ت بلغت 13 مليون دوالر. 
�لفيلم من �إخر�ج �إف. خافيري جوترييز.  وتر�جع فيلم �إيه دوج بريبو�س 
�لثالث م�شجال  �ملركز  �إىل  �ملا�شي  �الأ�شبوع  �حتله  �لذي  �لثاين  �ملركز  من 
وبيجي  كو�يد  ودني�س  �لفيلم من بطولة جو�س جاد  دوالر.  10.8 ميلون 

ليبتون ون �إخر�ج ال�س هال�شرتوم.
�حتله  �ل���ذي  �لثالث  �مل��رك��ز  م��ن  ه��ي��دن فيجرز  �ل��در�م��ي  �لفيلم  وت��ر�ج��ع 

�الأ�شبوع �ملا�شي �إىل �ملركز �لر�بع باإير�د�ت و�شلت 10.1 مليون دوالر.
ومن  كو�شتر  وكيفن  �شبن�شر  و�أوكتافيا  هين�شن  تروجي  بطولة  �لفيلم 
�إخ��ر�ج تيودور ميلفي. وحافظ فيلم ال ال الند على �ملركز �خلام�س �لذي 

�حتله �الأ�شبوع �ملا�شي باإير�د�ت بلغت 7.4 مليون دوالر.
�لفيلم بطولة ر�يان جو�شلينج و�إميا �شتون ومن �إخر�ج د�ميان ت�شازيل.

مركز ال�صينما العربية يطلق ج�ائز النقاد مبهرجان كان
من  �ملقبلة  �ل����دورة  خ��الل  �لنقاد"  "جو�ئز  �لعربية  �ل�شينما  م��رك��ز  يطلق 
لتو��شل  �ل�شعي  �إط���ار  يف  �أي����ار،  م��اي��و  �ل���دويل يف  �ل�شينمائي  ك��ان  م��ه��رج��ان 

�ل�شينمائين �لعرب مع �شبكات �الإنتاج �لعاملي يف جمال �لفن �ل�شابع.
ولتحقيق ذلك �لهدف �شكل �ملركز -وهو من�شة دولية تروج لل�شينما �لعربية- 
�لذين  �لعرب و�الأج��ان��ب  �لنقاد  �أب��رز  26 من  جلنة حتكيم �جل��و�ئ��ز، وت�شم 
ينتمون �إىل 15 دولة عربية و�أجنبية، �شتمنح �جلو�ئز �شنويا يف فئات �أف�شل 
وتاأ�ش�س  ممثلة.  و�أف�شل  ممثل  و�أف�شل  موؤلف  و�أف�شل  خمرج  و�أف�شل  فيلم 
�ملركز قبل ثالثة �أعو�م على هام�س مهرجان برلن �ل�شينمائي �لدويل بهدف 
فتح نافذة �حرت�فية ل�شناع �الأفالم �لعرب للتو��شل مع �شناعة �ل�شينما يف 
يف  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  ممثلي  م��ع  �أع��م��ال  �شبكات  وتكوين  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء 
�أحمد  �مل�شري  �لناقد  وق��ال  �خل��ارج��ي.  و�لتوزيع  �مل�شرتك  �الإن��ت��اج  جم��االت 
�شوقي -وهو مدير جو�ئز �لنقاد- �إن �ل�شينما �لعربية كانت بحاجة ملثل هذه 
�ملبادرة �لتي جتمع ب�شكل ما �إ�شهامات عدد من �أبرز �لنقاد �ملتابعن لالأفالم 
�لعربية و�ملو�كبن جلديدها بكتاباتهم، ليتم حتويل هذ� �إىل تقدير و�حتفاء 
عالء  �ل�شينمائي  �ملحلل  وق��ال  �ل�شينمائية.  �الأع��م��ال  بن  باالأف�شل  �شنوي 
كركوتي، رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شركة �ملنظمة الأن�شطة مركز �ل�شينما �لعربية، 
�إنه الأول مرة �شتكون هناك جو�ئز لنقاد من خمتلف �أنحاء �لعامل خم�ش�شة 
لالأفالم �لعربية �شمن �إ�شرت�تيجية مركز �ل�شينما �لعربية الإ�شافة مبادر�ت 

وفعاليات مع كل مهرجان دويل كبري حول �لعامل.

مت�صفح غ�غل كروم اجلديد 
اأ�صرع بن�صبة 28 %!

ع��ن تطوير  غ��وغ��ل  �شركة  �أع��ل��ن��ت 
�أ�شبح  ح��ي��ث  "كروم"،  م��ت�����ش��ف��ح 
�إع���ادة حتميل  ق��ادر� على  �ملت�شفح 
�أ�شرع  ب�شكل   Reload �ل�شفحات 

 .% بن�شبة تبلغ 28 
�لتقليدية  �ل��ط��ري��ق��ة  ك��ان��ت  وق���د 
جميع  يف  �ل���ت���ح���م���ي���ل  الإع�������������ادة 
مئات  �إىل  ت��������وؤدي  �مل���ت�������ش���ف���ح���ات 
 netwrok requests �لطلبات 
جمموعة  �إىل  �إر���ش��ال��ه��ا  يتم  �ل��ت��ي 
ك�����ب�����رية م������ن �أ������ش�����م�����اء �ل����ن����ط����اق 
�لتي  �لعملية  وه���ي   domains
 validation ب��ال��ت��ح��ق��ق  ت���دع���ى 
وتهدف �إىل �لتاأكد من �أن �مل�شادر 
 cached �مل��ت�����ش��ف��ح  يف  �ملُ���خ���زن���ة 

resources ما ز�لت �شاحلة.
تاأخري  �إىل  �لعملية  ت��ل��ك  وت����وؤدي 
ملحوظ يف �إعادة حتميل �ل�شفحة، 
�جل���دي���دة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �أن  ح����ن  يف 
�لتحقق  ب��ع��م��ل��ي��ة  ت���ق���وم  ك�����روم  يف 
توفري�  و�أك����رث  �أذك����ى  ب�شكل  ه���ذه 

للم�شادر.
�جلديدة  �لطريقة  �أ�شبحت  كما 
بن�شبة  �أق��ل  حتقق  عمليات  تر�شل 
% ما يوؤدي �إىل �شرعة نهائية   60
بن�شبة  �ل�شفحة  حتميل  �إع���ادة  يف 
%، وقد ن�شرت �ل�شركة مقطع   28
فيديو يظهر �لفرق يف �شرعة �إعادة 
�لتحميل بن �لطريقتن �لقدمية 

و�جلديدة:
يذكر �أن في�س بوك ن�شرت تقريًر� 
غوغل  مع  تعاونت  �إنها  فيه  قالت 
�ل���ت���ق���ن���ي���ة �جل����دي����دة  يف �خ����ت����ب����ار 
للتو��شل  �شبكتها  �شفحات  على 
كروم  �أن  فيه  و�أك���دت  �الجتماعي، 
 28 بن�شبة  �أ���ش��رع  بالفعل  �أ���ش��ب��ح 

�ل�شفحات. حتميل  �إعادة  % يف 

بطاقة تهنئة  مليار   46
بـ"عام الديك" 

ت����ب����ادل �ل�������ش���ي���ن���ي���ون �إل���ك���رتون���ي���اً 
مبنا�شبة ر�أ�س �ل�شنة �لقمرية، �لتي 
�أطلقو� عليها عام �لديك ، ما ال يقل 
ع��ن 46 م��ل��ي��ار ظ���رف �أح��م��ر، وهي 
�ملال تقدم تقليد�ً خالل  مبالغ من 
�ملعايدة، على ما ذكرت �شركة تن�شنت 
�أيام  فخالل  لالإنرتنت.  �لعمالقة 
�ل�شتة  �ل�شينية  �ل�شنة  ر�أ����س  عيد 
�ل��ر���ش��م��ي��ة، و�ل���ت���ي مت��ت��د م���ن 27 
يناير �إىل �الأول من فرب�ير ، �أر�شل 
مليار�ً من هذه �لبطاقات �لتي   46
تعرف با�شم هونغباو يف �لبلد �لذي 
ي�����ش��م �أك�����رب ع����دد م���ن �ل�����ش��ك��ان يف 
 %  43.3 بن�شبة  �أك���رث  �أي  �ل��ع��امل، 
مقارنة بالعام �ملا�شي على ما قالت 
مالكة  تن�شنت  جم��م��وع��ة  ب��ي��ان  يف 
خدمة �لدرد�شة وي ت�شات �ملنت�شرة 

جد� يف �ل�شن.

اإنقاذ غزال من بحرية متجمدة 
مقطع  بالفيديوهات  �ملخت�س  ليك  الي��ف  م��وق��ع  ن�شر 
فيديو يظهر عملية �نقاذ غز�ل �مريكي عالق فى بحرية 

متجمدة، بعدما كان يو�جه �ملوت �ملحقق مبفرده.
�ملوت  ي�شارع  �مل�شكن  �لغز�ل  جوهان�شن  فيكتور  و�شاهد 
�ل�شاب غد�ءه،  يتناول  كان  بينما  �أمتار،  ب�شعة  بعد  على 
�جلليد،  م��ع  تعافر  �شخرة  ك��اأن  بعيد  م��ن  �مل�شهد  وكلن 
ولكن مع �ق��رت�ب��ه �أك��رث و�أك��رث وج��د �أن��ه غ��ز�ل �أمريكي 

قاده حظه �لعاثر لهذه �لنهاية �ملاأ�شاوية.
و�إخ���ر�ج���ه ب�شعوبة من  �إن���ق���اذه  �إىل  ه���رع  �ل��ف��ور  وع��ل��ى 
�ملكان �لذى علق به يف �إحدى بحري�ت �ل�شويد �ملتجمدة، 
ميكن  �جلليد  و���ش��ط  طريقا  و���ش��ق  مطرقة  با�شتخد�م 

�لغز�ل من �ل�شري خالله و�لنجاة بحياته.

هل هذا الكلب اأف�صل ممثل؟
�أظهر مقطع فيديو مثري للده�شة لقي رو�جاً كبري�ً على 
مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، كلباً وهو يتظاهر بال�شلل يف 

�أطر�فه �خللفية يف �أحد �ل�شو�رع �ل�شينية. 
على  متكئاً  �خللفية  �أط��ر�ف��ه  يجر  وه��و  �لكلب  ويظهر 
�أطر�فه �الأمامية يف �شارع مزدحم بال�شيار�ت و�لدر�جات 
�لكلب  الإبعاد  �أجرة  �شيارة  �شائق  �لنارية. وعندما ترجل 
�الأربعة  �أط��ر�ف��ه  على  يقف  بالكلب  فوجئ  �ل�����ش��ارع،  ع��ن 
وي���غ���ادر �مل���ك���ان.  ون�����ش��ر م��ق��ط��ع �ل��ف��ي��دي��و، ع��ل��ى مو�قع 
�لتو��شل �الجتماعي �ل�شينية وعلى موقع تويرت، وح�شل 
على عدد م�شاهد�ت كبري و�شل �إىل ع�شر�ت �الآالف من 
�مل�شاهد�ت.   و�أبدى �لكثري من متابعي �لفيديو ده�شتهم 
مما فعله �لكلب، حيث ورد يف �أحد �لتعليقات "يا له من 

كلب خمادع، �إنه ي�شتحق جائزة �أو�شكار يف �لتمثيل".
وبح�شب �شحيفة ديلي مريور �لربيطانية، مل يعرف بعد 

مكان وزمان ت�شوير �لفيديو بالتحديد. 

جمال تفر من ال�صريك  6
فر�مير�شهامي  ب��ل��دة  �شكان  طليقة  ج��م��ال  �شتة  ف��اج��اأت 
�أن  �ل�شرطة  وذكرت   . �الأملانية  ر�ينالند-بفالت�س  بوالية 
بالقرب  ل�شريك  تابع  �شتوي  خميم  خ��ارج  ف��رت  �جلمال 
من �لبلدة وكانت تتناول �حل�شائ�س يف �شالم بجانب �شارع 
بالبلدة. و�أ�شافت �ل�شرطة �أن �أ�شحاب �جلمال �قتادوها 
وقال  باالأمر.  �إبالغهم  مت  بعدما  �حلظرية  �إىل  جم��دد�ً 
متحدث با�شم �ل�شرطة �إن �جلمال م�شت متثاقلة وهي يف 

طريق عودتها ومل يحدث �شيء �آخر.

  اأكرب يخت يف العامل لهذا امللياردير
 ،"Nobiskrug" �الأمل�����اين  �ل�����ش��ف��ن  ب��ن��اء  ح��و���س  ���ش��ل��م 
�شر�عيا  يختا  ميلنيت�شينكو،  �أندريه  �لرو�شي  �ملليارديرر 
يف  و�ل��ف��ري��د  �شتارك".  "فيليب  م�����ش��روع  �شمن  ج��دي��د� 
�الأم��ر �أن �ليخت �لذي ��شتغرق بناوؤه 5 �أع��و�م، ال يوجد 
وقال  �ل��ع��امل.  يف  �لكبرية  �ل�شر�عية  �مل��ر�ك��ب  ب��ن  مثله 
للمياردير   A �جل���دي���د  �ل��ي��خ��ت  �إن  �الأمل�������اين،  �جل���ان���ب 
نظرة  مالكه  و�ألقى  بناوؤه،  �كتمل  ميلنيت�شينكو  �لرو�شي 
عليه يف مدينة كيل �الأملانية خالل �آب من �لعام 2016، 
�لبحر خالل  �ليخت الأول مرة يف  �أنه جرى �ختبار  كما 

ت�شرين �الأول.

كايتي ه�مليز واإبنتها 
تق�مان بج�لة ت�صّ�ق

ق��ام��ت �لنجمة ك��اي��ت��ي ه��ومل��ي��ز �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 38 ع��ام��اً ب��ج��ول��ة ت�����ش��وق يف 
كاالبا�شا�س . وكانت كايتي برفقة �إبنتها �شوري �لبالغة من �لعمر 10 �شنو�ت .

كايتي بدت جميلة باإطاللتها �لكاجو�ل حيث �رتدت �جلينز مع �لقمي�س �ملطبع 
باملربعات و�حلذ�ء �لريا�شي.

كايتي  وحاولت  و�إبنتها  لكايتي  �شور�ً  �لبابار�تزي  كامري�ت  عد�شات  و�لتقطت 
�إخفاء �إبت�شامتها عن �لكامري�ت .

�شوري هي �إبنة كايتي من زوجها �ل�شابق �لنجم توم كروز �لذي �نف�شلت عنه عام 
2012 بعد �أن تزوجا يف �يطاليا عام 2006.

ويلفت د�ئماً �لنظر �لت�شابه �ملوجود بن كايتي و�إبنتها �شوري .

كاثرين دوقة كامربيدج لدى و�سولها اإىل مدر�سة ابتدائية يف لندن للم�ساركة يف فعالية مبنا�سبة اأ�سبوع ال�سحة العقلية لالأطفال )ا ف ب(

رونالدو يتزين 
بعقد وقرط من خرز

بكري�شتيانو  �ملعجبن  موقع  �أورد 
رونالدو يف �شفحتهم على تويرت 
�أن قلب هجوم فريق ريال مدريد 
لب�س عقد� وقرطا من �خلرز من 
�شناعة د�ر مو�شة �شانيل مبنا�شبة 

عيد ميالد �شديقته.
و�شبطت عد�شات �مل�شورين العب 
رونالدو  �ل��ربت��غ��ايل  �ل��ق��دم  ك���رة 
 Tatel ل��دى خروجه من مطعم 
�أوقاته  �أم�����ش��ى  ح��ي��ث  م��دري��د  يف 
جورجيانا  ����ش���دي���ق���ت���ه  ب���رف���ق���ة 

رودريغيز. 
و�أ�شارت و�شائل �إعالم حملية �إىل 
بعيد  �حتفلت  �الأزي���اء  عار�شة  �أن 

ميالدها �ل�23. 
و�أورد موقع �ملعجبن بكري�شتيانو 
رونالدو يف �شفحتهم على تويرت 
�أن قلب هجوم فريق ريال مدريد 
لب�س عقد� وقرطا من �خلرز من 
�شناعة د�ر مو�شة �شانيل مبنا�شبة 

عيد ميالد �شديقته.

�صر جناة الدينا�ص�رات الطائرة من الإنقرا�س
خالفا للفهم �ل�شائع، فاإن �حلفريات �أظهرت �أن �لطيور 
من �شاللة �لدينا�شور�ت، وهي �لتي جنت من �النقر��س 

�جلماعي؛ ولذلك فهي تعّد دينا�شور�ت طائرة. 
�لطيور  �شر جناح  فاإن  �أمريكية حديثة  لدر��شة  ووفقا 
يف �لبقاء يكمن يف ق�شر فرتة منو �لبي�س حتى عملية 

�لفق�س.
�الأكادميية  ب��دوري��ة  ن�شرت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة،  وتو�شلت 
�لتي  �لدينا�شور�ت  ف�شائل  �أن  �إىل  للعلوم،  �لوطنية 
ل��ف��رتة ح�شانة  ك��ان��ت حت��ت��اج  �ل��ت��ي  تلك  ه��ي  �نقر�شت 

طويلة للبي�س.
�العتقاد  �إىل  �لباحثن مييلون  �الآن كان معظم  فحتى 
باأن فرت�ت ح�شانة �لبي�س لدى �لدينا�شور�ت باأنو�عها 
11 و85 يوما، والأن �لطيور هي  ت��رت�وح بن  �ملختلفة 
ب���اأن فرت�ت  �ملعتقد  ف��ك��ان م��ن  �ل��دي��ن��ا���ش��ور�ت �حل��ي��ة، 

�حل�شانة ق�شرية لدى كل �أنو�ع �لدينا�شور�ت.
لكن �لدر��شة �لتي قادها �لدكتور غريغوري �إريك�شون يف 
�أن مدة ح�شانة �لدينا�شور�ت  جامعة فلوريد� �أظهرت 

كانت �أقرب ملدة ح�شانة �لزو�حف ولي�س �لطيور، وذلك 
بعد فح�س حفريات �أ�شنان �ثنن من �أجنة نوعن من 
�لدينا�شور�ت غري �لطائرة �لتي عا�شت قبل 76 مليون 
�الأ�شعة  �الأج��ن��ة  فح�س  يف  �لباحثون  و��شتخدم  �شنة. 
�ملقطعية وميكرو�شكوبات عالية �لدقة، معتمدين على 
ك��ث��ري� حلقات  �ل��ت��ي ت�شبه  �الأ���ش��ن��ان،  �إب���ر يف  خ��ط��وط 
ب�شكل  تتطور  لكنها  �الأ���ش��ج��ار،  جل��ذوع  �لد�خلي  �لنمو 
وعن  لالأ�شجار،  �لد�خلية  �حللقات  يومي بخالف منو 
منو  كيفية  معرفة  تتم  �خل��ط��وط  ه��ذه  ح�شر  ط��ري��ق 
�لدينا�شور�ت  منو  وق��ت  ب��اأن  وخل�شو�  �لدينا�شور�ت، 

كان �أطول كثري� من مثيالتها لدى �لطيور.
ويرجح �أغلب �لعلماء �أن معظم �لدينا�شور�ت �نقر�شت 
كويكب  ����ش��ط��د�م  ب�شبب  ع��ام  مليون  �شتن  نحو  منذ 
درجات  يف  مفاجئ  كبري  �نخفا�س  �إىل  �أدى  ب��االأر���س 
�لدينا�شور�ت  من  �لطيور  �أ�شالف  �أن  ويبدو  �حل��ر�رة، 
�أكرث قدرة  �لتي متيزت بفرت�ت ح�شانة ق�شرية كانت 

على �لتكيف ب�شكل �أكرب مع �لتغري�ت �ملناخية.


