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

   

اأ�صدر قانونا بتعديل بع�ض اأحكام قانون حماكم مركز دبي املايل
حممد بن را�شد يعني املري قائدا عاما ل�شرطة دبي

•• دبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل��وزر�ء رع��اه �هلل ب�شفته حاكما لإم��ارة دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
�لقانون رقم 5 ل�شنة 2017 بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم 12 

ل�شنة 2004 ب�شاأن حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي.
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در  �خ��رى  جهة  من 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء "رعاه �هلل" ب�شفته 
�مل��ري قائد�  �للو�ء عبد�هلل خليفة  ق��ر�ر� بتعيني  حاكما لإم��ارة دبي 

عاما ل�شرطة دبي �عتبار� من تاريخه .
وو�شف �شموه قائد �ل�شرطة �جلديد باأنه من خرية �لقياد�ت �لأمنية 
له  وم�شهود  ع��ال  و�أم��ن��ي  وطني  بح�س  ويتمتع  �ل�شابة  و�ل�شرطية 
بكفاءته و�إخال�شه يف عمله ونبل �أخالقه وفقه �هلل وزمالءه و�أقر�نه 
خل��دم��ة وط��ن��ه��م �ل��غ��ايل وح��م��اي��ة جم��ت��م��ع��ه��م.            )�لتفا�شيل 

�س2(

اأطباء الإمارات يتطوعون بـ 800 �شاعة 
خلدمة الفقراء يف القرى التنزانية

•• دار ال�سالم-وام:

خلدمة  �شاعة   800 ب�  �لتطوع  �لإم���ار�ت  �أطباء  من  نخبة  ��شتطاع 
�لتنز�نية  �لقرى  مبختلف  و�مل�شنني  �لأط��ف��ال  من  �لفقر�ء  �ملر�شى 
من خالل �لعمل يف �مل�شت�شفى �لإمار�تي �لتنز�ين �لطبي �لذي يقدم 
خدماته �لت�شخي�شية و�لعالجية و�لوقائية �لن�شانية يف عدة مناطق 

يف تنز�نيا.
�إع��الن �شاحب  �لطبية يف تنز�نيا تز�منا مع  �لإم��ار�ت  وتاأتي حملة 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 
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رجالن يقود�ن درجتيهما و�شط �لنقا�س يف �حد �حياء مدينة حلب  )رويرتز(

عائالت عر�قية تفر من مناطق �ل�شتباكات يف �ملو�شل  )رويرتز(

جبهة �لنقاذ تتهم وتقرتح

اأ�صدر مر�صوما احتاديا بتعيني 3 ق�صاة باملحاكم االبتدائية 
رئي�س الدولة يغادر البالد يف زيارة خا�شة

•• اأبوظبي-وام:

غادر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة بحفظ 
�هلل ورعايته �لبالد �م�س يف زيارة خا�شة �إىل خارج �لدولة.

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در  �خ��رى  جهة  من 
2016م  ل�شنة   182 رق��م  �لحت���ادي  �ملر�شوم  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 

بتعيني ثالثة ق�شاة باملحكمة �لحتادية �لبتد�ئية على �لفئة �لثانية.
و�أدى �لق�شاة �جلدد �ليمني �لقانونية �أمام معايل �شلطان بن �شعيد �لبادي 
و�أ�شامي  �لن�شر عامر  �أبو  �لن�شر �لربعي  �أبو  �لعدل وهم  �لظاهري وزير 

حممد حممد ك�شك و�أحمد عبد �ملعز �أحمد �إبر�هيم. )�لتفا�شيل �س2(

اأطلق فعاليات ال�صهر الوطني للقراءة 

حممد بن را�شد: حتدي القراءة العربي هو �شناعة اأمل
6 ماليني طالب، يف  ل�  �لعدد  �لعربي، و�شل 
40 �ألف مدر�شة يف 15 دولة عربية .. حتدي 

�لقر�ءة هو �شناعة �أمل.
م�شرف  �ألف   75 لدينا  �أي�شاً  �شموه  و�أ�شاف 
���ش��م��ن �ل��ت��ح��دي ي�����ش��رف��ون ع��ل��ى 6 ماليني 
خالل  كتابا   50 طالب  كل  يقر�أ  لكي  طالب 
يبد�أ  ح�شارتنا  ��شتئناف   .. �لدر��شي  عامهم 
وز�رة  لفريق  �أي�شاً  و�شكري   .. مد�ر�شنا  من 
�ل��رتب��ي��ة يف �لإم������ار�ت و�ل����ذي رف���ع م�شاركة 
�ألفا   160 �ل��ق��ر�ءة م��ن  �ل��ط��الب يف حت��دي 
قبل عام ل� 303 �آلف طالب �ليوم .. فخور 

بكم وبعملكم.
�أن �شهر م��ار���س �شوف  وق��د مت �لإع���الن ع��ن 
ي�شهد �أكرث من 1000 فعالية قر�ئية تغطي 

االأمم املتحدة : النظام ق�صف �صرق حلب بالكلور طوال 2016

مي�شتورا يبلغ املعار�شة ا�شتعداد الأ�شد لبحث النتقال ال�شيا�شي
•• بغداد-وكاالت:

�ل�������ش���وري���ة �م�س  �مل���ع���ار����ش���ة  ق���ال���ت 
�ملتحدة  �لأمم  و�شيط  �إن  �لأرب��ع��اء 
�أن  �أب��ل��غ��ه��ا  ���ش��ت��اف��ان دي م��ي�����ش��ت��ور� 
م�شتعدون  �حل���ك���وم���ة  م���ف���او����ش���ي 
حمادثات  يف  �شيا�شي  �نتقال  لبحث 

�ل�شالم يف جنيف.
وق���ال ن�شر �حل��ري��ري رئ��ي�����س وفد 
�ملعار�شة لل�شحفيني عقب �لجتماع 
�ل�شيد  �شمعنا من  مع دي مي�شتور� 
�ل�شغط  وب�شبب  هناك  �أن  �شتافان 
�ل��رو���ش��ي- وه����ذه �إ����ش���ارة ق��د تكون 
كذلك م�شجعة من �لناحية �ملبدئية 
- قبول تناول �لق�شايا �ملطروحة يف 
منها  يهمنا  وطبعا   2254 �لقر�ر 
حت��ق��ي��ق �لن���ت���ق���ال �ل�����ش��ي��ا���ش��ي لأنه 
�لق�شايا  لتحقيق  �لوحيد  �ل�شبيل 

�لأخرى يف هذ� �لقر�ر.
ه���ذ� و�أع��ل��ن��ت جل��ن��ة حت��ق��ي��ق تابعة 
مروحيات  �أن  �م�س  �ملتحدة  ل��الأمم 
�لكلور  �ألقت قنابل  �ل�شوري  �لنظام 
���ش��رق حلب ط���و�ل عام  �ل�����ش��ام على 
ق�شفت  �لنظام  قو�ت  و�أن   ،2016
�ملدينة،  يف  �إغ����اث����ة  ق���اف���ل���ة  ع���م���د� 
�لنظام  ق���و�ت  م��ن  ك��ال  �تهمت  كما 
و�مل��ع��ار���ش��ة ب��ارت��ك��اب ج��ر�ئ��م حرب 

وجود ملعلومات تدعم �لدعاء�ت باأن 
�أ�شلحة  ��شتخدم  �ل��رو���ش��ي  �جلي�س 

كيميائية يف �شوريا.
�لنظام  ط���ريف  �إن  �مل��ح��ق��ق��ون  وق���ال 
و�مل��ع��ار���ش��ة �رت��ك��ب��ا ج��ر�ئ��م ح��رب يف 
�لنظام  حلب، مبا يف ذل��ك ط��ائ��ر�ت 
�إن�شانية  قافلة  عمد�  ق�شفت  �لتي 
ب��ري��ف حلب  �ل��ك��ربى  �أورم  ب��ل��دة  يف 
�ملا�شي،  �شبتمرب   19 يف  �ل��غ��رب��ي 
عمال  من   14 مقتل  �إىل  �أدى  مما 
�لإغاثة ووقف �لعمليات �لإن�شانية.

رخ�س  قد  كان  �لنظام  �أن  و�أ�شافو� 
�ملتحدة  ل����الأمم  �ل��ت��اب��ع��ة  ل��ل��ق��اف��ل��ة 
و�لهالل �لأحمر �ل�شوري، وبالتايل 
ك�����ان ع���ل���ى ع���ل���م مب��ك��ان��ه��ا يف وقت 

ح�شول �لهجوم.
�ملعار�شة  ف�شائل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�ت��ه��م 
بق�شف غرب حلب �لذي يقع حتت 
ع�شو�ئي  ب�شكل  �حل��ك��وم��ة  �شيطرة 
وب��ا���ش��ت��خ��د�م �أ���ش��ل��ح��ة ب��د�ئ��ي��ة، مما 
قتيل  بني  ع�شر�ت  �شقوط  �إىل  �أدى 
�ملدنيني  م��ن��ع��ت  و�أن����ه����ا  وج����ري����ح، 
������ش�����رق حلب  م������ن �خل�����������روج م������ن 
ب�شرية،  دروع��������ا  و�����ش���ت���خ���دم���ت���ه���م 
وهاجمت حي �ل�شيخ مق�شود �لذي 
�لأفعال  تلك  و��شفا  �أك��ر�د،  يقطنه 

باأنها جر�ئم حرب. 

�لتحقيق  وع��ق��دت جل��ن��ة  ح��ل��ب.  يف 
�لإن�شان  ح���ق���وق  مل��ج��ل�����س  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لأمم  م��ق��ر  ���ش��ح��ف��ي��ا يف  م����وؤمت����ر� 
�ملتحدة بجنيف قالت فيه �إن بع�س 
�رتكبت  ل��ل��ن��ظ��ام  �مل���و�ل���ي���ة  �ل���ق���و�ت 
�نتقامية  ع��م��ل��ي��ات  يف  �إع�����د�م�����ات 
�لثاين  ت�شرين  نوفمرب  نهاية  منذ 
�ملا�شي وحتى �نتهاء �إجالء ع�شر�ت 

�آخر  م��ن  و�ملقاتلني  �ملدنيني  �آلف 
يف  حلب  �شرق  يف  �ملعار�شة  مناطق 
�ملا�شي،  �ل���ث���اين  دي�����ش��م��رب/ك��ان��ون 
يف  قتلو�  للنظام  جنود�  �أن  م�شيفة 
�أف��ر�د� من عائالتهم  حالت معينة 

كانو� موؤيدين للمعار�شة.
��شتعر�شته  �لذي  �لتقرير  يف  وجاء 
ورو�شية  �شورية  �أن طائر�ت  �للجنة 

���ش��ن��ت غ����ار�ت ج��وي��ة ي��وم��ي��ة طو�ل 
�ل�شرقية  �لأح����ي����اء  ح�����ش��ار  ف����رتة 
م�����ن ح����ل����ب ب��������دء� ب���ي���ول���ي���و مت����وز 
�ملئات  مقتل  �إىل  �أدى  مم��ا  �مل��ا���ش��ي، 
�لق�شف  و�أن  م�شت�شفيات،  وتدمري 
�شك  دون  م���ن  ����ش��ت��خ��د�م  ت�����ش��م��ن 
غاز  وبينها  �ل�����ش��ام��ة  �لكيميائيات 
�ل���ك���ل���ور، و�����ش���ت���درك ق���ائ���ال �إن�����ه ل 

نزوح 26 األفًا من املدينة يف ع�صرة اأيام

القوات العراقية ت�شيطر على خمارج املو�شل

الإعالن عن مبادرة لإر�شاء ال�شالم يف ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت:

�أعلن عو�س �لربع�شي نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �لكهرباء �لليبي �ل�شابق 
�أنها  ليبيا، مو�شحا  �ل�شالم يف  لإر�شاء  ��شم مبادرة  عليها  �أطلق  مبادرة 
�لأطر�ف  دف��ع  خ��الل  �لبالد من  و�ل�شر�ع يف  �حل��رب  �إنهاء  �إىل  تهدف 
و�حلديثة  �لتاريخية  �لختالف  ق�شايا  ملناق�شة  معا  للجلو�س  �ملتنازعة 
بني  للتعاي�س  وتوؤ�ش�س  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  تر�شي  ���ش��الم  �تفاقية  �إىل  و���ش��ول 
لدعم  مدعوون  �لليبيني  كل  �إن  �لربع�شي  وق��ال  �إق�شاء.  دون  �جلميع 
هذه �ملبادرة بهدف �ل�شغط على �أطر�ف �حلرب و�ل�شر�ع للقبول مببد�أ 

�لتفاو�س و�حلو�ر.
�لليبي من خالل تفكيك كل  �إىل حماية وحدة �لرت�ب  �ملبادرة  وتهدف 
�لأ�شباب �ملهددة لوحدته �ملتمثلة يف عدة ق�شايا �أ�شا�شية، �أهمها �ملركزية 
و�نعد�م  �مل���و�رد،  لتوزيع  �لعادلة  �لقو�عد  وغياب  و�لإد�ري���ة،  �ل�شيا�شية 
�لتنمية �ملحلية، وعدم �لعرت�ف بكامل حقوق �ملكونات �لثقافية �لليبية، 
�لقومي  �لأم��ن  ومفهوم  و�لع�شكرية  �لأمنية  �ملوؤ�ش�شة  ب�شاأن  و�خل��الف 

وغريها.
وبح�شب ن�س �ملبادرة، فاإن �لقائمني عليها يرون �أن معاجلة هذه �لق�شايا 
�خلالفية لن تعالج بخلق �لتو�زنات باحلرب وت�شديع �لن�شيج �لجتماعي 
بل بحو�ر �شيا�شي يهدف �إىل �إنهاء �لنق�شام يف موؤ�ش�شات �ل�شلطة و�إعادة 

توطني �ملركزية مع ��شتمر�ر �لنز�عات �جلهوية و�لجتماعية.
ولإر�شاء �ل�شالم يف ليبيا و�شعت �ملبادرة عدد� من �ملخرجات، �أولها �تفاق 
�نتقاء  �أو  �إق�شاء  بال  �لليبيني  كل  بني  �جتماعيا  تعاقد�  يعك�س  �شالم 
وقانون  �ل�شالم،  �تفاق  ي�شتوحي  د�شتور  ذل��ك  على  يرتتب  تغييب،  �أو 
�تفاق  مع  �ملتعار�شة  و�لت�شريعات  �لقو�نني  على  وتعديالت  �نتخابي، 

�ل�شالم و�لد�شتور و�شن �ملرجعية �لقانونية للتعاي�س �لعادل يف ليبيا.

•• بغداد-وكاالت:

قال قائد ع�شكري عر�قي و�شكان 
باملو�شل  �م�س �لأربعاء �إن وحد�ت 
�لوليات  تدعمها  �ل��ت��ي  �جلي�س 
�ملتحدة �شيطرت على �آخر طريق 
كان  �ملدينة  من  للخروج  رئي�شي 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ����ش���ي���ط���رة  حت����ت 
�لإره����اب����ي مم���ا ج��ع��ل��ه��ا حتا�شر 

�ملت�شددين يف و�شط �ملو�شل.
�لقو�ت  �إن  �أم���ن���ي  م�����ش��در  ق����ال 
��شتعادة  م���ن  مت��ك��ن��ت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
ب���ني مدينتي  �ل���ر�ب���ط  �ل��ط��ري��ق 
�أب�����رز معقلني  وت��ل��ع��ف��ر  �مل��و���ش��ل 
ل�����ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س �لإره�����اب�����ي يف 
�لعر�ق،  �شمايل  نينوى  حمافظة 
وذل��������ك ب���ع���د ع�������ش���رة �أي���������ام من 
�جلانب  ��شتعادة  حملة  �ن��ط��الق 

�لغربي للمو�شل.
و�أ�شاف �مل�شدر �لأمني �أن �لفرقة 
�لعر�قي  �جل��ي�����س  يف  �ل��ت��ا���ش��ع��ة 
"بو�بة  م�������ش���ارف  �إىل  و����ش���ل���ت 
�ملو�شلغرد  غربي  �شمال  �ل�شام" 
من  ومتكنت  تويرت،  عرب  �لن�س 
قطع �لطرق �لو��شل �إىل تلعفر.

�أن معارك  �أمنية  وذك��رت م�شادر 
جت������ري ب����ني �ل�����ق�����و�ت �لأم���ن���ي���ة 

حي  يف  د�ع�����س  تنظيم  وم�شلحي 
�لغربي  �جل��ان��ب  يف  ح��ج��ر  و�دي 
من �ملو�شل، و�أ�شافت �أن �لتنظيم 
يعتمد يف مقاومته على �لقنا�شة 
�ملباين،  �أ���ش��ط��ح  ف��وق  �ملنت�شرين 
وهو ما يبطئ من تقدم �جلي�س 

يف �لأحياء �لغربية.
بو�بة �ل�شام ونقلت وكالة رويرتز 
عن عميد ركن يف �لفرقة �ملدرعة 
�لفرقة  �أن  ب��اجل��ي�����س  �ل��ت��ا���ش��ع��ة 
�أ�شبحت على بعد كيلومرت و�حد 
�ملو�شل  يف  �ل�شام"  "بو�بة  م��ن 
�لغربي  �ل�����ش��م��ايل  �مل��دخ��ل  وه���ي 
�ملو�شل  ���ش��ك��ان  وق����ال  ل��ل��م��دي��ن��ة، 

�لتحرك  م��ن  يتمكنو�  مل  �إن��ه��م 
على �لطريق �ل�شريع �لذي يبد�أ 
�أم�س  م��ن��ذ  �ل�شام"  "بو�بة  ع��ن��د 

�لأول.
�لهجرة  وزي�����ر  �أك�����د  ذل�����ك،  �ىل 
جا�شم  �ل����ع����ر�ق����ي  و�مل���ه���ج���ري���ن 
حم��م��د �جل�����اف �م�������س �لأرب����ع����اء 
ف��ر�ر 26 �أل��ف ن��ازح من �جلانب 
�مل���و����ش���ل منذ  مل���دي���ن���ة  �ل���غ���رب���ي 
�نطالق �ملعارك هناك قبل ع�شرة 
�أي����ام، ك��م��ا ق���ال م�����ش��در ع�شكري 
نزحو�  �شخ�س  ثمامنئة  نحو  �إن 
م���وؤخ���ر� م���ن غ����رب �مل��دي��ن��ة �إىل 

خميم �جلدعة جنوبا.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

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

•• دبي -وام:

�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، فعاليات �ل�شهر 
ل���ل���ق���ر�ءة يف ���ش��ه��ر م���ار����س �حلايل  �ل��وط��ن��ي 
م��ن خ��الل ت��دوي��ن��ات وت��غ��ري��د�ت ن�شرت على 
و�شائل  خم��ت��ل��ف  يف  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ح�����ش��اب��ات��ه 

�لتو��شل �لجتماعي.
وق����ال ���ش��م��وه ي���ب���د�أ �ل���ي���وم ���ش��ه��ر �ل���ق���ر�ءة يف 
مد�ر�شنا وجامعاتنا ومر�فقنا .. كل �لتوفيق 
لأبنائنا .. و�شتبقى �لقر�ءة �أهم حجر ن�شعه 
يف تاأ�شي�س �أبنائنا ليقودو� �مل�شتقبل .. �أ�شعدين 
�لقر�ءة  لتحدي  يل  �ملرفوعة  �لنتائج  �ليوم 

خمتلف �ملجالت تنظمها �أكرث من 66 جهة 
�حتادية وحملية �إ�شافة �إىل �لقطاع �خلا�س 

يف �لدولة.           )�لتفا�شيل �س2(

•• عوا�سم-وكاالت:

�ليمنية  �حلكومة  ق��و�ت  بني  عنيفة  معارك  يف  �حلوثيني  ع�شر�ت  قتل 
وملي�شيا �حلوثي وحلفائهم مبحافظة �جلوف �شمايل �ليمن.

و�ملقاومة  �لوطني  �جلي�س  با�شم  �لناطق  عن  �لأنا�شول  وكالة  ونقلت 
�أن �حلوثيني وحلفاءهم  �لأ�شرف  �ل�شعبية مبحافظة �جلوف عبد �هلل 
�لقتلى  �ملخلوع علي عبد �هلل �شالح تكبدو� ع�شر�ت  �لرئي�س  من قو�ت 

يف معارك بعدة جبهات.
بينهم  و�مل��ق��اوم��ة،  �جلي�س  �أف���ر�د  م��ن  ت�شعة  مقتل  �إىل  �ملتحدث  و�أ���ش��ار 
�لقيادي يف �جلي�س �لوطني قائد �لكتيبة �لثالثة يف �للو�ء 122 �لعقيد 

��شتمرت  �ل�شتباكات  �أن  �مل��ت��ح��دث  و�أو���ش��ح  �ل�����ش��وك��اين.  �أح��م��د  حممد 
ل�شاعات بني �لطرفني قبل �أن تتوقف عند �ل�شاعة 10:30 �شباح �ليوم 

�لأربعاء بالتوقيت �ملحلي، دون ذكر مزيد من �لتفا�شيل.
وت�شهد عدة حمافظات مينية -بينها مناطق حماذية للحدود �ل�شعودية- 
من  مدعومة  للحكومة  �ملو�لية  �ل��ق��و�ت  ب��ني  عامني  ق��ر�ب��ة  منذ  حربا 
�ل�شعودية من جهة ومتمردي �حلوثي وقو�ت  بقيادة  �لعربي  �لتحالف 

�شالح من جهة �أخرى.
بحاجة  �ل�شكان  معظم  جعلت  �شعبة  �إن�شانية  �أو�شاعا  �حل��رب  وخلفت 
مل�شاعد�ت، ف�شال عن ت�شببها مبقتل وجرح �آلف �ملو�طنني، ونزوح قر�بة 

ثالثة ماليني يف �لد�خل، ح�شب تقدير�ت لالأمم �ملتحدة.

مقتل ع�شرات احلوثيني مبعارك مع اجلي�س اليمني

طبيب يتحدث �ىل �حد �جلنود �جلرحى يف هجوم �رهابي بكابول )رويرتز(

دعت جلولة جديدة من احلوار الوطني:
تون�س: جبهة اإنقاذ جديدة..هل يعيد التاريخ نف�شه ؟

•• الفجر - تون�س - خا�س

هل يعيد �لتاريخ نف�شه..؟ كثري� ما يقال نعم، ولكن يف �شكل مهزلة، �إّل �نه من 
�ل�شابق لأو�نه حتديد �لإجابة مبا �ن �مل�شالة تظل وقفا على تطور�ت �لأحد�ث، 

وميز�ن �لقوى، وطبيعة �ملرحلة، وحجم �لفرقاء، ومدى متا�شكهم.
 لقد ��شتعارت جمموعة من �لأحز�ب �لتون�شية ��شم "جبهة �لإنقاذ" كعنو�ن 
لتحالفها �جلديد، من جبهة �لنقاذ �لتي تزعمها ند�ء تون�س و�نتهت باإ�شقاط 
حكومة �لرتويكا بزعامة �لنه�شة حينها. و�ليوم ت�شعى �جلبهة �جلديدة لذ�ت 
�لهدف و�إمنا �إ�شقاط حكومة �لند�ء �ملتحالف مع �لنه�شة،  وبذ�ت �لآلية �أي 

�لدعوة �إىل حو�ر وطني جديد.                              )�لتفا�شيل �س13(

•• كابول-وكاالت:

�لأق�����ل  ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى   15 ق���ت���ل 
مقر�  ��شتهدفا  هجومني  يف  قتلو� 
وخمفر�  �لأف��غ��ان��ي��ة  ل��ل��م��خ��اب��ر�ت 
�م�س  كابل  �لعا�شمة  يف  لل�شرطة 

�لأربعاء وتبنتهما حركة طالبان.
و�ن��دل��ع ت��ب��ادل لإط���الق �ل��ن��ار بعد 
و�لقو�ت  �ملهاجمني  ب��ني  �ل��ه��ج��وم 
�لذي  �ل�شرطة  مقر  يف  �لأفغانية 
م�شادر  �أن  �إىل  م�شري�  ��شُتهدف، 
�أن عدد �جلرحى بلغ  �أمنية ذكرت 

�أكرث من 35 �شخ�شا.
�لأف���غ���ان���ي���ة  �ل������ق������و�ت  �أن  وب��������نّي 
�أع��ل��ن��ت ع��ن �ن��ت��ه��اء ه��ج��وم مببنى 
جميع  على  بالق�شاء  للمخابر�ت 
�ملزيد  �إ�شافة  دون  �ملهاجمني، من 
من �لتفا�شيل عن عدد �ل�شحايا. 
وق���د �أع��ل��ن��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان على 
ذبيح  ب��ا���ش��م��ه��ا  �مل���ت���ح���دث  ل�������ش���ان 
عن  م�������ش���وؤول���ي���ت���ه���ا  جم����اه����د  �هلل 
�حلركة  �أن  م���وؤك���دة  �ل��ه��ج��وم��ني، 
�أه��د�ف يف مناطق  هاجمت ثالثة 
�لأفغانية  �لعا�شمة  م��ن  خمتلفة 

قتلى بهجومني على مقر للمخابرات وخمفر بكابول

م���ن�������ش���اأة  ذل��������ك  ك������اب������ل، مب������ا يف 
خ�شائر  و�أح����دث����ت  ل��ل��م��خ��اب��ر�ت، 

كبرية يف �لأرو�ح.
�لأعنف  وه��و  �لأول  �لهجوم  ونفذ 
�نتحاري على منت �شيارة مفخخة 
ع��ن��د مدخل  �ل��ع��ا���ش��م��ة  غ����رب  يف 
 ،"6 دي  ب�����ي  �ل�������ش���رط���ة  م����رك����ز 
ح�شبما �أعلن �ملتحدث با�شم وز�رة 
�لد�خلية جنيب �هلل د�ني�س لوكالة 
�إىل  م�شري�  �لفرن�شية،  �ل�شحافة 

�إطالق نار بعد �لهجوم �لأول.
�لهجوم  �أن  �مل���ت���ح���دث  و�أ������ش�����اف 
�لثاين نفذه بعد خم�س دقائق من 
و��شتهدف  ر�ج��ل  �ن��ت��ح��اري  �لأول 
جنوب  يف  ل��ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  م���ق���ر� 

�شرق �ملدينة.
وقد �أظهرت �ل�شور �لتي بثتها قناة 
عمود�  مبا�شرة  �لتلفزيونية  تولو 
من �لدخان �لأ�شود يت�شاعد فوق 
�حلي بعد م�شي �أكرث من �شاعة. 

ي�شوت  ــــي  الأوروب الــرملــان 
لوبان عــن  احل�شانة  لــرفــع 

•• بروك�سيل-وكاالـت:

ن�شر  ت��ع��م��ده��ا  �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف  ب��ع��د 
على  د�ع�س  تنظيم  بها  غ��رد  �شور 
جلنة  �شوتت  �شنتني،  منذ  تويرت 
�لربملان  يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة،  �ل�����ش��وؤون 
�لأوروبي على قر�ر برفع �حل�شانة 
�ليمني  زع���ي���م���ة  ع����ن  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
لوبان،  مارين  �ملتطرف  �لفرن�شي 
ُي�شوت  �أن  ع��ل��ى  �ل���ربمل���ان،  ع�����ش��و 
نو�ب �لربملان، �ليوم �خلمي�س على 

رفع �حل�شانة من عدمه.
م���ورخ���ن  ده  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك���������رت 
�لبلجيكية، على �م�س �أن �ملر�شحة 
لوبان،  مارين  �لفرن�شية  للرئا�شة 
�لأورب��ي بقوة،  و�ملعار�شة لالحتاد 
�لقر�ر  م��ن  غ�شبها  ع��ن  �أع���رب���ت 
ُيظهر  �مل����وق����ف  ه�����ذ�  �إن  ق���ائ���ل���ًة 
حقيقة  �لفرن�شيني،  للمو�طنني 
�لحت��������اد �لأوروب�������������ي، و�ل����ربمل����ان 
�لأوروبي، كل هذ� جزء من �لنظام، 
باعتباري  م���ن���ع���ي  ي����ري����د  �ل�������ذي 
م��ر���ش��ح��ة �ل�����ش��ع��ب �ل��ف��رن�����ش��ي من 

�لو�شول �إىل �حلكم.
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اأخبـار الإمـارات
 ا�شتئناف ابوظبي الحتادية 
تق�شي بحب�س اإماراتي عامني

•• اأبوظبي-وام:

��شتئناف �بوظبي �لحتادية باحلب�س عامني  ق�شت حمكمة 
لإم���ار�ت���ي - ع.ن.������س.ج - لرت��ك��اب��ه ج��رمي��ة ي��ع��اق��ب عليها 

�لقانون.
ناري  ���ش��الح  ب��ح��ي��ازة  �م���ار�ت���ي متهم  ن��ظ��رت يف ق�شية  ك��م��ا 
يف  للحكم  �لق�شية  وحجزت  �شوتية  وقنبلة  نارية  وطلقات 
جل�شتها �ملقبلة بتاريخ 15 3 2017 �جلاري.. كما �رجاأت 

�ملحكمة �لنظر يف عدد من �لق�شايا �لأمنية.

رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما احتاديا بتعيني 
البتدائية  باملحاكم  ق�شاة   3

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
ق�شاة  ث��الث��ة  بتعيني  2016م  ل�شنة   182 رق��م  �لحت����ادي  �مل��ر���ش��وم  �هلل 

باملحكمة �لحتادية �لبتد�ئية على �لفئة �لثانية.
و�أدى �لق�شاة �جلدد �ليمني �لقانونية �أمام معايل �شلطان بن �شعيد �لبادي 
و�أ�شامي  �لن�شر عامر  �أب��و  �لربعي  �لن�شر  �أب��و  �لعدل وهم  وزي��ر  �لظاهري 

حممد حممد ك�شك و�أحمد عبد �ملعز �أحمد �إبر�هيم.
�ملهريي  بطي  بن  عبيد  �شعيد  ماجد  �مل�شت�شار  �لقانونية  �ليمني  �أدى  كما 
يف  ندبه  ف��رتة  �نتهاء  بعد  �لبتد�ئية  �لحت��ادي��ة  عجمان  مبحكمة  كقا�س 

�لنيابة �لعامة �لحتادية.
يف  �ل���وز�رة  ب��دي��و�ن  �جل��دد  للق�شاة  �لقانونية  �ليمني  حلف  مر��شم  ح�شر 
�لعدل  وز�رة  باأعمال وكيل  �لقائم  �ملطرو�شي  ر��شد  �شلطان  �شعادة  �أبوظبي 

و�شعادة جا�شم �شيف بوع�شيبة مدير د�ئرة �لتفتي�س �لق�شائي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 
جمل�س الرئا�شة بالبو�شنة والهر�شك بعيد ال�شتقالل

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لرئا�شة  جمل�س  رئي�س  �يفانت�س  م���الدن  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل 

بالبو�شنة و�لهر�شك وذلك مبنا�شبة عيد ��شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة مالدن �يفانت�س.

اأطلق فعاليات ال�صهر الوطني للقراءة 

مــحمـد بـــن را�شــد: تــحـدي الــقراءة الــعربي هــو �شنـاعة اأمــل

حممد بن را�شد ي�شدر قانونا بتعديل بع�س اأحكام قانون حماكم مركز دبي املايل
•• دبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
 5 رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكما لإم��ارة دبي �لقانون رقم 
ب�شاأن   2004 ل�شنة   12 رقم  �لقانون  �أحكام  بع�س  بتعديل   2017 ل�شنة 

حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي.
وت�شمن �لتعديل �جلديد للقانون منح �لخت�شا�س �لق�شائي ملحاكم �ملركز، 
يف  و�لف�شل  و�لنظر  و�لتجارية،  �ملدنية  �ل��دع��اوى  يف  �لنظر  �إىل  بالإ�شافة 
�لدعاوى �لعمالية �لنا�شئة عن عقود �لعمل �ملربمة بني �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات 
�أو �شد �لعاملني  �ملرخ�شة د�خل �ملركز و�لعاملني فيها، �شو�ء �ملرفوعة من 
لدى �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ملرخ�شة للعمل يف �ملركز، على نحو ي�شمن ويكفل 

حقوق �أطر�ف هذه �لعقود.
12 ل�شنة  5 م��ن �ل��ق��ان��ون رق��م  ون�����س �ل��ق��ان��ون على ����ش��ت��ب��د�ل ن�س �مل���ادة 
للمادة:  �جلديد  �لن�س  و�شمل  �لق�شائي،  بالخت�شا�س  و�خلا�شة   2004

�إجر�ء�ت  �إىل  �إ�شافة  �خت�شا�شات �ملحكمة �لبتد�ئية، وحمكمة �ل�شتئناف، 
�لتقا�شي، وقا�شي �لتنفيذ يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.

دون  �لبتد�ئية  �ملحكمة  تخت�س  �إليها،  �مل�شار  للمادة  �جلديد  للن�س  ووفقا 
�أو  �ل��ت��ج��اري��ة  �أو  �مل��دن��ي��ة  و�ل���دع���اوى  �لطلبات  يف  و�لف�شل  بالنظر  غ��ريه��ا 
�لعمالية �لتي يكون مركز دبي �ملايل �لعاملي �أو �أي من هيئاته �أو موؤ�ش�شاته، 
�أو موؤ�ش�شات �ملركز �ملرخ�شة طرفا فيها، وكذلك �لطلبات و�لدعاوى �ملدنية 
بالتعاقد  بوعد  �أو  بعقد  �ملتعلقة  �أو  عن  �لنا�شئة  �لعمالية  �أو  �لتجارية  �أو 
�شيتم  �أو  �ملركز  د�خ��ل  كليا  �أو  تنفيذه جزئيا  �أو  �إمتامه  �أو  �إب��ر�م��ه  �شو�ء مت 
تنفيذه فعليا �أو من �ملفرت�س تنفيذه يف �ملركز مبوجب �شروط �شريحة �أو 
�شمنية من�شو�س عليها يف �لعقد. كما تخت�س �ملحكمة �لبتد�ئية بالنظر يف 
�لطلبات و�لدعاوى �ملدنية �أو �لتجارية �أو �لعمالية �لنا�شئة عن �أو �ملتعلقة 
بو�قعة �أو مبعاملة متت كليا �أو جزئيا يف �ملركز ومتعلقة باأن�شطته، و�لطعون 
�لتي تقدم �شد �لقر�ر�ت �أو �لإجر�ء�ت �ل�شادرة عن هيئات مركز دبي �ملايل 
�ملركز،  و�أنظمة  �مل��رك��ز  ق��و�ن��ني  مبوجب  للطعن  قابلة  تكون  �لتي  �لعاملي، 

�لنظر فيها مبوجب قو�نني  للمحاكم �شالحية  تكون  دع��وى  �أو  و�أي طلب 
�لطلبات  يف  و�لف�شل  �لنظر  �لبتد�ئية  للمحكمة  ويجوز  و�أنظمته.  �ملركز 
و�لدعاوى �ملدنية �أو �لتجارية �إذ� رفعت �إليها باتفاق �لأطر�ف خطيا �شو�ء 
�لت��ف��اق مبوجب ن�س خا�س  ه��ذ�  �أن يكون  �ل��ن��ز�ع، على  وق��وع  �أو بعد  قبل 
و��شح و�شريح، كما يجوز لها �لنظر و�لف�شل يف �لطلبات و�لدعاوى �ملدنية 
�أو �لتجارية �أو �لعمالية �لتي تقع �شمن �خت�شا�شها �إذ� �تفق �لأطر�ف كتابة 
�أو �لدعوى ومت رف�س  �أخ��رى معينة بنظر �لطلب  على �خت�شا�س حمكمة 
�لنظر يف هذه �لدعوى �أو �لطلب من قبل تلك �ملحكمة لعدم �لخت�شا�س. 
ول يجوز للمحكمة �لبتد�ئية �لنظر و�لف�شل يف �لطلبات و�لدعاوى �ملدنية 
�أو �لتجارية �أو �لعمالية �لتي يكون قد �شدر ب�شاأنها حكم نهائي من حمكمة 
�أخرى. ووفقا ملا �أورده �لن�س �جلديد للمادة 5 من �لقانون رقم 12 ل�شنة 
2004، تخت�س حمكمة �ل�شتئناف دون غريها بالنظر و�لف�شل يف �لطعون 
�لتي تقدم �شد �لأحكام و�لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �ملحكمة �لبتد�ئية، وتف�شري 
�أي مادة من قو�نني مركز دبي �ملايل �لعاملي و�أنظمته، بناء على طلب رئي�س 

حماكم �ملركز يف حال ورود هذ� �لطلب �إليه من �أي هيئة من هيئات �ملركز �أو 
موؤ�ش�شاته �أو موؤ�ش�شاته �ملرخ�شة، ويكون لهذ� �لتف�شري قوة �لت�شريع �لذي 
�ل�شادرة عن حمكمة �ل�شتئناف قطعية وباتة  مت تف�شريه، وتكون �لأحكام 

ول يجوز �لطعن فيها باأي طريق من طرق �لطعن.
�ملدنية  و�ل��دع��اوى  �لطلبات  ���ش��اأن  يف  يتبع  �أن  على  ك��ذل��ك  �لتعديل  ون�����س 
�لعاملي  �مل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  حم��اك��م  �أم���ام  �مل��ن��ظ��ورة  �لعمالية  �أو  �لتجارية  �أو 
�ملحاكم من بني ق�شاة  رئي�س  ويندب  �ملحاكم،  لو�ئح  �ملقررة يف  �لإج���ر�ء�ت 
�ملحاكم قا�شيا �أو �أكرث للتنفيذ، على �أن يعمل بالقانون رقم 5 ل�شنة 2017 
من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية. ومن �ملتوقع �أن يوؤدي هذ� 
�ملايل  دبي  مركز  مكانة  تعزيز  �إىل  �ملركز  حماكم  لقانون  �جلديد  �لتعديل 
�لعاملية  �ملالية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�شركات  ��شتقطاب  يف  رئي�س  كمركز  �لعاملي 
يف  و�مل�شاهمة  و�لأع��م��ال،  �مل��ال  قطاع  يف  �لعاملة  �ملتميزة  �لب�شرية  و�مل���و�رد 
ت�شهيل وتب�شيط �إجر�ء�ت �لتقا�شي للعاملني يف �ملركز مما يوؤدي �إىل زيادة 

ثقتهم بالعمل فيه.

الإ�شعاف الوطني يح�شل على العتماد الذهبي من اللجنة الدولية امل�شرتكة
•• اأبوظبي-وام:

ح�����ش��ل �لإ�����ش����ع����اف �ل���وط���ن���ي على 
�للجنة  من  �لذهبي  �لعتماد  ختم 
�لدولية �مل�شرتكة للرعاية �ل�شحية 
�حلفاظ  ل��ن��ج��اح��ه يف  �آي  ���ش��ي  ج��ي 
�لتميز  �أعلى معايري  ��شتد�مة  على 
ت����ق����دمي �خل����دم����ات  و�جل�����������ودة يف 

�ل�شعافية �لطارئة.
ومت منح �لإ�شعاف �لوطني �لعتماد 
�لذهبي للمرة �لثانية على �لتو�يل 
تدقيق  جل����ن����ة  ������ش����ت����ك����م����ال  ب����ع����د 
�للجنة  م���ن  م���وؤخ���ر�  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لدولية �مل�شرتكة للرعاية �ل�شحية 
�شاملة  تقييم  عملية  �آي  �شي  ج��ي 
وم�شتقلة للخدمات �ل�شعافية �لتي 
�شمن  �ل��وط��ن��ي  �لإ���ش��ع��اف  يقدمها 
مناطق �خت�شا�شه حيث عمل فريق 
�للجنة على بحث وتق�شي عمليات 
�لإ�شعاف �لوطني مبا ي�شمل خدمات 
�لرعاية �ل�شعافية �لطارئة �ملقدمة 
يف �ملناطق �ل�شمالية ومعايري رعاية 
�مل��ط��ب��ق��ة يف م���و�ق���ع مثل  �مل��ر���ش��ى 
وم�شت�شفى  �ل��دويل  �أبوظبي  مطار 
وحلبة  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفالند 
م��ر���ش��ى ي��ا���س وغ��ريه��ا م��ن �ملو�قع 
�لوطني  �لإ�����ش����ع����اف  ي���ت���وىل  �ل���ت���ي 

تقدمي �خلدمات �ل�شعافية فيها.

�لع����ت����م����اد �ل���ذه���ب���ي جم�������دد� من 
ه��ي��ئ��ة ع��امل��ي��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة بحجم 
للرعاية  �مل�شرتكة  �لدولية  �للجنة 
�ل�����ش��ح��ي��ة، ه���و جن����اح ي�����ش��اف �ىل 
�لعتماد �ل�شابق �لذي ح�شلنا عليه 
من �للجنة ويعك�س �لتز�م �لإ�شعاف 
��شتد�مة  بتحقيق  �مل�شتمر  �لوطني 
�ل�شعافية  �خلدمات  ورق��ي  �لتميز 
ح�شول  �أن  و�أ�����ش����اف  �ل����دول����ة.  يف 
�لإ�شعاف �لوطني على هذ� �لعتماد 
ما  ملرحلة  ��شعافية  خدمة  كمقدم 
ق��ب��ل �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى، وح�����ش��ول معظم 
�عتماد  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  م�شت�شفيات 
للرعاية  �مل�شرتكة  �لدولية  �للجنة 
�ل�������ش���ح���ي���ة، ي��ع��ك�����س م������دى ج����ودة 
�ملقدمة  �ل�شحية  �خلدمات  ومتيز 

للجنة  �لتابع  �لتقييم  فريق  وق��ام 
�لدولية �مل�شرتكة للرعاية �ل�شحية 
عمليات  غرفة  ب��زي��ارة  �آي  �شي  ج��ي 
�آليات  �ل��وط��ن��ي وت��ق��ي��ي��م  �لإ���ش��ع��اف 
وكفاءة  وتعامل  �لعمل،  وجتهيز�ت 
جل�شات  ع��ق��د  مت  ك��م��ا  �مل���وظ���ف���ني، 
ت���ق���ي���ي���م دق����ي����ق����ة ل����ك����اف����ة ج����و�ن����ب 
و�لطبية  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�لوطني،  ل���الإ����ش���ع���اف  و�لإد�ري�����������ة 
و�ج�������ر�ء م���ق���اب���الت ���ش��خ�����ش��ي��ة مع 
وموظفني  طبية  وك���و�در  م�شعفني 
من خمتلف �لتخ�ش�شات و�لدرجات 

�لوظيفية.
نائب  �لهاجري،  �أحمد �شالح  و�أك��د 
�لإ�شعاف  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
ع��ل��ى ختم  �أن �حل�����ش��ول  �ل��وط��ن��ي، 

للمر�شى يف دولة �لإمار�ت، كما يعزز 
�ل�شحية  �لرعاية  مبنظومة  �لثقة 
�ملتميزة يف �لدولة بد�ية من مرحلة 
ملرحلة  و�شوًل  �ل�شعافية  �خلدمة 
مع  ويتما�شى  �مل�شت�شفى،  يف  �لعالج 
و��شرت�تيجيات  خطط  م�شتهدفات 
�ملجتمع،  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة 
�أبوظبي وغريهما  �ل�شحة-  وهيئة 
م���ن �ل��ه��ي��ئ��ات و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 
�للجنة  �ع��ت��م��اد  وي�����ش��ك��ل  �ل���دول���ة. 
�لدولية �مل�شرتكة للرعاية �ل�شحية 
�آي م��ع��ي��ار� دول��ي��ا جلودة  ���ش��ي  ج��ي 
�لرعاية �ل�شحية و�شالمة �ملر�شى، 
�لرعاية  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ي��ت��ط��ل��ب 
�للتز�م  عليه  �حلا�شلة  �ل�شحية 
ب��ت��ط��ب��ي��ق جم���م���وع���ة ����ش���ارم���ة من 

�ملعتمدة  و�لد�ري��ة  �لطبية  �ملعايري 
تعك�س هذه  �للجنة، حيث  قبل  من 
�مل��ع��اي��ري �مل��ع��رتف ب��ه��ا ع��امل��ي��اً جناح 
معايري  �أعلى  حتقيق  يف  �ملوؤ�ش�شات 
�لدولية  �ملمار�شات  و�أف�شل  �جلودة 
�مل��ر���ش��ى. وت��ق��وم �للجنة  يف رع��اي��ة 
بتقييم متيز وجودة  ب�شكل م�شتمر 
موؤ�ش�شة  �أل���ف   20 م��ن  �أك���رث  عمل 
و�شمان  �لعامل،  ح��ول  طبية  رعاية 
�لعاملية  �مل��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى  �ل��ت��ز�م��ه��ا 

لل�شالمة ورعاية �ملر�شى.
�ل��وط��ن��ي يقدم  �أن �لإ���ش��ع��اف  ي��ذك��ر 
خ���دم���ات���ه �ل���ش��ع��اف��ي��ة ع��ل��ى م���د�ر 
منذ  �ل�شمالية  �ملناطق  يف  �ل�شاعة 
وف����رق  ك�������و�در  ع����رب   2014 ع�����ام 
باأحدث  وم����زودة  م��وؤه��ل��ة  ��شعافية 
و�ملعد�ت  �لإ�شعاف  �شيار�ت  �أ�شطول 
�ملتطورة، وفق �أعلى معايري �لتميز 

ملرحلة ما قبل �مل�شت�شفى.
�لإ�شعافية  خ���دم���ات���ه  ي���ق���دم  ك���م���ا 
�مل���ي���د�ن���ي���ة ع����رب ع���ق���ود ط���وي���ل���ة �أو 
ق���������ش����رية �مل���������دى مل����ج����م����وع����ة من 
�أبوظبي،  يف  و�مل���و�ق���ع  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وي��وف��ر خ��دم��ات ن��ق��ل �مل��ر���ش��ى بني 
�لعالج  ل��ت��ل��ق��ي  �ل�����ش��ح��ي��ة  �مل���ر�ف���ق 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل��رع��اي��ة 
يف  �ل�شحية  و�مل��ر�ف��ق  �مل�شت�شفيات 

�أبوظبي.

اأطباء الإمارات يتطوعون بـ 800 �شاعة 
خلدمة الفقراء يف القرى التنزانية

•• دار ال�سالم-وام:

 800 ب�  �لتطوع  �لإم���ار�ت  �أط��ب��اء  من  نخبة  ��شتطاع 
�شاعة خلدمة �ملر�شى �لفقر�ء من �لأطفال و�مل�شنني 
مب��خ��ت��ل��ف �ل���ق���رى �ل��ت��ن��ز�ن��ي��ة م���ن خ����الل �ل��ع��م��ل يف 
يقدم  �ل���ذي  �ل��ط��ب��ي  �ل��ت��ن��ز�ين  �لإم���ار�ت���ي  �مل�شت�شفى 
خدماته �لت�شخي�شية و�لعالجية و�لوقائية �لن�شانية 

يف عدة مناطق يف تنز�نيا.
وت���اأت���ي ح��م��ل��ة �لإم������ار�ت �ل��ط��ب��ي��ة يف ت��ن��ز�ن��ي��ا تز�منا 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إع��الن �شاحب  مع 
عاما   2017 ع��ام  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
تنز�نيا  حكومة  من  ر�شمية  لدعوة  و��شتجابة  للخري 
د�ر  جمعية  م��ع  بال�شر�كة  �لعطاء  ز�ي��د  م��ن  مب��ب��ادرة 
�لإمار�ت  ومركز  �لمل��اين  �ل�شعودي  و�مل�شت�شفى  �ل��رب 

للتطوع .
و�أكد جر�ح �لقلب �لإمار�تي �لدكتور عادل �ل�شامري 
�أطباء  رئي�س  �لعطاء  ز�ي��د  ملبادرة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لإمار�ت رئي�س برنامج �لمار�ت للتطوع �لتخ�ش�شي 
�أن مبادرة ز�يد �لعطاء حتر�س على ��شتقطاب �لطباء 
�لتطوعي  �لعمل  من  ومتكينهم  وتاأهيلهم  �ملو�طنني 
�لفقر�ء  وع��امل��ي��ا خل��دم��ة  �لإن�����ش��اين حمليا  و�ل��ع��ط��اء 

من �ملر�شى و�لتخفيف من معاناة �لطفال و�مل�شنني 
�ن�شجاما مع �لروح �لن�شانية للمغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�متد�د� جل�شور 
�لذين ي�شريون على  �لإم��ار�ت  �خلري و�لعطاء لأبناء 

نهجه يف جمالت �لعمل �لإن�شاين.
و�أ����ش���ار �إىل ���ش��ب��اب �لإم�����ار�ت م��ن �أب��ن��اء ز�ي���د �لعطاء 
من  �لتخفيف  ��شتطاعو�  �لعطاء  ز�ي��د  من  ومب��ب��ادرة 
�ل�شنو�ت  يف  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  يف  �ل��ف��ق��ر�ء  معاناة 
�مل��ا���ش��ي��ة م��ن خ���الل �ل��ت��ط��وع مب��ا ي��زي��د ع��ل��ى خم�شة 
ماليني �شاعة تطوع يف �لعديد من �ملبادر�ت �لتطوعية 
ووفاء  وع��ط��اء  ح��ب  ر�شالة  يف  وعامليا  حمليا  �ملبتكرة 
به حمليا  �لن�شاين يحتذى  للعمل  ويف من��وذج مميز 

وعامليا.
مبادرة  �لعتيبة ع�شو جمل�س  م��وزة  دع��ت  من جهتها 
ز�ي��د �لعطاء �أب��ن��اء وب��ن��ات �ل��وط��ن �ىل �حل��ر���س على 
�لفاعلة  و�مل�����ش��ارك��ة  ��شكاله  بكافة  �لتطوعي  �لعمل 
�لإم���ار�ت  تظل  �لتطوعية حتى  �لع��م��ال  و�جل���ادة يف 
�لعامل  دول  ط��ل��ي��ع��ة  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة  ب��ف�����ش��ل 
للتخفيف  �لتطوعية  �لع��م��ال  جم���ال  يف  و�لف�����ش��ل 
مب�شتوى  �لرت��ق��اء  يف  و�مل�شاركة  �ل�شعوب  معاناة  من 

�خلدمات �ملقدمة لفر�د �ملجتمع.

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أط��ل��ق 
�ل�شهر  فعاليات  �هلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
وتغريد�ت  تدوينات  �حل��ايل من خالل  �شهر مار�س  للقر�ءة يف  �لوطني 
ن�شرت على ح�شاباته �ل�شخ�شية يف خمتلف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.

ومر�فقنا  وجامعاتنا  مد�ر�شنا  يف  �لقر�ءة  �شهر  �ليوم  يبد�أ  �شموه  وق��ال 
تاأ�شي�س  �أهم حجر ن�شعه يف  .. كل �لتوفيق لأبنائنا .. و�شتبقى �لقر�ءة 
�ملرفوعة يل لتحدي  �لنتائج  �ليوم  �أ�شعدين   .. �مل�شتقبل  ليقودو�  �أبنائنا 
�لقر�ءة �لعربي، و�شل �لعدد ل� 6 ماليني طالب، يف 40 �ألف مدر�شة يف 

. �أمل  �شناعة  هو  �لقر�ءة  حتدي   .. عربية  دولة   15
و�أ�شاف �شموه �أي�شاً لدينا 75 �ألف م�شرف �شمن �لتحدي ي�شرفون على 
6 ماليني طالب لكي يقر�أ كل طالب 50 كتابا خالل عامهم �لدر��شي 
وز�رة  لفريق  �أي�شاً  و�شكري   .. يبد�أ من مد�ر�شنا  ��شتئناف ح�شارتنا   ..
�لرتبية يف �لإمار�ت و�لذي رفع م�شاركة �لطالب يف حتدي �لقر�ءة من 
303 �آلف طالب �ليوم .. فخور بكم وبعملكم . �ألفا قبل عام ل�   160

وقد مت �لإعالن عن �أن �شهر مار�س �شوف ي�شهد �أكرث من 1000 فعالية 
�حتادية  جهة   66 م��ن  �أك��رث  تنظمها  �مل��ج��الت  خمتلف  تغطي  قر�ئية 

وحملية �إ�شافة �إىل �لقطاع �خلا�س يف �لدولة.
كظاهرة  �ل��ق��ر�ءة  ��شتد�مة  تعزيز  �إىل  للقر�ءة  �لوطني  �ل�شهر  ويهدف 
جمتمعية �شاملة و�أن تكون م�شتد�مة جلذب �أكرب عدد من �أفر�د �ملجتمع 
فئات  كافة  ت�شتهدف  �لتي  و�لأن�شطة  �لفعاليات  خمتلف  يف  للم�شاركة 
�إمار�ت  بينهم يف خمتلف جميع  �لهتمامات  �ملجتمع وتخاطب خمتلف 
�لفعاليات من خالل  ج��دول  على  �لط��الع  للجمهور  .. وميكن  �لدولة 
من   http://www.reading.gov.ae �ل��ت��ايل:  �ملوقع  زي��ارة 

ناحية �أخرى، يتز�من �إطالق فعاليات �ل�شهر �لوطني للقر�ءة مع جناح 
م�شروع حتدي �لقر�ءة �لعربي يف ��شتقطاب �أعد�د متز�يدة من �مل�شاركني 
�شو�ء من �لطلبة �أو �ملد�ر�س من خمتلف �أنحاء �لوطن �لعربي لت�شل �إىل 
�أكرث من �شتة ماليني طالب وطالبة خالل �لأ�شهر �لأربعة �لأوىل من 
3.6 ماليني  �ملا�شي، مقارنة بنحو  �لثانية يف نوفمرب  �ل��دورة  �نطالق 
�أنحاء  يف دورته �لأويل، وهو ما يعك�س �لهتمام �ملتنامي بني �لطلبة يف 
�ملنطقة بالقر�ءة ورفد معرفتهم خلدمة وطنهم .. وبلغت ن�شبة م�شاركة 

�لإناث نحو %56.7 فيما بلغت ن�شبة م�شاركة �لذكور 43.3%.
دولة  مد�ر�س  خمتلف  من  �لتحدي  يف  �مل�شاركني  �لطلبة  ع��دد  وتخطى 
�لإم��ار�ت �أكرث من 300 �ألف طالب ، بزيادة ت�شل �إىل %100 قيا�شاً 

بحجم �مل�شاركات يف �لعام �ملا�شي.
�أكرب م�شاركة للطلبة يف حتدي �لقر�ءة �لعربي يف �جلمهورية  و�شجلت 
�جلز�ئرية، مع ت�شجيل نحو مليوين طالب حتى �لآن يف �مل�شابقة، وهو 
ر �آنذ�ك  �أكرب بثالثة �أ�شعاف من �أعد�د �مل�شاركني يف �لدورة �لأوىل و�ملقدَّ
�إىل  �آلف طالب وطالبة، وُتعزى هذه �لزيادة �لكبرية   610 باأكرث من 
�لإجناز �لذي حققته �جلز�ئر يف �لدورة �لأوىل من �مل�شابقة بنيلها لقب 
بطل حتدي �لقر�ءة �لعربي لعام 2016 �لذي تّوج به �لطالب �جلز�ئري 
دولة  لت يف  ف�ُشجِّ �مل�شاركة  �لأك��رب يف  �ل��زي��ادة  ن�شبة  �أم��ا   .. حممد جلود 
 400% �أي  �أ�شعاف،  �أربعة  �أكرث من  �لن�شبة  بلغت هذه  �لكويت، حيث 
مع تخطي حجم �مل�شاركات 63 �ألف طالب مقارنة بنحو 15.5 �ألفاً يف 

دورة �لعام �ملا�شي.
وبلغ عدد �ملد�ر�س �مل�شاركة يف �لتحدي �أكرث من 40 �ألف مدر�شة من 15 
دولة عربية، �إ�شافة �إىل ت�شجيل 75 �ألف م�شرٍف وم�شرفة ملتابعة �لطلبة 

و�لإ�شر�ف عليهم �أثناء مر�حل �لقر�ءة.
�إىل ذلك، تخطى عدد ج��و�ز�ت حتدي �لقر�ءة �لعربي �لتي مت توزيعها 

على �لطلبة حتى �للحظة 18 مليون جو�ز، حيث قام �لطلبة بت�شجيل 
ملخ�شاتهم للكتب �لتي قر�أوها حتى �لآن يف هذه �جلو�ز�ت، و�شط متابعة 

�مل�شرفني و�إد�رة �ملد�ر�س ل�شري عملية �لنقا�س و�لتقييم.
ومي��ث��ل حت���دي �ل���ق���ر�ءة �ل��ع��رب��ي �أك����رب م�����ش��روع ع��رب��ي �أط��ل��ق��ه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم لت�شجيع �لقر�ءة وغر�س �شغف 
�أهمية �لقر�ءة يف بناء  �ملعرفة لدى �لأجيال �ملقبلة لتنمية �لوعي حول 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شخ�شية وتو�شيع �ملد�رك، وتطوير مهار�ت �لتعلم �لذ�تي 

حت�شني مهار�ت �للغة �لعربية لدى �لطلبة.
باللغة  �ل��ك��ت��ب  م��ن  ع���دد  �أك���رب  ل��ق��ر�ءة  �شكل م�شابقة  �ل��ت��ح��دي  وي��اأخ��ذ 
�لعربية، �إذ �أن �مل�شابقة مفتوحة للطلبة من كافة مد�ر�س �لوطن �لعربي، 
مبر�حل  خاللها  مي��رون  ع�شر،  �لثاين  �ل�شف  وحتى  �لأول  �ل�شف  من 

وت�شفيات عدة من �لقر�ءة وتلخي�س �لكتب يف جو�ز�ت �لتحدي.
وفق  �لت�شفيات  م��ر�ح��ل  ت��ب��د�أ  و�لتلخي�س،  �ل��ق��ر�ءة  م��ن  �لنتهاء  وبعد 
ثم  �لتعليمية  و�مل��ن��اط��ق  �مل��د�ر���س  م�شتوى  على  وتتم  معتمدة،  معايري 
م�شتوى �لدول �لعربية، و�شوًل للت�شفيات �لنهائية و�لتي ُتعقد يف دبي 

�شنوياً.
وكان حتدي �لقر�ءة �لعربي يف دورته �لأوىل قد جنح يف حتويل �مل�شابقة 
�لعربي،  �لوطن  خريطة  �متد�د  على  عامة  ومعرفية  قر�ئية  حالة  �إىل 
لت�شحى هذه �ملبادرة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�لأوىل  �ل��دورة  من  كبري  �إقبال  و�شط  معريف،  �أوملبياد  �أ�شخم  مكتوم  �آل 

تخطى �مل�شتهدفات �ملحددة له.
وتعزيز�ً  و�مل��ع��ريف  �لقر�ئي  للزخم  و��شتكماًل  �ملا�شية،  �ل�شهور  وخ��الل 
�مل�شاركة يف �لتحدي �لعديد من معار�س  ��شت�شافت �لدول �لعربية  له، 
�لكتب، �شهدت �إقباًل كبري�ً من �لطلبة لقتناء �لكتب متهيد�ً للم�شاركة 
�لطلبة  تكرمي  �ملعار�س  ه��ذه  �شهدت  كما  �لثانية،  دورت��ه  �لتحدي يف  يف 

�لع�شرة �لأو�ئ��ل يف كل دولة يف �لدورة �لأوىل من �لتحدي �ن�شجاماً مع 
�لطلبة  رعاية  �إىل  ي�شعى  �لذي  �لعربي،  �لقر�ءة  �أه��د�ف م�شروع حتدي 

�ملتميزين وت�شجيعهم على مو��شلة �لقر�ءة.

حممد بن را�شد يعني اللواء عبداهلل خليفة املري قائدا عاما ل�شرطة دبي
•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل���وزر�ء رع��اه �هلل ب�شفته حاكما لإم��ارة دب��ي ق��ر�ر� بتعيني  رئي�س جمل�س 

�للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري قائد� عاما ل�شرطة دبي �عتبار� من تاريخه .
�ل��ق��ي��اد�ت �لأمنية  ب��اأن��ه م��ن خ��رية  وو���ش��ف �شموه ق��ائ��د �ل�شرطة �جل��دي��د 
بكفاءته  له  وم�شهود  عال  و�أمني  وطني  بح�س  ويتمتع  �ل�شابة  و�ل�شرطية 
و�إخال�شه يف عمله ونبل �أخالقه وفقه �هلل وزمالءه و�أقر�نه خلدمة وطنهم 
�لغايل وحماية جمتمعهم. وكان �للو�ء عبد�هلل �ملري قد �ن�شم �ىل �شفوف 

قوة �شرطة دبي منذ �لعام 1992 و�شاهم يف حتقيق �لعديد من �لإجناز�ت 
منذ �نخر�طه يف �لعمل �ل�شرطي وخا�شة من موقعه يف �لإد�رة �لعامة لأمن 
�لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ. وقال قائد عام �شرطة دبي �إن ترقيته �ىل رتبة 
لو�ء وتعيينه قائد� عاما :لهي ثقة غالية من قيادتنا �لر�شيدة ومن �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل �أع��ت��ز بها �أمي��ا �إع��ت��ز�ز و���ش��وف �أب���ذل ق�شارى 
جهدي و �أوظف جميع طاقاتي وخرب�تي �ل�شرطية �لأمنية و�لإد�ري��ة من 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  و�لأمنية  �ل�شرطية  �لأج��ه��زة  تطوير  �أج��ل 
وحتقيق �أعلى م�شتويات �لأمن و�ل�شتقر�ر �لإجتماعي يف جمتمعنا وحماية 

جميع  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  وذل��ك  و�خلا�شة  �لعامة  وممتلكاته  �أف��ر�ده 
�شيدي  وبتوجيهات من  يتجز�أ  و�ح��د ل  و�لعمل كفريق  و�لأف��ر�د  �لقياد�ت 
معايل  �شيدي  ومتابعة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام بدبي �لذي 
�أجهزتها وتر�شيخ  �شاهم منذ توليه قيادة �شرطة دبي يف حتديث وتطوير 
روح �لعمل �لوطني و�ملهني يف �شفوف و�أو�شاط منت�شبي �شرطة دبي بكافة 
يف  �شبقوه  من  خ��ربة  من  يتعلم  �شيظل  �ن��ه  م��وؤك��د�  وم�شتوياتها  �أجهزتها 
حتمل هذه �مل�شوؤولية �لوطنية �لكبرية ويف مقدمتهم �لفريق �شاحي خلفان 
متيم �لذي مل يبخل يوما بهذه �خلربة �لكفوؤة على �أي من �شباط و�أفر�د 

�شرطة دبي حتى و�شلت �ىل ما و�شلت �ليه �ليوم من م�شتويات ر�قية من 
�لحرت�فية �لعاملية”. وعاهد �للو�ء عبد�هلل �ملري �هلل تعاىل و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شري  باأنه �شيو��شل  �لر�شيدة  �آل مكتوم و�لقيادة  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن 
على درب من �شبقوه يف موقع قيادة �شرطة دبي منوها مب�شرية �ملغفور له 
باإذن �هلل تعاىل �لفريق خمي�س مطر �ملزينة �لذي تعلم منه �لكثري وتعلمنا 
�أي�شا خا�شة كيفية  جميعا من معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم �لكثري 
�لتعامل مع �لآخرين �شو�ء على م�شتوى �لقيادة �أو على �مل�شتوى �لعام جلهة 
يوفقني  �أن  عزوجل  �هلل  و�أ�شاأل  �ليومية..  وق�شاياه  �جلمهور  مع  �لتعامل 

وجميع زمالئي خلدمة �لوطن �لغايل و�شعبنا �لويف و�لقيادة �ملعطاءة.
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اأخبـار الإمـارات
تعريف 71 جهة حكومية يف اأبوظبي بقانون املوارد الب�شرية

•• اأبوظبي-وام:

نظمت هيئة �ملو�رد �لب�شرية لإمارة �أبوظبي �أم�س �لول ملتقى تعريفيا 
بقانون �ملو�رد �لب�شرية للجهات �حلكومية �ملتاأثرة به.. بهدف �طالعها 
على تفا�شيله وتوحيد �ملمار�شات و�لتطبيقات و�لعمليات �لتي من �شاأنها 
حتقيق �لإد�رة �ملتكاملة و�لناجحة للمو�رد �لب�شرية يف �لإمارة مبا ي�شمن 

�لعد�لة يف �لتطبيق و�مل�شاو�ة بني كل �ملخاطبني باأحكامه.
و�ملخت�شني  و�خل��رب�ء  �جلهات  ل��دى  �مل�شوؤولني  كبار  �مللتقى  و��شتهدف 
�ملو�رد  �لب�شرية ل�شتعر��س مر�حل تطور  �مل��و�رد  �شوؤون  ب��اإد�رة  �ملعنيني 
وتو�شيح  �جلديد  �لقانون  حم��اور  لأه��م  و�لتطرق  �أبوظبي  يف  �لب�شرية 

�لأدو�ر و�مل�شوؤوليات بني �لأجهزة �حلكومية بعد �شدوره.

�أبوظبي  لإم���ارة  �لب�شرية  �مل���و�رد  هيئة  رئي�س  �لكتبي  ر����ش��د  علي  وق��ال 
بالإنابة �إن تنظيم �مللتقى - �لذي �شاركت فيه 71 جهة حكومية ونحو 
بنود  يف  ورد  ما  �أهم  على  �ل�شوء  لإلقاء  ياأتي   - حكومي  موظف   300
�لقانون �لذي �أطلق يف �شبتمرب �ملا�شي وتف�شري �أحكامه ومتكني �جلهات 
�حلكومية من ممار�شة �أعمالها يف �إد�رة مو�ردها �لب�شرية.. وذلك كجزء 
من �ملبادر�ت �لتعريفية للهيئة. و�أ�شاف �شتتابع �لهيئة - مبوجب بنود 
تنفيذها  ح�شن  من  للتاأكد  �حلكومية  �جلهات  �أد�ء   - �جلديد  �لقانون 
�لتي  �لتنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  �لب�شرية  �مل����و�رد  ق��ان��ون  و�أح���ك���ام  لن�شو�س 
�شت�شدر قريبا و�قرت�ح �لت�شريعات ورفع �ملقرتحات للجهات �ملعنية مبا 

يتعلق بتطوير �أنظمة �ملو�رد �لب�شرية .
و�أكد �لكتبي �شرورة �لهتمام بتمكني �لعن�شر �لب�شري من خالل �إ�شر�كه 

يف عمليات �لتنمية بكافة �شورها و�لعمل على �إعد�ده لتحمل م�شوؤولياته 
�ملن�شودة  �لأه��د�ف  �لإم��ارة وحتقيق  �إمكاناته للنهو�س بقدر�ت  وتطوير 
و�أهمية �لتخطيط �ل�شليم للمو�رد �لب�شرية وتوجيه قطاع �لتعليم لرفد 
للمعلومات  وفقا  �حلكومي  �لقطاع  و�حتياجات  مبتطلبات  �لعمل  �شوق 
�لب�شرية  �لبيانات �ملوحدة للمو�رد  و�لإح�شاء�ت �لتي ت�شدر عن قاعدة 
يف �إمارة �أبوظبي. ي�شار �إىل �أن حيثيات �لقانون ت�شمنت حتقيق �لتو�زن 
�ملطلوب بني �حتياجات �لعمل ومتطلبات �لأ�شرة ومبا يتفق مع ظروف 
�ملجتمع يف �إمارة �أبوظبي من خالل تبني �أف�شل �ملمار�شات �ملتعلقة بالدو�م 
�أنظمة دو�م مرنة كالدو�م �لكامل و�لدو�م �جلزئي.  حيث مت ��شتحد�ث 
كما �هتم �لقانون مب�شاألة �إد�رة �لأد�ء �لوظيفي وربط بينها وبني كافة 
تعوي�شات مالية  �أو  �لوظيفية وما يرتتب عليها من حو�فز  �لتحركات 

لتمكني �أ�شحاب �لأد�ء �ملتميز من �شغل �لوظائف �لعامة و�شمان جودة 
�ملخرجات و�خلدمات �لتي تقدمها �جلهات �حلكومية لأفر�د �ملجتمع.

ق��ي��ام �جل��ه��ات �حلكومية بتحديد  ل��ي��وؤك��د على ���ش��رورة  �ل��ق��ان��ون  وج���اء 
معوقات �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي وحتديد جمالت حت�شينه وتطويره و�شول �إىل 
حتقيق �لتميز �ملن�شود يف �إد�رة �لأد�ء وربط بينها وبني عمليات �لتدريب 
ي�شمن  مبا  �حلكومية  �لوظائف  �شاغلي  كفاءة  رفع  ل�شمان  و�لتطوير 

تقدمي خدمات متميزة لأفر�د �ملجتمع.
�أولوية  مبنحهم  �لإعاقة  ب��ذوي  خا�شا  �هتماما  �جلديد  �لقانون  و�أوىل 
�لتعيني يف �لوظائف �ملتنا�شبة مع ظروفهم �ل�شحية يف بيئة عمل ممكنة 
للتطوير  �ملجتمع  �أف��ر�د  جلميع  �ملتكافئة  �لفر�س  بذلك  وليعطي  لهم 

�لذ�تي و�إبر�ز طاقاتهم �لكامنة.

حامد بن زايد يرتاأ�س اأول اجتماع ملجل�س اأمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

حامد بن زايد يح�شر حما�شرة بعنوان: لكي نعي�س مائة عام

•• اأبوظبي -وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��ام��د بن 
ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س دي����و�ن  �آل  ز�ي�����د 
ويل عهد �أبوظبي رئي�س جمل�س 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة  �أم����ن����اء 
�جتماع  �أول  �م�س  و�لتكنولوجيا 
و�لتي  �جل��ام��ع��ة،  �أم���ن���اء  ملجل�س 
�أخري�  تاأ�شي�شها  �لإع��الن عن  مت 
�جل��ام��ع��ة �جلديدة  ت�����ش��م  ح��ي��ث 
للعلوم  خليفة  ج��ام��ع��ة  م��ن  ك��ال 
ومعهد  و�لبحوث  و�لتكنولوجيا 
و�لتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  م�����ش��در 

و�ملعهد �لبرتويل.
���ش��م �لج��ت��م��اع �أع�����ش��اء جمل�س 
�أم���ن���اء �جل��ام��ع��ة م��ع��ايل ح�شني 
�إب�����ر�ه�����ي�����م �حل�����م�����ادي وم���ع���ايل 
�جلابر  �أح��م��د  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
و�شعادة علي ر��شد قنا�س �لكتبي 
�ل���دك���ت���ورة م��ه��ا تي�شري  و���ش��ع��ادة 
ب��رك��ات و���ش��ع��ادة ح��م��ي��د عبد�هلل 
�لكندي  وع�����ب��د�مل��ن��ع��م  �ل�����ش��م��ري 
وعبد�لع�زيز �لهاجري و�لدكتورة 
�حلو�شني.ح�شر  خ��ل��ي��ف��ة  ن����و�ل 

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  حامد  �ل�شيخ  �شمو  ح�شر 
دي����و�ن ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أبوظبي ولفيف من كبار �مل�شوؤولني 
�حلكومية  �لهيئات  يف  و�مل��وظ��ف��ني 
ب��اأب��وظ��ب��ي حم��ا���ش��رة ب��ع��ن��و�ن لكي 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  عام”  م��ائ��ة  نعي�س 
ديو�ن  ينظمها  �لتي  �ملعرفة  ن��دو�ت 
ويل ع��ه��د �ب��وظ��ب��ي �ل��ق��اه��ا �أن����درو 
بكلية  �لقت�شاد  بروف�شور  �شكوت 
فندق  وذل�����ك يف  ل���الأع���م���ال  ل���ن���دن 
�أب�����ر�ج �لحت�����اد ب��اأب��وظ��ب��ي. حتدث 
مو�شوع  ح��ول  �شكوت  �ل��ربوف�����ش��ور 
معدلت �لأعمار فاأكد �أنه ياأتي على 
�لكربى مثل  �لق�شايا  �أهمية  نف�س 
�لعوملة و�لتكنولوجيا ورمبا يحظى 
يوؤثر على  لأن��ه  �أك��رب نظر�ً  باأهمية 
ف����رد م��ن��ا ع��ل��ى ح����دة وبالتايل  ك���ل 
يطالنا  �لأع��م��ار  معدلت  فمو�شوع 
معدلت  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار  ج��م��ي��ع��اً. 
�لآون����ة  يف  ك���ث���ري�ً  �زد�دت  �لأع���م���ار 
�لأخرية موؤكد�ً باأن �شر طول �لعمر 
�لعي�س  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  يف  ي��ك��م��ن  ل 
ف����رتة ط��وي��ل��ة ون���ح���ن م�����ش��ن��ني بل 
و�أ�شاف  ب�شبابنا..  نحتفظ  ونحن 
بطرق  ب���الأم���ور  �ل��ق��ي��ام  علينا  ب���اأن 
�لقدمية  �لطرق  �ن  حيث  خمتلفة 
�ل���ت���ي ك���ان���ت م��ف��ي��دة ع��ن��دم��ا كانت 
معدلت �لأعمار نحو 70 لن تكون 
�إىل  �ملعدلت  ترتفع  عندما  مفيدة 

�أع�����ش��اء �لهيئة  �أي�����ش��ا  �لج��ت��م��اع 
�لإد�رية �لعليا لكل من �ملوؤ�ش�شات 

�لتعليمية �لثالث.
�لج��ت��م��اع مو��شيع  ت��ن��اول  وق���د 
�جلديد  �لأم��ن��اء  مبجل�س  تتعلق 
وم��ر�ج��ع��ة م��ا مت �إجن�����ازه يف كل 
�لثالث  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  من 
�جلامعة  ل�����و�ء  حت���ت  �مل��ن��دجم��ة 
�جلامعية  و�مل����ب����اين  �جل����دي����دة 

�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
لأع�شاء جمل�س �لأمناء و�أع�شاء 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �لإد�ري�������ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
على  و���ش��ك��ره  �ل��ث��الث  �لتعليمية 
�جل���ه���ود �ل�����ش��اب��ق��ة و�ل���ت���ي تركت 
�لتعليم  م�شرية  يف  مهمة  ب�شمة 
بالتوفيق  �شموه  ومتنيات  �لعايل 
�جلديد  �لأمناء  ملجل�س  و�لنجاح 
يف تعزيز �لتعليم �لنوعي يف دولة 

جهوده  وع��ل��ى  �لتعليم  لتطوير 
ي�شتمر  �أن  على  �ل��د�ئ��م  وحر�شه 
روؤية  تعزيز  يف  �جل��دي��د  �ملجل�س 
�لتعليم  ب��خ�����ش��و���س  �أب���وظ���ب���ي 
�ل���ن���وع���ي و�مل���ت���م���ي���ز �مل�������ش���اه���م يف 
و�لجتماعي  �لقت�شادي  �لبناء 
و�ل�����ش��ن��اع��ي يف دول�����ة �لإم������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة .
�شمو  ق������ام  �لج����ت����م����اع،  وع����ق����ب 

�ل��ت��اب��ع��ة ل��ك��ل م��ن��ه��ا، ك��م��ا تطرق 
�لرئي�شية  �للجان  ما حققته  �ىل 
�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى عملية  �مل�����ش��رتك��ة 
ور�شالة  روؤية  ومناق�شة  �لندماج 
�جل��ام��ع��ة �جل��دي��دة. ون��ق��ل �شمو 
�ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان يف 
ب��د�ي��ة �لج��ت��م��اع حت��ي��ات �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أهنئكم  �أن  �أود  ����ش���م���وه  وق������ال 
�جلديد  �لإد�رة  جم��ل�����س  ع��ل��ى 
للهيئات  �ملهم  �لدمج  ه��ذ�  وعلى 
�أن  و�أع��ت��ق��د  �ل��ث��الث،  �لتعليمية 
�شبق  فيما  �لهيئات  ه��ذه  �إن�����ش��اء 
كان �إجناز�ً كبري� .. و�أود �أن �أ�شكر 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ت��اب��ع��ة  و�ث��م��ن 
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ 
بجولة  �لأم��ن��اء  جمل�س  و�أع�شاء 
حلرم  �جل�����دي�����دة  �ل���ت���و����ش���ع���ة  يف 
خاللها  �ط��ل��ع��و�  خليفة  ج��ام��ع��ة 
�لأكادميية  �ملر�فق  خمتلف  على 
و�لبحثية و�لريا�شية و�ملجتمعية 
ومر�حل  للطلبة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
�لإجن����������از �ل����ت����ي ق��ط��ع��ت��ه��ا ه���ذه 

�ملر�فق.

100 لذ� علينا �بتكار طرق جديدة 
لأعمار  �أنف�شنا  و�إع�����د�د  �حل��ي��اة  يف 

ومر�حل عمرية جديدة.
وذك��ر �أن��ه على م��د�ر �لأع���و�م �ملائة 
و�خلم�شني �ملا�شية �زد�دت معدلت 
 10 فكل  م�شتمرة  بوترية  �لأع��م��ار 
�لأعمار  م���ع���دلت  �زد�دت  ���ش��ن��و�ت 
مبعدل �شنتني �أو ثالث �شنو�ت.. بل 
�إن �لزيادة كانت �أكرب يف �أبوظبي ففي 
�شنة 1960 كانت معدلت �لأعمار 
يف �لإمار�ت 52 عاماً وبحلول �شنة 
�لأعمار  معدلت  �رتفعت   1970
2010 �زد�د �ىل  62 ويف عام  �إىل 
ي�شل  �ن  حاليا  ونتوقع  �شنة   77
 80 ن��ح��و  �أب���وظ���ب���ي �ىل  �ل��ع��م��ر يف 
�ملعدل يف بريطانيا  �شنة وهو نف�س 

مع و�ق��ع �حل��ال عندما ك��ان �لنا�س 
ع���ام���اً..   70 ع��م��ر  �إىل  ي��ع��ي�����ش��ون 
�لذي  �لأه��م  �ل�شوؤ�ل  ف��اإن  وبالتايل 
هو  عليه  �لإج��اب��ة  للمجتمع  ينبغي 
�ألف  �ملائة  �ل�شاعات  �شنفعل يف  ماذ� 
كاأفر�د  مي��ك��ن��ن��ا  ك��ي��ف  �لإ���ش��اف��ي��ة؟ 
وكمجتمع �ل�شتفادة من حقيقة �أننا 
�أ�شبحنا نعي�س حياة �أطول وب�شحة 
�أف�شل؟ ولالإجابة على هذ� �ل�شوؤ�ل 
ذكر �ملحا�شر �أن هناك �أ�شوًل يجب 
�لعناية بها وهي على نوعني �لأول 
ملمو�شة  �أ�شول  وهي  مادية  �أ�شول 
�أ�شول  �لثاين  و�ل��ن��وع  �مل��ال  و�همها 
ثالثة  �ىل  وتنق�شم  ملمو�شة  غ��ري 
�أ�شول �أولها �أ�شول منتجة كاملهار�ت 
�أ�شول  و�لثانية  و�لتعليم  �ملختلفة 

وت�شريعات  وظيفية  م�����ش��ار�ت  �ىل 
�أعمار  ل��دع��م  �ملطلوبة  �ل�شلة  ذ�ت 
ط��وي��ل��ة وم��ت��ع��ددة �مل��ر�ح��ل و�لآث����ار 
�مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى وج���ود �أرب��ع��ة �أجيال 
�مل�شوؤوليات  وت���وزع  نف�شه  �مل��ن��زل  يف 
�لجتماعية. يذكر �ن �أندرو �شكوت 
هو برف�شور مادة �لقت�شاد و�لنائب 
�ل�شابق لعميد كلية لندن لالأعمال 
�شولز”  “�أول  ك��ل��ي��ة  يف  وزم����ي����ل 
مركز  يف  وزميل  �أك�شفورد  بجامعة 
بحوث �ل�شيا�شات �لقت�شادية عمل 
هارفارد  بجامعة  حم��ا���ش��ر�ً  �شابقاً 
وبجامعة  لالقت�شاد  لندن  وبكلية 
دور�ت  على  �أبحاثه  ترّكز  �أك�شفورد 
و�ل�شيا�شات  �ل���ت���ج���اري  �ل��ن�����ش��اط 
�لنقدية و�ل�شريبية و�لعمر �ملديد. 

�ملعدلت  �إىل  ت�شل  �أن  و�شك  وعلى 
�ليابان.  م��ث��ل  دول  و�شلتها  �ل��ت��ي 
 20 �أول  �أخ���ذن���ا  �إذ�  �ن����ه  و�����ش���اف 
�شنة من حياتنا وجتاهلنا �آخر 10 
�لر�حة  �شاعات  و��شتثنينا  �شنو�ت 
�شيتبقى لدينا  و�لعطالت.. فالذي 
هو �ل�شاعات �لإنتاجية وبالتايل �إذ� 
ف��اإن عدد  70 عاماً  �إىل عمر  ع�شنا 
 125 �شيكون  �لإنتاجية  �ل�شاعات 
 80 �ألف �شاعة ولو ع�شنا �إىل عمر 
�لإنتاجية  �ل�شاعات  عدد  ف��اإن  عاماً 
ولكن  ���ش��اع��ة  �أل����ف   150 ���ش��ي��ك��ون 
 100 �أب���ن���اوؤن���ا �إىل ع��م��ر  ل��و ع��ا���س 
�لإنتاجية  �ل�شاعات  عدد  ف��اإن  عاماً 
�شيكون 220 �ألف �شاعة �أي بزيادة 
باملقارنة  �شاعة  �أل��ف   100 ق��دره��ا 

و�لرو�بط  �ل�شحة  يف  وه��ي  حيوية 
�لج���ت���م���اع���ي���ة و�ل���ث���ال���ث���ة �أ�����ش����ول 
�لتعامل  على  �لقدرة  وهي  حتولية 

مع �ملتغري�ت.
�لحتياجات  �ىل  �مل��ح��ا���ش��ر  ون�����وه 
�ل�����ش��ح��ي��ة وك����ي����ف ���ش��ت��ت��غ��ري ه���ذه 
�لحتياجات لتالئم �حلياة �لأطول 
و�لتقنيات  �لأم���ر�����س  وم�����ش��ك��الت 
�ل�����ش��ح��ي��ة �جل����دي����دة �إ����ش���اف���ة �ىل 
�إيجاد �شناعات جديدة تن�شجم من 
�لأعمار �لطويلة مبا يف ذلك �شناعة 
و�ل�شحة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �لأن�������ش���ط���ة 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م. وذك����ر �مل��ح��ا���ش��ر �ن���ه يف 
�إن�شاء  �ىل  ���ش��ن��ح��ت��اج  �حل���ال���ة  ه���ذه 
تتنا�شب  معي�شية  و�أو�����ش����اع  م���دن 
م��ع ح��ي��اة مت��ت��د م��ائ��ة ع���ام �إ�شافة 

مدر�شياً  كتاباً  �شكوت  �أن���درو  و�أّل���ف 
فهم  �ل��ك��ّل��ي:  “�لقت�شاد  ب��ع��ن��و�ن 
ُترجم  و�ل����ذي  �لعاملي”  �لق��ت�����ش��اد 
�لطبعة  و�شت�شدر  ل��غ��ات  �أرب���ع  �إىل 
�لر�بعة منه قريباً يعّد كتابه �لذي 
�أّلفه بامل�شاركة مع “ليند� غر�تون” 
بعنو�ن “ُعمر �ملائة عام” من �أف�شل 
�أم����ازون  ع��ل��ى م��وق��ع  �ل��ك��ت��ب مبيعاً 
�أف�����ش��ل كتاب  وت��ر���ّش��ح لنيل ج��ائ��زة 
�قت�شاد ل�شنة 2016 �لتي تنظمها 
و�شركة  ت��امي��ز  فاينن�شال  �شحيفة 
م��اك��ن��زي ل��ال���ش��ت�����ش��ار�ت �لإد�ري������ة 
�ل���ع���امل���ي���ة م����ا ج���ع���ل جم���ل���ة �مل������و�رد 
�لب�شرية �ن تدرج �أندرو �شكوت على 
ل�شنة  تاأثري�ً  �ملفكرين  �أك��رث  قائمة 
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

من�شور بن زايد ي�شدر قرارا باإن�شاء نيابة عامة متخ�ش�شة لتدابري اخلدمة املجتمعية

�شعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء ل�شعيد 
حمد الكعبي واخوانه يف وفاة والدتهم

•• العني-وام:

م�شاء  نهيان  �آل  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  ق��دم 
�أم�س �لأول و�جب �لعز�ء �إىل �شعيد حمد �شالح �لكعبي 
و�إخو�نه �أحمد وعلي وحممد بوفاة �ملغفور لها و�لدتهم 

علياء علي �لكعبي . و�عرب معاليه خالل زيارته خيمة 
�لعز�ء مبنطقة هيلي خليف مبدينة �لعني عن خال�س 
تعازيه و�شادق مو��شاته لأبناء �لفقيدة و�أ�شرتها �شائال 
�هلل تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح 

جناته و�أن يلهم �أهلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن .

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
باإن�شاء نيابة  �أبوظبي قر�ر�  وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س د�ئرة �لق�شاء يف 
�ل�شتجابة  �إط��ار  يف  وذل��ك  �ملجتمعية  �خلدمة  لتد�بري  متخ�ش�شة  عامة 
ملتطلبات تطبيق �لقانون �لحتادي رقم 7 ل�شنة 2016 و�لقا�شي بتعديل 
بع�س  يف  �ملجتمعية  �خلدمة  عقوبة  و�إدر�ج  �لعقوبات  قانون  �أحكام  بع�س 
�أحكام �جلنح بديال عن عقوبة �حلب�س �لتي ل تزيد مدته على �شتة �أ�شهر �أو 
�لغر�مة.  و�أو�شح �شعادة �مل�شت�شار يو�شف �شعيد �لعربي وكيل د�ئرة �لق�شاء 
�إيجاد  �لد�ئرة على  �إط��ار حر�س �شمو رئي�س  ياأتي يف  �لقر�ر  �أن  بابوظبي 
و�لعدلية  �لق�شائية  �لحتياجات  تلبي  متكاملة  ق�شائية  موؤ�ش�شية  بنية 
�أف�شل �ملمار�شات و�ملعايري �لعاملية وت�شاهم يف حتقيق روؤية  �ملتز�يدة وفق 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �لر�شيدة ل�شاحب  �لقيادة 
�لدولة حفظه �هلل. و�أ�شار �شعادة �مل�شت�شار �لعربي �ىل توجه د�ئرة �لق�شاء 
�ملتخ�ش�شة يف خمتلف �ملجالت  �ملحاكم و�لنيابات  �إن�شاء  �أبوظبي نحو  يف 
موؤكد� �أن ��شتحد�ث نيابة متخ�ش�شة يف تنفيذ تد�بري �خلدمة �ملجتمعية 

�شيوؤدي �إىل تر�كم �خلرب�ت لدى �أع�شاء �لنيابة و�لد�ريني �لعاملني فيها 
�أ�شحاب �لقر�ر  مما يوؤدي �إىل جتويد �لأد�ء ويوفر قاعدة بيانات ت�شاعد 
بالتد�بري  �لو�شول  نحو  �لتطويرية  �خلطط  و�شع  على  و�ملتخ�ش�شني 
�لتي  بالفائدة  �خلا�شة  �أو  �لردعية  كانت  �شو�ء  �أهد�فها  �إىل  �ملجتمعية 
تعود على �ملجتمع. من جانبه �أو�شح �شعادة �مل�شت�شار علي حممد �لبلو�شي 
لتد�بري  متخ�ش�شة  نيابة  ��شتحد�ث  �أن  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  �ل��ع��ام  �لنائب 
�خلدمة �ملجتمعية ياأتي يف �إطار دور �لنيابة يف متثيل �ملجتمع و�ملحافظة 
على م�شاحله من خالل تر�شيخ �شيادة �لقانون.. م�شيد� باملتابعة �حلثيثة 
�لتي حتظى بها �لنيابة من قبل �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي 
�ملعتمدة  �ملعايري  وفق  و�خلدمية  �لنيابية  �ملمار�شات  �أرق��ى  �أثمرت  و�لتي 
عامليا. و�أ�شاف �شعادته �أن �لنيابة �لعامة لتد�بري �خلدمة �ملجتمعية تتبع 
�لعام وتخت�س مبتابعة تنفيذ تد�بري �خلدمة �ملجتمعية  مبا�شرة للنائب 
�ل�شادرة عن حماكم �جلنح يف �إمارة �أبوظبي وفق �ملادة 120 من قانون 
تد�بري  عقوبة  �در�ج  على  تن�س  و�ل��ت��ي   2016 ل�شنة   7 رق��م  �لعقوبات 

�خلدمة �ملجتمعية يف بع�س مو�د �جلنح.

فقدان جواز �سفرت
فورموث   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
ع���ل���ي ب����ن ف����رم����ان ع���ل���ي ، 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )0 5 7 2 1 0 6 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4449444

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
ح�شني رونق علي ، باك�شتان 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )6899372( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 058/2506162

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل�����دع�����و /ه���������ارون 
 ، �هلل  ����ش���ف���ي���ع  �ل���ر����ش���ي���د 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )1 3 5 3 9 1 1 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3224245

فقدان جواز �سفرت
فقد �مل��دع��و /دي���د�ن خان 
باك�شتان   ، و�����س  دي��ن  ب��ن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4113602( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/5320336
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اأخبـار الإمـارات
 »ال�شحة« توؤكد �شالمة املنتجات الدوائية التي حتوي مادة »بارا�شيتامول«

•• دبي -وام:

دولة  يف  �مل�شوقة  �لأدوي����ة  �شالمة  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أك���دت 
“ وتنتمي  “ بار��شيتامول  �لفعالة  �مل���ادة  على  حت��ت��وي  و�ل��ت��ي  �لإم����ار�ت 
�أو  �لت�شنيع  يف  عيوب  �أي  م��ن  وخلوها  ل���الآلم  �مل�شكنة  �لأدوي���ة  ملجموعة 
عيوب يف جودتها. و�أو�شح �لدكتور �أمني ح�شني �لأمريي �لوكيل �مل�شاعد 
ل�شيا�شة �ل�شحة �لعامة و�لرت�خي�س رئي�س �للجنة �لعليا لليقظة �لدو�ئية 
عرب  �شحيحة  غري  وبيانات  ر�شائل  يتد�ولون  �لأف��ر�د  بع�س  �أن  بالدولة 
و�شائل �لتو��شل �لإجتماعي عن تلوث منتج ينتمي �إىل هذه �لفئة وم�شنع 
يف �شركة هندية موؤكد� عدم �شدور �أي تقارير حتذيرية من هيئة �لدو�ء 

يف بلد �ملن�شاأ �أو �أي من هيئات �لدو�ء �لعاملية.

�أن ج��م��ي��ع �لأ���ش��ن��اف �ل��دو�ئ��ي��ة �ل��ت��ي حت���وي مادة  ول��ف��ت �لأم�����ريي �إىل 
�لأمريكية  �مل�شانع  �لدولة وهي منتجة من  بار��شيتامول مرخ�شة د�خل 
�ملعتمدة و�ملوثوقة ويتم فح�س عينات ع�شو�ئية منها  و�لأوربية و�ملحلية 
�لنوعية و�لأب��ح��اث يف جممع دبي  ب�شكل دوري يف خمترب �شبط �جل��ودة 
يف  �ملعرو�س  �ل��دو�ئ��ي  �ملنتج  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �حليوية.  و�لتقنية  لالأبحاث 
�لتو��شل �لجتماعي يعود ل�شركة  مقطع فيديو يتم تد�وله على و�شائل 
�أدوية غري م�شجلة ول وجود ملنتجاتها يف �لدولة .. منوها �إىل �أن �لفيديو 
م�شجل يف �إحدى �لدول �لعربية ومن �لو��شح �أن �ل�شخ�س �ملتحدث غري 
خمت�س ومل ي�شرح �شبب �لتحذير بطريقة علمية م�شتندة �إىل �أدلة طبية 
�أي  �شمعة  ت�شويه  تبعات  �إىل  �لأم��ريي  �أو مرجعية �شحية موثوقة. ونبه 
�شنف دو�ئي من �أي جهة كانت �شو�ء بح�شن �أو �شوء نية وما يرتتب عليه 

من ��شت�شهال �لبع�س تد�ول هذه �لتحذير�ت عرب جمموعات �لأ�شدقاء 
و�لأقرباء يف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و�نعكا�شاته �ل�شلبية على �ملر�شى 
ل�شيما �أن مادة “بار��شيتامول” تعترب �ملادة �لفعالة يف كثري من �ملنتجات 
�لدو�ئية و�لأكرث ��شتخد�ما مما يت�شبب بتوقف بع�س �ملر�شى عن تناول 
�شلبية على  �آث��ار جانبية  �لبحث عن بد�ئل قد تكون لها  �أو  �لأدوي��ة  هذه 

�شحة �ملر�شى وعدم �لثقة بكفاءة �ملنظومة �لدو�ئية يف �لدولة.
دولة  ملجتمع  متميزة  �شحية  خ��دم��ات  تقدمي  على  �ل���وز�رة  حر�س  و�أك���د 
�لمار�ت وفقا للمعايري �لعاملية وتطوير نظام �لرقابة �لدو�ئية وتطوير 
�ل��دو�ئ��ي��ة �شمن  و�ل��رق��اب��ة  �لت�شجيل  �لإل��ك��رتون��ي��ة خل��دم��ات  �لأن��ظ��م��ة 
�لدولة  يف  و�ملجتمع  �لفرد  �شحة  �ملنتجات  ج��ودة  بتعزيز  ��شرت�تيجيتها 
عدم  على  �ملجتمع  �أف���ر�د  �لأم���ريي  وح��ث  و�لت�شريعات.  �ل�شيا�شات  وف��ق 

و�شائل  تتناولها  �لتي  �لر�شمية  غ��ري  �لأخ��ب��ار  ور�ء  �لنفعايل  �لن�شياق 
�لتحقق  و���ش��رورة  �ل��دو�ئ��ي��ة  �لأ���ش��ن��اف  بع�س  ع��ن  �لجتماعي  �لتو��شل 
ذلك  لأن  �ملحلية  �ل�شحية  �لهيئات  �أو  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  من 
مي�س �لأمن �ل�شحي و�لدو�ئي يف �لدولة . ولفت �إىل �أن وعي �ملجتمع يف 
�لطبية  و�مل�شتح�شر�ت  �لأدوي��ة  جمال  يف  �مل�شللة  �لإ�شاعات  �شد  �لدولة 
يدعم جهود وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع حيث ميكن ملن يرغب يف �لتاأكد 
�لدولة  يف  �مل�شجلة  �ل�شحية  �ملنتجات  �شالمة  تخ�س  معلومات  �أية  ب�شاأن 
�لهاتفي  �لت�شال  ع��رب  �ل���وز�رة  م��ع  �لتو��شل  عنها  �ل�����ش��ادرة  و�لتعاميم 
�أو   pv@moh.gov.ae �للكرتوين  �لربيد  �أو   042301000
http://www.moh. ”عرب �لر�بط �للكرتوين خلدمة  “ طمني
.gov.ae/ar/Services/Pages/TaminiService.asp

�شيف بن زايد ي�شهد توقيع مذكرة تفاهم 
للداخلية مع كلية  اآل مكتوم للتعليم العايل

•• اأبوظبي -وام:

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�لوز�رة  �لد�خلية يف مقر  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�لد�خلية  وز�رة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  �لأول  �أم�س 
باإ�شكتلند�  دن��دي  يف  �ل��ع��ايل  للتعليم  مكتوم  �آل  وكلية 
�ملوؤ�ش�شي و�لنتائج و�ملخرجات  لتعزيز م�شرية �لتطوير 
ع��ن وز�رة  �مل��ذك��رة  وق���ع  �ل�����ش��رط��ي.  بالعمل  ل��الرت��ق��اء 
�لد�خلية �لفريق �شيف �ل�شعفار وكيل �لوز�رة وعن كلية 
�آل مكتوم للتعليم �لعايل مريز� �ل�شايغ رئي�س جمل�س 
�أمناء كلية �آل مكتوم للتعليم �لعايل يف دندي باإ�شكتلند� 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ومدير مكتب 
 “ ب��رن��ام��ج  لطالبات  فر�شة  �لتفاهم  م��ذك��رة  وتتيح   .

�لطالبات �جلامعيات “ من �لوز�رة لاللتحاق بالدور�ت 
باإ�شكتلند�  �لكلية  تطرحها  �لتي  و�ل��رب�م��ج  و�مل�شاقات 
وتعزيز �لعالقات �لثنائية وتبادل �خلرب�ت و�ل�شر�كة يف 
موؤمتر�ت  �إقامة  يف  و�لتن�شيق  �لعلمي  �لبحث  جم��الت 

وندو�ت تخ�ش�شية ذ�ت �هتمام م�شرتك. 
�للو�ء  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م��ن  �ل��ت��وق��ي��ع  م��ر����ش��م  ح�����ش��ر 
�مل�����ش��اع��د للمو�رد  �ل��وك��ي��ل  �مل��ن��ه��ايل  �ل��ع��و���ش��ي  حم��م��د 
�لنعيمي  ر��شد  و�مل�شت�شار  بالإنابة  �مل�شاندة  و�خلدمات 
عام  مدير  �لظاهري  دمل��وج  ب��ن  حميد  حممد  و�لعميد 
�لأد�ء بالوز�رة و�لدكتور طيب  �ل�شرت�تيجية وتطوير 
�لكمايل و�لدكتور �شلطان ح�شني كرم�شتجي و�لدكتور 
�آل مكتوم  عبد �حلنان كرمي وم�شعود حممد من كلية 

للتعليم �لعايل يف دندي باإ�شكتلند�.

�شيف بن زايد مينح قطريا »ميدالية الإنقاذ«
•• اأبوظبي-وام:

منح �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية، �ملو�طن �لقطري �شعد مبارك عبد�لرحمن ميد�لية �أفر�د 
�ملجتمع “ميد�لية �لإنقاذ” من �لطبقة �لثانية تقدير� ل�شجاعته وت�شحيته 

بحياته لإنقاذ �شخ�س من �لغرق يف �لبحر على كورني�س ر�أ�س �خليمة.
وقام �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية بت�شليم �مليد�لية 
�للو�ء  بح�شور  “�شعد”  �ملتويف  �شقيق  عبد�لرحمن  مبارك  �إبر�هيم  �إىل 
�لركن �شعد بن جا�شم �خلليفي مدير عام �لأمن �لعام �لقطري، وذلك على 
�لدوحة  يف  �مل�شرتكة  �لقطرية  �لإمار�تية  �لأمنية  �للجنة  �جتماع  هام�س 

موؤخر�.
بو�جبه  �لقيام  يف  وتفانيه  له  �ملغفور  �شجاعة  على  �ل���وز�رة  وكيل  و�أث��ن��ى   
�لإن�شاين و�حل�شاري، موؤكد�ً �أن هذ� �لت�شرف �ل�شهم و�لنبيل يعك�س �أ�شالة 
�ل�شعب �لقطري �لذي �عتاد على �أن يهب لنجدة �مل�شتغيثني، و�لتفاين يف 
تقدمي يد �لعون و�مل�شاعدة لكل من يحتاج �إليها، د�عياً �إىل تعزيز هذه �لروح 

�حل�شارية �لنبيلة كقيمة �أ�شيلة وح�شارية يف جمتمعاتنا �خلليجية.

بلديتا ابوظبي وعجمان تبحثان تعزيز التعاون امل�شرتك يف جمال خدمة املتعاملني
•• عجمان-وام: 

ب��ح��ث وف���د م��ن ب��ل��دي��ة �أب��وظ��ب��ي م��ع م�����ش��وؤويل د�ئ����رة �لبلدية 
وتبادل  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  بعجمان  و�لتخطيط 
خدماتهما  م��ر�ك��ز  يف  �ملتعاملني  خ��دم��ة  جم���ال  يف  �خل����رب�ت 

خا�شة مبا يتعلق بنظام �لقرت�حات و�ل�شكاوى.
جاء ذلك خالل زيارة وفد من بلدية �أبوظبي برئا�شة �ملهند�س 
عمر حممد �لها�شمي مدير �إد�رة تطوير �خلدمات �ىل د�ئرة 
�ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان ب��ه��دف �لط����الع ع��ل��ى جمال 
تطوير وحت�شني �خلدمات و�لطالع على �لأنظمة و�لإجر�ء�ت 
�لتح�شني �خلا�شة باخلدمات  �إد�رة عملية  �ملتبعة يف  و�ملعايري 
�لتي تقدمها للمتعاملني. و�كد مرو�ن حممد �لنعيمي مدير 

�إد�رة مر�كز �خلدمة بد�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان خالل 
�لجتماع �لذي عقد بح�شور عدد من �مل�شوؤولني و�ملخت�شني يف 
قطاع �ملتعاملني بالد�ئرة �همية هذ� �للقاء �لذي يعترب خطوة 
�خلدمات  قطاع  تطوير  يف  و�إل�شهام  �لتعاون  لتعزيز  �إيجابية 
جديدة  خ����رب�ت  و�ك��ت�����ش��اب  �خل���دم���ة  م���ر�ك���ز  يف  للمتعاملني 
�لنعيمي عر�شا  م���رو�ن حممد  وق���دم  �مل��ه��م.  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  يف 
و�أهد�فها  ور�شالتها  �ل��د�ئ��رة  روؤي���ة  ع��ن  و�ف��ي��ا  �شرحا  ت�شمن 
�ل�شرت�تيجية و�جلهود �لتي تبذلها يف �شبيل تطوير �خلدمات 
..كما قدم عر�شا حول نظام  توفرها يف مر�كز �خلدمة  �لتي 
مع  �لتو��شل  وط���رق  لديها  �ملعتمد  و�لق���رت�ح���ات  �ل�شكاوى 
�ملتعاملني و�لرد على مالحظاتهم �ملختلفة وتطبيق �لإيجابي 
�أن �لد�ئرة تعمل بجهود قيادية على حتقيق  منها. ولفت �ىل 

�ملقدمة  �خلدمات  م�شتوى  رفع  �إىل  وت�شعى  �ملتعاملني  �شعادة 
�إمارة  تكون  �أن  �إىل  �لهادفة  �ملتطلبات  م��ع  يتما�شى  مب��ا  لهم 
عجمان ود�ئ��رة �لبلدية من �شمن �لأو�ئ���ل �لأك��رث متيز� من 

حيث �خلدمات �ملقدمة لأفر�د �ملجتمع وحتقيق �ل�شعادة لهم.
�طلع عليه  م��ا  �أب��وظ��ب��ي على  بلدية مدينة  وف��د  �أث��ن��ى  ب���دوره 
�لبلدية  د�ئ���رة  يف  �ملتعاملني  خدمة  يف  متميزة  منجز�ت  م��ن 
قدمته  على  ل��ل��د�ئ��رة  �شكره  ع��ن  م��ع��ر�  بعجمان  و�لتخطيط 
من خرب�ت يف �ملجالت �لتي مت بحثها خالل �للقاء �مل�شرتك 
بينهم وبني �مل�شوؤولني فيها ووجه دعوة للد�ئرة لالطالع على 
عدة  للمتعاملني يف جم��الت  �ملقدمة  �بوظبي  بلدية  خدماته 
و�لقرت�حات  �ل�شكاوى  و�نظمة  �لعقود  ت�شديق  �أب��رزه��ا  من 

و�خلدمات �لذكية وغريها.

بالتعاون وال�صراكة مع موؤ�ص�صة االإمارات لتنمية ال�صباب – برنامج �صاند

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم 3 دورات تدريبية يف جمال ال�شتجابة للطوارئ والأزمات
••  اأبوظبي –الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
و�ل�شحة  �لبيئة  مبكتب  متمثلة 
و�ل�شر�كة مع  بالتعاون  و�ل�شالمة 
�ل�شباب  لتنمية  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة 
من  �شل�شلة  ���ش��ان��د-  ب��رن��ام��ج   –
�ملتخ�ش�شة يف  �لتدريبية  �ل��دور�ت 
�ل��ك��ف��اءة و�ل��ق��در�ت و�ملهار�ت  رف��ع 
�خل����ا�����ش����ة مب����و�ج����ه����ة �ل�����ك�����و�رث 
و�لأزم����������������ات و�ل��������ط��������و�رئ ل����دى 

موظفيها.
دور�ت  �ل����ب����ل����دي����ة  ن�����ف�����ذت  وق�������د 
�ل���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��و�رئ و�لأزم�����ات 
�أ�شا�شيات  وت��ط��وي��ر  تعزيز  ب��ه��دف 
�ل���ش��ت��ج��اب��ة حل����الت �ل����ط����و�رئ ؛ 
منهجي  ب�شكل  �مل��وظ��ف��ني  و�إع����د�د 
�ل�شعور  وت���ن���م���ي���ة   ، م������درو�������س 

ملنهاج  وفقا  �لفريق  وبناء  �لقيادة 
�شاند بخ�شو�س معايري ومقايي�س 
�ل�شويدي  �مل���دين  �ل��دف��اع  برنامج 
�لأولية  �لإ���ش��ع��اف��ات  وم�����ش��اق��ات   ،
��شتخد�م جهاز  ، وكيفية  �ملتقدمة 
  CPR �ل��رئ��وي  �لقلبي  �لنعا�س 
بناء على منهاج �شاند وفقا ملعايري 
جمعية �لقلب �لأمريكية، وبرنامج 
لال�شتجابة  �مل����ت����ق����دم  �ل����ف����ري����ق 
م�شاق  و�أخ��ري�  �لطارئة،  للحالت 
تعريف �لقيادة . �جلدير بالذكر �أن 
برنامج تطوعي  �شاند هو  برنامج 
�لإمار�ت  دول��ة  نوعه يف  فريد من 
لال�شتجابة  ج��اء  �ملتحدة  �لعربية 
ل���ل���ط���و�رئ، وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى نقاط 
�لقوة من �لنماذج �لدولية �ملثبتة، 
�ل�شويدي  �مل���دين  �ل��دف��اع  ل�شيما 

وهيئة �ملو�طن �لأمريكي.

�ىل ثالث فئات من دور�ت ��شا�شية 
ثم متقدمة ومت �ختتامها بالدورة 
�ل���ق���ي���ادي���ة. ����ش��ت��ه��دف��ت �ل������دور�ت 
مدينة  بلدية  موظفي  �لتدريبية 
�بوظبي و�ملر�كز �خلارجية �لتابعة 
�لجمايل  �ل��ع��دد  و���ش��ل  حيث  لها 
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ق�شم �لتدريب و�لتطوير .
�لتدريب  م�������ش���اق���ات  و�����ش���ت���م���ل���ت 
للطو�رئ  لال�شتجابة  �لأ�شا�شية 
و�لأزم��ات على �لعديد من �ملحاور 
ملعايري  وف��ق��ا  �شاند  منهاج  �شمن 
�ملجتمعية  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  ب���رن���ام���ج 
و�لهيئة  �ل�����ط�����ارئ�����ة  ل����ل����ح����الت 
�لفدر�لية لإد�رة �لأزمات و�حلالت 
�لطارئة مثل �ل�شتعد�د للكو�رث ، 
ودورة �لقيادة ، و�لعمليات �لطبية 
مع  �ل���ت���ع���ام���ل  يف  و�ل���������ش����الم����ة   ،

نفو�شهم،  يف  �مل��دن��ي��ة  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
بتدريب  �ل����ربن����ام����ج  ق������ام  ح���ي���ث 
�مل���ت���ط���وع���ني ع���ل���ى �ل���ت���ع���ام���ل مع 
�حل��الت �لطارئة و�لأزم���ات، وزود 
باملهار�ت  �ملوظفني  �شاند  برنامج 
مع  �لتعامل  كيفية  ح��ول  �لالزمة 
�حل������الت �ل���ط���ارئ���ة ع��ن��د ح���دوث 
كو�رث و�لإ�شهام يف تاأمني �ل�شالمة 

لغريهم من �ل�شكان.
�إطار  �ل����دور�ت �شمن  وت��اأت��ي ه��ذه 
�شعي د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل 
نحو  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  – ب��ل��دي��ة 
�ملوظفني  ق��در�ت  بكفاءة  �لرت��ق��اء 
ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة حت��دي��ات �لأزم����ات 
على  ورف���ع مقدرتهم   ، و�ل��ك��و�رث 
تقدمي �خلدمات و�مل�شاندة لأفر�د 

�ملجتمع يف �حلالت �لطارئة .
وقد مت  ت�شنيف �لدور�ت �لتدريبية 

�لنف�شية  �لفعل  وردود   ، �حل��ر�ئ��ق 
للكو�رث ، و�لبحث و�لإنقاذ ، وفرز 
و�لتوعية   ، �حل������الت  وت�����ش��ن��ي��ف 
�لإره���اب، ويف جم��ال منهاج  ب�شاأن 
�لقلب  جمعية  ملعايري  وفقا  �شاند 
�لأم�����ري�����ك�����ي�����ة ج���������اءت م�������ش���اق���ات 
�لتدريب على كل من :�ل�شعافات 
�لأولية ، و�لإنعا�س �لقلبي �لرئوي 
�شامل  مت���ري���ن  �إج�������ر�ء  مت  ك��م��ا   ،
ببيئة  �ملكت�شبة  �مل��ه��ار�ت  لتطبيق 
حماكاة ت�شبيهية وت�شل�شل �أحد�ث 
�لو�قع.  م���ن  ق��ري��ب  )���ش��ي��ن��اري��و( 
لال�شتجابة  �ملتقدمة  �ل���دورة  �أم��ا 
للطو�رئ و�لأزمات فا�شتملت على 
 : منها  متنوعة  ت��دري��ب��ي��ة  ب��ر�م��ج 
�ملحلي  و�لإر����ش���اد  �ل��ف��ري��ق  تنظيم 
�أع�شاء  �إد�رة   ، �شاند  ملنهاج  وف��ق��ا 
 ، �لأزم��ات  �أثناء  �لتو��شل  �لفريق، 
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•• عجمان ـ الفجر 

�ل�شيد نا�شر علي �جلنيبي �ملدير �لتنفيذي  وقع 
�تفاقية  ب��ع��ج��م��ان  �خل��ريي��ة  �لإح�����ش��ان  جلمعية 
�لرئي�س  �ل���زب���ي���دي  ه�����اين  �ل�����ش��ي��د  م����ع  ت����ع����اون 
من  �ن��ط��الق��اً  �أم��ن��ي��ة  حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�مل�شاركة ورغبة �لطرفني يف توطيد  �أهمية مبد�أ 
�أو��شر �لتعاون �ملتبادل بينهما و�لتن�شيق �مل�شرتك 
�لعزيز،  �ل��وط��ن  خ��دم��ة  يف  �أه��د�ف��ه��م��ا  لتحقيق 
و�مل���ه���ار�ت وحتقيق  �مل���ع���ارف  ت��ب��ادل  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ع���الق���ات  يف  �ل��ت��ك��ام��ل 
�لإم����ار�ت.  �ملختلفة يف دول��ة  ب��ني جميع �جل��ه��ات 
�ملجتمعية  �خلدمة  تقدمي  �إىل  �لتفاقية  ت�شتند 
و�لإن�������ش���ان���ي���ة �ل���ت���ي ت���اأت���ي ���ش��م��ن حم�����اور “عام 
�خلريية  �لإح�����ش��ان  جمعية  ت��ه��دف  �إذ  �خلري”،  
�إىل م�شاعدة �ملحتاجني من ذوي �لدخل �ملحدود 
�أمنية  وتقوم موؤ�ش�شة حتقيق  �ل�شعيفة،  و�لفئات 
بالهتمام بالأطفال �مل�شابني باأمر��س م�شتع�شية 
�جلنيبي:  نا�شر  �ل�شيد  وقال  رغباتهم.  وحتقيق 
�إن جمعية �لإح�شان �خلريية رحبت بالتعاون مع 
حتقيق �أمنية يف �إطار �لتن�شيق �مل�شرتك و�ملتبادل 
بني �لطرفني وعزز هذ� �لتعاون بتوقيع �تفاقية 
�ملحتاجني  مل�شاعدة  �مل�شرتكة  �مل�شالح  لتحقيق 
وذوي �لدخل �ملحدود وحتقيق �لأهد�ف �ملن�شودة 
�مل�شرتكة  �ل��روؤي��ة  يحقق  ومب��ا  �ملجتمع  خدمة  يف 
لالإح�شان  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  وق����ال  ل��ل��ط��رف��ني. 
�أمنية،  حتقيق  مع  بال�شر�كة  نعتز  �إننا  �خلريية: 
�إذ �إنها ترتكز على مبادئ �إن�شانية، وب�شمة موؤثرة 
�إىل  معهم  ون�شعى  �لج��ت��م��اع��ي.   �ل�شعيد  ع��ل��ى 
حتقيق �أمنيات �لكثري من �لأطفال لر�شم �لب�شمة 
قلوبهم..  �إىل  �ل�����ش��ع��ادة  و�إدخ������ال  وج���وه���م  ع��ل��ى 

�إطار  �شمن  �إن�شاين  كو�جب  ياأتي  �لتعاون  فهذ� 
�ل��ت��ك��اف��ل �لج��ت��م��اع��ي و�ل���روؤي���ة �ل��وط��ن��ي��ة لدولة 
�جلنيبي:  و�أ�شاف  �لر�شيدة.  وقيادتها  �لإم���ار�ت 
�إىل  تهدف  �أمنية  �لتعاون مع حتقيق  �تفاقية  �ن 
توطيد �لعالقات و�لعمل �مل�شرتك لتقدمي خدمة 
�مل�شرتكة  �لإن�شانية  �مل�شاريع  متميزة يف عدد من 
�لإن�شانية  و�حل���الت  �لأ���ش��ر  دع��م  يف  ت�شهم  �لتي 
�لدولة  د�خ����ل  �مل���ح���دود  �ل��دخ��ل  وم�����ش��اع��دة ذوي 
لها  يهدف  �لتي  �لجتماعية  �خل��دم��ة  �إط���ار  ويف 
�لرئي�س  �لزبيدي  �ل�شيد هاين  وقال  عام �خلري. 
بال�شر�كة  نعتز  �أمنية:  ملوؤ�ش�شة حتقيق  �لتنفيذي 
و�لتعاون مع جمعية ر�ئ��دة يف �لعمل �خل��ريي يف 
تعك�س  و�لتي  �لإح�شان �خلريية  �لدولة كجمعية 
�إلتز�مها بالتعاون وم�شاركة خرب�تها مع خمتلف 
موؤ�ش�شات �لنفع �لعام يف �لدولة، �شتمكن �إتفاقية 
�أك��رب من  ع��دد  �إىل  �لو�شول  �ملوؤ�ش�شة يف  �لتعاون 

�لأطفال �مل�شابني باأمر��س تهدد حياتهم وحتقيق 
�أمنياتهم ومنحهم �لأمل و�لقوة و�ل�شعادة خالل 
تفعيل  �ملوؤ�ش�شة  تو��شل  كما  �لعالجية،  رحلتهم 
مع  و�خل��ريي��ة  �لإن�شانية  �ل�����ش��ر�ك��ات  وم�شاعفة 
خمتلف �جلهات يف �لدولة و�لتي تنعك�س نتائجها 
ن�شت  �مل�شاركة.  �لأط��ر�ف  جميع  على  �لإيجابية 
�لت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى �ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق يف جمال 
�ملمار�شات يف  و�أف�شل  و�ملعلومات  �خل��رب�ت  تبادل 
�ل��ع��م��ل �خل���ريي و�خل���دم���ات �لجتماعية  جم���ال 
خمتلف  يف  �لطرفني  بني  �لفني  �لدعم  وتقدمي 
خ�شو�شاً  �لطرفني،  لكال  �لخت�شا�س  جم��الت 
�مل��ع��ار���س �خل��ريي��ة، و��شتقطاب  �إق��ام��ة  يف جم��ال 
دعم �ملح�شنني للعمل �خلريي، �إ�شافة �إىل تبادل 
�لعمل  �لتدريبية بني �لطرفني وور���س  �خل��رب�ت 
�لتخ�ش�شية وكل ما من �شاأنه بناء �لقدر�ت ورفع 

كفاء�ت �لعاملني.

•• عجمان ـ الفجر

لتنمية   �مل��رك��زي��ة  �لإد�رة  �أط��ل��ق��ت 
حزمة  بعجمان  �لب�شرية  �مل����و�رد 
�خلطة  م����وؤ�����ش����ر�ت  و  م������ب������ادر�ت 
نحو   2017 ل�����ش��ن��ة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
حت���ق���ي���ق ج���م���ل���ة م�����ن �لأه����������د�ف 
خطتها  ���ش��م��ن  و���ش��ع��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
للمو�رد  �لثالثية  �ل�شرت�تيجية 

�لب�شرية 2018-2016.
�ملدير  �ل�������ش���وي���دي-  ر�����ش���د  و�أك������د 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����������الإد�رة �مل���رك���زي���ة 
�لب�شرية على �شعي   �مل��و�رد  لتنمية 
ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان  ب��ق��ي��ادة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي- 
��شتثمار  ل���دع���م  ع��ج��م��ان   ح���اك���م 
�لقيم  وتر�شيخ  �لب�شرية،  �ل��ك��و�در 
للمو�رد  �ل�شرت�تيجية  و�لأه��د�ف 
�ل��ب�����ش��ري��ة، م��ن خ���الل �مل���ب���ادر�ت و 
حتقق  �ل��ت��ي  �مل�شتحدثة  �مل�����ش��اري��ع 
�لأد�ء  �ل��ت��م��ي��ز يف  درج�����ات  �أع���ل���ى  
�مل�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��ر�ف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 

بكفاءة وفاعلية.
�مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  �إن  مو�شحا 
مبا  �مل����و�رد  ه��ذه  توظيف  يتطّلب 
مبا  ت��ط��وي��ره��ا  و  �مل�شتقبل  ي��خ��دم 
�لتي  �ل�شريعة  �مل��ت��غ��ري�ت  ي��و�ك��ب 
ت�����ش��ه��ده��ا �ل���دول���ة، �إذ ن��ح��ر���س يف 
�لإد�رة �ملركزية  على بناء �لكو�در 
�مل��و�ط��ن��ة �مل��وؤه��ل��ة و�ل����ق����ادرة على 

��شرت�تيجية   �أه����د�ف  �أرب��ع��ة  ع��ل��ى 
كفاء�ت  ت��ن��م��ي��ة  ت�����ش��م��ل  رئ��ي�����ش��ي��ة 
تكامل  �شمان  و  �لب�شرية،  �مل���و�رد 
�شيا�شات  و  �لت�شريعات  فاعلية  و 
�لب�شرية، توفري بيئة عمل  �مل��و�رد 
�ملعرفة  �إد�رة  ���ش��م��ان  و  ج���اذب���ة، 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  فاعلية،  و  ب��ك��ف��اءة 
�أربعة �أهد�ف ��شرت�تيجية م�شاندة 
ر�أ�س  تطوير  و  تنمية  يف  وتتمثل 
�مل����ال �ل��ب�����ش��ري، وت��ط��وي��ر ق���در�ت 
تخطيط  و  �ملعلومات،  تكنولوجيا 
و �إد�رة �ملو�رد �ملالية بكفاءة فعالية 
و  �لعمليات  ��شتد�مة  جانب  �إىل   ،

�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي.
�لإد�رة  �أن  �إىل  �ل�����ش��وي��دي  و�أ����ش���ار 
�مل�����رك�����زي�����ة و�����ش����ع����ت ع���������دد� من 
ملنهجيات  وفقا  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت 
�لإ�شتفادة  و  �لتقييم  و  �لتحليل 
ووفقا   ، �لأخ������رى  �ل���ت���ج���ارب  م���ن 
حيث   ، عجمان  �إم���ارة  لإحتياجات 
�شتعمل �لإد�رة خالل �لعام �حلايل 
على  م��ب��ن��ي��ة  م�����ب�����ادرة   18 ع���ل���ى 
�لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية  �لرئي�شية 
و �مل�شاندة تت�شمن �إعد�د �إ�شد�ر�ت 
�لب�شرية  �مل������و�رد  ت���خ���دم  ع���دي���دة 
�إم����ارة  يف �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
عجمان منها دليل �مل�شار �لوظيفي 
�ل�شالمة  و  �ل�������ش���ح���ة  ودل����ي����ل   ،
�ملكافاآت  ن��ظ��ام  و�إ����ش���د�ر   ، �ملهنية 
ودليل  و�حل�����و�ف�����ز،  �ل��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة 
و  �لتدريب،  ودليل   ، �ملعرفة  �إد�رة 

مو�كبة �لتطور�ت �ملت�شارعة.
وتطرق �ل�شويدي �إىل �أهم مالمح 
�خلطة �ل�شرت�تيجية و�لت�شغيلية 
 ،  2017 ل�شنة  �ملركزية  ل���الإد�رة 
يف  حتمل  �خل��ط��ة  �أن   �إىل  م�شري� 
طياتها عدد� من �مل�شاريع �لو�عدة 
حيث مت و�شع �خلطوط �لعري�شة 
�لعمل  ملنظومة  و�ل�شرت�تيجيات 
توجيهات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  �حل���ك���وم���ي 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�شو   – �لنعيمي  ر����ش��د 
ومتابعة  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
ب����ن حميد  �ل�������ش���ي���خ ع���م���ار  ���ش��م��و 
�لنعيمي-ويل عهد عجمان  و�لتي 
حتقيق  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  �ىل  ت��ه��دف 
وتركز   ،  2021 ع��ج��م��ان  روؤي�����ة 
�خل��ط��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل����الإد�رة 
�لب�شرية   �مل���و�رد  لتنمية  �مل��رك��زي��ة 

دليل �لإ�شتقطاب، و دليل �لو�شف 
�لقوى  وت��خ��ط��ي��ط   ، �ل���وظ���ي���ف���ي 

�لعاملة.
�لتنمية  ق�������ش���م  ����ش���ي���ع���م���ل  ك����م����ا 
و����ش���ع �خلطة  ع���ل���ى  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�لتدريبية �لعامة حلكومة عجمان 
�ل���ث���ان���ي���ة من  �ل��������دورة  �إط�������الق  و 
برنامج عجمان لإعد�د �لقادة ، �إىل 
جانب تنفيذ عدة �أن�شطة �شينظمها 
�لب�شرية  �مل�������و�رد  خ���دم���ات  ق�����ش��م 
على  �ملفتوح  �ل��ي��وم  فعاليات  منها 
�ل��دورة �لر�بعة من  م��د�ر �لعام، و 
معر�س عجمان للتوظيف و�مللتقى 
�حلكومي �ل�شنوي لعر�س �إجناز�ت 

�لدو�ئر �ملحلية يف �لإمارة.
�أن  �إىل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي   �مل���دي���ر  ون����وه 
�لإد�رة �ملركزية تعمل على �إعد�د و 
تطوير �لكفاء�ت �ل�شلوكية و �لفنية 
�ملتقاعدين  �إع��د�د نظام تعيني  و   ،
�إعد�د  و  �لتظلمات  نظام  وتطوير 
و�إعد�د  �لوظيفي  �ل�شلوك  ميثاق 
ن���ظ���ام �مل���ن���ح �ل���در�����ش���ي���ة  يف �إط����ار 
ت�شريعات  فاعلية  و  تكامل  �شمان 
�لب�شرية.و  �مل�������و�رد  ���ش��ي��ا���ش��ات  و 
�أو���ش��ح �أن��ه مت رب��ط ه��ذه �ملبادر�ت 
�ل�شرت�تيجية  �لأه�����د�ف  ك��ل  م��ع 
وت��وج��د م��وؤ���ش��ر�ت غ��اي��ة يف �لدقة 
وكل  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  قيا�شها  ل�����ش��م��ان 
ذلك مربوط مب�شتهدفات ل�شمان 
حتقيق �خلطة �ل�شرت�تيجية بكل 

فعالية.
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اأخبـار الإمـارات
تغيري ا�شم جائزة الإمارات لالبتكار والإبداع اإىل اجلائزة العاملية لالبتكار والإبداع

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �أمانة جائزة �لإمار�ت لالبتكار و�لإبد�ع عن تغيري �إ�شم �جلائزة 
�لعاملية لالبتكار و�لإب��د�ع، وذلك يف ظل خطة تو�شع  لي�شبح �جلائزة 
�جلائزة، وعزمها على ��شتقطاب مبدعني ومبتكرين من خمتلف �أنحاء 
�لعامل، ومبا يخدم حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة عرب �لإ�شتثمار يف عقول 

�لأجيال �لقادمة.
و�أكد �مل�شت�شار عبد�لرحمن مو�شى حمد�ن، موؤ�ش�س ورئي�س �جلائزة باأن 
�أه��د�ف �جلائزة ور�شالتها، ويو�كب يف  بالتو�فق مع  ياأتي  �لتغيري  هذ� 
�أن �أمانة �جلائزة  نف�س �لوقت تطورها �ملت�شارع و�مل�شتمر، م�شدد� على 
�ملجالت،  خمتلف  يف  ومهار�تهم  �ل�شباب  �حتياجات  يلبي  مب��ا  تعمل 

وت�����ش��ع��ى لإت���اح���ة �ل��ف��ر���ش��ة لأك���رب ع���دد مم��ك��ن م��ن��ه��م، ومب���ا ي��ع��زز من 
�لتناف�شية وتبادل �خلرب�ت، وي�شاهم يف فتح �ملجال ملزيد من �لبتكار�ت 

وق�ش�س �لنجاح يف �ملنطقة و�لعامل.
 ، ع��رب م��ر�ح��ل  وق��ال ح��م��د�ن �ن �جل��ائ��زة و�شعت خطة للتو�شع عاملياً 
وخارج  د�خ��ل  فرعية  جل��ان  ت�شكيل  على  تعمل  �جلائزة  �ن  �ىل  م�شري� 
�أمناء �جلائزة  �لب�شتكي رئي�س جمل�س  �لدولة. و�شرح �لدكتور عي�شى 
للتو�شع  مت�شارعة  بجهود  تعمل  �جل��ائ��زة  ب��اأن  �لتحكيم  جلنة  رئي�س 
عاملياً، لتكون �أحد �ملنابر �لتي تكت�شف جمموعة كبرية من �ملبتكرين و 

�ملبدعني يف خمتلف �ملجالت.
حملياً  فرعية  جلان  بت�شكيل  تقوم  �لعليا  �لتحكيم  جلنة  ب��اأن  و�أ�شاف 
�لفرعية  �للجان  ترفع  مبدئية حيث  ت�شفية  عمليات  لإج��ر�ء  دولياً  و 

 18 �ل�  �مل�شاريع  �أ�شحاب  ليتناف�س  م�شروعاً   18 �أف�شل  �لعليا  للجنة 
على ثالثة مر�كز.

للتعريف  خمتلفة  وزي����ار�ت  ج���ولت  بتنظيم  �جل��ائ��زة  �أم��ان��ة  و�شتقوم 
باجلائزة و�أهد�فها، حيث ز�رت موؤخر�ً جمهورية م�شر �لعربية لتن�شيق 

م�شاركة �لطلبة يف خمتلف فئات �جلائزة.
�لعليا لتحكيم �جلائزة نخبة من �خلرب�ء و �ملخت�شني  �للجنة  وت�شم 
وهم �لدكتور عي�شى �لب�شتكي رئي�س جامعة دبي، رئي�س جمل�س �أمناء 
�جلائزة، رئي�س جلنة �لتحكيم ، و�لدكتور �أحمد عبد �ملنان �لعور مدير 
�لدكتور  و  �لتحكيم،  �لتطبيقية، ع�شو جلنة  �لتكنولوجيا  عام معاهد 
عبد�لرحمن �حلمادي مدير عام معهد �أبوظبي للتعليم �لفني و�ملهني، 
كليات  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل��ع��ام��ري  ع���ادل  و�ل��دك��ت��ور  �لتحكيم،  ع�شو جلنة 

�لتقنية �لعليا ل�شوؤون �ل�شرت�تيجية و �لت�شال، ع�شو جلنة �لتحكيم، 
و �لدكتور ح�شن �لن�شا�س �أ�شتاذ دكتور باجلامعة �لأمريكية بال�شارقة، 
ع�شو جلنة �لتحكيم، و�ملهند�س حممد �ل�شام�شي ع�شو جمل�س علماء 
�إد�رة  مدير  ح�شن  �أحمد  �ملهند�س  و  �لتحكيم،  جلنة  ع�شو   ، �لإم���ار�ت 
وت�شعى  �لتحكيم.  جلنة  ع�شو  �ملتعددة،  لل�شلع  دب��ي  مركز  يف  �لإل��ت��ز�م 
�جلائزة مبختلف فئاتها �إىل تكرمي �مل�شاريع و�لبتكار�ت و�لخرت�عات 
�لتي تعود بالنفع على �ملجتمع، حيث ت�شم �جلائزة �شت فئات رئي�شية 
�ملبتكر  �لطالب  وفئتي  �شباب”،   – “�أطفال  �ملبتكر  �لفريق  فئتي  هي 
– �شباب  “�أطفال  علمياً  �ملتميز  �لطالب  وفئتي  – �شباب”،  “�أطفال 
“، ويتناف�س فيها ب�شكل فردي �لطلبة �ملتفوقني يف جمالت �لكيمياء 

و�لفيزياء و�لريا�شيات.

حاكم عجمان يكرم مروان وح�شن عبداهلل الر�شتماين

حاكم عجمان ي�شدر قرارا بتعيني عبد الرحمن ال�شام�شي م�شت�شارًا قانونيًا لإمارة عجمان

•• عجمان -وام:

حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كرم 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
يف  مبكتبه  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور  �ل����دي����و�ن 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
حميد  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  عجمان 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��وؤون �لد�ري����ة 

ع��ج��م��ان خ���الل �ل��ل��ق��اء ج��ه��ود �آل 
�ملحتاجني  دع����م  يف  �ل��ر���ش��ت��م��اين 
و�مل�شاكني  �لفقر�ء  من  و�ملتعففني 
ودعم  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ع���ام  ب�شكل 
ب������ر�م������ج �جل����م����ع����ي����ات �خل����ريي����ة 
�لد�خلية و�خلارجية. و�أ�شاد �شموه 
مطالبا  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  ب��ج��ه��وده��م��ا 
�جل��م��ي��ع �ن ي���ح���ذو� ح��ذوه��م��ا يف 
وم�شتمر  �أك��رب  ب�شكل  �خل��ري  عمل 
خريية  ب��ر�م��ج  تبني  على  و�لعمل 

و�مل��ال��ي��ة م�����رو�ن وح�����ش��ن عبد�هلل 
جلهودهما  ت��ق��دي��ر�  �ل��ر���ش��ت��م��اين 
يف �ل���ع���م���ل �لإن���������ش����اين و�خل�����ريي 
قدماه من خدمات جليلة يف  وم��ا 

خدمة �لوطن و�ملو�طنني.
�لر�شتماين  �لخوين  �شموه  و�شلم 
�شهادة �شكر وتقدير مل�شاهمتهما يف 
�لعمال �خلريية يف �مارة عجمان 

خا�شة و�لمار�ت عامة.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وث����م����ن 

�لفقر�ء  ع��ن��اء  م��ن  تخفف  ج��دي��ة 
كرمية  حياة  توفري  على  وتعينهم 
لأب��ن��ائ��ه��م. وع���رب م����رو�ن وح�شن 
عبد�هلل �لر�شتماين عن �شعادتهما 
ب��ه��ذ� �ل��ت��ك��رمي. وق����ال �ن���ه و�شام 
�أنهما  م��وؤك��دي��ن  ���ش��دري��ه��م��ا  ع��ل��ى 
�لعطاء  م�������ش���رية  ����ش���ي���و�����ش���الن 
و�عمال �خلري بكل مثابرة و�جتهاد 
خدمة  ���ش��ب��ي��ل  يف  �أك������رب  وب�����ش��ك��ل 
�لوطن و�ملو�طنني م�شيدين بدعم 

دولة  وح��ك��ام  �ل��ر���ش��ي��دة  حكومتنا 
�لإمار�ت بدعم �عمال �خلري.

و�أ����ش���اد� ب��دع��م وم�����ش��ان��دة �شاحب 
لأعمال  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 
�خل����ري و�جل��م��ع��ي��ات �خل���ريي���ة يف 
و�إم���ارة عجمان  ع��ام  �لدولة بوجه 
�ن  �مل��وىل عز وجل  خا�شة �شائلني 
يدمي على �شموه �ل�شحة و�لعافية 
و�لزده���ار  و�لنجاح  �لعمر  وط��ول 

لإمارة عجمان ودولة �لإمار�ت.

•• عجمان-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
قر�ر�  �م�س  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
قانوين  م�����ش��ت�����ش��ار  ت��ع��ي��ني  ب�������ش���اأن 
لإم��ارة عجمان. ون�س �لقر�ر على 
�ل��رح��م��ن علي  ���ش��ع��ادة ع��ب��د  تعيني 
م�شت�شار�  �ل�شام�شي  �شعيد  حميد 
ق��ان��ون��ي��ا لإم������ارة ع��ج��م��ان بدرجة 

مدير عام بالديو�ن �لمريي.

و��شنطن . وعمل ع�شو� يف �ل�شلطة 
 1988 �ل��ف��رتة  خ��الل  �لق�شائية 
�ملجل�س  يف  عمل  كما   1996 �ىل 
 1996 �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي م���ن 
قانوين  ك��م�����ش��ت�����ش��ار   2016 �ىل 
للمجل�س ثم �لأمني �لعام لل�شوؤون 
باملجل�س  و�ل��ربمل��ان��ي��ة  �لت�شريعية 
�ل�شوؤون  ق��ط��اع��ي  ع��ل��ى  و������ش����رف 
�لربملانية  و�ل�����ش��وؤون  �لت�شريعية 
�خلارجية  ب���امل�������ش���ارك���ات  �مل��ع��ن��ي��ة 
و�لزيار�ت  �مل���وؤمت���ر�ت  يف  �ملتمثلة 

وي��ك��ون ه���ذ� �ل��ق��ر�ر ن��اف��ذ� قانونا 
عليه  �لتوقيع  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار� 
�لر�شمية  �جل����ري����دة  يف  وي��ن�����ش��ر 
�جلهات  ع���ل���ى  وي���ع���م���م  ل�����الإم�����ارة 
�أن  يذكر  مبقت�شاه.  للعمل  �ملعنية 
���ش��ع��ادة ع��ب��د�ل��رح��م��ن ع��ل��ي حميد 
كلية  م��ن  ت��خ��رج  �ل�شام�شي  �شعيد 
و�ل���ق���ان���ون م���ن جامعة  �ل�����ش��ري��ع��ة 
وح�شل   1988 ع����ام  �لم��������ار�ت 
�لقانون  يف  �ملاج�شتري  درج��ة  على 
�لدويل من �جلامعة �لمريكية يف 

�ل����ربمل����ان����ي����ة وجل��������ان �ل�������ش���د�ق���ة 
و�لندو�ت وغريها. كما مثل �لدولة 
�لد�خلية  �ل��ل��ج��ان  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 
موؤ�ش�س  ع�����ش��و  وه���و  و�خل���ارج���ي���ة 
�ل��ع��رب��ي وع�����ش��و جمعية  ل��ل��ربمل��ان 
�لمناء �لعامني �لدوليني بالحتاد 
�لربملاين �لدويل يف جنيف وع�شو 
�لتقرير  ملتابعة  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 
�لن�شان  حلقوق  �ل�شامل  �ل���دوري 
للقانون  �لوطنية  �للجنة  وع�شو 

�لدويل �لإن�شاين.

الأوقاف و�شوؤون الق�شر بدبي ت�شدد ديون 25 اأ�شرة بقيمة 6.167 مليون درهم
•• دبي-وام:

ديون  ب��دب��ي  �لق�شر  و���ش��وؤون  �لأوق����اف  موؤ�ش�شة  ���ش��ددت 
حو�يل 25 �أ�شرة ممن توفى معيلهم خالل �لعام �ملا�شي 
�حلا�شنات  على  تخفيفا  دره��م  مليون   6.167 بقيمة 
مقومات  وت��وف��ري  حياتهن  ��شتمر�ر  لت�شهيل  و�لق�شر 
�ن�شجاما مع عام �خلري وتخفيفا  �لكرمي وذلك  �لعي�س 
�ملبادرة  ه��ذه  وج���اءت    . للمعيل  �ل��ف��اق��د�ت  �لن�شاء  على 
م�شوؤولية  لتعزيز  ر  �لق�شّ �إ�شعاد  مبادر�ت  �شل�شلة  �شمن 
�ملوؤ�ش�شة و�لتز�مها بتفعيل �لتكافل �لجتماعي و�لوقوف 
نتيجة  وم�شاندتهم  بدعهم  �ملحتاجة  �لفئات  جانب  �إىل 
�ل���ظ���روف �ل��ت��ي مي����رون ب��ه��ا وت��ر���ش��ي��خ��ا ل����روح �لتالحم 

�أف��ر�د �ملجتمع و�لت�شجيع على ن�شر قيم  و�لتما�شك بني 
�لت�شامح و�ل�شعور بامل�شوؤولية.  وقال �شعادة خالد �آل ثاين 
نائب �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر بدبي 
�أ���ش��رة م��ن بني   25 ���ش��د�د دي��ون  �إىل  ب���ادرت  �ملوؤ�ش�شة  �أن 
و�ملحتاجات  �لديون  تر�كم  من  ت�شرر�  �لأك��رث  �حل��الت 
يف ذ�ت �لوقت �إىل مبالغ مالية لتحقيق �ل�شتقر�ر �ملادي 
�لن�شاء  حياة  �شهلت  �ملبادرة  هذه  �أن  م�شيفا   . و�ملعي�شي 
جمعة  زي��ن��ب  �أف����ادت  جانبها  وم��ن  �لق�شر.  و�أط��ف��ال��ه��ن 
هذه  �أن  ب��الإن��اب��ة  �لق�شر  ���ش��وؤون  �إد�رة  م��دي��رة  �لتميمي 
�ملبادرة �شاهمت �إىل رفع موؤ�شر �ل�شعادة للق�شر و�لأمهات 
وحتقيق �ل�شتقر�ر �ملادي و�لجتماعي و�لكتفاء �لذ�تي 

بعد �لتخل�س من �لأق�شاط �ل�شهرية �ملرتتبة عليهم.

ال لال�صتثناءات وامل�صتمعني

الرتبية متدد وتفتح الت�شجيل بالريا�س والأول باملدار�س احلكومية واخلا�س
•• دبي – حم�سن را�سد

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  م����ددت 
فرتة �لت�شجيل للطلبة �مل�شتجدين 
و�ل�شنة  �لأطفال  ريا�س  مبرحلة 
�حلكومية  ب����امل����د�ر�����س  �لأوىل 
�ملقبل  �ل��در����ش��ي  للعام  و�خل��ا���ش��ة 

.2018 –  2017
وحددت �لوز�رة يف تعميم �أ�شدرته 
�لت�شجيل  م��وع��د  �ل�����ش��اأن  ب��ذل��ك 
للطلبة �ملو�طنني و�أبناء �ملو�طنات 
 2017-3-1 م����ن  �ل����ف����رتة  يف 

وحتى 2017-4-30.

يف �مل��ئ��ة م��ن �إج���م���ايل �ل��ط��ل��ب��ة يف 
�ل���و�ح���دة  �ل�����ش��ع��ب��ة  �مل���در����ش���ة ويف 

د�خل �ملدر�شة ذ�تها.
و�أج���������ازت �ل���������وز�رة ق���ب���ول �أب���ن���اء 
�لعاملني  غ����ري  م����ن  �ل����و�ف����دي����ن 
ب���امل���د�ر����س  �إحت�����ادي�����ة  يف ج����ه����ات 
مناطق  يف  للقاطنني  �حلكومية 
�أقرب  ع��ن  ك��م   50 تبعد  �شكنية 

مدر�شة خا�شة.
وك�شفت �لوز�رة عن حت�شيل بدل 
�ل��ر���ش��وم �ل��در����ش��ي��ة �مل���ق���ررة على 
للقر�ر�ت  �لطلبة �لو�فدين طبقاً 
و�ل��ن��ظ��م �ل�������ش���ادرة ع���ن �ل������وز�رة 

�ملعلومات  ن���ظ���ام  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة 
�لطالبية “��س �آي �ي”.

�ل�شماح  ع��دم  �إىل  �ل����وز�رة  ودع���ت 
�لدر��شة  يف  ب��الإن��ت��ظ��ام  للطلبة 
بعد  �إل  �ل���در�����ش���ي  �ل���ع���ام  ب���د�ي���ة 
�إعتماد ملف  �إ�شتكمال  �لتاأكد من 
�ل��ط��ال��ب م���ن ق��ب��ل �ل������وز�رة على 
�إىل  ��س”، م�شرية  �آي  “��س  نظام 
�لطلبة  بقبول  �لل��ت��ز�م  ���ش��رورة 
�مل�شتجدين وفق �ملناطق �ل�شكنية.
�لوز�رة  ح��ددت  مت�شل  �شياق  ويف 
م���وع���د ت�����ش��ج��ي��ل �ل��ط��ل��ب��ة �أب���ن���اء 
�ل��و�ف��دي��ن �ل��ع��رب يف �ل��ف��رتة من 

و�أك��دت يف تعميمها �لذي ح�شلت 
“ على ن�شخة منه عدم  “ �لفجر 
قبول �لطلبة كم�شتمعني وكذلك 
عدم �لإ�شتثناء باملدر�شة �أو ريا�س 
�لأطفال، و�أن يتم ت�شجيل �لطلبة 
�شمن �لعمر �لقانوين فقط ومن 
تنطبق عليهم �ل�شروط �لو�ردة يف 

لئحة ت�شجيل �لطلبة.
و����ش���ددت �ل�������وز�رة ع��ل��ى �لإل���ت���ز�م 
�لهوية  ببطاقة  �لطلبة  بت�شجيل 
�أن��و�ع �لتعليم �لعام  فقط يف كافة 
�إد�رة  �إلتز�م  و�خلا�س، �إ�شافة �إىل 
بالت�شجيل  �ل��رو���ش��ة  �أو  �مل��در���ش��ة 

�لأحد  – وحتى   2017-4-16
�ملو�فق 2017-4-30. 

ي�����ش��رتط لقبول  �أن����ه  و�أو����ش���ح���ت 
�لطلبة �لو�فدين يف �ل�شف �لأول 
للمقابلة  �ل��ط��ال��ب  �إج��ت��ي��از  ب��ع��د 
�لقبول،  و�خ���ت���ب���ار  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى قبول  �إىل  م�����ش��رية 
�لذين  �ل���ع���رب  �ل���و�ف���دي���ن  �أب���ن���اء 
�أو  �لإحت��ادي��ة  باحلكومة  يعملون 

�ملحلية يف مد�ر�س �لتعليم �لعام.
ول��ف��ت��ت �ل������وز�رة �إىل ع���دم زي���ادة 
�ل��ط��ل��ب��ة �ل��و�ف��دي��ن �مل��ق��ب��ول��ني يف 
�مل������د�ر�������س �حل���ك���وم���ي���ة ع����ن 20 

للطالب ل يقبل ت�شجيله.
وعن �لت�شجيل يف �ملد�ر�س �خلا�شة 
�أكدت �لوز�رة �أن �لت�شجيل للطلبة 

�لقبول،  ���ش��روط  �إ���ش��ت��ك��م��ال  ب��ع��د 
�أن��ه يف ح��ال ع��دم �لتز�م  مو�شحة 
ويل �لأمر بدفع �لر�شوم �لدر�شية 

�خلا�شة  �مل��د�ر���س  يف  �مل�شتجدين 
و�لرو�شة �لأوىل و�لثانية و�ل�شف 

�لأول جلميع �جلن�شيات. 

بح�صور اكرث من 250 �صخ�صا

غرفة عجمان تنظم ندوة قانونية بعنوان »قانون ايجار العقارات يف اإمارة عجمان«
•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
بعنو�ن  ق��ان��ون��ي��ة  ن�����دوة  ع��ج��م��ان 
�إمارة  يف  �لعقار�ت  �يجار  “قانون 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  وذل�����ك  عجمان” 
بح�شور  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �ل������ن������دو�ت 
من  ����ش���خ�������س   250 م�����ن  �ك������رث 
�مل��ه��ت��م��ني ب��ال�����ش��اأن �ل���ع���ق���اري من 
و�ملالك  �لعقارية  �ملكاتب  ��شحاب 
على  ل����ل����وق����وف  و�مل�������ش���ت���اأج���ري���ن 
�ل���ق���ان���ون �جل���دي���د �لذي  م��الم��ح 
يحكم �لعالقة بني طريف �لعالقة 

�لإيجارية.
فريمونت  ف��ن��دق  يف  �ل��ن��دوة  �شهد 
�شلطان بن  �ل�شيخ  �شعادة  عجمان، 
بن  حمد  و���ش��ع��ادة  �لنعيمي  �شقر 

حممد  ���ش��ع��ادة  و  �ل�شام�شي  غ��امن 
�لعرياين  ���ش��امل��ني  ب���ن  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة 
غرفة  �إد�رة  جم���ل�������س  �أع���������ش����اء 
�ل�شويدي  �شامل  و�شعادة  عجمان، 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان، وعدد 
م��ن م�����ش��وؤويل �جل��ه��ات �حلكومية 

�ملعنية بعنو�ن �لندوة.
و����ش��ت��ه��ل��ت �ل���ن���دوة ب��ك��ل��م��ة عريف 
�حل��ف��ل، ه��ن��دي �مل��ط��رو���ش��ي �لذي 
ب��احل�����ش��ور م��وؤك��د� �ن  رح���ب فيها 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان ت��ه��دف م��ن خالل 
�لندوة �إىل خدمة وتن�شيط �لقطاع 
�أحد  باعتباره  �لإم��ارة  يف  �لعقاري 
�لقت�شادي  �لقطاع  �هم حمركات 
ومن�����وه ك��م��ا ت���ه���دف �ل���غ���رف���ة �إىل 
�لتجار  م����ن  �ع�����ش��ائ��ه��ا  ت���ع���ري���ف 
يف  �مل�شتجد�ت  باأهم  و�مل�شتثمرين 

تنمية �لقت�شاد و��شتد�مته.
�ي���ج���ار  ق�����ان�����ون  ن�������دوة  �ن  و�ك�������د 
�إم���ارة عجمان جاءت  �ل��ع��ق��ار�ت يف 
مل����و�ك����ب����ة �ل���ن���م���و �ل���ك���ب���ري �ل�����ذي 
ت�����ش��ه��ده �إم�����ارة ع��ج��م��ان يف جمال 
وتعمري  �ل��ع��ق��اري��ة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�ملباين  �قامة  �لأر����ش��ي من خالل 
��شتثمارها  بغر�س  عليها  �ملتنوعة 
�ل�شكنية  ل��الغ��ر���س  وت���اأج���ريه���ا 

و�لتجارية و�ل�شناعية.
مو�شحا �ن منو �ل�شتثمار �لعقاري 
�إىل  �أدى  �لإم������ارة  ت�����ش��ه��ده  �ل����ذي 
�ملنازعات  عدد  زي��ادة م�شطردة يف 
وبناء  لذلك  للعقار�ت،  �ليجارية 
عمار  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  على 
عهد  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  عجمان 

�مل�������ش���ت���اأج���ر ع���ل���ى �ل���ع���ق���ار �مل���وؤج���ر 
و�لن�شاء�ت �ل�شافية و�ل�شالحات 
�ل�شادر  و�ل��ت��ع��دي  و�ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات 
على �ل��غ��ري و�حل���الت �ل��ت��ي يجوز 
�مل��اأج��ور وحق  فيها �خ���الء �ل��ع��ق��ار 
بعد  للعقار  �ل��رج��وع  يف  �مل�شتاأجر 
�لعقار  وفتح  تعوي�شه  �أو  �خ��الئ��ه 
�مل�شتاأجر  �مل��وؤج��ر وج��رده يف غياب 
و�خت�شا�شات  �مل���ن���ازع���ات  وجل��ن��ة 
جلنة �ملنازعات و�جر�ء�ت منازعات 
ق���ر�ر�ت جلنة  �لي��ج��ار�ت وحجية 
و�لتما�س  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  �مل���ن���ازع���ات 
جلنة  ق��������ر�ر  يف  �ل����ن����ظ����ر  �ع����������ادة 
�لقانون  �أن  �إىل  م�شري�  �ملنازعات. 
ج��اء لخت�شار �لج���ر�ء�ت وحفظ 

حقوق �ملوؤجر و�مل�شتاأجر. 
ه��ذ� و�أ���ش��اد ع��م��ار ع��ب��د�ل��ك��رمي �آل 

ق��ان��ون �ي��ج��ار �ل��ع��ق��ار�ت يف �إم���ارة 
عجمان.

ه���ذ� و�ك���د ���ش��ع��ادة ح��م��د ب��ن غامن 
�لقانونية  �ل��ن��دو�ت  �أن  �ل�شام�شي 
لها  عجمان  غ��رف��ة  تنظمها  �ل��ت��ي 
�أع�شاء  �إ�شتد�مة  يف  خا�شة  �همية 
�لغرفة وتوفري �لعديد من �ل�شبل 
لنمو �لعمال و�ل�شتثمارت بعيدة 
ل�شيما  و�لق�شايا،  �مل��ن��ازع��ات  ع��ن 
و�ن تلك �لندو�ت يقدمها نخبة من 
�ملخت�شني و�مل�شت�شارين �لقانونيني 
�لعديد  وط��رح  �لخت�شا�س  وذوي 
م���ن �مل��و����ش��ي��ع �ل��ت��ي ت��ه��م قاعدة 
كبرية من متعاملي غرفة عجمان 
حقوقهم  م��ع��رف��ة  م��ن  ومتكينهم 
�لذي ي�شاهم يف  وو�جباتهم �لمر 
يف  وي�شب  �لقانوين  �لوعي  زي��ادة 

�لنمو  ظ���ل  يف  ل���ش��ي��م��ا  �ل���ع���ق���اري 
�ل�شوق  ي�������ش���ه���ده  �ل������ذي  �ل���ك���ب���ري 

�لعقاري يف �لإمارة.
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  بحر�س  و����ش��اد 
وتوجيهها �لد�ئم ب�شرورة م�شاركة 
ممثلي �ل�شاأن �لعقاري من �لدو�ئر 
�خلا�شة  و�جل�����ه�����ات  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لعاملة بالقطاع و�أ�شحاب مكاتب 
مناق�شة  يف  و�لقانونيني  �لعقار�ت 
وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر و�ل���ت���ع���رف على 
خمتلف �لآر�ء ل�شمان حقوق كافة 

�لطر�ف. 
تطبيق  وعرف �حل�شور مبجالت 
�ليجار  عقد  من  وبنوده  �ملر�شوم 
وم�����دة �لإي����ج����ار وم��ب��ل��غ �لإي���ج���ار 
�ملوؤجر  للعقار  �مل��وؤج��ر  و���ش��م��ان��ات 
وحمافظة  �ملوؤجر  �لعقار  و�شيانة 

�ملنازعات  جلنة  مع  �لت�شاور  وبعد 
�ملحلية  و�ل�����ش��ل��ط��ات  �لي���ج���اري���ة 
و�ملعنية بالقطاع �لعقاري  مت عقد 
عدد من �لجتماعات وور�س �لعمل 
على  �ملقرتحة  �لتعديالت  ملناق�شة 
عجمان  يف  �لعقار�ت  �يجار  قانون 
�ل�شاملة  �ل��ن��ه�����ش��ة  ي����و�ك����ب  مب����ا 

للقطاع �لعقاري يف �لإمارة.
و����ش��ت��ه��ل��ت �ل����ن����دوة ب���ورق���ة عمل 
ق��دم��ه��ا ����ش���ع���ادة ع��ب��ا���س �ل��ن��ي��ل – 
�مل�شت�شار �لقانوين بديو�ن �شاحب 
��شتعر�س  عجمان،  حاكم  �ل�شمو 
 2 رق��م  �لم��ريي  �ملر�شوم  خاللها 
باإ�شد�ر  و�خلا�س  2017م  ل�شنة 
ق��ان��ون �ي��ج��ار �ل��ع��ق��ار�ت يف �إم���ارة 
ن�شو�س  �ن  م��و���ش��ح��ا  ع���ج���م���ان، 
�لقطاع  من���و  يف  ت�����ش��ب  �ل���ق���ان���ون 

كايد مدير �د�رة �لتنظيم �ليجاري 
ب����د�ئ����رة �ل���ب���ل���دي���ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط � 
�حلكومية  �جلهات  ب��دور  عجمان، 
وذكية  �شريعة  خ��دم��ات  ت��وف��ري  يف 
ل���ل���ق���ط���اع �ل������ع������ق������اري، و�أو�������ش������ح 
�لت�شديق  نظام  للح�شور خطو�ت 

�للكرتوين ومر�حله.
ويف ختام �لندوة قام �ل�شيخ �شلطان 
بن �شقر �لنعيمي وحمد بن غامن 
�ل�شويدي  �شامل  �شعادة  �ل�شام�شي 
عبا�س  �لقانوين  �مل�شت�شار  بتكرمي 
مت  كما  عبد�لكرمي،  وعمار  �لنيل 
للندوة  �لذهبيون  �ل��رع��اة  ت��ك��رمي 
للعقار�ت  �جل����ن����اح����ي  “مركز 
للعقار�ت،  �ل��ر����ش��خ��ون  وموؤ�ش�شة 
للعقار�ت”  �ل���ه���وي���دي  و����ش���رك���ة 

و�لر�عي �لف�شي مطعم د�نيال.
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ا�شدار الكتاب ال�شنوي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 2016 
•• الفجرية -وام:

�ل�شمو  �شاحب  �ل�شنوي  �لكتاب  �لفجرية  حلكومة  �لإعالمي  �ملكتب  �أ�شدر 
�أن�شطة �شاحب  �أب��رز  يوثق  �ل��ذي   2016 �ل�شرقي  �ل�شيخ حمد بن حممد 
�ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية 
�مل�شاركة  178 �شفحة -  �لكتاب - �لذي يقع يف  على مد�ر عام كام. ويربز 
�لهامة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�ملوريتانية  �لعا�شمة  يف  �ل�27  �لعربية  �لقمة  �أع��م��ال  يف  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  ممثال  نو�ك�شوط 
�لدولة حفظه �هلل �ذ كانت م�شاركة �لم��ار�ت يف �لقمة حمط �هتمام عربي 
ودويل كبري ، ملا متلكه قيادتها �لر�شيدة من روؤى ثاقبة يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
. وعر�س �لكتاب لقاء�ت �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية مع عدد من �ل�شيوخ 

�ل��وزر�ء وعدد من قنا�شل و روؤ�شاء حكومات عدد من دول جمل�س  ومعايل 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�لدول �لعربية و�لإ�شالمية و�لأجنبية ومنها 
ليبيا ، و�أوكر�نيا ، و جمهورية كوريا، و�شنغافورة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
و�م  �لإم���ار�ت  �أنباء  وكالة  �أجرته  �ل��ذي  �حل��و�ر  �لكتاب  ور�شد   . ،وفنزويال 
�ملالحية  و�أهميتها  �ملنطقة  �لفجرية يف  �إم��ارة  وتناول فيه مكانة  �شموه  مع 
وروؤية �شموه مل�شتقبل �لإم��ارة �لنفطي وطموحاته يف �لرتكيز على �لتنمية 
�لقائمة حالياً يف �لم��ارة كخدمات  �مل�شتد�مة من خالل تطوير �لقطاعات 
بالنمو  ب��د�أت  �لتي  �لقطاعات  تتبعها  �أن  على  �ل��غ��ذ�ء  و�إن��ت��اج  و�ل��غ��از  �لنفط 
�لتعد�د  على  �لرتكيز  على  ع��الوة  �لكيماويات،  وقطاع  كال�شياحة  م��وؤخ��ر�ً 
�شاحب  م�شاركة  �لكتاب  وي�شتعر�س  �حتياجاته.  وتوفري  �ملتز�يد  �ل�شكاين 
�ل�شمو حاكم �لفجرية يف �فتتاح متحف �لحتاد �لذي د�شنه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�آل نهيان ويل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  حاكم دبي رع��اه �هلل و�شاحب 
�ل�شمو  �أ�شحاب  �مل�شلحة بح�شور  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  �أبوظبي نائب  عهد 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت ، حيث �أقيم �ملتحف بجانب د�ر 
�لحتاد �لذي مت فيه توقيع وثيقة قيام �حتاد دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لفجرية  �ل�شمو حاكم  �شاحب  �فتتاح  �لكتاب  ر�شد  كما   .  1971 �لعام  يف 
للدورة �لأوىل ملهرجان �لفجرية �لدويل للفنون ، مب�شاركة �أكرث من 700 
يف  �لكتاب  ووث��ق   . و�أجنبية  عربية  دول��ة   65 ح��و�يل  ميثلون  و�شيف  فنان 
جامعة  �نطالقة  ع��ن  �لر�شمي  �لع���الن  لحتفال  �شموه  ح�شور  �شفحاته 
�لفجرية �لذي �أكد خالله �شموه �أن للجامعة �شيكون لها دور بناء يف توفري 
�ملعرفة لبناء �لمار�ت و�أبناء �لدول �ملجاورة. كما وثق �لكتاب حدثا تاريخيا 
2016 جناحا  �لعام  خ��الل  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �لفجرية  �شطرت من خالله 
وتفرد� وب�شمة مميزة يف �شجل �إجناز�تها �مل�شرق و�ملتمثل يف تد�شني �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ل� �لر�شيف �لبرتويل �لأول و�لأعمق 
بالعامل لتحميل ناقالت �لنفط �لعمالقة و�ملطل على �شاحل �ملحيط �لهندي 
، مما �شيمكن ميناء �لفجرية من تطوير خدماته يف ظل تنامي �ل�شتهالك 
�لعاملي للنفط . وعر�س �لكتاب ت�شييد مقر جديد لنادي �لفجرية لل�شطرجن 
�لنتائج  �لنادي وحتقيقه  تثميناً لجن��از�ت  وذلك  �شموه  باأمر من  و�لثقافة 
�مل�شرفة لالمارة يف لعبة �ل�شطرجن. كما وثق �لكتاب تد�شني �شاحب �ل�شمو 
حاكم �لفجرية �إكمال مرحلة �لتو�شعة �ل�شابعة لفوباك هور�يزون و�ملعروفة 
مب�شروع ب��الك ب��ريل و�ل��ذي تنفذه فوباك ه��ور�ي��زون �لفجرية �مل��ح��دودة ، 
478 مليون مرت مكعب ،  و��شافتها �شعة تخزينية من �لنفط �خلام تبلغ 

لرتتفع �ل�شعة �لتخزينية للمن�شاأة �إىل 2.6 مليون مرت مكعب.
وتتبع �لكتاب �للقاء�ت و�لتفاقيات و�لفعاليات �لتي حظيت باهتمام وح�شور 

�شموه يف �لفجرية يف جمال �لنفط و�لطاقة و�لعالم و�لريا�شة.

فاطمة بنت مبارك ت�شيد بالتعاون بني املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة و”الإمارات لل�شباب”
•• ابوظبي-وام:

�لعام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أ���ش��ادت 
لالأمومة  �لعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لعلى  �لرئي�س 
و�هتمامهما  لل�شباب  �لإم���ار�ت  وجمل�س  �ملجل�س  بني  بالتعاون  و�لطفولة 

بالق�شايا �لتي تهم �ل�شباب خا�شة فئة ذوي �لعاقة .
�ل�شبابية  �حللقة  بانعقاد  �هتمامها  ع��ن  لها  ت�شريح  يف  �شموها  وع���ربت 
و�لتعرف على  �بوظبي لال�شتماع �ىل مطالبهم  �لعاقة يف  بذوي  �خلا�شة 

�حتياجاتهم .
�مل��ب��ادرة م��ن ج��ان��ب �ملجل�س �لع��ل��ى لالأمومة  ب��ه��ذه  ��شيد  “ �ن��ن��ي  وق��ال��ت 
و�لطفولة ووز�رة �لدولة ل�شوؤون �ل�شباب للتعرف على �ملطالب �لتي تخ�شهم 

و�ل�شتماع �ليها و�لعمل على تنفيذها “.
وذكرت �ننا نحث د�ئما على متتع �لأطفال ذوي �لإعاقة باحلق يف �لتعبري 
بحرية عن �آر�ئهم يف جميع �مل�شائل �لتي مت�شهم مع �عطاء �لهتمام �لو�جب 
لهم وفقاً ل�شنهم ومدى ن�شجهم، وذلك على �أ�شا�س �مل�شاو�ة مع غريهم من 
�لأطفال وتوفري �مل�شاعدة على ممار�شة ذلك �حلق، مبا يتنا�شب مع �إعاقتهم 
ب�شكل  بال�شباب  تعني  �لتي  �لنقا�شية  �ن مثل هذه �حللقات  و�كدت  و�شنهم. 
و��شتعد�ده  بهم  �ملجتمع  باهتمام  ت�شعرهم  ب�شكل خا�شة  �لعاقة  عام وذوي 

لال�شتماع �ىل مطالبهم و�لمور �لتي تعكر �شفو حياتهم .
وقالت �ن هوؤلء جزء منا فهم �بناوؤنا لهم حق علينا فال بد من تكاتف جميع 
�ىل  و�ل�شتماع  مل�شاعدتهم  و�خلا�شة  �لعامة  �لوطنية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات 

�آر�ئهم و�حتياجاتهم وم�شاكلهم و�لعمل على حلها وت�شهيل �مور حياتهم .
�لتي  �مل��ر�ك��ز  ل��ه��م  فتحت  ف��ق��د  بحقهم  تق�شر  مل  �ل��دول��ة  �ن  �ىل  م�����ش��رية 
ترعاهم وهياأت لهم �ملهن �لتي تتنا�شب و�عاقاتهم كما فتحت �بو�ب �ملد�ر�س 

و�جلامعات لهم وهناك عدد ل با�س به ينتظم مع �خو�نهم يف �لدر��شة .
�جل  و�لتعاون من  �ملجتمع  وفئات  �ملوؤ�ش�شات  تكثيف �جلهد بني  �ىل  ودع��ت 
�لفر�س  وتتتيح  �عاقاتهم  ه��وؤلء  على  �لتي تخفف  و�لو�شائل  �ل�شبل  �يجاد 

لهم لالندماج يف �ملجتمع وممار�شة حقوقهم كاخو�نهم �ل�شوياء.
وكانت معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب 
�ليوم  �لم���ار�ت  �م  بحديقة  �فتتحت  قد  لل�شباب  �لإم���ار�ت  جمل�س  رئي�شة 
�لعاقة  ذوي  �ل�شخا�س  بحقوق  �ملجتمع  توعية  بهدف  �ل�شبابية  �حللقة 
وكيفية �لتعامل معهم وذلك بح�شور �شعادة �لرمي عبد�هلل �لفال�شي �لمني 

�لعام للمجل�س �لعلى لالمومة و�لطفولة .

ب��د�ي��ة �حللقة  ل��ه��ا يف  كلمة  �مل���زروع���ي يف  �شهيل  ب��ن��ت  �شما  م��ع��ايل  ورح��ب��ت 
باحل�شور وذوي �لعاقة وقالت �نه ل بد �ن ن�شركهم ون�شتمع ملا يفكرون به 

ويريدونه منا، فهم جزء ل يتجز�أ من �ملجتمع .
بال�شباب  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  ب��اه��ت��م��ام  معاليها  و�����ش���ادت 
و�لفتيات وبهذه �لفئة بالذ�ت مع �شرورة �ل�شتماع �ىل مطالبهم و�لتعرف 

على �حتياجاتهم .
كما �كدت �شعادة �لرمي عبد�هلل �لفال�شي من جانبها �ن هذه �حللقة �ل�شبابية 
تاأتي �شمن حر�س �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك على حماية جميع حقوق 
�إذ ترى  �أ�شا�س �لإدم��اج و�مل�شاو�ة وعدم �لتمييز.  �لأطفال ذوي �لإعاقة على 
�شموها �أن �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة يحق لهم �لعي�س �مل�شتقل يف جمتمعاتهم 

�ملحلية وحتديد خيار�تهم و�أد�ء دور فعال يف �ملجتمع.
وقالت �ن هدف �حللقة هو �ل�شتماع �إىل �آر�ء �لأطفال �ليافعني ذوي �لإعاقة 
حول م�شاركتهم يف �ملجتمع و�لتعرف على �لتحديات �لتي تو�جههم و�لتي 
تعيق م�شاركتهم �لفعالة و �لتعرف �ي�شا على مقرتحاتهم لإتاحة �لفر�س 
لهم لالندماج يف �ملجتمع . و�أو�شحت �لفال�شي �ن �ملجل�س �لعلى لالأمومة 
قامت  �لتي  �لأ�شا�شية  �مل��ب��ادئ  م��ن  �مل�شاركة  ح��ق  �ن  على  ي��وؤك��د  و�لطفولة 
مل  �إذ�  م��د�ه  ياأخذ  �أن  �حل��ق  لهذ�  ميكن  ول  �لطفل،  حقوق  �تفاقية  عليها 
و�لتعليم  و�ل�شحة  و�لرعاية  كاحلماية  �لأخ��رى  �حلقوق  كل  ت�شمينه  يتم 

و�لرتفيه وق�شاء �أوقات �لفر�غ.
�لعتبار  يف  �آر�وؤه���م  توؤخذ  �أن  تعني  و�ليافعني  �لأطفال  م�شاركة  �ن  وقالت 
بو��شطة �شانعي �لقر�ر�ت، و�أن يتخذ �لطفل قر�ر�ً م�شتقاًل، وينفذ �لقر�ر 
بدعٍم من �لكبار ويناق�س �ل�شغار و�لكبار �آر�ءهم، ويحددو� �خليار�ت �ملتاحة 
ويتخذو� �لقر�ر معاً، و�أن يت�شارك كل من �ل�شغار و�لكبار يف �شنع �لقر�ر�ت 
وتنفيذها معاً. ود�رت خالل �حللقة �ل�شبابية حماور للنقا�س حول ر�ي ذوي 
�لعاقة يف م�شاركتهم يف �ملجتمع من كافة �جلو�نب وما هي �لتحديات �لتي 
�ملجتمعية،  �لنقا�شات  يف  م�شاركتهم  فر�س  حت�شني  ميكن  وكيف  تو�جههم 
هي  وما  �مل�شاركة  هذه  تنظيم  ميكن  وكيف  �ملختلفة  و�لفعاليات  و�لن�شطة 

�لر�شائل �لتي يودون �إبالغها للم�شوؤولني.
للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  مكتب  فيها  ���ش��ارك  �ل��ت��ي  �حللقة  وب���د�ت 
“يوني�شف” لدول �خلليج �لعربية وعدة جهات ترعى ذوي �لعاقة يف �لدولة 
باأ�شئلة متعددة لعدد منهم حيث عربو� من خالل نقا�شاتهم عن �لكثري من 

رغباتهم �ملتعددة خا�شة �لتعليمية منها و�ل�شحية و�لجتماعية .
و �أكد �مل�شاركون باحللقة �ل�شبابية �أهمية توعية �ملجتمع بحقوق �لأ�شخا�س 

ذوي �لإعاقة وكيفية �لتعامل معهم، و�أي�شاً توعية ذوي �لإعاقة بحقوقهم 
�أهمية  على  �مل�شاركون  و�شدد  �أنف�شهم.  عن  �لتعبري  كيفية  على  وتدريبهم 
حقهم يف �لتعليم، وخا�شًة �لتعليم �لعايل لل�شم و�لبكم، منا�شدين باأن يتم 
تعيني �شخ�س متخ�ش�س بلغة �لإ�شارة يف �جلامعات للت�شهيل عليهم و�إز�لة 
ما ميكن �إز�لته من �أمور تعيقهم بهذ� �ل�شاأن. وطالب �مل�شاركون باإ�شر�كهم 
يف �لقر�ر�ت �ل�شادرة �لتي تخ�س ذوي �لإعاقة و�شرورة �إ�شر�ك ذويهم �ي�شا 

وباتاحة �لفر�س �لوظيفية لهم ب�شورة �كرث .
وحتدثت �ل�شيدة منى �ليافعي مديرة مدينة �ل�شارقة للخدمات �لن�شانية يف 
�حللقة �ل�شبابية فرحبت مبعايل �شما �ملزروعي و�شعادة �لرمي �لفال�شي كما 
حتدثت عن تطور �هتمام �لدولة بذوي �لعاقة حيث قدمت لهم �خلدمات 

كافة ووفرت لهم �لتعليم و�ل�شحة و�حاطتهم بالرعاية .
ثم وجهت �ل�شيدة �ليافعي عدد� من �ل�شئلة �ىل ذوي �لعاقة عن حقوقهم 
وتطلعاتهم وما يطلبونه من �ملجتمع و�لدولة وتركزت معظم �جاباتهم على 
�لعمل  فر�س  ليجاد  �ملجال  �تاحة  وكذلك  و�جلامعات  باملد�ر�س  �حلاقهم 
�بر�هيم �ملقد�د من كلية  لهم ب�شورة �كرث . من جانبه قال �لدكتور قي�س 
فاعلة  م�شاركة  و�إمن��ا  �مل�شورة  تعنى  �مل�شاركة ل  �ن  ز�ي��د  �لرتبية يف جامعة 
لالأ�شخا�س ذوي �لإعاقة و�ملنظمات �ملمثلة لهم كونهم �خلرب�ء عندما يتعلق 

�لأمر بحياتهم.
حقوق  لتعزيز  �ل�شرت�تيجية  للخطة  تنفيذ�  �ل�شبابية  �حللقة  هذه  وتاتي 
 - 2017 �ملتحدة  �لعرية  وتنمية �لطفال ذوي �لعاقة يف دول��ة �لم��ار�ت 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  بتوجيهات  �خلطة  هذه  �عد�د  مت  وقد   .2021
بنت مبارك بناء على �لنتائج و�لتو�شيات �لتي مت �لتو�شل �إليها يف �لدر��شة 

�لتحليلية لو�شع �لأطفال ذوي �لإعاقة.
ذوي  لالأطفال  �لفّعالة  �مل�شاركة  نق�س  منها  فجو�ت  ع��دة  �لدر��شة  وبّينت 
�لإعاقة و�أ�شرهم و�ملوؤ�ش�شات �ملمثلة لهم يف عمليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة 

ور�شد وتقييم و�ختيار �خلدمات �لد�عمة لهم.
ورك�����زت ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ع��ل��ى ����ش���رورة �ن ت�����ش��ري �ه�����د�ف �خلطة 
�ل�شرت�تيجية �ىل تعزيز �مل�شاركة �لفعالة لالأطفال ذوي �لإعاقة و�أ�شرهم 
وبتنمية  بهم  �ملرتبطة  و�مل��و���ش��وع��ات  �لق�شايا  يف  �ل�شلة  ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات 

�ملجتمع.
�لفعالة  و�مل�شاركة  �لكاملة  �لإتاحة  �ىل  �لدر��شة  فى  �لم��ار�ت  �م  دعت  كما 
�ملتنامية  �ل��ق��در�ت  و�إح���رت�م  �لإع��اق��ة  �ملجتمع لالأطفال ذوي  و�لن��دم��اج يف 
�إحرت�م  بهويتهم.و  �لإحتفاظ  يف  حقهم  و�إح���رت�م  �لإع��اق��ة  ذوي  لالأطفال 

كر�مة و�إ�شتقاللية وحرية �ختيار �لأطفال ذوي �لإعاقة.
وتت�شمن �خلطة �ل�شرت�تيجية نقاطا عامة تتعلق بحق �لأطفال و�لأ�شخا�س 
ذوي �لإعاقة �مل�شاركة �لتامة يف �ملجتمع �أي �لإندماج يف نظام �لتعليم �لعام، 
ويف �لتوظف، ويف �لعي�س �مل�شتقل يف �ملجتمع، ويف حرية �لتنقل، ويف �مل�شاركة 
ويف  �لجتماعية،  باحلماية  �لتمتع  ويف  و�لثقافية،  �لريا�شية  �لأن�شطة  يف 
يف  بحرية  �ل��دخ��ول  ويف  �لطبي،  �لعالج  �ختيار  ويف  �لعد�لة،  �إىل  �لو�شول 

�لتز�مات قانونية مثل �شر�ء وبيع �ملمتلكات.
�لإعاقة  ذوي  و�لأ�شخا�س  �لأطفال  مع  للتعامل  �ملعتمد  �لنهج  ح��ددت  كما 
ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ق��ائ��م��ا ع��ل��ى ح��ق��وق �لإن�����ش��ان ك��م��ا ت��ن��ادي ب��ه �ت��ف��اق��ي��ة حقوق 

�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة ولي�س نهجاً تقليدياً موجهاً لالأعمال �خلريية.
وترى �خلطة �ل�شرت�تيجية �لتي مت و�شعها بقيادة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
و�لطفولة و�لإحتاد �لن�شائي �لعام بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بالتعاون 
مع مكتب منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة “يوني�شف” لدول �خلليج �لعربية 
ب��ان �لأط��ف��ال من ذوي �لإع��اق��ة �لذين يعي�شون يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
كافة  �إىل  �لو�شول  وميكنهم  �ملجتمع،  يف  كامل  ب�شكل  يندجمون  �ملتحدة 
�خلدمات وي�شاركون يف كافة جو�نب �حلياة ب�شكل كامل على قدم �مل�شاو�ة مع 

�أقر�نهم غري �ملعاقني؛ يف جمتمع د�عم ود�مج ويف �إطار �لتنمية �مل�شتد�مة.
و�لإد�رية  �لقانونية  �لتد�بري  كافة  تتخذ  �لم��ار�ت  دولة  �ن  و�ك��دت �خلطة 
وغريها من �لتد�بري �لالزمة لتنفيذ �لإتفاقية �لدولية حلقوق �لأ�شخا�س 
تامني  على  �لعمل  وتعزيز  ل�شمان  �لطفل؛  حقوق  و�إتفاقية  �لإع��اق��ة  ذوي 
كافة حقوق �لإن�شان جلميع �لأطفال ذوي �لإعاقة �لذين يعي�شون يف دولة 
�أو �جلن�س  �لإعاقة  ��شا�س  �أي متييز على  ب��دون  �ملتحدة؛  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�ل�شيا�شات و�لرب�مج  ب�شكل كامل وت�شمينهم يف كافة  �لعرق، وحمايتهم  �أو 

وم�شاركتهم �لكاملة يف �لتنمية �مل�شتد�مة للمجتمع.
�لإعاقة  ذوي  ل��الأط��ف��ال  موجهة  م��ب��ادئ  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ة  �خل��ط��ة  وتت�شمن 
�حلقوق  بكافة  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأط��ف��ال  جميع  متتع  �شمان  منها  و�أ���ش��ره��م 
�ختيار  و�إ�شتقاللية وحرية  كر�مة  �إح��رت�م  ومت�شاٍو.و  كامل  ب�شكل  �لإن�شان 
�لأطفال  وقبول  �لإختالف  وتقدير  �إح��رت�م  �لإعاقة.وكذلك  ذوي  �لأطفال 

ذوي �لإعاقة كجزء من �لتنوع �لب�شري و�لإن�شاين.
بني  و�مل�شاو�ة  �لفر�س  وتكافوؤ  �لتمييز  عدم  على  �خلطة  مبادئ  ن�شت  كما 
�ملجتمع  يف  و�لن��دم��اج  �لفعالة  و�مل�شاركة  �لكاملة  �لإتاحة  و�لإن��اث��و  �لذكور 
و�إح�����رت�م حقهم يف  �لإع���اق���ة  ذوي  ل��الأط��ف��ال  �ملتنامية  �ل���ق���در�ت  و�ح����رت�م 

�لإحتفاظ بهويتهم.

حمطات اأدنوك للتوزيع ت�شارك يف حملة »حياتك اأهم من ات�شالك«

»البتزاز الإلكرتوين عر مواقع التوا�شل الجتماعي« يف حما�شرة بجامعة عجمان

•• ابوظبي-وام:

عن  للتوزيع  �أدن���وك  �شركة  �أعلنت 
م�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة م���ن حمطات 
�خل����دم����ة �ل���ت���اب���ع���ة ل�����ش��ب��ك��ت��ه��ا يف 
�ل���دول���ة يف حملة  �أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
�ل��ت��وع��وي��ة �مل���روري���ة �مل��وح��دة �لتي 
“حياتك  �لد�خلية  وز�رة  �أطلقتها 
لتوعية  �ت�شالك”  م�����ن  �أه��������م 
وخ�شو�شاً  �ل���ط���رق  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
�ل�شائقني باأهمية �للتز�م بقو�نني 
�لن�شغال  وع����دم  و�مل������رور  �ل�����ش��ري 
بالهاتف �ملتحرك وتطبيقاته �أثناء 

قيادة �ملركبة.
 وت�شارك 15 حمطة خدمة �شمن 
ل��ل��ت��وزي��ع يف هذه  �أدن�������وك  ���ش��ب��ك��ة 

ت��ع��ي��ق تركيزه  �ل���ت���ي  �لأم������ور  م���ن 
و�نتباهه على �لطريق، �لأمر �لذي 
�لآخرين  يعر�س حياته وحياة  قد 

خلطر �حلو�دث �ملرورية.
ل�شبكة  �ل����ري����ادي  �ل������دور  وث���م���ن   
�أدنوك للتوزيع وم�شاركتها �لفاعلة 
و�مل���م���ي���زة يف �مل�������ش���ارك���ة دوم������اً مع 
�لوز�رة يف �حلمالت �لتوعوية على 
نحو ي�شهم يف حتقيق �لأهد�ف من 
ه��ذه �حل��م��الت.   وك��ان��ت “�أدنوك 
هذ�  مطلع  �شاركت  ق��د  للتوزيع” 
يف  “�شعادتهم  ح��م��ل��ة  يف  �ل����ع����ام 
وز�رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �شالمتك” 
�ل�شالمة  تعزيز  بهدف  �لد�خلية، 
ت�شهد  �لتي  �ل��ط��رق  على  �مل��روري��ة 
�حلو�دث  م��ن  مرتفعة  م�شتويات 

ب��ه من  مل��ا يت�شبب  ن��ظ��ر�ً  �ل��ق��ي��ادة، 
وتعري�س  �ل�شائق  لنتباه  ت�شتيت 
م�����ش��ت��خ��دم��ي �ل���ط���ري���ق �لأب����ري����اء 
م�شاركة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  للخطر، 
�إىل  تهدف  �حلملة  يف  “�أدنوك”  
عائالتهم  ب���اأن  �ل�����ش��ائ��ق��ني  ت��ذك��ري 
ت���ن���ت���ظ���ره���م، و�أن��������ه م����ن �ل���و�ج���ب 
عليهم �تخاذ �لحتياطات �لالزمة 
�أجل عودتهم  �ملخاطر من  لتجنب 

�إىل �أ�شرهم و�أ�شدقائهم ب�شالم.
 وقال �لعميد غيث ح�شن �لزعابي، 
مدير عام �لتن�شيق �ملروري يف وز�رة 
�لد�خلية، �إن �حلملة تاأتي جت�شيد�ً 
ل�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية لبلوغ 
�ملرورية  �ل�شالمة  م�شتويات  �أعلى 
�شمن نطاق �خلطة �ل�شرت�تيجية 

�أطلقتها  ق��د  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة 
وتغطي  م���وؤخ���ر�ً،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
ظبي  �أب��و  مناطق  خمتلف  �حلملة 
يف  �ل�شمالية  و�مل��ن��اط��ق  و�ل�����ش��ارق��ة 
�لدولة للم�شاهمة يف رفع م�شتوى 
�لعامة  �ل�شالمة  بق�شايا  �ل��وع��ي 
و�مل�شابني  �ل�شحايا  �أعد�د  وتقليل 

يف �حلو�دث �ملرورية.
و�ك�������د �مل���ه���ن���د����س ���ش��ع��ي��د م���ب���ارك 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل���ر�����ش���دي، 
للتوزيع  �أدن����وك  ل�شركة  ب��الإن��اب��ة 
جنب  �إىل  ج��ن��ب��اً  ل��ل��ع��م��ل  ���ش��ع��ي��ه��م 
�ل��د�خ��ل��ي��ة وغ��ريه��ا من  م��ع وز�رة 
بالت�شجيع  �مل��ل��ت��زم��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل�����ش��ل��ي��م��ة وجتنب  �ل���ق���ي���ادة  ع��ل��ى 
��شتخد�م �لهو�تف �ملتحركة خالل 

�أم��ن �لطرق  �مل��رور ل�شبط  لقطاع 
و�حل�����د م���ن �حل�������و�دث �مل����روري����ة، 
�لن�شغال  ع��ن  �لناجمة  خ�شو�شاً 

بغري �لطريق وعدم �لنتباه.
  و�أكد �أهمية تفادي كل ما من �شاأنه 
�لطريق،  ع��ن  �ل�����ش��ائ��ق  ي�شغل  �أن 
ويوؤدي �إىل �لإهمال وعدم �لنتباه، 
بو��شطة  �ل��ه��ات��ف  ع��رب  ك��ال��ت��ح��دث 
�أثناء  ن�شية  ر�شائل  كتابة  �أو  �ليد 
ز�دت  �أنه كلما  �إىل  �لقيادة، م�شري�ً 
درجة تركيز �ل�شائق خالل �لقيادة 
�ملخاطر،  تفادي  على  قدرته  ز�دت 
�لتي  �لوخيمة  �لنتائج  من  حمذر�ً 
�ن�����ش��غ��ال �ل�شائق  ق��د ت��رتت��ب ع��ل��ى 
�شو�ء  �لقيادة،  �أثناء  �لطريق  بغري 
�أو غريه  با�شتخد�م �لهاتف �لنقال 

•• عجمان ـ الفجر 

�ل��ق��ان��ون يف جامعة  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 

جر�ئم  مكافحة  ب�����ش��اأن   2012
تقنية �ملعلومات، حيث قررت �ملادة 
ل  م��دة  �حلب�س  عقوبة  منه   16
�لتي  و�لغر�مة  �شنتني  على  تزيد 
�ألف  ل تقل عن مائتني وخم�شون 
�ألف  خم�شمائة  تتجاوز  ول  دره��م 
درهم �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني 
�شخ�س  ه�����دد  �أو  �ب���ت���ز  م����ن  ل���ك���ل 
�أو  بفعل،  �لقيام  على  وحمله  �آخ��ر 
با�شتخد�م  وذل���ك  ع��ن��ه،  �لم��ت��ن��اع 
تقنية  و�شيلة  �أو  معلوماتية  �شبكة 
معلومات. و�شدد �مل�شّرع �لإمار�تي 
�إىل  لت�شل  �جل��رمي��ة  ه��ذه  عقوبة 
ع�شر  ع��ل��ى  ت��زي��د  ل  م���دة  �ل�شجن 
بارتكاب  �لتهديد  ك��ان  �إذ�  �شنو�ت 
خاد�شه  �أم�����ور  ب��اإ���ش��ن��اد  �أو  ج��ن��اي��ة 

و�لأ�������ش������ر�ر �ل���ن���اج���م���ة ع����ن عدم 
�أثناء  �ل���ك���ايف  و�حل���ر����س  �ل���وع���ي، 
�لعنكبوتية،  �ل�����ش��ب��ك��ة  ����ش��ت��خ��د�م 
�لأ�شاليب  �ملحا�شر  ��شتعر�س  كما 
�إليها  يلجاأ  �لتي  �ملختلفة  و�لطرق 
��شتغالل  بغر�س  �لنفو�س  �شعاف 

�شحاياهم مادياً و�جتماعياً.
و����ش���دد �ل��ن��ق��ي��ب �ل���دك���ت���ور حممد 
ع��ل��ى �أه���م���ي���ة �ل���وع���ي و�ل���وق���اي���ة، 
و�ت���خ���اذ ك��اف��ة �لح��ت��ي��اط��ات فيما 
و�شائل  مع  �لتعامل  بكيفية  يتعلق 
�لتكنولوجيا �حلديثة يف �ملر��شالت 
��شتخد�م  وك��ي��ف��ي��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ات 
بال�شورة �لأمثل تالفياً لوقوع �أية 
�أمور قد يكون لها عو�قب وخيمة 

ق�شم  م����ع  وب����ال����ت����ع����اون  ع���ج���م���ان 
�إم������ارة  �ل�������ش���رط���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
ع�����ج�����م�����ان حم�����ا������ش�����رة ب����ع����ن����و�ن 
مو�قع  عرب  �لإلكرتوين  )�لبتز�ز 
�لتو��شل �لجتماعي(، حيث �ألقى 
�لدكتور حممد  �لنقيب  �ملحا�شرة 
�ل�������ش���وي���دي، مدير  ج��م��ع��ة ه����زمي 
�إمارة  يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة  ق�شم 
عجمان، بح�شور �لدكتورة لطيفة 
�لقانون،  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  ح��م��ي��د، 
�لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  من  وع��دد 

وطالبات �لكلية.
مت��ح��ورت �مل��ح��ا���ش��رة ح���ول جملة 
م���ن �مل���و�����ش���ي���ع �ل���ه���ام���ة �ل���ت���ي مت 
ع��ل��ي��ه��ا بهدف  �ل�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
باملخاطر  �ل����ط����ال����ب����ات  ت���ع���ري���ف 

بياناتهم  و�شرية  خ�شو�شية  على 
�لنمو  ظ��ل  يف  وذل���ك  �ل�شخ�شية، 
ي�شهده  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري  و�ل���ت���ط���ور 
�ملتز�يد  �لإق���ب���ال  وب��ع��د  �مل��ج��ت��م��ع، 

على ��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة.
�لإلكرتوين  �لب��ت��ز�ز  ويعّرف  ه��ذ� 
باأنه ��شتدر�ج و��شطياد �لأ�شخا�س 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  عرب 
�لذكية  �لهو�تف  وبع�س تطبيقات 
لإغر�ئهم بالظهور يف �أو�شاع غري 
علمهم  دون  وت�����ش��وي��ره��م  لئ��ق��ة 
ومقاطع  �ل�شور  بن�شر  وتهديدهم 

�لفيديو و�لقيام بعملية �لبتز�ز.
على  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ق��ان��ون  ويعاقب 
�ملر�شوم  مب��وج��ب  �جل��رمي��ة  ه���ذه 
ل�شنة   5 رق���م  ب��ق��ان��ون �لحت�����ادي 

�لوعي  م�شتوى  رف��ع  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
وتقليل  �لعامة  �ل�شالمة  بق�شايا 

�لدولة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل����روري����ة 
�ل�شركة  ج��ه��ود  م��ع  متا�شياً  وذل���ك 

�أع�������د�د �ل�����ش��ح��اي��ا و�مل�������ش���اب���ني يف 
�حلو�دث �ملرورية.

اإبداعات عربية ينطلق 6 مار�س اجلاري يف دبي
•• دبي-وام:

�أنهت جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية ��شتعد�د�تها ملوؤمتر 
للمرة  �شت�شهد  �ل��ت��ي  �لعا�شرة  دورت���ه  يف  عربية  �إب��د�ع��ات 

�لأوىل ��شت�شافة �ملوؤمتر �لفرت��شي .
تقام �لفعاليات حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي �لرئي�س �لأعلى للجامعة 
حتت �شعار �لبتكار وريادة �لأعمال : حمركات �ل�شتد�مة 

وذلك يف �لفرتة بني 6 و8 مار�س �ملقبل.
�شباقة  �ملوؤمتر �لفرت��شي يف كونه مبادرة  �أهمية  وتكمن 
لتوظيف �لبتكار�ت �لتكنولوجية �حلديثة يف تعزيز ج�شور 
�لذكي  �لتعليم  �لدوليني يف  �خل��رب�ء  نخبة  �لتو��شل بني 
وريادة �لأعمال و�ل�شحة و�لبيئة و�جلودة ما يدفع م�شرية 
�إمارة دبي يف ظل توجيهات  �لتحول �لذكي �لتي تنتهجها 
ذك��ي��ة متكاملة  �إىل م��دي��ن��ة  ل��ل��و���ش��ول  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
عربية  �إب��د�ع��ات  ويتميز   .2021 �لعام  بحلول  ومت�شلة 
ب�شل�شلة من �جلل�شات �لنقا�شية �ملقررة على جدول �أعمال 
�لتميز يف  ي�شتعد موؤمتر  �إذ  �ملتز�منة..  �لثالثة  �ملوؤمتر�ت 
�لتعليم �لذكي ل�شت�شافة جل�شات نقا�شية بعنو�ن �لتحول 
�لرقمي يف �لتعليم برعاية �شركة مايكرو�شوفت �لعاملية و 
�ملوهبة يف �لتعليم ما بني �لنظرية و�ملمار�شة برعاية جائزة 
حمد�ن بن ر��شد لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز �إىل جانب جل�شة 
بعنو�ن ��شتخد�م �لتكنولوجيات �جلديدة من �أجل �لتنمية 
�مل�شتد�مة يف �لتعلم برعاية �إلو�شيان و�أخرى بعنو�ن �شنع 

�لتغيري: �لبتكار يف �لتعليم برعاية كونيك مي .
موؤمتر  خ��الل  �لفتتاحية  �لنقا�شية  �جلل�شة  و�شتحمل 
بروكرت  ب��ني  م�شرتكة  برعاية  و�ملقامة  و�لبيئة  �ل�شحة 
�لنا�شئ -  �لعمل  �إم��د�د عنو�ن من��وذج  �آن��د جامبل و�شركة 
�شمن  لل�شركات  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  برنامج  مكاملة 
�إطار �لعمل �ملوؤ�ش�شي فيما �شتتو�ىل �ملناق�شات حتت عنو�ن 
قطاع �لرعاية �ل�شحية بدولة �لإمار�ت وتقنية �ملعلومات 
�ل�شحية - �لتطور يف �إطار �لتعاون �ملثمر بني وز�رة �ل�شحة 
ووقاية �ملجتمع و �للجنة �لدولية �مل�شرتكة JCI و جامعة 

حمد�ن بن حممد �لذكية و �لعناية �ل�شحية باليافعني يف 
�لقرن �حلادي و�لع�شرين: دولة �لإمار�ت منوذجا برعاية 
جودة  حت�شني  و  لالأطفال  �لتخ�ش�شي  �جلليلة  م�شت�شفى 
�ت��ب��اع نهج �شمويل وتبني �لب��ت��ك��ار يف  �حل��ي��اة م��ن خ��الل 

�لرعاية �ل�شحية برعاية ميديكلينيك .
من  �شل�شلة  و�جل��ودة  �لأعمال  �إد�رة  موؤمتر  و�شي�شت�شيف 
�ملناق�شات مبا فيها جل�شة تيكوم بعنو�ن حتفيز �لبتكار من 
خالل تعزيز ريادة �لأعمال وجل�شة �ملنطقة �حلرة مبطار 
دبي د�فز� حتت عنو�ن �لبتكار �لتعاوين: �حلو�ر �ملطلق �إىل 
جانب جل�شة بعنو�ن قيادة �لبتكار �لرقمي يف جميع �أنحاء 
�أبوظبي �لإ�شالمي  �لغد برعاية بنك  �لعامل وجل�شة بنك 
وذلك بح�شور كوكبة من �خلرب�ء �لإقليميني و�لدوليني. 
�ملميزة  �أه��م �ملالمح  كاأحد  �لأع��م��ال  ري��ادة  وي��ربز معر�س 
باجتاه  قوية  دفعة  كونه  عربية  �إب��د�ع��ات  �أع��م��ال  جل��دول 
�ملمار�شات  �أف�شل  �إىل  �لو�شول  من  �لأع��م��ال  رو�د  متكني 
و�أح����دث �مل��ع��ل��وم��ات و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �ل��ت��ج��ارب �لناجحة 
عن  ف�شال  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات  قطاع  �شمن 
تعزيز قنو�ت �لتو��شل �ملبا�شر مع �أبرز �مل�شتثمرين ورجال 

�لأعمال يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
بن  ح��م��د�ن  رئي�س جامعة  �ل��ع��ور  �ل��دك��ت��ور من�شور  وق���ال 
حممد �لذكية يو��شل �إبد�عات عربية �إر�شاء دعائم متينة 
لبناء �قت�شاد�ت قائمة على �ملعرفة يف �لعامل �لعربي من 
وجمتمع  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاعني  ت�شجيع  خ��الل 
تبني  ع��ل��ى  و�لأك���ادمي���ي���ة  �لبحثية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لأع���م���ال 
�لب��ت��ك��ار وري���ادة �لأع��م��ال ك���اأد�ة وغ��اي��ة وحم��رك لتحويل 
م�شار �لتنمية نحو �ل�شتد�مة . و�أ�شاف ياأتي جدول �أعمال 
�لدورة �لعا�شرة ليعك�س �لتوجه �ل�شرت�تيجي نحو تر�شيخ 
ث��ق��اف��ة �لب��ت��ك��ار ودع���م ري����ادة �لأع���م���ال يف �ل��ع��امل �لعربي 
�لدولية  �جلهود  بدعم  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتز�م  مع  متا�شيا 
 2030 ل��ع��ام  �مل�شتد�مة  �لتنمية  خطة  �أه���د�ف  لتحقيق 
بناء  �شعيد  على  �شيما  ل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أطلقتها  �ل��ت��ي 
مدن وجمتمعات حملية م�شتد�مة وتوفري �لتعليم �جليد 

و�شمان �ل�شحة �جليدة و�لرفاه للجميع .

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /�ح����م����د 
�لهند   - ب�������ور�ت  ت���وم���ب���ا 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

2017 �ملقام يف بر�شلونة خالل  ت�شارك دبي �لذكية يف �ملوؤمتر �لعاملي للجو�ل 
�لفرتة من 27 فرب�ير حتى 2 مار�س �جلاري.

و�ألقت �شعادة �لدكتورة عائ�شة بنت بطي بن ب�شر �ملدير �لعام ملكتب دبي �لذكية 
�لكلمة �لرئي�شة خالل �لربنامج �لوز�ري �لذي عقد على هام�س �ملوؤمتر.

مدن  يف  و�لبتكار  �لأ�شا�شية  �لتقنيات  �ألقتها  �لتي  كلمتها  يف  �شعادتها  وتناولت 
�مل�شتقبل �لذكية.. موؤكدة �أنه مل يعد بالإمكان ت�شييع �أي حلظة دون �لعمل على 
توظيف �لتكنولوجيا �حلديثة يف عملية �لتحول �لذكي للمدن حيث ل ميكن �أبد� 

ت�شييع �لوقت يف و�شع �خلطط غري �ل�شاحلة للتنفيذ �لآين.
وقالت نحن نعمل على توظيف �أنو�ع عديدة من �لتكنولوجيا يف عملية �لتحول 
ونظام  ت�شني  �لبلوك  وتكنولوجيا  �لأ���ش��ي��اء  �إن��رتن��ت  منها  دب��ي  ملدينتنا  �ل��ذك��ي 

�حلو�شبة �لإدر�كية لقد �أ�شبح لدينا موؤ�ش�شة بيانات دبي �لتي تعد خطوة نوعية 
على م�شتوى تنظيم ن�شر وتبادل �لبيانات يف �إمارة دبي ..لفتة �ىل �إطالق قانون 
�لبيانات �لذي يحدد ويعرف طبيعة �لبيانات وكيفية �لتعامل معها و�ل�شرت�طات 
و�ملعايري و�ل�شو�بط �ملحددة لهذ� �لتعامل ف�شال عن �إطالق من�شة دبي �لذكية 
�شركة  مع  بال�شر�كة  وذلك  للمدينة  �ملحرك  �لرقمي  �لفقري  �لعمود  تعد  �لتي 
م�شرية  �ل�شرت�تيجي.  �ل�شريك  باعتبارها  دو  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لإم���ار�ت 
تتيح  حيث  للمدينة  �ملركزي  �لت�شغيل  نظام  تكون  �شوف  �لذكية  دبي  من�شة  �أن 
�لو�شول ب�شال�شة �إىل خدمات �ملدينة وبياناتها لكافة �لأفر�د وجهات �لقطاعني 

�لعام و�خلا�س .
�لبتكار  على  متو��شل  ب�شكل  �لعمل  �ملدينة  كقادة  علينا  يتعني  لأن��ه  و�أ�شافت 
و�لبد�ع لت�شميم و��شتحد�ث �أنظمة جديدة ترتقي بجودة �حلياة �إىل م�شتويات 
�أف�شل وتعزز �لفر�س �لقت�شادية للجميع يف دبي فقد مت �إطالق ��شرت�تيجية 

�أول  2016 بهدف جعل دبي  �أكتوبر  دبي للتعامالت �لرقمية �لبلوك ت�شني يف 
مدينة يف �لعامل تطابق معامالتها با�شتخد�م تقنية �لبلوك ت�شني بحلول �لعام 
خالل  �لرقمية  �لتعامالت  تقنية  يف  �ل�شتثمار�ت  بف�شل  �أن��ه  حيث   .2020
�لفرتة �ملقبلة �شتقدم دبي للعامل منوذجا مبتكر� ل�شتخد�م هذه �لتعامالت يف 

�ملجالت �ملتنوعة .
مع  بال�شر�كة  �حلديثة  �لتقنيات  توظيف  على  تعمل  دب��ي  مدينة  �أن  و�أو�شحت 
�جلهات  من  �شركائهم  �إلتز�م  �ىل  و�خلا�شة..لفتة  �حلكومية  �لقطاعات  كافة 
�حلكومية وجمتمع �لأعمال بتبني �أحدث �لبتكار�ت �لتكنولوجية جلعل خدمات 
و�لزو�ر..منوهه  و�ملقيمني  �ملو�طنني  لكافة  ور�حة  و�شرعة  �شهولة  �أكرث  �ملدينة 
�ىل �أنه بف�شل عقد �شر�كة فريدة من نوعها مع �شركة �أي بي �إم مت �إطالق حل 
يتمثل يف خدمة �شعد �لتي ت�شتخدم �لقوة �لتحويلية لنظام �حلو�شبة �لإدر�كية. 
تف�شري  على  �ل��ق��درة  ومتلك  �لآيل  و�لتعلم  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  على  وتعتمد 

�لبيانات يف  بف�شل حتليل  و�لتعلم  وتقييمها  وتف�شريها  �مل�شكالت  �ل�شياق وحل 
و��شتف�شار�ت  �أ�شئلة  على  �لإج��اب��ة  على  �شعد  تدريب  مت  وق��د  �حلقيقي.  �لوقت 
�لأعمال  رو�د  ج��ذب  يف  للم�شاهمة  �لأع��م��ال  من�شاآت  وت�شجيل  برتخي�س  تتعلق 
و�أ�شحاب �لأعمال و�مل�شتثمرين �ملحليني و�لأجانب �لر�غبني يف تاأ�شي�س عمل �أو 

ن�شاط جتاري �أو �شركة يف دبي.
و�أكدت �أن �لتكنولوجيا لي�شت هي �لهدف �لنهائي بل �إن حتقيق �شعادة م�شتد�مة 
هو  �لأر����س  وج��ه  على  مدينة  �أ�شعد  دب��ي  وجعل  و�ل���زو�ر  و�ملقيمني  للمو�طنني 
�لهدف �لذي ت�شعى �إليه دبي �لذكية يف م�شريتها للتحول �لذكي يف مدينة دبي 
�لقائد  روؤي��ة  �أن  حيث  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  يف  �شركائها  مع  بالتعاون 
�مللهم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ت�شاوي بني �لتقنية و�لعمل باجتاه حتقيق 

�شكل ��شتثنائي من جودة �حلياة.

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  �ل�شيخ عبد �هلل بن  �شمو  كرم 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
بن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �ل���دويل 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
�لأول  �أم�س  م�شاء  �ملعرفة  وتنمية 
�لعاملية  �ل���ربدة  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زي��ن 
و�لتي  ع�����ش��رة  �ل��ر�ب��ع��ة  دورت���ه���ا  يف 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
و�خلط  �ل�شعر  جم��الت  يف  �ملعرفة 
و�حلروفية  و�ل���زخ���رف���ة  �ل���ع���رب���ي 
�ل��ع��ط��رة للنبي  ب��ال�����ش��رية  �ح��ت��ف��اًء 
حممد �شلى �هلل عليه و�شلم وذلك 

بامل�شرح �لوطني يف �أبوظبي.
�ل��ت��ي نظمتها  ح�����ش��ر �لح��ت��ف��ال��ي��ة 
�ل��وز�رة بهذه �ملنا�شبة معايل �شقر 
�مل���و�رد  وزي���ر  غبا�س  �شعيد  غبا�س 
�أحمد  ومعايل  و�لتوطني  �لب�شرية 
�شوؤون  وزي��ر  نائب  �لزعابي  جمعة 
�ل�شابري  عفر�ء  و�شعادة  �لرئا�شة 
وكيل وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة 
����ش���ف���ري�ً من   40 ي���زي���د ع����ن  وم�����ا 
�لدولة  ل��دى  �ملعتمدين  �ل�����ش��ف��ر�ء 
و�شيوف �لوز�رة من كافة �لأقطار 
�ل����ع����رب����ي����ة وج����م����ه����ور غ����ف����ري من 
بهم  �م��ت��الأت  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني 

جنبات �مل�شرح �لوطني.
ل�شمو  تقفديه  بجولة  �حل��ف��ل  ب���د�أ 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد �هلل 
ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان وكبار �شيوف �حلفل ملعر�س 
�لربدة �لذي ي�شم �للوحات �لفائزة 
بجائزة �لربدة على مدى 14 دورة 
من  ن���ادرة  جمموعة  ي�شم  و�ل���ذي 
�أج���م���ل و�أن�����در �ل��ل��وح��ات يف �خلط 
و�لزخرفة  و�حل���روف���ي���ة  �ل���ع���رب���ي 
�أبدعتها يد �لفنان �لإ�شالمي  �لتي 
لوحة   100 م���ن  �أك�����رث  جت������اوزت 
لعدد  وح��روف��ي��ة  وزخ��رف��ي��ة  خطية 
وفناين  خطاطي  �أف�شل  من  كبري 
�لعاملني �لعربي و�لإ�شالمي، و�لذي 
تنظمه �لوز�رة على هام�س فعاليات 

�حلفل.

ملعايل  بكلمة  �لتكرمي  بد�أ حفل  ثم 
نهيان،  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ 
“ر�شول  لأوب����ري����ت  ع���ر����س  ت��ب��ع��ه��ا 
�لفنان  �أد�ء  و�ل�شالم”  �ل�شماحة 
�إبر�هيم  مب�����ش��ارك��ة  ع��ب��ده  حم��م��د 
���ش��امل و�أي�����وب ي��و���ش��ف، م��ن �أحل���ان 
�شلبي،  �أحمد  و�إع���د�د  �لنا�شر  فهد 
�لأد�ء  �أم�����ا  ع���ل���ي،  ع��ب��ي��د  و�إخ��������ر�ج 
�لإم����ار�ت  ف��رق��ة  �حل��رك��ي فقدمته 
فرقة  قدمت  ثم  �مل�شرحي،  ل���الأد�ء 
�لإن�شاد  م����ن  ف���ا����ش���اًل  “�ملالد” 
�ل�شيخ عبد  ق��ام �شمو  �ل��رت�ث��ي، ثم 
ومعايل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  �هلل 
نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 
فئات �جلائزة  �لفائزين يف  بتكرمي 

�لأربعة.
وعرب �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد 
حققته  مب��ا  �شعادته  ع��ن  نهيان  �آل 
�لعاملية عرب دور�تها  �ل��ربدة  جائزة 
�ملتتالية من جناحات كبرية يف دعم 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة وف��ن��ون��ه��ا و�آد�ب���ه���ا، 
�لإ�شالمية  �لفنون  مكانة  وتعزيز 
�لعربي  �خل����ط  م��ن��ه��ا  �ل��ق��ل��ب  ويف 
و�ل��زخ��رف��ة، م��وؤك��د�ً �أن �جل��ائ��زة يف 
تطور م�شتمر يربز مكانة �لإمار�ت 
�لثقافية لدى كافة مبدعي �لعامل 
�لفنانني  �مل��ق��در يف رع��اي��ة  ودوره����ا 
و�مل���ب���دع���ني و�مل���وه���وب���ني ل��ي�����س يف 

م�شتوى  على  و�إمن���ا  فقط  �ل��د�خ��ل 
�لعامل �أجمع.

�ل�شخمة  ب��اجل��ه��ود  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اد 
�لتي يقوم بها معايل �ل�شيخ نهيان 
تتحول  لكي  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
�ل��ث��ق��اف��ة و�مل���ع���رف���ة و�ل����ق����ر�ءة �إىل 
�لكثري  حقق  ما  وهو  حياة،  �أ�شلوب 
من �لتطور لكافة قطاعات �لثقافة 
�لإمار�تية حملياً ودولياً، م�شري�ً �إىل 
�أن جائزة �لربدة �أ�شبح لها جمهور 
و�خلطاطني  �ل�����ش��ع��ر�ء  م��ن  و����ش��ع 

و�مل��زخ��رف��ني ح��ول �ل��ع��امل يتابعون 
فيها،  للم�شاركة  وي�شعون  �أخبارها 
�لر�بعة  ب��ال��دورة  �لفائزين  مهنئا 
و�ل�شد�د  �لتوفيق  ومتمنياً  ع�شرة 

للجائزة و�لقائمني عليها.
من جانبه قال معايل �ل�شيخ نهيان 
بن مبارك �آل نهيان: ي�شعدنا كثري� 
بح�شور  �لحتفال  هذ�  يت�شرف  �أن 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان 
برعايته  ن��ف��خ��ر  �ل������ذي  �ل��������دويل، 

�لعاملية  �ل����ربدة  جل��ائ��زة  �ل��ك��رمي��ة 
�ل��ت��ي ن�����ش��اأت ع��ل��ى ي��دي��ه ح��ني كان 
وزي�����ر� ل��ل��ث��ق��اف��ة و�لإع������الم ، حيث 
�ْرت����اأَى ِب��ِف��ك��ِرِه �ل��ذك��ي و�ل��ث��اق��ب ما 
من  �ل��ب��و���ش��ريي  “بردة”  مت��ث��ل��ه 
ع��م��ل �إب���د�ع���ي ر�ئ����ع ي�����ش��ي��ع �أج����و�ء 
روح�����ي�����ة ����ش���ام���ي���ة ل�������دى ك�����ل من 
ذكرها  مب��ج��رد  ح��ت��ى  �أو  ي�شمعها، 
و�لتقدير  �ل�شكر  فكل  �لنا�س  �أم��اَم 
ل��ك��م ي��ا ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د �هلل بن 
�ملَلمو�شِة  �إ���ش��ه��ام��اِت��ك��م  ع��ل��ى  ز�ي����د 

لة يف �شبيل تر�شيِخ مبادِئ  و�ملُتو��شِ
�لديني  �لَوْعِي  وتعميِق  �لمة  هذه 
و�لإن�شاين  ب��ل  و�ل��ق��وم��ي  و�ل��ث��ق��ايف 

لدى �جلميع.
�لحتفال  ه����ذ�  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك�����د 
ب��ج��ائ��زة �ل�����ربدة �ل��ع��امل��ي��ة �إمن����ا هو 
���ح ع��ل��ى �أن���ن���ا يف دول����ِة  ت��اأك��ي��د و�����شِ
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ِة �مل��ت��ح��دة نتمثل 
�ملحمدية  �ل��ر���ش��ال��ة  ج��و�ن��ِب  ك��اف��َة 
�لو�عية،  قيادتنا  بف�شل  �خل��ال��دة 
و���ش��ع��ب��ن��ا �لأ����ش���ي���ل ل�����ذ� ف���اإن���ن���ا يف 

ه���ذ� �مل��ج��ت��م��ع ث���اِب���ت���وَن ع��ل��ى �حلّق 
ُملتِزموَن باملبادئ ومعتزون بهويتنا 
و�نتمائنا  وَولئ�����ن�����ا  �لإ����ش���الم���ي���ة 

لوطننا �لغايل و�لَعزيز.
�ملنا�شبة  هذه  “�أنتهز  معاليه  وقال 
�ل����ت����ي ن���ح���ت���ف���ل ف���ي���ه���ا ب����ك����ل ه����ذه 
�ت�شرف  كي  و�ل�شفات  �خل�شائ�س 
�ل�شكِر  �آي�����اِت  ��ِل  ب��اأف�����شَ �أت���ق���دم  ب����اأن 
�شاحِب  �إىل  و�لح����رت�م  و�لتقدير 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلُل  -حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ِس  نهيان 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�إىل �شاحِب 
ن��ائ��ب رئي�ِس  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�ِس �لوزر�ء حاكم 
�ل�شمو  دبي رع��اه �هلل و�إىل �شاحب 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائِد  نائب  �أبوظبي  عهِد 
�إخو�ِنهم  و�إىل  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�ملجل�ِس  �أع�����ش��اِء  �ل�����ش��م��و  �أ���ش��ح��اِب 
�لأع��ل��ى ِل��الحت��اد ح��ك��ام �لإم�����ار�ت، 
د�ع��ي��ا �مل���وىل ���ش��ب��ح��اَن��ه وَت��ع��اىل �أْن 
هذه  ِبف�شِل  د�ئ��م��اً  �لإم�����ار�ُت  تظل 
�شعِبها  وبف�شِل  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادِة 
�لعزيز وهي يف َخرْيٍ ومَناٍء و�زِدهار، 
و�أْن َتَظلَّ �لأمة �لإ�شالمية كلها يف 

�أمن و�أمان و�شالم و��شتقر�ر.
و�أ�شاف معاليه �أن هذ� �لعام هو عاُم 
َك��ة يف �لإم���ار�ت حيث  �خَل���رْيِ و�ل��رَبَ

هي  �ل���رُبدة  ق�شيدَة  �أّن  فيه  نتذكر 
��ثُّ على �لْقِتد�ِء  َخ��رْيٍ د�ئ��م حَتُ َنْبُع 
كاِرِم  مِبَ �لأَخ���ِذ  يف  �ملُر�َشلني  ِب�َشيِِّد 
ِد ِبالِعلم وَكْبِح ِجماِح  �لأَخالق و�لتََّزوُّ
و�خَلرْيِ  �حل��قِّ  ِقَيِم  و�إع��الِء  �لنَّْف�س 
�ل�شالِم  م��ب��ادِئ  َن�ْشِر  َم��َع  و�جَل��م��ال 
�لعامِل  ُربوِع  يف  و�ملََحبَّة  و�لإن�شانيِة 
ُكلِّْه، فهي بهذ� �ملعنى تذكرة وَتذكري 
علْيِه  �هلُل  �شلَّى  �ملُ�شَطَفى  مِبكانِة 
َو�َشلَّم يف حياِة �مل�شلمني جميِعهم بل 
اِمية يف �لتاريِخ  ومكاَنِتِه �لُعْليا و�ل�شَّ
ل  مَنوذجاً  ِباعتباِرِه  ُكلِّْه  �لإن�شاينِّ 
و�إر�شاِء  �حل���ّق  �إح��ق��اِق  يف  َل���ْه  َمثيَل 
�لَعْدل وتطويع �لعقل و�ل�شلوك �إىل 
للمجتمع  ف��الح وجن��اح  كل ما فيه 

و�لإن�شان.
�لتي  �أن هذه �جلائزة  و�أكد معاليه 
�ل��ر���ش��ول و�لعتز�ز  ����ْدِح  مِبَ َت��رت��ِب��ط 
��ف��اِت��ه ه���ي َح������َدٌث ث���ق���ايف مِهم  ب�����شِ
د�ئما  وَن�شَعد  ونفتخر  ب��ه،  نتباهى 
تطور  يف  �جل���ائ���زة  �أّن  َن�����َرى  ح���ني 
�ملُت�شاِبقنَي  �لآن  جت��ت��ذب  م�شتمر 
تتنوع  كما  �لعامل،  �أنحاِء  كافِة  ِمن 
بالإ�شافِة  �جلائزة  وفئات  جَم��الت 
�لأعماِل  روع��ة  من  ن�شهده  ما  �إىل 
�ملقدمة و�لتي هي يف تطور �شاِعد 

عاما بعد عام.
بتوجيه  ك��ل��م��ت��ه  م��ع��ال��ي��ه  و�خ��ت��ت��م 
�ل��ت��ه��ن��ئ��ة �إىل ج��م��ي��ِع �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
َيكوَن  �أْن  متمنياً   ،14 �ل  �ل����دورة 
حافز�   ، �جل����ائ����زة  ب���ه���ذِه  َف����ْوزه����م 
و�ملُ�شتِمّر  ��ِل  �ملُ��ت��و����شِ �لإب�����د�ِع  على 
حتتذى  مَن���اذَج  �إىل  يتحولو�  حتى 
َمكان،  ك��ل  يف  و�ملُ��ب��ِدع��ني  ِللَفناِننَي 
م��ط��ال��ب��ا �إي���اه���م ب���اأن ي��ك��ون��و� د�ئما 
َحري�شنَي  �أع��م��اِل��ه��م  خ���الل  وم���ن 
ُك����لَّ �حِل���ر����س ع��ل��ى جَت�����ش��ي��د كافة 
ريفة،  �ل�شَّ �لنبويِة  �ل�شريِة  جو�نِب 
كما توجه باَل�شُكَر �إىل �أع�شاَء جلنِة 
جائزة  ت��ك��ون  �أن  متمنيا  �لتحكيم 
�ل�������ربدة جت�����ش��ي��د� ل���ك���ل م����ا متثله 
من  �خلالدة  �لإ�شالمية  �حل�شارة 
�لإب���د�ِع و�لتجديد  �إىل  دع��وة قوية 

يف كافة جَمالِت �حلياة.

عبد اهلل بن زايد ونهيان بن مبارك يكرمان الفائزين بجائزة الردة
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•• ابوظبي-وام:

�لذي  �لزو�ج”  هو  “ما  �لتوعوي  �لربنامج  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
�أوىل  ب��د�أ  �ل��ذي  و�آبائهم  و�لفتيات  �ل�شباب  �ل��زو�ج من  على  �ملقبلني  ي�شتهدف 

فعالياته يف �شهر فرب�ير �ملا�شي وي�شتمر حتى منت�شف �شهر مايو �ملقبل .
�لأ�شرة  دور  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �ملوؤ�ش�شة  ��شرت�تيجية  �إط��ار  �لربنامج يف  ياتي 
و�لأ�شرية  �لجتماعية  �ل��رب�م��ج  ت��ق��دمي  يف  لنهجها  و����ش��ت��م��ر�ر�ً  �ملجتمع،  يف 
للمرحلة  �لفئة  ه��ذه  لتوعية  �لأوىل  �لتمهيدية  �خلطوة  ويعترب  �ملتخ�ش�شة 
�ملقبلة من �حلياة بتاأ�شي�س �أ�شرة جديدة وتنمية معارفهم حول �أ�شا�شيات جناح 

�حلياة �لأ�شرية، لبناء �أ�شر م�شتقرة متما�شكة يف �ملجتمع �لمار�تي.
ويعمل �لربنامج على تثقيف �مل�شتهدفني باأهمية حتمل م�شوؤولياتهم �لزوجية 
للفرد،  و�شعادة  ��شتقر�ر  م�شدر  باعتباره  �ل���زو�ج  مفهوم  وتعميق  و�لأ���ش��ري��ة، 
لل�شباب و�لفتيات يف �جلامعات  وينفذ على هيئة حما�شر�ت توعوية تفاعلية 
و�لكليات و�ملعاهد يف �إمارة �أبوظبي و�لذين ترت�وح �أعمارهم من 19 �إىل 24 

�شنة.
�شنة،   35 �إىل   24 �أعمارهم من  ت��رت�وح  �لذين  و�مل��ر�أة  �لرجل  ي�شتهدف  كما 
�مل�شتهدفني يف مر�كز  و�أمهات  لآب��اء  توعوية  تنفيذ حما�شر�ت  �إىل  بالإ�شافة 

موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية باملنطقة �لغربية و�لو�شطى و�ل�شرقية.
ويهدف �لربنامج �إىل �إك�شاب �ملقبلني على �لزو�ج �لقدرة على �تخاذ قر�ر�تهم 
وتهيئة  �ملجتمع،  تنمية  يف  ت�شهم  م�شتقرة  �أ�شر  لتكوين  وتاأهيلهم  �مل�شريية، 
تعميق  �إىل  بالإ�شافة  �لت�شاركية،  �لنتقالية  للمرحلة  �ل���زو�ج  على  �ملقبلني 
مفهوم �لزو�ج �لناجح لدى �ل�شاب و�لفتاة �ملقبلني على �لزو�ج لي�شبحا قادرين 

على تاأ�شي�س �أ�شرة قوية م�شتقرة ومتالحمة.
�إىل  تهدف  و�لفتيات  �ل�شباب  لفئة  خم�ش�شة  حما�شرة  �لربنامج  ويت�شمن 
�لزو�جي  �لتو�فق  مفهوم  ح��ول  وتوعيتهم  و�أ�ش�شه،  �ل��زو�ج  مباهّية  تعريفهم 
و�لفروقات �ل�شخ�شية بني �لأزو�ج وطرق �لت�شدي للتحديات �لتي تقف عائقاً 
�إىل  �ملحا�شرة  تهدف  كما  �أف��ر�ده��ا،  و�شالمة  و�شعادتها  �لأ�شرة  ��شتقر�ر  �أم��ام 
حياتهم،  �شريك  �ختيار  �أ�شا�شيات  حول  �لالزمة  �ملهار�ت  �مل�شتهدفني  �إك�شاب 
وتوعيتهم باأ�شاليب �لتعامل مع �ملو�قف و�مل�شكالت �لتي توؤثر �شلباً على �شري 
�ملهمة  و�ملعلومات  �ملعارف  تك�شبهم  كما  �شعادتهم،  وتعكر �شفو  �لزوجني  حياة 

حول طبيعة �لعالقة �لزوجية �ل�شعيدة و�أهم مقومات ��شتد�متها.

موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية تطلق برامج 
متخ�ش�شة لتاأ�شي�س الأ�شر ال�شعيدة

�لرت�شيح  ب��اب  فتح  عن  �مل�شاهمني  �ل�شادة  ب��اإع��الم  ����س.م.ع  لالأغذية  يونيكاي  �شركة  �إد�رة  جمل�س  يت�شرف 
لع�شوية جمل�س �إد�رة �ل�شركة وذلك خالل �لفرتة من يوم االأحد �ملو�فق 2017/03/05 �إىل يوم االأربعاء 
�ملو�فق 2017/03/15 ، ولكل �شخ�س / م�شاهم تو�فرت فيه �شروط �لرت�شيح لع�شوية جمل�س �لإد�رة �أن ير�شح 
نف�شه لع�شوية �ملجل�س مبوجب طلب يتقدم به �إىل �إد�رة �ل�شركة يف مقرها �لرئي�شي �لكائن يف دبي - �لقوز 
1 - �شارع �مليد�ن ، �إمارة دبي ، وعلى �أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و�شفة �لع�شوية �لتي يرغب 

يف تر�شيح نف�شه على ��شا�شها )ع�شو تنفيذي - ع�شو غري تنفيذي - ع�شو م�شتقل(.
�صروط عامة:

1- عدد �لأع�شاء �ملطلوب �نتخابهم لع�شوية جمل�س �لإد�رة )7( �أع�شاء.
2- �شيظل باب �لرت�شيح لع�شوية جمل�س �لإد�رة مفتوحاً ملدة )10( يوماً من تاريخ فتح باب �لرت�شيح وذلك 
�لإن�شباط  ب�شاأن معايري  �لهيئة رقم )7/ر.م( ل�شنة 2016  �إد�رة  �ملادة )40( من قر�ر جمل�س  وفقا ملتطلبات 

�ملوؤ�ش�شي وحوكمة �ل�شركات �مل�شاهمة �لعامة.
3- ي�شرتط فيمن ير�شح نف�شه لع�شوية جمل�س �لإد�رة �أن تنطبق عليه �ل�شروط �لو�ردة يف �لقانون �لإحتادي 
ب�شاأن  ل�شنة 2016  �لهيئة رقم )7/ر.م(  �إد�رة  �لتجارية وق��ر�ر جمل�س  �ل�شركات  �شاأن  ل�شنة 2015يف  رقم )2( 

معايري �لإن�شباط �ملوؤ�ش�شي وحوكمة �ل�شركات �مل�شاهمة �لعامة و�لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة.
4- �أن يرفق بطلب �لرت�شح �مل�شتند�ت �مل�شار �إليها يف �ملادة )41( من قر�ر جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم )7/ر.م( 

ل�شنة 2016.
5- ل يجوز للمر�شح بعد غلق باب �لرت�شح �لتنازل عن تر�شحه ل�شخ�س �آخر.

�ملوجودة  �لإع��الن��ات  لوحة  يف  بالرت�شيح  �خلا�شة  وبياناتهم  �ملر�شحني  �أ���ش��م��اء  بن�شر  �ل�شركة  �شتقوم   -6
بتاريخ   )www.unikai.com( �لدولية  �ملعلومات  ب�شبكة  �ل�شركة  موقع  وعلى  لل�شركة  �لرئي�شي  باملقر 

.2017/03/19
7- �شيتم مو�فاة هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع و�ل�شوق بقائمة �أ�شماء �ملر�شحني بعد غلق باب �لرت�شيح.

الإعالن عن فتح باب الرت�شيح لع�شوية جمل�س الإدارة

�ل�شنوية وذلك يف  �لعمومية  �مل�شاهيمن حل�شور �جتماع �جلمعية  �ل�شادة  ���س.م.ع بدعوة  �إد�رة �شركة يونيكاي لالأغذية  يت�شرف جمل�س 
متام �ل�شاعة �لر�بعة و�لن�شف من يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/03/23 يف مقر �شركة يونيكاي لالأغذية �لكائن يف منطقة �لقوز للنظر يف 

جدول �لأعمال �لتايل:
1- �شماع تقرير جمل�س �لإد�رة عن ن�شاط �ل�شركة وعن مركزها �ملايل عن �ل�شنة �ملالية�ملنتهية يف 2016/12/31 و�لت�شديق عليه.

2- �شماع تقرير مدقق �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 و�لت�شديق عليه.
3- مناق�شة ميز�نية �ل�شركة وح�شاب �لأرباح و�خل�شائر عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 و�لت�شديق عليها.

4- �لنظر يف مقرتح جمل�س �لإد�رة ب�شاأن توزيع �أرباح نقدية بن�شبة 10% و�أ�شهم منحة بن�شبة 7% من ر�أ�س مال �ل�شركة عن �ل�شنة �ملالية 
�ملنتهية 31 دي�شمرب 2016.

5- �ملو�فقة على مقرتح ب�شاأن مكافاأة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016.
6- �إبر�ء ذمة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31.

7- �إبر�ء ذمة مدققي �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31.
8- تعيني مدققي �حل�شابات للعام 2017 وحتديد �أتعابهم.

9- �نتخاب �أع�شاء جمل�س �لإد�رة.
مالحظات:

1- يجوز ملن له حق ح�شور �جلمعية �أن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�شاء جمل�س �لإد�رة مبقت�شى توكيل خا�س ثابت بالكتابة ويجب 
�أل يكون �لوكيل لعدد من �مل�شاهمني حائز�ً بهذه �ل�شفة على �أكرث من )5%( خم�شة باملئة من ر�أ�س مال �ل�شركة ، وميثل ناق�شي �لأهلية 

وفاقديها �لنائبون عنهم قانوناً.
2- لل�شخ�س �لعتباري �أن يفو�س �أحد ممثليه �أول �لقائمني على �إد�رته مبوجب قر�ر من جمل�س �إد�رته �أو من يقوم مقامه ، ليمثله يف 

�جلمعية �لعمومية لل�شركة ، ويكون لل�شخ�س �ملفو�س �ل�شالحيات �ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�س.
3- يكون مالك �ل�شهم �مل�شجل يف يوم �لربعاء �ملو�فق:2017/3/22 هو �شاحب �حلق يف �لت�شويت يف �جلمعية �لعمومية.

4- يكون �شاحب �حلق يف �أرباح �ل�شنة �ملالية �ملنتهية 31 دي�شمرب 2016 هو مالك �ل�شهم �مل�شجل يف يوم �لحد �ملو�فق:2 �بريل 2017
5- ميكن للم�شاهمني �لطالع على �لبيانات �ملالية لل�شركة وتقرير حوكمة �ل�شركة و�لتعديالت �ملقرتحة على �لنظام �لأ�شا�شي من خالل 

. www.dfm.ae:و�ملوقع �للكرتوين ل�شوق دبي �ملايل www.unikai.com: ملوقع �للكرتوين لل�شركة�
6- ل يكون �نعقاد �جلمعية �لعمومية �شحيحا �ل �ذ� ح�شره م�شاهمون ميلكون �أو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن 50% من ر�أ�شمال �ل�شركة 
فاإذ� مل يتو�فر �لن�شاب يف �لجتماع �لأول فاإنه �شيتم عقد �لجتماع �لثاين يوم �خلمي�س �ملو�فق:30 مار�س 2017 يف نف�س �ملكان و�لزمان 
)�لجتماع �لثاين يعقد بعد م�شي مدة ل تقل عن )5( خم�شة �أيام ول جتاوز )15( خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لجتماع �لأول ويتعرب 

�لجتماع �ملوؤجل �شحيحا �أيا كان عدد �حلا�شرين(.
�جتماع  �ملمثلة يف  �لأ�شهم  �أرب��اع  يقل عن ثالثة  ما ل  �للذين ميلكون  �مل�شاهمني  ��شو�ت  باأغلبية  �ل�شادر  �لقر�ر  هو  �لقر�ر �خلا�س   -7

�جلمعية �لعمومية لل�شركات �مل�شاهمة

دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية ل�شركة 
يونيكاي لالأغذية »�شركة م�شاهمة عامة«
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راأ�س اخليمة-وام: 

ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ق��دم 
د�ئرة  رئي�س  �ل�شام�شي  علي  مبارك  �شعادة  �إىل  �ل��ع��ز�ء  و�ج��ب  �خليمة 
بلدية ر�أ�س �خليمة �ل�شابق يف وفاة �رملة و�لده �ملغفور له علي مبارك 

�ل�شام�شي .
�ل��ع��ز�ء يف منطقة �لظيت  و�أع���رب �شموه - خ��الل زي��ارت��ه �م�س جمل�س 
�ل�شيد  �لفقيدة  �بن  �إىل  تعازيه ومو��شاته  بر�أ�س �خليمة - عن خال�س 
وز�رة  مكتب  يف  �لعمايل  �لتفتي�س  ق�شم  رئي�س  �ل�شام�شي  علي  جمال 
�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني بر��س �خليمة و�إىل ذويها �شائال �هلل عز وجل 
�أهلها  يلهم  و�أن  جناته  ف�شيح  ي�شكنها  و�أن  رحمته  بو��شع  يتغمدها  �أن 

وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ك����ّرم ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء ع��ل��ي عبد�هلل 
ب����ن ع����ل����و�ن �ل��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام 
�ملوظفني  �خل��ي��م��ة،  ر�أ������س  ���ش��رط��ة 
باحل�شور  �مل��ل��ت��زم��ني  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
�لباكر و�ملتفانني يف خدمة جمهور 
�لباكر،  �ل�����ش��ب��اح  م��ن��ذ  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�هلل  ع��ب��د  �لعميد  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
قائد  ن���ائ���ب  �حل����دي����دي  خ��م��ي�����س 
و�شعادة  �خليمة،  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام 
�ل��ع��م��ي��د ط�����ارق حم��م��د ي���ن �شيف 
وعدد  �ل��ع��ام،  �لقائد  مكتب  م��دي��ر 
�ل�شعادة  وف���ري���ق  �ل�����ش��ب��اط،  م���ن 
�ل���ع���ام���ة، وذل�����ك �شمن  ب���ال���ق���ي���ادة 
“ وهي  �ل������ورد  “ ���ش��ب��اح  ف��ع��ال��ي��ة 
�لعاملني  �إ�شعاد  �إىل  مبادرة تهدف 

من منت�شبي �ل�شرطة.
وياأتي هذ� �لتكرمي ��شتكماًل ملبادرة 
���ش��رط��ة ر�أ������س �خليمة،  ق��ائ��د ع���ام 
ق��ام��و� يف  �ل��ذي��ن  �ل�شعادة،  وف��ري��ق 

�أحد �ل�شباحات �لباكرة، با�شتقبال 
باحل�شور  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �مل���وظ���ف���ني 
�ل�شابعة  �ل�شاعة  مت��ام  قبل  �لباكر 
م����ع تقدمي  ����ش���ب���اح���اً،  و�ل���ن�������ش���ف 
وت�شجيعاً  و�ل��ورود حتفيز�ً  �لهد�يا 
لهم وحل�شورهم �ملبكر، بهدف خلق 
تعمل  وحم��ف��زة  �شعيدة  عمل  بيئة 
�ملتميزين  �مل��وظ��ف��ني  �إ���ش��ع��اد  ع��ل��ى 

و�ملتفانني يف خدمة �جلمهور منذ 
�ل�شباح �لباكر.

وت���اأت���ي ه����ذه �مل����ب����ادرة ���ش��م��ن عدة 
مبادر�ت تهدف �إىل خلق بيئة عمل 
���ش��ع��ي��دة ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ب��ث �لطاقة 
�ملوظفني  ن��ف��و���س  يف  �لإي���ج���اب���ي���ة 
ومبا ينعك�س بالإيجاب على زمالء 
و�أ�شر  �لإن��ت��اج��ي��ة  وزي������ادة  �ل��ع��م��ل 

�ملوظفني ب�شفة عامة، حيث ت�شعى 
�إىل حتقيق معادلة  �لعامة  �لقيادة 
�ل�شعادة �لر�مية �إىل �إيجاد موظف 
�ملتميزة  �خل��دم��ة  ب��ت��ق��دمي  ف��خ��ور 
يف  متفانية  عمل  جهة  خ��الل  م��ن 
وبالتايل حتقيق  �ملتعاملني،  �إ�شعاد 

�ل�شعادة للمجتمع. 
كما تعمل �شرطة ر�أ�س �خليمة على 

�لوظيفي  �لل��ت��ز�م  وغ��ر���س  تاأكيد 
و�ل�شعور بامل�شوؤولية لدى موظفيها 
و�لتكرمي،  �ل��ت��ح��ف��ي��ز  خ����الل  م���ن 
بهدف تقدمي �أف�شل �خلدمات �إىل 

جمهور �ملتعاملني،
 مما يعزز �شعور �جلمهور �خلارجي 
�لتي  �خل����دم����ات  ع����ن  ب���ال�������ش���ع���ادة 
�ل�����ش��رط��ة، وزي�����ادة ن�شبة  ت��ق��دم��ه��ا 
�شر�ئح  كافة  لدى  بالأمن  �ل�شعور 

�ملجتمع.
ومن جانبهم �أبدى موظفي �شرطة 
ر�أ�س �خليمة، �ملكرمني �حلا�شرين 
�إىل جهة عملهم، عن مدى  مبكر�ً 
�ملبادرة  بهذه  و�شعادتهم  فرحتهم 
�لكرمية  �للفتة  مثمنني  �ملحفزة، 
وفريق  �ل�شرطة  عام  قائد  ل�شعادة 
�لعامة،  ب��ال��ق��ي��ادة  �ل�����ش��ع��ادة  ع��م��ل 
�لولء  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  م��وؤك��دي��ن 
للقيادة �لعامة لل�شرطة، و�لتفاين 
و�جباتهم  ت���اأدي���ة  يف  و�لإخ���ال����س 

على �أكمل وجه.

•• ابوظبي-الفجر:

نظم �لأر�شيف �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة ت��دري��ب��اً ع��م��ل��ي��اً مب��ق��ره مل��وظ��ف��ي هيئة 
مقابالت  �إج��ر�ء  �أ�شاليب  حول  �أبوظبي  �لبيئة- 
�ل�����ش��ف��اه��ي، و�ل�����ش��ك��ل �لأم��ث��ل للمقابلة  �ل��ت��اري��خ 
�لنموذجية من حيث تاأطري حماورها، و�ملعايري 
�لتي  �ملقابلة  ود�رت  فيها،  ينبغي مر�عاتها  �لتي 
�لتاريخ  وح��دة  رئي�س  �لقبي�شي  �شرينة  �أجرتها 

�ل�����ش��ف��اه��ي يف �لأر����ش���ي���ف �ل��وط��ن��ي م���ع �ل����ر�وي 
�لرعي  �ملن�شوري حول حالة  ح��ارب  �شعيد  ز�ي��د 
باإمارة  وح���دي���ث���اً  ق���دمي���اأ  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�مل����ر�ع����ي 

�أبوظبي.
�لتي تقوم  للدر��شة  �لتدريب تعزيز�ً  وياأتي هذ� 
يف  �لرعي  مو�شوع  ح��ول  باإعد�دها  �لبيئة  هيئة 
�إمارة �أبوظبي، بهدف قيا�س �ملتغري�ت �لتي طر�أت 
عليها  �حل��ف��اظ  و�شبل  �لطبيعية،  �مل��ر�ع��ي  على 
�لتنوع  م���و�رد  ��شتد�مة  ي�شمن  �ل���ذي  بال�شكل 

�حليوي.  وركز �لتدريب يف �أهمية �لإ�شغاء �إىل 
�ملدلول  وذ�ت  �لدقيقة  �لأ�شئلة  وط��رح  �ل���ر�وي، 
�لباحث  و��شتخد�م  �ملقابلة،  ه��دف  يخدم  �ل��ذي 
لأ�شلوب �لر�وي وم�شطلحاته يف جمال �لرعي، 
يف  �مل�شتخدمة  �ملحلية  �مل�شطلحات  و��شتي�شاح 
�للهجة  م�شطلحات  على  حفاظاً  �لرعي  جمال 
�لتحقق  �أهمية  يف  �أي�شاً  �لتدريب  وركز  �ملحلية، 
�شحيح،  ب�شكل  و�لتو�شيالت  �لأجهزة  عمل  من 
و����ش��ت��خ��د�م �حل��ام��ل �ل��ث��الث��ي �ل��ق��و�ئ��م لتثبيت 

كامري� �لفيديو �أثناء �ملقابلة. وت�شمنت �ملقابلة 
بني  بالتعاون  و�شعها  مت  �لتي  �لأ�شئلة  ع�شر�ت 
�لأر�شيف �لوطني وهيئة �لبيئة- �أبوظبي؛ بدء�ً 
بالتعريف ب�شخ�شية �لر�وي، مرور�ً بقيمة �لإبل 
ومكانتها يف �لقت�شاد �ملحلي قدمياً وحديثاً، ثم 
قدمياً،  و�قتنائها  �لإب��ل  لرعي  �ل��ر�وي  ممار�شة 
�لطبيعية  �ملر�عي  �أماكن  �إىل  �ملقابلة  وتطرقت 
ل��الإب��ل يف �أب��وظ��ب��ي، و�أن����و�ع �مل��ر�ع��ي، وم��ا ترعاه 
و�أ�شاليب   ، و�ليليل  �حلم�س  ي�شمى:  مما  �لإب��ل 

رعي �لإبل يف �لوقت �حلا�شر، ومن ثم م�شاركة 
�لإبل  مبز�ينة  �خلا�شة  �ملهرجانات  يف  �ل���ر�وي 
و�شباقاتها، و�شوًل �إىل ما يلقاه مربو �لإبل من 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ملعنية يف  دع��م �جلهات 

�ملتحدة. 
�لتي  �لنموذجية  �لتدريبية  �ملقابلة  ه��ذه  وتعد 
�أج����ر�ه����ا �لأر����ش���ي���ف �ل���وط���ن���ي ب��ح�����ش��ور بع�س 
�أبوظبي-  �ل��ب��ي��ئ��ة-  هيئة  م��ن  ووف���د  م��وظ��ف��ي��ه، 
جزء�ً من �شجل �لتاريخ �ل�شفاهي �لذي يحتفظ 

به، وقد �ختتمت �ملقابلة بعدد من �لأ�شئلة �لتي 
طرحها وفد �لهيئة على �لر�وي وعلى �ملخت�شني 
يف �لأر�شيف �لوطني يف �شبيل معرفة �لتفا�شيل 
�لبيئة  هيئة  وف��د  و�أثنى  در��شتهم،  يخ�س  فيما 
�لوطني على  �لأر�شيف  يوؤديه  �ل��ذي  �ل��دور  على 
للتاريخ  �ملكمل  �ل�شفهي  �ل��ت��اري��خ  حفظ  �شعيد 
�مل��ك��ت��وب و�مل���وث���ق ع��ن دول����ة �لإم������ار�ت �لعربية 
�لأر�شيف  مب�شاركة  �أم��ل��ه  ع��ن  و�أع���رب  �مل��ت��ح��دة، 

�لوطني مبزيد من هذه �ملقابالت.

•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  ك�شف 
�ملجل�س  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  دول��ة  وزي��ر  �جل��اب��ر 
�ل��وط��ن��ي ل���الإع���الم ع��ن م���ب���ادرة ج��دي��دة دع��م��ا ل� 
�لقطاع على  �لعاملني يف  كافة  ت�شم  �خل��ري  ع��ام 
م�شتوى دولة �لإمار�ت وذلك تاأكيد� على م�شاركة 
�ملبادر�ت  دع��م  ب�����ش��ورة عملية يف  �لإع����الم  ق��ط��اع 
ب��الإي��ج��اب على  �مل��ه��م��ة و�ل��ت��ي تنعك�س  �ل��وط��ن��ي��ة 
لهذ�  �لأ�شا�شية  �لأدو�ر  �أح��د  خ��الل  من  �ملجتمع 
و�أثر  باأهمية  �ل��وع��ي  رف��ع  وه��و  �حل��ي��وي  �لقطاع 
�لتجاوب  ذل��ك من  ي�شتدعيه  وم��ا  �مل��ب��ادر�ت  تلك 

و�مل�شاركة �ملجتمعية.

لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  معايل  و�أع��ل��ن 
خالل �جتماع جمل�س �لإد�رة �لذي عقد برئا�شة 
�لوطني  �لثالثاء عن تنظيم  �أم�س �لول  معاليه 
لالإعالم م�شرية للخري من�شي يوم �جلمعة �ملو�فق 
17 مار�س �جلاري و�لتي �شيدعى للم�شاركة فيها 
�ملوؤ�ش�شات �لإعالمية  �لعاملني يف خمتلف  جميع 
�لقطاع  �ل��ت��ز�م  على  تاأكيد�  �ل��دول��ة  �م��ت��د�د  على 
ب�����دوره جت���اه �مل����ب����ادر�ت �ل��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق م���ن دولة 
�لإمار�ت حاملة ر�شالة خري و�شالم جلميع �لب�شر 
عمل  �أج��ل  من  �مل�شاركة  على  للمجتمع  وحتفيز� 
�إي��ج��اب��ي يف ح��ي��اة ك��ل م��ن ت�شتهدفهم تلك  ف���ارق 
�شلطان  �لدكتور  و�أك��د معايل   . �لنبيلة  �مل��ب��ادر�ت 
�أح��م��د �جل��اب��ر �أن �مل��ب��ادرة ت��ه��دف �إىل �إب����ر�ز دور 

�ل��ق��ط��اع �لإع����الم����ي يف دع����م و�إجن������اح �مل���ب���ادر�ت 
و�إ�شر�ك  �لر�شيدة  �لقيادة  تطلقها  �لتي  �لوطنية 
�لإع��الم��ي��ني يف �ل���رتوي���ج ل��ل��ر���ش��ائ��ل و�لأه�����د�ف 
�ل�شامية لعام �خلري وتر�شيخ قيم �لعطاء و�لتطوع 
لدى �لعاملني يف �لقطاع �لذين تقع على عاتقهم 
�لوطنية  �مل���ب���ادر�ت  ل��دع��م  م���زدوج���ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
للفعاليات  و�ل��رتوي��ج  فيها  �مل�����ش��ارك��ة  خ��الل  م��ن 
هذه  يف  �لفعالة  �مل�شاهمة  على  �ملجتمع  وت�شجيع 
�ملتعلقة  �ملو�شوعات  �لجتماع  وتناول  �مل��ب��ادر�ت. 
�ملتوقع  �لت�شريعات  م��ن  وجم��م��وع��ة  ب��احل��وك��م��ة 
و�للو�ئح  �ل�شيا�شات  �إىل  �إ�شافة  قريبا  �شدورها 
�شمنها  وم��ن  �إ�شد�رها  على  �ملجل�س  يعمل  �لتي 
�ل��ذي يهدف  م�شروع نظام �لإع��الم �لإل��ك��رتوين 

مز�ولة  و�آل���ي���ات  �لتنظيمية  �لأ���ش�����س  و���ش��ع  �إىل 
�لأن�����ش��ط��ة �مل��رت��ب��ط��ة ب���الإع���الم �لإل���ك���رتوين مبا 
�مل�شوؤولية  �أط��ر  وحتديد  �لعامة  �مل�شلحة  يحقق 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة و�لأخ��الق��ي��ة وت��اأك��ي��د �ح����رت�م �لقيم 
�ل��دي��ن��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل�����ش��ائ��دة يف 
�ل���دول���ة وح��م��اي��ة �مل��ج��ت��م��ع. ك��م��ا ن��اق�����س جمل�س 
للمر��شلني  ن��اد  �إن�����ش��اء  �لج��ت��م��اع  خ��الل  �لإد�رة 
م�شاركة  م�شتجد�ت  وبحث  �ل��دول��ة  يف  �لأج��ان��ب 
2017 حيث  �أ�شتانا  �إك�شبو  �لإم��ار�ت يف معر�س 

من �ملتوقع ت�شلم �جلناح بنهاية مايو �ملقبل .
دبي  �إك�شبو  �لدولة مبعر�س  بجناح  يتعلق  وفيما 
2020 فقد تطرق �لجتماع �إىل طرح مناق�شة 
�إن�شاء جناح �لدولة يف �ملعر�س و�لتي من �ملنتظر 

�أن يتم تعيني �ملقاول �لرئي�شي لها بنهاية �أبريل.
و�طلع �ملجل�س على �ملبادر�ت �لتي �شيتم �إطالقها 
دعم  يف  �ملجل�س  وم�شاهمات  �لقر�ءة  �شهر  خالل 
كافة �لفعاليات �لتي �شيطلقها �لقطاع �لإعالمي 
خالل �شهر مار�س عالوة على ��شتعر��س فعاليات 
�لأهد�ف  يحقق  تطبيقها مبا  و�آليات  عام �خلري 
من�شي  للخري  �لفعاليات.  لتلك  �ل�شرت�تيجية 
مبادرة من �ملجل�س �لوطني لالإعالم لتعزيز قيم 
�لعطاء و�مل�شاركة �لفاعلة يف عام �خلري تهدف �إىل 
تر�شيخ �ل�شر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س يف 

جمال �مل�شوؤولية �لجتماعية.
وتركز �ملبادرة على قطاع �لإعالم �لذي يعد �شوت 
�ملجتمع ودوره �ملحوري يف مبادرة عام �خلري من 

خالل تعزيز �لوعي �ملجتمعي باأهمية قيم �لعطاء 
روح  وتر�شيخ  �لوطن  وخدمة  �لعطاء  قيم  ون�شر 

�لتطوع لدى كافة �لفئات �لجتماعية.
�ل��ع��ام��ل��ني يف قطاع  �مل����ب����ادرة ك���اف���ة  وت�����ش��ت��ه��دف 
�لعاملني  ذل���ك جميع  ب��ال��دول��ة مب��ا يف  �لإع����الم 
�لإعالم  و�شائل  ومر��شلو  �لإعالمية  باملوؤ�ش�شات 
�لجتماعي  �لإعالم  و�شائل  و�ملوؤثرون يف  �لعاملية 
و�لعاملون  �حلكومي  �لت�شال  �أق�شام  وموظفو 
و�لإعالن  و�لدعاية  �لعامة  �لعالقات  �شركات  يف 
�شادرة  رخ�س  لديهم  من  وجميع  �لن�شر  وقطاع 
ع��ن �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي ل���الإع���الم ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�جلامعات  يف  و�لإع����الم  �لت�����ش��ال  كليات  ط��الب 

�لإمار�تية.

ويل عهد راأ�س اخليمة يعزي يف وفاة اأرملة علي مبارك ال�شام�شي

�صرطة راأ�ض اخليمة ترفع موؤ�صر ال�صعادة يف بيئة العمل املوؤ�ص�صية

 قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة يكّرم موظفيه املتميزين يف » �شباح الورد «

الأر�شيف الوطني ينظم تدريبًا عمليًا ملوظفي هيئة البيئة يف اإجراء مقابالت التاريخ ال�شفاهي 

الوطني لالإعالم يدعم عام اخلري مببادرة ت�شم جميع العاملني يف القطاع على م�شتوى الدولة

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري بولندا

اقت�شادية راأ�س اخليمة جتري اختبار قيا�س املعرفة ملوظفيها

•• را�س اخليمة-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة يف ق�شر 
روبرت  �شعادة  �م�س  حممد  بن  �شقر  مدينة  يف  �شموه 
لل�شالم  ق��دم  �ل��ذي  بولند�  جمهورية  �شفري  رو�شتيك 
لبالده  �شفري�  مهام عمله  ت�شلمه  �شموه مبنا�شبة  على 

لدى �لدولة.

بال�شفري،  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب 
تعزيز  يف  و�لنجاح  و�لتوفيق  �لإق��ام��ة  طيب  له  متمنياً 
على  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لقائم  �لتعاون  �أو����ش��ر 

خمتلف �مل�شتويات.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر �لقا�شمي 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  �ل�شال  �أح��م��د  و�شالح 
ر�أ�س �خليمة وحممد �أحمد �لكيت �مل�شت�شار يف �لديو�ن 

�لأمريي.

••راأ�س اخليمة -الفجر:

مدير  �ملحمود  حممد  �ل�شيد  �شرح 
د�ئرة  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة 
�خليمة  بر�أ�س  �لقت�شادية  �لتنمية 
ب���اأن���ه �ن���ط���الق���اً م���ن ح��ر���ش��ن��ا على 
مهار�ت  وت��ط��وي��ر  وت��ن��م��ي��ة  مت��ك��ني 
�ملتعاملني،  ���ش��ع��ادة  م��رك��ز  موظفي 
رفع  بهدف  �لختبار  ه��ذ�  خ�ش�شنا 
م�����ش��ت��وى �مل��ع��رف��ة و�ل���ك���ف���اءة لدى 
وتعزيز  �ملتعاملني  خدمة  موظفي 
ث��ق��اف��ة �خل��دم��ة م��ن خ���الل توفري 
و�أ�شاليب  و�لأدو�ت،  �ل���ت���دري���ب، 
�ل����دع����م ب���ه���دف خ���ل���ق ف���ري���ق عمل 
ي��ت��م��ّت��ع مب�����ش��ت��وى ع���اٍل م��ن �ملهنية 

�ل�شرت�تيجية  لالأولويات  حتقيقاً 
للخدمة  �لإم���������������ار�ت  ل����ربن����ام����ج 

�حلكومية �ملتميزة
�لختبار  ه����ذ�  ي��ق��ي�����س  وت��ف�����ش��ي��اًل 

وم���ع���رف���ة موظفي  �إمل������ام  م�����ش��ت��وى 
خ����دم����ة �مل���ت���ع���ام���ل���ني ب������اإج������ر�ء�ت 
�لتي  و�مل����ع����ل����وم����ات  �ل����رت�خ����ي���������س 
ومعرفة  عملهم  ح���ول  ميتلكونها 
ومو�طن  لتعزيزها  �ل��ق��وة  م��و�ط��ن 
�ل�شعف ملعاجلتها وعمل �لإجر�ء�ت 
�لذي  �لأمر  �لالزمة،  �لت�شحيحية 
�لأعمال  وت�شهيل  دع���م  يف  ي�شاهم 

�لتجارية للم�شتثمرين.
و�أ����ش���اف �مل��ح��م��ود ب����اأن �إج�����ر�ء هذ� 
�أ�شا�شية  خطوة  �لد�خلي  �لختبار 
وتوجهات  �لد�ئرة  �أه��د�ف  لتحقيق 
بخدمات  ل����الرت����ق����اء  �حل����ك����وم����ة 
نوعية  خدمات  وتقدمي  �ملتعاملني 

للمتعاملني . 

عزة النعيمي تثمن الدور الريادي لرجال العمال يف دعم م�شاريع اجلمعيات اخلريية
•• عجمان -وام:

�لنعيمي مدير عام موؤ�ش�شة حميد بن  �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل  ثمنت 
رجال  به  يقوم  �ل��ذي  �ل��ري��ادي  �ل��دور  بعجمان  �خلريية  �لنعيمي  ر��شد 
�لعمال لدعم م�شاريع ومبادر�ت �جلمعيات �خلريية ل�شيما فيما يتعلق 
بدعم �ل�شر �مل�شتحقة و�ملتعففة. جاء ذلك خالل ��شتقبال �ل�شيخة عزة 
م���رو�ن عبد�هلل  �شعادة  �لع��م��ال  م��ن رج��ل��ي  ك��ال  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  بنت 
�لر�شتماين و�شعادة ح�شن عبد�هلل �لر�شتماين لطالعهما على م�شاريع 
و�لتي  �ملوؤ�ش�شة  تنفذها  �لتي  �لذكية  و�لتطبيقات  و�ن�شطة  وم��ب��ادر�ت 
تهدف �ىل ��شعاد �مل�شتفيد وتوفري �جلهد و�لوقت و�ملال و�شرعة �لتو��شل 
و�لن�شاين.  �خل���ريي  �لعمل  م�شرعات  م��ن  �خل��دم��ة  ه��ذه  تعترب  حيث 

توجيهات  تنفذ  �ملوؤ�ش�شة  �ن  �لنعيمي  عبد�هلل  بنت  عزة  �ل�شيخة  و�ك��دت 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
و�لوقوف  ��شعادها  على  و�لعمل  �ملعوزة  لالأ�شر  �لد�عمة  عجمان  حاكم 
معها وحل كافة ق�شاياها وتوفري �حتياجاتها �ل�شا�شية، خا�شة �ليتام 
و�ملطلقات و�لأر�م��ل وكبار �ل�شن و�ملر�شى، لفتة �ىل �ن �لعمل �خلريي 
يحظى مبتابعة م�شتمرة من �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل 
دعم  يف  �ملوؤ�ش�شة  �مناء  جمل�س  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �لعهد 

�ل�شر �ملعوزة �ملو�طنة وتلبية �حتياجاتها.
وقدمت �ل�شيخة عزة �لنعيمي نبذة تف�شيلية عن �أهم �مل�شاريع و�ملبادر�ت 
�ملحتاجة  لالأ�شر  تقدم  �لتي  �ل�شهرية  بامل�شاعد�ت  �ملتعلقة  و�ل��رب�م��ج 
يف  �ملوؤ�ش�شة  �شيا�شة  ح�شب  �لعمل  �شري  و�آلية  �ملوؤ�ش�شة  بقو�ئم  و�مل�شجلة 

ملو�كبة  �لذكية  �لتطبيقات  توظيف  و�أي�����ش��ا  �مل�شتحقني،  ودع���م  خ��دم��ة 
و�لذكية  �للكرتونية  �حلكومة  ��شرت�تيجيه  وتطبيق  �لتقني  �لتطور 
 smart و�أهمها  ذكيه  تطبيقات  تتنفيذ  خ��الل  من  عجمان  حلكومة 
على  جمانية  وه��ي  و�مل�شاعدة  �ل��دع��م  طالب  و�إ���ش��ع��اد  خلدمة   apply
IOS http:// و �ل http://cutt.us/hrnf1 من�شة �لندرويد
وي�شجل  �حلاجة  �شاحب  �لتطبيق  يحمل  �ن  على   cutt.us/hrnf
�آليا وفوريا  كافة �حلقول �خلا�شة بالدعم �ملطلوب ويتم �لتو��شل معه 
 smart و�ي�شا من م�شرعات �جناز �لعمل �لتي مت تطبيقها يف �ملوؤ�ش�شة
 whatsappو  remote desktop بعد  ع��ن  �لعمل   work

وتوفر هذه �لتطبيقات �لوقت و�جلهد للفئات �مل�شتحقة.  web
�إن�شانية  قيمة  ميثل  �خل��ريي  �لعمل  �ن  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  و�و�شحت 

حي  ح�شاري  �شلوك  فهو  �أ�شكاله،  بكل  و�لبذل  �لعطاء  يف  تتمثل  كربى 
متقدمة من  تنعم مب�شتويات  �لتي  �ملجتمعات  �شوى يف  �لنمو  ل ميكنه 
تطوير  يف  و�إيجابيا  مهما  دور�  يلعب  فهو  و�مل�شوؤولية،  و�لوعي  �لثقافة 
�لتطوعية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  خ���الل  م��ن  و����ش��ت��د�م��ت��ه��ا  وتنميتها  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
�لبناء  عمليات  يف  للم�شاهمة  �لفر�شة  �لأف����ر�د  لكافة  وي��ت��اح  �خل��ريي��ة 
�لجتماعي و�لقت�شادي �لالزمة، كما ي�شاعد �لعمل �خلريي على تنمية 
�لعطاء،  بقدرتهم على  وي�شعرهم  �مل�شاركني  لدى  بامل�شوؤولية  �لإح�شا�س 
ختام  ويف  فيه.  يتميزون  �ل��ذي  �مل��ج��ال  يف  و�لن�شيحة  �خل��ربة  وت��ق��دمي 
�لر�شتماين  م��رو�ن  �شعادة  �لنعيمي كال من  عزة  �ل�شيخة  كرمت  �للقاء 
�لن�شاين  �لعمل  ل�شالح  �ملبذولة  جلهودهما  وذل��ك  �لر�شتماين  وح�شن 

و�خلريي.
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•• دبي-وام:

بحث �شعادة �للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�س عبد �لرز�ق �لعبيديل 
و�لتميز  �جل���ودة  ل�����ش��وؤون  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  م�شاعد 
�لإد�رة  مدير  �ملعال  �هلل  عبد  حممد  �ل�شيخ  �لعقيد  بح�شور 
�لعامة للجودة �ل�شاملة و�ملقدم �لدكتور عبد �لرحمن �ملعيني 
مدير مركز �لبتكار �شبل تعزيز �لتعاون مع جامعة �ندرر�يرت 
ليبورتوريز برئا�شة �ل�شيد باتريك باأول مدير �جلامعة وحامد 

�ل�شيد �ملدير �لإقليمي ل�شركة �ندرر�يرت ليبورتوريز.
ناق�س �لجتماع برنامج دبلوم �عد�د قادة �لبتكار �لذي �شيتم 
�ندرر�يرت  وجامعة  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  بني  تنفيذه 
�لبتكار  ب��اأدو�ت  دبي  �شرطة  ك��و�در  تزويد  بهدف  ليبورتوريز 
�لتي حتتاجها يف جمال عملها وذلك متا�شيا مع �لنهج �لذي 
من  �لوطنية  �لكو�در  من  جيل  لبناء  �لر�شيدة  �لقيادة  تتبعه 
�جليل  منظومة  ملتطلبات  ووف��ق��ا  �حلكومة  يف  �لب��ت��ك��ار  ق��ادة 

�لر�بع للتميز �حلكومي.
ق���ادة �لب��ت��ك��ار هو  �إن م��ا مييز دب��ل��وم  �ل��ل��و�ء �لعبيديل  وق���ال 
تتمثل  و�لتي  �لبتكار  جم��الت  يف  �لرئي�شة  للمحاور  تغطيته 
بناء على  �لبتكار  �أولويات  �لبتكار وحتديد  يف مهار�ت قيادة 
وحتديد  �حلكومي  �لبتكار  و��شرت�تيجيات  �ملوؤ�ش�شي  �لجتاه 
�أدو�ت �لبتكار و�لتفكري �لإبد�عي وتنفيذ �ملبادر�ت �لبتكارية 
حلل �مل�شاكل �لأمنية و�ملرورية م�شري� �ىل �ن �شرطة دبي تويل 
�لأفكار �لإبد�عية و�ملتميزة �هتماماً كبري�ً وحتر�س با�شتمر�ر 
على تكرمي �ملوظفني �ملبتكرين و�أ�شحاب �لقرت�حات �ملطبقة 
حيث �طلقت مبادرة �شرطة دبي لالبتكار �ل�شرطي ومن �شمن 

حماورها تنفيذ دبلوم لالبتكار.

�عد�د  دبلوم  برنامج  �ن  �ملعال  حممد  �ل�شيخ  �لعقيد  و�أو���ش��ح 
وتدريبية يف  تعليمية  بر�مج  تقدمي  �ىل  يهدف  �لبتكار  ق��ادة 
قيادة �لبتكار �ملوؤ�ش�شي و�آليات رعاية �ملبتكرين وتعزيز معارف 
�مل�����ش��ارك��ني لإع����د�د ق���ادة �لب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر ق���در�ت �ملنت�شبني 
�لأ�شا�شية  �ملفاهيم  و��شتيعاب  �لبتكار  م��ع��ارف  تطبيق  على 
�لأمنية  �لق�شايا  وحل  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �لبتكار  جمالت  يف 
�بتكارية و��شتعر��س جتارب عاملية يف كيفية  و�ملرورية بطرق 

حلها.
يخدم  �لب��ت��ك��ار  دب��ل��وم  تنفيذ  �أن  �مل��ع��ال  �ل�شيخ  �لعقيد  وب��ني 

�ل�شرت�تيجي  �مل��ح��ور  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �ل�شرت�تيجية  �مل���ب���ادر�ت 
�جليل  منظومة  م��ع  تتو�فق  و�ل��ت��ي  �مل���و�رد  �إد�رة  يف  �لب��ت��ك��ار 

�لر�بع للتميز �حلكومي.
�شرحا  �ملعيني  عبد�لرحمن  �لدكتور  �مل��ق��دم  ق��دم  جانبه  م��ن 
دبي  �شرطة  يف  لالبتكار  �لفنية  �لهيكلة  حول  �ل�شيف  للوفد 
�لق���رت�ح���ات ومركز  ل��در����ش��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ل��ت��ي ت�شمل 
�لقياد�ت  جم��ل�����س  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لب��ت��ك��ار  وجم��ل�����س  �لب��ت��ك��ار 
�لتنفيذية ومركز �لبحوث و�لدر��شات وجو�ئز �لإبد�ع ومركز 
34 مكتبا ل�شمان  و  �مل�شتمر  6 �شيجما للتطوير و�لتح�شني 

�ىل  بالإ�شافة  �لفنية  و�لور�س  للمبدعني  نادياً   31 للجودةو 
�طالق خمترب �لإبد�ع �ملتنقل �لذي يعد �لأول من نوعه عاملياً 
م�شري� ً �إىل �أن �لهيكلية تهدف �إىل تعزيز مفاهيم �لإبد�ع �لتي 
تبنتها �حلكومة �لر�شيدة من خالل تقدمي �لأفكار �لبد�عية 
ليكون لها �شدى كبري� يف �لفعاليات �لدولية و�شمان �لرتقاء 
�أف�����ش��ل �ل����دول ع��امل��ي��اً يف ح��ل��ول �لعام  ب��ال��دول��ة �إىل م�����ش��اف 

.2021
�لقيادة يف �شرطة  بناًء على توجيهات  �إنه  �ملعيني  �ملقدم  وقال 
م�شمى  بتغري  �ل�شاملة  ل��ل��ج��ودة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ق��ام��ت  دب���ي 
مع  وذل��ك متا�شياً  �لبتكار  �إىل مركز  و�لإب���د�ع  �لأفكار  مركز 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تخ�شي�س 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�إمار�تياً لالبتكار كاأهم وجهة لالبتكار و�ملبتكرين يف  �أ�شبوعاً 
�ملنطقة م�شري�ً �إىل �أن �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي تعمل وفق 
�لأمثل  و��شتغاللها  متيزها  م��دى  تعك�س  لالبتكار  منهجية 
ملو�ردها �لب�شرية وفق �أف�شل معايري �جلودة و�لتميز ما �أهلها 

حل�شد �جلو�ئز �ملحلية و�لإقليمية �لعاملية.
�لتعاون  �لقدو�س  عبد  �لدكتور  �ل��ل��و�ء  ثمن  �للقاء  ختام  ويف 
بالعالقات  م�شيد�ً  ليبورتوريز  �ن��درر�ي��رت  جامعة  مع  �ملثمر 
و�جلامعات  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  تربط  �لتي  �لقوية 
يف  �لكبرية  وم�شاهمتها  وخارجها  �ل��دول��ة  يف  �لعليا  و�ملعاهد 
باول  ب��ات��ري��ك  �ل�شيد  �أك���د  وب����دوره  �ل�شرطي  �لعمل  تطوير 
��شتعد�د جامعة �ندرريرت بالتعاون مع �شرطة دبي يف جمال 
مع  م�شبقا  بالتعاون  قامت  �جلامعة  �أن  �ىل  م�شري�  �لبتكار 
�شرطة دبي من خالل تنفيذ بر�مج ودور�ت تدريبية يف جمال 

�لطباعة �لثالثية �لبعاد.

•• املنطقة الغربية –
 لطيفة جابر 

�مل���ز�رع���ني  خ���دم���ات  م���رك���ز   �فتتح 
باأبوظبي �شوقاً للمز�رعني يف مدينة 
ليو� باملنطقة �لغربية للت�شهيل على 
منتجاتهم  ب��ي��ع  �مل�������ز�رع  �أ����ش���ح���اب 
و�لتمور  و�لفو�كه  �خل�شرو�ت  من 
حيث  م��ب��ا���ش��رة،  للجمهور  و�لع�شل 
ي��ق��ام �ل�����ش��وق خ����الل ع��ط��ل��ة نهاية 
�ل�شبت  �إىل  �خلمي�س  م��ن  �لأ���ش��ب��وع 
من �ل�شاعة 4 ع�شر�ً وحتى �ل�شاعة 

�أ�شبوع. كل  من  7م�شاء 
��شتجابة  �ل�������ش���وق  �ف���ت���ت���اح  وي����اأت����ي 
ملطالب عدد كبري من �هايل مدينة 
ل��ي��و� �مل��ح��ا���ش��ر �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وذلك 
لتوفر مكان �من ميكن من خالله 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
م�شادر  ومن  �لطازجة  �خل�شرو�ت 
وتخ�شع  وم���ع���ل���وم���ة   م�������ش���م���ون���ه 

للرقابة و�ل�شرت�طات �ل�شحية .
وي���وف���ر م���رك���ز خ���دم���ات �مل���ز�رع���ني 
�ملنتجات  ل��ع��ر���س  مظللة  م��ن�����ش��ات 
�ل���ط���ازج���ة و�ل��������و�ردة م��ب��ا���ش��رة من 
مز�رع �ملو�طنني يف �ملنطقة �لغربية، 
�إتاحة  �مل���رك���ز ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  ح��ي��ث 
منتجاتهم  لبيع  لأع�شائه  �لفر�شة 
يف  وذل����ك  م��ب��ا���ش��رة،  �مل�شتهلك  �إىل 

للمنتجات  �ل����رتوي����ج  خ��ط��ة  �إط������ار 
�مل��ح��ل��ي��ة و�مل�����ش��اه��م��ة يف زي����ادة دخل 

�ملز�رعني.
كما يتمتع �ملز�رعون بحرية مطلقة 
يف حت��دي��د �أ���ش��ع��ار �ل��ب��ي��ع، ح��ي��ث ل 
ت�شعري منتجاتهم  �ملركز يف  يتدخل 
من �خل�شرو�ت و�لفو�كه و�لورقيات 
يعود  ما  وغريها،  و�لع�شل  و�لتمور 
كما  و�ل��ف��ائ��دة،  بالنفع  �مل����ز�رع  على 
�لتجارة  يف  خ��ربة  �مل��ز�رع��ني  ُيك�شب 

و�لبيع مبا�شرة للم�شتهلكني.
�ل�شوق  ي��ت��ي��ح  ذ�ت������ه  �ل�������ش���ي���اق  ويف 
ل��ل��ج��م��ه��ور م���ن ���ش��ك��ان ل��ي��و� ت�شوق 
�ح���ت���ي���اج���ات���ه���م م�����ن �خل���������ش����رو�ت 
�ملنتجات  م���ن  وغ���ريه���ا  و�ل��ف��اك��ه��ة 
و�حد  م��ك��ان  م��ن  �ل��ط��ازج��ة  �ملحلية 
�مل��و�ط��ن��ني مبا�شرة  �مل��ز�رع��ني  وم��ن 

مما يعد �أف�شل طريقة لدعم �ملنتج 
�ملحلي ودعم �ملنتجني �ملحليني.

�مل��زروع��ي، مدير  وق��ال حمد عي�شى 
باملركز:  و�ل��ت��ج��ارة  �لعمليات  �إد�رة 
تعترب �أ�شو�ق �ملز�رعني قناة ت�شويقية 

مهمة للمركز وح�شاد مز�رعنا لأنها 
بني  �ملبا�شر  للتفاعل  من�شة  ت�شكل 

�ملز�رع و�مل�شتهلك �لنهائي. 
�إقامة هذه  : نحر�س على  و�أ���ش��اف 
عام  كل  من  �لوقت  نف�س  يف  �ل�شوق 

يتيح  مما  �أ�شبوعياً  منتظم  وب�شكل 
للمز�رعني فر�شة �للتقاء بالزبائن 
مبا�شرة وبيع منتجاتهم دون و�شيط، 
حيث �أننا ل نفر�س �أ�شعار�ً ول نحدد 
ُمز�رع  فلكل  �ملعرو�س،  لكمية  �شقفاً 

منتجات  �ختيار  يف  �حل��ري��ة  مطلق 
مزرعته �لتي يرغب بعر�شها للبيع 
�ملعرو�س،  ج����ودة  ���ش��م��ان  ���ش��ري��ط��ة 
توفري  يف  دورن���ا  ينح�شر  وب��ال��ت��ايل 
عر�س  ي�شهل  عمل  وف��ري��ق  �ملن�شة 

�ملنتجات ويلبي طلبات �ملز�رعني.
و�أو�شح �أن �ملركز يعمل على تطوير 
�أ�شو�ق  لفتح  �ل�شوق  ه��ذه  وتو�شيع 
�لأ�شبوع  نهاية  عطلة  خالل  �أخ��رى 
يف مناطق متفرقة من �لإمارة حيث 
عليها  �ملتعارف  �لأ���ش��و�ق  متثل هذه 
يف  و�مل��ت��و�ج��دة  �ل�شعبية  �لثقافة  يف 
معظم بلد�ن �لعامل فر�شة للتناف�س 
�لهتمام  وزي��������ادة  �مل�����ز�رع�����ني  ب����ني 

بالزر�عة و�لعناية بالإنتاج �ملحلي.
وي���ق���ّدم م���رك���ز خ���دم���ات �مل���ز�رع���ني 
و�لت�شغيلي  �لفني  �ل��دع��م  خ��دم��ات 

زر�عة  على  وي�شاعدهم  للمز�رعني، 
يقوم  ك��م��ا  وت�����ش��وي��ق��ه��ا،  منتجاتهم 
�مل���ز�رع  �أ���ش��ح��اب  منتجات  بت�شويق 
�ل�شلة  ذ�ت  �خل��دم��ات  ل��ه��م  وي��وف��ر 
مثل �لتعبئة و�لتغليف حيث يرتبط 
لت�شويق منتجات عدد  بعقود  �ملركز 
كبري من �مل���ز�رع يف �لإم���ارة، بحيث 
�ملنتجات  تباع كمية كبرية من هذه 
»ح�شاد  ����ش��م  حت��ت  عليها  �مل��ت��ع��اق��د 
مز�رعنا« �لعالمة �لتجارية �ملبتكرة 
للمنتجات  ل���ل���رتوي���ج  خ�����ش��ي�����ش��اً 

�ملحلية.
ويحر�س �ملركز على حت�شني كفاءة 
�إىل  �مل���زرع���ة  م���ن  �لإن���ت���اج  �شل�شلة 
�لقيمة  �شل�شلة  وتطوير  �مل�شتهلك 
�لتناف�شية للمنتج �ملحلي وذلك عرب 
توفري قنو�ت ت�شويقية ومنافذ بيع 

منتجات  مكانة  لتاأكيد  �شمعة  ذ�ت 
�ملز�رع �ملحلية يف �ل�شوق.

ح�شاد  م���ن���ت���ج���ات  ت���ت���وف���ر  ح���ي���ث 
م��ز�رع��ن��ا يف ف���روع ك���ربى حمالت 
�ل�������ش���وب���ر م����ارك����ت �مل��ن��ت�����ش��رة على 
جمعية  م���ث���ل  �ل�����دول�����ة  م�������ش���ت���وى 
وجيان  وكارفور  �لتعاونية  �أبوظبي 
توفرها  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�شبين�س 
�ملنت�شرة  م��ارك��ت  ميني  ف���روع  ع��رب 
�حلكومية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ب��ع�����س  يف 
ب��اأب��وظ��ب��ي. و�����ش���اد ع���دد ك��ب��ري من 
�له�������ايل ب���اف���ت���ت���اح �ل�������ش���وق حيث 
�شاحب  �مل��زروع��ى  بخيت  على  �ك��د 
�ل�شوق  هذ�  �قامة  �ن  بليو�  مزرعة 
لت�شويق  جيدة  فر�شة  يكون  �شوف 
يف  �شي�شاهم  و�نه  مزرعته  منتجات 
لل�شكان  �مل��ز�ي��ا  م��ن  �لعديد  توفري 
وحما�شرها   ليو�  مدينة  ومقيمي 
����ش���ه���ول���ة �حل�������ش���ول على  وم���ن���ه���ا 
مبا�شرة  �ل���ط���ازج���ة  �خل�������ش���رو�ت 
�لتجار  وك���ذل���ك �حل����د م���ن ج�����ش��ع 
و�ل�شر�ء  �ل��ب��ي��ع  خ���الل  م��ن  وذل����ك 
و�شاحب  �مل�شتهلك  ب��ني  م��ب��ا���ش��رة 
�ملزرعة و�ي�شا �شمان �لرقابة على 
�لب�شائع �ملباعة د�خل �ل�شوق حيث 
�ملبا�شرة  للرقابة  �ملنتجات  تخ�شع 
�مل��ع��ي��ن��ة مب���ا ي�شمن  م���ن �جل���ه���ات 

�شالمتها وجودتها .

•• فكتوريا-وام:

ح�شر معايل �لدكتور عبيد �حلريي �شامل �لكتبي �شفري �لدولة لدى ��شرت�ليا 
حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامته معايل ليند� دي�شاو �حلاكم �لعام لولية فكتوريا.

وكبار  و�لع�شكرية  �ملدنية  و�ل��ق��ي��اد�ت  �ل���وزر�ء  كبار  م��ن  ع��دد  �حلفل  ح�شر  كما 
�مل�شوؤولني يف �حلكومة �لأ�شرت�لية.

وزير  نونان  ي��و�د  مبعايل  �لكتبي  �ل�شفري  معايل  ..�لتقى  �حلفل  هام�س  وعلى 
�ل�شناعة و�لعمالة و�ملو�رد ، �لذي �أ�شاد بالعالقات �لثنائية �لتي تربط �لبلدين.

�شفري الدولة لدى ا�شرتاليا يح�شر حفل 
•• راأ�س اخليمة -وام:ا�شتقبال احلاكم العام لولية فكتوريا

�أطلق �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �م�س مبادرة رووز ل�شت�شر�ف م�شتقبل ر�أ�س 
�ملال �لب�شري حيث �شيتم مبقت�شاها �إجر�ء جمموعة من �لتقييمات 
�ل�شيكومرتية لقيا�س م�شتوى �لقدر�ت و�لإمكانيات �لذهنية ملوظفي 

حكومة ر�أ�س �خليمة يف كافة �مل�شتويات �لتنفيذية و�ملهنية.
وتهدف �ملبادرة �إىل توفري �أد�ة تقييمية موثوقة ومو�شوعية للتعرف 
�إىل �لقدر�ت �لذ�تية ومقارنتها بالآخرين وحتديد فر�س �لتح�شني 
و�لوقوف على خارطة توزيع �ملو�هب و�لكفاء�ت �لوظيفية و�لتعرف 

�إىل �ل�شتعد�د�ت �لذهنية �لكامنة لدى �ملوظفني مبا ي�شاعد يف ح�شن 
��شتثمارها وتوظيفها لتعزيز م�شرية �لتنمية يف �لإمارة ويوؤكد ��شم 
و�إرث��ن��ا �حل�����ش��اري م��ن معاين  �ملحلية  ب��ه ثقافتنا  م��ا تزخر  �مل��ب��ادرة 

ومدلولت ترتكز عليها �ملفاهيم و�ملمار�شات �ملوؤ�ش�شية �حلديثة.
وتتيح �ملبادرة �إيجاد قاعدة ر��شخة لتخطيط وتطوير �ملو�رد �لب�شرية 
وحتقيق �لن�شجام �لأف�شل بني متطلبات �لوظائف وقدر�ت �شاغليها 
�لتميز  �شيا�شات �لبتكار وت�شكيل فرق م�شرعات  مبا ي�شاعد يف ر�شم 
�لفارق  ل�شناعة  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  م�شتقبل  و��شت�شر�ف  و�لجن���از 

�حل�شاري و�لتنموي.
وحر�شا على حتقيق �أف�شل �لنتائج من هذه �ملبادرة فقد مت �لتعاقد 

مع �إحدى �ل�شركات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف �لتقييمات �ل�شيكومرتية 
�شيتم  حيث  �مل��ب��ادرة  م�شروع  ب����اإد�رة  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  وتكليف 

تنفيذها على مر�حل �عتبار� من �شهر مار�س 2017.
��شتك�شاف  نحو  �لعامل  يف  �حلديثة  �لجتاهات  �ملبادرة  هذه  وتو�كب 
�مل�شاهمة  يف  �لأولوية  و�إعطائهم  �ملتميزة  و�لقدر�ت  �ملوهبة  �أ�شحاب 
كما  و�لقيادية  �حليوية  �لوظائف  �شغل  على  �ملرتبة  �لقيمة  بتعظيم 
تعزيز  يف  �لر�شيدة  و�لقيادة  �ل��دول��ة  ��شرت�تيجية  مع  تتما�شى  �أنها 
متقدمة  م��ر�ح��ل  يف  �مل��ب��ادرة  و�شت�شمل  �لنوعي.  �لتوطني  منظومة 
�إتاحة �لفر�شة لل�شركات �ملرتبطة مع �حلكومة لال�شتفادة من �ملز�يا 

و�ملخرجات �لتي تقدمها لتحقيق ذ�ت �لغايات �ملرجوة.

ويل عهد راأ�س اخليمة يطلق مبادرة رووز ل�شت�شراف م�شتقبل راأ�س املال الب�شري

االأهايل اأ�صادوا بتوفر �صوق جديد لهم

خدمات املزارعني يفتتح �شوقًا للمزارعني يف ليوا خالل عطلة نهاية الأ�شبوع
ال�صوق يحقق العديد من املزايا اأبرزها توفر منفذ لبيع اخل�صروات الطازجة واحلد من ا�صتغالل التجار

�شرطة دبي تبحث �شبل تعزيز التعاون مع جامعة اندررايرت ليبورتوريز

املوارد الب�شرية والتوطني وتطوير معايري عمل ال�شارقة توقعان مذكرة تفاهم لتطوير بيئة العمل
•• دبي -وام:

وهيئة  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  وقعت 
تطوير معايري �لعمل يف �ل�شارقة مذكرة تفاهم 
ب��ه��دف ت��وح��ي��د �جل��ه��ود م��ن �أج����ل ت��ط��وي��ر بيئة 
�ل��ع��م��ل د�خ����ل �لإم������ارة و���ش��م��ان ت��ط��ب��ي��ق قانون 
ت��ن��ظ��ي��م ع���الق���ات �ل��ع��م��ل و�أع����ل����ى م�����ش��ت��وى من 
معايري �لعمل لتعزيز جذب �ل�شتثمار وفق �إطار 
و�خلطط  �لخت�شا�شات  م��ع  ين�شجم  موؤ�ش�شي 

�ل�شرت�تيجية لكل منهما.

وقع �ملذكرة كل من �شعادة �شيف �أحمد �ل�شويدي 
ل�شوؤون  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  وكيل 
�لق�شري  يو�شف  �شامل  و�شعادة  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�ل�شارقة  يف  �لعمل  معايري  تطوير  هيئة  رئي�س 
وذلك خالل حفل �قيم يف ديو�ن �لوز�رة يف دبي.

�إن توقيع  �ل�����ش��وي��دي  �أح��م��د  �شيف  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�مل��ذك��رة ي��اأت��ي يف �إط���ار ح��ر���س �ل����وز�رة لتطوير 
�حلكومي  �لقطاع  يف  �شركائها  مع  تعاونها  �آف��اق 
ب��ني خمتلف  �لدو�ر  تكامل  م��ب��د�أ  م��ن  يعزز  مب��ا 
يف  �لعمل  ب�شوق  �ل�شلة  ذ�ت  �حلكومية  �جلهات 

�ملذكرة يف تعزيز  �أهمية  �ل�شويدي  و�أكد  �لدولة. 
مو�ءمة  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  �لتن�شيق 
ت�شريعات �شوق �لعمل مع معايري �لهيئة لتحقيق 
مزيد  حتقيق  ي�شمن  مبا  بينهما  فيما  �لتكامل 
م���ن �ل���ت���ز�م �مل��ن�����ش��اآت و�ل��ع��م��ال ب��ق��ان��ون تنظيم 

عالقات �لعمل و�لقر�ر�ت �ملنفذة له.
و�أ�شار �إىل �أن دور �ملذكرة يف تفعيل �إجر�ء�ت تبادل 
ب���ني �جل��ان��ب��ني لتحديد  �مل��ع��ل��وم��ات و�خل�����رب�ت 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات وو���ش��ع �خلطط 
�ل�شو�بط  وتفعيل  �لعمل  بيئة  لتطوير  �لالزمة 

�لعمال  �شكن  جممعات  يف  بها  �ملعمول  و�ملعايري 
د�خل �إمارة �ل�شارقة. من جانبه �أفاد �شامل يو�شف 
�لق�شري �أنه بتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة يف �إمارة 
�ل�شارقة حر�شت �لهيئة على دعم عالقة �ل�شر�كة 
مع وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني بهدف حتقيق 
لال�شتفاده  �مل�شرتكة  �جلهود  وتوحيد  �لتن�شيق 
�لأمر  �لطرفني  ل��دى  �مل��ت��وف��رة  �لمكانيات  م��ن 
�لذي يوؤدي �إىل �يجاد بيئة عمل مثالية يف �مارة 
�ل�شارقة وفقا ل�شو�بط قانون �لعمل �لحتادي. 
�لب�شرية  �مل����و�رد  وز�رة  بجهود  �لق�شري  و�أ���ش��اد 

�لعمل  معايري  تطوير  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  و�ل��ت��وط��ني 
يف دولة �لم��ار�ت وفتح جمال �لتعاون مع هيئة 
يذكر  �ل�شارقة.  �م��ارة  يف  �لعمل  معايري  تطوير 
تعمل  �لطرفني  بني  �ملوقعة  �لتفاهم  مذكرة  �أن 
�لإجر�ء�ت  تب�شيط  على  يعمل  نظام  �إيجاد  على 
�ملطلوبة  �مل��ع��ل��وم��ات  على  للح�شول  وت��ط��وي��ره��ا 
بدقة ودعم �ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي يتم تقدميها 
مبا يحقق �أهد�ف �ملذكرة و�لتن�شيق �مل�شتمر بني 
�لطرفني يف كل ما يتعلق ب�شوؤون �ملو�رد �لب�شرية 

يف �لقطاع �خلا�س.

جلنة عام اخلري بالفجرية 
تبحث ا�شتعداداتها لطرح 
مبادرات جمتمعية وان�شانية

الفجرية -وام:

��شتعد�د�تها  �ل��ف��ج��رية  �إم�����ارة  يف  �خل���ري  ل��ع��ام  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  بحثت 
لطرح عدد من �ملبادر�ت �ملجتمعية و�لن�شانية �لتي تهدف �ىل تر�شيخ 
خدمة  يف  ودوره��ا  �خلا�س  �لقطاع  يف  لل�شركات  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 
�لوطن �إ�شافة �إىل دعوتها لرت�شيخ روح �لتطوع وبر�جمه �لتخ�ش�شية 
لدى فئات �ملجتمع كافة. جاء ذلك خالل �لجتماع �لول �لذي عقدته 
�شعادة  برئا�شة  �لأم��ريي  بالديو�ن  �لجتماعات  قاعة  يف  �م�س  �للجنة 
حممد �شعيد �ل�شنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي رئي�س �للجنة وح�شور 
�أع�شاء جلنة عام �خلري ومديري �لدو�ئر يف �لإمارة. و�قرتح �ملجتمعون 
جعل �شاعات �لتطوع �شرطا حل�شول �ملوظف على ترقية �و من�شب معني 
..موؤكدين �أهمية تطوير �لدور �لتنموي للموؤ�ش�شات �لن�شانية وتكثيف 
وحث  �لن�شانية.  ون�شاطاتها  دوره���ا  و�إب���ر�ز  �خل��ريي��ة  �جلمعيات  عمل 
�ملجتمعون �جلهات �حلكومية و�خلا�شة يف �لمارة لر�شال م�شاركاتهم 
حمالت  تنظيم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملعنية  �للجنة  �إىل  مبكر�  �خل��ري  ع��ام  يف 

�عالنية يف �لمارة لتعريف �ملجتمع ما هو عام �خلري.
وقال �شعادة �ل�شنحاين �إن �إطالق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مبادرة عام �خلري يعترب �أف�شل هدية 
تقدمها دولة �لإمار�ت للعامل و�لإن�شانية وذلك ��شتمر�ر� لنهج �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان ىل نهيان طيب �هلل ثر�ه ر�ئد �لعمل �لإن�شاين 
و�خلريي ..م�شري� �إىل �أن قيادتنا �لر�شيدة �أ�ش�شت قيم �لعطاء و�لبذل 

وو�شعت روؤية طموحة لأجيالنا قو�مها �مل�شوؤولية وخدمة �لوطن.
تتابع فعاليات عام  �ت�شال  ت�شكيل جلنة  �لأم��ريي  �لديو�ن  و�أك��د مدير 
للقطاعات يف  ور���س عمل مو�شعة  �إق��ام��ة  �إىل  �إ�شافة  �لم���ارة  �خل��ري يف 
�مل�شوؤولية  �ملت�شمنة  �خل��ري  ع��ام  �أ�ش�س  ل�شتعر��س  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
�ل�شحناين على �شرورة  و�شدد  �لوطن.  �لتطوع وحب  وقيم  �ملجتمعية 
�لفجرية  يف  �حلكومة  م��دي��ري  م�شتوى  على  �شهرية  �جتماعات  عقد 
�لتي  �لن�شاطات  �أب���رز  ملتابعة  �لتن�شيقة  للجان  ��شبوعية  و�جتماعات 

�شتنفذ يف عام �خلري.



اخلميس   2   مارس    2017  م   -   العـدد  11958  
Thursday  2  March   2017  -  Issue No   11958

10

اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

تنطلق �ليوم فعاليات �لن�شخة �لأوىل من �ملوؤمتر �لدويل 
حممد  ج��ام��ع��ة  تنظمه  �ل���ذي   2017 �ل��ط��ب��ي  للتعليم 
�لطبية  دب��ي  مبدينة  �ل�شحية  و�لعلوم  للطب  ر��شد  بن 
لتعزيز  �ملتو��شل  �شعيها  �إط��ار  يف  وذل��ك  يومني  وي�شتمر 
و�لرتقاء  �ل��ط��ب��ي  �لتعليم  يف  و�ل��ت��م��ي��ز  �لب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة 

مب�شتوى خدمات �لرعاية �ل�شحية.
�خلرب�ء  م��ن  جمموعة  �لأول  ي��وم��ه  يف  �مل��وؤمت��ر  ويجمع 
�ل��ع��امل��ي��ني م��ن ج��ام��ع��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات ع��امل��ي��ة م��ث��ل جامعة 

تورنتو وجامعة كوينز �لربيطانية و�جلامعة �لأمريكية 
على  �ل�شوء  لت�شليط  �جلامعية  لندن  وكلية  ب��ريوت  يف 
مو��شيع عدة منها �لتعليم �لطبي و�لبتكار و �لحرت�فية 
�لطبية  و�مل��ح��اك��اة  �مل��ر���ش��ى  و���ش��الم��ة  �لطبي  �لتعليم  يف 
ت�شخريها  و  �لتكنولوجيا  خ���الل  م��ن  �لتعليم  وت��ع��زي��ز 
�لفريق  ب��ح�����ش��ور  �مل����وؤمت����ر  وي��ع��ق��د  �مل���ر����ش���ى.  خل���دم���ة 
كبار  من  ولفيف  �لطبية  دب��ي  مدينة  ل�شلطة  �لتنفيذي 
�مل�شوؤولني ومب�شاركة �أكرث من 300 �شخ�س من �لأطباء 
�لتدري�س  و�أع�شاء هيئة  �ل�شحية  �لرعاية  و�خت�شا�شيي 
�ل�شحية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  �جل��ام��ع��ات  خمتلف  م��ن 

وطالب �لطب و�خت�شا�شيي تكنولوجيا �لتعليم. ويعك�س 
م��رة حتت عنو�ن  لأول  تنظمه �جلامعة  �ل��ذي   - �ملوؤمتر 
�لطبي يف عامل مرت�بط - تركيز جامعة  �ملهني  �لتعليم 
�أهمية  على  �ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم  للطب  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ي��ع��زز ه���ذ� م���ن نهجها  �إذ  �ل��ط��ب��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �لب��ت��ك��ار يف 
و�لبحث  �لبتكار  على  �ملبني  �لتعليم  على  يرتكز  �ل��ذي 
�لعلمي �إىل جانب تعزيز �لتعاون مع �شركائها �لدوليني 
�أف�����ش��ل �ملفاهيم  �ل��ط��ب��ي جل��ل��ب  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �مل��خ��ت�����ش��ني يف 

�ملبتكرة يف هذ� �ملجال.
�ل��ط��ب يف  كلية  �ل�شيخ علي عميد  ع��ل��وي  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 

ر��شد  بن  حممد  جامعة  �ل��ت��ز�م  �مل��وؤمت��ر  رئي�س  �جلامعة 
و�لتميز  �لبتكار  ثقافة  بتعزيز  �ل�شحية  و�لعلوم  للطب 
يف �لتعليم �لطبي حيث �شيتم خالل هذ� �ملوؤمتر �لرتكيز 
�ل�شحية  �ملهن  يف  �لطبي  و�لتعليم  �لبتكار  �أهمية  على 
ب�شورة مل ت�شهدها �ملنطقة من قبل ..معربا عن �أمله يف 
�أن يكون هذ� �ملوؤمتر مبثابة من�شة فاعلة لتبادل �خلرب�ت 
ملمو�شة  نتائج  �إىل  و�لتو�شل  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  و�ملعلومات 
�لدولة  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  بقطاع  �لرت��ق��اء  يف  ت�شهم 
و�ملنطقة. ويتخلل �ليوم �لأول للموؤمتر عدة حلقات عمل 
وعرو�س تقدميية وجل�شات نقا�شية مركزة تلقي �ل�شوء 

�ملر�شى  و�إ����ش���ر�ك  �مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  �أه��م��ي��ة  على 
تقييم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�شحية  �ل���ق���ر�ر�ت  يف  و�ملجتمع 
�لكفاء�ت يف �ملهن �ل�شحية .. بينما �شرتكز فعاليات �ليوم 

�لثاين على �ملحاكاة �لطبية وتكنولوجيا تعزيز �لتعليم.
وتنظم جامعة حممد بن ر��شد للطب و�لعلوم �ل�شحية 
للتعليم  �ل��دول��ي��ة  �جلمعية  م��ع  بال�شر�كة  �حل���دث  ه��ذ� 
�لطبي AMEE وجامعة كوينز �لربيطانية يف بلفا�شت 
 SESAM �مل��ح��اك��اة  لتطبيق  �لأوروب����ي����ة  �جل��م��ع��ي��ة  و 
و   ASPiH �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  يف  �مل��ح��اك��اة  وج��م��ع��ي��ة 

�أكادميية �لتعليم �لعايل �لربيطانية.

جامعة حممد بن را�شد للطب تنظم املوؤمتر الدويل للتعليم الطبي اليوم

•• دبلن -وام: 

بد�أ وفد من �ملجل�س �لوطني �لحتادي برئا�شة معايل �لدكتورة 
�إىل  زي��ارة عمل ر�شمية  �ملجل�س  �لقبي�شي رئي�شة  �أمل عبد�هلل 
�ملتحدة  �ململكة  ت�شمل  جولة  م�شتهل  يف  �ي��رل��ن��د�  جمهورية 
وجمهورية �ملانيا �لحتادية، وذلك بهدف بحث �لق�شايا ذ�ت 
ت�شهده  �لذي  �مللحوظ  �لتطور  يو�كب  �مل�شرتك مبا  �لهتمام 
�لعالقات �لقائمة بني دولة �لإمار�ت وهذه �لدول، ف�شال عن 
تعزيز �لعالقات �لربملانية مبا يحقق �لتن�شيق و�لت�شاور حيال 

خمتلف �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
وكان يف ��شتقبال معايل �لدكتورة �لقبي�شي و�لوفد �ملر�فق لها 
�شعادة بر�ندل �شميث رئي�س جلنة �ل�شوؤون �خلارجية و�لتجارة 

�شعيد حممد  �لدكتور  و�شعادة  �ليرلندي،  �لنو�ب  يف جمل�س 
�ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى دبلن وعدد من �ركان �ل�شفارة.

�شم وفد �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف ع�شويته �شعادة كل من 
: عبد�لعزيز عبد�هلل �لزعابي �لنائب �لثاين لرئي�س �ملجل�س، 
عبد�هلل  �شعيد  و�لدكتور  �ملحرزي،  عبد�هلل  حممد  و�لدكتور 
�لرميثي،  �شالح  و�شعيد  �شليمان،  بن  �شليمان  وع��ز�  �مل��ط��وع، 

وحمد بن غليطه �لغفلي.
وت��اأت��ي ه��ذه �ل��زي��ارة يف �ط��ار تنفيذ �مل��ب��ادر�ت �ملجتمعية �لتي 
 2016 لالأعو�م  للمجل�س  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  ت�شمنتها 
للزيار�ت  �شاملة  �شيا�شية  روؤي���ة  و�شع  مت  حيث  2021م،   -
�خل��ارج��ي��ة و�مل�����ش��ارك��ات �ل��ربمل��ان��ي��ة ب��ه��دف حتقيق �أك���رب قدر 
وهي:  �مل��ح��ددة  �لأ���ش�����س  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  �ملبنية  �لفعالية  م��ن 

وتو�شيح  و�هتمامها  �لدولة  توجهات  مو�كبة  على  �حلر�س 
و�لتي من  �لق�شايا و�لتطور�ت،  وجهة نظرها حيال خمتلف 
و�لدويل  و�لإقليمي  �لعربي  �لربملاين  �لدعم  :ك�شب  �أب��رزه��ا 
�لكربى  وطنب  مو�شى  �أبو  �لثالث  �لإمار�تية  �جلزر  لق�شية 
وط��ن��ب �ل�����ش��غ��رى �ل��ت��ي حتتلها �إي�����ر�ن، وم��و�ج��ه��ة �لإره����اب 
و�أياً  �أ�شكاله و�شوره  بكافة  و�لعنف  �لتطرف  ومكافحته ونبذ 
كان م�شدره، و�لتعبري عن �لتز�م دولة �لإمار�ت باحلفاظ على 
�لأمن و�ل�شالم و�ل�شتقر�ر �لعاملي و�لإقليمي، وتعزيز �أهد�ف 
�لأمم �ملتحدة �لإمنائية و�جلهود �لدولية و�لتعبري عن �لتز�م 
�لإن�شان  بحقوق  �خلا�شة  �لأ�شا�شية  �حل��ق��وق  بكافة  �ل��دول��ة 
�لت�شامح  قيم  ون�شر  �لتمييز،  �أ���ش��ك��ال  جميع  على  و�لق�شاء 

و�لعي�س �مل�شرتك.

وفد املجل�س الوطني الحتادي برئا�شة القبي�شي يبداأ زيارة ليرلندا

•• ابوظبي-وام:

�لقائد  �لرميثي  خلفان  حممد  �ل��ل��و�ء  معايل  ز�ر 
�لعام ل�شرطة �أبوظبي رئي�س فريق �إد�رة �لطو�رئ 
�أب��وظ��ب��ي م��رك��ز عمليات  و�لأزم�����ات و�ل���ك���و�رث يف 
طو�رئ �لروي�س وذلك يف �شياق متابعة فريق �إد�رة 
�ل���ط���و�رئ و�لأزم�����ات و�ل���ك���و�رث يف �أب��وظ��ب��ي �شري 
منظومة  �إد�رة  على  و�لقدرة  �جلاهزية  م�شتويات 
�لطو�رئ �لنووية دعما للربنامج �لنووي �ل�شلمي 
لدولة �لإم��ار�ت متمثال يف حمطة بر�كة للطاقة 

�لنووية.
و���ش��ه��د م��ع��ال��ي��ه مت��ري��ن��ا ي��ح��اك��ي و���ش��ع �لطو�رئ 
لل�شيناريوهات  وف���ق���ا  م��ع��ه��ا  �ل��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
�لقائمني  م��ن  �طلع  فيما  �ل�شاأن  بهذ�  �ملو�شوعة 
للمحيط  �حليوية  �ملر�فق  �لتي متثل  �ملو�قع  على 
للوقوف  فيها  �لعمل  �شري  بر�كه  �خلارجي ملحطة 
جميع  بني  و�لتن�شيق  �مل��و�ق��ع  جاهزية  م��دى  على 
�لوطني  �مل�شروع  ه��ذ�  �جن��اح  يف  �مل�شاركة  �جل��ه��ات 
وللتعرف عن قرب على ��شتيفاء متطلبات ت�شغيل 
�ملطلوبة  �لخ���ت���ب���ار�ت  لإجن������اح  ت��ع��زي��ز�  �مل��ح��ط��ة 
ت�شغيل  رخ�شة  على  للح�شول  �ملوؤهلة  و�لتمارين 
بهذ�  دوليا  بها  �ملعمول  �للو�ئح  على  بناء  �ملحطة 

�خل�شو�س.

�ل���ل���و�ء حم��م��د خ��ل��ف��ان �لرميثي  وت���ع���رف م��ع��ايل 
�آليات  �مليد�نية على  خالل زيارته من فرق �لعمل 
تنفيذ عمليات ��شتقبال �لأفر�د و�ملنهجيات �لفنية 
باعتبارها  �لإ�شعاعي  �لتطهري  ب��اإج��ر�ء�ت  �ملتعلقة 
�لطو�رئ  �إليها حال  �للجوء  يتم  ذ�ت �شلة  مر�فق 
وهي  �لبديلة  و�ل��ط��رق  �ل�شحية  �مل��ر�ف��ق  ل�شيما 
�لتي يجب  �لطو�رئ  �أ�شا�شيات عنا�شر خطط  من 
��شتجابتها  ل�شمان  �لدو�م  مر�عاة جاهزيتها على 
�ل�����ش��ري��ع��ة م��ا ل��و وق��ع��ت �أح�����د�ث ط��ارئ��ة �و �أزم���ة 
�لدعم  تقدمي  و  �إج��الء  بعمليات  �لقيام  ت�شتدعي 
�ل�شتعد�د  �لعاجل وذلك ي�شب يف جهود  �ل�شحي 

للعمليات �لت�شغيلية ملحطة بر�كة �لنووية.
�مل�شاريع  ب��اك��ورة  تعد  ب��ر�ك��ه  حمطة  �أن  �إىل  ي�شار 
ت�شت�شرف من  �لتي  �مل�شتقبلي  �لبعد  �لوطنية ذ�ت 
وجودها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  خاللها 
�ل��دول �لر�ئدة يف قطاع �لطاقة عرب  على خارطة 
�إد�رة  �ل�شلمي لهذ� يويل فريق  �لنووي  برناجمها 
�هتماما  �أبوظبي  �لطو�رئ و�لأزم��ات و�لكو�رث يف 
�ل�شلمي لدولة �لإمار�ت  �لنووي  كبري� بالربنامج 
ب�شكل  ويحر�س  �لر�شيدة  �لقيادة  من  بتوجيهات 
�أول  �مل�شروع  ه��ذ�  م�شتجد�ت  مر�جعة  على  دوري 
باأول بالتن�شيق مع �شركة نو�ه للطاقة �ملنبثقة عن 

موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية .

للطاقة  �لإم������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�ل��ن��ووي��ة �إج���ت���ازت ب��ن��ج��اح خ���الل �لأ���ش��ه��ر �ملا�شية 
جمموعة من �لختبار�ت �لفنية �ملتعلقة بال�شالمة 
�ملرتبط  �ل�������دوري  �ل���ربن���ام���ج  ���ش��م��ن  و�حل���م���اي���ة 
مبر�جعة متانة �ملحطة تاأكيد� ل�شالمتها و تقييم 
�لتي  �ل��ظ��روف  م��ع  بالتعامل  �ملعنية  �ل��ف��رق  ق��درة 
معطيات  مع  تعاطيها  م�شتوى  وقيا�س  تطر�أ  قد 
�ل�شيناريوهات �لعادية و�ل�شتثنائية �لو�رد حدوثها 
يف جمال �لطاقة �لنووية بح�شب �ملعايري �لدولية 

�ملعمول بها يف هذ� �ملجال.
وثمن معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي ح�شن 
�لتن�شيق بني �جلهات �حلكومية �لتي تتعاون يف هذ� 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �ملجال متمثلة يف 
وموؤ�ش�شة  و�ل�شتجابة  للتن�شيق  �أبوظبي  ومكتب 
�ملنبثقة  ن���و�ه  و���ش��رك��ة  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  �لم����ار�ت 
�أبوظبي ف�شال عن  �إىل جانب هيئة �ل�شحة  عنها 
للرقابة  �لحت���ادي���ة  �لهيئة  و  ل��الإع��الم  �أب��وظ��ب��ي 
�لوطنية  �مل���ب���ادرة  روح  ع��ن  ي��ع��رب  ب�شكل  �ل��ن��ووي��ة 
�لوطنية  �مل�شوؤولية  �نطالقا من  �لو�حد  و�لفريق 
�ملخل�شني من  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  وج���د�ن  م��ن  �لنابعة 
من  يقدمونه  مب��ا  م�شيد�  �لتخ�ش�شات  خمتلف 
عطاء ودعم لكل ما من �شاأنه رفعة �لوطن وتقدمه 

على جميع �ل�شعد.

•• ال�سارقة -وام:

و�دي  و�يل منطقة  �مل��زروع��ي  �شعيد  ب��ن  �أ���ش��اد خمي�س 
يف  �ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  بجهود  �حللو 
�ل�شمو  روؤية �شاحب  وفق  �ملو�طنني  �حتياجات  تلم�س 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 

�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة.
جاء ذلك خالل ��شتقباله وفد� من �ملجل�س �ل�شت�شاري 
لإمارة �ل�شارقة برئا�شة خولة عبد�لرحمن �ملال رئي�شة 

�ملجل�س منطقة و�دي �حللو بح�شور ممثلي �ملوؤ�ش�شات 
يف و�دي �حللو و�أع�شاء �ملجل�شني �ل�شت�شاري و�لبلدي 
�ل�شابقني. وحتدث �شامل �ملزروعي ممثل و�دي �حللو يف 
�ملجل�س حول �أدو�ر عمل �جلهات �حلكومية يف منطقة 
دو�ئر  �أعمال  �إط��ار منظومة  و�دي �حللو وجهودها يف 
�إىل  �حللو  و�دي  حتويل  يف  �ل�شارقة  حكومة  وهيئات 
منطقة متكاملة �خلدمات ترجمة لتوجيهات �شاحب 

�ل�شمو حاكم �ل�شارقة .
�إطالقها  يتم  �لتي  �ملبادرة  ��شم  �إىل  �ملزروعي  وتطرق 

بح�شور �ملجل�س �ل�شت�شاري وهي “ �أ�شرة و�دي �حللو 
و�لأفر�د  �جلهات  �أع��م��ال  كافة  حتويل  �إىل  وتهدف   “
�شمن نطاق مرت�بط �شو�ء يف �ملنا�شبات �لجتماعية �أو 

من خالل تقدمي �خلدمات يف �حلياة �ليومية .
و�دي �حللو  م���در����ش���ة  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  �ل���ل���ق���اء  و���ش��ل��ط 
وهيئة  �ل�����ش��ح��ي  �حل���ل���و  و�دي  وم���رك���ز  �ل��ن��م��وذج��ي��ة 
�لتعريف  �إىل  �إ�شافة  �لثقافة  ود�ئ��رة  للكتاب  �ل�شارقة 
�شرطة  وبيان جهود خمفر  و�دي �حللو  بلدية  بجهود 

و�دي �حللو ونادي �لطفل ونادي �ل�شيد�ت.

حممد خلفان الرميثي يزور مركز عمليات طوارئ الروي�س

وايل منطقة وادي احللو ي�شيد بجهود ا�شت�شاري ال�شارقة يف تلم�س احتياجات املواطنني

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/410  جتاري جزئي

رئي�س  حممد  خ��ان  ه���ارون  حممد   -2 �حل��اف��الت  لتاأجري  ونفيلد   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لثقيلة  بال�شاحنات  للنقل  �ملدعي/عبد�لغفور وعامل خان  �ن  �لقامة مبا  جمهويل حمل 
و�خلفيفة ذ.م.م وميثله:�بر�هيم علي �ملو�شى �حلمادي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 )75.000( وق��دره  مببلغ  و�لت�شامم  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م 
08.30 �س  �ل�شاعة  �مل��و�ف��ق 2017/3/15   �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت   . �لتام  �ل�شد�د 
بالقاعة:ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت 

�حالة ملف �لدعوى من مكتب �إد�رة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/247 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شي�شتم لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
وميثله:فتوح  ذ.م.م  �لرخام  ل�شناعة  �لتنفيذ/�نرت�شتار  طالب  �ن  مبا 
يو�شف حممد ح�شني �لن�شار قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
دره��م �ىل  وق��دره )185516.40(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3216 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- عي�شى م��و���ش��ى �ب��ر�ه��ي��م حم��م��ود جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/طارق �شعيد حممد �لفار وميثله:�شامل 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  علي �شامل عبد�هلل �لنعيمي قد 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )333811( درهم �ىل طالب 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1241  مدين جزئي 

�حمد  �شامل  �حمد   -2 ����س.ذ.م.م  �لتجارية  للو�شاطة  توتيل  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
�شهيل �لعامري  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
بتاريخ 2016/11/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/بدر بن عبد�هلل بن خلفان 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ )مائة و�حد  بان  �ملدعي عليها  و�ل��ز�م  �لعقد  �حل�شرمي بف�شخ 
و�شبعون �لفا و�ربعمائة درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �لتقا�شي وحتى 
متام �ل�شد�د و�لزمتها �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   .
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/1098 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة ق�شر خنجي للهو�تف �ملتحركة �س.ذ.م.م 2- عبد�لرز�ق 
للتجارة  �لعباية  د�ر  �شركة   -3 ل��ل��ه��و�ت��ف(  خنجي  ق�شر  )م��دي��ر  ح�شيني  ك��رمي 
�س.ذ.م.م 4- ح�شني عبد�لكرمي �شباين )مدير د�ر �لعباية للتجارة( جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله:�حمد علي مفتاح �شالح 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليكم  قد  �لزعابي 
�ملنفذ به وقدره )198068.45( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1669  جتاري كلي 

�لقامة  حمل  جمهول  �حل��م��ادي   �شالح  حممد  �شالح  خالد  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/1/16  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/بنك �لحتاد �لوطني �س.م.ع بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م 
ومائتان  مليون  )فقط  دره��م   )1.253.247( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي 
وثالثة وخم�شون �لف ومائتان و�شبعة و�ربعون درهما( و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا على 
ذلك �ملبلغ من تاريخ �ل�شتحقاق يف:2016/4/3 حتى �ل�شد�د �لتام ف�شال عن �مل�شاريف 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1275  جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- عبد�هلل �حمد عبد�هلل �حمد جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/1/26 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
بالز�م  �حل�����ش��وري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ����س.م.ع  �لوطني  �لحت���اد  ل�شالح/بنك 
)ت�شعمائة  دره��م   )999388.90( وق��دره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي 
عن  ف�شال  فل�شا(  وت�شعني  دره��م  وثمانني  وثمانية  وثالثمائة  �لف  وت�شعون  وت�شعة 
�ل�شد�د و�لزمته  ت��اري��خ:2016/5/19 وحتى متام  فائدة ب�شيطة بو�قع 9% �شنويا من 
. حكما مبثابة �حل�شوري قابال  �ملحاماة  �تعاب  �لف درهم مقابل  �مل�شروفات ومبلغ 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1187  جتاري كلي 

���س.ذ.م.م 2- جاجنياه بارل بارل  �ىل �ملحكوم عليهما/1- �نرتفي�س كونك�شن للتجارة �لعامة 
و�ل�شامن  �ملدير  وب�شفته  �لعامة  للتجارة  كونك�شن  �نرتفي�س  عليها   �ملدعي  مدير  ب�شفته 
  2017/1/26 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ����س.م.ع  �لوطني  �لحت���اد  ل�شالح/بنك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
�ملدعي  للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �حل�شوري 
مبلغ )ت�شعمائة و�ربعة وثمانون �لف وثالثمائة ت�شعة وخم�شون درهما وثالثة وت�شعون فل�شا( 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ قيد �لنز�ع �حلا�شل يف:2016/5/18 حتى �ل�شد�د 
�لتام و�لز�مكما �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  . حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1463  مدين جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شم�س �لدين تيكيبور�تو حمي �لدين تيكيبور�ت جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/1/19  يف �لدعوى 
بالز�م  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ر�جابان  ل�شالح/كارتيك  �ع��اله  �ملذكورة 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )90.000( درهم )ت�شعون �لف درهم( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د على �ل 
تتجاوز �ملبلغ �ملق�شي به و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم �تعاب �ملحاماة 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   .
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/2537 تنفيذ جتاري
�لفال�شي  جمهول  بن حمد  ف��وزي حممد ح�شن  �حمد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س 
م�شتت فندي �ملالكي قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2017/2/27 �عالنكم 
�ملحجوز  �ل��ع��ق��ار  بيع  �شيتم  و�ل  دره���م   )5387957.42( وق���دره  مبلغ  ل�����ش��د�د 
رقم   - �خلام�شة  �لثنيه  �ملنطقة  مبنطقة  �ر���س  )قطعة  عن  عبارة  وهي  عليه 
�ملبنى:ji37Eb528 - رقم �لر���س:602( خالل 30 يوم من تاريخ �لتبليع   
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/79  تظلم جتاري

�لقامة  ب�شندي جمهول حمل  ��شماعيل حممد  1-�بر�هيم   / �شده  �ملتظلم  �ىل 
)�مل�شرف(  �خلارجيه  و�ل��ت��ج��اره  لال�شتثمار  �لعربي  �مل�شرف   / �ملتظلم  �ن  مب��ا 
�ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  علي  �آل  �لناخي  غريب  خمي�س  وميثله:عبد�هلل 
و�لر�شوم   87/2017 رقم  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لقر�ر  تظلم من  ومو�شوعه  �عاله 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/3/5   �ل�شاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/160  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- يورو �شوي�س لل�شحن �س.ذ.م.م 2- ��شد خان �شرفار�ج خان )ح�شب �لرخ�شة( 
- ��شد خان �شرفار �ز خان )ح�شب �لقامة( جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �نرتنا�شيونال 
مارين & �نريجي م.د.م.�س وميثله : يو�شف �حمد عبد�هلل عبد�لرحيم قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )1.159.470.00( درهم )مليون ومائة 
وت�شعة وخم�شون �لفا و�ربعمائة و�شبعون درهما( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت   . كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  من   %12
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/3/6 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

�أ�شر �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب على �أن غارة وقعت باليمن يف 
يناير كانون �لثاين كانت ناجحة وجمعت معلومات حيوية �شد فرع 

تنظيم �لقاعدة هناك برغم �ل�شكوك حول فاعلية �ملهمة.
�ل�شلطة  توليه  �لكوجنر�س منذ  �أم��ام  له  تلفزيوين  �أول خطاب  ويف 
�أرملة  �لثاين تعرف تر�مب بني �حل�شور على  يناير كانون   20 يف 
جندي �لقو�ت �خلا�شة بالبحرية �لأمريكية وليام ريان �أوينز �لذي 
و�شفق  وق��وف��ه��ا  عند  وجهها  على  �ل��دم��ع  و���ش��ال  �لعملية.   يف  قتل 
�مل�شرعون لها وقوفا. ورد �لبيت �لأبي�س على �لنتقاد�ت للغارة وهي 
�لأوىل من نوعها �لتي يجيزها تر�مب باعتباره قائد� �أعلى للقو�ت 
�لأ�شبوع  مطلع  يف  �شحفية  مقابلة  يف  �أوي��ن��ز  و�ل��د  ودع��ا  �مل�شلحة. 
��شتهدفت  �لتي  �لغارة  �أوينز )36 عاما( يف  �إىل فتح حتقيق. وقتل 
تنظيم �لقاعدة يف جزيرة �لعرب يف حمافظة �لبي�شاء يف 29 يناير 
كانون �لثاين. وقال م�شوؤولون �أمريكيون �إن 14 مت�شدد� قتلو� �إىل 
�شخ�شا   30 نحو  �إن  باملوقع  وق��ال م�شعفون  �ملدنيني.  بع�س  جانب 
بينهم ع�شر ن�شاء و�أطفال قتلو�. وقال تر�مب يف �جلل�شة �مل�شرتكة 
�لدفاع جيم�س ماتي�س  وزي��ر  �إن��ه حتدث منذ قليل مع  للكوجنر�س 
�لذي جدد �لتاأكيد على �أن.. و�أنقل عنه قوله.. ريان كان �شمن غارة 
�حليوية  �ملعلومات  م��ن  كبري�  ق��در�  وجمعت  كبري�  جناحا  حققت 

�شتقود �إىل كثري من �لنت�شار�ت يف �مل�شتقبل على �أعد�ئنا.

بد�أت قو�ت من كوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة تدريبات ع�شكرية 
��شتعد�دهما  �شنويا لخ��ت��ب��ار  و�ل��ت��ي جت��رى  �م�����س  �ل��ن��ط��اق  و����ش��ع��ة 
�لدفاعي يف مو�جهة تهديد�ت كوريا �ل�شمالية �لتي د�أبت على و�شف 
ظل  يف  �لتدريبات  ت��اأت��ي  �شدها.  حل��رب  ��شتعد�د  باأنها  �لتدريبات 
ت�شاعد �لتوتر عقب �أحدث جتربة لإطالق �شاروخ بالي�شتي �أجرتها 

كوريا �ل�شمالية يف 12 من فرب�ير �شباط. 
ويف �ملا�شي ردت بيوجنياجن على �لتدريبات بالتهديد بعمل ع�شكري. 
و�أكدت وز�رة �لدفاع يف كوريا �جلنوبية و�جلي�س �لأمريكي �ملتمركز 
ني�شان.  �أب��ري��ل  نهاية  حتى  ت�شتمر  �أن  على  �ل��ت��دري��ب��ات  ب��دء  ه��ن��اك 
�لعام  تدريبات  يف  و�شارك  �لتفا�شيل.  من  مزيد�  يذكر�  مل  لكنهما 
�أل���ف من   300 �أم��ري��ك��ي و�أك���رث م��ن  �أل���ف ج��ن��دي   17 �ملا�شي نحو 
مع  ماتي�س  جيم  �لأمريكي  �لدفاع  وزي��ر  وحت��دث  �جلنوبية.  كوريا 
�شاعة مبكرة من  هاتفيا يف  كو  ه��ان مني  �جلنوبي  �ل��ك��وري  نظريه 
عن  بالدفاع  �ملتحدة  �لوليات  �لتز�م  �إن  وقال  �لأربعاء  �ليوم  �شباح 
حليفتها ل يز�ل ر��شخا. وقال هان يف �لت�شال �لهاتفي مع ماتي�س 
�إن �لتدريبات �مل�شرتكة هذ� �لعام �شتجرى على نطاق مماثل للعام 
تدريبات  و�شفت  قد  �جلنوبية  �لكورية  �لدفاع  وز�رة  كانت  �ملا�شي. 

�لعام �ملا�شي باأنها �لأكرب على �لإطالق بني �حلليفني.

�أه��د�ف لل�شرطة  �إنها نفذت هجمات على  �لأفغانية  قالت حركة طالبان 
و�جلي�س و�ملخابر�ت يف كابول �م�س و�أكد م�شوؤولون �أمنيون وقوع هجمات 
يف منطقتني على �لأقل باملدينة. وتردد دوي �نفجار يف �أنحاء كابول تاله 
على �لفور تبادل لإطالق �لنار بني قو�ت �لأمن وعدد غري معروف من 
�ملهاجمني يف غرب كابول. وقال �شرطي طلب عدم ن�شر ��شمه �إذ �أنه غري 
خمول له �حلديث مع �لإعالم �إن �لقتال تركز قرب مركز لل�شرطة على 
مهاجما  �إن  �أمني  م�شوؤول  وق��ال  �لع�شكري.  للتدريب  معهد  من  مقربة 
حت�شن د�خل مبنى �ل�شرطة. ووقع هجوم منف�شل ��شتهدف على ما يبدو 
مبنى تابعا جلهاز �ملخابر�ت على �مل�شارف �ل�شرقية لكابول. لكن م�شوؤول 
كبري� باجلي�س قال �إنه مت �إحباطه �شريعا.  وقال عبد �لنا�شر �شياء قائد 
�لفيلق 11 �ملتمركز يف �شرق �ملدينة دخل �إرهابيان مبنى وفجر �أحدهما 
نف�شه �أما �لثاين فاأطلقت قو�ت �لأمن �لأفغانية �لر�شا�س عليه. وقالت 
�إن  عملياتها-  حجم  ت�شوير  يف  تبالغ  م��ا  ك��ث��ري�  -�ل��ت��ي  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
�لهجمات �أ�شقطت عدد� كبري� من �ل�شحايا. وقال م�شوؤول بوز�رة �ل�شحة 
�إن �شخ�شا قتل يف هجوم على مبنى تابع جلهاز �ملخابر�ت �لرئي�شي على 
�مل�شارف �ل�شرقية للمدينة يف حني �أ�شيب 35 �شخ�شا يف هجوم منف�شل 

على مركز لل�شرطة يف غرب كابول ونقلو� �إىل �مل�شت�شفى.

عوا�سم

وا�شنطن

كابول

�شول

قوات فارك يف كولومبيا تبداأ ت�شليم ا�شلحتها 
•• بوغوتا-اأ ف ب:

بد�أت �لقو�ت �مل�شلحة �لثورية يف كولومبيا )ف��ارك(، �برز حركات �لتمرد، 
لنقطة  تطبيقا  مايو،  �أي��ار  �آخ��ر  يف  تنهيه  �ن  على  ��شلحتها،  ت�شليم  �م�س 
مهمة يف �تفاق �ل�شالم �ملوقع مع �حلكومة �لكولومبية، لإنهاء �قدم نز�ع 

يف �مريكا �لالتينية.
وقال �ملفو�س �لعلى لل�شالم �شريجيو جار�ميللو لل�شحافيني �م�س �لأول 
�لثالثاء، �شتبد�أ عملية نزع �ل�شالح �لتي تت�شمن جرد� بالأ�شلحة وتدمري 

�ل�شلحة �لتي ي�شعب نقلها، وتخزين �لأ�شلحة �ملر�فقة ر�شا�شات.
�ربع  بعد  �لثاين نوفمرب  ت�شرين   24 �ل��ذي وقع يف  �ل�شالم  �تفاق  وين�س 
يف  ��شلحتهم  ف��ارك  عنا�شر  ي�شلم  �ن  على  كوبا،  يف  �ملفاو�شات  من  �شنو�ت 
�ن  على  دي�شمرب،  �لأول  كانون  من  �لول  من  �بتد�ء  يوما   180 غ�شون 
ت�شرف �لمم �ملتحدة على هذه �لعملية. لذلك يفرت�س �ن تنتهي يف موعد 
و��شادت  ب��ي��ان،  يف  �ملتحدة  �لمم  �علنت  كما  �ملقبل  مايو  �أي���ار   29 �ق�شاه 

بتو�فق �لطرفني على �لبدء فور� بعملية �لتخلي عن �ل�شالح .
�لثورية يف كولومبيا )مارك�شية(، حو�ىل  �مل�شلحة  �لقو�ت  يز�ل عديد  ول 
7000 مقاتل كما تفيد معلومات ر�شمية. وهي �قدم و�قوى حركة مترد 

منبثقة من حركة مترد فالحية يف 1964.
وحتى �لأربعاء، يفرت�س �ن تكون �لقو�ت �مل�شلحة �لثورية قد �شلمت 30% 

من تر�شانتها، ح�شب �جلدول �لزمني �ملحدد يف �تفاق �ل�شالم.
جتميع  �شعيد  على  لوج�شتية،  م�شاكل  ب�شبب  ت��اأخ��رت  قد  �لعمليات  لكن 
عنا�شر فارك، كما قال جار�ميللو �لذي �و�شح �ن �ملوعد �لنهائي لن يتغري 
مع ذلك.  و�أ�شاف �ن حركة �لتمرد و�لمم �ملتحدة �شتعمالن معا لتحديد 
ويت�شمن �جلدول �لزمني   .30% موعد جديد من �جل ت�شليم هذه �ل 
�ي�شا ت�شليم %30 ��شافية يف �لأول من �أيار مايو ثم يف �لأول من حزير�ن 

يونيو �آخر 40%.

يف انتظار تغريدة قادمة:

اأمام الكونغر�س، دونالد ترامب حمل وديع..!
من غري املرجح اأن يقنع اخلطاب الدميقراطيني رغم الدعوة الفاترة للوحدة 
كالم قد يبدو ممال يف فم اأي رئي�س اآخر لكنه ا�شعد اأن�شاره دون اأن يحّل م�شاكل اجلمهوريني

حتالف النظام ال�شوري والأكراد يفرمل تقدم التراك 

رئي�س الرملان العربي يدين الأعمال الإرهابية اجلبانة يف �شيناء واملنامة
•• القاهرة-وام:

رئي�س  �ل�شلمي  فهم  ب��ن  م�شعل  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �د�ن 
�ل���ربمل���ان �ل��ع��رب��ي ب�����ش��دة �ل��ه��ج��م��ات �لإره���اب���ي���ة �لتي 
�شيناء  �شمال  �لعري�س  مبدينة  �مل�شيحيني  ��شتهدفت 
�لإرهابي  �لعمل  �أد�ن  كما  �لعربية.  م�شر  بجمهورية 
�جلبان �لذي ��شتهدف حافلة لل�شرطة جنوب �لعا�شمة 
رجال  م��ن  ع��دد  ��شابة  ع��ن  و�أ�شفر  �ملنامة  �لبحرينية 
�لأمن . و�أكد رئي�س �لربملان �لعربي على دعم �لربملان 
�لبحرين يف  وململكة  �لعربية  �لعربي جلمهورية م�شر 

كل ما تقومان به من �إجر�ء�ت للت�شدي للع�شابات 

قوية.     ���ش��دم��ة  �ح�����دث  م���وق���ف   ،
�أهان دونالد تر�مب،  �إذن، ل �حد 
مظاهر  مي��ن��ع  مل  ه����ذ�  �أّن  غ���ري 
�رتدى  فقد  و�ملقاومة.  �لحتجاج 
�لدميقر�طيني  �ل����ن����و�ب  ب��ع�����س 
حركة  ل������ون  ب���ي�������ش���اء،  م���الب�������س 
�مل��ط��ال��ب��ات ب��ح��ق �ق������رت�ع �مل������ر�أة، 
�لن�شاء.  بحقوق  ت��ر�م��ب  لتذكري 
نو�ب  عمد  �حتجاجهم،  ولإب����ر�ز 
�آخرون �إىل ��شطحاب �أع�شاء من 
�جلالية �مل�شلمة، ومرتجم عر�قي 
�لأمريكي  �جلي�س  حل�شاب  عمل 
و�أمريكيني  �مل���ط���ار،  يف  و�ع��ت��ق��ل 
�شيعانون �إذ� �ألغيت �وباما كري ...

خل�س  بالتاأكيد،  ج��د�  متفائل     
وق���ت  �ن�������ه:  �إىل  ت�������ر�م  دون�����ال�����د 
�ل�شر�عات �لعقيمة ور�ءنا .. على 

�لأقل حتى �لتغريدة �لقادمة ...
عن لوبوان الفرن�صية

••الفجر - خرية ال�سيباين 
    ك�����ان دون�����ال�����د ت����ر�م����ب �أم�����ام 
�لأوىل،  �لثالثاء.  م�شاء  مهمتني 
�أربعني  ب��ع��د  �لأو�����ش����اع  ت�����ش��ح��ي��ح 
يوما م�شطربة، وحبلى بالأزمات 
و�شل  �أن  ي��ح��دث  �ذ مل  �مل��ت��ك��ررة، 
�لكونغر�س  �إىل  �أم��ري��ك��ي  رئ��ي�����س 
�شعبية  بن�شبة  ل��ه  خ��ط��اب  �أول  يف 
ب��امل��ائ��ة ف��ق��ط من   42 ك���ارث���ي���ة: 
�لأم�����ري�����ك�����ي�����ني، ح�������ش���ب �أح�������دث 
��شتطالع �أجرته موؤ�ش�شة غالوب، 
ي�شاندون عمله، مقابل 53 باملائة 

يعار�شون.    
دقيقة،   60 طيلة  ك��ان  وبالتايل، 
ه����ادئ����ا، وج����دّي����ا، وم����ت����و�زن����ا، �أي 

مبو��شفات رئي�س.
�لبيانات  تر�مب  دونالد     جتّنب 
�لتحري�شية و�لنارية، و�لبكائيات 
  - �شخ�س  �أي  ي�شتم  ومل  �ملعتادة، 

م�شاريع  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��م��ل،  ف��ر���س 
خ��ط��وط �لأن��اب��ي��ب، و�إز�ل����ة �تفاق 
قا�س  وتعيني  �آ�شيا،  م��ع  �لتجارة 
�لعليا، وبطبيعة �حلال،  باملحكمة 
ق��ان��ون��ه لإ���ش��الح �ل��ه��ج��رة. وكان 
يجل�س �إىل جانب زوجته ميالنيا 
�مر�أتان ورجل فقدو� �أحد �أقاربهم 

�شحية مهاجر غري �شرعي.
�إذ� كان مثل هذ� �لكالم     ولكن، 
�أي رئي�س  ي��ب��دو مم��ال يف ف��م  ق��د 
��شعد  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ف����ان����ه  �آخ���������ر، 
�أن��ه مل يحّل م�شاكل  �إل  �أن�����ش��اره، 

�جلمهوريني.
      كانت �ملهمة �لثانية لدونالد 
وعوده  ع��ن  �لتخلي  ه��ي  ت��ر�م��ب، 
توجيهات  وت���ق���دمي  �ل��غ��ام�����ش��ة، 
ب�شاأن  وعملية  و��شحة  وتوّجهات 

�أمر نادر جد�- ، وظل مركز� على 
�مللقن، حتى �أنه مل يتباهى بحجم 
فوزه �أو مبو�هبه �ل�شتثنائية، كما 
حاول تقدمي نظرة �أكرث �إيجابية 
�ملفزع  �لف��ت��ت��اح��ي  خ��ط��اب��ه  ب��ع��د 
و�مل��������رّوع �ل�����ذي حت����دث ف��ي��ه عن 

جمزرة �أمريكا.
من  ج�����دي�����د�  “ف�شال  �إّن      
�ل��ع��ظ��م��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى و�شك 
وعلى  ت���ر�م���ب.  ق���ال  تبد�أ”،  �أن 
قائمة طويلة  ذكر  �أ�شالفه،  غ��ر�ر 
ق�ش�شا  وروى  �لإ���ش��الح��ات،  م��ن 
م���وؤث���رة ع��ن �أم��ري��ك��ي��ني، وحتدث 
عن م�شتقبل م�شرق... ، مو�شحا 
�لتفاوؤل  م��ن  ج��دي��دة  “موجة  �أّن 
يف  م�شتحيلة  �أح��الم  جعل  ب�شدد 
بع�س  يف  مبالغا  �ليد”،  متناول 
�شهر:  �لأحيان، يف ر�شيده خالل 
من  �لتي  �ل�شناعية  �ل�شتثمار�ت 
من  �لآلف  ع�����ش��ر�ت  خلق  �شاأنها 

�أع�شاء  وك��ان  �لطموح.  برناجمه 
ل  �لكونغر�س ياأملون يف �نه �شيف�شّ
�مل��ث��ال، خطته  �شبيل  وي��ب��نّي، على 
تغيريها،  مت  �ل��ت��ي  �لهجرة  ح��ول 
و�إ�������ش������الح ق�����ان�����ون �ل�������ش���ر�ئ���ب، 
وخ�شو�شا �لتاأمني �ل�شحي �لذي 
�لكونغر�س،  يف  ت��ق��دم��ا  ي��ح��رز  ل 
جد�،  �ملنق�شمون  فاجلمهوريون 
�تفاق  �إىل  للتو�شل  ق��ادري��ن  غري 

بينهم.

نحو اإ�صالح �صريبي تاريخي؟
   هنا! خليبة �أملهم، �كتفى تر�مب 

مبجرد �لعموميات �ملعتادة. 
و�ع��������د� ب����اإ�����ش����الح ت���اري���خ���ي من 
على  �ل�شر�ئب  يخّف�س  �أن  �شاأنه 
�إعطاء  دون  من  ولكن  �ل�شركات، 
�أرقام، �شيكون تخفي�شا كبري�  �أي 

كبري�، كما قال. 
تريليون دولر  �إن��ف��اق  و�أع��ل��ن عن 

�أن يحدد  �لتحتية، دون  �لبنية  يف 
وخ�شو�شا  متويلها.  �شيتم  كيف 
غري  �جل��م��ه��وري��ني  �شيقنع  ك��ي��ف 
بالن�شبة  �أم��ا  ل��ذل��ك؟  �ملتحّم�شني 
�أن��ه ينبغي  لوباما كري، فقد كرر 
�لنتفاع.  ف��ر���س  زي����ادة  �إل��غ��اوؤه��ا 
نف�س  ويف  �ل��ت��ك��ال��ي��ف.  وخ��ف�����س 
�لوقت توفري �أف�شل تاأمني، ولكن 
مرة �أخرى. بع�س �لتفا�شيل �لتي 
ذكرها تتناق�س.     �خلطاب، رغم 
�لدعوة �لفاترة للوحدة، من غري 
�لدميقر�طيني.  ُيقنع  �أن  �ملرجح 
وبتو�شية من قيادة �حلزب، �لتزم 
�جلل�شة،  ب�����اآد�ب  �مل��ع��ار���ش��ة  ن����و�ب 
�شيحات  يطلقو�  �أو  ي�شو�شو�  ومل 
�شاح   ،2009 ع��ام  �ل�شتهجان.  
من  جمهوري  وه��و  ويل�شون،  ج��و 
�أثناء  �جلنوبية،  كارولينا  ولي���ة 
�أنت تكذب!  �أوباما:  خطاب بار�ك 

مل�����ش��روع غ����زوه ل��ل��م��ن��اط��ق �حل����دودي����ة. وي�����ش��ي��ف “من 
�لطبيعي جد�ً �ن تتحالف �لقو�ت �ملوجودة على �لأر�س 
متابعا  ل�شد �أي تقدم تركي د�خل �لأر��شي �ل�شورية”، 
�جلهات  م��ن  حما�شرة  �لرتكية  �ل��ق��و�ت  باتت  “حالياً 
من  ��شبوعني  خ��الل  �ل�شوري  �جلي�س  ومتكن  كافة”. 
�ل�شيطرة على ع�شر�ت �لبلد�ت و�لقرى �لو�قعة جنوب 
مدينة �لباب يف ريف حلب �ل�شرقي، مب�شاحة �جمالية 

تتجاوز 600 كيلومرت مربع.
وي���ق���ول م�����ش��در �م��ن��ي ����ش���وري ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
باأن �لوجود �لرتكي هو تدخل  “�شرحت دم�شق م��ر�ر�ً 
�أن م��ن م��ه��ام �جلي�س  �أر����ش��ي��ه��ا ، م���وؤك���د�ً  ���ش��اف��ر ع��ل��ى 

•• بريوت-اأ ف ب:

�لمر  بحكم  �أنف�شهم  و�لك����ر�د  �ل�����ش��وري  �لنظام  يجد 
�لو�قع يف مو�شع تعاون يف �شمال �شوريا لفرملة تقدم 
�لقو�ت �لرتكية و�لف�شائل �ملعار�شة �لتي باتت عاجزة 

عن �مل�شي قدماً من دون مو�جهة مع �لطرفني.
وبعد �شيطرتها على مدينة �لباب �لتي كانت �آخر �أبرز 
معقل لتنظيم د�ع�س �لإرهابي يف حمافظة حلب، �أكدت 
تركيا عزمها �لعمل مع ف�شائل مقاتلة مدعومة منها 
ع��ل��ى ط���رد �جل��ه��ادي��ني م��ن �ل��رق��ة )���ش��م��ال(، معقلهم 
�لرئي�شي يف �شوريا، لكن من دون م�شاركة �لكر�د �لذين 

�لع�شكرية  �لعملية  و�شملت  ب�”�لرهابيني”.  ت�شنفهم 
�لتي بد�أتها قبل ��شهر تنظيم د�ع�س من جهة و�لكر�د 

على جبهة �أخرى مو�زية.
�أنقرة  ب��د�أت��ه  �ل��ذي  �مل�شبوق  غري  �لهجوم  دم�شق  وتعد 
و�ل��ف�����ش��ائ��ل �ل��ق��ري��ب��ة م��ن��ه��ا يف ���ش��م��ال ���ش��وري��ا لطرد 
�ملنطقة �حل���دودي���ة، مبثابة  م��ن  �جل��ه��ادي��ني و�لك����ر�د 

�عتد�ء على �شيادتها.
�ل�شورية  “�لوطن”  �شحيفة  حت��ري��ر  رئ��ي�����س  وي��ق��ول 
�لقريبة من دم�شق و�شاح عبد ربه لوكالة فر�ن�س بر�س 
بالن�شبة �ىل �حلكومة �ل�شورية كما �لك��ر�د، )�لرئي�س 
رجب طيب( �ردوغان هو �لعدو. يتعلق �لأمر بالت�شدي 

�شد  عنها  و�لدفاع  �ل�شورية  �لر��شي  حماية  د�شتورياً 
�ي جهة . وبعد وقف تقدم وحد�ته باجتاه مدينة �لباب 
وقفاً  تركيا  مع  ترعى  �لتي  رو�شيا  حليفته  من  باإيعاز 
لطالق �لنار يف �شوريا منذ نهاية كانون �لأول دي�شمرب، 
�تبع �جلي�س �ل�شوري تكتيكاً جديد�ً من خالل �للتفاف 
على �جلي�س �لرتكي و�لف�شائل �شرق مدينة �لباب، ما 
خوله و�شل مناطق �شيطرته مبناطق �شيطرة �لكر�د 

جنوب مدينة منبج.
ف�شائل  �لدميوقر�طية، حتالف  �شوريا  قو�ت  وت�شيطر 
كردية عربية يحظى بدعم �مريكي، منذ �آب �أغ�شط�س 

على مدينة منبج بعد طرد �ملتطرفني منها.

دونالد تر�مب حمل وديع �مام �لكونغر�س

�شهره كامللح ل يغيب عن طعام

�رملة جندي �مريكي متاثرة بكالم تر�مب

ميالنيا تر�مب تدخل �لكونغر�س دميقر�طيون يحتجون بالبي�س

حتليل اخباري

يف حركة احتجاجية ارتدى بع�س النواب الدميقراطيني مالب�س بي�شاء لتذكري 
ترامب بحقـوق املراأة وعمـد اآخرون اإىل ا�شطحاب �شيوف من اجلالية امل�شـلمة

جتنب ترامب البيانات النارية ومل ي�صتم اأي �صخ�ض 
ولـم يتباهى بحجــم فــوزه اأو مواهبــه اال�صـتثنائية

غابت التفا�صيل العملية واكتفى ترامب مبجرد 
العموميات املعتادة واعدا باإ�صالح �صريبي »تاريخي« 

وا�شنطن ت�شعى لإنهاء و�شوا�س اإ�شرائيل بالأمم املتحدة
•• عوا�سم-وكاالت:

قالت م�شوؤولة �أمريكية بارزة �م�س �لأربعاء �إن �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب تر�جع م�شاركتها يف جمل�س حقوق �لإن�شان �لتابع لالأمم 
�ملتحدة �شعيا لإ�شالح �أجندته و�إنهاء “و�شو��س �إ�شر�ئيل«. وترى و��شنطن منذ وقت طويل �أن �ملجل�س �لذي يقع مقره يف جنيف يركز ب�شورة غري 
عادلة على مز�عم �نتهاكات �إ�شر�ئيل حلقوق �لإن�شان مبا يف ذلك جر�ئم �حلرب �شد �ملدنيني �لفل�شطينيني يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة وقطاع غزة. 
وقالت �إيرين باركالي نائبة م�شاعد وزير �خلارجية �لأمريكي �أمام جمل�س حقوق �لإن�شان �إن بالدها “ما ز�لت منزعجة بقوة من تركيز �ملجل�س 
�جلائر وغري �ملتو�زن با�شتمر�ر على دولة دميقر�طية و�حدة هي �إ�شر�ئيل.« و�أ�شافت �أنه لي�شت هناك �أي دولة �أخرى ٌيكر�س لها بند بالكامل يف 
جدول �لأعمال و�أن “و�شو��س �إ�شر�ئيل” هذ� يهدد م�شد�قية �ملجل�س. وت�شاءلت باركالي �إن كان �لرتكيز على �إ�شر�ئيل �أولوية معتربة م�شيفة �أن 
حكومة �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد تق�شف �مل�شت�شفيات بينما حترم كوريا �ل�شمالية و�إير�ن �ملاليني من مو�طنيهما من �حلريات �لدينية وحرية 
�لتجمع �ل�شلمي و�لتعبري. وتابعت حتى يكون لهذ� �ملجل�س �أي م�شد�قية وينجح عليه �لبتعاد عن مو�قفه غري �ملتو�زنة وغري �ملثمرة. وقالت يف 
�لوقت �لذي نبحث فيه م�شاركتنا يف �مل�شتقبل �شتدر�س حكومتي �إجر�ء�ت �ملجل�س بعني �إ�شالحية لتحقيق مهمة �ملجل�س من حماية حقوق �لإن�شان 

وت�شجيعها. و�لوليات �ملتحدة حاليا ع�شو منتخب يف �ملجل�س �ملوؤلف من 47 دولة وتنتهي فرتتها �لتي ت�شتمر ثالث �شنو�ت يف عام 2019.

�لإره��اب��ي��ة وم��ا ت��ق��وم ب��ه ه��ذه �جل��م��اع��ات �مل�شلحة من 
�أعمال �إجر�مية �لهدف منها زرع �لفنت د�خل �ملجتمع 
�لفو�شى  ون�����ش��ر  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���و�ح���د و����ش���رب وح���دت���ه 
وت��ره��ي��ب �مل��و�ط��ن��ني، و�ن���ع���د�م �لأم����ن و�لأم�����ان. وقال 
�لأعمال  ه��ذه  مثل  �إن  �لعربي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  م��ع��ايل 
�إجر�مية  ع�شابات  بها  تقوم  �لتي  �جلبانة  �لإره��اب��ي��ة 
�لعربية  �ل��دول  تثني  لن  مدعومة من جهات خارجية 
و�لق�شاء  ل���الإره���اب  للت�شدي  ج��ه��وده��ا  م��و����ش��ل��ة  ع��ن 
�لربملان  تقدير  موؤكًد�  �لإرهابية،  �جلماعات  هذه  على 
�مل�شلَّحة  �لقو�ت  تبذلها  �لتي  للجهود  �لكامل  �لعربي 

وقو�ت �لأمن يف �لدول �لعربية ملو�جهة �لإرهاب.
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العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�جناز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�مل�شتقبل لل�شيانة �لعامة 
رخ�شة رقم:CN 2090910 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�خلتم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لبيع �ل�شماك 
رخ�شة رقم:CN 1861154 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شام لال�شت�شار�ت 

�لد�رية رخ�شة رقم:CN 1776556 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيخه �حمد علي �شعيد �حلمودي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بدور حو��س �ل�شالل

تعديل وكيل خدمات/حذف عائ�شة حممد عبد�هلل �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعيا�س للملبو�شات 

�خلليجه رخ�شة رقم:CN 1063696 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لرحمن بن علي بن �شر�ر �ل علي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد كر�مه �شعيد �شقر �لكثريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بريفكت 

كوول ل�شالح ميكفات �لهو�ء 
رخ�شة رقم:CN 2271693 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
للنقليات  �ل�ش�����ادة/بار�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1142651 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لكرمي �شعيد مقبل عبده عبد�هلل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حميد حمد�ن عبد�هلل �لزعابي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شو�ن�شي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1133298:للمقاولت �لعامة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�هلل عبد�للطيف �ل�شالمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد علي مال �هلل �ل علي

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

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

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
�شمايل  �ل�ش�����ادة/برفكت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1744801:لطب �ل�شنان ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
كوميتا بهار�ين ريدي جايا من 35% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد ��شماعيل حممد عي�شى

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

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

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية رميا ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1019330  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

%1 null شافة لينك�س ريجينال للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

%99 null شافة عناية لال�شتثمار �ل�شحية مينا �س.ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ALCHEMIST HEALCARE LLC حذف �لكيم�شت �لرعاية �ل�شحية ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لعزيز حممد �شيف بن �شعفار �ملري

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مل�شت�شفى �لوطني ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1015522  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

%99 null شافة عناية لال�شتثمار �ل�شحية مينا �س.ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

%1 null شافة لينك�س ريجينال للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ALCHEMIST HEALCARE LLC حذف �لكيم�شت �لرعاية �ل�شحية ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لعزيز حممد �شيف بن �شعفار �ملري

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
للخدمات  �شقري  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1020502  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة برن�س جو�د %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ب�شارة مبارك عبد�هلل مبارك �لدرمكي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد ح�شن حممد علي �لنوي�س
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع /حذف �شمري علي �شقري

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كول كيدز ذ.م.م   �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1663755  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد �شعيد مرعي من 24.5% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف تو�بي وهاب
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
�لكوكب  �ل�ش�����ادة/خياط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيد�ت  رخ�شة رقم:CN 1104125  قد تقدمو� �لينا بطلب
عبد�لرحيم  عبد�لرحمن  وبيع/عبد�لرحيم  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

عبد�هلل �لزرعوين من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لرحيم عبد�لرحمن عبد�لرحيم عبد�هلل 

�لزرعوين من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف غياث �لدين عالء �لدين
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تزويد لد�ره �لعقار�ت ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1165660 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �حمد هامل خلفان �لقبي�شي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �حمد هامل خلفان �لقبي�شي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هود�س كري�س

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.2*0.4
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/تزويد لد�ره �لعقار�ت ذ.م.م
TAZWYD PROPERTY MANAGEMENT LLC
�ىل/تزويد لد�ره �لعقار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

TAZWEED PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل عنو�ن/Building Owner Name من بناية �حمد حممد �لبو�ردي �ىل �ملالك/�ل�شيد 

حممد �حمد فرج �ملحريبي
تعديل ن�شاط/��شافة �د�رة وت�شغيل مو�قف و�شاحات �ل�شيار�ت )9609015(

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

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

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ليت�شي لتجميل �ل�شيد�ت

 رخ�شة رقم:CN 1917005 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ميه حممد مظهر تيز�ين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مهرة مرزوق مبارك �ملن�شوري

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 50*20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�شالون ليت�شي لتجميل �ل�شيد�ت

LYSHEE LADIES BEAUTY SALOON

�ىل/�شالون جوتيم لتجميل �ل�شيد�ت

JETAIME LADIES BEAUTY SALON

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2
يعلن �ل�شيد/عبيد حممد �ل�شارد �مل�شفي �لق�شائي - 
�نه مبوجب حكم حمكمة �بوظبي �لبتد�ئيه بالدعوى 

رقم:2016/525 جتاري جزئي �بوظبي 
 و�شادر بتاريخ:2016/5/10 بحل وت�شفية:

االوائل للمطابخ ذ.م.م
�لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لديه  من  فعلى 
 ، رقم:042555155  هاتف  �ملعني  �مل�شفي  مكتب  �ىل 
فاك�س:042555151 ، �س.ب:445363 دبي - �لقرهود - 
بناية �لفجر لالعمال - �شارع �ملطار �لطابق 1 ، مكتب 
خالل  وذلك  �لثبوتيه  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   ، رقم:119 

مدة �أق�شاها 45 يوم من تاريخ هذ� �لعالن

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة 

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلليج 

 CN 1131151:لدولية - فرع �لعني رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليجنم 

 CN 1912827:لاللكرتونيات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �ل�ش�����ادة/مدر�ر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لنقليات �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1734137  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شامل �شيف علي �ملقبايل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل خان حممد دو�س �لبلو�شي

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

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

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أورينت �شتار للتدريب و�لتطوير 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1795727  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد �شيف عبد�هلل حمو�س �ملزروعي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فتحيه حم�شن �ل�شيد عبد�هلل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عو�طف م�شعود �شيف �شلطان �لريامي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جمانة خالد د�د� �آغا

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل
دعت جلولة جديدة من احلوار الوطني:

تون�س: جبهة اإنقاذ جديدة.. هل يعيد التاريخ نف�شه.. ؟

•• الفجر - تون�س
�لدفاع  ل���وز�رة  �لر�شمي  �لناطق  �لو�شالتي  بلح�شن  �لعقيد  �أك���د      
�إثر  �ثنني  �إره��اب��ي��ني  على  �لق�شاء  �ل��ث��الث��اء  م�شاء  مت  �أن��ه  �لتون�شية 
��شتباكات بني �جلي�س و�إرهابيني يف جبل �شمامة مبحافظة �لق�شرين 
.    ويف هذ� �ل�شياق قال بلح�شن �لو�شالتي �أن �لق�شاء على �لإرهابيني 
�أ�شفرت  17 فرب�ير �ملا�شي �لتي  جاء مو��شلة لعملية �ل�شمامة ليوم 
مت  �أن��ه  م�شيفا  �أ�شلحة   3 وحجز  �ثنني  �إره��اب��ي��ني  على   �لق�شاء  ع��ن 

��شرتجاع بندقية �شطاير وذلك يف ح�شيلة �أولية ح�شب قوله .
�إ���ش��اب��ات خطرية  ت�شجيل  ي��ت��م  �أن���ه مل  �ل��و���ش��الت��ي  بلح�شن  و�أف����اد     
ماز�لت  �شمامة  جبل  عملية  �أن  �إىل  م�شري�  �لع�شكريني  �شفوف  يف 

متو��شلة �إىل �لآن .
�أمكن لفرقة �لأبحاث و�لتفتي�س للدرك بفريانة  �أخ��رى،     من جهة 

من حمافظة �لق�شرين ، تفكيك خلّية تكفريّية تتكّون من عن�شرين 
ترت�وح �أعمارهما بني 21 و32 �شنة من مت�شاكني منطقة �لأحو��س 

�لغربّية من معتمدّية فريانة.
�أنه   ، �لأرب��ع��اء  �أم�س  لها  ب��الغ  �لتون�شية يف  �لد�خلية  وز�رة  و�أف���ادت    
مبد�همة منزل �لعن�شر �لأّول مّت حجز وحدة مركزّية تابعة حلا�شوب 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��وق��ع  على  ح�شابه  وبت�شفح  ج����ّو�ل،  وه��ات��ف 
في�شبوك تبنّي �أنه يحتوي على مقاطع فيديو �إرهابّية و�شورة لزعيم 

�لتنظيم �لإرهابي د�ع�س..
 ومبد�همة من������زل �لعن�شر �لثاين مّت حجز جم�ّشم ل�شفينة م�شنوعة 
�لإرهابي  �لتنظي��������م  ر�ي��ة  حتمل  �لأ�شود  باللون  مطلية  �خل�شب  من 
�لإجتماعي  �لتو��ش��������ل  موق�������ع  على  بح�ش�����ابه  ُع��رث  كما  �مل��ذك��ور 
�لإرهابّية  باجلماعات  لاللتحاق  تدعو  فيديو  مقاطع  على  في�شبوك 

يف �شوريا.

تفكيك خلّية تكفريّية:

وزارة الدفاع: الق�شاء على اإرهابيني اثنني

حوار وطني جديد
    فقد دعت “جبهة �لنقاذ” �إىل 
�لدخول يف جولة �أخرى من �حلو�ر 
جديدة،  ملرحلة  توؤ�ش�س  �لوطني، 
بعد �أن ��شتنفدت وثيقة قرطاج كل 
نتائجها، وفق ما �أكده ر�شا باحلاج 
�ملمثل �لقانوين حلركة ند�ء تون�س 

�لهيئة �لت�شيريية.
   و�عترب باحلاج، يف ت�شريح �إعالمي 
�إثر �جتماع ت�شاوري ملكونات جبهة 
�حلكومة  ت��وج��ه��ات  �أّن   ، �لإن���ق���اذ 
�حلالية تتناق�س مع مبادئ وثيقة 
قرطاج، و�أنها )وثيقة قرطاج( مل 
�لتو�فق  لتطلعات  ت�شتجيب  تعد 
�ل��وط��ن��ي.    و�أ���ش��اف متحدثا عن 
�أبرز ما خل�س �إليه �جتماع مكونات 
ج��ب��ه��ة �لإن�����ق�����اذ ي���ج���ب �ل���دخ���ول 
ي��وؤ���ش�����س ملرحلة  ت��و�ف��ق وط��ن��ي  يف 
حو�ر�  ي�شتدعي  م��ا  وه��و  ج��دي��دة، 
ت�������ش���ارك ف��ي��ه خم��ت��ل��ف �لأط������ر�ف 
وثيقة  و����ش���ع  يف  ���ش��اه��م��ت  �ل���ت���ي 
قرطاج و�لأخ��رى �لتي مل ت�شارك 
ف��ي��ه��ا.    وق��ال يجب �لن��ط��الق يف 
مرحلة �أخرى من �حلو�ر �لوطني، 
�لرب�مج  ع���دي���د  ح����ول  و�لت����ف����اق 
�لقت�شادية و�لجتماعية وم�شائل 
�أزمة  م��ع  و�ل��ت��ع��ام��ل  �خل�شخ�شة 
وعديد  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��ن��ادي��ق 

�مللفات �حلارقة .
   م��ن جهة �أخ���رى و���ش��ف باحلاج 
�ل��ت��ح��وي��ر �ل������وز�ري �ل����ذي ق���ام به 
معترب�  ب�املت�شرع،  �ل�شاهد،  يو�شف 
�أنه مت  دون ت�شاركية وفيه م�شا�س 

من �لتو�زنات يف �حلكومة .
�إر����ش���اء حو�ر  �إىل  ب��ل��ح��اج     ودع����ا 
جميع  ت�شريك  عرب  جديد  وطني 
معترب�  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  �لأح����������ز�ب 
��شتنزفت  ق��د  ق��رط��اج  وث��ي��ق��ة  �أن 

نتائجها وفق تعبريه.
�لإنقاذ  جبهة  �جتماع  �أن  يذكر     
غ�����اب ع���ن���ه مم���ث���ل���و ح�����زب حركة 
بيانا  �أ�شدر  �ل��ذي  تون�س،  م�شروع 
قرطاج  بوثيقة  مت�شكه  ف��ي��ه  �أك���د 
م�شلحة  تغليب  �شرورة  �إىل  ودع��ا 

�لوطن على م�شلحة �لأحز�ب.
   وكان ممثلو �لأح��ز�ب �ل�شيا�شية 
تو�شلو�  �لإنقاذ قد  �ملكونة جلبهة 
يف ل��ق��اء ت�����ش��اوري ع��ق��دوه يف 12 
�إىل �لت���ف���اق على  �مل��ا���ش��ي،  ي��ن��اي��ر 
�ملت�شكلة  �مل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  ت�شمية 
�أح��ز�ب �لوطني �حل��ر وحركة  من 
للهيئة  و�ملنتمني  تون�س  م�����ش��روع 

�لذي تعي�شه تون�س.
   و�ع��ت��ربت �أن �حل���و�ر ه��و �ملخرج 
�لتي  �حلالية  �لأزم��ة  من  �لوحيد 
�أن  قولها  م�شيفة  تون�س،  تعي�شها 
�حتاد �لأعر�ف هو منظمة وطنية 
و��شحة  ت��وج��ه��ات  ول����ه  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
�لقطاع  مكان  ياأخذ  ول��ن  للعموم، 
�لعام، بل يعمل على كل ما ي�شاعد 
�لو�شع،  ه��ذ�  تخطي  على  تون�س 
بح�شب  �ل����ش���ت���ث���م���ار،  وحت���ق���ي���ق 

قولها.

�صركاء يف املهمة
�أف���اد �لم��ني �لعام     وم��ن جانبه، 
لل�شغل،  �لتون�شي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
ن�����ور �ل����دي����ن �ل���ط���ب���وب���ي، �أن������ه مت 
�ل��ت��ط��رق، خ��الل ه��ذ� �ل��ل��ق��اء، �إىل 
يتعلق  �لأول  �أ���ش��ا���ش��ني  حم��وري��ن 
بوثيقة قرطاج و�لثاين باملفاو�شات 

�لجتماعية يف �لقطاع �خلا�س.
�أن تتحمل  و�أك���د على ���ش��رورة      
�ملنظمة �ل�شغيلة ومنظمة �لأعر�ف 
�جتماعيني  ���ش��ري��ك��ني  بو�شفهما 
�أم�������ش���ي���ا ع���ل���ى وث���ي���ق���ة ق����رط����اج، 
�مل�شوؤولية يف �إخر�ج تون�س من هذ� 
�لو�شع �ل�شعب �لذي متر به، على 
غر�ر ما مت خالل �حلو�ر �لوطني، 
�لعديد من  �ل��ب��الد  م��ا جّنب  وه��و 

�لنزلقات.
    كما تناول �للقاء، وفق �لطبوبي، 
كيفية دفع �ملفاو�شات �لجتماعية 
�إنهائها  ق�شد  �خلا�س  �لقطاع  يف 
للملفات  ل��ل��ت��ف��رغ  وق���ت  �أق�����رب  يف 
�جلوهرية و�لهامة، على حد قوله 

.
   ه��ذ� و�أّك���د ح��زب �أف���اق تون�س يف 
�لإق���ر�ر ب�شالحيات  �أن��ه مع  بيان، 
ن�شاط  تقييم  يف  �حلكومة  رئي�س 
�أع�شاء حكومته و�تخاذ �لتعديالت 
يدعو  فاإنه  �شرورية،  ير�ها  �لتي 
من منطلق روح وثيقة قرطاج �إىل 
�شمانا  �ل��ت�����ش��اور،  مبنهج  �لل��ت��ز�م 
ناأيا  و  �ل���ق���ر�ر�ت  ���ش��ي��اغ��ة  حل�شن 
�أ���ش��ب��اب �لخ��ت��الف و�لتجاذب  ع��ن 

�ل�شيا�شي.
    ودع��ا �آف��اق تون�س كل �لأطر�ف 
ح��ك��وم��ة و�أح���ز�ب���ا وم��ن��ظ��م��ات، �إىل 
وتخفي�س  �ل����ع����ام،  �مل���ن���اخ  ت��ه��دئ��ة 
مبختلف  �لح����ت����ق����ان  م���ن�������ش���وب 
�حلو�ر  منطق  وت��غ��ل��ي��ب  �أ���ش��ك��ال��ه، 
و�لإ�شالحات  �مل��ل��ف��ات  �أه���م  ح���ول 

�ملطروحة. 

ن����د�ء تون�س  �ل��ت�����ش��ي��ريي��ة حل��رك��ة 
و�لعمل  �ل�����ش����رت�ك����ي  و�حل��������زب 
و�لثو�بت،  �لدميقر�طي  �لوطني 

ر�شميا ب�”جبهة �لإنقاذ«.
  وي�شار �إىل �أّن لقاء�ت بني قياد�ت 
�حلر  �لوطني  �لحت���اد  م��ن حزبي 
وح��رك��ة م�����ش��روع تون�س ك��ان��ت قد 
نوفمرب  م���ط���ل���ع  م���ن���ذ  �ن���ط���ل���ق���ت 
جبهة  ت���ك���وي���ن  ب����ه����دف   2016
�ت�شالت  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  �شيا�شية، 
�شيا�شية  �أح�����ز�ب  م��ع  وم�������ش���اور�ت 
�أكرب  ع��دد  جتميع  ق�شد  و�شطية 
جبهة  �إط��������ار  يف  �لأح�����������ز�ب  م����ن 

�شيا�شية موحدة.

وثيقة مّيتة
رئي�س حزب  �ع��ت��رب  م��ن جهته،     

   و�أكدت، على �شعيد �آخر، �أن تعيني 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملنظمة  �مل��ك��ت��ب  ع�����ش��و 
وزير�  �لغرياين،  خليل  �لأع���ر�ف، 
و�حلوكمة،  �لعمومية  للوظيفة 
رئي�س �حلكومة  �ت��خ��ذه  ق���ر�ر  ه��و 
دون م�شاور�ت م�شبقة مع �لحتاد، 
“من  �حلكومة  رئي�س  �أن  م�شيفة 
�حلكومي  �ل��ف��ري��ق  �خ��ت��ي��ار  ح��ق��ه 
ون��ح��ن نحرتم  م��ع��ه،  يعمل  �ل���ذي 

ر�أيه” على حد تعبريها.
�أن منظمة  بو�شماوي  و�أ�شافت      
�لأعر�ف وقعت على وثيقة قرطاج 
وه���ي ���ش��ري��ك يف ك��ل م��ا ي��ه��م �شاأن 
�ل���ب���الد، م���وؤك���دة ع��ل��ى ����ش���رورة �أن 
�لوطنية  �ملنظمات  جهود  تت�شافر 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ن �أجل  و�لأح��������ز�ب 
للو�شع  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �إي���ج���اد �حل��ل��ول 

�لوز�ري  �لتحوير  حول  م�شاور�ته 
�لأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  �إق�����ر�ره  مت  �ل���ذي 

�ملنق�شي.
   و ك��ان��ت �مل��ن��ظ��م��ة �ل�����ش��غ��ي��ل��ة قد 
عربت عن خ�شيتها من �لنحر�ف 
ع���ن وث��ي��ق��ة ق���رط���اج،  مم���ا يف�شر 
يجريها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اور�ت  �شل�شلة 
�أم��ي��ن��ه��ا �ل���ع���ام م���ع �مل��م�����ش��ني على 
هذه �لوثيقة، كما تطالب �ملنظمة 
ت��ع��ي��ني خليل  يف  �ل��ن��ظ��ر  ب����اإع����ادة 
�لغرياين على ر�أ�س وز�رة �لوظيفة 
�ل��ط��ل��ب قدم  ، وه�����ذ�  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
ب�شكل مبا�شر لرئي�س �حلكومة يف 

�جتماعه مع �لطبوبي .
�مل�شاعد  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  وق�����ال      
�ل��ت��ون�����ش��ي لل�شغل  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
تدوينة  يف  �ل����ط����اه����ري،  ����ش���ام���ي 

�شليم  �حل������ر  �ل���وط���ن���ي  �لحت��������اد 
وثيقة  جت�����اوز  مت  �أن�����ه  �ل���ري���اح���ي 
قرطاج و�أنها “�أ�شبحت بال معنى 
�حلاكمة  �لفئة  من  و�شيلة  وكانت 
لتغيري  �شيا�شية  �أج���ن���د�  ل��ت��م��ري��ر 
�حلكومة فقط “، وذلك �إثر لقائه 

باأمني عام �حتاد �ل�شغل
ت�شريح  يف  �ل����ري����اح����ي  وق�������ال     
�إعالمي �إّنه “مت ��شتعمال �لحتاد 
للّتحيل  لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��ع��ام 
على �لأحز�ب �ملوّقعة على �لوثيقة 
�أه�������د�ف  �إىل  �ل����و�����ش����ول  ب����ه����دف 
على  معينة”،  �شيا�شية  و�أج��ن��د�ت 

حد تعبريه.
�ل���ع���ام لالحتاد      وك����ان �لأم�����ني 
�لدين  نور  لل�شغل  �لتون�شي  �لعام 
�شل�شلة  و������ش����ل  ق����د  �ل���ط���ب���وب���ي 

مل  �حلكومة  رئي�س  �أّن  بو�شماوي، 
تعيني  ق����ر�ر  يف  �مل��ن��ظ��م��ة  ي�شت�شر 
وز�رة  ر�أ����س  على  �ل��غ��ري��اين  خليل 
و�حلوكمة،  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �ل��وظ��ي��ف��ة 
على  �ل�شيطرة  �ملنظمة  نية  نافية 

�لقطاع �لعام.
   و�شّددت بو�شماوي بعد �جتماعها 
نور  �لنقابية  �ملركزية  ع��ام  ب��اأم��ني 
دفع  �أهمية  على  �لطبوبي،  �لدين 
مع  �خلا�س  �لقطاع  يف  �ملفاو�شات 
�أنهما  �إىل  لف��ت��ة  �ل�����ش��غ��ل،  �حت����اد 
�لبالد  ي��ه��م  م���ا  ك���ل  ���ش��ري��ك��ان يف 
و�أن  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة،  �مل���ح���اور  ك���ل  ويف 
�لقطاع  يف  �لجتماعية  �ملفاو�شات 
�لقريب  يف  ���ش��ت��ف�����ش��ي،  �خل���ا����س 
ي��ر���ش��ي جميع  ح��ل  �إىل  �ل��ع��اج��ل، 

�لأطر�ف، وفق قولها.

ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه �ل��ر���ش��م��ي��ة مبوقع 
ف���ي�������ش���ب���وك ل���ك���ن و������ش����ح����ني …
�لذي  و�لتعقل  �حلكمة  �شوت  �إّن 
حت��ّدث عنه �لأم��ني �لعام لالحتاد 
�لدين  نور  لل�شغل  �لتون�شي  �لعام 
�لتعيني  مر�جعة  يعني  �لطبوبي 
وفق  �لتغيري.  يف  �لتو�شع  ل  ومل 

تعبريه.
   ورغم هذه �ملطالبة بتغيريه، �أّكد 
�حلكومة،  با�شم  �لر�شمي  �لناطق 
�إياد �لدهماين، �م�س �لأربعاء ، �أن 
�لتحوير �لوز�ري �لأخري �شُيعر�س 

على �لربملان للم�شادقة عليه.

بو�صماوي تنفي
�أكدت     وبخ�شو�س هذ� �لتعيني، 
ود�د  �لعمل  �أرب���اب  منظمة  رئي�شة 

ر�شا بلحاج حتوير مت�شرع جبهة �لنقاذ تتهم وتقرتح

 رئي�صة منظمة االأعراف تنفي 
ا�صت�صارتها يف قرار توزير احد اأع�صائها

التحوير الوزاري االأخري 
�صُيعر�ض على الربملان للم�صادقة عليه

منظمة �لعر�ف مل ن�شت�شر �لرياحي وثيقة قرطاج عملية حتيل

مكافحة �لرهاب م�شتمرة

اآفاق تون�ض يدعو اإىل تهدئة املناخ العام وتخفي�ض من�صوب االحتقان مبختلف اأ�صكاله

جبهة الإنقاذ توؤكد اأّن التحوير مت�شرع وم�ّس من التوازنات �شليم الرياحي: وثيقة قرطاج حتّيلت على الأحزاب

•• الفجر - تون�س - خا�س

   هل يعيد التاريخ نف�صه..؟ كثريا ما يقال نعم، ولكن 
حتديد  ــه  الأوان ال�صابق  من  انــه  اإاّل  مهزلة،  �صكل  يف 
تطورات  على  وقفا  تظل  امل�صالة  ان  مبــا  االإجــابــة 
وحجم  املرحلة،  وطبيعة  القوى،  وميزان  االأحــداث، 

جمموعة  ا�صتعارت  لقد  متا�صكهم.     ومدى  الفرقاء، 
من االأحزاب التون�صية ا�صم “جبهة االإنقاذ” كعنوان 
لتحالفها اجلديد، من جبهة االإنقاذ التي تزعمها نداء 
بزعامة  الرتويكا  حكومة  باإ�صقاط  وانتهت  تون�ض 
النه�صة حينها. واليوم ت�صعى اجلبهة اجلديدة لذات 
مع  املتحالف  النداء  حكومة  اإ�صقاط  واإمنــا  الهدف 

اإىل حوار وطني  الدعوة  اأي  االآلية  النه�صة،  وبذات 
التحوير  اأزمة  ا�صتثمرت  اجلديدة،  اجلبهة  جديد.   
لتطلق  النقابية،  املركزية  وغ�صب  االخرية،  الوزاري 
دعوتها، ولتكون ال�صوت االأعلى يف التنديد مبا جرى، 
رغم اأّن بع�ض مكوناتها كانوا من املوقعني على وثيقة 
اليوم موتها، والداعمة حلكومة  قرطاج التي يعلنون 

ملثل  ميكن  مدى  اأي  اإىل  وال�صوؤال:  ال�صاهد.     يو�صف 
هذا ال�صيناريو اأن ينجح؟

اأّن قوة  اأهمها     كثريون ي�صككون العتبارات عديدة، 
جبهة االإنقاذ القدمية ال تتوفر يف جبهة اليوم، وان 
الزخم ال�صعبي الداعم يف التجربة االأوىل، يكاد يكون 

غائبا يف التجربة الفتية.

الطاهري: �صوت احلكمة عند الطبوبي معناه مراجعة التعيني ومل ال التو�ّصع يف التغيري احلكومي
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ك�س كول لالقم�شة �لرجالية

 رخ�شة رقم:CN 1153741 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �شالح حممد �شريف �ل�شيد �لها�شمي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �شالح حممد �شريف �ل�شيد �لها�شمي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف من�شور عبد�لكرمي موزه

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*0.40 �ىل 1*7.5
تعديل نوع �لرخ�شة/حرفية �ىل جتارية

تعديل ��شم جتاري من/�ك�س كول لالقم�شة �لرجالية
X COOL GENTS TEXTILES

�ىل/�ك�س بل�س لزينة �ل�شيار�ت
X PLUS CAR ACCESSORIES

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �لفالح �شرق 18/3 ق 12 ط B حمل رقم 8 �ملالك/ر��شد حممد 
مبارك �خلليلي �ىل �لعني �لعني �شناعية �لعني �لعجييز بناية �حمد هالل حممد هالل و�خرين

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة وزينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت )4530010(
تعديل ن�شاط/حذف خياطة �ملالب�س �لرجالية �لعربية )1410903(

تعديل ن�شاط/حذف تطريز �لقم�شة )1410901(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: WE ARE ALL POLICE كلنا �شرطة

�ملودعة بالرقم:268511       بتاريخ:2017/02/20 م
با�ش��م:�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي

وعنو�نه:�شارع �ل�شعادة - مقابل جامعة خليفة ، هاتف: 024461461 فاك�س: 025133311 
�شندوق �لربيد : 253 �مييل: aawad@adpolice.gov.ae �بوظبي. 

حلماية  �منية  وخدمات  قانونية  خدمات  بالفئة:45  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
�ملمتلكات و�لفر�د وخدمات �شخ�شية و�جتماعية يقدمها �آخرون تلبية حلاجات �لفر�د . 

و�شف �لعالمة:�شعار من لونني �زرق وذهبي وباللغتني �لعربية و�لجنليزية. 
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 257538                  بتاريخ: 2016/08/01
�مل�شجلة حتت رقم: 257538                  بتاريخ: 2017/01/15

با�ش��م: �س. جروب ز�نيري                   
وعنو�نه:  6 بي�س رو جابريل لومان– 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لدعاية و�لإعالن، و�إد�رة وتوجيه �لأعمال، وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي، �إد�رة �مللفات �ملربجمة، خدمات 
لالآخرين،  �ملبيعات  ترويج  �لغري،  وخ��دم��ات  �شلع  لرتخي�س  �لتجارية  �لإد�رة  معاجلة  �لعامة،  �لعالقات 
ن�شر  �أخ��رى(،  �شلع وخدمات لأعمال  تاأمني لالآخرين )�شر�ء  �أو  �لأعمال، خدمات توفري  �إد�رة  �مل�شاعدة يف 
�ملبيعات لالآخرين،  ترويج  و�لإع��الن،  �لدعاية  تنظيمية،  و��شت�شار�ت  �أعمال  �إد�رة  و�لإع��الن،  �لدعاية  مو�د 

عر�س �ل�شلع على و�شائل �ت�شالت لغايات �لبيع بالتجزئة 
 �لو�ق�عة بالفئة: 35

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تنازل رقم:  1 

��شم مالك �لعالمة:  �س. جروب ز�نيري.
��شم �ملتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنو�ن وحمل �قامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2017/01/23  

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 257544                  بتاريخ: 2016/08/01
�مل�شجلة حتت رقم: 257544                  بتاريخ: 2017/01/15

با�ش��م: �س. جروب ز�نيري                   
وعنو�نه:  6 بي�س رو جابريل لومان– 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لتاأمني، �ل�شوؤون �لتمويلية، �ل�شوؤون �ملالية، و�ل�شوؤون �لعقارية، �لتمويل �لتباديل
 �لو�ق�عة بالفئة: 36

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تنازل رقم:  1 

��شم مالك �لعالمة:  �س. جروب ز�نيري.
��شم �ملتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنو�ن وحمل �قامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2017/01/23  

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 257539                  بتاريخ: 2016/08/01
�مل�شجلة حتت رقم: 257539                  بتاريخ: 2017/01/15

با�ش��م: �س. جروب ز�نيري                   
وعنو�نه:  6 بي�س رو جابريل لومان– 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لتاأمني، �ل�شوؤون �لتمويلية، �ل�شوؤون �ملالية، و�ل�شوؤون �لعقارية، �لتمويل �لتباديل
 �لو�ق�عة بالفئة: 36

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تنازل رقم:  1 

��شم مالك �لعالمة:  �س. جروب ز�نيري.
��شم �ملتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنو�ن وحمل �قامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2017/01/23  

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 257545                  بتاريخ: 2016/08/01
�مل�شجلة حتت رقم: 257545                  بتاريخ: 2017/01/15

با�ش��م: �س. جروب ز�نيري                   
وعنو�نه:  6 بي�س رو جابريل لومان– 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شناعية، 
خدمات ت�شميم وتطوير �لعتاد �حلا�شوبي و�لربجميات �حلا�شوبية 

�لو�ق�عة بالفئة: 42
* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 

تنازل رقم:  1 
��شم مالك �لعالمة:  �س. جروب ز�نيري.
��شم �ملتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنو�ن وحمل �قامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2017/01/23  

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 257542                  بتاريخ: 2016/08/01
�مل�شجلة حتت رقم: 257542                  بتاريخ: 2017/01/15

با�ش��م: �س. جروب ز�نيري                   
وعنو�نه:  6 بي�س رو جابريل لومان– 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

للريا�شة،  قم�شان  )مالب�س(،  �شوفية  قم�شان  كم،  ن�شف  قم�شان  �لر�أ�س،  �أغطية  �لقدم،  لبا�س  مالب�س، 
�شد�ر�ت، قم�شان، �شرت�ت، جرز�ية )كنز�ت �شوفية(، كنز�ت �شوفية، بناطيل، �أفرهولت، �شر�ويل د�خلية، 
تنانري، عباء�ت، قم�شان م�شرولة )مالب�س(، جاكيتات )مالب�س(، مالب�س د�خلية، مالب�س  �شباحة،  �أثو�ب 
ن�شائية د�خلية، قم�شان د�خلية )مالب�س د�خلية(، �شبا�شب، جو�رب ق�شرية، �أثو�ب �شيقة، بيجامات، �أرو�ب 
��شتحمام، مر�ييل لالأطفال غري م�شنوعة من �لورق، �أحذية، �شنادل، �أحزمة )مالب�س(، �أغطية لالأذنني 

)مالب�س(، نطاقات، قبعات )�أغطية للر�أ�س(
�لو�ق�عة بالفئة: 25

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تنازل رقم:  1 

��شم مالك �لعالمة:  �س. جروب ز�نيري.
��شم �ملتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنو�ن وحمل �قامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2017/01/23  

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 257540                  بتاريخ: 2016/08/01
�مل�شجلة حتت رقم: 257540                  بتاريخ: 2017/01/15

با�ش��م: �س. جروب ز�نيري                   
وعنو�نه:  6 بي�س رو جابريل لومان– 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شناعية، 
خدمات ت�شميم وتطوير �لعتاد �حلا�شوبي و�لربجميات �حلا�شوبية 

�لو�ق�عة بالفئة: 42
* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 

تنازل رقم:  1 
��شم مالك �لعالمة:  �س. جروب ز�نيري.
��شم �ملتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنو�ن وحمل �قامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2017/01/23  

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 236228                  بتاريخ: 2015/06/23
�مل�شجلة حتت رقم: 236228                  بتاريخ: 2015/10/18

با�ش��م: �س. جروب ز�نيري                   
وعنو�نه:  6 بي�س رو جابريل لومان– 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س، مالب�س د�خلية، �أحزمة )مالب�س(، مالب�س جلدية
�لو�ق�عة بالفئة: 25

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تنازل رقم:  1 

��شم مالك �لعالمة:  �س. جروب ز�نيري.
��شم �ملتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنو�ن وحمل �قامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2017/01/23  

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 242182                  بتاريخ: 2015/10/21
�مل�شجلة حتت رقم: 242182                  بتاريخ: 2016/05/12

با�ش��م: �س. جروب ز�نيري                   
وعنو�نه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لفح�س و�ملر�قبة للغري يف جمال خدمات �إد�رة �ملر�فق
�لو�ق�عة بالفئة: 42

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تنازل رقم:  1 

��شم مالك �لعالمة:  �س. جروب ز�نيري.
��شم �ملتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنو�ن وحمل �قامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2017/01/23  

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مار�س 2017 العدد 11958

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 257543                  بتاريخ: 2016/08/01
�مل�شجلة حتت رقم: 257543                  بتاريخ: 2017/01/15

با�ش��م: �س. جروب ز�نيري                   
وعنو�نه:  6 بي�س رو جابريل لومان– 75010 باري�س، فرن�شا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لدعاية و�لإعالن، و�إد�رة وتوجيه �لأعمال، وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي، �إد�رة �مللفات �ملربجمة، خدمات 
لالآخرين،  �ملبيعات  ترويج  �لغري،  وخ��دم��ات  �شلع  لرتخي�س  �لتجارية  �لإد�رة  معاجلة  �لعامة،  �لعالقات 
ن�شر  �أخ��رى(،  �شلع وخدمات لأعمال  تاأمني لالآخرين )�شر�ء  �أو  �لأعمال، خدمات توفري  �إد�رة  �مل�شاعدة يف 
�ملبيعات لالآخرين،  ترويج  و�لإع��الن،  �لدعاية  تنظيمية،  و��شت�شار�ت  �أعمال  �إد�رة  و�لإع��الن،  �لدعاية  مو�د 

عر�س �ل�شلع على و�شائل �ت�شالت لغايات �لبيع بالتجزئة 
 �لو�ق�عة بالفئة: 35

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تنازل رقم:  1 

��شم مالك �لعالمة:  �س. جروب ز�نيري.
��شم �ملتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: فرن�شا

عنو�ن وحمل �قامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�شا
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2017/01/23  

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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عربي ودويل
فيون يرف�س الإن�شحاب من �شباق الإنتخابات الفرن�شية

•• باري�س-وكاالت:

لنتخابات  و�ل��و���ش��ط  �ل��ي��م��ني  م��ر���ش��ح  �أع���ل���ن 
لن  �أن���ه  ف��ي��ون  ف��ر�ن�����ش��و�  �لفرن�شية  �ل��رئ��ا���ش��ة 
يو�جه  ب���ات  �أن����ه  رغ���م  �ل�����ش��ب��اق  م���ن  ين�شحب 
�تهاما ر�شميا من �لق�شاء يف ق�شية �لوظائف 
�أنها  ب��د�  و�ل��ت��ي  عائلته،  م��ن  لأف���ر�د  �لوهمية 

ت�شعف فر�شه يف �لفوز بالرئا�شة.
�لأربعاء  �م�س  �شحفي  موؤمتر  يف  فيون  وق��ال 
�إن���ه لن  ب��اري�����س  مب��ق��ر حملته �لن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
للرئا�شة،  �ل�شعي  ع��ن  يتوقف  ول��ن  ي�شت�شلم، 

و�شيقاتل حتى �لنهاية، ح�شب تعبريه. 
كما قال �إن �ل�شعب �لفرن�شي وحده من ميكنه 
حتديد من �شيحكم �لبالد عن طريق �شناديق 

�لقرت�ع، و�إن فرن�شا �أكرب من �أخطائه.
و�أكد �أنه مت �إبالغ حماميه باأنه �شيتم ��شتدعاوؤه 
�ل�شهر  م���ن   15 ق�����ش��اة حت��ق��ي��ق يف  ق��ب��ل  م���ن 
�حلايل لتوجيه �لتهام له يف �لق�شية �ملتعلقة 
باإعطاء زوجته بنيلوب وظيفة م�شاعدة له يف 
�لربملان بطريقة غري قانونية، م�شري� �إىل �أنه 
�شيمتثل لال�شتدعاء، و�شيثبت للق�شاء بر�ءته 
ت�شمل  �إليه من خمالفات قانونية  ين�شب  مما 

منح وظائف وهمية لزوجته و�ثنني من �أبنائه 
مقابل مئات �لآلف من �ليوروهات.

هو  له  يتعر�س  ما  �أن  فيون  فر�ن�شو�  و�عترب 
وحزبه  �غ��ت��ي��ال��ه  ت�شتهدف  كيدية”  “حملة 
بال�شمود،  وتعهد  �شيا�شيا،  حزب �جلمهوريني 

كما طالب �أن�شاره بال�شمود �أي�شا. 
�لنتخابية  ح��م��ل��ت��ه  م��ق��ر  يف  ف��ي��ون  وحت����دث 
�إعالمية تفيد  ت��د�ول تقارير  بعد �شاعات من 
ب��ا���ش��ت��دع��ائ��ه ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق، ك��م��ا حت����دث موقع 
�أن يقوم  ق��ب��ل  ت��وق��ي��ف زوج���ت���ه  ف��رن�����ش��ي ع���ن 

بحذف �خلرب.

ا�شرتاليا ت�شتدعي �شفراءها حول العامل 
•• �سيدين-رويرتز:

قالت وزيرة �خلارجية �ل�شرت�لية جويل بي�شوب �م�س �إن ��شرت�ليا �شت�شتدعي كل �شفر�ئها فيما ور�ء �لبحار حل�شور �جتماع يف وقت تعكف فيه 
على �إعادة �شياغة �شيا�شتها �خلارجية ملو�زنة عالقاتها مع �لوليات �ملتحدة �أقدم حليفة و�ل�شني �أكرب �شريك جتاري. وهذه �أول مرة تدعو فيها 
��شرت�ليا �شفر�ءها من 113 بعثة دبلوما�شية حول �لعامل. و�لهدف من ذلك هو و�شع ورقة بي�شاء تقود �لدبلوما�شية �ل�شرت�لية على مدى 
وقالت بي�شوب يف بيان “يف وقت ي�شود فيه عدم �ليقني يف �لعامل فاإنه من �ل�شروري �أن  �لعقد �ملقبل يف �أول وثيقة من نوعها منذ عام 2003. 
ت�شتغل ��شرت�ليا خربة وفكر �أكرب دبلوما�شييها.« و�أ�شافت �أن �لجتماع �ملقرر عقده يف وقت لحق من �ل�شهر �جلاري �شريكز على �إعادة ت�شكيل 
-على نطاق و��شع- ملنهجية ��شرت�ليا ب�شاأن �لعالقات �لدولية و�لتجارة. وتوترت عالقات ��شرت�ليا مع �ل�شني يف �لآونة �لأخرية ب�شبب �إجر�ء�ت 
�شد �ل�شتثمار �لأجنبي مت �تخاذها من جانب برملان يغلب عليه �ملحافظون يف كانبري�. كما تر�جعت عالقات ��شرت�ليا مع �لوليات �ملتحدة بعد 
حمادثة هاتفية حادة بني رئي�س �لوزر�ء �ل�شرت�يل مالكومل ترنبول و�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب ب�شبب خطة ملبادلة �لالجئني. وقال كيم 
بيزيل �ل�شفري �ل�شرت�يل �ل�شابق لدى �لوليات �ملتحدة و�لزعيم �ل�شابق حلزب �لعمال �ملعار�س �إن �لعالقة مع �لوليات �ملتحدة �أمر حيوي لي�س 

فقط ب�شبب �لتحالف �ل�شرت�تيجي طويل �لأمد لكن �أي�شا ب�شبب �ل�شتثمار�ت �لأمريكية يف ��شرت�ليا.

تاتو   ناتا�سا   - الفجر   ••
ترجمة خرية ال�سيباين

     من كان يظّن �أّن جورج دبليو بو�س 
�شيظهر يوما يف عباءة �حلكيم؟ هذ� 
فاأمامه،  ت��ر�م��ب.  دون��ال��د  �شحر  ه��و 
�ل�شابق  �جل��م��ه��وري  �لرئي�س  يظهر 
ف��ج��اأة يف ي��وم غ��ري م��ت��وق��ع: منفتح، 

و�شخّي ور�شني وعاقل ...
���ش��وؤ�ل يف برنامج تود�ي      رد� على 
بار�ك  �شلف  تخلى  �شي،  ب��ي  �ن  على 
�أوباما يف �لبيت �لأبي�س عن حتّفظه، 
وقال كل �لعيب �لذي ير�ه يف �لرئي�س 
�جلديد و�شيا�شاته يف عدة مو��شيع.

االإ�صالم؟
    �عترب جورج دبليو بو�س، �لذي كان 
عليه مو�جهة هجمات 11 �شبتمرب، 
�أّن هجومات �لرئي�س دونالد تر�مب 
����ش���د �جل���ال���ي���ة �مل�������ش���ل���م���ة �أخ����ط����اأت 
�لعنو�ن، لأّن �لإرهابيني لي�شو� �أنا�شا 

متدّينني.
    وقال �لرئي�س �ل�شابق، �نه يعار�س 

و�لتي يحتمل �أن تكون �أكرث خطورة 
ثبتت  ما  �إذ�  وميكن،  ووترغيت،  من 
�إز�حة  �أن تت�شّبب يف عملية  �حلقيقة 
بحاجة  ج��م��ي��ع��ا  ن���ح���ن  �ل���رئ���ي�������س: 
بني  �لت�����ش��الت  ب�شان  �إج��اب��ات،  �إىل 
و�مل�شوؤولني  ت��ر�م��ب  ف��ري��ق  ق��ي��ادي��ي 
�لنتخابية،  �حلملة  خ��الل  �ل��رو���س 
ورئ���ي�������س جل���ن���ة �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت يف 
جمل�س �ل�شيوخ ريت�شارد بور هو عقل 

حر، قادر على �إد�رة �لتحقيق.
�ن��ه ل ج��ورج بو�س ول  �إىل      ي�شار 
و�ل�����ده دّع����م دون���ال���د ت���ر�م���ب خالل 
ح���م���ل���ة �لن����ت����خ����اب����ات �ل���رئ���ا����ش���ي���ة. 
وللرئي�س �ل�شابق كل �لأ�شباب ليكون 
�لذي  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  على  غا�شبا 
ظل ي�شّن هجوما عنيفا على �شقيقه 
خ�شر  �أن  ب���ع���د  ح���ت���ى  ب����و�����س،  ج���ي���ب 

�لنتخابات �لتمهيدية.

   ومع ذلك ال مينع..
   مل �أفكر �أب��د� يف �أنني �شاأقوم يوما 
�لأك����ادمي����ي  دبليو”عّلق  ب��ت��ق��ري��ظ 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي روب����رت ر�ي����خ. ولكن 

�نظرو� �إىل �أين و�شلنا �ليوم .

قر�ر �إغالق �حلدود يف وجه مو�طني 
�أ�شدره  قد  كان  �إ�شالمية،  دول  �شبع 
قبل  م���ن  �إل����غ����اوؤه  – ومّت  �ل��رئ��ي�����س 
هذه  م��ث��ل  �أّن  �إىل  و�أ����ش���ار  �ل��ق�����ش��اة. 
موقفا  و�أن  منها،  ف��ائ��دة  ل  �مل��و�ق��ف 
���ش��ي��ح��ق��ق جناحات  ك����ان  ت�����ش��احل��ّي��ا 

كثرية.
   م���ن �مل��ه��م ج����د� ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا �أن 
ندرك �أّن و�حدة من نقاط قوتنا هي 

مكان  �أي  يف  �أو  هنا  ���ش��و�ء  �ل�شلطة، 
�آخر.

    ث��م ق���ال، ل��ي��دق �مل�����ش��م��ار ج��ي��د� يف 
�إعطاء  �ل�شعب  م��ن  ت��ر�م��ب:  نع�س 
�ل���درو����س ل��الآخ��ري��ن ب�����ش��اأن �حلاجة 
�إىل وجود �شحافة حرة، ونرف�س يف 

�أن تكون عندنا مثل تلك �ل�شحافة.
رو�صيا

    �أخري�، رو�شيا. �لف�شيحة �لكربى، 

يف  �لأيديولوجيات  ه��ذه  و�جهنا  قد 
�ملا�شي.

    وحتى يغرز مديته �أكرث، رّد بو�س 
عندما �شئل عما �إذ� كان يوؤيد �شيا�شة 
�إغالق �حلدود �لتي يتبناها تر�مب، 
�شيا�شة  مع  �أن��ا  و��شحا:  جو�به  ك��ان 
وتتما�شى  �ل�شتقبال،  حت�شن  هجرة 

مع �لقانون.
 بوم.. هذ� بالن�شبة لالإ�شالم.

�شعائرهم  مبمار�شة  للنا�س  �ل�شماح 
لهم،  ي�شّلو� كما يحلو  و�ن  �لدينية، 
�أو ل ي�شّلو� على �لإطالق.. �إّن �أ�شا�س 

حريتنا هو �حلق يف حرية �ملعتقد.
�أنه  �ل��ف��ور  “فهمت ع��ل��ى      وت��اب��ع: 
�أي����دي����ول����وج����ي����ا، و�ن  ك�����ان ����ش���ر�ع���ا 
لي�شو�  �لأب�����ري�����اء  ي��ق��ت��ل��ون  �ل����ذي����ن 
رج��ال دي��ن، �إن��ه��م �أن��ا���س يرغبون يف 
وكّنا  ون�شرها،  �أيديولوجية  تعزيز 

حزب �ملعار�شة.
   »نحن بحاجة �إىل و�شائل �لإعالم 
ملحا�شبة �أنا�س مثلي”، �أجاب �لرئي�س 
ي�شلم  مل  �ل��ذي  �ل�شابق،  �جلمهوري 
�ل�شحافة،  ن������ري�ن  م����ن  ع���ه���ده  يف 

وخ�شو�شا خالل �حلرب يف �لعر�ق.
    �إّن �ل�شلطة ميكن �أن تكون مدمنة 
و�شائل  تتمكن  �أن  �ملهّم  و�أّكالة، ومن 
��شتعمال  ���ش��وء  ك�����ش��ف  م��ن  �لإع�����الم 

و�صائل االإعالم ؟
�لإع�����الم ؟ ه��ي �شرورية  و���ش��ائ��ل     
على  مبا�شرة  �إجابة  للدميقر�طية. 
ي�شنها دونالد  �لتي  �ملفتوحة  �حلرب 
و�لتي  �لإع���الم،  و�شائل  �شد  تر�مب 
ب�اأعد�ء  ���ش��ر�ح��ة  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��ّم��اه��ا 
�ل�شعب، �أو مع�شكر كلينتون ، يف حني 
��شرت�تيجييه  ك��ب��ري  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق 

يل من م�شاعديه �لأ�شا�شيني.      على 
���ش��ي��و����ش��ل عمالق  �ل��ق�����ش��ري،  �مل�����دى 
�للكرتونيات م�شاره، ويتوقع �نتعا�شة 
باإطالق غالك�شي 8 يف �لربيع وحمو 
�لذي   ،7 ل��غ��الك�����ش��ي  �ل��ذري��ع  �لف�شل 
ب�شبب  �ل��ب��ي��ع  ن���ق���اط  م���ن  ���ش��ح��ب��ه  مت 
ظل  يف  ول��ك��ن  �ل��ب��ط��اري��ة،  يف  م�شكلة 
�لقر�ر�ت  تاأجيل  ميكن  �لقائد،  غياب 

�لإ�شرت�تيجية.

بال�شجن  ع��ق��وب��ة  ي���و�ج���ه  يل  لّن      
ت�شل �إىل عدة �شنو�ت و�لتي ميكن �أن 
ر�أ�س  على  ب�شمته  ف��ر���س  م��ن  متنعه 
�لإمرب�طورية، يف وقت حا�شم، تبحث 
فيه �شركة �شام�شوجن عن نف�س جديد.     
���ش��رب��ة �أخ�����رى م��وج��ع��ة، ت�����ش��وي جي 
�شوجن، نائب رئي�س �شركة �شام�شوجن، 
�آخرين،  كبار  م�شوؤولني  ثالثة  و�أي�شا 
باتو� يف عد�د �ملتهمني �أي�شا مّما يحرم 

�سيبا�ستيان   - الفجر   ••
فاليتي  ترجمة خرية ال�سيباين

     �إبن �أبيه.. كان �لبطريرك يل كون 
�ل��ذي جعل من �شام�شوجن ر�ئدة  هي، 
عامليا يف جمال �لهاتف �ملحمول، جّرب 
يف  �ل�شريبي  �لتهرب  بتهمة  �ل�شجن 
�أول  ووري��ث  �لأك��رب  �بنه  �ليوم،  زمنه. 
ت�شايبول كوري جنوبي، يل جاي يونغ، 
�أن  قبل  ولكن  �لق�شبان،  ور�ء  ب��دوره، 

يتوفر له �لوقت لتاأكيد ذ�ته. 
     خ��ري��ج جامعة ه��ارف��ارد ه���ذ�، 48 
عاما، �لذي كان ُيفرت�س �أن ُيعطي دفعا 
للم�شتودون �ملهدد باملناف�شة �ل�شينية، 
�لف�شاد  ت��ه��م��ة  �ل���ث���الث���اء  ل���ه  وج���ه���ت 
�أم����و�ل و�إخ��ف��اء ممتلكات يف  وحت��وي��ل 

جمموعة على مفرتق طرق
    هذ� �لعتقال مبثابة زلز�ل ملجموعة 
تزن مبفردها 20 باملائة من �شادر�ت 
�آ����ش���ي���ا، وهي  �أك�����رب �ق��ت�����ش��اد يف  ر�ب�����ع 
�ل��ي��وم يف م��ف��رتق ط���رق. لقد ك��ان يل 
�لرت�تبية  خلخلة  ي��ري��د  ي��ون��غ  ج���اي 
�ل��ك��ون��ف��و���ش��ي��و���ش��ي��ة ل�����ش��ام�����ش��وجن من 
عمليات  ع����رب  دول����ي����ا  ف��ت��ح��ه��ا  خ�����الل 
��شتحو�ذ طموحة يف و�دي �ل�شيليكون، 
�ل�شمعية  �لأجهزة  �ملتخ�ش�س يف  منها 
هارمان، مقابل 8 مليار�ت دولر. كما 
�أي�����ش��ا حم��رك��ات من��و جديدة،  �أط��ل��ق 
�أن  �ملقرر  �حليوية،  �لتكنولوجيا  مثل 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  ع��ل��ى  �مل�شعل  ت��اأخ��ذ 
�ملناف�شة  حيث  قطاعان  و�لتلفزيون، 
�لور�شة  وه������ذه  ����ش���ر����ش���ة.  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 

�لكبرية باتت مهددة �ليوم بال�شلل.

�ل�  ف���ان جم��م��ل  ���ش��ام�����ش��وجن،      ور�ء 
�لعائلية  �ل�شركات  تلك  “ت�شايبول”، 
�لكوري،  �لقت�شاد  على  ت�شيطر  �لتي 
�لنتخابات  ن����ار  م���رم���ى  يف  ���ش��ت��ك��ون 
تنظيمها  �مل���ق���رر  �مل��ق��ب��ل��ة،  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�ملعار�شة  زعيم  �أّن  وه��ا   .2017 ع��ام 
�إ�شالح  م���ن  ي��ج��ع��ل  ج�������اي-يف،  م����ون 
�ل�شغوط،  وج��ّر�ء  �أولوية.  �لت�شايبول 
�أع���ل���ن���ت ���ش��ام�����ش��وجن �ل����ث����الث����اء، حّل 
تقود  �لتي  “�ل�شرت�تيجية”  وحدتها 
�شتني  �أك��رث من  �ملكونة من  �ملجموعة 
���ش��رك��ة ف��رع��ي��ة ، مم��ا مُي��ّه��د �لطريق 

لتحقيق �لالمركزية يف �لإد�رة.

�أن ت��ع��ّر���س يل ج���اي يونغ       و���ش��ي��ق 
ل��غ�����ش��ب و���ش��ت��ائ��م �ل��ربمل��ان��ي��ني خالل 
�جلمعية  يف  ع��ن��ي��ف��ة  ����ش��ت��م��اع  ج��ل�����ش��ة 
وحتت  �مل��ا���ش��ي.  دي�شمرب  يف  �لوطنية 
�ل�شغط، و�لعرق يت�شبب من جبينه، 
يبدو �أّن نائب رئي�س �شركة �شام�شوجن 
�لهدف،  ي�����ش��ب  مل  ل���الإل���ك���رتون���ي���ات 
ع��ن��دم��ا �دع����ى �أن����ه مل ي��ك��ن ع��ل��ى علم 

بتفا�شيل هذه �لتربعات. 
ول ب��د ل��ه �أن ي��ك��ون �أك���رث دق���ة خالل 
حماكمته، �لتي تلوح متفجرة وُيخ�شى 
جمموعة  كو�لي�س  م�شتور  تك�شف  �أن 

تتبّنى �ل�شرية.

�خل����ارج م��ن ط���رف ق�����ش��اة ���ش��ي��ول، يف 
�لف�شيحة  تلك  غيت،  بت�شوي  �رتباط 
�ل�شيا�شية �لتي �شبق �أن �أدت �إىل �إقالة 
�لرئي�شة بارك جيون هاي يف دي�شمرب 
�مل��ا���ش��ي.  ه��ذ� �مل��ط��ّل��ق، �ل���ذي ي��ب��دو يف 
ج�شم �شهر مثايل وُيعترب �أجمل حزب 
يف �لبالد، يقبع �لآن يف زنز�نة حقرية، 
على بعد ب�شعة كيلومرت�ت من فيلته 
�ل��ف��اخ��رة يف �حل��ي �ل��ر�ق��ي م��ن هانام 
دونغ. �شدمة لهذ� �لوريث �لذي ترّبى 
�شام�شوجن  م��ق��ال��ي��د  وت����وىل  ك��ع��اه��ل، 
�لقلبية  �ل��ن��وب��ة  م��ن��ذ  ل��الإل��ك��رتون��ي��ات 
2014 و�ل��ده، وهو  �لتي �شربت عام 

�إىل �ليوم بني �حلياة و�ملوت.

نحو اإ�صالح “ت�صايبول«
37 مليون       لقد دفعت �شام�شوجن 

�شون- ت�شوي  تديرها  ملوؤ�ش�شات  دولر 
بارك،  للرئي�شة  �لظل  �شيل، م�شت�شارة 
و�لتي يطلق عليها ��شم “ر��شبوتني”. 
ر�شاوى تهدف  �ملحققون ذلك  و�عترب 
لالندماج  �لرئي�شة  تاأييد  �شمان  �إىل 
ف���رع���ني تابعني  ب���ني  ل��ل��ج��دل  �مل���ث���ري 

للمجّمع، عام 2015. 
وكان �لزو�ج بني �شام�شوجن �شي �ند تي 
و�شيل �شروريا لي�شمح للي جاي يونغ 
�شيطرتهم  على  باحلفاظ  و�شقيقتيه 
�لوقت  ن��ف�����س  ويف  �مل���ج���م���وع���ة،  ع���ل���ى 
و�لتي  �ملذهلة  �مل��ري�ث  فاتورة  تقلي�س 

تقدر بعدة مليار�ت من �لدولر�ت. 

االإ�صالم واالإعالم ورو�صيا:

حتى اأنت يا جورج بو�س.. غرّيك ال�شاحر ترامب..!
من كان يظّن اأّن جورج دبليو بو�ض �صيظهر يوما يف عباءة احلكيم

بو�س يرف�س اخللط بني الإرهاب وامل�شلمني ويعار�س اإغالق احلدود

كوريا اجلنوبية على ابواب حماكمة متفجرة:

�شقوط يل جاي يونغ.. يهز عر�س مملكة �شام�شوجن..!
االعتقال زلزال ملجموعة تزن مبفردها 20 باملائة من �صادرات رابع اأكرب اقت�صاد يف اآ�صيا

الأب جّرب ال�شجن بتهمة التهرب ال�شريبي والبن بتهمة الف�شاد واإخفاء ممتلكات يف اخلارج

جورج بو�س يف بدلة حكيم

ت�شوي �شون �و ر��شبوتني

ف�شيحة �شبق �أن �أدت �إىل �إقالة �لرئي�شة بارك جيون هاي

�شام�شوجن يف مفرتق طرق يل جاي يونغ ور�ء �لق�شبان

بو�س يلتحق مبو�كب �لر�ف�شني ل�شيا�شة تر�مب بو�س يف �حلو�ر �ملفاجاة

ال ميكن اأن نعطي الدرو�ض يف حرية االإعالم لالآخرين ونحجبها عندنا نحتاج اإىل اإجابات ب�صان االت�صاالت بني فريق ترامب وامل�صوؤولني الرو�ض

حتليل اخباري

مطّلق يبدو يف ج�شم �شهر مثايل وُيعتر اأجمل حزب يف البالد

 �صنوات ال�صجن قد متنعه من فر�ض ب�صمته على راأ�ض االإمرباطورية

خماوف من اأن تك�شف املحاكمة م�شتور جمموعة تعتمد ال�شرّية

الور�صة الكبرية التي فتحها يل باتت مهددة بال�صلل يف ظل مناف�صة �صينية �صر�صة
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2016/34  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ:  بنك �مل�شرق 

عنو�نه : بناية بنك �مل�شرق ، �شارع عمر �خلطاب ، بجانب �لغرير �شنرت ، ديره ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�ملنفذ �شده : نور �لكوثر للعقار�ت - ذ م م 

 ع��ن��و�ن��ه : �إم�����ارة دب���ي - دي����رة- �ل��ق��ره��ود ، مكتب رق���م 8، م��ل��ك ع��ب��د �ل��رح��م��ن وح�����ش��ني ع��ب��د �حل���رمي ب��ال�����ش��الح ، ه��ات��ف رقم 
�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/3/8 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار 

�ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.

وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على 
�لبيع وفيما  �لتالية جلل�شة  �يام  �لثمن و�مل�شارييف خالل ع�شرة  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  قانون �لإج��ر�ء�ت 

يلي �و�شاف �ملمتلكات:  �و�شاف �لعقار 
"1- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -45 -�مل�شاحة 00/11.087 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 13.304.438 ( درهم
"2- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -47 -�مل�شاحة 00/11.031 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 13.237.142 ( درهم
"3- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -49 -�مل�شاحة 00/12.645 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 15.173.998 ( درهم
"4- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -51 -�مل�شاحة 00/12.243 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 14.691.560 ( درهم
"5- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -53 -�مل�شاحة 00/12.244 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 14.692.723 ( درهم
"6- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -55 -�مل�شاحة 00/14.433 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 17.319.588 ( درهم
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2016/34  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ:  بنك �مل�شرق 

عنو�نه : بناية بنك �مل�شرق ، �شارع عمر �خلطاب ، بجانب �لغرير �شنرت ، ديره ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�ملنفذ �شده : نور �لكوثر للعقار�ت - ذ م م 

 ع��ن��و�ن��ه : �إم����ارة دب���ي - دي����رة- �ل��ق��ره��ود ، مكتب رق���م 8 ، م��ل��ك ع��ب��د �ل��رح��م��ن وح�����ش��ني ع��ب��د �حل���رمي ب��ال�����ش��الح ، ه��ات��ف رقم 
�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/3/8 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار 

�ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .

وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف 

�ملمتلكات :  �و�شاف �لعقار : 
"7- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -57 -�مل�شاحة 00/12.243 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 14.691.560 ( درهم
"8- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -59 -�مل�شاحة 00/11.878 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 14.265.434 ( درهم
"9- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -60 -�مل�شاحة 00/17.321 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 20.802.454 ( درهم
"10- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -65 -�مل�شاحة 00/10.801 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 11.811.139 ( درهم
"11- عبارة عن عقار مبنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س -73 -�مل�شاحة 00/12.532 قدرم مربع و�ملقدرة قيمتها ) 13.785.176  ( درهم
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01305/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : نور �لعلم للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
 مبا �أن �ملدعي : فايقه عبد �لغفور �شعيدي - ومها عبد �لغفور �شعيدي - وطاهر عبد �لغفور حممد

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01305/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
تاريخ  حتى   2017/2/10 من  �لفرتة  عن  �ليجار  ب��دل  بد�شاد  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة 

�لخالء �لفعلي 
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/7/31 وحتى 2017/2/10 
 فرت�شد بذمته مبلغ 109555 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخالء  يف 2016/11/23
مطالبة مالية -  �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د بدل �ليجار عن �لفرتة من �نتهاء عقد �ليجار بتاريخ 

2016/12/31 وحتى تاريخ 2017/2/10 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )2( كقيمة �يجارية و قيمة كل �شيك 57500 
باجمايل 115000 درهم وبتاريخ لحق على �رتد�د �ل�شيكني قامت �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ مقد�ره 

31000 درهم لي�شبح متبقي من قيمة �ل�شيكني مبلغ وقدره   84000 درهم 
�لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري  ��شتهالك  �مللزم بقيمة  �مل�شتاجر هو  �ن  بت�شليم م�شتند�ت -  �ل��ز�م 

�ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/3/14 �ل�شاعة 
ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لتا�شعة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . 

فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01598/2017/جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �شركة نازكون للمقاولت - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01598/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز 

بطلب �لز�مكم بالتايل
�إخالء عقار -  �لخالء �لفوري للعني �ملوؤجرة �لكائنة باإمارة دبي �شارع 

بني يا�س - بناية �مل�شرف - مكتب رقم 702  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنني 
)�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م���ام  3.00م  �ل�شاعة   2017/3/6 �مل��و�ف��ق 
�ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإب��ت��د�ئ��ي��ة  ب��ال��د�ئ��رة  �لثامنة( 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00987/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07988/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �لوهج للتجارة - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ: �لعقار�ت �حلديثة - �س ذ م م  
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

ولغاية   2016/3/30 من  �لفرتة  عن  بها  �ملحكوم  �ليجارية  �لقيمة  بدل   -1
 2016/7/4

2- غر�مة �ل�شيك �ملرجتع ح�شب منطوق �حلكم 
 3- ر�شوم وم�شاريف �لدعوى و�لنذ�ر و�لعالنات بالن�شر ح�شب منطوق �حلكم

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  �لن�شر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00856/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00211/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �شده : ماك�س ميديا حللول �لتوزيع - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ: �ل�شركة �لثنائية �ملتحدة للعقار�ت - �س ذ م م   
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �ملاجور وت�شليمه للمدعي خايل من �ل�شو�غل
�لجرة  قيمة  دره��م   14.583 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -2
للفرتة من 2016/8/1 وحتى 2017/1/1 وما ي�شتجد حتى �لخالء �لتام = 
 �لز�م �ملدعي عليه بان ي�شلم للمدعي بر�ءة ذمة من ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه.

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  �لن�شر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  515 ل�سنة 2017 اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليه :�ني�س �شاد��شيفان بيالي نار�نا�شاد��شيفان  

عنو�نه : غري معلوم حمل �لقامة 
مبا �ن �ملحكوم له : �لرمل �لبي�س للعقار�ت 

عنو�نها : �إمارة دبي - منطقة �نرتنا�شونال �شيتي - �حلي �ل�شيني - بناية رقم 
دي 4 - حمل 9 - هاتف : 050/7038944 

يف   2017/2/21 بتاريخ  �شدكم  �حل�شوري  مبثابة  حكم  على  ��شتح�شل  قد 
�لدعوى بعالية بالز�مكم : 

8600 و�لز�مه  ت��وؤدي للمدعي بدل �ليجار مبلغ  �ل��ز�م �ملدعي عليها بان   -1
ب�شد�د مبلغ 4752 غر�مة �ملخالفة

2- �لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات. 
�ل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  ه��ذ� �حلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
      اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00966/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : يو �ف تي للتجارة �لعامة - �س ذ م م  - وجريهارد فوجت  
مبا �أن �ملدعي : �لعقار�ت �حلديثة - �س ذ م م    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00966/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء و�لت�شليم �لفعلي للعني �ملوؤجرة خالية 

من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س
�إخالء عقار - �ن �ملدعي عليهم ميتنعو� عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/9/1 وحتى 2017/1/24 
�لوىل عدليا  عليها  �ملدعي  �ن��ذ�ر  بالرغم من  �ل�شد�د  دره��م ميتنعو� عن   24.247 مبلغ  بذمتهم  فرت�شد 
�لل�شق على باب  �لثالث بطريق  �ملدعي عليه  بالن�شر وكذلك �عالن  �و �لخالء يف 2016/12/20  بال�شد�د 

�ملاجور بتاريخ 2016/12/6 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهم �لثالثة بالت�شامن )ومنهم �ملدعي علي �لثاين كونه حمرر �ل�شيكات 
�ملرجتعة دون �شرف( ب�شد�د مبلغ 24.247 درهم ما ميثل �لقيمة �ليجارية للفرتة من 2016/9/1 وحتى 
2017/1/24 بخالف ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء ( حيث �نهم ميتنعو� عن �ل�شد�د 

بالرغم من �نذ�رهم عدليا ب�شرورة �ل�شد�د بتو�ريخ 2016/12/6 و 2016/12/20  
 مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ 1000 وقد �رتد عدد )2( �شيك دون �شرف. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور 

من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/3/5  �ل�شاعة 3.00م 
�مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثالثة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية 
لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00918/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07648/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �شده : ب�شت �يديا خلدمات رجال �لعمال 
جمهول حمل �لقامة   

 حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �شركة ��شيكو �خلليجية �لعقارية �س ذ م م فرع دبي
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

1- و�شد�د �مل�شتحقات �ليجارية من 2016/2/16 ولغاية 2017/1/4 بو�قع 
�جرة �شنوية قدرها 207.700 

2- مع �لز�مه بغر�مة �ل�شيك �ملرجتع بقيمة 1000 درهم. 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01306/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �ل�شهم �ل�شود للتجارة �لعامة - �س ذ م م

مبا �أن �ملدعي : بيرت هومز - �س ذ م م   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01306/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - بال�شافة �ىل ما ي�شتجد حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي 
�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/14 وحتى 
تاريخ قيد �لدعوى فرت�شد بذمته مبلغ 31771 درهم ورغم �خطاره  يف 2016/10/10 و�عالنه 

ن�شر� يف 2016/12/21 ميتنع  عن �ل�شد�د
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعى عليه مبلغ  كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/7/14 وحتى 
 تاريخ قيد �لدعوى ورغم �خطاره  يف 2016/10/10 و�عالنه ن�شر� يف 2016/12/21 ميتنع  عن �ل�شد�د

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 21000 درهم غر�مة عدم �ل�شد�د بال�شافة �ىل 
ما ي�شتجد حتى تاريخ  تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي. 

من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 
تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��الن��ك��م  �إع����ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  ب��ال��د�ئ��رة  �لعا�شرة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�شاعة   2017/3/7
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة 
�ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01304/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه  : جريت هاو�س للو�شاطة �لعقارية 

مبا �أن �ملدعي : بيرت هومز - �س ذ م م   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01304/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - بال�شافة �ىل ما ي�شتجد حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي 
�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/14 وحتى 
تاريخ قيد �لدعوى فرت�شد بذمته مبلغ 35584 درهم ورغم �خطاره  يف 2016/10/10 و�عالنه 

ن�شر� يف 2016/12/21ميتنع عن �ل�شد�د
للفرتة  �يجارية  كقيمة  دره��م   35584 مبلغ  عليه  �مل��دع��ى  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
من 2016/7/14 وحتى تاريخ قيد �لدعوى ورغم �خطاره  يف 2016/10/10 و�عالنه ن�شر� يف 

2016/12/21 ميتنع عن �ل�شد�د
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 21000 درهم غر�مة عدم �ل�شد�د بال�شافة �ىل 

ما ي�شتجد حتى تاريخ  تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي. 
من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��الن��ك��م  �إع����ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  ب��ال��د�ئ��رة  �لعا�شرة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�شاعة   2017/3/7
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة 
�ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00699/2017/ �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : �حمد �شعد علي عطيه  

مبا �أن �ملدعي : موؤ�ش�شة ديرة �ورينت �لعقارية    
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00699/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب 

�لز�مكم بالتايل
كقيمة  دره��م   63468 مبلغ  عليه  �مل��دع��ى  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
يف  �خ��ط��اره  رغ��م  و   2016/9/28 وح��ت��ى   2015/5/12 م��ن   للفرتة  �ي��ج��اري��ة 

2016/7/18  �ل �نه ميتنع عن �ل�شد�د.  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد   
�لثالثة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�شاعة   2017/3/5 �ملو�فق 
لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة 
 . �لن�شر  �ي��ام من تاريخ  �مل�شافة �ىل ثالثة  �أم��ر بتق�شري مدة  ، وقد  �لدعوى 
دفاع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ق��ان��ون��ا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 

وم�شتند�ت  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01325/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : دي �يه �ر �ي ��س لتجارة �لكمبيوتر - �س ذ م م - و�شيجا باول متالي�س 
مبا �أن �ملدعي : حممد علي عبد �هلل �لعي�شى   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01325/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - ��شافة �ىل �لز�م �ملدعي عليهما بقيمة �ل�شيك رقم 7 باعتباره جزء من �لجرة �مل�شتحقة 

، يطلب �ملدعي  �لز�مهما بالجرة من تاريخ 2016/6/10 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
�خالء عقار - �لز�م �ملدعي عليهما باخالء �لعني �ملاأجورة وت�شليمها للمدعي باحلالة �لتي كانت عليها 

وقت حترير عقد �ليجار خالية من �ية عيوب �و �شو�غل 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 11.250 درهم )�حدى 
 ع�شر �لفا ومائتان وخم�شون درهم( قيمة �لجرة �ملتاأخرة عن �لفرتة  من 2016/3/10م حتى 2016/6/9 م . 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديان للمدعي مبلغ وقدره 990 درهم )ت�شعمائة 
وت�شعون درهما( عبارة عن ر�شم ت�شجيل �لنذ�ر �لعديل ب�شد�د �لجرة ور�شم �لعالن بالنذ�ر ور�شم 

�لت�شريح بالن�شر ور�شم �لن�شر يف �جلريدة. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور 

من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 2017/3/5 �ل�شاعة 3.00م 
�ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لعا�شرة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف 

باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01518/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �شيالكو للخدمات �لفنية - �س ذ م م
مبا �أن �ملدعي : �شنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م - وعلي نا�شر عبد�هلل �لعوي�س   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01518/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د بدل �ليجار حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي

�إخالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/10/15 وحتى 2016/12/14 
فرت�شد بذمته مبلغ 6000 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخالء يف 2016/11/17 وتبني 

يف �فادة �لنذ�ر �ن �ملكتب مغلق ومت �لإعالن بالن�شر بتاريخ 2016/12/29 
وحتى   2016/10/15 م��ن  للفرتة  للماجور  �لج���رة  ���ش��د�د  ع��ن  ميتنع  عليه  �مل��دع��ي  �ن   - مالية   مطالبة 
�لخ��الء يف  �و  بال�شد�د  �خطاره  رغم  �شد�ده  دره��م وميتنع عن   6000 مبلغ  بذمته  2016/12/14 فرت�شد 

2016/11/17 وتبني يف �فادة �لنذ�ر �ن �ملكتب مغلق ومت �لإعالن بالن�شر بتاريخ 2016/12/29
�رت��د عدد )1(  �شيك مبلغ )1000( وقد  �رت��د�د كل  �لن�س على غر�مة  �لعقد ت�شمن  �ن   - مطالبة مالية 

�شيك دون �شرف. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور 

من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/3/6  �ل�شاعة 3.00م 
�ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  ب��ال��د�ئ��رة  �خلام�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام 
�أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف  �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 

باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
  اإعادة  اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/01055/2016 / �سكني  
�ىل �مل�شتانف �شده : �شركة ��س �ر جلوبال للتجارة 

مبا �أن �مل�شتانف  : �شامل �شعيد حممد �جلابري - وج�شكوم  للمقاولت - �س ذ م م
قد �أقام �شدكم �ل�شئناف 03/01055/2016/ �شكني  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 

�مر بوقف  ��شد�ر  �مل�شتاأنف  �لغاء �حلكم    - �مل�شتانف و�لق�شاء جمدد�  �لغاء �حلكم 
درهم   336800 مببلغ   �شده  �مل�شتاأنف  ل�شالح  �ل�شادر    002970 رقم  �ل�شيك  �شرف 

�مل�شتحق بتاريخ 2016/7/7 و�عادة ��شل �ل�شيك 
مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى.  

وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 
�لثانية(  �ل�شتئنافية  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام   3.30 �ل�شاعة   2017/3/12
بالد�ئرة �ل�شتئنافية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى، 
ف��اأن��ت مكلف   . �لن�شر  ت��اري��خ  م��ن  �ي���ام  ث��الث��ة  �ىل  �مل�شافة  م��دة  بتق�شري  �أم���ر  وق��د 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت.    يتم ��شد�ر 

هذه �لوثيقة �لكرتونيا ول تتطلب �ي ختم �وتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01131/2017 / جتاري 
 �ىل �ملدعى عليه : كرو�ن �ملدينة للتجارة  - �س ذ م م - وكرو�ن �ملدينة لاللكرتونيات - �س ذ م م

مبا �أن �ملدعي : �شنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م   - وعلى نا�شر عبد�هلل �لعوي�س   
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01131/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2012/7/1 
وحتى 2012/12/31 حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي وذلك ح�شب ر�شايل �لخالء �ملوقعه 

من قبل �مل�شتاأجر
مطالبة  مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ )1000( وقد 

�رتد عدد )3( �شيك دون �شرف 
�لبند رقم 18 من  وذل��ك ح�شب  �ليجار  نهاية عقد  �خ��الء قبل  مطالبة مالية - غر�مة 

بنود عقد �ليجار. 
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لثنني  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع��ادة   �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
بالد�ئرة  ع�شر(  �حل��ادي��ة  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م���ام  3.00م  �ل�شاعة   2017/3/6
�أمر  وق��د   ، �ل��دع��وى  لنظر  �لإي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

�لعدد 11958 بتاريخ 2017/3/2 �لعدد 11958 بتاريخ 2017/3/2 �لعدد 11958 بتاريخ 2017/3/2

فقدان �سهادات اأ�سهم
يعلن �ل�شيد/ نا�شر ح�شن يا�شني �خلطيب  )�لردين �جلن�شية(  

عن فقد�ن �شهاد�ت �أ�شهم �شادرة من )�شركة منازل �لعقارية( رقم 

�ل�شهادة )102434( عدد �ل�شهم )500000( �شهم و�شهادة رقم 

)105291( عدد �ل�شهم )18045( �شهم . 

على من يجدهما برجاء �لت�شال على �لرقم 0501222012  �و 

ت�شليمها ل�شركة منازل �لعقارية
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و��شلت �ملنتخبات �لعربية تاألقها بعدما ح�شدت 
و�جلز�ئر  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  �لأردن 
�مليد�لية �لأوىل �إىل جانب عدد من �لنتائج �جليدة 
�لتي  �مل��ت��و���ش��ط��ة  �لأوز�ن  م��ن��اف�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
لبطولة  �لثامنة  �لن�شخة  فعاليات  �شمن  �أقيمت 
كاأ�س  �لقوة–  ل��رف��ع��ات  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل��دول��ي��ة  ف����ز�ّع 
�لعامل- دبي 2017، �لتي تقام حتت رعاية �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي، وينظمها 

ويحت�شنها نادي دبي للمعاقني.
و�أوفت مناف�شات �ليوم �لثاين بكامل وعودها عرب 
�لتتويج،  من�شة  على  لل�شعود  �مل�شاركني  م�شاعي 
وك�شفت عن عدد من �ملو�هب �ل�شاعدة، و�شهدت 
ميد�لياتها  ث��اين  على  �لأردن  ح�شول  �ملناف�شات 
 59 وزن  فئة  يف  ط��رب��ا���س  حممد  ع��رب  �لذهبية 
كلج،   172 بلغ  وزن  رف��ع  من  متكن  بعدما  كلج، 
وجاء ثانيا �لقريغ�شتاين �إ�شني كاليف �لذي رفع 
رو�شالن  �لأوك���ر�ين  �لثالث  وباملركز  كلج،   168
مع  وت�شاوى  كلج   160 رف��ع  �ل��ذي  كور�شين�شكي 

�لهندي �أ�شوك بنف�س �لوزن يف �ملركز �لثالث.

حقق  �ل���وزن  لنف�س  �لنا�شئني  فئة  �شعيد  وعلى 
�مليد�لية  ز�ري��ل��ج��اب��وف  �أزخ�����ول  �ل��ك��ازخ�����ش��ت��اين 
ك��ل��ج، وج����اء ثانيا   100 رف���ع  ب��ع��دم��ا  �ل��ذه��ب��ي��ة 
م��و�ط��ن��ه ف��الدمي��ري ن��اي��ز�ف��ت��ني �ل����ذي رف���ع 98 
�أوكوياما  كازوكي  �لياباين  �لثالث  وباملركز  كلج، 
�لذي رفع 92 كلج. ويف فئة وزن 65 كلج، ك�شب 
�جلز�ئري ح�شني بطرّي �مليد�لية �لذهبية بعدما 
178 ك��ل��ج، وج����اء ث��ان��ي��ا �ل��ب��ول��ن��دي مارك  رف���ع 
ت��ري��ك��از �ل���ذي رف��ع 176 ك��ل��ج، وب��امل��رك��ز �لثالث 

�مل�شري حممد عطا �لذي رفع 175 كلج.
�ملركز  حقق  ك��ل��ج،   65 ل���وزن  �لنا�شئني  فئة  ويف 
 141 رفع  بعدما  جو�شتني  بوين  �ملاليزي  �لأول 
ك��ل��ج، حققت   55 وزن  �ل�����ش��ي��د�ت  ف��ئ��ة  ك��ل��ج. ويف 
�لأوكر�نية ماريانا �شيف�شوك �ملركز �لأول بعدما 
�أميمة  �مل�شرية  ثانيا  وج��اءت  كلج،   106 رفعت 
ك��ل��ج، وب��امل��رك��ز �لثالث   98 ب��ع��دم��ا رف��ع��ت  ع��م��ر 
�لإيطالية مارتينا باربري�تو �لتي فعت 86 كلج، 
�لزيودي  م��وزن  �لإم��ار�ت��ي��ة  لعبتنا  ج��اءت  فيما 

باملرتبة �ل�شاد�شة بعدما رفعت 62 كلج.
�شارك يف تتويج �لفائزين جون �آمو�س رئي�س جلنة 

رفعات �لقوة يف �للجنة �لبار�ملبية �لدولية، حممد 
�إدري�س بو�شفيطه قن�شل عام ليبيا يف �لإمار�ت، 
�لدولية  ف���ز�ع  ب��ط��ولت  م��دي��ر  �لع�شيمي  م��اج��د 
لذوي و�لإعاقة وعدد من روؤ�شاء �لوفود �مل�شاركة. 
�ملدير  مورينيو،  ج��ورج��ي  �لبطولة  يف  ويتو�جد 
�لذي  �لدولية،  �لقوة  رفعات  جلنة  يف  �لريا�شي 
حتدث حول �مل�شتويات �لفنية يف �لبطولة، وقال: 
يعك�س  �مل�شاركني  بني  و�ملتقارب  �لقوى  �لتناف�س 
�ل��ت��ح�����ش��ري�ت �جل��دي��ة ل��ل��ح��دث، وم���دى �هتمام 
�لعامل  ق��دم��ت م���ن خم��ت��ل��ف دول  �ل��ت��ي  �ل���وف���ود 
�أرقامهم  �لتتويج، وحت�شني  من�شة  على  لل�شعود 
يف حمطة حت�شريية مهمة قبل خو�س مناف�شات 

كاأ�س �لعامل �ملقبلة يف �ملك�شيك.
وقال:  �لبطولة،  ح��ول  حديثه  مورينيو  وو����ش��ل 
�أ�شا�شية  حمطة  �ل��دول��ي��ة  ف���ز�ّع  ب��ط��ولت  تعترب 
لإب����ر�ز �ل��ن��ج��وم، وع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��ن��و�ت �ملا�شية 
لطاملا قدمت لنا ريا�شيني جنحو� لحقا بح�شد 
�ل�شيفية  �لبارملبية  �لألعاب  دور�ت  يف  �مليد�ليات 
حول  لنا  موؤ�شر�  تقدميها  مع  �لعامل،  وبطولت 
�لالعبني  ج��اه��زي��ة  م���دى  �أو  �ل��ق��ادم��ة  �مل���و�ه���ب 

ت��ك��ون نتائج  �ل��ذي��ن ميتلكون خ���ربة، ود�ئ��م��ا م��ا 
هذه �لبطولة متقاربة مع �لبطولة �لكربى �لتي 
تقام بعدها، وهو ما يجعل منها مهمة للغاية لنا 

لقيا�س م�شتويات �لريا�شيني.
امليداليات تفتح درب االآمال

عرب �لريا�شيون �لفائزون عن �شعادتهم �لكبرية 
ب��ه��ذه �لإجن�������از�ت، وحت���دث���و� ح���ول �أه��م��ي��ة هذه 
درب  لفتح  ح�شدوها  �ل��ت��ي  �لذهبية  �مل��ي��د�ل��ي��ات 
�لآم�����ال �أم��ام��ه��م حل�����ش��د �مل��زي��د م��ن �لإجن�����از�ت 

و�لتفكري بالتاألق جمدد� يف بطولة �لعامل.
على  �حلا�شل  طربا�س  حممد  �لأردين  وحت��دث 
ذهبية فئة وزن 59 كلج، وق��ال: بعد �شل�شلة من 
�أخري�  جنحت  و�ل��ربون��زي��ة  �لف�شية  �مل��ي��د�ل��ي��ات 
بح�شد �مليد�لية �لذهبية للمرة �لأوىل يف بطولت 
فز�ّع، وهي و�حدة من �لبطولت �لتي �أ�شعى د�ئما 
�أف�شل �لأرق��ام، و�أمتنى  للم�شاركة فيها وت�شجيل 
نف�س  حتقيق  على  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ه��ذه  ت�شاعدين  �أن 

�لنتيجة يف بطولة �لعامل �ملقبلة يف �ملك�شيك.
�ل��ذي حقق  كما حتدث �جلز�ئري ح�شني بطرّي، 
�لنتيجة  ه��ذه  وق��ال:  فئته،  يف  �لذهبية  �مليد�لية 

جاءت بعد �شعوبة كبرية وجهد م�شاعف، و�أهدي 
ه����ذ� �لن��ت�����ش��ار ل��ل�����ش��ع��ب �جل����ز�ئ����ري ح��ي��ث تعد 
برونزية  بعد  هنا،  يل  �لأوىل  �لذهبية  �مليد�لية 

عام 2015 وف�شية 2016.
وحت����دث ح���ول ط��م��وح��ات��ه، وق����ال: د�ئ��م��ا �أ�شعى 
ما  وه��و  �لأول،  �مل��رك��ز  وح�شد  �لقمة  يف  للبقاء 
يجعلني �أفكر كثري� يف بطولة �لعامل �ملقبلة �لتي 
بني  �لتتويج  من�شة  على  فيها  للتو�جد  �أ���ش��ع��ى 
�أ�شكر دولة �لإمار�ت ونادي دبي  �لثالثة �لأو�ئل، 
للمعاقني على هذه �لبطولت و�ل�شتقبال �لر�ئع 
�لفائدة  �لعرب يح�شدون  �لالعبني  �لذي يجعل 

ويطورون من م�شتوياتهم.
انطالق االأوزان الثقيلة اليوم

تنطلق يف �ليوم �لر�بع للمناف�شات �ليوم �خلمي�س 
ت�شم  �لتي  �لثقيلة  �لأوز�ن  مناف�شات  مار�س،   2

�لرجال  م�شابقة  باإقامة  وذل��ك  �مل�شاركني،  �أق��وى 
مبجموعتني وزن 88 كلج، ثم �ل�شيد�ت وزن 73 

كلج، و�لرجال وزن 97 كلج.
�ملو�فق  �جلمعة  غد  ي��وم  �شيكون  �خلتام  �أن  علما 
3 مار�س، وتقام فيه م�شابقة �لرجال 107 كلج، 
ك��ل��ج، ثم   86 ك��ل��ج وف���وق   79 و�ل�����ش��ي��د�ت وزين 

�لرجال 107 كلج لفئة كبار �مل�شنفني.
تغطية عربية ودولية

حتظى �لبطولة بتغطية عربية ودولية عرب �شبكة 
يتو�جدون  �لذين  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  مر��شلي 
�لإعالم  و���ش��ائ��ل  �أب����رزت  كما  �لبطولة،  م��وق��ع  يف 
�أبطالهم،  وتتويج  �لبطولة  مناف�شات  و�ل�شحف 
ت��األ��ق رباعيها،  ب��ع��د  �ل�����ش��ح��ف �لأردن���ي���ة  وم��ن��ه��ا 
�للجنة  يف  �لقوة  رفعات  للجنة  �لر�شمي  و�ملوقع 

�لبار�ملبية �لدولية.

ذهبية ثانية لالأردن واأوىل للجزائر

تاألق عربي يف بطولة فّزاع الدولية لرفعات القوة
مورينيو: امل�صتويات قوية توؤكد جدية امل�صاركني
االأوزان الثقيلة تد�صن اليوم الرابع للمناف�صات

�شمن مبادر�ت �حتاد �لإمار�ت لل�شطرجن للتن�شيق و�لتو��شل مع كافة 
�لأندية ويف �إطار خطة عمل جمل�س �لإد�رة تفقد رئي�س �لإحتاد �شعادة 
د. �شرحان ح�شن �ملعيني برفقة ح�شني خلفان �ل�شام�شي �لأمني �لعام 
�شعادة  ��شتقبالهم  يف  كان  حيث  لل�شطرجن  �خليمة  ر�أ���س  فتيات  ن��ادي 
رئي�س  و�أ���ش��اد   ، �لإد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  �ل��ن��ادي  رئي�شة  �شكر  ح�شة 
�لإحتاد بجهود �لأخو�ت مبجل�س �إد�رة نادي فتيات ر�أ�س �خليمة وجرى 
خالل �للقاء مناق�شة خطو�ت �لعمل للتن�شيق لزيادة �عد�د �ملمار�شني 
للعبة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة وخطة ن�شاط �لإحتاد للم�شابقات �ملحلية 
�لتو��شل  خالل  من  �للعبة  لتطوير  و�ملبادر�ت  �خلارجية  و�مل�شاركات 
�لإد�رة  �لإحت��اد دعم جمل�س  �شعادة رئي�س  و�أك��د   ، �لأندية  �ملبا�شر مع 

�خليمة  ر�أ���س  فتيات  ن��ادي  ينظمها  �لتي  و�مل�شابقات  �لفعاليات  لكافة 
لل�شطرجن  �لأم��ار�ت  لبطولة  �لناجح  �لتنظيم  على  و�أثنى  لل�شطرجن 
�ل�����ش��ري��ع ل���الإن���اث �ل��ت��ي نظمت م��ن ق��ب��ل ن���ادي ف��ت��ي��ات ر�أ�����س �خليمة 

لل�شطرجن .
�لنادي عر�س مف�شل مل�شرية  بعدها قدمت �شعادة ح�شة �شكر رئي�شة 
لتحقيق  �لإد�رة  جمل�س  وط��م��وح��ات  �ملا�شية  �لأع����و�م  خ��الل  �ل��ن��ادي 

مر�كز متقدمة خالل �مل�شاركة يف كافة �مل�شابقات �لقادمة.
�ملباريات  لقاعة  �لعام  و�لأم���ني  �لإحت���اد  رئي�س  �شعادة  تفقد  ثم  وم��ن 
وقدم درع �لإحتاد �إىل رئي�شة �لنادي تقدير�ً جلهودها يف ن�شر ريا�شة 

�ل�شطرجن .

علمت وكالة فر�ن�س بر�س من م�شدر قريب من ملف بيع نادي ميالن �لإيطايل 
لكرة �لقدم �ىل م�شتثمرين �شينيني و�ملقرر �ن ينجز غد�ً �جلمعة، �ن �ل�شفقة قد 

توؤجل حتى نهاية �ل�شهر.
�شيلفيو  �لعالمي  و�لقطب  �ل�شابق  �ليطايل  �ل��وزر�ء  رئي�س  �لنادي  وكان مالك 
منذ  ير�أ�شه  �ل��ذي  �ل��ن��ادي  بيع  على   2016 �غ�شط�س  �آب  يف  و�ف��ق  برلو�شكوين، 
ثالثة عقود مقابل 740 مليون يورو. �إل �ن موعد �جناز �ل�شفقة �لتي تتم على 

مر�حل، �رجيء مر�ر�.
وقال �مل�شدر �لذي رف�س ك�شف ��شمه طلب �لطرف �ل�شيني تاأجيل �لتوقيع حتى 
100 مليون يورو.  بقيمة  �ل�شهر. قد يكون ذلك ممكنا مع دفعة جديدة  نهاية 
وبح�شب و�شائل �لإعالم �لإيطالية، �شدد �لطرف �ل�شيني حتى �لن 200 مليون 

يورو يف دفعات �شابقة، وهو يو�جه �شعوبات مالية بعد �ن�شحاب �حد �مل�شتثمرين.

�ملفرت�س  من  ك��ان  �ل�شينيني  �مل�شتثمرين  �ح��د  �ن  لريبوبليكا  �شحيفة  و�ك��دت 
80 و100 مليون، لكنه �ن�شحب لنه مل ي�شتطع  ي��رت�وح بني  �ن ي�شاهم مببلغ 

�حل�شول على ت�شريح باإخر�ج هذ� �ملبلغ من �ل�شني.
من جانبها، ر�أت �شحيفة غازيتا ديلو �شبورت �ملتخ�ش�شة يف �لتاأجيل �جلديد مقلبا 

�و نكتة �شمجة غري م�شحكة.
ل�شيلفيو  �لتابعة  �لقاب�شة  �ينف�شت  ف��ني  جمموعة  ب��ني  �مل��وق��ع  �لت��ف��اق  وي�شمل 
�ل�شينني،  �ل�شر�ة  متثل  �لتي  �شبورت�س  �شينو-يوروب  وجمموعة  برلو�شكوين 
220 مليون  740 مليون يورو منها  %99 من ��شهم �لنادي �ليطايل مقابل 

كا�شتعادة ديون م�شتحقة.
320 مليونا  100 مليون يورو( حتى �لن، ويبقى  و�شددت دفعتان )كل منهما 

حل�شاب جمموعة فني �ينف�شت كي تكتمل عملية �لبيع.

تــاأجيـــل جــديــد حمتمــل لبيـــع ميـــــالن زيارة رئي�س احتاد ال�شطرجن يتفقد نادي فتيات راأ�س اخليمة

خ�����ش��ع��ت ن��ت��ائ��ج �مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ش��ة و�لأخ������رية من 
�ل��ط��و�ف �ل��ع��رب��ي ل��الإب��ح��ار �ل�����ش��ر�ع��ي �أي.�أف.ج�����ي 
�إمارة  �إىل  �لدوحة  �لقطرية  �لعا�شمة  من  �ملنطلقة 
دبي بدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة مب�شافة ت�شل 
بعد  �لتغيري�ت  من  للعديد  بحريا  ميال  �إىل 205 
�شة يف �حلكم على  �أن �ّتخذت �للجنة �لدولية �ملخ�شّ
�لعرت��شات �لتي تتقّدم بها �لفرق بعد كل مرحلة 
م��ن م��ر�ح��ل �ل���ط���و�ف ق�����ر�ر�ت غ����رّيت م��ن مالمح 
�لنتائج  خل�شت  �أن  فبعد  �لبطولة.  يف  �ملت�شّدرين 
�لعام،  للرتتيب  م�شقط  �مل���وج  ت�����ش��ّدر  �إىل  �لأول��ي��ة 
جاءت �لنتائج �لنهائية لتك�شف عن ت�شدر فريق بنك 
�أي �أف جي موناكو �لرتتيب �لعام بر�شيد 10 نقاط، 
يليه فريق �لنه�شة يف �ملركز �لثاين بر�شيد 25.75 
�لثالث  �ملركز  �مل��وج م�شقط يف  ث��ّم فريق  نقطة، من 
فقد  �ل��ك��وي��ت��ي  زي���ن  ف��ري��ق  �أم���ا  نقطة   30 بر�شيد 
�ملركز  ويف  نقطة،   32 بر�شيد  �لر�بع  �ملركز  حّل يف 
بر�شيد  توري�س  دي  �أديال�شيا  فريق  ح��ل  �خلام�س 
�ملركز  �أف���ريد�  فريق  يحتل  بينما  نقطة،   40.75
�ل�شاد�س بر�شيد 46.75 نقطة، ويحتل فريق بيني 
فو�ل �ملركز �ل�شابع بر�شيد 55.50 نقطة، ويحتل 
�لفريق �لن�شائي دي بي �شنكر �ملركز �لثامن بر�شيد 

نقطة.  60.25
�لإبحار  ق���و�ن���ني  ح�����ش��ب  �أن����ه  �إىل  �لإ�����ش����ارة  وجت����در 
يف  �شو�ء  �مل�شاركة  �لفرق  �أو  �ملت�شابق  لدى  �ل�شر�عي 
فئات �لإبحار �ملحيطي �أو �شباقات �مل�شافات �لق�شرية 
�أو �لفئات �لأوملبية �حلّق يف تقدمي �عرت��س للجنة 
ل��ل��ب��ّت و�ل��ف�����ش��ل يف  ي��ت��م تخ�شي�شها  �ل��ت��ي  �مل��ح��ّك��م��ة 
�ل���ق���ر�ر يف ح���ال وج���ود �أي �أخ���ط���اء �أو خم��ال��ف��ات يف 

جولت ومناف�شات �ل�شباق. 
القرار ال�صعب

مل يكن �لقر�ر �لذي �أ�شدرته �للجنة �لدولية قر�ر� 
�شهال فقد كان من �أ�شعب �لقر�ر�ت �لتي مت �تخاذها 
لالإبحار  �لعربي  �لطو�ف  عمر  �لن�شخة من  هذ�  يف 
�ملوج  نتيجة فريق  �ل�شر�عي، حيث ن�س على �شطب 
قارب  دخ���ول  بعد  �خلام�شة  �ملرحلة  خ��الل  م�شقط 
�لفريق يف �ملنطقة �ملحظورة، وكما �شمل �لقر�ر �أي�شا 
لل�شبب  �شنكر  بي  �لن�شائي دي  �لفريق  �شطب نقاط 

ذ�ته.

وعن هذ� �لقر�ر �أعرب حكم �ل�شباق �لفرن�شي جيوم 
للمرحلة  �لثمانية  �ل��ق��و�رب  �إن��ه��اء  عقب  �أن���ه  روت���ي 
�ل�شر�عي  لالإبحار  �لعربي  �ل��ط��و�ف  م��ن  �خلام�شة 
�أي.�أف.جي. قّدم فريق موناكو �عرت��شا على فريق 
�ملوج م�شقط بعد دخوله �ملنطقة �ملحظورة و�نحر�فه 
�شطب  �إىل  �أدى  م��ا  ق�شد،  دون  �ل�شباق  م�شار  ع��ن 
�ملرحلة كليا رغم ح�شوله  �لتي ح�شدها يف  �لنقاط 
ع��ل��ى �مل��رك��ز �لأول يف �مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ش��ة،  ك��م��ا كان 
نف�شها  �لتحكيم  جلنة  قبل  من  موجها  �لع��رت����س 
ل��ف��ري��ق �مل����وج ب�����ش��ب��ب ه���ذه �مل��خ��ال��ف��ة، ح��ي��ث قّدمت 
�لن�شائي  و�لفريق  م�شقط  للموج  ذ�ت��ه  �لع��رت����س 
نقاطهما.  �شطب  �إىل  �أي�����ش��ا  �أدى  م��ا  �شنكر  ب��ي  دي 
وق����د ج����اء ق�����ر�ر جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م ق��ب��ي��ل �نطالقة 
ليرت�جع  جمري�،  نخلة  مر�شى  يف  �لد�خلي  �ل�شباق 
�لإجمايل  �لثالث من  �ملركز  �إىل  �ملوج م�شقط  فريق 
�أف  �أي  بنك  فريق  وبني  بينه  �لفارق  ويتو�شع  �لعام 
 4 �ل��ف��ارق  ك��ان  �أن  بعد  20 نقطة،  �إىل  جي موناكو 
�مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ش��ة، وق���د يقل�س فريق  ن��ق��اط ق��ب��ل 
�ملوج م�شقط �لفارق يف �ل�شباق �لد�خلي، �إل �أنه فقد 
بنك  فريق  ح�شم  �ل��ذي  �لأول  �مل��رك��ز  على  �ملناف�شة 
�للجنة حمّكمة  ق��ر�ر  �أف جي موناكو. وقد جاء  �أي 
�لدولية �مل�شتقلة بعد ثالث جل�شات متو��شلة بحذف 
هذه  يف  م�شقط  �مل���وج  ف��ري��ق  �كت�شبها  �ل��ت��ي  �لنقاط 
�ملرحلة بعد دخوله �ملنطقة �ملحظورة و�لتي ل ميكن 
�ملعتمد  �مل�شار  ع��ن  خلروجها  فيها  �ل�شري  للقو�رب 
من قبل جلنة �لتحكيم، حيث كانت �ملناف�شة يف هذه 
�ملرحلة بني فريق �ملوج م�شقط و فريق بنك �أي �أف 
�ملوج  وكان فريق  �لرتتيب  جي موناكو على �شد�رة 
م�شقط م�شيطر على معظم �أوقات �ل�شباق ، متزعم 
بال�شد�رة ، قبل �أن يدخل يف �ملنطقة �ملحظورة �لتي 
ليكون   ، ج��م��ري�  نخلة  مر�شى  �إىل  مبكر�  �أو���ش��ل��ت��ه 
�ل���ق���ر�ر ���ش��ع��ب ول��ك��ن��ة م��ق��ب��ول ب��ع��د ي���وم ك��ام��ل من 
�ملد�ولت و�ملناق�شات �لتي جاءت بقر�ر حذف �لنقاط 
، وعن ما جاء به قر�ر جلنة حمّكمة �لدولية ، وحول 
جل�شة  بعد  م�شقط  �مل��وج  �آم���ال  خّيبت  �لتي  �لنتائج 
�لعرت��شات و�شف كريت�شان بونتيه ربان �لقارب �أن 
�أد�ء �لفريق يف �ملرحلة �خلام�شة من مر�شى �للوؤلوؤة 
بالعا�شمة �لقطرية �لدوحة �إىل مر�شى نخلة جمري� 

جّيدة  بانطالقة  ب��د�أت  جد�  ممتاز�  كان  دبي  باإمارة 
م�شتمرة  مالحقة  ثّم  ومن  �لقطرية  �لعا�شمة  من 
�إل  �ل��ذي كان متقّدما،  �أي.�أف.ج���ي. موناكو  لفريق 
�أن �لفريق ��شتطاع خالل �لليلة �لأوىل حتقيق تقّدم 
عليه ليجد نف�شه يف �لآن ذ�ته د�خل �لنطاق �ملحظور، 
�إىل  ع��اد  �لفنّي  �خل��ط��اأ  ه��ذ�  �لفريق  �أدرك  �أن  وبعد 
م�شاره �ل�شحيح قاطعا خّط �لنهاية يف طليعة �لفرق 
�لتي  �مل�شاعر  �أ�شف  �أن  : ل ميكن  و�أ�شاف  �مل�شاركة، 
�أ�شابت �لفريق بعد قر�ر جلنة �لتحكيم و�لتي خيبت 
، لتنتقل  �لأول  �ملركز  �ملناف�شة على  �لفريق يف  �آمال 
�ملناف�شة �إىل �ملركز �لثالث �لذي و�شعتنا فيه �لقر�ر 

�للجنة جلنة حمّكمة م�شتقلة �لدولية.
امل�صار املثري 

مل تكن م�شافة 205 ميل بحري �شهلة على �لفرق 
�لطو�ف  ع��م��ر  م��ن  �ل�����ش��اب��ع��ة  �لن�شخة  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�ل��ع��رب��ي ل��الإب��ح��ار �ل�����ش��ر�ع��ي ، ف��ع��الوة ع��ل��ى �شطب 
�مل�شاركة  �لثمانية  �ل��ف��رق  �أ���ش��ل  م��ن  فريقني  نقاط 
يف �ل�����ش��ب��اق، مل ي��ت��م �ح��ت�����ش��اب ن���ق���اط ف���ري���ق بيني 
�أن علقت  بعد  قاربهم  تاأثر  ب�شبب  �ل�شوي�شري  فو�ل 
يعمل  �ل��ذي  �ملعدين  �لغاط�س  يف  �ملرجانية  �ل�شعاب 
على تو�زن �لقارب ومنعه من �لنقالب، مما ��شطر 
للخروج من �ل�شباق، وليحمل هذ� �ل�شباق يف طياته 
تكن  مل  و�لتي  متوقعه  �لغري  �ملفاجاآت  من  �لعديد 
ب�شكل  �ملرحلة  لهذه  �ملتابعني  قبل  من  �حل�شبان  يف 
 ، �لعربي  �لطو�ف  ملر�حل  للمتابعني  وكذلك  خا�س 
وليكون هذ� �مل�شار �لأكرث �أثارة ملا حمله من تفا�شيل 
�ل�شبابية ح��ول م�شري  م��ن  �أوج����دت ح��ال��ة  ع��دي��دة 
�لبطل و�ملناف�شة �لقائمة بني �لفرق ، فهنالك فرق 
م�شتفيدة من ما حدث وهنالك فرق تر�جعت نتيجة 
ما حدث ، فهكذ� هي �شباقات �لإبحار �ل�شر�عي �لتي 
تكون حمملة بالعديد من �ملغامر�ت �لتي قد تقلب 

مو�زين �لقوى يف خمتلف مر�حل �لطو�ف �لعربي.
�لتغطية م�شتمرة

من  �ل�شابعة  لن�شخة  �لإعالمية  �لتغطية  ��شتمرت 
�أف جي  �أي  �ل�����ش��ر�ع��ي  ل��الإب��ح��ار  �ل��ع��رب��ي  �ل���ط���و�ف 
متو��شلة  وب�شورة  �ملا�شية  �لثالث  �لأ�شابيع  خالل 
�لتغطية بني  لتتنوع  �ملختلفة،  �لإع��الم  و�شائل  عرب 
عرب  �لإخبارية  و�لتقارير  �ليومي  �ل�شحفي  �خلرب 

خمتلف �ل��ق��ن��و�ت �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة، ول��ل��ح��دي��ث ع��ن هذه 
�لتغطية قال عا�شم بن عبد�هلل بن ماجد �ل�شقري 
لالإبحار:  عمان  م�شروع  يف  �لعامة  �لعالقات  مدير 
نقل  ��شتمر�ر  على  �لإعالمية  �لتغطية  خالل  نركز 
�لعربي  �ل���ط���و�ف  م��ن  �ل�����ش��اب��ع��ة  �لن�شخة  تفا�شيل 
لالإبحار �ل�شر�عي �أي �أف جي و�أن ن�شع �ملتابع لهذ� 
يدور  م��ا  ك��ل  يف  ون�شركه  �حل���دث،  قلب  يف  �لن�شخة 
من �أح��د�ث وتفا�شيل �أول ب��اأول، ونركز على تزويد 
�لقارئ و�ملتابع بالعديد من �مل�شطلحات و�ملعلومات 
�ل��ت��ي ق���د ت��ك��ون ح��دي��ث��ة ب��ح��د�ث��ة ري��ا���ش��ة �لإبحار 
�ل�����ش��ر�ع��ي �حل��دي��ث �ل����ذي خ��ط��ى ب��خ��ط��و�ت و�ثقة 
�لتي  �لريا�شة  هذه  يف  �ملفاهيم  من  �لعديد  ر�شخت 
بد�أت بالنت�شار يف �لو�شط �لريا�شي �لذي تابع هذه 
�لريا�شة عن كثف ، حيث بد�أت قاعد �ملتابعني تتو�شع 
وتاأخذ بالنت�شار ب�شورة تو�كب �لتطور �لذي �شهدت 
ريا�شة �لإبحار �ل�شر�عي يف �ل�شلطنة خالل �ل�شنو�ت 
�إىل ��شت�شافة  �ملا�شية. و�أ�شاف: ن�شعى يف كل �شباق 
�إع��الم��ي��ني م��ن خمتلف و���ش��ائ��ل �لإع����الم يف �لدول 
و�ملدن �لتي ي�شل لها �لطو�ف ون�شرك �لإعالمي يف 
�ل�شباق من خالل م�شاركة �إحدى �لفرق �لثمانية يف 
�ل�شباقات �لد�خلية، حيث يحظى �لإعالمي مبتابعة 
�لقارب ويتحكمون يف  قريبة للبحارة وهو يوجهون 
�جتاه �لرياح و�شرعتها، حيث ت�شهم هذه �لتجربة يف 
�إثر�ء �جلانب �ملعريف لدى �لإعالمي وت�شعه يف قلب 
�حلدث وي�شهم ذلك يف نقل تفا�شيل �حلدث ب�شورة 
تو�شح ملتابع وللقارئ كل تفا�شيل �ل�شباق، حيث مت 
�لعا�شمة  يف  �لإع��الم  و�شائل  من  �لعديد  ��شت�شافة 
�ل��ق��ط��ري��ة �ل���دوح���ة و�إم������ارة دب���ي ب���دول���ة �لإم�����ار�ت 
فريق  لتو�جد  بالإ�شافة  �ل�شباقات،  يف  للم�شاركة 
�لنطالقة  منذ  �لثمانية  �ل��ف��رق  ي��ر�ف��ق  �لإع��الم��ي 

من م�شقط �إىل نهاية �لطو�ف يف �إمارة دبي. 
الكاأ�ض ملن ؟

هل  �لتحكيم،  جلنة  ق��ر�ر  قبل  �ملطروح  �ل�شوؤ�ل  كان 
يحتفظ  فريق بنك �أي �أف جي موناكو بالكاأ�س �لتي 
حظي ب�شرف رفعها يف �لن�شخة �ل�شاد�شة �أم �أن للموج 
م�شقط و�شيف �لن�شخة �ملا�شية ر�أي �أخر، وكان هذ� 
�لإعالم  ومقر  �ل�شباق  �أروق���ة  يف  �مل��ت��د�ول  �حل��دي��ث 
ولكن  �لتعليقات،  خ���الل  م��ن  �مل��دون��ة  ع��رب  وك��ذل��ك 

�لأخبار �لتي و�شلت بعد قر�ر جلنة حمّكمة �لدولية 
�مل�شتقلة �لتي �شطبت نتيجة �ملوج م�شقط يف �ملرحلة 
�أف ج��ي موناكو  �أي  ب��ن��ك  ف��ري��ق  �خل��ام�����ش��ة و���ش��ع��ت 
لهذ�  ت�شميمه خ�شي�شاً  �لذي مت  �لكاأ�س  قريبا من 
�لفرق،  للمناف�شة بني  �إ�شافياً  ليكون حافز�ً  �ل�شباق 
وليكون كذلك رمًز� للتميز �لبحري �خلليجي �لذي 
ي�شعى �إليه كل �لطاحمون ، ويحتفظ فريق بنك �أي 

�أف جي موناكو بلقب �لن�شخة �ل�شابعة.
اأكرث امل�صتفيدين

�شطب  من  �مل�شتفيدين  �أك��رب  �لنه�شة  فريق  يعترب 
نقاط �ملوج م�شقط يف �ملرحلة �خلام�شة، حيث �أ�شبح 
فريق �لنه�شة يف �ملركز �لثالث  بعد �أن حّل يف �ملركز 
�إىل  �للوؤلوؤة  �خلام�شة من مر�شى  �ملرحلة  �لر�بع يف 
�أف  �أي  ب��ن��ك  ف��ري��ق  ليحتل   ، ج��م��ري�  نخلة  م��ر���ش��ى 
جي موناكو �ملركز �لأول و ياأتي فريق �أديال�شيا دي 

توري�س �لإيطايل يف �ملركز �لثالث، حيث تو�شع �لفرق 
بني فريق �لنه�شة �لذي كان يناف�س على �ملحافظة 
على �ملركز �لثالث و�لبتعاد عن فريق زين �لكويتي 
بفارق 6 نقاط وربع �لنقطة، ليحتل فريق �لنه�شة 
يف  �لد�خلي  �ل�شباق  خو�س  وقبل  �لعام  �لرتتيب  يف 
مر�شى نخلة جمري� �ملركز �لثاين و�لذي يف�شله على 
فريق �ملوج م�شقط 4 نقاط وربع �لنقطة، و ي�شارك 
فريق �لنه�شة بقيادة �لبّحار �لُعماين فهد �حل�شني 
منذ 2011م،  وقد ح�شل �لفريق على �ملركز �لر�بع 
�أحرز  �أن  بعد  و�ح��دة  نقطة  بفارق  �ملن�شرم  �لعام  يف 
�ملركز �لثاين يف �جلولة �لثانية من دبي �إىل �أبوظبي 
و�جلولة �لأخرية من �شحار �إىل م�شقط لتكون هذه 
�مل�شاركة �ل�شابعة بالن�شبة لربان �لقارب فهد �حل�شني 
وفريق �لنه�شة، وقد حقق �لفريق �أف�شل نتائجه يف 

عام 2011م �لذي حققو� فيه �ملركز �لثاين.

يف ختام املرحلة اخلام�صة من الطواف العربي لالإبحار ال�صراعي »اإي.اأف.جي« 

اللجنة املحّكمة ت�شطب نتيجة »املوج م�شقط« و»دي بي �شنكر« يف اجلولة
النه�صة اأكرث امل�صتفيدين واملوج يرتاجع للمركز الثالث
�صدارة مطلقة لفريق بنك اأي اأف جي موناكو
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بر�أ�س  �لأمني  �لقطاع  م�شتوى  على  فيت  �لكرو�س  بطولة  مناف�شات  �نطلقت 
م�شتوى  على  �لريا�شية  للفعاليات  �لثالثة  �ل���دورة  �أن�شطة  �شمن  �خليمة، 
�لريا�شية  �لأن�شطة  ق�شم  رئي�س  �ملقدم فهد عبد �هلل جمعة  �لقطاع، بح�شور 
�لريا�شية،  �لأن�شطة  فرع  مدير  �لعو�شي  جابر  �أحمد  و�لر�ئد  و�لجتماعية، 
يومني  مل��دة   ، فيت  “لكرو�س  بطولة  وت�شتمر  �خل��ي��م��ة.  ر�أ����س  بفندق  وذل���ك 
متتاليني، يف �شالة بارج لالألعاب �لريا�شية، مبنطقة “ خز�م “ بر�أ�س �خليمة، 
�لريا�شية  للفعاليات  �لثالثة  �لدورة  �مل�شتحدثة �شمن  �لبطولت  �إحدى  وهي 
�ل�شرطة  �حتاد  بطولت  و�شمن  �خليمة،  بر�أ�س  �لأمني  �لقطاع  م�شتوى  على 
�لريا�شي، وي�شارك يف مناف�شاتها جمموعة من منت�شبي �إد�ر�ت �لقطاع �لأمني 

بر�أ�س �خليمة .
ومن جانبه �أكد �ملقدم فهد عبد �هلل جمعة، �أن مناف�شات بطولة �لكرو�س فيت، 
تاأتي �شمن �إطار جهود �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي،  لن�شر �لوعي �لريا�شي بني 
�لبطولت  يف  للم�شاركة  للجميع  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �لأم��ن��ي،  �لقطاع  منت�شبي 
�مل�����ش��ت��ح��دث��ة و�مل��ت��م��ي��زة، ح��ي��ث ت��ع��د م��ن��اف�����ش��ات ري��ا���ش��ة �ل��ك��رو���س ف��ي��ت �إحدى 
�لقطاع  ملنت�شبي  �لريا�شي  �مل�شتوى  وتطور  تقدم  مدى  تظهر  �لتي  �ملناف�شات 
�لأمني، ومدى حر�س �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي على تعزيز �جلانب �لريا�شي 
يف  للم�شاركة  ملنت�شبيه  �لفر�شة  باإتاحة  �لد�خلية،  وز�رة  منت�شبي  جميع  لدى 

مثل هذه �ملناف�شات �لريا�شية �مل�شتحدثة و�ملتميزة .

انطــالق مناف�شــات »الكــرو�س فيــت« بالقطــاع الأمنـــي بـــراأ�س اخليمــــة 

“عام �خلري- مل������ب������ادرة  ت����رج����م����ة 
�شاحب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي   ”2017
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
،ودعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي »رعاه �هلل« للم�شاركة من خالل 
كافه  ومب�شاركة  �لفعاليات  خمتلف 
ف��ئ��ات �ملجتمع و�لأف����ر�د م��ن خالل 
ون�شاطاتهم  وت�شور�تهم  �أف��ك��اره��م 
�شمو  من  كرمية  وبرعاية  �ملختلفة 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ف����الح  �ل�����ش��ي��خ 
غنتوت  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
نادي  ينظم  و�لبولو  �خليل  ل�شباق 
غ��ن��ت��وت ي����وم �جل��م��ع��ة �ل��ث��ال��ث من 
بولو  مهرجان  �حلايل  مار�س)�آذ�ر( 
و�ل������ذي خ�ش�س  �خل�����ريي  غ��ن��ت��وت 
�لتربعات  حملة  من  �خل��ريي  ريعه 
�ملختلفة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�مل�����ش��اه��م��ات 
�أطفال  وتاأهيل  رعاية  مر�كز  لدعم 

�لتوحد بالدولة.
ج��اء ذل��ك خ��الل �مل��وؤمت��ر �ل�شحايف 
�ل����ذي ع��ق��ده �ل���ن���ادي مب��ق��ره �أم�س 
حوفان  ب��ن  �شعيد  ب��ح�����ش��ور  �لأول 
�ملن�شوري نائب رئي�س جمل�س �إد�رة 
نادي غنتوت و �ل�شيد �أحمد �لنعيمي 
�ل�شيد عبد�هلل  �لنادي و   مدير عام 
����ش��م��اع��ي��ل �ل��ك��م��ايل- رئ��ي�����س قطاع 
ذوي �لحتياجات �خلا�شة مبوؤ�ش�شة 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية و ذوي 
�لحتياجات �خلا�شة و �ل�شيد ماتيو 
�ل���دويل للمبيعات،  – �مل��دي��ر  غ��امن 
�ل�شيد  و  �شيكيوريتيز  �إ����س  دي  �إي 
�أم����ري ف��ه��ي��م مم��ث��ل جم��م��وع��ة جنة 
للفنادق و�ملنتجعات و �ل�شيد مرو�ن 
�ل�شبع ، م�شاعد مدير عام مازير�تي 
�ل����دك����ت����ور  م�������وت�������ورزو  ب�����رمي�����ري   ،
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  م�شطفى  م��وف��ق 
�لحتياجات  ل��ذوي  ملركز �مل�شتقبل 
ع��ب��د �هلل  ن��ا���ش��ر  و�ل�����ش��ي��د  �خلا�شة  

�ل�شام�شي كابنت فريق غنتوت .
�شعيد بن حوفان  �ملوؤمتر  و�فتتح   ..
�لنادي  رئي�س  �شمو  با�شم   م�شيد� 
ب�����امل�����ب�����ادرة �خل�����ريي�����ة �لإن�������ش���ان���ي���ة 
قفازها  �ل��ت��ق��ط  �ل���ت���ي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
تلك  ب��������دوره يف  ل��ي�����ش��ه��م  �ل�����ن�����ادي 
�ل���ت���ظ���اه���رة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���ن���اء على 
ت���وج���ي���ه���ات ���ش��م��و رئ���ي�������س �ل���ن���ادي 
وم��ت��اب��ع��ة ���ش��م��وه �مل�����ش��ت��م��رة لإب����ر�ز 
�ملجتمعية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ك  م��ث��ل 
�خلريية �إميانا من �لنادي وتفاعله 
�لوطنية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
،وتاأكيد�  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ملجتمعية 
يف  �جلها  م��ن  �أ�شهر  �لتي  لر�شالته 
�لنادي  يعي�شها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ف��رة  ظ��ل 
مم���ا �أك�����ش��ب��ه ق���اع���دة ع��ري�����ش��ة من 
�لالعبني و�لالعبات وع�شاق �للعبة 
�لتي  ر�شالته  حتقيق  يف  ي�شهم  مما 

�أ�شهر من �جلها .
عام  م��دي��ر  �لنعيمي  �أح��م��د  وك�شف 
�ل���ن���ادي ف��ق��ر�ت �مل��ه��رج��ان �خلريي 
�ل���ك���ب���ري �ل�������ذي ي���ح���ر����س �ل����ن����ادي 
كم�شوؤولية  ���ش��ن��وي��ا  ت��ن��ظ��ي��م��ه  ع��ل��ى 
وفكرة  �إن�شانية  ور���ش��ال��ة  جمتمعية 
تربوية ،و�لتي تز�منت مع �نطالقة 
مع  جت����اوب����ا   2017 �خل�����ري  ع�����ام 
“عام �خلري2017-”  م�����ب�����ادرة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل��دول��ة حفظه �هلل ،ودع���وة �شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
»رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
ومن  ل��ذل��ك   ، معها  للتفاعل  �هلل« 
�ملنظمة  �للجنة  ظلت  �ملنطلق  ه��ذ� 
حاله  يف  �ملقبل  �خل��ريي  للمهرجان 
�شركاء  م���ع  م��ت��و����ش��ل��ة  �ج��ت��م��اع��ات 
�لنادي  ع��ام  م��دي��ر  برئا�شة  �لنجاح 
وح�شور ن�شرين بن قرة رئي�شة ق�شم 
�لت�شويق و�لعالقات �لعامة وجماهد 
�لفعاليات  م���دي���ر  ب�����ش��ري  ����ش���ال���ح 

و�لإع���الم و حممد �حل��م��ادي مدير 
و�جلهات  �للوجي�شتي  �لدعم  ق�شم 
�مل�شاهمة بهدف �إبر�ز تلك �لتظاهرة 
�لح��ت��ف��ال��ي��ة �خل���ريي���ة، و�ل���ت���ي من 
تلك  �إب��������ر�ز  يف  ت�����ش��ه��م  �أن  ����ش���اأن���ه���ا 
ن�شاط  ختام  يف  تاأتي  �لتي  �ملنا�شبة 
�ل��ن��ادي �مل��ح��ل��ي ل��ه��ذ� �مل��و���ش��م �لذي 
�شهد �لعديد من �ملناف�شات �لر�شمية 
و�لودية �لدولية �لتي �أفرزت �لكثري 

من �لنجاحات .
وقال – ل �شك �أن عام �خلري �لذي 
ي��ق��ام ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
�أبناء  �لدولة، وبعطاء  �ل�شمو رئي�س 
ز�يد �خلري �شري�شخ مكانتنا كدولة 
و�شعب، باعتبارنا �لأكرث عطاء عاملياً 
ب�شهادة �جلميع ، لذلك يجب علينا 
�ملوؤمنة  �أن ل نبخل على تلك �لفئة 
�ملخل�شة ، وهذ� يوؤكد وير�شخ ثقافة 
كم�شوؤولية  �لإم����������ار�ت  يف  �خل�����ري 
و�أفر�د  م�شرتكة، وعلينا كموؤ�ش�شات 
حتويل عام �خلري �إىل من�شة للعمل 
�ل�������دوؤوب جل��ع��ل �خل����ري ج������زء�ً من 

منظومتنا �لوطنية.
بتجاوب  ن�شيد  �أن  لب��د   – و�ختتم 
و�ل�شركات  �جل���ه���ات  م���ن  �ل���ع���دي���د 
يعزز  مما  �مل�شتمر  �لإع��الم  وو�شائل 
قيم �خل��ري و�ل��ع��ط��اء وه��و م��ا يثلج 
�لنفو�س  يف  �لرتياح  ويبعث  �ل�شدر 

جتاوبا مع تلك �ملبادرة.
ومن ناحيته ثّمن عبد�هلل ��شماعيل 
ق�����ط�����اع ذوي  رئ����ي���������س  �ل�����ك�����م�����ايل- 
�لحتياجات �خلا�شة مبوؤ�ش�شة ز�يد 
�ملبادرة  �لإن�����ش��ان��ّي��ة  للرعاية  �لعليا 
غنتوت  “ بولو  مهرجان  �لإن�شانية 
�خلريي “ �لذي ينظمه نادي غنتوت 
ويخ�ش�س ريعه �خلريي من حملة 
�لإن�شانية  و�مل�����ش��اه��م��ات  �ل��ت��ربع��ات 
�ملختلفة لدعم طلبة ذوي ��شطر�ب 
عن  معرب�  بالدولة،  �لتوحد  طيف 
لتلك  �ملوؤ�ّش�شة  وت��ق��دي��ر  �شكر  ب��ال��غ 
�لتي  �ل���ن���ادي  �إد�رة  م���ن  �خلطوة  

“عام �خل��ري- مل��ب��ادرة  ت��اأت��ي ترجمة 
�شاحب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي   ”2017
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��دول��ة حفظه �هلل.   رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
موؤ�ش�شات  و���ش��ع��ي  ت��ف��اع��ل  �أن  و�أك����د 
�ل�����دول�����ة �مل���خ���ت���ل���ف���ة خل����دم����ة ه���ذه 
�لرتجمة  يعك�س  �لعزيزة  �ل�شريحة 
�حل���ق���ي���ق���ة ل���ت���وج���ي���ه���ات �ل����ق����ي����ادة 
�لر�شيدة و�حلكيمة لالهتمام بهذه 
�لفئة وتوفري �أف�شل بر�مج �لرعاية 
و�له���ت���م���ام وحت��ق��ي��ق م���ب���د�أ �لدمج 

�ل�شامل جلميع �أنو�ع �لإعاقات.
وقال رئي�س قطاع ذوي �لحتياجات 
�إن  �لعليا  ز�ي���د  مبوؤ�ش�شة  �خل��ا���ش��ة 
�شدور مثل تلك �ملبادر�ت �لتي تخدم 
علينا،  �ل��ع��زي��زة  �لع��اق��ة  ذوي  فئات 
مدى  ويبني  �يجابيا  تفاعاًل  ميثل 
برئا�شة  بالنادي  �مل�شوؤولني  حر�س 
�شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان 
غنتوت  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
تقدمي  على  و�لبولو  �خليل  ل�شباق 
كل �شبل �لعون و�لدعم لتلك �لفئات 
مر�عاة لظروفهم �لجتماعية. و�أكد 
و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  من  �لعديد  �أن 
�لدولة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل���ه���ي���ئ���ات 
عامة،  ب�شفة  �لريا�شية  و�لأن��دي��ة 
خا�شة  ب�شفة  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  ويف 
حت��ر���س ك��ل �حل��ر���س ع��ل��ى تقدمي 
و�لرعاية  و�ل��دع��م  �ل��ع��ون  �شبل  ك��ل 
ت�شهيالت  و�إعطائهم  �لفئات  لتلك 
متنوعة �لأمر �لذي يتفق مع روؤية 
ور�شالة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
�لإن�شانية  و�أه���د�ف���ه���ا  �لإن�����ش��ان��ّي��ة 
وتاأهيل  لرعاية  وج��ه��وده��ا  �لنبيلة 
خدمات  كافة  وتقدمي  �لفئات  تلك 
�لرعاية �لإن�شانّية لهم و�ل�شعي نحو 
دجمهم يف �ملجتمع كاأفر�د موؤثرين 
�لتقدم  م�������ش���رية  يف  وم�������ش���اه���م���ني 
�أن�����ه مي��ث��ل منوذجاً  ك��م��ا  و�ل���ب���ن���اء، 
�جلهات  ب����ني  ل���ل�������ش���ر�ك���ة  ي���ح���ت���ذي 
�ملجتمعية خلدمة فئة عزيزة علينا 

من �أفر�د �ملجتمع.
ت�صريح الدكتور موفق م�صطفى 
ملركز امل�صتقبل  الــعــام  املــديــر 

لذوي االحتياجات اخلا�صة 
 ”2017 �خل���ري  “عام  م��ب��ادرة  �إّن 
ب��ه ذوو  مل��ا يحظى  ت��ر���ش��ي��خ��اً  ج���اءت 
برعاية  �خل���ا����ش���ة   �لإح����ت����ي����اج����ات 
خ���ا����ش���ة و�إه�����ت�����م�����ام م�����ن �ل���ق���ي���ادة 
�أف�شل  بتقدمي  لالإرتقاء  �لر�شيدة 
�خلدمات لهم ولدجمهم يف �ملجتمع 
ق��در�ت��ه��م وطاقاتهم  �إظ��ه��ار  ب��ه��دف 
وجعلهم فئة منتجة ت�شهم يف تنمية 
�ملجتمع و�لتنمية �ل�شاملة بالدولة. 
�لتي  �مل��م��ي��زة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ك��ان��ة  و�إّن 
و�شلت �إليها دولة �لإمار�ت �لعربية 
�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  يف  �ملتحدة 
و�لعالجية  �لتعليمية  و�لأ���ش��ال��ي��ب 
�لإحتياجات  ذوي  ل��ف��ئ��ة  �مل���م���ي���زة 
�خلا�شة وخا�شة �إ�شطر�ب �لتوحد. 
�لقائمني  جميع  دور  نثمن  ون��ح��ن 
ع����ل����ى ه��������ذه �مل��������ب��������ادرة وجن���اح���ه���ا 
�إخ��ت��ي��ارك��م مركز  ون�����ش��ك��رك��م ع��ل��ى 
�مل�شتقبل لل�شنة �لثانية على �لتو�يل 
�ملبادرة  هذه  من  �مل�شتفيدين  كاأحد 
و�لذي �شاهم بتكليل �ملركز بتحقيق 
من  �لعديد  وبدمج  �لنتائج  �أف�شل 
وتاأهيل  �لعادية  �ملد�ر�س  يف  �لطلبة 
�لكبار منهم ب�شوق �لعمل �إىل جانب 
ح�شول مركز �مل�شتقبل على �لعديد 

من �جلو�ئز و�لإعتماد�ت �لعاملية.
املقدمة  )مــازيــراتــي(  ت�صريح 

من �صركة برميري موتورز
ع����م����ر، نائب  وع����ل����ق ه������الل ه����ان����ئ 
موتورز:   برميري  ل�شركة  �لرئي�س 
من دو�عي �شرورنا يف �شركة برميري 
ل�شيار�ت  �لر�شمي  �لوكيل   ، موتورز 
مازير�تي يف �أبوظبي ، دعم مهرجان 
بولو غنتوت �خلريي �ملخ�ش�س ريعه 
بالدولة.  �ل��ت��وح��د  م��ر���ش��ى  مل���ر�ك���ز 
ت��اأت��ي ه��ذه �مل��ب��ادرة جت��اوب��اً م��ع عام 
�لعطاء  ثقافة  ير�شخ  �ل���ذي  �خل��ري 

�ملتاأ�شلة يف دولة �لإمار�ت. 
ت�شهم �إقامة هذه �ملبادرة يف ت�شليط 
�مل�شابني  �لأف���������ر�د  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء 
ب���ال���ت���وح���د و�ل�������ش���ع���ي لإدم����اج����ه����م 
لتطوير  فر�س  ومنحهم  باملجتمع 
حياة  �أجل  من  و��شثمارها  قدر�تهم 
و�ملجتمع  ولأ����ش���ره���م  ل��ه��م  �أف�����ش��ل 
كافة. وي�شطلع نادي غنتوت ل�شباق 
فاعل ومميز  ب��دور  و�ل��ب��ول��و  �خليل 
�خلري  ع��ام  ر�شالة  وتر�شيخ  رف��د  يف 
�ل�شيخ  �شمو  من  �شامية  بتوجيهات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ف����الح 
�لنادي. ونحن بدورنا  �إد�رة  جمل�س 
للجهود  �ل����ن����ادي  دور  ع���ل���ى  ن��ث��ن��ي 
مبر�س  �لتوعية  �أج��ل  م��ن  �مل�شنية 

�لتوحد.
ت�صريح جمموعة جنة للفنادق 

واملنتجعات 
�أم����ري ف��ه��ي��م مم��ث��ل جمموعة  ع���رب 
جنة �لفندية عن �شعادتهم بامل�شاركة 
يف �لعمل �خلريي �لن�شاين جمدد� 
مو��شلة لدعهم مل�شرية نادي غنتوت 

لهذ� �ملو�شم �لريا�شي .
اإ�ــض  دي  اإي  �صركة  عــن  نــبــذة 

�صيكيوريتيز
�شركة  ���ش��ي��ك��ي��وري��ت��ي��ز  �إ������س  دي  �إي 
�خلدمات �ملالية �لعاملية �لتي تتخذ 
ل��ه��ا، ملتزمة  م��ن �أب����و ظ��ب��ي م��ق��ر�ً 

بتقدمي �أف�شل �لفر�س �ل�شتثمارية 
و�لقطاع  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ل��ل��ع��م��الء 
�ل�شركة  ت��ق��دم  و�لأف������ر�د.  �خل��ا���س 
خ����دم����ات �ل�����ت�����د�ول �ل���ف���ري���دة عرب 
�لنرتنت وخدمات �لأ�شو�ق �لعاملية 
�مل�شرفية  �ل�شتثمارية  و�خل��دم��ات 
تاأ�ش�شت  �ل����رثو�ت.  �إد�رة  وخ��دم��ات 
�ل�شركة عام 2011، وهي جزء من 

جمموعة �إي دي �إ�س �لقاب�شة. 
�أ�ش�شت  ق�������ش���رية  ف������رتة  وخ��������الل 
�ل�شركات  ك��اإح��دى  نف�شها  �ل�شركة 
�لر�ئدة يف تد�ول �لفورك�س و�ملعادن 
عرب �لنرتنت. مت ترخي�س �ل�شركة 
م��ن ق��ب��ل �مل�����ش��رف �مل���رك���زي لدولة 
وتخ�شع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
وعمليات  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  لإج����ر�ءت����ه 
تاأ�شي�س  مت  ب���ه.  �خل��ا���ش��ة  �ل��رق��اب��ة 
�ل�شركة بر�أ�س مال �أويل يبلغ 400 

مليون دولر �أمريكي. 
من  �شيكيوريتيز  �إ���س  دي  �إي  تتخذ 
�أب��وظ��ب��ي، ع��ا���ش��م��ة دول���ة �لإم�����ار�ت 
رئي�شياً  م���ق���ر�ً  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 

لأعمالها. 
�إقليمياً يف هونغ كونغ  ولديها مقر�ً 
 ،2013 دي�����ش��م��رب  يف  �ط���الق���ه  مت 
�شيكيوريتيز  �إ�س  دي  »�إي  ��شم  حتت 
وتخ�شع  �مل�����ح�����دودة«  ك���ون���غ  ه���ون���غ 
�خلا�شة  �لتنظيمية  ل����الإج����ر�ء�ت 

و�لعقود  �مل���ال���ي���ة  �لأور�ق  ب��ه��ي��ئ��ة 
رقم  رخ�شة  وحتمل   SFC �لآجلة 

 .)AXC847(
�إ�س  دي  “�إي  ت��اأ���ش��ي�����س  مت  و�أي�����ش��اً، 
�إي”  تي  بي  �شنغافورة  �شيكيوريتيز 
وتقدم  ���ش��ن��غ��اف��ورة  يف   2011 ع���ام 
�ملنطقة.  ع��رب  للعمالء  فنياً  دع��م��اً 
“�إي دي  �ملتحدة، يوجد  �ململكة  ويف 
�ملحدودة”  لندن  �شيكيوريتيز  �إ���س 
وخا�شعة  م��رخ�����ش��ة  ���ش��رك��ة  وه����ي 
لهيئة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ل������الإج������ر�ء�ت 
 FCA �ملالية  �ل�شلوكيات  مر�قبة 
رخ�شة  وحتمل  �ملتحدة،  �ململكة  يف 
�شركة  وتعترب   .)577453( رق��م 
تابعة مملوكة بالكامل لل�ش�ركة �لأم 
للمزيد  �ش��يكيوريتيز.  �إ���س  دي  لإي 
�مل��وقع  زي�ارة  يرجى  �ملعلوم��ات  من 
www.ads- �لل��ك��رتون��������������������ي: 

securities.com
رعاة �لبطولة

ت�شهم �لعديد من �جلهات يف رعاية 
مقدمتهم  ويف  ودع��م��ه��ا  �ل��ب��ط��ول��ة 
جم���ل�������س �ب����وظ����ب����ي �ل����ري����ا�����ش����ي، و 
مازير�تي من �شركة برميري موتورز 
 ، �شيكيوريتيز  �إ����س  دي  �إي  ،���ش��رك��ة 
و�ملنتجعات  للفنادق  جنة  جمموعة 
�لإعالمي  �لر�عي   ، �لعقارية  ويا�س 

�شحيفة �لروؤية . 

تخ�شي�س ريع مهرجان بولو غنتوت اخلريي ل�شالح فئة ا�شطراب طيف التوحد بالدولة

�جلمعية  �نعقاد  �خلمي�س  �ليوم  �ملغربية  مر�ك�س  مدينة  ت�شهد 
�نتخاب  �شت�شهد  و�ل��ت��ي   ، ل��ل��ج��ودو  �ل��ع��رب��ي  ل��الحت��اد  �لعمومية 
جم��ل�����س ج��دي��د ل��الحت��اد مي��ت��د ح��ت��ى �ل�����دورة �لومل��ب��ي��ة �ملمتدة 
و�شط  للجودو  �لعربي  �لحت��اد  عمومية  وتنعقد  2020م  حتى 
�هتمام كبري من قبل �لحتاد�ت �لأع�شاء ، بعد �أن ح�شمت رئا�شة 
�لحتاد للمهند�س �ليمني نعمان �شاهر �لرئي�س �حلايل لالحتاد 
�لتي  �لحت��اد  على ع�شوية  و�ملناف�شة  �ل�شر�ع  ليبقي   ، بالتزكية 
�شتكون هي �لأ�شعب يف ظل تقدم 8 مر�شحني �شيتناف�شون على 
5 مقاعد ، فيما ت�شتد �ملناف�شة على مقعد �لنائب �لأول و�لثاين 
�لعربي يف ظل وجود  �أفريقيا و�خلليج  للرئي�س بني دول �شمال 
مر�شحني فقط ل�شغل �ملن�شبني  �ختيار  يتم  حيث  مر�شحني   4

�لقياديني.

�مل�شارعة  �حت��اد  رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب  بن  �أط��م��اأن حممد  وق��د 
و�جلودو و�لكيك بوك�شينج خالل �ت�شاله مبر�شح �حتاد �لإمار�ت 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  ���ش��ج��و�ين  ج��ا���ش��م  حم��م��د  ل��ل��ج��ودو 
و�لأمني �مل�شاعد �مل�شارك يف �جتماعات عمومية �لحتاد �لعربي 
�لإمار�ت  يف  �ملحافظة على مقعد  للجودو على تر�شيحه بهدف 
ر�شح  �لحت���اد  �إن  �ل��درع��ي  و�أ���ش��اف   .. �لعربي  �لحت���اد  ع�شوية 
ممثل  يدعم  ،ل��ذل��ك  �لإم��ار�ت��ي  �جل���ودو  لتمثيل  جا�شم   حممد 
�لإم��ار�ت خالل تلك �لنتخابات لال�شتمر�ر يف ع�شوية �لحتاد 
�لعربي للجودو  لدورة ثالثة بعد �لنجاحات �لتي حققها طو�ل 
�لفرتة �ملا�شية ،و�لتي �نعك�شت ب�شورة �إيجابية على موقع �جلودو 
�لإمار�تي عربيا وقاريا ،موؤكد� على �إن تو�جد �أبناء �لإمار�ت يف 
�لريا�شية  �ملنظمات  خمتلف  يف  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �ملنا�شب 

�خلارجية مبا يتما�شى مع �إ�شرت�تيجية �لريا�شة �لإمار�تية �لتي 
�أ�شبحت عالمة متميزة يف عامل �لريا�شة �لعاملية بف�شل �لدعم 

�لذي جتده من �لقيادة �لر�شيدة .
و�لكيك  و�جل���ودو  �مل�شارعة  �حت��اد  رئي�س  وج��ه  �آخ��ر  م��ن جانب 
بطولة  لإجن��اح  و�لتنظيمي  �لفني  �لهتمام  ب�شرورة  بوك�شينج 
�شيف  ب�شالة  �ل��ي��وم  تقام  �لتي  للم�شارعة  �ل��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س 
�جلولة  متثل  و�لتي  �ل�شرقية  باملنطقة  كلباء  �ليعربي  مبدينة 
�لغالية تز�منا مع مبادرة »عام �خلري«  �لكا�س  �لنهائية لبطولة 
على  �ملرحلة  لتلك  تاأهلت  و�لتي  ف��رق   6 م�شاركة  ت�شهد  و�لتي 
�لتمهيدي بعد دمج �لفرق  �شوء �لت�شفيات �لتي متت يف �لدور 
يف منتخبات �ملناطق و�لتي تتمثل يف فرق �لعني ، �ل�شارقة،دبي، 

كلباء،�لرت�ث �أبو ظبي، ونادي �لفجرية  للفنون �لقتالية.

حممد بن ثعلوب يطمئن على تر�شيح �شجواين لعربي اجلودو

�لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����ش��ت 
خ���الل �ج��ت��م��اع م��و���ش��ع ع��ق��دت��ه �م�س 
�لريا�شية  �لحت��������اد�ت  مم��ث��ل��ي  م���ع 
�مل�شاركة  �لوطنية  �لفرق  ��شتعد�د�ت 
�مل���ر�أة  لريا�شة  �خلام�شة  �ل����دورة  يف 
و�لتي ت�شت�شيفها دولة قطر �ل�شقيقة 
17 مار�س  �إىل   7 خ��الل �لفرتة من 
لعبة   500 مب�������ش���ارك���ة  �جل���������اري 

يتناف�شن يف 10 ريا�شات .
ب��ن دروي�س  ت��ر�أ���س �لج��ت��م��اع حممد 
�لأوملبية  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لوطنية بح�شور �ل�شيخة �شم�شة بنت 
ح�شر بن مانع �آل مكتوم ع�شو �حتاد 
�لكرة �لطائرة رئي�س �للجنة �لن�شائية 
�ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �لطيب  و�أح��م��د 
�لأوملبية  باللجنة  و�لريا�شية  �لفنية 
�لألعاب  �حت����اد�ت  ممثلي  م��ن  وع���دد 
�لدورة  فعاليات  يف  �مل�شاركة   10 �ل��� 
“ �أل��ع��اب �لقوى وك��رة �لطاولة  وه��ي 

�لطائرة  و�لكرة  و�ل�شطرجن  و�ملبارزة 
و�لتايكو�ندو  �ليد  وك��رة  �ل�شلة  وك��رة 

و�لرماية و�لبولينج » .
ب��د�ي��ة �لجتماع  وت��ق��دم �حل�����ش��ور يف 
�إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  �آي����ات  ب��اأ���ش��م��ى 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد 
�للجنة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لأوملبية �لوطنية على دعمه �مل�شتمر 
�ملحافل  خمتلف  يف  �لإم�����ار�ت  لبنات 
على  موؤكدين  �لريا�شية  و�ملنا�شبات 
ممكن  ع���دد  �أك���رب  ح�شد  يف  رغبتهم 
�مل��ي��د�ل��ي��ات و�ل��ت��و�ج��د يف �ملر�كز  م��ن 
�أج���ل رف��ع علم �لإم����ار�ت  �لأوىل م��ن 
�ل���ت���ت���وي���ج يف حمفل  م��ن�����ش��ات  ع���ل���ى 
يف  م��ت��م��ي��ز�ت  لع��ب��ات  ي�شم  خليجي 

كافة �لريا�شات �ملدرجة باحلدث.
مف�شال  �شرحا  �لطيب  �أح��م��د  وق���دم 
�ل��دورة و��شتعر�س  عن كل ما يخ�س 

م�شريتها منذ �نطالقها عام 2008 
بدولة �لكويت حتى �لن�شخة �لأخرية 
�لتي   5 �ل���  و�مل��ن�����ش��اآت   2015 بعمان 

�شتقام عليها �لدورة .
ك���م���ا ق�����دم �ل���ط���ي���ب مل���ح���ة ع���ام���ة عن 
�مل�شابقات  ملعظم  �ل��زم��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج 

�للجنة  �شتقدمها  �ل��ت��ي  و�خل���دم���ات 
بالإ�شافة  �مل�شاركة  للوفود  �ملنظمة 
يتعلق  �لوفود وكل ما  �شكن  �إىل مقر 

و�للجنة  �مل����و������ش����الت  جل���ن���ة  ب��ع��م��ل 
�لإعالمية و�للجنة �لطبية.

�ليد  لكرة  �لوطني  منتخبنا  ويفتتح 

�ل�شابع من  م�شاركاتنا يف �لدورة يوم 
�ليوم  يف  يعقبها  ث��م  �جل���اري  م��ار���س 
و�ملبارزة  �ل��ط��ائ��رة  مناف�شات  �ل��ت��ايل 
و�ل�شطرجن على �أن ت�شتمر �مل�شابقات 

حتى يوم 17 من �ل�شهر نف�شه.
من جانبها �أكدت �ل�شيخة �شم�شة بنت 
ح�شر بن مانع �آل مكتوم �أن �مل�شاركة يف 
تلك �لتظاهرة �لريا�شية تعد حمطة 
�عد�د قوية لكل �لفرق �لوطنية ملا هو 

قادم من ��شتحقاقات �أخرى. 
�أن بنات �لإم��ار�ت �عتدن  �إىل  م�شرية 
د�ئ���م���ا ع��ل��ى مت��ث��ي��ل وط��ن��ه��ن ب�شورة 
عو�مل  �أي���ه  �إىل  �لنظر  دون  م�شرفة 
�أو �شعوبات لي�شربن �أروع �لنماذج يف 
�لذي  �جل��اد  و�لعمل  و�لعطاء  �لبذل 
وي�شمن  �مل���رج���وة  �ل��ف��ائ��دة  �شيحقق 

�حل�شول على �لنتائج �ملن�شودة.
لتوفري  ي�����ش��ع��ى  �جل��م��ي��ع  �إن  وق���ال���ت 
�ملحافل  يف  لبناتنا  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 

حل�شد  �لأج�����و�ء  وتهيئة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لإم��������ار�ت مقدمة  ب��ا���ش��م  �إجن��������از�ت 
�لعامة  �لهيئة  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر 
و�للجنة  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 
�لأوملبية �لوطنية على دعمهما للمر�أة 
بقدرتها  �لكامل  و�إميانها  �لإمار�تية 
�ملختلفة  �ل���ن���ج���اح���ات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
�ل�شرف  ����ش���ج���الت  يف  وت�������ش���ط���ريه���ا 
وبالن�شبة لفريق كرة �لطائرة �أعربت 
�أملها يف تقدمي م�شتوى م�شرف  عن 
�لأمر  وه��و  ملونة  مبيد�لية  و�لظفر 
�لذي نركز عليه يف �حتاد �للعبة نظر� 
لوجود جيل جيد من بناتنا ونتعامل 
بالنف�س  �ل��ث��ق��ة  ن��زع��ة  لتعزيز  معهم 
وعدم وجود رهبة �مل�شاركات �خلارجية 
ونحن على يقني من قدرتهن برتك 
�لإمار�ت  ريا�شة  عن  �إيجابية  ب�شمة 
على  ملمو�س  تطور  من  ت�شهده  وم��ا 

�لأ�شعدة كافة.

اللجنة الأوملبية تبحث ا�شتعدادات امل�شاركة بالدورة اخلام�شة لريا�شة املراأة بقطر
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الفجر الريا�ضي

خالل  �لقوية  �ملناف�شات  تتو��شل 
قدم  لكرة  �لتا�شع  �لنا�شئة  »دوري 
»نا�شئة  تنظمه  �ل���ذي  �ل�����ش��الت« 
»دورينا غري  �شعار  �ل�شارقة« حتت 
يف ع����ام �خل�����ري«، ومب�����ش��ارك��ة 18 
�شمن  بينها  فيما  تتناف�س  فريقاً 
عليها  ت��ط��غ��ى  ح��م��ا���ش��ي��ة  �أج��������و�ء 
�ل�شريفة و�لروح  �لندية و�ملناف�شة 

�لريا�شية �لعالية. 
و����ش��ط فئتي  نا�شئة  ف��رع  وت�����ش��ّدر 
�جلولة  يف  و�لأ�����ش����ب����ال  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
مباريات  ���ش��ه��دت  �ل���ت���ي  �ل��ث��ان��ي��ة، 
ح���ام���ي���ة �ل���وط���ي�������س ب�����ني �ل���ف���رق 
�مل�����ش��ارك��ة، و�ل��ب��ال��غ ع��دده��ا 5 فرق 
ف���رق يف فئة  �ل�����ش��ب��اب و6  ف��ئ��ة  يف 
�لنا�شئة و7 فرق يف فئة �لأ�شبال. 

بحجز  و��شط«  »نا�شئة  فرع  وجنح 
فئتي  ����ش���م���ن  �ل���������ش����د�رة  م����وق����ع 
�جلولة  يف  و«�لأ���ش��ب��ال«  »�لنا�شئة« 
�لكاملة  �لعالمة  حمققاً  �لثانية، 
حمل  ب��ع��دم��ا  �لنا�شئة  ف��ئ��ة  �شمن 
ف��ي��م��ا �حتل  ن���ق���اط،   6 يف ج��ع��ب��ت��ه 
م��رك��ز �ل�����ش��د�رة ب��ف��ارق �لأه����د�ف 

�لأ�شبال  فئة  يف  كلباء  نا�شئة  ع��ن 
 3 ق��وي و�شع يف ر�شيده  �أد�ء  بعد 
نا�شئة  �حل��ظ حليف  وك��ان  نقاط. 
و����ش��ط ل��ذي حقق وب��ج��د�رة �أعلى 
لغرميه  �ك��ت�����ش��اح��ه  ب��ع��د  ن��ت��ي��ج��ة، 

 – ب���و�ق���ع )15  �مل�������د�م«  »ن��ا���ش��ئ��ة 
�شفر(. ومتكن �ل�شبل �شعيد �أحمد 
قائمة  ب�شد�رة  �لظفر  م��ن  �شعيد 
 7 ب�  �ل�شباك  �لهّد�فني، بعدما هّز 
�أه��د�ف، متقّدما ب� 3 �أه��د�ف على 

�لذي  �شعيد  ر��شد  مانع  �لو�شيف 
�شجل 4 �أهد�ف.

و�أو�شح ح�شني عبد�هلل �ملال، مدير 
�إد�رة �لت�شويق و�لإعالم يف »نا�شئة 
�ل�������ش���ارق���ة«، ب�������اأّن �ل���ن���ج���اح �ل����ذي 

�لتا�شع  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  »دوري  ي��الق��ي��ه 
�ل�����ش��الت« ميثل دفعة  ل��ك��رة ق��دم 
�لتي  ل��ل��م�����ش��اع��ي �حل��ث��ي��ث��ة  ق���وي���ة 
�ل�شارقة« للنهو�س  تبذلها »نا�شئة 
ب��ري��ا���ش��ة ك����رة ق����دم �ل�������ش���الت يف 

دولة �لإمار�ت �إىل �أرقى �مل�شتويات 
�ملناف�شة  ب�����اأّن  م��و���ش��ح��اً  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�ل�شريفة و�لروح �لريا�شية �لعالية 
و�لندية و�حلما�س و�لتحّدي �لبّناء 
�شكلت �أبرز �ملالمح �ملميزة ملباريات 

�جلولة �لثانية، ما ي�شب يف خدمة 
�ل�شتثمار  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �جل��ه��ود 
�ل�شبابية  �ل���ط���اق���ات  يف  �لأم����ث����ل 
�لريا�شي  �لتميز  ث��ق��اف��ة  وغ��ر���س 
ومتهيد  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة  �أو������ش�����ط  ب����ني 

من�شات  لإعتالء  �أمامهم  �لطريق 
�لتتويج �لدولية، مبا ي�شهم يف بناء 
ومثّقف  وري��ا���ش��ي  �شحي  جمتمع 
وت��اأه��ي��ل ج��ي��ل م��ب��دع م��ن �ل�شباب 
�ملتم�شك بهويته �لوطنية و�ملتطلع 
�إىل حتقيق �إجناز�ت حملية وعاملية 
�ملحافل  �لإم���ار�ت يف  �شاأن  و�إع���الء 
توجيهات  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً  �ل��دول��ي��ة، 

قيادتنا �لر�شيدة.
�لدورة �حلالية  باأّن  �لذكر  ويجدر 
قدم  ل���ك���رة  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  »دوري  م���ن 
�ل�������ش���الت«، �مل�����ش��ت��م��رة ل��غ��اي��ة 13 
كافة  يف  �مل���ق���ب���ل  �أب���ري���ل/ن���ي�������ش���ان 
بنظام  تقام  �ل�شارقة،  نا�شئة  �أف��رع 
�ل��دوري من دوري��ن مب�شاركة 18 
ف��ري��ق��اً م��ن خمتلف �أرج����اء �إم���ارة 
�ل�شارقة، وذلك �شمن ثالث فئات 
موّزعة على �أ�شا�س �لفئة �لعمرية، 
ه���ي ف��ئ��ة �لأ����ش���ب���ال ل��الع��ب��ني بني 
�لنا�شئة  وف��ئ��ة  ع��ام��اً؛  و14   13
عاماً؛  و16   15 ب���ني  ل��الع��ب��ني 
 17 بني  لالعبني  �ل�شب�������اب  وفئة 

و19 عاماً.

مناف�صات حامية الوطي�ض �صمن »دوري النا�صئة التا�صع لكرة قدم ال�صاالت«

»نا�شئـــة وا�شـــط«   تت�شـــدر التــرتيـــب العــام بعــد اجلولــة الثانيــــة

اإ�شادة عاملية بتنظيم الإمارات لبطولة فاطمة بنت مبارك لرماية ال�شيدات
�لعا�شمة  يف  للرماية  �لعامل  كاأ�س  بطولة  فى  �مل�شاركون  تفاعل 
�لهندية نيودلهي مع �عالن �حتاد �لمار�ت للرماية عن بطولة 
�أ�شخم  �ل�شيد�ت  لرماية  �لعاملية  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
و�أفريقيا  �آ�شيا  ق��ار�ت  �لعامل يطوف  لل�شيد�ت يف  ريا�شي  حدث 
و�أوروبا لينتهي بحفل تتويج بطالت �للعبة يف �لعا�شمة �أبوظبي 

خالل �شهر دي�شمرب �ملقبل.
للرماية  �ل��دويل  �لحت��اد  رئي�س  فا�شكنزر�نا  �ليجاريو  �ب��دى  و 
�ل�شامية  و�له��د�ف  و�لر�ئدة  �لر�ئعة  بالفكرة  �ل�شديد  �عجابه 
�لتي �شوف تنظم �لبطولة من �أجلها . و��شاد �ليجاريو مببادر�ت 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
لالأمومة و�لطفولة منوها �ىل �ن دولة �لمار�ت �عتادت على �ن 
يكون لها �ل�شبق �شو�ء يف �طالق مثل هذه �ملبادر�ت �و �حت�شان 
كوؤو�س ونهائيات كوؤو�س �لعامل �و �لبطولت �ل�شيوية و�لعربية 

.
ن��رتدد حلظة يف  �ننا مل  �ل���دويل للرماية  وق��ال رئي�س �لحت���اد 
�لم��ار�ت لأنها  دول��ة  �ية بطولة عاملية �ىل  تنظيم  ��شناد مهمة 
��شهمت يف �جناح �ن�شطتنا �ملختلفة وحتر�س د�ئما على �مل�شاركة 
�ليجابية يف كافة �لبطولت وبالفعل �شوف تنظم بطولة نهائي 

. كاأ�س �لعامل يف 2018 وبطولة كا�س �لعامل 2019 
�ن ما وجدناه يف دولة  �ل��دويل للرماية  و�أ�شاف رئي�س �لحت��اد 
�لمار�ت من ح�شن ��شتقبال وحفاوة لي�س لأ�شرة �لحتاد �لدويل 
و�د�ري����ة ورم���اة هي  و�ج��ه��زة فنية  م��ن منظمني  و�مل�شاركني  ب��ل 
حمل تقديرنا عالوة على �لعالقة �لخوية �لتي تربطنا برئي�س 
�ملكتب  ع�شو  �لري�شي  نا�شر  �ح��م��د  د.  �ل��ل��و�ء  �ل�شابق  �لحت���اد 

�لتنفيذي �حلايل لالحتاد �لدويل للرماية .
�لحتاد  رئي�س  نائب  رو�شي  لو�شيانو  �ليطايل  �ل�شيناتور  وقال 
�ل����دويل رئ��ي�����س �لحت����اد �لي��ط��ايل ل��ل��رم��اي��ة و�مل�����ش��ت�����ش��ار �لفني 

�ملا�شية  �ل�شنو�ت  ط��و�ل  �لم���ار�ت  دول��ة  قدمته  ما  �ن  للبطولة 
حمل تقدير �ل�شرة �لدولية وم�شري� �ىل �ن بطولة �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك �لعاملية لرماية �ل�شيد�ت �شوف حتدث نقلة 
�نه �شعيد  �ل�شيد�ت . وقال لو�شيانو  نوعية يف م�شتوى بطولت 
�خلرطو�س  م��ن��اف�����ش��ات  �لي��ط��اي��ة  ت����ودي  م��دي��ن��ة  حتت�شن  ب���ان 
بالبطولة �ىل جانب �حت�شانها لبطولة �لمار�ت و�لتي تقام يف 
�شهر مايو 2017 موؤكد� �ن �لحتادين �لدويل و�ليطايل �شوف 
ي�شخر�ن كافة �مكاناتهما لأجناح �لبطولة �لتي �شتحقق �هد�فها 

يف ن�شختها �لوىل . 
�مل�شري و�لفريقي  �للو�ء حازم ح�شني رئي�س �لحتادين  و�أ�شاد 
باملكرمة �لغالية �لتي قدمتها �أم �لمار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك و�لتي ت�شب يف م�شلحة �لعن�شر �لن�شائي يف �لعامل 

�لعربي و�لعامل �أجمع .
�ىل  و�لفريقية  �مل�شرية  �لرماية  و��شرة  وتقديره  �شكره  ووجه 

مبادرة  م��ن  قدمته  م��ا  على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�شوف يكون لها بعد� ريا�شيا و�جتماعيا كبريين .

�لقطري وع�شو  �لحت��اد  رئي�س  �لكو�ري  ��شاد علي  ومن جانبه 
�ملكتب �لتنفيذي لالحتاد �لدويل مبا تقدمه دولة �لمار�ت من 
مبادر�ت وروؤى ر�ئعة ت�شهم يف �لرتقاء باللعبة موجها �ل�شكر �ىل 
�م �لم��ار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك على هذه �لفكرة 
���ش��ه��ادة جناحها  �ل��ب��ط��ول��ة كتبت  �ل���ر�ئ���دة و�مل��ت��م��ي��زة م��وؤك��د� �ن 
كاأ�س  بطولة  يف  �مل�����ش��ارك��ات  �ب���دت  جانبهن  م��ن   . ت��ب��د�أ  �ن  قبل 
�رتياحهن  نيودلهي  �لهندية  بالعا�شمة  و�ملقامة  �حلالية  �لعام 
و�إعجابهن �ل�شديد باملبادرة حيث قالت �ليطالية ديانا باكو�شي 
رماية  يف  �لعامل  وبطلة  جانريو  ري��ودي  �وملبياد  ذهبية  �شاحبة 
جاءت  �لبطولة  �ن   2015 ع��ام  �ل�شكيت  �لب��ر�ج  من  �لطباق 
يف توقيتها �ملنا�شب ووجهت �شكرها و��شرة �ل�شكيت �لعاملية �ىل 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك على هذه �للفتة �لكرمية �لتي 

قدمتها للر�ميات يف �شتى بقاع �لر�س وهي �لتي �شوف تنعك�س 
�للعبة  ملمار�شة  �أف�شل  ظروفا  وتخلق  ككل  �للعبة  م�شتوى  على 
�شميث،  ب��اين  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  �ل��ر�م��ي��ة  �م��ا   . ن�شرها  يف  و�مل�شاهمة 
�شاحبة �مليد�لية �لذهبية يف رماية �لأطباق من �حلفرة �لرت�ب 
�ل�شيخة فاطمة  �لعامل بالهند فقالت �ن بطولة �شمو  قي كا�س 
تطوير  يف  ت�شهم  �شوف  �ل�شيد�ت  لرماية  �لعاملية  م��ب��ارك  بنت 
�شتمنحهن  لأن��ه��ا  للر�ميات  �لكثري  و�شت�شيف  بالعامل  �للعبة 
�لحتكاك  لهن  و�شتوفر  بينهن  فيما  للتناف�س  ذهبية  فر�شة 
�لقوي �لذي يرتقي مب�شتوياتهن . وقالت �لر�مية �لنيوزيالندية 
روين بطلة �لعامل يف �ول زوجي خمتلط وبطلة �لعامل �ل�شابقة 
يف فردي �لرت�ب �ن �شعادتها ل تو�شف بالعودة جمدد� �ىل دولة 
�لمار�ت وقالت �نها �عتادتعلى �مل�شاركة يف كل مبادر�ت �لمار�ت 
با�شمها  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �شكرها  عن  معربة 

وبا�شم جميع �لالعبات برماية �لرت�ب .

�شجل ر��شل و�شتربوك �لثالثية �ملزدوجة )تريبل دبل( للمرة 
فوز  �ىل  ثاندر  �شيتي  �وكالهوما  ليقود  �ملو�شم  هذ�  �لثالثني 
�ل�شلة  ك��رة  دوري  �شمن   106-109 ج��از  ي��وت��ا  على  �شعب 

�لأمريكي للمحرتفني.
وب���ات و���ش��ت��ربوك يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف �ل��رتت��ي��ب �ل��ع��ام لأكرث 
�لالعبني حتقيقا للثالثية �ملزدوجة يف مو�شم و�حد بفارق مرة 
و�حدة عن �ل�شطورة ويلت ت�شامبريلين �لذي حقق �لثالثية 

�ملزدوجة 31 مرة يف مو�شم 1974-1973.
�م���ا �ل��رق��م �مل��ط��ل��ق ف��ه��و ب��ح��وزة �و���ش��ك��ار روب��رت�����ش��ون �لذي 

 ،1962-1961 م��رة مو�شم   41 ه��ذ� �لجن��از  حقق 
22 مبار�ة لالقرت�ب منه  و�شتربوك  �مام  وتتبقى 

�و ك�شره.
 11 ن��ق��ط��ة وجن����ح يف   43 و���ش��ج��ل و����ش���ت���ربوك 

خالل  حا�شمة  مت��ري��ر�ت  و10  متابعة 
فوز فريقه على يوتا على ملعب 

�شيز�بيك �يرنجي �رينا.
�ل��ث��ام��ن��ة �لتي  �مل�����رة  وه����ي 

يتخطى فيها و�شتربوك 
حاجز �لربعني نقطة 

������ش�����م�����ن ث����الث����ي����ة 
مزدوجة.

و�شتربوك  وق�������ال 
�أح�������اول د�ئ���م���ا عدم 

�ل���������ش����ع����ور ب�����اخل�����وف، 
�خ����ت����ربت  �ن  يل  ����ش���ب���ق 

ك��وين قائد� يف  �لو�شع.  ه��ذ� 
�ن �جعل  ع��ل��ي  ي��ت��ع��ني  �مل��ل��ع��ب، 
زمالئي هادئني من حويل لكي 
باأع�شاب  ت�شديد�تهم  ينفذو� 

باردة .
و�ج��ه��ن��ا م�شكلة  ل��ط��امل��ا  وت��اب��ع 

�عتقد  لكني  بدقة،  �لت�شديد  عدم 
بانه من م�شوؤولياتي �ن ��شدد باجتاه 

�ل�شلة.
�نهم  و��شاد و�شتربوك بزمالئه بقوله 

يجعلون مهمتي ��شهل بكثري ويقومون بعمل كبري ما ي�شعب 
من مهمة �لفرق �ملناف�شة. ومل يخف مدرب يوتا كوين �شنايدر 
بت�شديد�ت  ق��ام  لقد  ر�ئ��ع��ا.  ك��ان   : بقوله  بو�شتربوك  �عجابه 
هائلة من د�خل �لقو�س. وكان �ف�شل م�شجل يف �شفوف يوتا 

غوردون هايو�رد )19 نقطة(.
ويف م���ب���ار�ة ق��م��ة، ت��ف��وق و����ش��ن��ط��ن وي�����ز�ردز ث��ال��ث �ملجموعة 
�ل�����ش��رق��ي��ة ع��ل��ى غ��ول��دن ���ش��ت��اي��ت ووري�����رز م��ت�����ش��در �ملجموعة 

�لغربية 108-112.
و���ش��ه��دت ب��د�ي��ة �مل��ب��ار�ة ����ش��اب��ة جن��م ووري����رز كيفن دور�نت 

�مللعب بعد مرور دقيقتني  وغ��ادر 
�نطالقها،  ع��ل��ى  ف��ق��ط 

ف�������ك�������ان خ������روج������ه 
�د�ء  م���وؤث���ر� ع��ل��ى 
. و�ك���د  زم���الئ���ه 
ووري��رز بعد 

�ملبار�ة �ن دور�نت ��شيب بتقل�س يف �ربطة �لركبة و�شيخ�شع 
لفح�س بالرنني �ملغناطي�شي ملعرفة مدى خطورة ��شابته.

وق��ال م��درب ووري��رز �شتيفن كري �شنعرف �ملزيد عن �ل�شابة 
م��ا لأن��ن��ا ل  باإ�شابة  �لم��ر  د�ئ��م��ا عندما يتعلق  �ن��ا قلق  غ��د�. 
دور�نت  ع��ودة  تكن  ن��اأم��ل خ��ري�. ومل  م��دى خطورتها.  نعرف 
بالتايل موفقة �ىل و��شنطن حيث ترعرع يف منطقة ماريالند 
�لقريبة، وقد �عرب و��شنطن عن رغبته بالتعاقد معه �ملو�شم 

�ملا�شي لكنه ف�شل �لنتقال �ىل ووريرز.
�ل��ذي تخلف بفارق كبري يف  ويف غياب دور�ن���ت، كافح ووري��رز 
�لنتيجة يف مطلع  معادلة  �جل  )26-40(، من  �لول  �لربع 
-36( �نهاه  ر�ئعا  ثالثا  ربعا  حقق  �ن  بعد  �لخ��ري  �لربع 
�شتيفن  �خفق  �مل��ب��ار�ة حيث  �و�خ��ر  �شقط يف  لكنه   ،)24
عندما  ث��و�ن  ب�شت  �لنهاية  قبل  ثالثية  بت�شديدة  ك��وري 
كان فريقه ىمتقدما بفارق نقطتني. وكان كوري 
ب��ي��ل �ف�شل  ب�����ر�ديل  ولع����ب و����ش��ن��ط��ن 
م�شجلني يف �ملبار�ة )25 نقطة لكل 
ماركييف  و�����ش���اف  م��ن��ه��م��ا(، 
مع  نقطة   22 م��وري�����س 

6 متابعات للفائز.
وت�������������ف�������������وق لع���������ب 
و��شنطن جون وول يف 
�ملتابعات 19 متابعة على 
ووريرز  من  غرين  در�ميوند 
�لبولندي  وف����ر�����س   ،14
مار�شني غوتات و��شنطن 
�شانع  ك��اأف�����ش��ل  نف�شه 
�ل��ع��اب يف �ل��ل��ق��اء من 
متريرة   12 خ��الل 

الثالثية املزدوجة الثالثون لو�شتروك يف ال�شلة الأمريكية

و�لدكتور  �لقا�شمي  �إبر�هيم  بن  خالد  �ل�شيخ  �شعادة  بح�شور 
ر�و نائب رئي�س جامعة ر�أ�س �خليمة للطب و�لعلوم �ل�شحية 
ف��از فريق  �ل��ط��الب،  ���ش��وؤون  و�ل��دك��ت��ورة منال حممود عميدة 
كرة قدم جامعة �ل�شارقة بذهبية بطولة جامعة ر�أ�س �خليمة 
للطب و�لعلوم �ل�شحية للجامعات �لتي نظمتها �جلامعة على 
ر�أ�س  جامعة  وه��م:  جامعات   10 �لبطولة  يف  و�شارك  ملعبها 
�ل�شارقة و�جلامعة  �خليمة للطب  و�لعلوم �ل�شحية وجامعة 
�لتقنية  وكليات  �لغرير  وجامعة  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لأمريكية 
�لعليا وكلية �ملدينة �جلامعية وجامعة بيت�س بيالين وجامعة 

�خلليج �لطبية وجامعة بيت�س ر�ن�شي وجامعة بولتون يف ر�أ�س 
�خليمة.

�مل�شاركة  �جلامعات  بني  �ل�شديدة  باملناف�شة  �لبطولة  �ت�شمت 
بعد  �لنهائي  �إىل  للو�شول  �ل�شارقة  جامعة  ��شتطاعت  حيث 
�لعليا،  �لتقنية  وكليات  �لغرير  جامعة  م��ن  ك��ل  على  تغلبها 
�لأر�س  و�شاحب  �لبطولة  منظم  ثم  �لأمريكية،  �جلامعة  ثم 
�ل�شحية، ثم قابل فريق  و�لعلوم  ر�أ�س �خليمة للطب  جامعة 
جامعة �ل�شارقة فريق كلية �ملدينة �جلامعية يف مبار�ة �لنهائي 
حيث  �لبطولة  ذهبية  وحت�شد   2/6 بنتيجة  �لأوىل  لتفوز 

ظهر لعبني جامعة �ل�شارقة بروح قتالية عالية وت�شميم على 
�لفوز بالبطولة.

�شعادته  ع��ب��ارة  ط��ارق  �لريا�شي  �لن�شاط  ق�شم  رئي�س  و�أب���دى 
�ل�شارقة  بجامعة  �ل��ط��الب  ���ش��وؤون  عميد  وج��ه  وق��د  ب��ال��ف��وز، 
و�جلهاز  للفريق  �لتهنئة  در�ب�����ش��ة  حم��م��ود  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ 
كما  �ل��ب��ط��ولت،  م��ن  �مل��زي��د  على  لهم �حل�شول  �لفني ومتنى 
ثمن �لعميد جهود مدربي �لن�شاط �لريا�شي يف �لعمادة لكرة 
�لقدم وهم �لكابنت م�شطفى �شعبان و�إ�شالم �أدم متمنياً لهما 

�لتوفيق و�لتقدم.

جامعة ال�شارقة تفوز بذهبية بطولة جامعة راأ�س اخليمة للطب 
والعلوم ال�شحية للجامعات يف كرة القدم

�ك���د رئ��ي�����س �لحت�����اد �ل�����دويل ل��ك��رة �ل���ق���دم )فيفا(، 
�ل�����ش��وي�����ش��ري ج����اين �ن��ف��ان��ت��ي��ن��و، يف ن��و�ك�����ش��وط �نه 
�شيعمل على منح �فريقيا من “9 �ىل 10” مقاعد 
�شحايف  م���وؤمت���ر  يف  وق�����ال   .2026 م���ون���دي���ال  يف 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة �مل��وري��ت��ان��ي��ة م��ن ����ش��ل 48 م��ق��ع��د� يف 
منها  ع�����ش��رة  �و  ت�شعة  �شتكون   ،2026 م��ون��دي��ال 
�فريقية. �شنعمل على هذ� �لم��ر.  و�أ�شاف رئي�س 
�شاعات �ىل  لعدة  بزيارة ق�شرية  قام  �ل��ذي  �لفيفا 
موريتانيا، زيادة �لعدد )�ملنتخبات( يف هذ� �حلدث 

�ملونديايل �لكبري �شت�شفر عن ��شتثمار�ت هائلة 
يف �لعامل، خ�شو�شا يف �فريقيا .

يحلمو�،  ب���ان  للجميع  �حل���ق  نعطي  وت��اب��ع 
هي  يحلمون  �لنا�س  جلعل  و�شيلة  و�ف�شل 

�مل�شاركة يف حدث بهذ� �حلجم.
و�شدد عدد من روؤ�شاء �لحتاد�ت �لوطنية 
ت�شتفيد  �ن  �����ش����رورة  ع��ل��ى  �لف���ري���ق���ي���ة 

 22 يف  �نفانتينو  �لزيادة، وطالبو�  �فريقيا من هذه 
مقاعد   10 �شباط فرب�ير يف جوهان�شبورغ مبنحها 

يف مونديال 2026.
حاليا  ممثلة  �فريقيا  �ن  يذكر 
��شل  م��ن  م��ق��اع��د  بخم�شة 

32 منتخبا.
�لدولة  ه���وي���ة  و���ش��ت��ع��رف 
 2026 ملونديال  �ملنظمة 

يف �أيار مايو 2020.

بوداب�شت ت�شحب عر�شها ل�شت�شافة اأوملبياد 2024 

انفانتينو افريقيا  بـ10 ممثلني يف مونديال 2026 

�م�س   2024 �وملبياد  ل�شت�شافة  م�شاعيها  بود�ب�شت  �أنهت 
�لأربعاء بد�عي �لفتقار للوحدة بعد �أن جمعت حركة �شيا�شية 
��شتفتاء على  �ج���ر�ء  �أج���ل  م��ن  توقيع  رب��ع مليون  م��ن  �أك���رث 
�مل�شاألة. وكان ينظر لبود�ب�شت باعتبارها �شاحبة �أقل حظوظ 
يف �ل�شباق على ��شت�شافة �لألعاب �لوملبية مع لو�س �جنلي�س 
وباري�س وكانت ت�شع �آمالها على مبادرة �أجندة 2020 �لتي 
�أطلقتها �للجنة �لأوملبية �لدولية وتهدف �إىل �لرتويج لإقامة 
�أحد�ث �أقل بذخا. لكن �لعر�س حتول �إىل م�شاألة �شيا�شية قبل 

عام على �جر�ء �لنتخابات �لربملانية يف �لبالد.
�ملجريني  م���ن  م���ت���ز�ي���د�  ع�����دد�  �أن  ����ش��ت��ط��الع��ات  و�أظ����ه����رت 
�ل�شباب  من  جمموعة  وب��د�أت  �لوملبياد  ��شت�شافة  يعار�شون 

و�لطالب حملة لإجر�ء ��شتفتاء.
ل�شت�شافة  ع��ر���س  ت��ق��دمي  “مومنتوم”  ح��رك��ة  و�ع���ت���ربت 
و�شيمثل  �مل��ت��ن��اول  يف  لي�س  تفاخر  مبثابة  �لومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب 
�لدولة  يف  بالفعل  كبرية  م�شكلة  وهي  �لف�شاد  لزيادة  فر�شة 

�لو�قعة يف و�شط �وروبا.



    
تطلب اخللع بعد �شهرين ل�شبب غريب

�لتي  �مل�شرية،  �لفتاة  تتحمل  مل  �ل���زو�ج،  من  فقط  �شهرين  بعد 
�أكرث من ذلك، بعد زو�ج  24 عاًما، �لعي�س مع زوجها  مل تتجاوز 
تقليدي كانت �أ�شرتها �شبًبا فيه، رغم رف�شها خالل فرتة �خلطوبة 

ومعرفتها بطبيعة وت�شرفات �ل�شخ�س �ملقرر زو�جها منه.
و�أقامت �لزوجة دعوى خلع �أمام حمكمة �لأ�شرة مبدينة ن�شر يف 
�لقاهرة تطلب �خللع من زوجها، موؤكدة �أنه مل يبت�شم لها ولو ملرة 
�إىل جانب حقده عليها كونها تتمتع  �ل��زو�ج،  و�ح��دة خالل فرتة 

بعالقات طيبة مع �لآخرين وحلب �لنا�س لها.
وقالت �لزوجة �إنها �كت�شفت م�شاوئ زوجها قبل �لزو�ج، و�أخربت 
�أ�شرتها بحتمية ف�شخ �خلطوبة، �إل �أن �أ�شرتها رف�شت طلبها حتى 

تزوجت.
�أن���ه �تهمها  و�أ���ش��اف��ت �أن زوج��ه��ا ك��ان د�ئ���م �حل��ق��د عليها ل��درج��ة 
وحمبوًبا  مقبوًل  وجعله  �شلوكه  تغيري  على  قدرتها  يف  بالف�شل 
من �لآخرين، ما �أدى �إىل �بتعاد �لنا�س عنه. و�أو�شحت �أن زوجها 
�أجل  تزوجها من  �إن��ه  ويقول  بال�شرب،  عليها  �لعتد�ء  د�ئ��م  كان 
نظره، ومل  فيه من وجهة  ف�شلت  ما  وهو  و�شلوكه،  تغيري حياته 
يبت�شم لها طو�ل مدة �لزو�ج لتعي�س ظروف نف�شية �شعبة يف تلك 
�لفرتة م�شيفة: مل يكن ما بعد �لزو�ج �شهر ع�شل و�إمنا كاآبة وعدم 

�بت�شامة مر�شية لفتاة تزوجت يف ريعان �شبابها.

يكتب ا�شتقالته على ورق التواليت انتقامًا من مديره
خمتلفة،  بطرق  ��شتقالتهم  لتقدمي  �ملوظفني  من  �لكثري  يعمد 
�أن ه��ذ� �ملوظف جت��اوز كل �خلطوط �حل��م��ر�ء، عندما كتب  غري 
طلب ��شتقالته على ورق �لتو�ليت يف حماولة منه لرتك �أثر �شلبي 

لدى رئي�شه يف �لعمل بعدما �شاق ذرعاً من طريقة تعامله معه. 
وكتب موظف �شاخط على �إد�رة �شركته، ر�شالة على ورق �لتو�ليت 
ت�شمنت رغبته بال�شتقالة، وذلك لكي ينقل ر�شالة للمدير تعرب 

عن مدى �شوء م�شاعره جتاهه وجتاه �شركته. 
�لأور�ق،  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  �خ��رتت  لقد  �لر�شالة:  وج��اء يف فحوى 
لأكتب عليها ��شتقالتي ب�شبب ما لقيته يف هذه �ل�شركة من �شوء 
معاملة، و��شتخدمت ورق �لتو�ليت لأو�شل ر�شالة لإد�رة �ل�شركة 
باأين �أتخل�س منهم دون �أن �أ�شعر باأي ندم، كما يتخل�س �ملرء من 
ورق �لتو�ليت بعد ��شتخد�مه. ويذكر باأن �شورة �ل�شتقالة �لفريدة 
�نت�شرت على نطاق و��شع على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، وتبني 
لدى  �لطريقة  ه��ذه  ��شتخدمو�  �لكثريين  ب���اأن  �لتعلقيات  ع��رب 
�ملوظف  ت�شرف  نعتو�  �ملتابعني  بع�س  �أن  غ��ري  لعملهم،  تركهم 

بال�شبياين، وفقاً ملا ورد يف �شحيفة ديلي مريور �لربيطانية. 

�شمكة قر�س تلتهم كلبة
لها  رم��اه��ا  �لتي  �لع�شا  تالحق  كانت  كلبة  قر�س  �شمكة  �لتهمت 
�شاحبها على �شاطئ يف �شيدين، فاأو�شت �ل�شلطات بعدم �ل�شباحة 
�أمرييكن  م��ويل، وه��ي من ف�شيلة  �لكلبة  �مل��ي��اه.  وكانت  ه��ذه  يف 
�شتافورد�شري ترييري، تلعب يف مياه بونا بوينت ريزيرف يف جنوب 
�شيدين عندما �نق�شت عليها �شمكة قر�س.  و�أخرب �شاحبها نايجل 
وكانت  �ملياه  يف  �لع�شا  رمينا  هري�لد،  مورنينغ  �شيدين  �شحيفة 
�ملياه منح�شرة ما خال يف بقعة كانت فيها عميقة... وقعت �حلادثة 
ب�شرعة كبرية، فقد �أخذتها �ل�شمكة حتت �ملياه.  ومل يعرث على �أي 
�أثر للكلبة مويل.  و�أو�شح نايجل �أن �شمكة �لقر�س كانت متتد على 

3،5 �أمتار ويف و�شعها مهاجمة �إن�شان بكل �شهولة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يرتكب خمالفات بـ300 األٍف وي�شجلها على زوجته
�شطبت �إد�رة مرور جدة خمالفات مرورية على مو�طنة و�شلت �إىل 300 �ألف ريال، ومت ت�شجيلها على زوجها حيث 

تعمد �لزوج �رتكابها بال�شيارة �مل�شجلة با�شمها �نتقاماً منها على رفعها دعوى خلع �شده. 
�ملو�طنة مت فتح  ن�شر معاناة  �إنه فور  �ل�شعودية  �لزكري ل�شحيفة عكاظ  �شليمان  �لعميد  وقال مدير مرور جدة 
حتقيق يف �لو�قعة، و�حل�شول على �إفاد�ت مالكة �ملركبة، �إذ تقرر حجز �ملركبة متهيد�ً لت�شليمها للزوجة، و�تخاذ 
�لإجر�ء�ت �لنظامية حيال �ملخالفات ونقلها من �شجل �ملو�طنة �إىل �شجل �لزوج لكونه م�شتخدم �ملركبة، م�شدد�ً على 

�أن مرور جدة �شيطبق �لإجر�ء�ت �لنظامية حيال جميع �ملخالفات. 
ويف هذ� �ل�شدد، عربت �ملو�طنة نرمني وو�لدها عن �شعادتهما بح�شم �لأمر �شريعاً من قبل مرور جدة. 

يحمي  ل  �لقانون  ب��اأن  تق�شي  �لقاعدة  �أن  رغ��م  لها،  و�نت�شر  �ل�شخمة،  �ملخالفات  من  حماها  �مل��رور  �إن  وقالت 
�ملغفلني. 

�أر�د �لنتقام منها بارتكاب تلك �ملخالفات على  وزعمت �أن زوجها �لذي ما تز�ل �ملحكمة تنظر ق�شية �خللع منه، 
�ملركبة �لتي كان يقودها و�مل�شجلة با�شمها، لفتة �إىل �أنها بلغت 375 خمالفة، �إذ كانت ت�شلها تباعاً على جو�لها على 

مدى �أ�شابيع عدة، لفتة �إىل �أنها ما تز�ل متم�شكة بف�شخ �لنكاح. 
�إذ حددت  وتو��شل حمكمة �لأح��و�ل �ل�شخ�شية بجدة نظر دعوى ف�شخ �لنكاح ملا �عتربته �شوء �لعالقة �لزوجية، 
ورفعت  �لطرفني،  بني  �لنظر  وجهات  تقريب  �ل�شلح  جلنة  على  تعذر  بعدما  فيها،  للف�شل  موعد�ً  �لقادم  �ل�شهر 

�للجنة �لق�شية �إىل �لد�ئرة �لق�شائية للنظر يف ف�شخ �لنكاح لوجود �ل�شرر على �لزوجة. 
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مكافاأة ملن ينجب طفال ثانيا 
�أن �حلكومة قد تقدم مقابال ماديا لالأزو�ج  �إعالم �شينية  ك�شفت و�شائل 
لقاء �إجنابهم �لطفل �لثاين، بعد �أن �أظهرت ��شتطالعات للر�أي �أن معظم 

�لأ�شر تختار �إجناب طفل و�حد فقط ب�شبب �مل�شاكل �ملادية. 
�لأ�شرة  وتنظيم  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�شحة  وزي���ر  ن��ائ��ب  خ��ط��ة  ع��ن  �لإع����الن  ومت 
�ل�شيني، و�نغ بيان، �ل�شبت �ملا�شي، وفقا ملا ذكرته وكالة رويرتز نقال عن 
�شحيفة ت�شاينا ديلي. وكان 2016 عاما قيا�شيا ملعدل �ملو�ليد يف �ل�شني، 
للولد�ت  �أعلى معدل  17.86 مليون طفل، ويعترب هذ�  �شهد ولدة  حيث 
2015، وتاأتي  1.3 مليون طفل عن عام  15 عاما بزيادة  �أكرث من  خالل 
ت�شمح  ج��دي��دة  لقو�عد  �ل�شينية  �إ���ش��د�ر �حلكومة  �إط���ار  �ل��زي��ادة يف  ه��ذه 

لالأ�شر باإجناب طفلني.
 17 تبلغ  زي��ادة  من  �شتمكن  �ل�شيا�شة  ه��ذه  �إن  �لأ�شر  تنظيم  جلنة  وقالت 
مليون ولدة �إ�شافية بحلول عام 2020، ما ي�شيف 30 مليون �شاب عامل 
�أ�شبح من   ،2015 �أجريت عام  در��شة  ذل��ك، ويف  2050. ومع  بحلول عام 
% من �لآباء �ل�شينيني ل يريدون �إجناب طفل ثان ب�شبب  �لو��شح �أن 60 

�ملخاوف �ملالية، وهي �مل�شكلة �لتي يجب معاجلتها بح�شب ما قاله و�نغ.
�أ�شرة �شينية، ولكن  �إجناب طفل ثان هو حق كل  �أن  �مل�شوؤولني  �أحد  وذكر 
�شيا�شة  ُيقّو�س  ما  �لزجاجة،  عنق  بلغت  قد  �لتكاليف  حتمل  على  �لقدرة 
�إجناب طفل ثان. وكانت �ل�شني قد فر�شت �شيا�شة �لطفل �لو�حد يف عام 
1970 للحد من معدل �لولدة، ولكن �ل�شلطات �ملعنية �لآن �أدركت �أن فئة 

�لقادرين على �لعمل لن تكون قادرة قريبا على دعم �شيخوخة �ل�شكان.

وفاة اأطول رجل يف بريطانيا
تويف �ملمثل نيل فينغلتون �طول رجل يف بريطانيا و�لذي �شارك يف م�شل�شل 
غامي �وف ثرونز، عن 36 عاما، بح�شب ما �أعلن �لنادي �لربيطاين لطو�ل 
تلقينا  لقد  في�شبوك  موقع  يف  �شفحتها  على  �ملجموعة،  وقالت  �لقامة. 

بحزن خرب وفاة نيل فينغلتون �ل�شبت، وهو �أطول رجل يف بريطانيا.
يف  ق�شور  ب�شبب  �شنتيمرت�  و32  مرتين  طوله  �لبالغ  �ل�شاب،  هذ�  وت��ويف 

�لقلب، بح�شب و�شائل �لإعالم �ملحلية.
ولد نيل فينغلتون يف دورهام �شمال �شرق �نكلرت�، وكان لعب كرة �شلة يف 

�لوليات �ملتحدة ويف ��شبانيا، ثم عاد �إىل بريطانيا ليعمل يف �ل�شينما.
ومن �أ�شهر �لأعمال �لتي مثل فيها �ك�س مان يف �لعام 2011، وغاميز �وف 
ثرونز �لذي �أدى فيه دور ماغ �جلبار. و�أثار �لإعالن عن وفاته �شيال من 
�لتحيات و�لتعازي على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي. وكتب �يان و�يت �أحد 
�ملمثلني يف غاميز �وف ثرونز على موقع تويرت "�أ�شعر بحزن عميق..لقد 
حقق �أحالمه، فلريقد ب�شالم". و�أطول رجل يف �لعامل هو �لرتكي �شلطان 

كو�شني �لبالغ طوله مرتين و51 �شنتيمرت�.

غوغل يحتفي 
بذكرى الأب ترييزا

بذكرى  �لأول  �أم�س  غوغل  �حتفل 
باك�شتان  يف  �ل��ف��ق��ر�ء  �أب����ي  م��ي��الد 
�إي��ده��ي، �ل��ذي ول��د يف  عبد �ل�شتار 
�شباط   28 فرب�ير  �ليوم  مثل هذ� 
1928 وتويف يف كر�ت�شي يف يوليو 

متوز 2016 عن 88 عاما.
�ملوؤقت  �خلا�س  �لتغيري  و�شيظهر 
غوغل دودل ل�شعار حمرك �لبحث 
�ل�شهري يف بريطانيا وبع�س �لدول 
بهذه  �حتفاء  و�لآ�شيوية  �لأوروبية 
عنها  يعلم  ل  قد  �لتي  �ل�شخ�شية 
�لكثري يف عاملنا �لعربي. وقد حظي 
م��ولن��ا �إي���ده���ي، ك��م��ا ي��ط��ل��ق عليه 
بتقدير و�حرت�م كبريين يف بالده 
ودول���ي���ا، لأن���ه ك��ر���س ح��ي��ات��ه لعمل 
�خلري وم�شاعدة �لفقر�ء �ملعدمني، 
حيث �أن�شاأ قبل �شتة عقود موؤ�ش�شة 
خريية �شخمة �شيدت م�شت�شفيات 
و�لعجزة  ل��الأي��ت��ام  ودور�  للتوليد 
وم����الج����ئ وم���������ش����ارح، ف�����ش��ال عن 
�م��ت��الك��ه��ا �أ����ش���ط���ول ���ش��خ��م��ا من 
عرفت  �إ�����ش����ع����اف  ����ش���ي���ارة   1500
ب��ن�����ش��اط��ه��ا و���ش��رع��ة و���ش��ول��ه��ا �إىل 
�أ�شبحت  ح��ت��ى  �ل��ن��ك��ب��ات  �أم����اك����ن 
لذلك.  رم������ز�  �إي����ده����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
منظمة  �أك��رب  �ليوم  �ملوؤ�ش�شة  وتعد 
رع���اي���ة يف ب��اك�����ش��ت��ان ح��ي��ث ت����وؤوي 
�أل����ف ط��ف��ل لقيط،   20 م���ن  �أك����رث 
�ألف يتيم   50 وقامت بتاأهيل نحو 
ودرب��ت �أك��رث من 40 �أل��ف ممر�س 
ت��ط��ل��ق عليه  وك���ان���ت  ومم���ر����ش���ة. 
�شفات، منها مالك �لرحمة و�لأب 
لوفاته  وك��ان  �لباك�شتاين،  ترييز� 
عظيم �لأثر يف باك�شتان حيث �أعلن 
رئي�س �ل��وزر�ء نو�ز �شريف �حلد�د 
له  و�أقيمت  وفاته  و�حد على  ليوم 

جنازة ر�شمية يف كر�ت�شي.

كرة نار ت�شتعل يف ال�شماء
����ش���اه���د ����ش���ك���ان م���دي���ن���ة ه���وب���ارت 
�لتابعة  تا�شمانيا  جزيرة  عا�شمة 
ل��ه��ب ت�شتعل يف  ك���رة  لأ���ش��رت�ل��ي��ا، 

�شماء مدينتهم. 
�ملحليون  �ل�������ش���ك���ان  �����ش����ور  وق������د 
مقطعا  ون�شرو�  �لغريبة  �لظاهرة 
ل��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع ي��وت��ي��وب لتقا�شم 

مقاطع �لفيديو. 
�لفلكية  �لفيزياء  علماء  و��شتبعد 
�أو  لنيزك  ي��ع��ود  �جل�شم  ي��ك��ون  �أن 
يكون  �أن  ورج��ح��و�  �شناعي.  قمر 
�لظاهرة جمرد طائرة م�شاءة من 

قبل �شروق �ل�شم�س. 
يتحرك  �جل�شم  �إن  �لعلماء  وق��ال 
ببطء يجعل من �ل�شعب �لعتقاد 
ت�شل  �ل���ن���ي���ازك  لأن  ن���ي���زك  ب���اأن���ه 
�شرعتها �إىل ع�شر�ت �لكيلومرت�ت 

يف �لثانية. 

ي�شتدرج زوجته احلامل اإىل ال�شحراء ليقتلها  
نفذت وز�رة �لد�خلية يف حفر �لباطن يف �ململكة �لعربية 
با�شتدر�ج  قام  مو�طن،  بحق  حًد�  �لقتل  �ل�شعودية، حكم 
زوجته �حلامل �إىل موقع �شحر�وي وقتلها وجنينها رمًيا 
�شعودي  وه��و  �ل���زوج،  وك��ان  بال�شيارة.  وده�ًشا  باحلجارة 
�أق��ر يف  قد  بن عياد �جلميلي،  بن �شلفيق  يدعى معجب 
بنت  ر�شمية  �ل�شعودية،  زوجته  ��شتدرج  �أن��ه  �لتحقيقات 
حمارب بن غ�شيم، مبفردها �إىل �ل�شحر�ء، ومن ثم قام 
برميها باحلجارة يف مو��شع عدة من ج�شدها، ثم �شدمها 
موقع  بح�شب  وجنينها.  وفاتها  �إىل  �أدى  مم��ا  ب�شيارته 
“�أخبار 24”. و�أو�شحت �لوز�رة يف بيانها باإحالة �جلاين 
ما  بثبوت  يق�شي  �شك  بحقه  �شدر  �لعامة  �ملحكمة  �إىل 
�لقاتل فقد  �ملجني عليها زوجة  �إليه، ونظر� لكون  ن�شب 
�أوًل  ق���ام ب�شربها  �أن���ه  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأم����ن،  غ��اي��ة  �أم��ن��ت��ه 
مثل  ولأن  بال�شيارة حتى �شدمها،  ثم لحقها  باحلجارة 
هذه �جلر�ئم تتجاوز �ملقتول �إىل �أمن �ملجتمع وطماأنينته، 
لقتله  بالقتل ح��د�ً  وملا �شبق فقد مت �حلكم على �جل��اين 
�ملجني عليها غيلًة. ونفذ حكم �لقتل بحق �جلاين �ملذكور 

�م�س �لول �لثالثاء مبحافظة حفر �لباطن.

يطعن نف�شه ليتهرب من العمل
تتملكهم  و�ل��رغ��ب��ة  �ل�����ش��ب��اح  ع��ن��د  �ل��ك��ث��ريون  ي�شتيقظ 
مر�شى  باأنهم  ل��الدع��اء  �لعمل،  يف  مبديرهم  لالت�شال 
بقية  ليم�شو�  �ل��ع��م��ل،  �إىل  �ل��ذه��اب  على  ق��ادري��ن  وغ��ري 
�لنهار يتابعون بر�جمهم �ملف�شلة على �شا�شة �لتلفزيون، 
�أق��دم على  لكن رج��اًل يابانيا ذهل بعيد�ً يف ذل��ك، عندما 
طعن نف�شه ب�شكني يف حمطة ناغويا للقطار�ت، ليحظى 
�ليابانية  �ل�شرطة  و�أل��ق��ت  �لعمل.  ع��ن  �لتغيب  بفر�شة 
نف�شه،  على طعن  �أق��دم  باأنه  �ع��رتف  رج��ل  على  �لقب�س 
ليتمكن من �لتهرب من �لعمل، وذلك بعد �أن �دعى يف وقت 
�شابق �أن رجاًل غريباً طعنه.  وبعد �أن طعن م�شارو ميور� 
) 54 عاماً( نف�شه يف �لورك، �ت�شل بال�شرطة و�دعى �أنه 
ولدى  يق�شي حاجته.  ب�شكني وهو  هاجمه  رج��اًل غريباً 
و�شول رجال �ل�شرطة �إىل �ملكان، وجدو� ميور� يحاول �أن 
بح�شب  �لأي�شر،  �لدماء من جرح يف فخذه  نزيف  يوقف 
ما ذكر موقع �أوديتي �شنرت�ل. وبعد ��شتدعاء فريق طبي 
بد�أ  �شم،   2.5 �إىل  �ل��ذي و�شل طوله  لعالج جرح ميور� 
�ملحققون باأخذ �إفادته، حيث قال �إنه كان يق�شي حاجته 
�ملياه مبحطة �ملرتو، عندما هاجمه �شخ�س من  يف دورة 
ل��ك��ن �ملحققني  ي��ه��رب،  �أن  ق��ب��ل  ل��ه طعنة  �خل��ل��ف ووج���ه 
ل���الأح���د�ث. و�أدرك  �ن��ت��ب��ه��و� �إىل ع���دة ث��غ��ر�ت يف رو�ي��ت��ه 
حتت  �نهار  ما  و�شرعان  يكذب،  ك��ان  ميور�  �أن  �ملحققون 
و�بل من �لأ�شئلة �ملوجهة له، ليعرتف باأنه كان يعاين من 
�أن يتغيب عنه ولو  بع�س �مل�شاكل يف �لعمل، وكان يرغب 

ليوم و�حد، ومل يجد طريقة للتغيب �شوى طعن نف�شه. 

دجاجة ت�شعل نزاعًا ع�شائريًا داميًا
�أدى  �ل��ع��ر�ق��ي،  �لنجف  مدينة  يف  ع�شائري  ن���ز�ع  ن�شب 
ده�س  ب�شبب  �آخ��ري��ن،  �ثنني  و�إ�شابة  �شخ�س  مقتل  �إىل 
دجاجة. وقال �شهود عيان، لوكالة رود�و �إن �شائقا ده�س 
ب�شيارته دجاجة بحي �مليالد يف �لنجف، ما ت�شبب بن�شوب 

نز�ع ع�شائري ومقتل �شخ�س و�إ�شابة �ثنني.

نيللي كرمي يف امل�شت�شفى
�لتو��شل  م��و�ق��ع  �أح���د  على  �لر�شمي  ح�شابها  ع��رب  ب�شرى  �لفنانة  �شاركت 
�لجتماي �شورة من زيارتها للممثلة نيللي كرمي يف �مل�شت�شفى، ظهرت فيها 

على �شرير �ملر�س.
�إنها  كرمي  نيللي  جمهور  كل  بطمن  �أن��ا  قائلًة:  �ل�شورة  على  ب�شرى  وعلقت 
�أثناء ت�شوير  �للي تعر�شت له  بخري ب�س حمتاجة �شوية ر�حة من �لإجهاد 
و�أن��ا عديت  يوم  كام  �لت�شوير من  �أثناء  تعبت  نيللي  �شعر...  لأعلى  م�شل�شل 
عليها يف �مل�شت�شفى و �أنا ر�يحة �لت�شوير ع�شان �أطمنكم عليها وع�شان حمد�س 

يفكر يفتي و يقول �أخبار م�س �شحيحة...�لف �شالمة حبيبتي.
نذكر �أن نيللي كرمي كانت قد تعر�شت لوعكة �شحية و�إغماء خالل ت�شويرها 

م�شل�شلها �جلديد لأعلى �شعر.

عار�صة تقدم زيا مقدما من دار مارجيال �صمن جمموعة اأزياء ن�صائية للخريف وال�صتاء يف باري�ض. )اأ ف ب(

اأ�شيبت باأورام 
من �شبغة ال�شعر

بح�شا�شية  ح��ام��ل  �م�����ر�أة  �أ���ش��ي��ب��ت 
يف  و�ن���ت���ف���اخ���ات  و�أور�م  م���ف���رط���ة 
وج���ه���ه���ا ب���ع���د ع������دة �����ش����اع����ات من 
�شعرها،  ع��ل��ى  �ل�شبغة  ����ش��ت��خ��د�م 
�إىل  نقلها  ����ش��ت��دع��ى  �ل���ذي  �لأم����ر 

�مل�شت�شفى لتلقي �لعالج �لالزم. 
�إ�شبلي )29  �شامنثا  وبعدما قامت 
�ل�شبغة على �شعرها  عاماً( بو�شع 
�لنتفاخات  ب����د�أت  ���ش��اع��ات،  ب��ع��دة 
�إىل  بالإ�شافة  وجهها،  على  تظهر 
�إىل  ونقلت  �لتنف�س،  يف  �شعوبات 
�ل����ف����ور.  وقالت  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ع��ل��ى 
�شامنثا معلقة على ما حدث: طاملا 
�شبغة  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ��شتخدمت 
عانيت من  و�أن  ي�شبق  �ل�شعر، ومل 
�ملرة  ه���ذه  ول��ك��ن يف  �أع���ر�����س.  �أي 
ب��دوت وكاأنني  �لأم��ر خمتلفاً.  كان 
�أفالم  �أح���د  م��ن  خميفة  �شخ�شية 
بالفعل.  فظيعاً  �أم��ر�ً  ك��ان  �لرعب، 
�لنتفاخات تظهر  بد�أت  و�أ�شافت: 
يف عيني �لي�شرى، وبعد 20 دقيقة 
�نتقلت �لنتفاخات �إىل �أنفي، �لأمر 
�ل���ذي �أث����ار �ل��رع��ب ل���دي وجعلني 
�أهرع �إىل �مل�شت�شفى وكانت �شامنثا 
�لعناية  جم���ال���ة  يف  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي 
�شبغة  ������ش����رتت  ق����د  و�ل���ت���ج���م���ي���ل 
على  وو�شعتها  �ل�شبت  ي��وم  �ل�شعر 
ر�أ�شها  ف��روة  تبد�أ  �أن  قبل  �شعرها، 
بالنتفاخ. وعانت  �لي�شرى  وعينها 
بعدما  م��ربح��ة  �آلم  م���ن  ���ش��ام��ن��ث��ا 
�شاءت حالتها.  وبح�شب ما ورد يف 
�شحيفة مريور �لربيطانية، مل ترد 
�شامنثا  حالة  م�شري  عن  �أنباء  �أي 
باأنها  �شرحت  �أنها  غري  �ل�شحية، 
من  م�شتح�شر  �أي  ت�شتخدم  ل��ن 
و�لعناية  �لتجميل  م�شتح�شر�ت 

ثانية قبل ��شت�شارة �لطبيب.

درا�شة توؤكد مقولة لكل امرئ من ا�شمه ن�شيب
�لعرب  قاله  ما  هذ�  ن�شيب"،  ��شمه  من  �مرئ  "لكل 
قدمياً. هذه �لفر�شية �لتي ي�شعب ت�شديقها، جاءت 
برجميات  على  بناء  �شحتها،  لتثبت  حديثة  در����ش��ة 
�إلكرتونية جنحت يف �لتنبوؤ باأ�شماء �أ�شخا�س �عتماد�ً 

على �شكلهم.
�لنا�س ي�شبهون  �إن  �إىل  تو�شل باحثون من عدة دول 
فريق  و�أك��د  باأ�شمائهم.  �ملرتبطة  �ل�شورة  �لغالب  يف 
�لباحثني �أن �مل�شاركني يف �لدر��شة على �شبيل �لتطوع 
ح�شب  لهم  بالن�شبة  �ملجهولني  �لأ�شخا�س  �شنفو� 
تو�شلو�  �أنهم  �أي  مده�س.  مبعدل  �ل�شحيح،  ��شمهم 
على  �عتماد�ً  �لتخمني  �شبيل  على  �ل�شحيح  ل�شمهم 

ما يوحي به �شكلهم. 
ك��م��ا �أو����ش���ح �ل��ب��اح��ث��ون، يف در�����ش���ة ن�����ش��رت يف جملة 
�شاكولوجي  �شو�شيال  �ند  بر�شوناليتي  �أوف  جورنال 
�مل��ع��ن��ي��ة ب��اأب��ح��اث ع��ل��م �ل��ن��ف�����س �لج��ت��م��اع��ي، �أن���ه من 
�ملمكن �أي�شاً �إعد�د بر�مج حا�شوبية قادرة على �لتنبوؤ 
�أّن  باأ�شماء �لأ�شخا�س �عتماد�ً على �شكلهم، موؤكدين 

�لت�شور�ت �لنمطية عن �لأ�شخا�س هي �لتي ت�شاعد 
يقارب  �أن  على  ذ�تياً  يتحقق  �ل��ذي  �لتنبوؤ  ملبد�أ  وفقاً 
�شخ�س ما يف مظهره �خلارجي ما يتوقعه �لآخرون 

منه. 
ت�شفيبرن  يونات  �إ�شر�ف  �لبحثي، حتت  �لفريق  وقال 
يحذرون  �لآب���اء  �إّن  بالقد�س،  �لعربية  �جلامعة  م��ن 
�أب��ن��اءه��م م��ن �حل��ك��م ع��ل��ى �ل��ن��ا���س وف��ق��اً ملظهرهم.. 
بع�س  ن�شتنتج  ح��ي��ث  ذل�����ك..  ن��ف��ع��ل  ج��م��ي��ع��اً  ول��ك��ن��ن��ا 
و�أمانته  ذكائه  مثل  ما  لإن�شان  �ل�شخ�شية  �ل�شفات 

وحنانه �عتماد�ً على �شكله. 
وت�شاءل �لباحثون: هل من �ملمكن �أن يحدث �لعك�س؟.. 
مبعنى: هل يوؤثر حكم �لآخرين علينا على �شكلنا؟. 
�لإن�شان على  ��شم  تاأثري  �لدر��شة على مدى  ورك��زت 
م��ظ��ه��ره، و�أج����رى �ل��ب��اح��ث��ون �ل��ع��دي��د م��ن �لتجارب 
�ل�شوؤ�ل حيث و�شعو� �شور�ً  ملعرفة �لإجابة على هذ� 
�أماما مئات من �ملتطوعني وطلبو� منهم �ختيار ��شم 

لهوؤلء من بني �أربعة �إىل خم�شة �أ�شماء. 


