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العراق يعلن الن�صر يف معركة حترير تكريت 
•• بغد�د-�أ ف ب:

اع��ل��ن رئي�س ال����وزراء ال��ع��راق��ي ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ال��ث��اث��اء الن�صر يف 
معركة حترير تكريت من ايدي تنظيم داع�س االرهابي الذي �صيطر 

على املدينة منذ حزيران يونيو املا�صي.
ان عملية  بيان  امل�صلحة يف  للقوات  العام  القائد  وهو  العبادي  وق��ال 

التحرير كانت بجهود عراقية ورفع العلم فوق مبنى املحافظة.
ق��وات االمن  ان  راف��د جبوري  با�صم احلكومة  املتحدث  اك��د  ب���دوره، 

التزال تقوم بتطهري بعد الو�صول اىل مركز املدينة.
حمافظة  يف  االمنية  اللجنة  رئي�س  ج��ب��ارة  جا�صم  ق��ال  جانبه،  م��ن 

�صاح الدين لفران�س بر�س مت حترير مدينة تكريت بالكامل.
النام�س، و�صباط كبار  اللواء حمد  الدين  وقام قائد �صرطة �صاح 
ت��ك��ري��ت لتقييم الو�صع  ب��ج��ول��ة يف م��دي��ن��ة  ال�����ص��رط��ة واجل��ي�����س  م��ن 
ل��ت��ويل حماية  ال�صرطة  ق���وات  ت��وزي��ع  املدينة واع���ادة  االم��ن��ي داخ���ل 
االح��ي��اء وامل��ن��ازل وممتلكات ال�����ص��ك��ان. ورف���ع حم��اف��ظ امل��دي��ن��ة رائد 
اجلبوري ورئي�س جمل�س املحافظة احمد الكرمي وكبار قادة ال�صرطة 

واجلي�س، العلم العراقي على مبنى املحافظة وجمل�س املحافظة.

كيف �سقط لقمان اأبو �سخر يف �سباك الأمن التون�سي؟

هكذا انطلق املخطط والدعم اللوج�صتي وك�صف اخللية..! 
•• �لفجر - تون�ص - خا�ص

تون�س  اإىل  موجها  ج��دي��دا  ت�صجيا  ن��اف��ع  اب��ن  عقبة  كتيبة  ن�صرت 
رّدا على عملية قف�صة االأمنية التي مت فيه الق�صاء على ت�صعة من 
عنا�صرها بينهم قائدها لقمان اأبو �صخر.  وتوعدت الكتيبة االإرهابية 
يف ت�صجيلها اجلديد باالنتقام لقتل منت�صبيها و بتنفيذ عمليات اأو�صع 
و اأكرب من تلك التي ا�صتهدفت متحف باردو منذ اأيام و راح �صحيتها 

�س13( )التفا�صيل  �صائحا.             20 بينهم  قتيا   23

حممد بن را�صد يقود م�صرية )معا من�صي( مب�صاركة �صيف ومن�صور بن زايد  )وام(

وفد موؤ�ص�صة خليفة الإن�صانية يوزع م�صاعدات على اأهايل جزيرة �صقطرى اليمنية
•• حديبو - �سقطرى --و�م:

االإن�صانية  ل��اأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  وف��د  وزع 
على  طبية  واأجهزة  واأدوي��ة  غذائية  مواد  �صملت  اإن�صانية  م�صاعدات 
اآل  اأحمد بن حمدان  ال�صيخ  اليمنية. وقال  اأه��ايل جزيرة �صقطرى 
نهيان الذي تراأ�س وفد املوؤ�ص�صة خال توزيع امل�صاعدات اإن االإمارات 
تتبواأ موقع الريادة على خارطة العمل االإن�صاين.)التفا�صيل �س3(

حممد بن را�صد يقود م�صرية »معا من�صي« لرت�صيخ ال�صلوكيات ال�صحية يف املجتمع الإماراتي

وعود بـ3,8 مليارات دولر يف موؤمتر الكويت

الإمارات تقدم م�صاعدات اإ�صافية بقيمة 367 مليون درهم لدعم الو�صع الإن�صاين يف �صوريا 

•• �أبوظبي-و�م:

قاد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - مب�صاركة الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية و�صمو ال�صيخ  زايد 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 
 2021 - فعالية م�صرية )معا من�صي( التي نظمتها احلملة الوطنية - 

اأطفالنا اأ�صحاء املنبثقة عن الربنامج الوطني لات�صال احلكومي. 
اأطفال  اأبوظبي..مب�صاركة  كورني�س  على  انطلقت  التي  امل�صرية  وت��اأت��ي 
املجتمع  يف  ال�صحية  ال�صلوكيات  لت�صجيع  ال��دول��ة  م��دار���س  خمتلف  من 
واأولياء  االأط��ف��ال  وم�صاعدة  املجتمعية  امل�صاركة  خ��ال  م��ن  االإم���ارات���ي 
بقالب  �صحي  حياة  منط  تبني  على  الدولة  مناطق  خمتلف  يف  اأمورهم 

من احلركة واملرح. 
مكتوم..االأطفال  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  و���ص��ج��ع 
امل�صاركني على ممار�صة الريا�صة ب�صكل يومي يف مدار�صهم وتبني اأمناط 
اهتمام  حم��ور  ه��ي  �صحتهم  ب���اإن  م��وؤك��دا   .. حياتهم  يف  �صليمة  �صحية 
التنمية  ن��واة  الأن��ه��م  امل��ج��االت  ك��ل  دعمهم يف  اإىل  ن�صعى  واأن��ن��ا  احلكومة 
والتطوير وهم من ي�صهمون يف دعم م�صرية الدولة لتكون دولة االإمارات 

من اأف�صل دول العامل بحلول يوبيلها الذهبي عام 2021. 
)التفا�صيل �س2(
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•• �لكويت-و�م-وكاالت:

العربية  االم�����ارات  دول���ة  اأع��ل��ن��ت 
م�صاعدات  ت��ق��دمي  ع���ن  امل��ت��ح��دة 
مليون   367 ب��ق��ي��م��ة  اإ���ص��اف��ي��ة 
الو�صع  ل���دع���م  اإم����ارات����ي  دره�����م 

االن�صاين يف �صوريا.
األقتها  التي  الكلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
بنت  ل���ب���ن���ى  ال�������ص���ي���خ���ة  م����ع����ايل 
التنمية  وزي����رة  القا�صمي  خ��ال��د 
اللجنة  رئي�صة  ال��دويل  والتعاون 
امل�صاعدات  لتن�صيق  االإم���ارات���ي���ة 
وفد  رئي�صة  اخلارجية  االإن�صانية 
الدويل  املوؤمتر  خال   .. الدولة 
الو�صع  لدعم  للمانحني  الثالث 
انطلق  الذي  �صوريا  يف  االإن�صاين 
ال��ي��وم مب�صاركة  ال��ك��وي��ت  ب��دول��ة 
ومنظمات  دول  ع����ن  مم���ث���ل���ني 

داعمة للو�صع االإن�صاين هناك.

عا�سفة احلزم ت�ستهدف قاعدة املخا ومواقع احلوثيني يف اإب

وزير اخلارجية اليمني يوؤكد قبول التحالف بعمل بري
•• �لريا�ص-وكاالت:

اأ�صرع  طالب وزير اخلارجية اليمني، ريا�س يا�صني، بدعم بري عربي يف 
وقت ممكن، موؤكداً ح�صولهم على رد اإيجابي من قوات التحالف العربي 
حول طلب بهذا ال�صاأن. وك�صف وزير اخلارجية اليمني اأن الرئي�س اليمني 
اليمن  بان�صمام  اأي��ام طلبا  ر�صميا خال  �صيقدم  ه��ادي،  ربه من�صور  عبد 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
التعاون  جمل�س  اإىل  ان�صمامنا  طلب  اإن  اليمني  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
عمل  فريق  �صن�صكل  واأ���ص��اف:  االإي����راين.  التمدد  ملواجهة  ه��و  اخلليجي 

م�صرتكا من الريا�س مع الرئي�س هادي وعدد من الوزراء.
كما اتهم يا�صني قوات �صالح بق�صف خميم الاجئني �صمال �صنعاء، الذي 
املدنيني  ت�صيب  التي  ال�صربات  معظم  اأن  موؤكدا  الع�صرات،  �صحيته  راح 

تاأتي من احلوثيني وقوات �صالح.
من ناحية اأخرى، اأكد وزير اخلارجية اليمني ما مت تداوله حول دور قائد 
احلر�س الثوري االإيراين يف اليمن، قائا اإن قا�صم �صليماين موجود فعليا 
يف اليمن. وقال اإن اإيران اأحبطت من القوة العربية اجلبارة التي بداأت يف 

وقت مل تتوقع فيه مثل هذا االإجماع العربي.
ال�صجون،  اأحد  اإىل  اإدخ��ال م�صادات طائرات  اأن احلوثيني حاولوا  وك�صف 
واأنهم يحاولون اقتحام عدن باأي و�صيلة. كما اأو�صح اأن �صالح يرتب لدخول 

عدن منذ فرتة طويلة، واأنهم يريدون اأن يدمروا اليمن مبن فيه.
القاعدة اجلوية  غ��ارات على  �صنت طائرات قوات عا�صفة احلزم  ميدانيا 
يف منطقة املخا جنوب غربي اليمن، وا�صتهدف الق�صف مواقع للحوثيني 

مبحافظة اإب مما اأدى اإىل مقتل 18 حوثيا وفق م�صادر حملية.
للحوثيني  ت��اب��ع��ة  للتفتي�س  ن��ق��اط��ا  ق��ب��ل��ي��ون  م�����ص��ل��ح��ون  ه��اج��م  ح���ني  يف 
مبديرية القفر باإب، وقاموا باإزالتها واأ�صر �صتة اأ�صخا�س وا�صتعادة املجمع 
احلكومي. كما اأ�صافت امل�صادر اأن الق�صف ا�صتهدف اأي�صاً مدينة ال�صالع 
و�صواحيها بهدف اإف�صال حماوالت جماعة احلوثي وموالني لها ال�صيطرة 

على املحافظة.
يف غ�صون ذلك، اأوقفت اللجان ال�صعبية وم�صلحو القبائل تقدم احلوثيني 
وح��ل��ف��ائ��ه��م ب��امل��ن��ط��ق��ة رغ���م ال��ق�����ص��ف امل��ت��وا���ص��ل م��ن دب���اب���ات ال���ل���واء 33 
التابعة للحوثيني على املدينة، االأمر الذي اأوقع قتلى وجرحى ب�صفوف 

املدنيني.
واللواء 33 مدرع املعروف بوالئه ل�صالح واحلوثيني، يقوده العميد الركن 
عبد اهلل �صبعان، ويخو�س منذ اأيام مب�صاندة م�صلحي احلوثيني مواجهات 

�صر�صة مع قوات قبلية موالية للرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي.
كما ا�صتهدف مع�صكران للحر�س اجلمهوري املوايل للرئي�س ال�صابق علي 
غارات،  ب��اأرب��ع  ال��ث��اث��اء  �صباح  احل��وث��ي��ني  م��ع  املتحالف  �صالح  اهلل  عبد 

و�صوهدت اأعمدة الدخان ترتفع فوق املوقع، كما قال �صهود.

لبنى  ال�صيخة  م��ع��ايل  وت��ق��دم��ت 
االإمارات  القا�صمي يف كلمة دولة 
لدولة  بال�صكر   .. امل��وؤمت��ر  اأم����ام 
و�صعبا  حكومة  ال�صقيقة  الكويت 
يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب 

االأحمد  ���ص��ب��اح  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و 
اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت 
ال�صت�صافتها  االن�����ص��ان��ي��ة  ق��ائ��د 
املوؤمتر الدويل الثالث للمانحني 
.. موؤكدة تقدير االإم��ارات للدور 

ال�����ري�����ادي ال������ذي ا���ص��ط��ل��ع��ت به 
العمل  ����ص���اح���ات  ع���ل���ى  ال���ك���وي���ت 
م�صتوى  على  ال�صيما  االإن�����ص��اين 
االأزم������ة ال�����ص��وري��ة وج��ه��وده��ا يف 
االأول  املوؤمترين  واإجن��اح  تنظيم 
اللذين  ل���ل���م���ان���ح���ني  وال�����ث�����اين 
العامني  خ����ال  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��م��ا 

املا�صيني.      )التفا�صيل �س3(
م���ن ج��ان��ب��ه اع��ل��ن االم����ني العام 
ل�����امم امل���ت���ح���دة ب�����ان ك����ي مون 
امل�������ص���ارك���ة يف  ال�������دول  ام�������س ان 
�صوريا  اجل  املانحني من  موؤمتر 
 3،8 بتقدمي  وع���دت  الكويت  يف 

مليارات دوالر.
وقال بان يف ختام املوؤمتر الدويل 
للم�صاعدة  ل��ل��م��ان��ح��ني  ال��ث��ال��ث 
االن�����ص��ان��ي��ة يف ���ص��وري��ا ان وع���ودا 
دوالر  م���ل���ي���ارات   3،8 ب��ت��ق��دمي 
�صخية  وع���ود  ان��ه��ا   )...( قطعت 

لبنى القا�صمي خال املوؤمتر الدويل للمانحني يف الكويت  )وام(

داع�ش يعدم الع�صرات بينهم اأطفال يف �صوريا
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•• بريوت-�أ ف ب:

اعدم تنظيم داع�س االإرهابي اأم�س 37 مدنيا 
على االقل بينهم اطفال يف قرية املبعوجة يف 
اعلن  م��ا  وف��ق  ���ص��وري��ا،  و�صط  حمافظة حماة 

املر�صد ال�صوري حلقوق االن�صان.
اأع�����دم عائات  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ان  امل��ر���ص��د  وق�����ال 
وذبحا  حرقا  واط��ف��ال  ن�صاء  م��ن  موؤلفة  ع��دة 
وب��اط��اق ال��ر���ص��ا���س ب��ع��د اق��ت��ح��ام��ه القرية 
وقت  يف  متكنت  النظام  ق��وات  ان  اىل  م�صريا 
مقاتلي  وط���رد  للهجوم  الت�صدي  م��ن  الح��ق 

التنظيم واعادة �صيطرتها على القرية.
الر�صمي يف �صريط  ال�صوري  التلفزيون  واورد 
عاجل ان وحدة من اجلي�س والقوات امل�صلحة 
ال�صعبي  ال���دف���اع  م���ع جم��م��وع��ات  ب��ال��ت��ع��اون 

ارهابيا على قرية  وااله��ايل ي�صدون هجوما 
املبعوجة ويكبدونهم خ�صائر فادحة.

القرية  ���ص��ب��اح��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م��ق��ات��ل��و  وه���اج���م 
ال���واق���ع���ة يف ري����ف ال�����ص��ل��م��ي��ة وا���ص��ت��ب��ك��وا مع 
م�����ص��ل��ح��ني حم��ل��ي��ني م���وال���ني ل��ل��ن��ظ��ام. وقال 
امل��ر���ص��د ان اال���ص��ت��ب��اك��ات ت��زام��ن��ت م��ع ق�صف 
ج���وي وم��دف��ع��ي ل���ق���وات ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى نقاط 

متركز التنظيم يف املنطقة.
واو�صح عبد الرحمن ان تنظيم داع�س يحاول 
التقدم يف ريف ال�صلمية لقطع طريق االمداد 
�صيطرتها  مناطق  اىل  النظام  لقوات  الوحيد 
يف حمافظة حلب. و�صن التنظيم قبل اقل من 
ال�صيخ  منطقة  يف  مماثا  هجوما  ا�صبوعني 
63 عن�صرا  ا�صفر عن مقتل  امل��ج��اورة  ه��ال 

من قوات النظام وامل�صلحني املوالني لها.

تربئة 236 �صابطا متهمني 
مبحاولة انقالبية يف تركيا 

•• �إ�سطنبول-رويرتز:

اإن حمكمة تركية  ال��دف��اع  ق��ال حم��ام م��ن فريق 
ب������راأت ج��م��ي��ع امل���دع���ى ع��ل��ي��ه��م وع����دده����م 236 
تتعلق  مل��ح��اك��م��ة  اإع������ادة  ���ص��اب��ط��ا يف اجل��ي�����س يف 
مبوؤامرة مزعومة عام 2003 لاطاحة برئي�س 
الوزراء اآنذاك رجب طيب اإردوغان وذلك بعدما 
اأن الدليل الرئي�صي غري مقبول.  اعترب االدعاء 
وق�صت حمكمة يف عام 2012 بحب�س ال�صباط 
 .2003 للعام  التي تعود  يف موؤامرة )املطرقة( 
خططا  ت�صمنت  امل����وؤام����رة  اأن  م���زاع���م  واف�����ادت 
اليونان  ل��ت��ف��ج��ري م�����ص��اج��د واث������ارة ����ص���راع م���ع 
تركيا مم��ا ميهد  ط��ائ��رات  م��ن  واح���دة  با�صقاط 

الطريق ال�صتياء ع�صكري على ال�صلطة.
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات

حممد بن را�صد يقود م�صرية معا من�صي لرت�صيخ ال�صلوكيات ال�صحية يف املجتمع الإماراتي

 •• �أبوظبي-و�م:

قاد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - مب�صاركة الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
ال�صيخ  الداخلية و�صمو  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 
 2021  - الوطنية  احلملة  نظمتها  التي  من�صي  معا  م�صرية  فعالية   -

اأطفالنا اأ�صحاء املنبثقة عن الربنامج الوطني لات�صال احلكومي. 
اأطفال  اأبوظبي..مب�صاركة  كورني�س  على  انطلقت  التي  امل�صرية  وت��اأت��ي 
املجتمع  يف  ال�صحية  ال�صلوكيات  لت�صجيع  ال��دول��ة  م��دار���س  خمتلف  م��ن 
واأولياء  االأط��ف��ال  املجتمعية وم�����ص��اع��دة  امل�����ص��ارك��ة  م��ن خ��ال  االإم���ارات���ي 
اأمورهم يف خمتلف مناطق الدولة على تبني منط حياة �صحي بقالب من 

احلركة واملرح. 
مكتوم..االأطفال  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  و���ص��ج��ع 
امل�صاركني على ممار�صة الريا�صة ب�صكل يومي يف مدار�صهم وتبني اأمناط 
�صحية �صليمة يف حياتهم .. موؤكدا باإن �صحتهم هي حمور اهتمام احلكومة 
واأننا ن�صعى اإىل دعمهم يف كل املجاالت الأنهم نواة التنمية والتطوير وهم 
من ي�صهمون يف دعم م�صرية الدولة لتكون دولة االإمارات من اأف�صل دول 

العامل بحلول يوبيلها الذهبي عام 2021. 
ال�صحية تبداأ  واأمن��اط احلياة  املمار�صات  اأن م�صوؤولية تعزيز  واأكد �صموه 
ال�صغر كي تكون عادة  �صليم يف  اأف�صل وقت لغر�صها ب�صكل  و  النف�س  من 
امل�صوؤوليات  يومية يلتزمها االإن�صان طوال حياته بغ�س النظر عن حجم 
اإىل  كافة  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  �صموه  عاتقه..داعيا  على  امللقاة 
يف  ال�صحية  ال�صلوكيات  املجتمع  اأف���راد  تبني  باأهمية  التوعية  ���ص��رورة 

حياتهم اليومية. 
اإىل  املا�صي  يناير  �صهر  مطلع  انطلقت  التي  احلملة  فعاليات  وت�صتمر 
منت�صف �صهر اإبريل القادم اإذ مت تنظيم العديد من الفعاليات واالأن�صطة 
التوعوية مثل فعالية معا جنري والتي �صارك فيها العديد من املدار�س يف 

خمتلف اإمارات الدولة. 
العائات  اإىل ت�صجيع  التي تهدف  كما نظمت احلملة فعالية معا من�صي 
اأنحاء  يف  جماعي  ب�صكل  امل�صي  ريا�صة  ممار�صة  على  واالأط��ف��ال  وال�صباب 
م��ب��ت��ك��ر يف كورني�س  ب�����ص��ك��ل  ال�����ص��ح��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��دمي  اإذ مت  ال���دول���ة 
يف  واخلوانيج  الرب�صاء  حديقتي  بجانب  جمريا  �صاطئ  ومم�صى  اأبوظبي 
دبي ومم�صى واجهة املجاز املائية يف ال�صارقة كما بداأ تطبيقها يف كل من 

كورني�س القوا�صم يف راأ�س اخليمة وكورني�س عجمان. 
حماور  اإح���دى   .. اأ�صحاء  اأطفالنا   2021  - الوطنية  احلملة  تعترب  و 

الربنامج الوطني لات�صال احلكومي والذي ي�صرت�صد باالأجندة الوطنية 
للتعامل مع ق�صية  كامل  2021 يف تخ�صي�س حم��ور  االإم���ارات  وروؤي���ة 
امل�صتهدف  االإم��ارات واحلد منها وحتقيق  ال�صمنة لدى االأطفال يف دولة 
 ..  2021 ع��ام  بحلول  املائة  يف   12 اإىل  ال�صمنة  ن�صبة  خلف�س  الوطني 
ن��ظ��ام �صحي م�����ص��ت��دام يف املجتمع  ت��وح��ي��د اجل��ه��ود الإر����ص���اء  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
االإماراتي والذي يتطلب اأن تكون البداية مع االأطفال باعتبارهم اللبنة 

االأ�صا�صية للمجتمعات. 
على  ت�صتمل  اأ���ص��ح��اء  اأط��ف��ال��ن��ا   2021  - ال��وط��ن��ي��ة  احل��م��ل��ة  اأن  ي��ذك��ر 
الفعاليات  متابعة  املمكن  ومن  ال�صحية  التوعوية  االأن�صطة  من  العديد 
ال���ق���ادم���ة م����ن خ�����ال ح�������ص���اب���ات ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي ع���ل���ى تويرت 
www. االإلكرتونية  املواقع  اأو   npgc2021 واليوتيوب  واإن�صتجرام 

 ./ www.npgc2021.ae و healthychildren2021.ae

مفتي عام كو�صوفا يثمن امل�صاعدات 
التي تقدمها الإمارات لبلده

 •• �أبوظي-و�م:

كو�صوفا  عام جمهورية  ترناقا مفتي  نعيم  ال�صيخ  ثمن 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  تقدمه  ال��ذي  امل�صتمر  ال��دع��م 
املتحدة لباده يف خمتلف املجاالت. وقال ال�صيخ ترناقا 
اخلوري  حاجي  حممد  �صعادة  مع  عقده  اجتماع  عقب 
نهيان لاأعمال  اآل  زايد  بن  مدير عام موؤ�ص�صة خليفة 
االن�صانية يف مقر املوؤ�ص�صة يف اأبوظبي اليوم ..اإن كو�صوفا 
االإمارات  دول��ة  وقفته  ال��ذي  امل�صاند  املوقف  تن�صى  لن 
معها منذ االأح��داث التي �صهدتها منطقة البلقان قبل 
االإم���ارات قدمت  اأن  .. م�صريا اىل  15 عاما  اأك��ر من 
يف  و�صاهمت  كو�صوفا  ل�صعب  متعددة  اإغاثية  م�صاعدات 

اإعادة بناء عدد من مرافق البنية التحتية كامل�صت�صفيات 
اأك��د �صعادة مدير عام  . م��ن جانبه  وامل��دار���س وغ��ريه��ا 
االن�صانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  موؤ�ص�صة 
�صاحب  م��ن  وبتوجيهات  املوؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجية  اأن   ..
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
اآل  حفظه اهلل و �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
باأ�صكاله  االن�صاين  العون  تقدمي  على  تقوم   .. امل�صلحة 
والكوارث  للمحن  تتعر�س  التي  وال�صعوب  للدول  كافة 
من  اأك��ر  و�صلت  املوؤ�ص�صة  م�صاعدات  اأن  اىل  م�صريا   ..
60 دولة يف العامل وطالت مئات االآالف من العائات 

املت�صررة من الكوارث واحلروب.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقيم خطة المارات للتاأهب للطوارئ يف حمطة الطاقة النووية
 •• �أبوظبي-و�م:

و�صعت دولة االإمارات العربية املتحدة ترتيبات 
على  ت�صتند  النووية  للطوارئ  فعالة  اإداري���ة 
نظام الدولة املتقدم للت�صدي للطواري وذلك 
وف��ق��ا ل��ف��ري��ق م��ن خ����رباء االأم�����ان الدوليني 
ا���ص��ت��ك��م��ل��وا ام�����س م��ه��م��ة ا���ص��ت��ع��را���س وتقييم 
ا�صتمرت  للطوارئ  للت�صدي  الدولة  خلطط 

ملدة 11 يوما.
..�صكلت  االإم���ارات  دول��ة  وبناء على طلب من 
خدمة  بعثة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
ا���ص��ت��ع��را���س ال��ت��اأه��ب ل��ل��ط��واري م��وؤل��ف��ة من 
الوكالة  م��ن  وخ����رباء  دول��ي��ني  خ���رباء  �صبعة 
يف  الدولة  اأح��رزت��ه  ال��ذي  التقدم  ال�صتعرا�س 
اإع����داد ت��داب��ري ال��ت��اأه��ب وال��ت�����ص��دي ال��ت��ي يتم 
تطبيقها حال وقوع حالة طارئة م�صتبعدة يف 
الت�صييد  قيد  النووية  للطاقة  براكة  حمطة 

حاليا يف املنطقة الغربية الإمارة اأبوظبي.
للت�صدي  االإم��������ارات  دول����ة  خ��ط��ة  وت��ق��ت�����ص��ي 
للطوارئ النووية جهودا متنا�صقة من خمتلف 
اجلهات امل�صوؤولة يف الدولة مبا يف ذلك الهيئة 
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث 
للطاقة  االإم��ارات  وموؤ�ص�صة  الداخلية  ووزارة 
ال��ن��ووي��ة وه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ب��اأب��وظ��ب��ي وجهاز 
االحتادية  والهيئة  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي 
ت��ت��ع��اون جميعها  وال���ت���ي  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��رق��اب��ة 
التاأهب  ا���ص��ت��ع��را���س  خ��دم��ة  �بعثة  ف��ري��ق  م��ع 

للطواري ..ووفرت املعلومات املطلوبة للتقيم 
ال�صامل.

ع��ل��ى تطوير  ت��ل��ك اجل��ه��ات جمتمعة  وت��ع��م��ل 
للطوارئ  ال���ت���اأه���ب  ت���داب���ري  ج��م��ي��ع  وت��ن��ف��ي��ذ 
قبل  وذلك  واختبارها  لها  والت�صدي  النووية 
براكة  حمطة  يف  مفاعل  اأول  بت�صغيل  ال��ب��دء 

للطاقة النووية.
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  فريق  واأ�صاد 
املنا�صبة  اخل��ط��ط  و���ص��ع  يف  االم����ارات  بجهود 
نواح  ع��دة  �صملت  وال��ت��ي  ل��ل��ط��وارئ  للت�صدى 
متميزة قد ي�صتفيد منها خمططو الطواريء 

يف البلدان االأخرى.
ملراكز  موقعني  وج��ود  يعد  املثال  �صبيل  فعلى 
عمليات الطوارئ امل�صوؤولة عن اإدارة الطواري 
يف كل من حمطة الطاقة النووية ويف املنطقة 
دولة  جتهز  ..ح��ي��ث  ج��ي��دة  ممار�صة  املحيطة 
االإمارات هذا املركز يف الروي�س على بعد 50 
كيلومرتا من حمطة براكة للطاقة النووية.

ووفقا لبيان �صحفي اأ�صدرته الوكالة الدولية 
اإن  الوكالة  فريق  رئي�س  ق��ال  الذرية  للطاقة 
الطوارئ  اإدارة  عمل  الإط���ار  ف��ري��دة  ميزة  ه��ذ 
ال��ن��ووي��ة ل��دول��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
امل�صغل  ب��ني  التعاون  فاعلية  تعزز  اأن  وميكن 
املوقع على نحو  اإدارة الطوارئ خارج  وجهات 
للطوارئ  ت�صدي  اأي  جناح  مفتاح  وهي  كبري 
. واأثنى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
على ج��ه��ود دول���ة االإم�����ارات يف و���ص��ع تعريف 

قد  التي  اجل��ه��ات  وم�صوؤوليات  الأدوار  وا���ص��ح 
بالتقدم  ..واأ�����ص����اد  ال��ن��ووي��ة  ال���ط���وارئ  ت��دي��ر 
املرافق  تطوير  يف  اح���رازه  يتم  ال��ذي  الكبري 
واالإمكانات الإدارة الت�صدي الطبي ال�صروري 

عقب حدوث طارئ نووي.
النواحي  يف  االر���ص��ادات  بع�س  الفريق  وح��دد 
زيادة  ال��ت��ق��دم مثل  م��ن  م��زي��دا  تتطلب  ال��ت��ي 
ترتيبات  ح��ول  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عملية  تو�صيح 
باالإ�صافة  ن��ووي  ط��ارئ  وق��وع  اأثناء  الت�صدي 
اإىل حث فريق بعثة خدمة ا�صتعرا�س التاأهب 
دولة  يف  للطوارئ  الت�صدي  جهات  للطواري 
مع  التوا�صل  خطط  ا�صتكمال  على  االإم���ارات 

اجلمهور اأثناء وقوع طارئ نووي.
الكعبي  علي  �صعادة حمد  اأك��د  املنا�صبة  وبهذه 
الدولية  الوكالة  الدائم للدولة لدى  املندوب 
ملتزمة  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  ال��ذري��ة  للطاقة 
حماية  اىل  يهدف  النووية  للطاقة  بربنامج 

النا�س والبيئة وفقا الأعلى املعايري املمكنة .
واأو�صح اأن اأهمية بعثة التقييم التابعة للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تاأتي من كونها تعزز 
ب��ن��اء ج��ه��ود االم����ارات للتاأكد من  وع��ل��ى نحو 

ا�صتيفاء تلك املعايري .
لرتتيبات  ا���ص��ت��ع��را���ص��ه��ا  اإىل  وب���االإ����ص���اف���ة 
االإمارات  لدولة  النووية  للطوارئ  الت�صدي 
..اأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة 
�صاما  تقييما  �صملت  �صابقة  تقييمة  مهمات 
الإطار العمل الرقابي النووي لدولة االإمارات 

العربية املتحدة.
ا�صتعرا�س  خ���دم���ة  ب��ع��ث��ة  ال���وك���ال���ة  و����ص���ريت 
بع�س  �صملت   2011 ع��ام  يف  متكامل  رقابي 
م��ك��ون��ات ال��ت�����ص��دي ل��ل��ط��واري ..وق�����رر فريق 
اأن  للطواري  التاأهب  ا�صتعرا�س  خدمة  بعثة 
ح�صمت  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة 
للطوارئ  التاأهب  واق��رتاح��ات  تو�صيات  كافة 
والت�صدي لها التي رفعتها تلك البعثة. وقدم 
التاأهب  ا�صتعرا�س  خدمة  بعثة  خ��رباء  اليوم 
الذي  لا�صتعرا�س  تقرير  م�صودة  للطوارئ 
التقرير  ي�صتكملوا  اأن  املتوقع  ..وم��ن  اأج��روه 

النهائي يف غ�صون ثاثة اأ�صهر.
التاأهب  ا�صتعرا�س  خدمة  اأن  باليذكر  جدير 
للطواري هي اإحدى بعثات ا�صتعرا�س النظراء 
التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لتقوية االأمان النووي لدى الدول االأع�صاء. 
وتركز بعثة خدمة ا�صتعرا�س التاأهب للطوارئ 
على الرتتيبات واالإمكانات للتاأهب للطوارئ 
وبعثات  لها.  والت�صدي  واالإ�صعاعية  النووية 
لي�صت  ل��ل��ط��واري  ال��ت��اأه��ب  ا�صتعرا�س  خ��دم��ة 
اإىل  ت��ه��دف  وامن���ا  تفتي�س  اأو  ت��دق��ي��ق  ب��ع��ث��ات 
توفري ا�صتعرا�س مفتوح و�صفاف مع ت�صجيع 
التبادل املهني لاأفكار واأف�صل املمار�صات بني 
خرباء اال�صتعرا�س وزمائهم. وت�صتند بعثات 
خ��دم��ة ا���ص��ت��ع��را���س ال��ت��اأه��ب ل��ل��ط��وارئ على 
معايري اأمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يف الطوارئ النووية واالإ�صعاعية. 

يف اإطار تطوير عملية دفع تعرفة خدمات احلافالت العامة

دائرة النقل تعلن عن اإطالق نظام الدفع الآيل ببطاقة حافالت الذكية
حممد العتيبة:النظام ي�صهل عملية �صعود الركاب وتنظيمها مما �صيحد من مدة النتظار

•• تغطية - رم�سان عطا

لتطوير  احل��ث��ي��ث  ���ص��ع��ي��ه��ا  ���ص��م��ن 
وحت���������ص����ني خ�����دم�����ات احل����اف����ات 
ا�صتخدامها  وت�����ص��ه��ي��ل  ال���ع���ام���ة 
وا�صتدامتها، اأعلنت دائرة النقل يف 
اأبوظبي �صباح ام�س خال موؤمتر 
�صحفي عقد بفندق اجلمريا ابراج 
الدفع  اإطاقها نظام  االحت��اد عن 
االآيل ببطاقات "حافات" الذكية 
يف  العامة  احلافات  تعرفة  لدفع 
اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وذل���ك اب��ت��داء من 

املقبل. مايو  �صهر  من   15
اجلديدة  ال��دف��ع  بطاقات  وتتميز 
ب��اإم��ك��ان��ي��ة اإ����ص���اف���ة ر���ص��ي��د معني 
اإىل  واإع��ادة تعبئته، هذا باالإ�صافة 

يف  ي�صهم  مم��ا  الثانية  م��ن  اأج����زاء 
ال�صعود  ع��ن��د  االزدح��������ام  ت��ق��ل��ي��ل 
والنزول من احلافلة. هذا ويهدف 
"حافات"  بطاقات  نظام  اإط��اق 
اجلديد، الذي �صيتم تطبيقه على 
مراحل يف جميع احلافات العامة 
اأبوظبي، اإىل  اإم��ارة  اأنحاء  يف كافة 
مت��ك��ني ال���رك���اب م���ن دف����ع تعرفة 
و�صريعة  �صهلة  بطريقة  رحاتهم 

واآمنة.

امتيازات ح�سرية
����ص���رح حممد  ال�������ص���دد،  ه����ذا  ويف 
نا�صر العتيبة – مدير عام مكتب 
ال��ن��ق��ل ب��احل��اف��ات ب��ال��وك��ال��ة  يف 
البطاقة  تعمل هذه  النقل:  دائ��رة 

اقتطاع  على  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ذك��رة  اأو 
القيمة  تعرفة  رحلة احلافلة من 
املحفظة  يف  امل���خ���زن���ة  ال���ن���ق���دي���ة 
احت�صاب  ويتم  ه��ذا  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
على  ب��ن��اء  تلقائي  ب�صكل  التعرفة 
ال���راك���ب يف  ال��ت��ي قطعها  امل�����ص��اف��ة 
احلافلة  اإىل  �صعوده  منذ  رحلته 

وحتى نزوله منها. 
هذا  اإط����اق  اأن  العتيبة  واأ����ص���اف 
�صيعمل  ل��ل��دف��ع  ال���ذك���ي  ال���ن���ظ���ام 
على ت�صهيل عملية �صعود الركاب 
وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا مم���ا ���ص��ي��ح��د م���ن مدة 
احلافلة  ����ص���ائ���ق  اأم�������ام  االن���ت���ظ���ار 
و�صي�صمح  ال��رح��ل��ة،  ت��ع��رف��ة  ل��دف��ع 
امل�������ص���رح لهم  ال�����رك�����اب  ب�������ص���ع���ود 
بركوب احلافلة دون غريهم ب�صكل 

البطاقات  ه��ذه  اأن  واأ���ص��ار  �صل�س. 
ب����ع����دة خ�����ص��ائ�����س متكن  ت��ت��م��ي��ز 
بطاقاتهم  ت�صجيل  م���ن  ال���رك���اب 
ح�صرية  ب���ام���ت���ي���ازات  ومت��ت��ع��ه��م 
فقدان  حال  يف  ر�صيدهم  كحماية 

بدل  باإ�صدار  �صرقتها  اأو  البطاقة 
���ص��ورة ومعلومات  واإ���ص��اف��ة  ف��اق��د 
يوؤهله  مم��ا  ال�صخ�صية  امل�صتخدم 
لربنامج النقاط والعرو�س املميزة 

عند اال�صتعمال املتكرر.

اإم��ك��ان��ي��ة تعبئة  ه���ذا ف�����ص��ًا ع���ن 
ال��ر���ص��ي��د ع��رب ال��دف��ع ال��ن��ق��دي اأو 
اأجهزة  ع���رب  االئ���ت���م���ان  ب���ط���اق���ات 
اأنحاء  ك��اف��ة  امل��ن��ت�����ص��رة يف  ال��ن��ظ��ام 

االإمارة.

اإم��ك��ان��ي��ة اإ���ص��اف��ة خ��دم��ات اأخ���رى 
االأ�صبوعية  ال��ت��ن��ق��ل  ك��ت�����ص��اري��ح 

وال�صهرية.
بتمريرها  البطاقات  ه��ذه  وتعمل 

على اأجهزة التح�صيل االإلكرتوين 
احلافات  م���داخ���ل  ع��ل��ى  امل��ث��ب��ت��ة 
وذكية  �صل�صة  ب��ط��ري��ق��ة  م��ب��ا���ص��رة 
يف  ال��ت��ع��رف��ة  حت�صيل  م��ن  متكنها 
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

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

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بازا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صام اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

كلية الإمارات للتكنولوجيا تت�صدى ملخاطر ه�صا�صة العظام 
نظمت ادارة �صوؤون الطلبة والت�صجيل بكلية االإمارات للتكنولوجيا باأبوظبي 
العظام  ه�صا�صة  خم��اط��ر  ح��ول  والطلبة  الكلية  ملوظفي  ت��وع��وي��ة  حملة 
بالتعاون مع مركز اإك�صرتالطبي وذلك يف اإطار خطة االدارة لتوعية الطلبة 
جراحة  ا�صت�صاري  �صلوم  اأن��ط��وان  الدكتور  القى  احلملة  وخ��ال   . �صحياً 
للج�صم  العظمي  الهيكل  لها  يتعر�س  ال��ذي  امل�صاكل  على  ال�صوء  العظام 
اأثناء  خا�صة  ال�صيدات  لها  تتعر�س  التي  وامل�صاكل  عليه  املحافظة  وكيفية 
الطالبات  املحا�صرة مناق�صة بني  بعد  ودارت   ، ال��والدة  وبعد  فرتة احلمل 

والدكتور مت خالها اإجابة جميع ا�صتف�صاراتهم .
ويف نهاية اللقاء قام اال�صتاذ  حممد عطية رئي�س ق�صم �صوؤون الطلبة ب�صكر 
اإدارة املركز على جهودهم وقدم �صهادة تقدير للمركز ت�صلمها املحا�صر نيابة 
عنهم. واأ�صارت احلملة اىل ان ه�صا�صة العظام هو تعبري يطلق على نق�س 

غري طبيعي وا�صح يف كثافة العظام، وتغري نوعيته مع تقدم العمر. فالعظام 
يف احلالة الطبيعية ت�صبه قطعة االإ�صفنج املليء بامل�صامات ال�صغرية. ويف 
امل�صامات ويكرب حجمها وت�صبح  حالة االإ�صابة به�صا�صة العظام يقل عدد 
اأن تتك�صر مبنتهى  اأكر ه�صا�صة وتفقد �صابتها، وبالتايل ميكن  العظام 
امل�صابني به�صا�صة  املر�صى  العظام االأكر عر�صة للك�صر يف  ال�صهولة. وان 
العظام هي الفخذ والورك ، وال�صاعد- عادة فوق الر�صغ مبا�صرة- والعمود 
الفقري قد جتعل  العمود  التي ت�صيب عظام فقرات  الك�صور  اإن  الفقري. 
ت�صبح  وق��د  ال��ط��ول،  يف  ينق�صون  العظام  به�صا�صة  امل�صابني  االأ�صخا�س 
ظهورهم منحنية ب�صدة وحمدبة.   واو�صحت احلملة ان ه�صا�صة العظام 
رقة  اأك��ر  تدريجياً  العظام  ت�صبح  اإذ  �صنوات،  ع��دة  م��دى  على  ع��ادة  تن�صاأ 
واأكر ه�صا�صة.  واو�صحت احلملة اأن ه�صا�صة العظام اأكر �صيوعاً يف الن�صاء 

عنه يف الرجال. فه�صا�صة العظام ت�صيب الن�صاء يف منت�صف االأربعينات بل 
ال�صن. خماطر  املتقدمات يف  العمر كما ت�صيب  الثاثينات من  واأي�صاً يف 
اإجمايل  تفوق  الن�صاء  عند  العظام  ه�صا�صة  ب�صبب  ال��ورك  يف  ك�صر  ح��دوث 
خماطر حدوث �صرطان الثدي وعنق الرحم والرحم واملباي�س جمتمعة. 
فاإن حوايل 80 يف املائة من النا�س امل�صابني بك�صر الورك يكونوا عاجزين 
عن ال�صري بعد �صتة �صهور. واالأخطر من ذلك فاإن ما ي�صل اإىل 20 يف املائة 
من النا�س يتوفون خال �صنة واحدة بعد تعر�صهم لك�صر الورك. اأنه من 
ال�صعب جداً تقدير عدد االأ�صخا�س امل�صابني فعًا به�صا�صة العظام ولكنهم 
اأن املر�س ع��ادة غري م��وؤمل، ف��اإن العديد من  مل يعرفوا ذلك بعد. فحيث 
هوؤالء االأ�صخا�س ال تكون لديهم اأدنى فكرة عن اإ�صابتهم مبر�س ه�صا�صة 
العظام حتى يتعر�صون لك�صر. ويرى اخلرباء اأن حوايل 25 يف املائة من 

الن�صاء فوق �صن اخلم�صني م�صابات به�صا�صة العظام وحوايل ن�صف جميع 
الن�صاء البي�س فوق هذا ال�صن معر�صات ملخاطرة االإ�صابة به�صا�صة العظام. 
اأو تقليل فر�صة االإ�صابة به�صا�صة العظام من  ودعت احلملة اىل  الوقاية 
خال القيام  بع�س اخلطوات التي ميكن اتخاذها لتقليل فر�صة التعر�س 
له�صا�صة العظام: ومنها تناول الغذاء الغني بعن�صر الكال�صيوم حيث بعد �صن 
الكال�صيوم  لعن�صر  وب�صكل مت�صارع  العظام  تبداأ مرحلة خ�صارة  الثاثني، 
احليوي ولهذا يجب تناول الغذاء املائم الكفيل بتلبية احتياجات اجل�صم 
ومنتجاته  :احلليب  يف  الكال�صيوم  م�صادر  اأغنى  وتتمثل  الكال�صيوم.  من 
مثل اجلنب، والروب والبقوليات مثل العد�س، الفول، الفا�صوليا النا�صفة 
والربوكلي  القرنبيط،  ال��ك��رات،  ال�صبانخ،  مثل  اخل�صراء  واخل�����ص��راوات 

وال�صم�صم والبي�س.

خالل موؤمتر املانحني يف الكويت

الإمارات تعلن تقدمي م�صاعدات اإ�صافية بقيمة 367 مليون درهم لدعم الو�صع الإن�صاين يف �صوريا 

الإمارات تكر�ش جهودها ل�صد الحتياجات التمويلية يف القطاع ال�صحي مل�صاعدة املت�صررين من الأزمة ال�صورية

وفد موؤ�ص�صة خليفة الإن�صانية يوزع م�صاعدات على اأهايل جزيرة �صقطرى اليمنية

 •• �لكويت-و�م: 

العربية  االم�������ارات  دول����ة  اأع��ل��ن��ت 
م�صاعدات  ت���ق���دمي  ع���ن  امل���ت���ح���دة 
اإ�صافية بقيمة 367 مليون درهم 
اإماراتي لدعم الو�صع االن�صاين يف 
التي  الكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  �صوريا. 
بنت  لبنى  ال�صيخة  معايل  األقتها 
التنمية  وزي�����رة  ال��ق��ا���ص��م��ي  خ��ال��د 
اللجنة  رئي�صة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
امل�صاعدات  لتن�صيق  االإم���ارات���ي���ة 
وفد  رئي�صة  اخلارجية  االإن�صانية 
ال��دول��ة .. خ��ال امل��وؤمت��ر الدويل 
الو�صع  ل��دع��م  للمانحني  ال��ث��ال��ث 
انطلق  ال��ذي  �صوريا  يف  االإن�����ص��اين 
مب�صاركة  ام�������س  ال��ك��وي��ت  ب���دول���ة 
ممثلني عن دول ومنظمات داعمة 

للو�صع االإن�صاين هناك.
وت��ق��دم��ت م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ��ة لبنى 
االإمارات  دول��ة  كلمة  يف  القا�صمي 
لدولة  ب��ال�����ص��ك��ر   .. امل���وؤمت���ر  اأم�����ام 
و�صعبا  حكومة  ال�صقيقة  الكويت 
ل�صاحب  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ����ص���ب���اح االأح���م���د 
اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت 
ال�صت�صافتها  االن�����ص��ان��ي��ة  ق���ائ���د 
للمانحني  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر 
للدور  االإم���ارات  م��وؤك��دة تقدير   ..
الريادي الذي ا�صطلعت به الكويت 
االإن�صاين  ال��ع��م��ل  ����ص���اح���ات  ع��ل��ى 
ال���ص��ي��م��ا ع���ل���ى م�����ص��ت��وى االأزم������ة 

تنظيم  يف  وج���ه���وده���ا  ال�������ص���وري���ة 
والثاين  االأول  املوؤمترين  واإجن���اح 
ا�صت�صافتهما  ال��ل��ذي��ن  للمانحني 

خال العامني املا�صيني.
واأك������دت م��ع��ال��ي��ه��ا م�����ص��ارع��ة دولة 
االإمارات يف ظل توجيهات قيادتها 
الر�صيدة ممثلة يف �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�صاحب  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  ل��ا���ص��ت��ج��اب��ة   ..
للنازحني  االإن�صانية  وامل�����ص��اع��دات 
ال�صوري  ال���داخ���ل  يف  ال�����ص��وري��ني 
ف�صا عن الاجئني ال�صوريني يف 

الدول املجاورة.
نفذت  ال���دول���ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 
االأول  امل��وؤمت��ري��ن  خ��ال  التزامها 
مليون   360 ب��اإج��م��ايل  وال���ث���اين 
دوالر لتناهز امل�صاعدات االإن�صانية 
املقدمة من االإمارات للمت�صررين 
 2012 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ال�������ص���وري���ني 
وحتى نهاية عام 2014 .. مليارا 
اإم��ارات��ي ما  430 مليون دره��م  و 
يعادل 365 مليون دوالر اأمريكي 
لبنى  ال�����ص��ي��خ��ة  م���ع���ايل  وق���ال���ت   .

•• �أبوظبي-و�م:

تكري�س  االإم�������ارات  دول����ة  اأك�����دت 
الفجوة  احتياجات  ل�صد  جهودها 
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
ل�صد  االإن�����ص��ان��ي��ة  واالح��ت��ي��اج��ات 
والنازحني  الاجئني  متطلبات 
ت��ت��زاي��د ب�صكل  ال��ت��ي  ال�����ص��وري��ني 
ت��ل��و االآخ�������ر. وقالت  ي���وم���ا  ح����اد 
الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة 
دولة  اإن  ام�������س..  ت��ق��ري��رل��ه��ا  يف 
بدعم  التزامها  اأثبتت  االم���ارات 
ال��ق�����ص��اي��ا االإن�����ص��ان��ي��ة م��ن خال 
مع  ا�صرتاتيجية  �صراكات  اإب���رام 
اجل���ه���ات ال��ع��امل��ي��ة امل�����ص��وؤول��ة عن 
لتوزيع  خ��ط��ة  وط�����رح  ال�����ص��ح��ة 
امل���ه���ام واع���ت���م���اد م��ن��ه��ج��ي��ة عمل 
مت��ن��ع ح�����دوث اأي�����ة خم���اط���ر قد 
اتخاذ  عرب  امل�صاريع  تنفيذ  تعيق 
االإجراءات واالحتياطات الازمة 
املراقبة  ع���م���ل���ي���ات  ع����ن  ف�����ص��ا 
والتقييم. وقالت معايل ال�صيخة 
وزيرة  القا�صمي  خالد  بنت  لبنى 
اإن   .. ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية 
بتاريخ  حت��ظ��ى  االإم�������ارات  دول����ة 
امل�������ص���اع���دات  ت����ق����دمي  ح����اف����ل يف 
االإن�������ص���ان���ي���ة ل��ل��م��ت�����ص��رري��ن من 
وخا�صة  وال������ك������وارث  االأزم����������ات 

بدايتها..  منذ  ال�صورية  لاأزمة 
تدرك  ال���دول���ة  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
اأه����م����ي����ة ت����وف����ري االح���ت���ي���اج���ات 
كالرعاية  ل��ل��ح��ي��اة  االأ����ص���ا����ص���ي���ة 
التعليم  وت�����وف�����ري  ال�������ص���ح���ي���ة 
الاجئني  خا�صة  العمل  وفر�س 
وال���ن���ازح���ني ال���ذي���ن ����ص���ردوا عن 
اأوط��ان��ه��م وف��ق��دوا امل����اأوى و�صبل 
اأن  معاليها  واأ���ص��اف��ت  ال��رع��اي��ة. 
هذا النهج االإن�صاين للدولة ياأتي 
االإن�صانية  اال���ص��ت��ج��اب��ة  اإط����ار  يف 
ال�صورية  االأزم���������ة  ل���ت���داع���ي���ات 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت���ن���ف���ي���ذا 
و�صت�صتمر  ل���ل���دول���ة  ال���ر����ص���ي���دة 
دع���م���ه���ا  ت������ق������دمي  يف  ال��������دول��������ة 

للمدنيني االأبرياء.
اإىل  تقريرها  يف  ال����وزارة  ولفتت 
دي�صمرب  �صهر  خ��ال  وقعت  اأنها 
منظمة  م����ع  ات���ف���اق���ي���ة  امل���ا����ص���ي 
ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ل���دع���م خطة 
االإن�صانية  اال���ص��ت��ج��اب��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
وذلك   2014 ال�صورية  لاأزمة 
مل����دة ع����ام م���ن ت���اري���خ ال��ت��وق��ي��ع . 
ون�����ص��ت االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى توفري 
امل���ط���ل���وب بهدف  امل������ادي  ال���دع���م 
املت�صررين  االأف�������راد  م�����ص��اع��دة 
واإحداث  ال�صورية  االأزم��ة  ب�صبب 
ع��ل��ى جمريات  اإي���ج���اب���ي  ت���اأث���ري 

القا�صمي اإن دولة االإمارات يف اإطار 
من  امل��ت��اأث��ري��ن  ل��دع��م  ا�صتجابتها 
مظلة  وحت��ت  ال�����ص��وري��ني  اأ�صقائنا 
للمانحني  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر 
تعلن اليوم عن تقدمي دعم اإ�صايف 
مليون   100 مببلغ   2015 لعام 
ذل���ك وفاء  ل��ي��ك��ون  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
و�صعيا  لاإن�صانية  االإم�����ارات  م��ن 
الأن توفر هذه امل�صاعدات م�صتوى 
يعانون  ل��ل��ذي��ن  اأف�����ص��ل  م��ع��ي�����ص��ي��ا 
موؤكدة   .. ال�صورية  االأزم��ة  ب�صبب 
الدولية  اجل��ه��ود  توحيد  ���ص��رورة 
من  املت�صررين  م��ع��ان��اة  لتخفيف 
اأ���ص��ق��ائ��ن��ا ال�������ص���وري���ني. ���ص��م وفد 

االإن�صانية ال�صورية. جدير بالذكر 
ت�صمنت  االإماراتية  امل�صاعدات  اأن 
اأوجها عديدة وات�صمت بال�صمولية 
من  امل��ت��اأث��ري��ن  جميع  لت�صتهدف 
القطاعي  امل�صتويني  على  االأزم���ة 
واجل�������غ�������رايف ������ص�����واء م�����ن خ����ال 
اإم��دادات االأغذية وامل��واد االإغاثية 
تقدمي  خ�����ال  م����ن  اأو  ال���ع���اج���ل���ة 
االأدوية وامل�صاعدات االإن�صانية كافة 
ت�صت�صيفها  التي  املخيمات  ودع��م 
ت�صييد  فيها  امل��ج��اورة مب��ا  ال���دول 
الدولة للمخيم االإماراتي االأردين 
امل�صرتك يف مريجيب الفهود على 
الها�صمية  االأردن��ي��ة  اململكة  اأر����س 

ال����دول����ة امل�������ص���ارك يف امل����وؤمت����ر.. 
الهيدان  ط����ارق  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة 
م�صاعد وزير اخلارجية للمنظمات 
ال���دول���ي���ة و����ص���ع���ادة رح��م��ة ح�صني 
ال�����دول�����ة لدى  ����ص���ف���ري  ال����زع����اب����ي 
�صلطان  و����ص���ع���ادة  ال���ك���وي���ت  دول�����ة 
التنمية  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ص��ام�����ص��ي 
للتنمية  امل�صاعد  الدويل  والتعاون 
الطنيجي  ورا�������ص������د  ال�����دول�����ي�����ة 
والعاقات  االت�����ص��ال  اإدارة  م��دي��ر 
املوؤمتر  يف  �صارك  فيما  ال��دول��ي��ة.. 
معايل ب��ان كي م��ون االأم��ني العام 
املنظمات  وروؤ���ص��اء  املتحدة  ل��اأمم 
باالأزمة  املعنية  الدولية  االإن�صانية 

ح���ي���ات���ه���م ح���ي���ث ت���ع���ه���دت دول����ة 
ب��ت��ق��دمي م��ب��ل��غ قيمته  االإم������ارات 
درهم  م��ل��ي��ون   3.6 االإج��م��ال��ي��ة 
اأمريكي  دوالر  م��ل��ي��ون  اإم���ارات���ي 
.. ق�����ص��م ع��ل��ى ع���دة م���راح���ل ومت 
مئات  مل�صاعدة  املبلغ  تخ�صي�س 
امل���ت�������ص���رري���ن داخ�������ل االأرا������ص�����ي 
ال�����ص��وري��ة ع��رب ت��وف��ري االأط����راف 
امل�صاعدة  واالأجهزة  اال�صطناعية 
املقرر  وم���ن  اإل��ي��ه��ا  للمحتاجني 
يف  امل���������ص����روع  ه������ذا  ي�������ص���اه���م  اأن 
باأطراف  م��ري�����س   700 ت��زوي��د 
اإ�صاح  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ا�صطناعية 

لاجئني  ال�����ص��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
ك��ل من  االأردن يف  ال�����ص��وري��ني يف 
حم���اف���ظ���ت���ي اإرب��������د وامل�����ف�����رق يف 
االأردن بهدف تقليل عدد الوفيات 
واالأف����������راد امل���ر����ص���ى م����ن خال 
ح�صولهم على الرعاية ال�صحية 

الازمة بجودة عالية. 
تلك  من  امل�صتفيدين  عدد  ويبلغ 
االت��ف��اق��ي��ة ن��ح��و 80 األ���ف الجئ 
األ���ف ام����راأة و   36 ���ص��وري منهم 
24 األف طفل و�صينتهي امل�صروع 
 .2015 العام  يف نهاية �صبتمرب 
مبوجب  االإم�������������ارات  و����ص���ت���ق���دم 

 300 ل�  اال�صطناعية  االأط���راف 
االإمارات  واأب��رم��ت  اآخ��ر.  مري�س 
الدولية  اللجنة  م��ع  اتفاقيتني 
مبلغ  مبوجبهما  تقدم  لاإغاثة 
لتوفري  دره�����م  م��ل��ي��ون   14.6
لاجئني  ال�����ص��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
وتوفري  االأردن  يف  ال�������ص���وري���ني 
التعليم لاأطفال وفر�س  فر�س 
الاجئني  م���ن  ل��ل�����ص��ب��اب  ال��ع��م��ل 
كرد�صتان  اإق��ل��ي��م  يف  ال�����ص��وري��ني 
االإمارات  دول��ة  و�صتقدم  ال��ع��راق. 
مبلغ  االأوىل  االتفاقية  مبوجب 
لتوفري  دره�������م  م���ل���ي���ون   7.3

بجميع  جت��ه��ي��زه  ومت  ال�����ص��ق��ي��ق��ة 
امل�صت�صفى  واإق����ام����ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
يف  امل���ي���داين  االأردين  االإم�����ارات�����ي 
الهال  خم��ي��م  وت�����ص��ي��ي��د  االأردن 
لاجئني  االإم�������ارات�������ي  االأح�����م�����ر 
ال����ع����راق.  ����ص���م���ال  ال�������ص���وري���ني يف 
االإمارات  دول��ة  ا�صتجابة  وام��ت��دت 
جت���اه ت��ل��ك االأزم����ة ب��ت��ق��دمي اأوجه 
الدعم كافة لاجئني ال�صورين يف 
لهم  وامل�صت�صيفة  امل��ج��اورة  ال��دول 
وبلغ اإجمايل امل�صاعدات االإماراتية 
لا�صتجابة  واملخ�ص�صة  املدفوعة 
�صواء  �صوريا  يف  االإن�صانية  لاأزمة 
اجل���وار  دول  يف  اأو  ���ص��وري��ا  داخ����ل 
ال�����ص��وري خ���ال االأع�����وام 2012 
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مليون دوالر.
اجلغرايف  ال��ت��وزي��ع  �صعيد  وع��ل��ى 
االإم�����ارات�����ي�����ة فقد  ل���ل���م�������ص���اع���دات 
االإماراتية  امل�صاعدات  قيمة  بلغت 
امل��وج��ه��ة ل��اج��ئ��ني ال�����ص��وري��ني يف 
نحو  الها�صمية  االأردن���ي���ة  اململكة 
�صوريا  ويف  دوالر  مليون   248.4
لبنان  ويف  دوالر  مليون   69 نحو 
نحو 37 مليون دوالر ويف العراق 
ويف  دوالر  مليون   7.8 قيمته  م��ا 

تركيا 1.8 مليون دوالر.
ومت ت��وج��ي��ه ت��ل��ك امل�������ص���اع���دات يف 
اإط�����ار ت��ع��ه��دي��ن ل���دول���ة االإم������ارات 
ال�صورية  ل����اأزم����ة  ل��ا���ص��ت��ج��اب��ة 
امل��ان��ح��ني االأول  خ���ال م���وؤمت���ري 

ال��ك��وي��ت عامي  وال���ث���اين يف دول����ة 
.2014 و   2013

واإنفاق كامل مبلغ  ومت تخ�صي�س 
 2014 ل���ل���ع���ام  ال����ث����اين  ال��ت��ع��ه��د 
درهم  مليون   60 قيمته  وال��ب��ال��غ 
املتحدة  االأمم  خ���ط���ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
االإن�صانية  ل���اأزم���ة  ل��ا���ص��ت��ج��اب��ة 
���ص��وري��ا وم��ن خ��ال منظماتها  يف 
اتفاقيات  ع���رب  وذل�����ك  امل��خ��ت�����ص��ة 
االإم��ارات لتغطي  اأبرمتها  متعددة 
ج���م���ي���ع اح����ت����ي����اج����ات ال���اج���ئ���ني 
االإم���ارات  قدمت  حيث  ال�صوريني 
لاأمومة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ملنظمة 
�صبعة  نحو  اليون�صيف  والطفولة 
وللمفو�صية  دوالر  م�����اي�����ني 
ل�صوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال�صامية 
مايني  خم�صة  م��ب��ل��غ  ال��اج��ئ��ني 
املتحدة  االأمم  وك��ال��ة  واإىل  دوالر 
ل������غ������وث وت���������ص����غ����ي����ل ال����اج����ئ����ني 
قيمته  ما  االأون���روا  الفل�صطينيني 
اإىل  اإ����ص���اف���ة  دوالر  م��ل��ي��ون   15
املتحدة  االأمم  ملكتب  دوالر  مليون 
اوت�صا  االإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق 
. وق���دم���ت االإم���������ارات م���ن خال 
مليون   31 ات����ف����اق����ي����ات  ث������اث 
العاملي  ال����غ����ذاء  ل���ربن���ام���ج  دوالر 
الغذاء لاجئني  اإم��دادات  لتوفري 
مايني  اأربعة  وتقدمي  ال�صوريني 
لاإغاثة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة  دوالر 
ال�صحة  مل��ن��ظ��م��ة  دره�����م  وم��ل��ي��ون 

العاملية.

االت��ف��اق��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ب��ل��غ 7.3 
ل���ت���وف���ري فر�س  دره������م  م���ل���ي���ون 
العمل  التعليم لاأطفال وفر�س 
لل�صباب من الاجئني ال�صوريني 
اإق���ل���ي���م ك���رد����ص���ت���ان ال����ع����راق.  يف 
التعليم  ف��ر���س  ل���زي���ادة  وت��ه��دف 
االإعدادي والثانوي للطاب من 
التعليمية  املرافق  حت�صني  خال 
وزيادة الفرتات الدرا�صية والعمل 
على حت�صني م�صتوى التعليم من 
للمعلمني  املهني  التطوير  خال 
واملبني على املمار�صات التعليمية 
للطاب.  اال����ص���ت���ف���ادة  وت���ع���زي���ز 
حت�صني  اإىل  امل�������ص���روع  وي���ه���دف 
لل�صباب  وامل������دخ������رات  ال����دخ����ل 
الذات  اح��رتام  وتعزيز  املهم�صني 
ويبلغ عدد امل�صتفيدين �صتة اآالف 
ال�صوريني  الاجئني  من  طالب 
واأرب��ي��ل يف  ده���وك  يف حمافظتي 
واأظهر  ال��ع��راق.  كرد�صتان  اإقليم 
ال��ت��ق��ري��ر امل��رح��ل��ي ال���ذي قدمته 
املفو�صية ال�صامية لاأمم املتحدة 
ل�����ص��وؤون ال��اج��ئ��ني اأن االإم����ارات 
تغطي اأكر من 30 يف املائة من 
خميمات  يف  ال�صحية  اخل��دم��ات 
االأردن  ال�����ص��وري��ني يف  ال��اج��ئ��ني 
االحتياجات  جمموع  تكلفة  م��ن 
يناير  بني  املخيمني  يف  ال�صحية 

احلايل.  ال��ع��ام  م��ن  �صبتمرب  اإىل 
حكومة  ك��ان��ت  ال�����ص��ي��اق  ذات  ويف 
دول���������ة االإم���������������ارات ق�����د ق���دم���ت 
ل��ل��م��ف��و���ص��ي��ة ال�����ص��ام��ي��ة ل����اأمم 
الاجئني منحة  ل�صوؤون  املتحدة 
العام اجل��اري بلغت قيتها  مطلع 
18 مليون درهم اإماراتي خم�صة 
اأم��ريك��ي خ�ص�س  دوالر  م��اي��ني 
منها �صبعة مايني درهم اإماراتي 
تقريبا  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��وين 
ل��ل��خ��دم��ات ال�����ص��ح��ي��ة يف ك��ل من 
ل�صالح  والزعرتي  االأزرق  خميم 
الاجئني ال�صوريني يف االأردن .. 
درهم  مليون   11 خ�ص�س  فيما 
اإم����ارات����ي ث��اث��ة م��اي��ني دوالر 
اأمريكي خلدمات املياه وال�صرف 
ال�����ص��ح��ي يف خم��ي��م ال���زع���رتي. 
تلك  بف�صل  املفو�صية  ومت��ك��ن��ت 
امل�صاعدات من الو�صول اإىل اأكر 
م��ن 94 األ���ف الج��ئ ���ص��وري عرب 
عاملني  م��ي��دان��ي��ني  م�صت�صفيني 
وت�صعة  ����ص���ري���را   55 مب��ج��م��وع 
االأولية  ال�صحية  للرعاية  مراكز 
ووحدة والدة يف خميم الزعرتي 
ودع��م ع��ي��ادة طبية واح���دة تعمل 
اأيام  �صبعة  مدى  على  �صاعة   24
واحد  �صحي  ومركز  االأ�صبوع  يف 

يف خميم االأزرق.

 •• حديبو - �سقطرى --و�م:

زايد  بن  خليفة  موؤ�ص�صة  وفد  وزع 
االإن�صانية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
مواد  �صملت  اإن�����ص��ان��ي��ة  م�����ص��اع��دات 
غذائية واأدوية واأجهزة طبية على 

اأهايل جزيرة �صقطرى اليمنية.
اآل  اأحمد بن حمدان  ال�صيخ  وق��ال 
املوؤ�ص�صة  وف��د  ت��راأ���س  ال��ذي  نهيان 
اإن  امل���������ص����اع����دات  ت�����وزي�����ع  خ������ال 
االإم��ارات تتبواأ موقع الريادة على 
وحتر�س  االإن�صاين  العمل  خارطة 
ع��ل��ى ت��وف��ري ح��ي��اة ك��رمي��ة جلميع 
اأو  اللون  عن  النظر  بغ�س  الب�صر 

اجلن�س اأو الدين.
االإم����ارات����ي����ة  اجل����ه����ود  اأن  واأك��������د 
االإن�صانية لي�صت وليدة اللحظة بل 
خطته  �صلوكي  وم���وروث  نهج  ه��ي 

من م�صاعدة وعون للمحتاجني يف 
الروؤية  يج�صد  ال��ع��امل  ب��ق��اع  �صتى 
ل�صاحب  واحل��ك��ي��م��ة  االإن�����ص��ان��ي��ة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اهلل وي��ع��رب ع��ن ال���ت���زام االإم�����ارات 
بتعزيز االأمن وال�صام العامليني .. 
االإن�صانية  ال��ذراع  املوؤ�ص�صة  معتربا 
الدولة.  رئ��ي�����س  ال�صمو  ل�صاحب 
على  داأب���ت  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  ولفت 
وب�صكل  االإن�صانية  املعونات  تقدمي 
�صقطرى  ج���زي���رة  اإىل  م��ت��وا���ص��ل 
بن  خليفة  م�صت�صفى  اإن  وق���ال   ..
زاي����د يف اجل���زي���رة ي��ع��د ج����زءا من 
املوؤ�ص�صة  تكفلت  حيث  الدعم  ه��ذا 
ببنائها وتزويدها بجميع االأجهزة 
اأن  موؤكدا   .. الطبية  وامل�صتلزمات 
املوؤ�ص�صة ال تتوانى من وقت الآخر 

االإن�صانية  امل�����ص��اع��دات  اإر���ص��ال  ع��ن 
ومواد  طبية  واأج���ه���زة  اأدوي����ة  م��ن 
وجتول  اجلزيرة.  الأه��ايل  غذائية 
والوفد  ح��م��دان  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ 
املرافق له يف م�صت�صفى خليفة بن 
زايد اآل نهيان واملقام على م�صاحة 

470 مرتا  و  األ����ف  ب��ن��ح��و  ت��ق��در 
جتهيزاته  ع��ل��ى  واط��ل��ع��وا  م��رب��ع��ا 
م����ن غ������رف ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال���ك���ربى 
وال�صغرى والعناية املركزة واأق�صام 
وال��والدة واالأطفال اخلدج  للن�صاء 
ال���زي���ارة  ن��ه��اي��ة  وال�����ط�����وارئ. ويف 

الطبية  امل�����ص��اع��دات  ال���وف���د  ���ص��ل��م 
وتعرف  امل�صت�صفى.  اإىل  املختلفة 
ال�����ص��ي��خ اأح��م��د ب��ن ح��م��دان خال 
زيارة �صريعة ملناطق عدة نائية يف 
واحتياجات  م�صاكل  على  اجلزيرة 

اأهايل هذه املناطق. 

الدولة للتعامل مع باقي الدول يف 
اإن�صانية  تاأكيد  اإط��ار حر�صها على 
النهج  ه��ذا  اأن  اإىل  الفتا   .. الب�صر 
االإماراتي مل ياأت من فراغ بل من 
تراث عريق تركه املغفور له ال�صيخ 
طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 

نوؤمن  اإن��ن��ا  ق���ال  حينما  ث���راه  اهلل 
ب���اأن خ��ري ال���روة ال��ت��ي حبانا اهلل 
اأ�صدقائنا  على  تعم  اأن  يجب  بها 
واأ�صقائنا . واأ�صار ال�صيخ اأحمد بن 
حمدان اإىل اأن ما تقدمه موؤ�ص�صة 
خليفة بن زايد لاأعمال االإن�صانية 
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اإ�صالمية دبي ت�صارك يف معر�ش الإجنازات احلكومية 2015 مببادرات ذكية ومبتكرة
•• دبي-و�م: 

معر�س  يف  بدبي  اخل��ريي  والعمل  االإ�صامية  ال�صوؤون  دائ��رة  ت�صارك 
االإجنازات احلكومية 2015 �� الذي انطلق اأم�س االول ويختتم اليوم 
املبادرات  � مبجموعة من  ال��دويل للموؤمترات واملعار�س  يف مركز دبي 
الرائدة والذكية املبتكرة يف املجالني االإ�صامي واخلريي على م�صتوى 

اإمارة دبي والدولة.
امل��ب��ادرات على التحول الذكي بن�صبة  ال��دائ��رة من خ��ال ه��ذه  وتعمل 
حتول  اأجل  من  كبرية  جهودا  بذلت  بعدما  خلدماتها  باملائه   100
م�صاراتها واآلياتها العملية اإىل اإلكرتونية و�صوال اإىل تقدمي خدماتها 

والتعامل مع اجلمهور اإلكرتونيا.
ال�صاملة  الذكية  واالأنظمة  اخلدمات  من  جمموعة  الدائرة  واأطلقت 

واالجتماعية  واالإن�صانية  الدينية  احلياة  مناحي  اأغلب  تغطي  التي 
االإنرتنت  عرب  االإل��ك��رتوين  موقعها  خ��ال  من  واخلدمية  واملعرفية 

..كما وفرت جميع طلبات اخلدمات اإلكرتونيا.
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  اأو  الطلبات  ه��ذه  خ��ال  م��ن  ال��دائ��رة  وتتيح 

ملتعامليها تنفيذ طلباتهم وفق اإجراءات قانونية وخطوات �صهلة.
تعد  التي  اخل��ري  اإم���ارات  ملبادرة  الذكي  التطبيق  ال��دائ��رة يف  و�صاركت 
م�صروعا رائدا على م�صتوى دولة االإمارات واملنطقة العربية والعامل يف 
جمال العمل اخلريي باعتبارها اأول نظام اإلكرتوين يف العامل يربط 
متكامل  ب�صياق  واح���دة  مظلة  حت��ت  اخل��ريي��ة  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات 
بكفاءة  العمل  اأجل  من  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  ل�صائر  خدمة 

عالية.
ال�صيخ  م�صحف  ل�  اجلديد  الذكي  التطبيق  مبادرة  الدائرة  وعر�صت 

بهذا  العاملة  الذكية  لاأجهزة  اأتاحته  حيث  اآن��دروي��د  بنظام  مكتوم 
النظام خدمة للجمهور وو�صوال اإىل اأرقى امل�صتويات واملعايري العاملية 
وخا�صية  واالجنليزية  العربية  اللغتني  ا�صتخدام  خاله  من  ووف��رت 
االآيات  تكرار  وخا�صية  الكرمية  لاآيات  التف�صري  وخا�صية  الرتجمة 

مما ي�صاعد امل�صتخدم على عملية التعلم وحفظ القراآن الكرمي.
تطويرها  خ��ال  م��ن  وال��ذك��ي  االأخ�����ص��ر  امل�صجد  من���وذج  عر�صت  كما 
اأرقى  اإىل  بها  للو�صول  االإم����ارة  يف  وم��راف��ق��ه��ا  امل�صاجد  ب��ن��اء  ملعايري 
للبيئة  ال�صديقة  املعايري  واإدخ��ال  وهند�صيا  فنيا  واأكملها  املوا�صفات 
ومعايري  اخل�صراء  املباين  امل�صاجد  لبناء  االأ�صا�صية  املوا�صفات  �صمن 
يف  وناب�س  فاعل  كعن�صر  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  �صريحة  تخ�س 
البيئة  �صمن  امل�صاجد  مبظاهر  لارتقاء  وذل��ك  امل�صلم  املجتمع  كيان 

العمرانية واحلفاظ على الهوية االإماراتية.

ويعترب م�صجد خليفة التاجر يف منطقة بور �صعيد منوذجا للم�صجد 
االأخ�صر والذكي ..وهو م�صجد جامع مب�صتويني علوي و�صفلي وبني 
من  ويعد   .. وم�صلية  م�صليا   3788 ل�  ويت�صع  املحلي  ال��ط��راز  على 
�صديقا  باعتباره  واملنطقة  الدولة  م�صتوى  على  النموذجية  امل�صاجد 
للبيئة واعتمد يف بنائه على املواد املتوافقة مع موارد الطاقة املتجددة 
ونظام العزل احلراري ..و�صمم على اأ�صا�س تر�صيد ا�صتهاك الطاقة 
واحلد من ا�صتخدام الغاز امل�صتنفذ لطبقة االأوزون يف اأجهزة تكييفه. 
وتعترب املن�صة الذكية للفتاوى االإلكرتونية املبادرة املهمة حيث عملت 
خال  من  للجمهور  واإتاحتها  اخلدمة  هذه  تعزيز  اأج��ل  من  الدائرة 
املن�صات الذكية التي اأودعت يف بع�س موالت دبي ومطاراتها . وحتر�س 
االإ�صامية واخلريية على  املجاالت  الدائرة على تطوير براجمها يف 

امل�صتويني املحلي والعاملي . 

حاكم عجمان يطلع على اخلطط والربامج امل�صتقبلية لوكالة الإمارات للف�صاء

وفد بلدية عجمان يختتم جولته الر�صمية يف ثالث دول اأوروبية

وقعت اتفاقية مع اأخبار عجمان تزامنًا مع املعر�س

الإح�صان اخلريية ت�صارك يف ديهاد للعام الثامن على التوايل

••  عجمان-و�م:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  اط����ل����ع 
ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
ح���اك���م عجمان  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
الديوان  يف  ام�س  ا�صتقباله  خال 
االأم������ريي وف����د وك���ال���ة االإم������ارات 
للف�صاء .. على اخلطط والربامج 
التطويرية التي تعتمدها الوكالة 
واأداء  ع��م��ل  مب�����ص��ت��وى  ل���ارت���ق���اء 
ال�صيخ   .. اللقاء  م�صاريعها. ح�صر 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�صياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
�صعادة  ال��وك��ال��ة  وف��د  �صم  فيما   ..
الرميثي  حممد  خليفة  ال��دك��ت��ور 
رئي�س جمل�س اإدارة وكالة االإمارات 
املهند�س  الدكتور  و�صعادة  للف�صاء 
حممد نا�صر االحبابي املدير العام 
الزعابي  ع��ب��داهلل  ورا���ص��د  للوكالة 

خمطط ا�صرتاتيجي اأول.
وت�������ع�������رف ������ص�����م�����وه م�������ن ال�����وف�����د 
ع���ل���ى اأه����������داف اإن���������ص����اء ال���وك���ال���ة 
املنوطة  وامل���ه���ام  واخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا 
تعزيز  يف  اإ�صهاماتها  واأه��م��ي��ة  بها 
االإماراتي  الف�صائي  القطاع  تقدم 

املوؤ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  م����ع  ال���ع���م���ل 
الدولة  يف  والتدريبية  التعليمية 
الوكاالت  ع���ن  ف�����ص��ا  وخ���ارج���ه���ا 
املتقدمة  ال������دول  يف  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا   .. امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
الوكالة بداأت العمل مع جمموعة 
للم�صاعدة  الدولية  املوؤ�ص�صات  من 
ع���ل���ى ن���ق���ل امل���ع���رف���ة واخل�������ربة يف 
وادارة  الف�صاء  ا�صتك�صاف  جم��ال 

الربامج الف�صائية املتقدمة.
وا���ص��ت��ع��ر���س اأع�����ص��اء ال��وف��د نبذة 
م�صبار  ار������ص�����ال  م�������ص���روع  ح������ول 
املريخ  م�����ص��ب��ار  امل���ري���خ  الك��ت�����ص��اف 
عربي  م�صبار  اأول  �صيكون  ال���ذي 
ا�صتك�صاف  ع�صر  يدخل  وا�صامي 
ال���ف�������ص���اء و���ص��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه حتت 

اإ�صراف الوكالة.
واأو�صح اأن االأهداف احلقيقية وراء 
اإر�صال امل�صبار اإىل املريخ ال تقت�صر 
وحتقيق  الف�صاء  ا�صتك�صاف  على 
�صي�صهم  ب��ل  للدولة  جديد  اإجن���از 
امل�صروع وخال �صنوات تطويره يف 
االإماراتية يف جمال  القدرات  بناء 
وا�صتك�صاف  وعلوم  واملعرفة  العلم 

االأجرام ال�صماوية البعيدة.

وتخريج مهند�صني ميكنهم  جيدا 
حت���م���ل امل���������ص����وؤول����ي����ة م�����ن خ���ال 
الداخل  يف  مكثفة  تدريبية  دورات 
واخل��������ارج واالع����ت����م����اد ع��ل��ي��ه��م يف 

خدمة بادهم.
من جانبه اأو�صح الوفد اأن اإطاق 
وك���ال���ة االإم���������ارات ل��ل��ف�����ص��اء جاء 
ال�صخمة  ل�����اإجن�����ازات  ت��ت��وي��ج��ا 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال���دول���ة يف جمال 
العقود  م��دى  على  الف�صاء  قطاع 
ال���ث���اث���ة امل��ا���ص��ي��ة ل��ي�����ص��ل حجم 
مليار   20 نحو  اإىل  ا�صتثماراتها 
الدولة  ام���ارات���ي ومت��ك��ن��ت  دره����م 
االت�صاالت  ب���رام���ج  ت��ط��وي��ر  م���ن 
ال��ف�����ص��ائ��ي��ة وت�����ص��ن��ي��ع واإط������اق 
وتكنولوجيا  ال�صناعية  االأق���م���ار 
���ص��ن��اع��ة ال���ط���ريان وغ���ريه���ا عدا 
ال�صخمة  اال�صرتاتيجية  الربامج 
العبا  ت���ك���ون  الأن  اأه���ل���ت���ه���ا  ال���ت���ي 
يف  ال����دويل  ال��ن��ط��اق  ع��ل��ى  رئي�صيا 

هذا القطاع احليوي.
واأ�صار الوفد اإىل اأن الوكالة �صتعمل 
القطاع  ورعاية  ودعم  تنظيم  على 
وت�صجيع  االإم�����ارات�����ي  ال��ف�����ص��ائ��ي 
ا�صتخدامات  وت��ن��م��ي��ة  وت���ط���وي���ر 

الوطني  االق��ت�����ص��اد  يف  وت�صمينه 
خال ال�صنوات القادمة وتطويره 
م���ب���ن���ي���ا على  اق����ت���������ص����ادا  ل���ي���ك���ون 

املعرفة.
واأ�صاد �صاحب ال�صمو حاكم عجمان 
للف�صاء  االإم���ارات  وكالة  بتاأ�صي�س 
وامل�صاهمة  االرت����ق����اء  يف  ودوره������ا 
الفاعلة لدرا�صة الربامج وامل�صاريع 
على  االإم�����ارات  وو���ص��ع  الف�صائية 
العاملية  ال���ف�������ص���ائ���ي���ة  اخل�����ارط�����ة 
الوطنية  ال�����ك�����وادر  اأي��������دي  ع���ل���ى 
ال���ت���ي ت�����ص��ع��ى ل��ي��ك��ون ل��ه��ا دور يف 
و�صناعة  م�����ص��اري��ع  وتنفيذ  و���ص��ع 
االأقمار ال�صناعية وتطوير برامج 

الف�صاء.
واأك���������د ����ص���م���وه ل���ل���وف���د �����ص����رورة 
وابتعاثهم  ب��ال�����ص��ب��اب  االه���ت���م���ام 
للتدريب على الربامج والدرا�صات 
التكنولوجيا  ومعرفة  الف�صائية 
تنفيذ  يف  منها  لا�صتفادة  ونقلها 
الف�صائية  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
التي تنفذها الدولة خال املرحلة 
اأن  اإىل  �صموه  م�صريا   .. ال��ق��ادم��ة 
اأبناء الوطن قادرون على ا�صتيعاب 
تاأهيلهم  وعلينا  التكنولوجيا  هذه 

يف  الف�صائية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ع��ل��وم 
الدولة من خال اإقامة ال�صراكات 
الدولية واال�صرتاك يف امل�صروعات 
الدولية املتعلقة مبجاالت القطاع 

الف�صائي.
���ص��ي��دع��م تقدم  م���ا  اأه����م  اإن  وق����ال 
الدولة  ال��ق��ط��اع وحت��ق��ي��ق ط��م��وح 
ل��ت��ك��ون م���ن ���ص��م��ن ن�����ادي ال����دول 
ا�صتك�صاف  جم�����ال  يف  امل���ت���ق���دم���ة 
موؤهلة  ق��اع��دة  وج��ود  ه��و  الف�صاء 
يف  املواطنة  الب�صرية  ال��ك��وادر  م��ن 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم�����االت 
وال��ري��ا���ص��ي��ات ف�صا  وال��ه��ن��د���ص��ة 
ن�صر  الف�صاء من خال  عن علوم 
الوعي وان�صاء قاعدة علمية تعنى 
ب���ال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر يف جم���ال 
ع��ل��وم وت��ق��ن��ي��ات ال��ف�����ص��اء وادخ����ال 
برامج وتخ�ص�صات علمية باملناهج 
وكذلك  وامل���در����ص���ي���ة  اجل���ام���ع���ي���ة 
العملية  ل��ل��ب��ح��وث  ال��دع��م  ت��وف��ري 
املهتم  العلمي  القطاع  تخدم  التي 

با�صتك�صاف الف�صاء اخلارجي.
حول  �صرحا  ل�صموه  ال��وف��د  وق���دم 
اخلطة املعتمدة يف تطوير الكوادر 
ال��ب�����ص��ري��ة االإم���ارات���ي���ة م���ن خال 
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احمد  اإبراهيم  يحيى  �صعادة  اأ�صار 
مدير عام الدائرة اأن اجلولة تاأتي 
بتوجيه من �صمو ال�صيخ را�صد بن 
حر�صه  اإط����ار  يف  النعيمي  حميد 
ال�����دائ�����م ع���ل���ى ت�����ب�����ادل اخل������ربات 
االأفكار  وا���ص��ت�����ص��ق��اء  وامل��ع��ل��وم��ات 
ال��ب��ن��اء ال��ت��ي ت��رت��ق��ي ب��ع��م��ل دائ���رة 
بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 

وحتقيق االرتقاء باإمارة عجمان.
جاء ذلك خال اختتام وفد دائرة 
بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
يف  بها  ق��ام  التى  الر�صمية  جولته 
املدن االأوروبية، حيث ابتداأ الوفد 
الذي يرتاأ�صه �صعادة يحيى اإبراهيم 
البلدية  بدائرة  العام  املدير  اأحمد 
ويرافقه  ب��ع��ج��م��ان،  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
معني  خالد  املهند�س  من  كل  فيه 

وت����دع����م ع��م��ل��ه��ا، وحت����اف����ظ على 
امل�صرقة للدائرة وتدفعها  ال�صورة 

للتميز الدائم والفعال. 
اإبراهيم  ي��ح��ي��ى  ���ص��ع��ادة  واأو�����ص����ح 
التي  الر�صمية  اجل��ول��ة  اأن  اأح��م��د 
للدول  ال���ب���ل���دي���ة  وف�����د  ب���ه���ا  ق�����ام 
حكومة  ح��ر���س  تعك�س  االأورب���ي���ة 
على  ال��ر���ص��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا  عجمان 
امل�صرتك  التعاون  وتعزيز  تدعيم 
واملدن  عجمان  اإم���ارة  بني  والبناء 
ال�صالح  ي���خ���دم  مب���ا  االأوروب�����ي�����ة 
تاأتي  اجل��ول��ة  اأن  م���وؤك���داً  ال��ع��امل، 
ال�صمو  �صاحب  توجيهات  ظ��ل  يف 
النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ 
حاكم عجمان، وبتوجيه من �صمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
بعجمان، وذلك متا�صياً مع التطور 
اأبرمت  العمراين يف االإم��ارة. وقد 

اإمارة  يف  وتدويرها  املخلفات  نقل 
ع��ج��م��ان. واأ����ص���اف ���ص��ع��ادة يحيى 
الدائرة  عام  مدير  اأحمد  اإبراهيم 
ورئ��ي�����س ال���وف���د ال���زائ���ر اأن زي���ارة 
الوفد مل�صنع زولر تيك بفرعيه يف 
بولندا والدمنارك جاءت لاطاع 
نقل  مل��رك��ب��ات  الت�صنيع  اآل��ي��ة  على 
وق�����د قام  امل�������ص���ن���ع،  امل���خ���ل���ف���ات يف 
الوفد بجولة ا�صتطاعية يف كافة 
قرب  ع��ن  للتعرف  امل�صنع  اأرج����اء 
التي  احلديثة  الت�صنيع  اآلية  على 
وفعالية  ب��ك��ف��اءة  امل�����ص��ن��ع  يتبعها 
ل�صرح  الوفد  وا�صتمع  كما  عالية، 
املركبات  مم���ي���زات  ح����ول  م��ف�����ص��ل 
ذات التحميل اجلانبي االآيل حيث 
تفرغ احلاويات ب�صرعة عالية تبلغ 
ما يقارب 10 ث��وان فقط يف حني 
باملركبات  ذل��ك  اأ�صعاف  امل��دة  تبلغ 
ميزة  اإىل  باالإ�صافة  ه��ذا  العادية، 

التنفيذي لقطاع  املدير  احلو�صني 
ال�صحة العامة والبيئة، واملهند�س 
اإدارة  مدير  املعا  اهلل  عبد  حميد 
ومروان  والبيئة،  العامة  ال�صحة 
العاقات  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
العامة واالإع��ام بالدائرة اجلولة 
فرانكفورت  ملدينة  ر�صمية  بزيارة 
االأملانية واأعقبها زيارتني اإحداهما 

لبولندا واالأخرى للدمنارك. 
اإبراهيم  ي��ح��ي��ى  ���ص��ع��ادة  اأك����د  ك��م��ا 
اأح����م����د م���دي���ر ع�����ام ال�����دائ�����رة اأن 
الوفد ملدينة  بها  التي قام  الزيارة 
ا�صتهدفت  االأمل��ان��ي��ة  ف��ران��ك��ف��ورت 
املمار�صات يف  اأف�صل  االط��اع على 
نقل املخلفات وتدويرها يف املدينة 
وقد ا�صتفاد الوفد ب�صكل كبري من 
خربات املدينة االأملانية واأخذ بعني 
من  التي  البناءة  االأفكار  االعتبار 
���ص��ان��ه��ا ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل يف جمال 

اأخرى للمركبات تتلخ�س بقدرتها 
احلاجة  دون  م��ه��ام��ه��ا  اأداء  ع��ل��ى 
اإىل وجود عمال م�صاعدين، حيث 
يقوم  م���ن  ه���و  امل��رك��ب��ة  ���ص��ائ��ق  اأن 
ال���ذي  االآيل  ب����ال����ذراع  ب��ال��ت��ح��ك��م 
وتفريغها،  احل���اوي���ة  ب��رف��ع  ي��ق��وم 
اإىل  اإىل تقليل احلاجة  ي��وؤدي  مما 
االأيدي العاملة ف�صًا على تقليل 
تفريغ  بعمليات  املرتبطة  املخاطر 
ونقل النفايات. وذكر �صعادة يحيى 
الدائرة  عام  مدير  اأحمد  اإبراهيم 
اأن ث��م��رة اجل���ول���ة ك��ان��ت اخل���روج 
بجملة من التو�صيات العامة التي 
االعتبار  بعني  ال��دائ��رة  �صتاأخذها 
و�صتعمل على تطبيقها يف االإمارة، 
البلدية  دائ��������رة  حت����ر�����س  ح���ي���ث 
دائم  ب�صكل  بعجمان  والتخطيط 
التي  النرية  االأف��ك��ار  ت�صخري  على 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  تفيد 
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�صاركت جمعية االإح�صان اخلريية 
معر�س  يف  ال���ط���ب���ي  وجم��م��ع��ه��ا 
لاإغاثة  ال�����دويل  دب���ي  وم���وؤمت���ر 
وال��ت��ط��وي��ر )دي���ه���اد(، ال���ذي اأقيم 
حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي، وافتتحته حرم 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
االأم���رية  �صمو  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د 
ب��ن��ت احل�����ص��ني، حت���ت �صعار  ه��ي��ا 
واال�صتدامة  التنقل..  الفر�س.. 
االإن�صانية  وامل�صاعدات  التنمية  يف 
تقدمي  اجلمعية  ج��ن��اح  يف  ومت    .
فح�س جماين لل�صكري وفريو�س 
املعر�س  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ني  ال��ك��ب��د 
ت���وزي���ع  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  وزواره، 
باجلمعية  التعريفية  ال��ن�����ص��رات 
هذا  يعد  ال��ط��ب��ي، حيث  وامل��ج��م��ع 
احلدث رائداً يف املنطقة ملا له من 

امل�صرتك  التعاون  على  الطرفان 
اخلريية  امل�صاريع  اأخ��ب��ار  ن�صر  يف 
االإلكرتونية  ال�صبكة  خ��ال  م��ن 
اأخ���رى  اإع��ام��ي��ة  و���ص��ائ��ل  اأي  اأو 
تخ�س اأخبار عجمان ، اإ�صافة اإىل 
الربط االإلكرتوين بني الطرفني 
ومواقع  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  يف 
وو�صع  االج���ت���م���اع���ي،  ال��ت��وا���ص��ل 
املن�صورات  الطرفني على  �صعارات 
اخلا�صة  اخل����ريي����ة  االإع����ان����ي����ة 
وامل�صرتكة بني  االإح�صان  بجمعية 

الطرفني.
ون�����ص��ت االت���ف���اق���ي���ة ك���ذل���ك على 
حتديد اجلهات املعتمدة للتن�صيق 
الطرفني  ق��ب��ل  م���ن  ول����اإع����ان 
النقاط  وتفعيل  اجلهود  لتن�صيق 
الواردة، و يف حالة تنظيم االإح�صان 
عجمان  اأخ��ب��ار  ل���  ميكن  فعاليات 
من تغطيتها وت�صويرها ون�صرها 
االإلكرتونية  م��واق��ع��ه  خ��ال  م��ن 

بعد موافقة الطرفني على ذلك.

للجمعية  ال����ع����ام  االأم�������ني  وق������ام 
جناح  �صملت  امل��ع��ر���س  يف  ب��ج��ول��ة 
ال������ه������ال االح������م������ر االم������ارات������ي 
وم��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
ال�صووؤن  ودائ��رة  االن�صانية  مكتوم 
اال�صامية والعمل اخلريي يف دبي 
وجمعية دبي اخلريية التقى فيها 
املختلفة  املوؤ�ص�صات  بامل�صوؤولني يف 
رافقه فيها نا�صر اجلنيبي املدير 
والدكتور  للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التنفيذي  امل��دي��ر  ا�صماعيل  حقي 
عمار  و  ال��ط��ب��ي  االح�����ص��ان  ملجمع 
العاقات  اإدارة  علي مدير  احل��اج 

العامة واالعام يف اجلمعية .
اإ�صماعيل  ح��ق��ي  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
االإح�صان  ملجمع  التنفيذي  املدير 
امل�صاركة يف  الطبي: حر�صنا على 
دي��ه��اد ل��ا���ص��ت��ف��ادة م��ن اخلربات 
للجهات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال����ت����ج����ارب 
وتعزيز  امل���ع���ر����س،  يف  امل�������ص���ارك���ة 
�صراكات  وب���ن���اء  م��ع��ه��ا  ال���ت���ع���اون 
ج�������دي�������دة �����ص����م����ن ال����ت����وج����ه����ات 

اإب��راز اأف�صل  اأث��ر كبري من خال 
امل�صاعدات  وت��ط��وي��ر  امل��م��ار���ص��ات 
�صراكات  وع����ر�����س  االإن�������ص���ان���ي���ة، 
وذلك  مثمرة  ومناق�صات  ناجحة 
القرارات  م��ن  ع��دد  اإىل  للو�صول 

البناءة.
عبدالعزيز  الدكتور  ال�صيخ  وق��ال 
بن علي بن را�صد النعيمي االأمني 
العام للجمعية: اإن هذا احلدث هو 
م�صتوى  على  املعار�س  اأب��رز  اأح��د 
العامل يف جم��ال االإغ��اث��ة والعمل 
ي�صهد  حيث  واخل��ريي،  االإن�صاين 
املعر�س تزايداً يف اأعداد امل�صاركني 
ع���ام���اً ب��ع��د اآخ�����ر، وت��ع��د ه���ذه هي 
امل�����ص��ارك��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف 
عاملية  من�صة  اأ���ص��ب��ح  اإذ   ، دي��ه��اد 
اللتقاء اأهم امل�صوؤولني واملخت�صني 
والتطوير مثل  االإغ��اث��ة  يف قطاع 
�صمن  امل���ت���ح���دة،  االأمم  وك������االت 
النفع  ذات  املوؤ�ص�صات  تعاونهم مع 
احلكومية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأو  ال���ع���ام 

وغري احلكومية.

من  ن���ه���دف  اإذ  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، 
تعريف  ف����ى  م�����ص��ارك��ت��ن��ا  خ�����ال 
التي  باخلدمات  املعر�س  جمهور 
الطبي،  االإح�صان  جممع  يقدمها 
اجلهة  ه����و  امل���ج���م���ع  اأن  خ���ا����ص���ة 
اخلريية الوحيدة يف الدولة الذي 
ط��ب��ي��ة وعاجية  خ���دم���ات  ي��ق��دم 
لاأ�صر  جم��ان��ي��ة  �صحية  ورع��اي��ة 
املتعففة والفقرية ولاأيتام الذين 

تكفلهم اجلمعية.
يف  االإح�صان  م�صاركة  مع  وتزامناً 
وقعت  العام،  لهذا  ديهاد  معر�س 
اجلمعية اتفاقية للتعاون امل�صرتك 
مع �صبكة اأخبار عجمان وقعها من 
اجلنيبي  نا�صر  اجلمعية  ج��ان��ب 
ومن  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر 
جانب �صبكة اأخبار عجمان حممد 
وذلك  التنفيذي  امل��دي��ر  ت��ي��م  اأب���و 
ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور عبد 
العزيز بن علي بن را�صد النعيمي 
االح�صان  جلمعية  ال��ع��ام  االأم���ني 
فيها  ات�����ف�����ق  ح����ي����ث  اخل������ريي������ة، 

الغاف اجلوي لاأر�س.
االإطار  بتطوير  الوكالة  وتخت�س 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل���ق���ط���اع ال���ف�������ص���اء يف 
���ص��ي��ع��م��ل على  ال�����دول�����ة وال���������ذي 
وال�صيا�صات  االأه���������داف  حت���دي���د 
والتوجيهات  ل��ل��ف�����ص��اء  ال��وط��ن��ي��ة 
ف�صا  ال����ق����ط����اع  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
ع���ن ت���ق���دمي ال��ت��وج��ي��ه واالر�����ص����اد 
ل��ل��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي واالأك����ادمي����ي 
اإ�صافة  احل���ي���وي  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
الف�صائية  االأن�����ص��ط��ة  حت��دي��د  اإىل 

تاأ�صي�س  مت  اأن�����ه  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ل��ل��ف�����ص��اء وفقا  وك���ال���ة االإم��������ارات 
مل��ر���ص��وم ب��ق��ان��ون احت�����ادى رق���م 1 
�صاحب  اأ�����ص����دره   2014 ل�����ص��ن��ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
2014 والذي  خال �صهر يوليو 
وي�صمل  الوكالة  اإن�صاء  على  ين�س 
االأن�صطة  الف�صائي جميع  القطاع 
العاقة  ذات  وال��ربام��ج  وامل�صاريع 
ب��ال��ف�����ص��اء اخل���ارج���ي ال����ذي يعلو 

والهيئات  ل��ل��وك��االت  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
غ����ري احل���ك���وم���ي���ة مم���ار����ص���ت���ه���ا يف 
ال�صلطات  حتديد  و�صيتم  الدولة. 
الن�صاطات  ت��دي��ر  ال��ت��ي  القانونية 
وحتديد  التنظيمية  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
م�صفوفة امل�صوؤوليات يف الن�صاطات 
املعنية  اجل���ه���ات  ل��ك��ل  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
يف  التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  و���ص��ت��ح��دد 
ق��ط��اع اإج�����راءات واآل��ي��ات ومعايري 
و�صتت�صمن  الف�صاء  قطاع  تنظيم 

اأي�صا ر�صوما فى هذا القطاع . 

باالآليات  م��ق��ارن��ة  ومتانتها  فيها 
وّجه  كما  ال�صابق،  يف  امل�صتخدمة 
بدرا�صة  ال��ري��اي�����ص��ه  يحيى  ���ص��ع��ادة 
الدائرة  مركبات  اأ�صطول  حتديث 
اإب��رام عقد مع ال�صركة  عن طريق 

امل�صنعة  ال�صركة  مع  عقد  الدائرة 
املخلفات  لنقل  7 مركبات  لتوريد 
7 مليون  وتكني�س ال�صوارع بقيمة 
اجلديدة  املركبات  وتتميز  دره���م، 
امل�صتخدمة  ال���ت���ق���ن���ي���ات  ب���ت���ط���ور 

على  مركبة   20 لتوريد  امل�صنعة 
القادمة،  ����ص���ن���وات  االأرب�������ع  م����دى 
مم���ا ���ص��ي��ح��دث ت��غ��ي��ريا ج���ذري���ا يف 
للمجتمع  الدائرة  خدمات  تقدمي 

واملتعلقة بتجميع ونقل النفايات.

�صياحية عجمان تنظم رحلة لأطفال هيئة الأعمال اخلريية
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لليتيم،  العربي  ال��ي��وم  م��ع  تزامنا 
ال�صياحية  التنمية  دائ���رة  نظمت 
�صياحية  رح��ل��ة  اأم�����س  ع��ج��م��ان  يف 
الأطفال هيئة االأعمال اخلريية اإىل 
م��ن معامل  وع���دد  م��رب��ط عجمان 
ال�صيبة  جليلة  وق��ال��ت  االإم������ارة.  
اإن  ال��دائ��رة  يف  الفعاليات  تنفيذي 
التاحم  لتج�صيد  الفعالية جاءت 
القيم  م����ن  امل�����ص��ت��م��د  امل��ج��ت��م��ع��ي 
االإ���ص��ام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي تعنى 
يف  مهما  ج��زءا  باعتباره  باليتيم، 
ن�صر  اإىل  وه��دف��ت  امل��ج��ت��م��ع،  ه���ذا 
ث��ق��اف��ة م�����ص��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع يف مثل 
الرحلة  اأن  وبينت  االأن�صطة.  هذه 
مبادرات  �صل�صلة من  ج��اءت �صمن 
تلتزم  ال��ت��ي  املجتمعية  امل�صوؤولية 
خطتها  �صمن  بتنفيذها  ال��دائ��رة 
يف  وتعتمد  ال�صنوية،  الت�صغيلية 
موظفني  على  وتنظيمها  اإعدادها 
الوحدات  خمتلف  من  متطوعني 

التنظيمية بالدائرة.
يف  امل�صاركني  االأط��ف��ال  اإن  وق��ال��ت 
مبعلومات  ت��زوي��ده��م  مت  ال��رح��ل��ة 
االإم����ارة،  ع��ن  وت��روي��ج��ي��ة  ثقافية 

تعاونت  ال���دائ���رة  اإن  اإىل  م�����ص��رية 
اإقامة  مع فندق عجمان �صراي يف 
ل��اأط��ف��ال يف الفرتة  م��ر���ص��م ح��ر 
امل�صائية داخل متحف عجمان، ويف 
لهم على  وج��ب��ات �صحية  وت��وف��ري 

مدار اليوم.

الفعاليات  ق�����ص��م  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
خال  �صينفذ  بالدائرة  ال�صياحية 
العام اجلاري، حتت بند امل�صوؤولية 
اأخرى  فعاليات  ث��اث  املجتمعية، 
هي يوم با ورق و يوم زايد للعمل 

االإن�صاين و اإمارات نظيفة .



األربعاء  -  1  أبريل    2015  م   -   العـدد    11373 
Wednesday  1  April   2015  -  Issue No   11373

05

اأخبار الإمارات

حماكم دبي تطلق 80 خدمة ذكية جديدة خالل الإجنازات احلكومية 2015 
 •• دبي-و�م:

مبتكرة  ذكية  خدمة   80 ام�س  دب��ي  حماكم  اأطلقت 
معر�س  هام�س  على  عقدته  �صحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال 
يعقد معر�س   .  2015 احلكومية  ل��اإجن��ازات  دب��ي 
دبي لاإجنازات احلكومية على مدى ثاثة اأيام حتت 
�صعار حكومة حملية واإجنازات عاملية . واأو�صح �صعادة 
اخلبري طار�س عيد املن�صوري مدير عام حماكم دبي .. 
اأن الباقة اجلديدة تكت�صب اأهمية ا�صرتاتيجية كونها 
الباقة  ي�صم  ال���ذي  ال��ذك��ي  للتطبيق  نوعية  اإ���ص��اف��ة 
االأوىل املكونة من 30 خدمة ذكية ما يعزز حمفظة 

حماكم دبي من اخلدمات الذكية التي ي�صل عددها 
110 خدمات حتى االآن من اأ�صل 210 خدمات من 
ولفت  اجل���اري.  ال��ع��ام  نهاية  بحلول  توفريها  امل��ق��رر 
يف  ط��وي��ا  �صوطا  قطعت  املحاكم  اأن  اإىل  املن�صوري 
طموحة  بخطط  م��دف��وع��ة  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  م�صرية 
تهدف اإىل جعل اخلدمات الق�صائية والقانونية كافة 
يدعم  مب��ا  املقبلة  القليلة  االأ���ص��ه��ر  غ�صون  يف  ذك��ي��ة 
ب��ن��اء ح��ك��وم��ة ذكية  2021 يف  دب���ي  اأه������داف خ��ط��ة 
واأ�صاف  امل�صتقبل.  احتياجات  تلبي  ومبدعة  �صباقة 
ب��ال��درج��ة االأوىل  امل��ن�����ص��وري اأن حم��اك��م دب���ي ت��رك��ز 
ب��ج��ودة وك��ف��اءة وم��وث��وق��ي��ة اخلدمات  على االرت��ق��اء 

بروؤيتها  ال��ت��زام��ه��ا  اإط����ار  يف  والق�صائية  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
امل��ت��م��ح��ورة ح���ول حت��ق��ي��ق ال���ري���ادة ال��ع��امل��ي��ة لت�صبح 
منوذجا يحتذى به يف العمل القانوين والق�صائي مبا 
يج�صد الروؤية الثاقبة والتوجيهات ال�صديدة لقيادتنا 
الر�صيدة يف الو�صول بدولة االمارات اإىل م�صاف اأبرز 
االأوىل  الباقة  و�صاهمت   .. العامل  يف  املتقدمة  االأمم 
يف  اإيجابية  نتائج  ت�صجيل  يف  الذكية  اخل��دم��ات  م��ن 
 69 و�صلت  التي  املتعاملني  �صعادة  م�صتويات  تعزيز 
اأننا  املن�صوري  العام اجلاري. واأ�صاف  املائه خال  يف 
اليوم نتطلع بتفاوؤل حيال اإطاق الباقة الثانية التي 
الرامية  ج��ه��ودن��ا  دع��م  يف  االأك���رب  االأث���ر  لها  �صيكون 

اإىل حتقيق ن�صبة 100 يف املائه يف �صعادة املتعاملني 
واملوظفني واملجتمع . وحتظى م�صاركة حماكم دبي يف 
الدورة الثالثة من معر�س دبي لاإجنازات احلكومية 
باإ�صادة من �صناع القرار وكبار ال�صخ�صيات احلكومية 
موؤخرا  احلائز  الذكي  بالتطبيق  الفت  اهتمام  و�صط 
اأف�صل  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ذك��ي��ة  على ج��ائ��زة درع احل��ك��وم��ة 
االإم���ارات. ويتمحور  دول��ة  تطبيق ذكي على م�صتوى 
ل���اأداء احلكومي  ال��ذي ينظمه برنامج دب��ي  احل��دث 
امل��ت��م��ي��ز ح���ول ال��ت��ع��ري��ف ب����اإجن����ازات ح��ك��وم��ة دب���ي يف 
خمتلف قطاعات االقت�صاد والتنمية واالأمن واالبتكار 

والتحول الذكي واال�صتدامة وغريها.

وكيل وزارة اخلارجية يح�صر 
حفل ا�صتقبال �صفارة بنغالدي�ش

 
•• �أبوظبي-و�م:

امل�صاعد ل�صوؤون  اأحمد حممد الفهيم الوكيل  ال�صفري �صهاب  ح�صر �صعادة 
املرا�صم يف وزارة اخلارجية م�صاء اأم�س االول..حفل اال�صتقبال الذي اأقامه 
الدولة  ل��دى  ال�صعبية  بنغادي�س  جمهورية  �صفري  عمران  حممد  �صعادة 
اأقيم يف فندق  ال��ذي   - الوطني لباده. كما ح�صر احلفل  اليوم  مبنا�صبة 
انرتكونتيننتال اأبوظبي - عدد من امل�صوؤولني واأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي 
اأع�����ص��اء اجلالية  ال��دول��ة وع���دد م��ن  ل���دى  ال��ع��رب��ي واالأج��ن��ب��ي املعتمدين 

البنغالية املقيمة يف الدولة. 

حتت رعاية حممد بن زايد 

 انطالق اأعمال موؤمتر مركز الإمارات بعنوان ال�صرق الأو�صط: حتولت الأدوار وامل�صالح والتحالفات

)99( خدمة بلدية موحدة يف امارة ابوظبي

مركز اخلدمة البلدية يف بوابة ال�صرق مول ي�صتقبل عمالءه

•• �أبوظبي- و�م:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
رئ���ي�������س مركز  امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
والبحوث  ل���ل���درا����ص���ات  االإم����������ارات 
اال�صرتاتيجية انطلقت �صباح ام�س 
اأبوظبي  بالعا�صمة  امل��رك��ز  مقر  يف 
الع�صرين  ال�صنوي  املوؤمتر  فعاليات 
االإم��ارات للدرا�صات والبحوث  ملركز 
ال�صرق  عنوان  حتت  اال�صرتاتيجية 
االأو�صط .. حتوالت االأدوار وامل�صالح 

والتحالفات.
ال�صنيورة  ح�صر االفتتاح دولة فوؤاد 
ومعايل  االأ�صبق  لبنان  وزراء  رئي�س 
القا�صمي  �صلطان  ب��ن  فاهم  ال�صيخ 
خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد  وال�صيخ 
املدير  االأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الثقايف  ع��ي�����ص��ى  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��ب��ح��ري��ن و����ص���ع���ادة نبيل  مب��م��ل��ك��ة 
العاهل  م�����ص��ت�����ص��ار  احل���م���ر  ي��ع��ق��وب 
االإعامية  ل���ل�������ص���وؤون  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
العرابي  حم��م��د  ال�����ص��ف��ري  وم���ع���ايل 
وزي�����ر خ���ارج���ي���ة ج��م��ه��وري��ة م�صر 
الدكتور  وال���ل���واء  االأ���ص��ب��ق  ال��ع��رب��ي��ة 
النعيمي  خل��ري��ب��اين  ���ص��امل  ن��ا���ص��ر 
االأم�������ني ال����ع����ام مل��ك��ت��ب ���ص��م��و وزي����ر 
املفكرين  م����ن  وع�������دد  ال���داخ���ل���ي���ة 
واالأك����ادمي����ي����ني وال���ب���اح���ث���ني وع���دد 
الدبلوما�صي  ال�����ص��ل��ك  اأع�����ص��اء  م��ن 
واالإع����ام����ي����ني وي�����ص��ت��م��ر امل���وؤمت���ر 
الدكتور  �صعادة  افتتح  وق��د  يومني. 
ج��م��ال ���ص��ن��د ال�����ص��وي��دي م��دي��ر عام 
مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث 
الذي  املوؤمتر  اأعمال  اال�صرتاتيجية 
نقل  بكلمة ترحيبية  ي�صتمر يومني 
ال�صمو  �صاحب  حتيات  خالها  من 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ومتنيات  امل���وؤمت���ر  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ني 
���ص��م��وه ل��ه��م ب��ال��ن��ج��اح وال�������ص���داد يف 
وم�صروعات  ب��ت��و���ص��ي��ات  اخل�������روج 
ق��������رارات ت�����ص��ب يف خ���دم���ة االأم�����ن 
االإقليمي  ال�صعيدين  على  وال�صام 
والدويل. ولفت ال�صويدي يف كلمته 
وت���ط���ورات  االأح�������داث  ت�����ص��اب��ك  اإىل 
الراهن  واالأم��ن��ي  ال�صيا�صي  امل�صهد 
منطقة  يف  امل��ت�����ص��ارع��ة  وم��ت��غ��ريات��ه 
ال�صرق االأو�صط واأ�صار اىل ما حدث 
ويحدث فيها من تغيريات �صيا�صية 
والتحالفات  امل�����ص��ال��ح  يف  وت���ب���دالت 
ومن انق�صامات حادة يف الراأي العام 
لدى بع�س �صعوبها اأحيانا ومبوازاة 
االإرهاب  الواقع تتفاقم ظاهرة  هذا 
فاقت  ال��ت��ي  وج��رائ��م��ه  �صنوفه  بكل 
حدود كل ت�صور . وقال يكفي دولة 
االإمارات العربية املتحدة فخرا اأنها 
�صرعت  التي  ال��دول  اأوىل  كانت من 
ملكافحة  م��ت��ك��ام��ل  ق���ان���ون  ���ص��ن  يف 

•• �أبوظبي-�لفجر: 

يف اإطار اجلهود التي يبذلها النظام 
باخلدمات  ل����ارت����ق����اء  ال���ب���ل���دي 
واملجتمع  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  امل��ق��دم��ة 
وتقدمي خدمات حكومية متكاملة 
بالتعاون  ال���واح���دة  ال��ن��اف��ذة  ع��رب 
م��ع ال�����ص��رك��اء اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
تقلي�س  وب���ه���دف  ال���ع���ام،  ال��ق��ط��اع 
لتنفيذ  ال�����ازم�����ة  االج�������������راءات 
اإجنازها،  �صرعة  و�صمان  اخلدمة 
للخدمات  جديد  مركز  افتتاح  مت 
مول(  ال�����ص��رق  )ب��واب��ة  يف  البلدية 
وذلك �صمن خطة منهجية للنظام 
خريطة  تو�صيع  يف  ت�صهم  البلدي 
م����راك����ز اخل����دم����ة ال���ب���ل���دي���ة على 
اب��وظ��ب��ي لتغطي  ام����ارة  م�����ص��ت��وى 
املناطق بال�صكل الذي يحقق  كافة 
يف  ال��ع��م��اء  وتطلعات  اح��ت��ي��اج��ات 
ك��ل م��ك��ان ���ص��م��ن ن��اف��ذة حكومية 

خدمية موحدة. 
وتعقيبا على افتتاح مركز اخلدمات 
اجلديد يف بوابة ال�صرق مول قال 
رئي�س  الغفلي  عيد  �صعيد  معايل 
اإن هذه  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ص��وؤون  دائ����رة 
اخلطوة تاأتي يف اإطار اجلهود التي 

الفاعلني  دور  باملقابل  يتنامى  فيما 
بالتايل  وي���ح���ت���دم  االإق���ل���ي���م���ي���ني.. 
وال�صيطرة  ال��ن��ف��وذ  ع��ل��ى  ال�����ص��راع 
وي��ك��ون م��ن نتيجة ذل��ك زي���ادة حدة 

الاا�صتقرار.
ودعا اإىل اأن نقف ونبادر يف مواجهة 
امل�����ب�����ادرات  واأول  ال���ت���ط���رف  ق�����وى 
يف  باالإ�صاحات  القيام  ال�صرورية 
العربي  عاملنا  يف  الدينية  املوؤ�ص�صات 
واالإ������ص�����ام�����ي ل��ل��ت��ك��ي��ف م����ع ع���امل 
االإ�صامي  ال��دي��ن  وحلماية  متغري 
اأن نكافح ونت�صدى  امل�صتنري وعلينا 
ذلك  يف  الأن  املتطرفة  للتنظيمات 
ولديننا  ل�صعوبنا  اأك��ي��دة  م�صلحة 
االإ���ص��ام��ي.. واإىل ج��ان��ب ذل��ك ويف 
اأه��م��ي��ت��ه ف���اإن���ه ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى رج���ال 
ليكونوا  يبادروا  اأن  امل�صلمني  الدين 
بقدر  وم�������ص���ت���ن���ريي���ن  م���ن���ف���ت���ح���ني 
االإ�صام ذاته ويغريوا من خطابهم 
ت�صاحما..  اأك��ر  يكون  لكي  الديني 
مفكرين  م��ن  امل�صلمني  ف���اإن  ك��ذل��ك 
وقياديني وقادة روحيني وموؤ�ص�صات 
دي��ن��ي��ة ل��دي��ه��م ع��م��ل ك��ث��ري الإ�صاح 
التفكري  وت�صجيع  الديني  التعليم 
للعامل  ال����روؤي����ة  وت��غ��ي��ري  ال���ن���ق���دي 
ا�صتتباع  م����ن  ع���ق���ود  ب���ع���د  خ���ا����ص���ة 
االأن����ظ����م����ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة واالأم���ن���ي���ة 

للموؤ�ص�صات الدينية.
لي�صهم  االأوان  اآن  ل���ق���د   : وق������ال 
امل�����ص��ل��م��ون م���ن ك���ل اجل��ن�����ص��ي��ات يف 
االإ�صامي  الديني  االإ���ص��اح  مهمة 
وتعميقه  ال��دي��ن��ي  امل��ن��ظ��ور  ب���اإث���راء 
واملعرفة  للعلم  االعتبار  اإع��ادة  عرب 
ب��ت��وف��ري حقوق  امل��ط��ال��ب��ة  وت���اأك���ي���د 
على  العامل  على  واالنفتاح  االإن�صان 

قاعدة اأخوة الب�صر وتعارفهم.
حممد  ال�صفري  معايل  األقى  بعدها 
العرابي وزير خارجية م�صر االأ�صبق 
العربية  م�����ص��ر  ج���م���ه���وري���ة  ك��ل��م��ة 
بالنموذج  فيها  واأ���ص��اد  امل��وؤمت��ر  اإىل 
احل���������ص����اري ال������ذي جت�������ص���ده دول����ة 
االإمارات العربية املتحدة يف املجاالت 
االإقليمية  ال�����ص��ع��د  وع���ل���ى  ك���اف���ة 
والعاملية واالإن�صانية والدور البحثي 
واال����ص���ت�������ص���رايف ال�����ذي ي�����ص��ط��ل��ع به 
مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث 
يعد  مرموق  كمركز  اال�صرتاتيجية 
ال��ي��وم م��ن اأف�����ص��ل م��راك��ز البحوث 
وبحوثه  مل��و���ص��وع��ي��ت��ه  ال����ع����امل  يف 
العلمية  وامل����وؤمت����رات  واإ����ص���دارات���ه 

والفكرية التي ينظمها.
واأع������رب ع���ن ت��ق��دي��ره ل���راع���ي هذا 
املوؤمتر الفكري املهم �صاحب ال�صمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�س  امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات  االأع����ل����ى 
مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث 
الدكتور  ول�����ص��ع��ادة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ج��م��ال ���ص��ن��د ال�����ص��وي��دي م��دي��ر عام 

على  ب��ن��اء  ال��ق��رار  �صنع  عملية  يف 
ال�صراكة  وت���ع���زي���ز  اح���ت���ي���اج���ات���ه 
احلكومية  اجلهات  بني  املجتمعية 
اأنها  اإىل  اإ�صافة  املجتمع،  واأف���راد 
احلوكمة  م��ب��ادئ  تعزيز  يف  ت�صهم 
وال�صفافية يف عمل النظام البلدي 
وال�����ص��رك��اء اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني ذات 
العاقة، وترفع القدرة التناف�صية 
للنظام البلدي وم�صاهمته يف بناء 
جودة  م��ن  ي��ع��زز  م�صتدام  اقت�صاد 
اأبوظبي على  احلياة ومكانة اإمارة 

ال�صاحة االقليمية والدولية
اإمارة  ال��ب��ل��دي يف  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��ت��زم 
اأبوظبي اال�صتمرار يف تنفيذ خطة 
تو�صيع نطاق اخلدمات من خال 
افتتاح العديد من مراكز اخلدمة 
وح�صب   ، امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف  ال��ب��ل��دي��ة 
التنمية  ومتطلبات  املناطق  حاجة 
اأبوظبي  ام�������ارة  ت�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي 

و�صواحيها.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  داأب������ت  و 
���ص��م��ن ه���ذه اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة على  
ليت�صمن  اجل��دي��د  امل��رك��ز  جتهيز 
كخدمات  امل������وح������دة  اخل������دم������ات 
املعلومات  نظم  االأرا���ص��ي، خدمات 
تراخي�س  خ���دم���ات  اجل���غ���راف���ي���ة، 

مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث 
اال�صرتاتيجية.

ت�صرتجع  ال���ي���وم  م�����ص��ر  اإن  وق�����ال 
عليها..  تعودمت  طاملا  التي  مكانتها 
اأم���ت���ه���ا  ال����ق����ل����ب م�����ن ق�������ص���اي���ا  يف 
العربية.. وكلها عزم على ترميم ما 
تقو�س خال االأعوام املا�صية اإن ما 
حتديات  من  حاليا  املنطقة  ت�صهده 
العمل  العربية  دول��ن��ا  على  يفر�س 
عنق  لعبور  امل�صرتك...  والت�صامن 
اإىل  ال�صيق واخلروج منه  الزجاجة 
من  ن�صهده  م��ا  ولعل  طريق  اأرح���ب 
تقارب عربي بناء يجعلنا اليوم اأ�صد 
اإميانا بقدرتنا على تخطي ال�صعاب 
طاملا اجتمعنا على قلب رجل واحد 

من اأجل �صعوبنا.. ومن اأجل اأمتنا.
االأوىل  اجلل�صة  اأعمال  ب��داأت  بعدها 
التي حملت عنوان امل�صهد ال�صيا�صي 
ال�صرق  يف  ال��راه��ن  واال�صرتاتيجي 
�صامل  ال��دك��ت��ور  وراأ���ص��ه��ا  االأو�صط" 
حم���م���د ح��م��ي��د م���دي���ر ع�����ام مركز 
امل����زم����اة ل���ل���درا����ص���ات وال���ب���ح���وث يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
نائب  �صامل  ب��ول  الدكتور  وا�صتهلها 
رئ��ي�����س م��ع��ه��د ال�����ص��رق االأو����ص���ط يف 
الواليات املتحدة االأمريكية بتقدمي 
التغيري  "دول  بعنوان  بحثية  ورق��ة 
تبدل  االإقليمية..  والقوى  العربية 
امل�صالح والتحالفات" اأو�صح فيها اأن 
رياح التغيري ال تزال تع�صف بالعامل 
العربي منذ انتفا�صات عام 2011 
وقد اأ�صفر ذلك عن حدوث تغيريات 
�صيا�صية عميقة يف بع�س هذه الدول 
الفا�صلة  ال��دول  دوام��ة  والدخول يف 

واحلرب االأهلية يف بع�صها االآخر.
�صعود  يف  ت�صبب  ذل���ك  اأن  واأو����ص���ح 
�صبه دولة اإرهابية متطرفة يف قلب 
نف�صه  الوقت  ويف  العربي..  امل�صرق 
ال��ت��ط��ورات املت�صارعة يف  اأث���رت ه��ذه 
االأطراف الفاعلة باملنطقة مثل دولة 
واململكة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
العربية ال�صعودية وجمهورية م�صر 
وجمهورية  ق��ط��ر  ودول�����ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اإي�����ران وعدلت  ت��رك��ي��ا وج��م��ه��وري��ة 

مكانة املنطقة لدى القوى العاملية.
ب����ول �صامل  ال���دك���ت���ور  وا���ص��ت��ع��ر���س 
يف درا�����ص����ت����ه ال���������ص����ات ب�����ني ه���ذه 
ال����دول وت��غ��ري ���ص��ي��ا���ص��ات االأط����راف 
وحظوظها  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

ك��م��ا ت��ف��ح�����س م����دى ال���ت���ق���ارب بني 
وتنافرها  االإقليمية  القوى  م�صالح 
يف  ال��ق��وى  تلك  �صيا�صات  وت��اأث��ريات 
االأو�صط  ال�صرق  رئي�صية من  اأج��زاء 
االأمن  حتقيق  تتيح  التي  والو�صائل 

واال�صتقرار يف املنطقة م�صتقبا.
وق���دم���ت ال���دك���ت���ورة راغ������دة درغ����ام 
م���دي���رة م��ك��ت��ب ج���ري���دة احل���ي���اة يف 
ملعهد  التنفيذي  الرئي�س  نيويورك 
البحثية  ورق��ت��ه��ا  ل��ب��ن��ان  يف  ب����ريوت 
التي حملت عنوان االأو�صاع الراهنة 
وتناولت  العربية"  التغيري  دول  يف 
فيها ما ي�صهده كل من اليمن وم�صر 
وتون�س  ول��ي��ب��ي��ا  و���ص��وري��ا  وال���ع���راق 
من تغريات وحت��والت مهمة خال 
ال�صنوات االأخرية يف اإطار ما يعرف 
تزال-  -وال  كانت  العربي  ب�الربيع 
هذه  ب��ع��اق��ات  تتعلق  ت��داع��ي��ات  لها 
ال����دول االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة �صواء 
العربية- ال��ع��اق��ات  م�صتوى  ع��ل��ى 

العاقات  م�صتوى  على  اأو  العربية 
العربية  غري  االإقليمية  القوى  مع 
اإي������ران  م��ق��دم��ت��ه��ا ج���م���ه���وري���ة  ويف 
ا�صتفادت هذه  اإذ  وجمهورية وتركيا 
ال��ق��وى م��ن ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي جرت 
م�صت  وق��د  العربية..  ال�صاحة  على 
تلك التداعيات كذلك عاقات دول 
التغيري العربية مع القوى الكربى 
وانعك�صت على �صيا�صات هذه القوى 
مقدمة  ويف  العربية  املنطقة  جت��اه 
ت���ل���ك ال����ق����وى ال����ك����ربى ال����والي����ات 
تراوحت  اإذ  االأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
اال�صتمرارية  ب��ني  ال�صيا�صات  تلك 

والتغيري.
واأ�صارت الدكتورة درغام اإىل اأنه كان 
دول  التي ج��رت يف  ال��ت��غ��ريات  لهذه 
التغيري العربية تاأثرياتها املهمة يف 
التوازنات االإقليمية ب�صكل عام وهنا 
يربز موقع جمهورية اإيران يف اإطار 
ه���ذه ال��ت��غ��ي��ريات م��ن خ���ال �صعيها 
اإىل اال�صتفادة منها مل�صلحة التمدد 
نفوذها  وتعزيز  العربية  ال�صاحة  يف 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق خ��ا���ص��ة يف 
جمهورية م�صر العربية وجمهورية 
اليمن واجلمهورية العربية ال�صورية 
وج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق وم��ا ينجم عن 
ذل��ك من ت��اأث��ريات مهمة يف الو�صع 
املرحلة  �صواء خال  العام  االإقليمي 

احلالية اأو يف امل�صتقبل.

ب���اري���ت النائب  األ���ق���ى ري��ت�����ص��ارد  ث���م 
يف  �صوفان  جمموعة  لرئي�س  االأول 
ورقته  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
الدويل  التحالف  بعنوان  البحثية 
�صد االإره��اب.. الفر�س والتحديات 
واأ�صار فيها اإىل اأن ال�صنوات الثاث 
حملة  ����ص���ه���دت  امل���ا����ص���ي���ة  ع�������ص���رة 
ذلك  وم���ع  االإره�����اب  ���ص��د  م�صتمرة 
اأطراف  من  تهديدات  اليوم  نواجه 
ت��ف��وق ما  ال����دول  م�صلحة م��ن غ��ري 
التي  الهجمات  اأع��ق��اب  يف  واج��ه��ن��اه 
�صهدتها الواليات املتحدة االأمريكية 
اأنحاء  م��ع��ظ��م  ..ويف   2001 ع����ام 
املتاأتي  الفعلي  التهديد  يعد  العامل 
ال�صيا�صي  لا�صتقرار  االإره���اب  من 
والتما�صك  ال���وط���ن���ي���ة  وال����ه����وي����ة 

االجتماعي يف حده االأدنى.
اأخ������رى  ح�������االت  ل���ك���ن يف   : وق�������ال 
االإره��اب��ي��ة حتى  ت��ط��ورت اجلماعات 
اأ�صباه دول..  غدت حركات مترد بل 
يف  االإره���اب  ي�صكل  ال  عندما  وحتى 
ال���واق���ع خ��ط��را ك��ب��ريا ف���اإن���ه ميكنه 
ال�صيا�صية  االأج���ن���دة  ع��ل��ى  الهيمنة 
حتديا  مي���ث���ل  م����ا  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
الثقافات  امل��ت��ع��دد  املجتمع  ملفاهيم 
الدين يف  دور  ت�صاوؤالت حول  ويثري 
احلكم ويلقي ظاال من ال�صك على 

اإمكان ا�صتمرار احلدود الوطنية.
واأ�صاف ريت�صارد باريت: وهكذا ولد 
االإرهاب ا�صطرابا عامليا جديدا من 
فعل  رد  لتبلور  ال��وق��ت  اإت��اح��ة  دون 
التي  التحديات  على  م���وزون  دويل 
مي��ث��ل��ه��ا وه���ي حت���دي���ات خ��ط��رة اإىل 
التي  ال��دول  دفعت حتى  اأنها  درج��ة 
اإىل  العاملية  القيم  تفخر مبراعاتها 
اعتماد �صيا�صات تتعار�س والتزاماتها 
الدولية. وكثريا ما تغلبت العاطفة 
ال�صيا�صات  �صنع  يف  التحليل  ع��ل��ى 

وغريت طبيعة القيادة ال�صيا�صية.
واأك�����د ب���اري���ت اأن االإج���م���اع ال���دويل 
يقوم على معار�صة االإرهاب لكن ما 
من تعريف متفق عليه ملاهيته وقد 
اأدى ذلك اإىل االتفاق ب�صكل عام على 
تت�صم  تدابري  واتخاذ  �صيا�صات  اتباع 
الفعالية  ب��ان��ع��دام  امل��ط��اف  نهاية  يف 
القدمية  الو�صائل  اأن  ثبت  اأن��ه  ومع 
التهديد  مل��واج��ه��ة  ب��ك��اف��ي��ة  ل��ي�����ص��ت 
االإرهابي فاإن العامل اليزال بطيئا يف 

تطوير و�صائل جديدة واعتمادها.

والبنية  ال��ط��رق  خ��دم��ات  ال��ب��ن��اء، 
الغذائية،  امل��واد  خدمات  التحتية، 
خدمات توثيق، خدمات التخطيط 
اإجمايل  ي�����ص��ل  ح��ي��ث  احل�����ص��ري، 
اإىل )99(  عدد اخلدمات املقدمة 
�صاعات  وت�صتمر  متنوعة،  خدمات 
من  م��ول  ال�صرق  م��رك��ز  يف  العمل 
ال�����ص��اع��ة ال��ع��ا���ص��رة ���ص��ب��اح��اً وحتى 
ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًء من االأحد 
اأيام  حتى اخلمي�س مبعدل خم�صة 
�صاعات  متتد  اأن  قبل  حاليا  عمل 
م�صاء  العا�صرة  ال�صاعة  اإىل  العمل 
افتتاح  م���ن  االآن  م���ن  ���ص��ه��ر  ب��ع��د 

املركز .   
اخلدمات  تتوفر  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
لت�صهيل  ل��ل��ع��م��اء  االل��ك��رتون��ي��ة 
تقدمي اخلدمات لهم وعددها 35 
خدمة منها 29 لرتاخي�س البناء 
و 6 خدمات تتوزع بني بيع ال�صلع 

�صهادة  اأم�����اك،  ���ص��ه��ادة  امل��دع��م��ة، 
اأر�س،  خمطط  ملكية  �صند  بحث، 

دفع املخالفات. 
وتويل البلدية عناية فائقة بذوي 
فتقدم  اخل���ا����ص���ة  االح����ت����ي����اج����ات 
الفئة  ب���ه���ذه  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اخل����دم����ات 
ال�صيارة  خدمة  مثل  ال�صن  وك��ب��ار 
نافذة  ،وهناك خطة لفتح  املتنقلة 
خا�صة لهذه الفئة حيث اإن املوظف 
مع  التعامل  على  م���درب  ال�صامل 
وكبار  ال��ع��ام��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ال�صن كذلك. و يقوم النظام البلدي 
باإمارة ابوظبي  بدرا�صة اخلدمات 
التح�صينات  الإج���راء  دوري  ب�صكل 
امل��ط��ل��وب��ة وك���ذل���ك ي��ت��م االط����اع 
على  الطلب  ارتفاع  موؤ�صرات  على 
وو�صع  العماء  قبل  من  اخلدمة 
احل��ل��ول امل��ن��ا���ص��ب��ة الأي ع��ق��ب��ات يف 
االإج���������راءات اخل��ا���ص��ة ب���ه���ا، ومن 

املثال  �صبيل  التح�صينات على  هذه 
اآل��ي��ة تقدمي اخل��دم��ات  ،  :توحيد 
االلكرتونية  رفع معدل اخلدمات 
وتطلعات  احتياجات  مع  لتتنا�صب 
ال���ع���م���اء، ال�����ص��ع��ي احل��ث��ي��ث نحو 
تكري�س اخلدمات الذكية وو�صعها 
ال��ع��م��اء مب��ا يتما�صى  يف م��ت��ن��اول 
البلدي  النظام  واأه����داف  قيم  م��ع 
االأداء  ت���ط���وي���ر  اإىل  ال����رام����ي����ة 
ب��ا���ص��ت��م��رار، ت��ق��ل��ي�����س االإج������راءات 
تاأكيدا  اخلا�صة بتقدمي اخلدمات 
ت�صهيل  على  البلدية  حر�س  على 
اإجن������از امل���ع���ام���ات ب��اأق�����ص��ر وقت 
وتعزيز  امل���رن���ة،  وب���االآل���ي���ة  مم��ك��ن 
والتكامل  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
م��ع ال�����ص��رك��اء اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
ت���ق���دمي خ���دم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة تلبي 
و  متميز  ب�صكل  املجتمع  ح��اج��ات 

ا�صتباقي .

للحدود  العابرة  وجرائمه  االإره��اب 
اأ�صدره �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
ال��دول��ة- رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
 2014 اأغ�صط�س  يف  اهلل-  حفظه 
وذل����ك م���ن اأج����ل ت��و���ص��ي��ف ظاهرة 
اأن����واع����ه وحتديد  ب�����ص��ت��ى  االإره�������اب 
ه���وي���ات م��ن��ظ��م��ات��ه و���ص��ن��وف��ه وردع 
مرتكبيه باأق�صى العقوبات القانونية 
وهي ظاهرة نتمنى من امل�صاركني يف 
اأهمية خا�صة  اإي��اءه��ا  املوؤمتر  ه��ذا 
من خال البحث املعمق واملناق�صات 
اإىل  بالنظر  والتو�صيات  امل�صتفي�صة 
كونها من اأكر االأخطار والتحديات 
وال�صام  االأم��ن  تهدد  التي  الكبرية 
ل�صعوب  واال�����ص����ت����ق����رار  وال���ت���ن���م���ي���ة 

املنطقة واالإن�صانية جمعاء.
ب��ال��رغ��م م���ن ت�صكيل  اأن����ه  واأ����ص���اف 
موؤخرا  االإره���اب  �صد  دويل  حتالف 
فاإننا يف حقيقة االأمر ال نزال نبحث 
على  لانت�صار  حقيقية  فر�س  عن 
هذا التحدي وحتجيمه وا�صتئ�صاله 

كليا. 
وذكر الدكتور جمال �صند ال�صويدي 
ب��امل��خ��اط��ر االأم��ن��ي��ة االأخ������رى التي 
والتي  اأي�صا  املنطقة و�صعوبها  تهدد 
االإرهاب  ظ��اه��رة  ع��ن  تقل خطرا  ال 
ف��ق��د ب�����رزت يف ال�����ص��ن��وات االأخ�����رية 
واجلماعات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ظ���اه���رة 
فر�س  اإىل  ت�����ص��ع��ى  ال��ت��ي  ال��ف��رع��ي��ة 
الوطنية  ل���ل���دول���ة  ب���دي���ا  ن��ف�����ص��ه��ا 
الدميوغرافيات  ت�صتهدف  وب��ات��ت 
ع��ل��ى ح�صاب  ل��ت��غ��ي��ريه��ا  ال�����ص��ك��ان��ي��ة 
للدولة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ص��ال��ح 
وال�صعب متزامنة مع تنامي ظاهرة 
يف  وال��دي��ن��ي  الطائفي  اال�صتقطاب 

منطقة ال�صرق االأو�صط.
واأ�صار اىل ظهور عاقات وحتالفات 
األقت  ج����دي����دة  ودول����ي����ة  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
وانعكا�صاتها  وت��اأث��ريات��ه��ا  بظالها 
بلدان  على  املبا�صرة  وغ��ري  املبا�صرة 
ق�صايا  تفر�صه  عما  ف�صا  املنطقة 
ا�صرتاتيجيات  ت�صكيل  م��ن  الطاقة 
االإقليمية  للقوى  جديدة  وتوازنات 

واحد  اآن  يف  املنطقة  نحو  والدولية 
معا ف�صا عن بحث الدور ال�صيني 
ال�صرق  القوى مبنطقة  ت��وازن��ات  يف 

االأو�صط.
واأكد اأن االأوراق البحثية واملناق�صات 
�صتبلور  امل����وؤمت����ر  يف  امل���و����ص���وع���ي���ة 
وا�صت�صرافية  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤي�����ة 
وتو�صيفا  و����ص���ري���ح���ة  وا�����ص����ح����ة 
واالأدوار  ال��ت��ح��والت  لطبيعة  دقيقا 
وال��ت��ح��ال��ف��ات يف منطقة  وامل�����ص��ال��ح 
ال�������ص���رق االأو������ص�����ط م����ع االأخ��������ذ يف 
اأه��م��ي��ة ال��ب��ح��ث يف املوقف  االع��ت��ب��ار 
اأن تراعيه دول جمل�س  ال��ذي يجب 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
العربي  اجلماعي  العمل  ومنظمات 
هذه  اإزاء  وال��������دويل  واالإق���ل���ي���م���ي 
االإقليمية  وال���ت���وازن���ات  ال��ت��ح��والت 
والدولية بهدف اإر�صاء دعائم االأمن 
املنطقة  يف  وال�����ص��ام  واال���ص��ت��ق��رار 

والعامل.
ال�صنيورة  ف����وؤاد  دول���ة  األ��ق��ى  ب��ع��ده��ا 
الكلمة  االأ�صبق  لبنان  وزراء  رئي�س 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر واأ����ص���اد فيها 
دولة  يف  املتمثلة  النموذج  بالتجربة 
كتجربة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
وحدوية عربية منذ قيامها على يد 
املوؤ�ص�س املغفور له -باإذن اهلل تعاىل- 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
اإنها جتربة  -طيب اهلل ث��راه- وقال 
متثل ق�صة جناح تقوم انطاقا من 
ال��واح��د �صعيف وقابل  ال��ع��ود  م��ب��داأ 
العيدان  ب��اج��ت��م��اع  ل��ك��ن  ل��ان��ك�����ص��ار 
وتتحول  ق�����وة  ت�����ص��ب��ح  واحت�����اده�����ا 
الليونة متا�صكا وقدرة على ال�صمود. 
وقال هذا هو در�س االإمارات العربية 
در�س  العربي  العامل  يف  لنا  املتحدة 
اإىل ق����وة ودر�����س  ال�����ص��ع��ف  حت���وي���ل 
الوحدة  ���ص��م��ن  ب��ال��ت��ن��وع  ال���ق���ب���ول 
وحقوقه  ودوره  باالآخر  واالع��رتاف 
الع�صر وع�صر  واالنفتاح على عامل 
بال�صخ�صية  االح��ت��ف��اظ  م��ع  ال��ع��امل 
والنظرة  امل�صتقل  والقرار  الوطنية 

اإىل االأمام .

كلمته  يف  ال�����ص��ن��ي��ورة  وا���ص��ت��ع��ر���س 
واال�صرتاتيجية  االأم��ن��ي��ة  امل��خ��اط��ر 
التي  وال���ت���ن���م���وي���ة  واالق���ت�������ص���ادي���ة 
ت���ه���دد ال����وط����ن ال���ع���رب���ي وق������ال ان 
واال�صرتاتيجية  االأم��ن��ي��ة  االأخ��ط��ار 
يف  وال�صري  امل�صرتك  العمل  تقت�صي 
ودينية  وع�صكرية  اأم��ن��ي��ة  �صيا�صات 
وت����رب����وي����ة حل���ف���ظ ح�������دود ال������دول 
ووحدة املجتمعات واملديات احليوية 
العربية  ل���اأم���ة  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
التحديات  اأم���ا  مناطقها  ���ص��ائ��ر  يف 
فتقت�صي  وال��ت��ن��م��وي��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
احلا�صر  ل���ل���واق���ع  ����ص���ام���ل���ة  روؤي��������ة 
وفر�س  امل�صتقبلية  واالإم���ك���ان���ي���ات 
متاحة  والتدبري  والتقدير  التفكري 

يف كل اآن.
جمل�س  اإط������ار  ه���ن���اك  اأن  واأ�����ص����اف 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي وال���رغ���ب���ة يف 
واالأردن  وامل���غ���رب  م�����ص��ر  م�����ص��ارك��ة 
العربية  القمة  موؤمتر  وهناك  فيه 
ن����ادرة  ف��ر���ص��ة  اإىل  وال������ذي حت����ول 
والتقدير  واال�صت�صراف  للت�صخي�س 
وامل������ب������ادرة وم�����ن ���ص��م��ن م����ب����ادرات 
العربية  اجلامعة  تفعيل  النهو�س 
يذهب  كما  اأوان��ه��ا  ينق�س  مل  ال��ت��ي 
العربي  ف��االن��ت��م��اء  ال��ب��ع�����س  ل��ذل��ك 
وه�صا�صة  الدول  انهيار  و�صط  مهدد 
القاتلة  وال���ت���دخ���ات  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ون��ح��ن حم��ت��اج��ون اإىل روؤي���ة لعامل 
طموحات  ي���ح���اك���ي  ج���دي���د  ع���رب���ي 
اإىل  وبالتايل  ال�صابة  اأجيالنا  واآم��ال 
واإرادة للتقدم على  وعي وم�صوؤولية 
اأجيالنا  تواجه  اأو  امل�صتقبل  م�صارات 
م�صتقبات  م��ع��ظ��م��ه��ا  اأو  ال�����ص��اب��ة 

م�صتحيلة.
عنوان  اأن  اإىل  ال�����ص��ن��ي��ورة  واأ�����ص����ار 
عنوان  احل��ق��ي��ق��ة  يف  ه����و  امل����وؤمت����ر 
م��ن��ا���ص��ب وت��ع��ب��ري ����ص���ادق ع���ن واقع 
احلال الذي تع�صيه منطقتنا يف هذه 
املرحلة بالذات حيث ي�صوق الرتاجع 
االأدوار  وتنقلب  الغمو�س  وي�صيطر 
اأحيانا  وينكفئ  التحالفات  وتتبدل 
دور الاعبني الدوليني عن املنطقة 

لتحقيق  ال��ب��ل��دي  ال��ن��ظ��ام  يبذلها 
الر�صيدة  ح���ك���وم���ت���ن���ا  ت���ط���ل���ع���ات 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
لتقدمي  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
الأف���راد  املمكنة  اخل��دم��ات  اأف�����ص��ل 
املجتمع، واهتمام ومتابعة �صاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
املعي�صة  م�صتويات  اأرق���ى  لتوفري 

املتكاملة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  واخل���دم���ات 
ال�صكنية  االأح������ي������اء  م���ن���اط���ق  يف 
وت��ق��دمي ه��ذه اخل��دم��ات بالتعاون 
م��ع ال�����ص��رك��اء اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
النافذة  ع���رب  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع 
االإج�����راءات  يقل�س  ال���واح���دة مب��ا 
وي�صهم  اخلدمة  لتقدمي  الازمة 
الراحة  ويوفر  اإجن��ازه��ا  �صرعة  يف 
متطلبات  ويلبي  االأحياء  ل�صاكني 
االإم��ارة، ف�صا  ال�صكاين يف  النمو 
امل��راك��ز اجل��دي��دة خلدمة  اأن  ع��ن 

امل��ت��ع��ام��ل��ني وامل��ج��ت��م��ع ال��ت��ي يقوم 
تباعا  بافتتاحها  ال��ب��ل��دي  ال��ن��ظ��ام 
مت��ك��ن م��ن ال��ت��وا���ص��ل امل��ب��ا���ص��ر مع 
ق��اط��ن��ي امل��ن��اط��ق واالط������اع على 
وتلبيتها  ق���رب  ع��ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

بطريقة فاعلة وبكفاءة عالية .. 
املراكز  اأن  اإىل  الغفلي  اأ���ص��ار  ك��م��ا 
النظام  ت�����ص��اع��د  ه����ذه  اخل���دم���ي���ة 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  ال����ب����ل����دي 
املتعاملني  االأخ��رى يف تعزيز ر�صا 
واملجتمع املحلي، واإ�صراك املجتمع 
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العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �صاح 

CN 1110348:العمال االملنيوم رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صالح النخريه بطي حارب ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد حميد حمد دملوج الظاهري 

االعان مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
بل�س  ال�ص�����ادة/�صمارت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1472394:للنقليات العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ابراهيم را�صد حممد را�صد الربيعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي بطي الداب الظاهري 

االعان مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة بانكوادرات 

للت�صميم املعماري والهند�صي ذ.م.م 
رخ�صة رقم:CN 1218032 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ن�صب ال�صركاء
عبدالرحمن ح�صن عبداهلل عمر الها�صمي من 26% اىل %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صامل �صعيد �صيف حميد ال�صام�صي 

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم �صالح طر�صوم

 رخ�صة رقم:CN 1120615 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة علي هال بن �صعيد الزفنه العفاري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صالح طر�صوم حممد العامري 
تعديل لوحة االعان /اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�صم جتاري:من/مطعم �صالح طر�صوم
SALEH TARSHOUM RESTAURANT

اىل/مطعم الوقن الذهبي 
AL WAGHAN AL THAHABI RESTAURANT

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خال  االقت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون فرنزي 

للحاقة رخ�صة رقم:CN 1047027 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نوفل حممد رجب احمد الزعابي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف غيث بخيت غيث بخيت الفاحي 
االعان مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمترب اخلليج 

CN 1136961:لفح�س الرتبة ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هادي حممد هادي �صليمان املن�صوري %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد �صعيد يو�صف طنا�س 

االعان مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الو�صام خلدمات 
االفراح رخ�صة رقم:CN 1045135 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي ح�صن عبداهلل ب�صاري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ب�صرى عبداملجيد عبداهلل ب�صاري 

االعان مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صجرة للمفرو�صات ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1019863 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/جابر ما�صاء اهلل يو�صف زادة من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ جابر ما�صاء اهلل يو�صف زادة من 49% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبداخلالق حممد نور خوري من �صريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبداخلالق حممد نور خوري من 51% اىل 0
تعديل لوحة االعان /اجمايل من م�صاحة 1*21.50 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
تعديل ا�صم جتاري:من/ال�صجرة للمفرو�صات ذ.م.م

TREE FURNISHINGS LLC
اىل/جولد داميوند هواتف متحركة 

GOLD DIAMOND MOBILE PHONES
تعديل عنوان/من ابوظبي حممد بن زايد �س 11 ق 134 حمل 1 املالك حممد را�صد بن لوتاه ال�صويدي 
1 املالك ال�صيخ خليفة بن  c51 حمل رقم  10 ق  اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �صارع اخلليج العربي غرب 

�صيف بن حممد ال نهيان
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صاح الهواتف املتحركة )9512002(
تعديل ن�صاط/حذف بيع االثاث املكتبي - بالتجزئة )4773920(
تعديل ن�صاط/حذف بيع االثاث املنزيل - بالتجزئة )4759001(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ 
ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرائد للتحف والهدايا ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1038186 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة روال �صامي يو�صف حجازين %23
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فاطمة �صليمان �صعيد الرحمي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ماجدة مو�صى خلف حجازين %26
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ح�صن علي مطر الريامي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عمر فرحان �صلمان احلجازين 
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خال  االقت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا ناهد

 رخ�صة رقم:CN 1056407 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد احمد ح�صن طاهر الربيكي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �صالح احمد عبداهلل من�صور احلارثي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جنات حممد احمد 

تعديل لوحة االعان /اجمايل من م�صاحة 2.8*1 اىل 3.50*1
تعديل ا�صم جتاري:من/كافترييا ناهد

NAHED CAFETERIA
اىل/كافترييا الطعم املا�صي 

ALTAM ALMASI CAFETERIA
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خال  االقت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جريدة الروؤية االقت�صادية

 رخ�صة رقم:CN 1012567 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

املجموعة املتحدة القاب�صة ذ.م.م UNITED HOLDING GROUP LLC من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء

 املجموعة املتحدة القاب�صة ذ.م.م UNITED HOLDING GROUP LLC من 100% اىل %1
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اي ميديا للحلول االعامية املتكاملة ذ.م.م

I MEDIA INTEGRATED MEDIA SOLUTIONS LLC 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعان /اجمايل من م�صاحة 0.80*0.10 اىل 50*20

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/جريدة الروؤية االقت�صادية

AL RROYA ALEQTISSADIYA NEWS PAPER
اىل/جريدة الروؤية ذ.م.م 

AL ROEYA NEWS PAPER LLC
االقت�صادية خال  التنمية  دائرة  االعان مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

ال�صعاع الف�صي لاعمال الكهربائية
 رخ�صة رقم:CN 1056705 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجليمي لت�صليح امل�صخات - فرع
 رخ�صة رقم:CN 1124408 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11373 بتاريخ 2015/4/1

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/املركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العاملي لا�صت�صارات الزراعية والنخيل ذ.م.م
 رخ�صة رقم:CN 1322071 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني( اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373
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•• هانوي-و�م:

اأكد �صعادة اأحمد عبيد املن�صوري ع�صو 
املجل�س الوطني االحتادي ع�صو ال�صعبة 
الربملانية االإماراتية اأهمية دور منظمة 
املنازعات  من  الكثري  يف  املتحدة  االأمم 
التحديات  اأن  اإىل  م�صريا   .. ال��دول��ي��ة 
ال���ت���ي ي���واج���ه���ه���ا ال����ع����امل ام�������س كانت 

�صت�صبح اأ�صواأ من غري تدخل املنظمة.
املنظمة  دور  اأه��م��ي��ة  رغ����م  اإن�����ه  وق�����ال 
يف ال��ك��ث��ري م��ن امل��ن��ازع��ات ال��دول��ي��ة اإال 
اإىل  م�صريا   .. امل��زي��د  منها  يتوقع  اأن���ه 
ال��رغ��م م��ن اجل��ه��ود العديدة  اأن���ه على 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة اإال اأن����ه الت���زال 
و  االأم���ن  تعرقل  عالقة  ق�صايا  ه��ن��اك 
ال�����ص��ام يف ال���ع���امل ح��ي��ث ي��ع��ي�����س نحو 
�صكان  خم�س  اأي   - �صخ�س  مليار   1.5
بالنزاعات.  متاأثرة  بلدان  يف   - العامل 
ام�س  م�صاركته  خال  �صعادته  واأو�صح 
املتحدة  االأمم  ���ص��وؤون  جلنة  اجتماع  يف 
على هام�س اجتماعات االحتاد الربملان 
الدويل يف مركز املوؤمترات يف العا�صمة 
الفيتنامية هانوي .. اأن عدد النازحني 
بلغ  اال���ص��ط��ه��اد  اأو  ال��ن��زاع  بفعل  ق�صرا 
الرقم االأعلى  45 مليون �صخ�س وهو 
يف غ�صون 18 عاما اإ�صافة اإىل حوايل 
بينما   .. الج���ئ���ون  م��ن��ه��م  م��ل��ي��ون��ا   15
الت����زال ح���االت اخل����روج ع��ل��ى القانون 
وال�����ن�����زاع امل�����ص��ل��ح ت�����ص��ك��ل خ���ط���را على 
و�صتكون  الب�صرية  التنمية  يف  التقدم 
تقدم  على  االأج��ل  طويلة  تداعيات  لها 
واالأطفال  ال��ن�����ص��اء  اأن  واأك����د  ال��ب��ل��دان. 
تهدد  ملخاطر  م��ك��ان  ك��ل  يف  يتعر�صون 
اأمنهم ال�صخ�صي اإذ تنتهك حقوقهم يف 
حاالت العنف ويعي�صون حالة من عدم 
االأم�����ان حت��د م��ن ق��درات��ه��م يف احلياة 
اإىل  العامة واخلا�صة بوجه ع��ام. ون��وه 
دول  ب��ني  امل�صلحة  ال��ن��زاع��ات  زي����ادة  اأن 

العامل من اأبرز التحديات حيث اأ�صارت 
النزاعات  اأن  اإىل  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
عقد  يف  زادت  الع�صكرية  وال�����ص��راع��ات 
املائة  يف   23 بن�صبة  اجل��دي��د  االأل��ف��ي��ة 
الذي  االأم����ر  �صبقه  ال���ذي  ال��ع��ق��د  ع��ل��ى 
ي��ن��ذر ب��زي��ادة امل��ن��ازع��ات خ���ال العقود 
القادمة والتي اأرجعها خرباء العاقات 
امل�صالح  ت�����ص��ارب  زي����ادة  اإىل  ال��دول��ي��ة 
الدولية نتيجة �صيا�صات الهيمنة وعدم 
الإدارة  م�صرتكة  مفاهيم  على  االت��ف��اق 
التقرير  اأن  وذك��ر  ال��دول��ي��ة.  العاقات 
يف  املتحدة  االأمم  دور  �صعف  اإىل  اأ���ص��ار 
مما  الدولية  املنازعات  من  الكثري  حل 
اإما  الدولية  االأزم���ات  من  الكثري  جعل 
اأن يتم حلها خارج نطاق االأمم املتحدة 
حل  دون  امل��ن��ازع��ات  ه��ذه  ت�صتمر  اأن  اأو 
الرئي�صية  االأ�صباب  اأحد  اأن  مو�صحا   ..
يف  الدولية  امل�صالح  ت�صارب  هو  لذلك 
االإح�صائيات  اأن  حيث  االأم���ن  جمل�س 
الدولية اأ�صارت اإىل اأن اأكر من 70 يف 
حلها  مت  الدولية  ال�صراعات  من  املائة 
اأن  واأ�صاف  املتحدة.  االأمم  خارج نطاق 
دول  بني  امل�صالح  ت�صارب  اأكد  التقرير 
انتقائية  اإىل  اأدى  مم��ا  االأم���ن  جمل�س 

على مقايي�س  االت��ف��اق  وع���دم  امل��ع��اي��ري 
اأو  ال��دول��ي��ة  االأزم����ات  ملفهوم  م�صرتكة 
الدولية  ال��ع��دال��ة  م��ف��ه��وم  وف���ق  ح��ل��ه��ا 
مع  الوطنية  ال�صيا�صات  تت�صابك  حيث 
امل�����ص��رتك��ة ب�صبب  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
اإىل  اأدى  مم���ا  امل��ت��ح��دة  االأمم  ���ص��ع��ف 
ال�صيادة  مفهوم  ب��ني  احل��واج��ز  �صعف 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ت���دخ���ل ال������دويل . واأك����د 
التحديات  زي������ادة  امل��ن�����ص��وري  ����ص���ع���ادة 
واالأزمات التي ي�صهدها العامل اليوم يف 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املجاالت  �صتى 
والتهديدات  واالجتماعية  والع�صكرية 
هذه  طبيعة  اأن  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االأم��ن��ي��ة 
كبري  وتداخل  برتابط  تتميز  االأزم���ات 
امل�صكات  اأن  مب��ع��ن��ى  ع��ن��ا���ص��ره��ا  يف 
ال�صيا�صية قد تكون لها اأبعاد اقت�صادية 
اقت�صادية  م�����ص��ك��ل��ة  اأو  اج��ت��م��اع��ي��ة  اأو 
ويعود  واجتماعية  �صيا�صية  اأب��ع��اد  لها 
املعرفية  ال��ث��ورات  اأحدثته  ما  اإىل  ذل��ك 
املعلومات  ث����ورة  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  االأخ�����رية 
واالت�صاالت والتكنولوجيا والعلوم اإىل 
امل�صاحات  فيها  تقل�صت  جديدة  حركة 
العامل  ودول  ق�����ارات  ب���ني  اجل��غ��راف��ي��ة 
اأو  اأدى اإىل عدم قدرة دولة معينة  مما 

منظمة بعينها على قيادة العامل للحد 
من اآثار اأزماته املت�صاعدة ومما يتطلب 
على  اجلماعي  والفكر  القيادة  �صرورة 
�صعيد العاقات الدولية. من جانبهم 
قال امل�صاركون يف االجتماع اإنه رغم اأن 
االأمم املتحدة وهي املنظمة الدولية االأم 
املعنية بتحقيق ال�صلم واالأمن الدوليني 
وف���ق م��ي��ث��اق��ه��ا امل��ن�����ص��اأ يف ع���ام 1945 
والتي جنحت يف العقود املا�صية يف حل 
الكثري من االإ�صكاالت واالأزمات الدولية 
االأخ����ري  ال��ع��ق��د  خ����ال  دوره������ا  اأن  اإال 
قدراتها  وتقل�صت  امل��ح��ك  على  اأ���ص��ب��ح 
الكثري  يف  م��ت��ن��ام��ي  ب�صكل  ال��ت��اأث��ريي��ة 
م��ن االأح����داث واالأزم�����ات ال��دول��ي��ة ومل 
القوى  ع��ن  معربا  االأم���ن  جمل�س  يعد 
ا�صتتباب  على  القادرة  الدولية  الفاعلة 
اأداة  اأ�صبح  الدوليني بل  ال�صلم واالأمن 
للتجاذبات والتناق�صات ال�صيا�صية وهذا 
ما ظهر بو�صوح يف كل االأزمات الدولية 
واأكد  م��وؤخ��را.  العامل  منها  عانى  التي 
اأ���ص��ب��اب �صعف دور  اأح���د  اأن  امل�����ص��ارك��ون 
االأمم املتحدة هو االإ�صرار على اأن تكون 
كمنظمة  الدولية  ال�صاحة  يف  مبفردها 
الدوليني  واالأم��������ن  ب��ال�����ص��ل��م  م��ع��ن��ي��ة 
على  ال��ربمل��ان��ات  ودور  ت��اأث��ري  متجاهلة 
االأع�صاء  ل���ل���دول  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ص��اح��ة 
فالتطورات العاملية املعا�صرة اأكدت على 
ال�صعوب  ع�صر  ه��و  احل��ايل  الع�صر  اأن 
ال��ربمل��ان��ات حيث يزداد  ث��م ع�صر  وم��ن 
ال��ع��ام ودوره  ال����راأي  فيها ق��وة ور���ص��وخ 
ال�صيا�صات  وتعديل  واإق���رار  �صناعة  يف 
اأن  واأو�����ص����ح����وا   . ال���ع���ام���ة احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومات مل تعد وحدها هي املهيمنة 
دولها  ال�صيا�صي يف  القرار  على �صناعة 
بل اأ�صبحت ت�صاركها الربملانات بفعالية 
بتعاظم  العام  ال���راأي  الإح�صا�س  نتيجة 
م�صوؤولياته ودوره يف العملية ال�صيا�صية 

والتنمية املجتمعية .

•• �ل�سارقة-و�م:
تراأ�س �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان 
القا�صمي ويل العهد نائب حاكم ال�صارقة رئي�س 
املجل�س  اجتماع  ام�س  �صباح  التنفيذي  املجل�س 
���ص��م��و ال�صيخ  ب��ح�����ص��ور  ���ص��م��و احل���اك���م  مب��ك��ت��ب 
عبداهلل بن �صامل القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س. ج���رى خ���ال االجتماع 
ب�صوؤون  املتعلقة  املو�صوعات  م��ن  ع��دد  مناق�صة 
العمل يف  االإم���ارة املختلفة واالط��اع على �صري 
امل�����ص��اري��ع اخل��دم��ي��ة يف م��دن وم��ن��اط��ق ال�صارقة 
التي من �صاأنها خدمة املواطنني والقاطنني على 

اأر�س االإمارة.

اجلل�صة  حم�صر  على  املجل�س  ���ص��ادق  اأن  وب��ع��د 
املجل�س على عدد من املقرتحات  ال�صابقة اطلع 
امل��ق��دم��ة م���ن دائ�����رة ال���ط���ريان امل����دين لتطوير 

العمل و اخلدمات التي تقدمها الدائرة.
رئي�س  القا�صمي  ع�صام  بن  خالد  ال�صيخ  ق��ال  و 
الدائرة  اإن  ب��ال�����ص��ارق��ة  امل���دين  ال��ط��ريان  دائ����رة 
املعنية عددا  م��ع اجل��ه��ات  ب��ال��ت��وا���ص��ل  و  ع��ق��دت 
امل�صتقبلية  ل��درا���ص��ة اخل��ط��ط  م��ن االج��ت��م��اع��ات 
خدمات  لتقدمي  ال�صاعية  ا�صرتاتيجيتها  وف��ق 
مميزة واملت�صمنة تطوير املرافق و تعديل بع�س 
ب��االأخ��ذ مباحظات  املجل�س  وج��ه  و  ال��ر���ص��وم.. 

اأع�صاء املجل�س و التن�صيق مع اجلهات املعنية.
واطلع املجل�س على تو�صيات املجل�س اال�صت�صاري 

و  التجاري  االإمن��اء  هيئة  �صيا�صة  مناق�صة  حول 
ردها  باإعداد  الهيئة  وجه  و  بال�صارقة  ال�صياحي 

للمجل�س اال�صت�صاري حول التو�صيات.
ك��م��ا ن��اق�����س امل��ج��ل�����س م�������ص���روع ق���ان���ون تنظيم 
اأهداف و�صاحيات واخت�صا�صات هيئة الوقاية 
ب��اإح��ال��ة م�صروع  ب��ال�����ص��ارق��ة و وج���ه  وال�����ص��ام��ة 

القانون اإىل املجل�س اال�صت�صاري باالإمارة.
وق����دم جم��ل�����س ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي ع����ددا من 
ال��ري��ا���ص��ي يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة للمجال  امل��ق��رتح��ات 
الريا�صية  البيئة  جلعل  �صعيا  ذل��ك  و  االإم����ارة 
حمفزة و حا�صنة للمواهب الريا�صية يف خمتلف 
مع  بالتن�صيق  اأمانته  املجل�س  وجه  و  الريا�صات 

اجلهات املعنية.

اأعمال االجتماع  ا�صتجد على جدول  ما  و�صمن 
اطلع املجل�س على مراحل العمل يف م�صروع ان�صاء 
حمطة معاجلة مع �صبكة �صرف �صحي للمناطق 
بعد  ذل��ك  و  كلباء  مبدينة  البحر  م��ن  القريبة 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتماد 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
اأو�صح  و  للم�صروع.  االإجمالية  التكلفة  ال�صارقة 
�صعادة املهند�س علي بن �صاهني ال�صويدي رئي�س 
على  �صينفذ  امل�صروع  اأن  العامة  االأ�صغال  دائ��رة 
ال�صرف  �صبكات  متديد  اإىل  ويهدف  مرحلتني 
ال�صرف  خ��دم��ة  ليوؤمن  كلباء  ملناطق  ال�صحي 
ال�صحي ما �صيقلل تكاليف النقل على املاك .. 

وبعد انتهائه �صيتم اإلغاء خزانات جتميع املياه.

•• دبي-و�م:

ووفد  ال��ذك��ي��ة  ب��ن حممد  ح��م��دان  م�����ص��وؤول��و جامعة  بحث 
املعنية  العاملية  املنظمة   - للم�صت�صفيات  ال���دويل  االحت���اد 
ب�صوؤون موؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية - �صبل التعاون امل�صرتك 
االإمارات.  دول��ة  ال�صحية يف  الرعاية  اإدارة قطاع  يف جمال 
�صم الوفد .. الدكتور اإريك دو رودينبيك الرئي�س التنفيذي 
لاحتاد الدويل للم�صت�صفيات والدكتور عبدال�صام املدين 
امل�صت�صار اخلا�س لاحتاد الدويل للم�صت�صفيات يف منطقة 

خمت�صر  تقدمييا  عر�صا  اللقاء  تخلل  االأو���ص��ط.  ال�صرق 
واأهدافها  الذكية  حممد  ب��ن  ح��م��دان  جامعة  ب���  للتعريف 
الدكتور  واأك���د  التعليمي.  امل��ج��ال  يف  واإجن��ازات��ه��ا  ودوره����ا 
وفد  زي��ارة  اأن  اللقاء  اجلامعة خال  رئي�س  العور  من�صور 
تتما�صى مع جهود اجلامعة  للم�صت�صفيات  الدويل  االحتاد 
ل��رف��د ال��دار���ص��ني وخ����رباء ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف الدولة 
مواجهة  من  للتمكن  املتطورة  واملهارات  ال�صاملة  باملعرفة 
ال�صحية  الرعاية  جمال  يف  واملحتملة  احلالية  التحديات 

والبيئة.

جامعة حمدان بن حممد و الحتاد الدويل للم�صت�صفيات 
يناق�صان اإدارة الرعاية ال�صحية يف الدولة

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي

•• �ل�سارقة-و�م: 

بن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  وح�صور  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س  ال�صارقة  ونائب حاكم  العهد  القا�صمي ويل  �صلطان 
ال�صارقة  مركز  ينظم  ال�صارقة  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
االإعامي حفل تكرمي الفائزين بالدورة الثانية من جائزة 
اأبريل   5 ي��وم  م�صاء  وذل��ك  احلكومي  لات�صال  ال�صارقة 
ب��ال�����ص��ارق��ة. وقالت  ل��ل��م��وؤمت��رات  ق��اع��ة اجل��واه��ر  املقبل يف 
اأ�صماء اجلويعد مدير جائزة ال�صارقة لات�صال احلكومي 
اإن اجلائزة حققت خال فرتة وجيزة ح�صورا حمليا ودوليا 
بارزا نظرا للدعم الكبري الذي حتظى به من قبل حكومة 
االهتمام  اإىل  اإ�صافة  االإم���ارة  يف  اجلهات  وجميع  ال�صارقة 

جتلى  وال���ذي  املعنية  واملوؤ�ص�صات  االأف����راد  قبل  م��ن  ال��ب��ارز 
اأع���داد امل�صاركات وذل��ك ل��دور اجل��ائ��زة يف تعزيز  يف ت��زاي��د 
منظومة االت�صال احلكومي واالرتقاء باأداء العاملني بهذا 
القطاع. واأ�صافت اجلويعد اأن اجلائزة بدورتها الثانية تاأتي 
واملجموعات  واالإقليمية  املحلية  املوؤ�ص�صات  جلهود  تثمينا 
واالأفراد ودعم اإجنازاتهم واإبداعاتهم التي ت�صهم يف تعزيز 
العملية االت�صالية بني اإدارات االت�صال احلكومي وو�صائل 
االإعام وعموم اجلمهور بدءا من التخطيط اال�صرتاتيجي 
اإىل نهج االت�صال الداخلي وحتى االأ�صلوب االأف�صل للتعامل 
مع االأزمات ومرورا باحلمات التي تنفذ خلدمة امل�صلحة 
العامة و�صوال اإىل املنهجية االأن�صب على �صعيد ا�صتخدام 
لهذا  اجلائزة  فئات  وتنق�صم  االجتماعي.  التوا�صل  مواقع 

لدول  وخم�ص�صة  خمتارة  منها  ث��اث  فئة   12 اإىل  العام 
جمل�س التعاون اخلليجي و9 فئات اأخرى مر�صحة 3 منها 
خم�ص�صة للدوائر واملوؤ�ص�صات احلكومية يف اإمارة ال�صارقة 
يف حني خ�ص�صت 6 فئات لعموم اجلهات االحتادية واملحلية 
جائزة  وتعد  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  بدولة  احلكومية 
بتوجيهات  اإطاقها  التي مت  ال�صارقة لات�صال احلكومي 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ن  �صامية 
ال�صارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حم��م��د 
نوعها  من  االأوىل  هي  ري��ادي��ة  خطوة   2012 �صبتمرب  يف 
املنتدى  م��ن  الثانية  ال����دورة  خم��رج��ات  واأح���د  املنطقة  يف 
ال�صارقة  مركز  ينظمه  ال��ذي  احلكومي  لات�صال  ال��دويل 

االإعامي.

ويل عهد ال�صارقة يكرم الفائزين بجائزة الت�صال احلكومي الأحد املقبل

•• �ملنطقة �لغربية – لطيفة جابر

ببلدية  وال�صامة  وال�صحة  البيئة  مكتب  نظم    
املنطقة الغربية اأم�س ور�صة عمل حول ال�صيطرة 
مل��ن��ع احل���رائ���ق وم���ع���دات احلماية  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
قطاع  يف  العاملة  ال�صركات  ا�صتهدفت  ال�صخ�صية 
الور�صة  وتاأتي  الغربية،  باملنطقة  واالإن�صاء  البناء 
يف اإط��ار روؤي��ة النظام البلدي الرامية اإىل توفري 
التنمية  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة  ك���ف���اءة  ذو  ب���ل���دي  ن���ظ���ام 
امل�صتدامة املن�صودة ويعزز معايري جودة احلياة يف 
اإمارة اأبوظبي.  وتهدف الور�صة اإىل ن�صر التوعية 
ال��ب��ن��اء واالإن�صاء  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني يف  ف��ئ��ات  ب��ني 
يف  امل�صتدامة  التطوير  عملية  م��ن  كجزء  وذل��ك 
املعلومة بال�صورة  ل�صمان و�صول  واأي�صاً  القطاع 
مع  ال��ت��وا���ص��ل  روح  ولرت�صيخ  مبا�صرة  املطلوبة 
ال�صركات وم�صاركة املعلومات و�صقل اخلربات يف 
تنفيذاً  وذل��ك  املهنية؛  وال�صحة  ال�صامة  جمال 
خلطة املكتب ال�صنوية للتوعية كجزء من اأن�صطة 
)دائرة  واالن�صاء  البناء  لقطاع  املنظمة  ال�صلطة 
ال�����ص��وؤون ال��ب��ل��دي��ة( امل��خ��ول��ة م��ن م��رك��ز اأبوظبي 
لل�صامة وال�صحة املهنية )اأو�صاد( ملتابعة تطبيق 
نظام اإمارة ابوظبي لل�صامة وال�صحة املهنية يف 
ور�صة  ت�صمنت  القطاع،  هذا  يف  العاملة  الكيانات 
ال�صيطرة  ب��ع��ن��وان  االأوىل  حم��ا���ص��رت��ني  ال��ع��م��ل 
وال���ث���ان���ي���ة معدات  مل��ن��ع احل����رائ����ق  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
االأوىل  املحا�صرة  ت�صمنت  ال�صخ�صية.  احلماية 
وال�صيطرة  احل��ري��ق  اأن���واع  ع��ن  تعريفية  مقدمة 
ما  اإىل  ال��ت��ط��رق  ومت  ح��دوث��ه،  مل��ن��ع  والتخطيط 
 )7.0 و   6.0( الفنية  امل��م��ار���ص��ة  دل��ي��ل��ي  يف  ورد 
اأبوظبي  اإم���ارة  لنظام  الت�صريعية  املتطلبات  من 
لل�صامة وال�صحة املهنية وتغطية متطلبات اإدارة 
احلرائق.  ملنع  والتخطيط  وال�صيطرة  ال��ط��وارئ 
للحريق،  الرئي�صية  امل�صطلحات  اأي�صاً  وتناولت 
عنه،  والك�صف  للحريق  املخاطر  وتطويرتقييم 

وطرق منع احلريق واحلماية منه. 

كما تناولت االأدوار وامل�صوؤوليات ملديري ومهند�صي 
ال�صيطرة  يف  وال��ع��ام��ل��ني  وامل�����ص��رف��ني  امل�����ص��اري��ع 
والتخطيط  العمل،  باأماكن  حريق  ح��دوث  ومنع 
ل��و���ص��ع خطط  اخل�����ربة  ذوي  وا�����ص����راك  اجل���ي���د 
باأماكن  احل��ري��ق  ح���وادث  ومنع  لل�صيطرة  فعالة 
احلريق  وم��ن��ع  ال�صيطرة  خطة  وتنفيذ  ال��ع��م��ل، 
فريق  وجتهيز  واإع��داد  عليها،  العاملني  وتدريب 
ملكافحة احلريق باأماكن العمل وتدريبهم للقيام 
�صيناريوهات  وو�صع  وحرفية،  بفعالية  مبهامهم 
لاإخاء الوهمي وكيفية ال�صيطرة على احلريق 
اإىل ا�صتخدام  واحل��د من االأ���ص��رار. ومت التطرق 
و�صائل وطرق الك�صف عن احلريق مثال كا�صفات 
ال����دخ����ان واحل�������ص���ا����ص���ات احل�����راري�����ة، واالأخ����ط����ار 
واملخاطر والتبعات ذات ال�صلة باحلريق، وكيفية 
اإعداد تقييم املخاطر وو�صع التو�صيات لل�صيطرة 
والتحكم يف احلريق ومنع حدوثه ما اأمكن. ومت 
اأي�صاً ا�صتعرا�س معدات مكافحة احلريق واأنواعها 
على  ال��ت��دري��ب  وم�صوؤولية  ا�صتخدامها  وكيفية 
ال�صامة  اإدارة  وخطة  لها،  ال�صحيح  اال�صتخدام 
من احلريق، وامل��واد اخلطرة التي قد ينتج عنها 
اإىل  ح��وادث حريق وط��رق منع االنفجارات، ه��ذا 
جانب حتديد م�صارات الهروب للطوارئ واأهمية 
خلوها من اأية عوائق، ومتطلبات ال�صيانة ملعدات 
مكافحة احلريق واأهمية و�صع جدول زمني لذلك 
مع حفظ ال�صجات اخلا�صة بال�صيانة، و�صرورة 
و�صع االدارة لفريق متخ�ص�س للقيام  بالفح�س 
ال�����دوري  ل��و���ص��ائ��ل وم��ع��دات م��ن��ع احل���ري���ق.  ومت 
وال�صيطرة  التحكم  و�صائل  عن  التحدث  خالها 
لتقييم  باالإعداد اجليد  تبداأ  والتي  على احلريق 
امل��خ��اط��ر امل��ح��ت��م��ل��ة حل�����وادث احل���ري���ق وم����ن ثم 
اأو عزله،  لل�صيطرة عليه  اأو  الإزالته  و�صائل  و�صع 
وال�صيانة  والتوعية،  ال��ت��دري��ب  اأهمية  وت��ن��اول��ت 
واملراقبة  ال�صجات  وحفظ  والتدقيق  والفح�س 

املتوا�صلة.
الثانية مقدمة عن متطلبات  املحا�صرة  ت�صمنت 

ال�صامة يف معدات احلماية ال�صخ�صية للعاملني، 
ومت التطرق اإىل ما ورد يف دليلي املمار�صة الفنية 
)2.0 و 53.0(  من املتطلبات الت�صريعية لنظام 
اإمارة اأبوظبي لل�صامة وال�صحة املهنية وتغطية 
واإدارة  ال�صخ�صية  احل��م��اي��ة  م��ع��دات  متطلبات 
البناء  اأع��م��ال  اأث��ن��اء  وال�صامة  وال�صحة  البيئة 
لكل  وامل�صوؤوليات  االأدوار  تناولت  كما  واالإن�صاء. 
االإدارة  على  يجب  حيث  والعاملني  االإدارة  م��ن 
كما  للعاملني  ال�صخ�صية  توفري معدات احلماية 
يتطلب طبيعة العمل واالأخطار التي قد ت�صاحب 
العمل وتدريب العاملني على اال�صتخدام ال�صليم 
واحلفاظ على تلك املعدات، وكذلك اأهمية التزام 
العاملني با�صتخدام املعدات كما ينبغي واحلفاظ 
اأن  يجب  التي  النقاط  اإىل  التطرق  ومت  عليها. 
معدات  باختيار  القيام  عند  االعتبار  بعني  توؤخذ 
حيث  ب��امل�����ص��روع  للعاملني  ال�صخ�صية  احل��م��اي��ة 
بالتو�صيات  واالأخ��ذ  واملهام  االأعمال  ح�صر  يجب 
اإال  ت�����ص��ت��خ��دم  امل��ط��ل��وب واأال  ل��ك��ل م��ه��م��ة ح�����ص��ب 
العمل.وا�صتعر�صت  ملهمة  امل��رف��ق��ة  بالتو�صيات 
احلماية  م����ع����دات  اإخ���ت���ي���ار  ك��ي��ف��ي��ة  امل���ح���ا����ص���رة 
التخزين  وطريقة  �صيانتها،  واآل��ي��ة  ال�صخ�صية 
اأف�صل  ال�صليم لها، واأهمية الت�صاور للتو�صل اإىل 
على  واحل��ف��اظ  وا�صتخدام  اإخ��ت��ي��ار  يف  املمار�صات 
ملهمة  اأو  االأ�صا�صية  ال�صخ�صية  احلماية  م��ع��دات 
متخ�ص�صة. باالإ�صافة اإىل ا�صتعرا�س تكلفة �صراء 
بتكلفة  ومقارنتها  ال�صخ�صية   احلماية  م��ع��دات 
وقوع حادث نتيجة عدم توفر تلك املعدات اأوعدم 
العامة  املتطلبات  وكذلك  با�صتخدامها.  االلتزام 
التي يجب اأن تتوفر عند اإختيار معدات احلماية 
ذات  والكمامات  الكمامات  مثال  التنف�س  خا�صة 
املتعددة،  ال��ك��م��ام��ات  وا���ص��ت��خ��دام��ات  امل��ر���ص��ح��ات، 
ال���ه���واء، وال��ت��دري��ب والكفاءة  اأن��ظ��م��ة  وام�����دادات 
التنف�س،   حماية  اأج��ه��زة  ا�صتخدام  عند  املطلوبة 
وقد �صارك يف الندوة  63  �صخ�صاً من ال�صركات 

العاملة باملنطقة. 

•• عجمان : �لفجر 

تنظيم  اإىل  دائ��م��ا  امل��وؤم��ن��ني  اأم  جمعية  ت�صعى 
الفعاليات ال�صحية املختلفة التي تهتم بالتوعية 
مبا  االأ�صعدة،  خمتلف  على  لل�صيدات  ال�صحية 
كافة  جت���اه  ال�صحي  التثقيف  دع���م  يف  ي�صاهم 

االأمرا�س وامل�صاكل ال�صحية يف املجتمع.
ويف �صوء هذا ال�صعي نظمت جمعية اأم املوؤمنني 
و�صركة  ال��ط��ب��ي  روزري  م���رك���ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

اخلليجي  االأ����ص���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ة   AloeDent
االأ���ص��ن��ان حيث مت تقدمي  ال��ف��م و�صحة  امل��وح��د 
حما�صرة للحفاظ على �صحة و�صامة االأ�صنان، 
اأ�صنان جماين للح�صور يف مقر  واأجري فح�س 

اجلمعية بعجمان.
مركز  يف  ع��ام  مم��ار���س  �صوقي  �صيماء  د.  قدمت 
روزري الطبي حما�صرة تثقيفية حول املحافظة 
على �صحة ال��ف��م واالآ���ص��ن��ان، وق��ال��ت اإن ذل��ك ال 
جذابة  بي�صاء  بابت�صامة  االحتفاظ  فقط  يعني 

وم�صرقة، بل يتعدى االأمر اإىل كثري من الفوائد 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ص��ح��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ن��ف�����ص��ي��ة، مثل 
املعنوية  واحلالة  العامة،  ال�صحة  حالة  حت�صني 
لل�صخ�س، واأ�صارت اىل اأن االهتمام ب�صحة الفم 
واالأ���ص��ن��ان ي��ج��ب اأن ي��ب��داأ م��ن��ذ ال�����ص��غ��ر، وذلك 
ال�صلوكيات  على  ال�صغر  منذ  االأطفال  بتدريب 
واالأ�صنان،  الفم  �صحة  على  للحفاظ  االإيجابية 
االأ�صنان ب�صفة  اأهمية زيارة طبيب  واأك��دت على 
اأخ�صائية  م��ن��ى  ه��دي��ل  د.  ق��دم��ت  ك��م��ا  دوري�����ة. 

املعلومات  بع�س  الطبي  روزري  مبركز  جلدية 
التي تهم ال�صيدات من ناحية االأمرا�س اجللدية، 
كما ذكرت بع�س ال�صلوكيات اخلاطئة التي تقوم 
ال�صيدة ب�صكل يومي وحذرت منها، ويف اخلتام مت 

فتح باب االأ�صئلة والنقا�س للح�صور.
توزيع  ومت  جم����اين  اأ����ص���ن���ان  ف��ح�����س  اأُج������ري  و 
الطبي،  روزري  مركز  من  وخ�صومات  كوبونات 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ام��ت ال�����ص��رك��ة ب��ت��ق��دمي عينات 

معجون اأ�صنان جمانية للح�صور.

•• ر�أ�ص �خليمة – �لفجر 

�صرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  اللواء  �صهد 
ال�صهيد  مببنى  االح��ت��ف��االت  بقاعة  اأم�����س  �صباح  اخليمة  راأ����س 
م�صتوى  على  املتميزة  العمل  ف��رق  تكرمي  حفل  ال�صحي  ط��ارق 
راأ�س اخليمة على  امل�صاركة يف ح�صول �صرطة  القيادة، و الفرق 
جائزة االإدارة االحتادية املنجزة للتميز يف برنامج ال�صيخ �صقر 
للتمرز احلكومي، وذلك بح�صور �صعادة املدراء العامون ومدراء 

االإدارات و عدد من ال�صباط و اأع�صاء الفرق املكرمني. 
بداية  �صكر يف  كلمة  علوان  بن  علي عبداهلل  ال��ل��واء  وج��ه  حيث 
القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  التكرمي 
دعم  على  اخليمة  راأ����س  حاكم  ل��احت��اد  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
االرتقاء  يف  املثمر  �صموه  وتوجيه  �صقر  جلائزة  ال��دائ��م  �صموه 
االإيجابية  نتائجه  ي��وؤت��ي  ال���ذي  اجل��ائ��زة  تطوير  على  والعمل 
على خمتلف الدوائر واملوؤ�ص�صات اخلدمية يف االإمارة كما توجه 
القيادة  منت�صبي  لكافة  التهاين  باأخل�س  ال��ع��ام  القائد  �صعادة 

وكذلك  احلكومي،  للتميز  �صقر  ال�صيخ  بجائزة  ف��وز  مبنا�صبة 
اجلائزة،  على  وال��ق��ائ��م��ني  امل�����ص��ارك��ني  و  ال��ف��ائ��زي��ن  جميع  هنئ 
مو�صحاً �صرورة موا�صلة هذا النجاح و التميز و بذل املزيد من 
اجلهد لارتقاء بالعمل ال�صرطي. موؤكداً يف الوقت ذاته باأن هذا 
الداخلية ب�صفة  الذي حتقق لي�س باجلديد على وزارة  النجاح 
عامة و على منت�صبي �صرطة راأ�س اخليمة ب�صفة خا�صة، بل هو 
اإجناز و حتدي جديد ي�صاف اإىل اإجنازاتهم و اإىل �صجل القيادة 

العامة لل�صرطة.

•• ر�أ�ص �خليمة – �لفجر 

مثل اأم�س اأمام حمكمة اجلنايات براأ�س اخليمة 15 متهما 
املعروفة  الق�صية  يف  اال�صيوية  اجلن�صية  م��ن  جميعهم 
ب الكيبات حيث ا�صتمعت خال اجلل�صة الإف��ادة �صاهد 
املتهمون ب�صربه  ال�صركة الذي قام  االثبات وهو حار�س 
اأثناء حماولتهم ال�صرقة اذ تعرف هو على 8 من املتهمني 
�صابق ع�صابة اال�صيويني  التفا�صيل داهمت يف وقت  ويف 

براأ�س  العاملة  ال�����ص��رك��ات  اح���دى  الق�صية  يف  املتهمني 
اخليمة حيث كانت توجد جمموعة كبرية من الكيبات 
الكهربائية وفور و�صولهم اعتدوا بال�صرب على احلار�س 
لكن  امل�صتودعات  دخ��ول  م��ن  ملنعهم  ج��اه��دا  �صعى  ال��ذي 
ال�صرطة  بعنا�صر  ف��وج��ئ��وا  ال��دخ��ول  م��ن  متكنهم  عند 
ان  تبني  وق��د  جميعا  عليهم  القب�س  وتلقي  تداهمهم 
اىل  ت�صل  ل�صرقتها  املتهمون  �صعى  التي  الكيبات  قيمة 

15 مليون درهم .

•• ر�أ�ص �خليمة – �لفجر 

اأرجاأت حمكمة اجلنح االأوىل مبحاكم راأ�س اخليمة ق�صية 
ادخ����ال م���واد غ��ذائ��ي��ة ف��ا���ص��دة غ��ري ���ص��احل��ة لا�صتهاك 
ا�صتمعت يف جل�صتها  ال��ق��ادم حيث  ابريل   19 اىل  االدم��ي 
اأم�س ملرافعة الدفاع يف الق�صية، املتهم فيها مدير امل�صنع، 
من جن�صية عربية . واأمام هيئة املحكمة يف جل�صات �صابقة 
نفى مدير امل�صنع، كافة التهم امل�صندة اإليه مبينا �صاحية 
يف  ال��واق��ع  م�صنعه،  يف  امل�صبوطة  حل��وم  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد 
اإحدى مناطق راأ�س اخليمة لا�صتهاك، بناء على �صهادات 

�صحية ر�صمية مو�صحا اأن منتجات امل�صنع ت�صدر اإىل نحو 
قبل  ال�صحية  للفحو�صات  وتخ�صع  العامل،  يف  دول��ة   25
التفا�صيل  ويف  وبعدهما.  والت�صدير  اال�صترياد  عمليتي 
املواقفة  راأ���س اخليمة  املعنية يف  الرقابية  ترف�س اجلهات 
على الت�صرف يف �صحنة املواد الغذائية التي هي عبارة عن 
كمية كبرية من اللحوم م�صتوردة ،يف اأعقاب نتائج عينات 
مت فح�صها باملخترب، واأثبتت عدم مطابقتها للموا�صفات 
اإىل  باإعادتها  ق��رار  الإ�صدار  دفع  ما  االإماراتية،  القيا�صية 
بلد املن�صاأ بيد ان دخول الق�صية �صاحة الق�صاء اأرجاأ تنفيذ 

قرار اإعادة ال�صحنة اىل بلد ملن�صاأ. 

عبيد املن�صوري ع�صو الوطني الحتادي يوؤكد اأهمية دور الأمم املتحدة يف الكثري من املنازعات الدولية بلدية املنطقة الغربية تنظم حما�صرة وور�ش عمل يف قطاع البناء والت�صييد

جمعية اأم املوؤمنني ت�صت�صيف الأ�صبوع اخلليجي املوحد للفم و�صحة الأ�صنان

�صرطة راأ�ش اخليمة تكرم املتميزين و�صقر للتميز 

15 متهما ميثلون يف ق�صية الكيبالت براأ�ش اخليمة 

ق�صية املواد الغذائية الفا�صدة تنظر 19 ابريل 
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•• �أم �لقيوين-و�م:

اأك����د ال��ع��ق��ي��د حم��م��د اإب��راه��ي��م البريق 
مدير عام العمليات ال�صرطية يف القيادة 
العامة ل�صرطة اأم القيوين اأن الباغات 
يف  عامة  ب�صفة  ال�صرقات  عن  امل�صجلة 
م��راك��ز ال�����ص��رط��ة ك��اف��ة ك��ان��ت حمدودة 
للغاية ومل تتجاوز 10 باغات ب�صيطة 
ل�����ص��رق��ات م���ن���ازل خ����ال ال���ف���رتة من 
�صهر  نهاية  وح��ت��ى   2015 ع��ام  ب��داي��ة 
العامة  القيادة  مار�س احلايل. وحذرت 
ال�صائعات  بث  من  القيوين  اأم  ل�صرطة 
ملا حتدثه  املوثوقة  االأخ��ب��ار غري  ون�صر 
نواح  على  �صلبية  وانعكا�صات  بلبلة  من 
واقت�صادية  وثقافية  واجتماعية  اأمنية 
النا�س  اأن ما يتم تداوله بني  ..واأك���دت 
مو�صوع  ح����ول  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  اإم������ارة  يف 

ال�����ص��رق��ات يف االإم�������ارة يف ه����ذه االأي����ام 
حم�����س اإ���ص��اع��ة ل��ي�����س ل��ه��ا اأ���ص��ا���س من 
ال�صحة وتوؤدي اإىل بلبلة بني املواطنني 

واملقيمني على اأر�س الدولة.
ودع��������ا ال���ع���ق���ي���د ال�����ب�����ريق امل����واط����ن����ني 
املعلومات  ت����داول  ع���دم  اإىل  وامل��ق��ي��م��ني 
امل�صدر..  م��وث��وق��ة  غ���ري  واالإ����ص���اع���ات 
االأجهزة  ب���اأن  املجتمع  اأف����راد  مطمئنا 

ال�صرطية واالأمنية تبذل جهودا كبرية 
يف متابعة باغات ال�صرقة للقب�س على 
باأمن  امل�صا�س  نف�صه  ل��ه  ت�صول  م��ن  ك��ل 
املواطنني  ونا�صد  وا���ص��ت��ق��راره.  ال��وط��ن 
واملقيمني �صرورة التاأكد من املعلومات 
م��ن م�����ص��ادره��ا امل��وث��وق��ة وال��ت��ع��اون مع 
واالإب���اغ  واالأم��ن��ي��ة  ال�صرطية  اجل��ه��ات 
ال�صك  ت����ث����ري  ق�����د  ح���������االت  اأي���������ة  ع�����ن 
رقم  على  مبا�صرة  واالت�����ص��ال  وال��ري��ب��ة 
الطوارئ999 وهواتف القيادة التالية: 
 . 067062999- 067062000
تثقيف  االإع����ام يف  و���ص��ائ��ل  دور  وث��م��ن 
ن�صر  املجتمع من خ��ال  اأف��راد  وتوعية 
املدعمة  احلقيقية  وال��وق��ائ��ع  احلقائق 
باالأرقام واالبتعاد عن االإ�صاعات الكاذبة 
ع��ق��وب��ات على  م��ن  ي��رتت��ب عليها  وم���ا 

االأ�صخا�س مروجي االإ�صاعات.

•• دبي-و�م:

لهيئة  التنفيذي  وامل��دي��ر  االإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �صعادة  ك��رم 
يف  الفائزين  واالف����راد  وال�صركات  وال��دوائ��ر  الهيئات  وامل��وا���ص��ات  ال��ط��رق 
�صنويا  متنح  التي   2014 لعام  للهيئة  ال�صامة  جلائزة  ال�صاد�صة  ال��دورة 
لتكرمي اأف�صل املمار�صات يف جمال ال�صامة يف جميع عمليات هيئة الطرق 
لهيئة  ا�صرتاتيجي  �صريك  اأف�����ص��ل  ت��ك��رمي  اجل��ائ��زة  وت�صمل  وامل��وا���ص��ات. 
الطرق واملوا�صات لتحقيق ا�صرتاتيجية الهيئة يف جمال ال�صامة واأف�صل 
ا�صت�صاري ومقاول وعمال يلتزمون بتطبيق معايري و�صروط ال�صامة املهنية 
يف خمتلف امل�صاريع واملواقع االإن�صائية اخلا�صة بهيئة الطرق واملوا�صات . 
اأو موؤ�ص�صة واأف�صل فريق لل�صحة وال�صامة  ومتنح اجلائزة الأف�صل قطاع 

والبيئة يف هيئة الطرق واملوا�صات.

مبادرة  اأف�صل  هي  جديدة  فئات  ث��اث  ا�صتحداث  ال�صاد�صة  ال��دورة  يف  ومت 
�صامة يف هيئة الطرق واملوا�صات واأف�صل �صائق اآمن يف املوا�صات العامة 

واأف�صل فريق �صيانة اآمن يف هيئة الطرق واملوا�صات.
ح�صر حفل التكرمي الذي اأقيم يف قاعة الو�صل يف الهيئة عدد من املديرين 
املقاوالت  و���ص��رك��ات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  ومم��ث��ل��ي  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  التنفيذيني 
واال�صت�صاريني. وقد فازت كل من القيادة العامة ل�صرطة دبي وهيئة كهرباء 
ومياه دبي بجائزة اأف�صل �صريك ا�صرتاتيجي لهيئة الطرق واملوا�صات يف 
جمال ال�صامة.. يف حني فازت �صركة اإيكوم ال�صرق االأو�صط بجائزة اأف�صل 
يف  مقاول  اأف�صل  بجائزة  اأدام��ز  وي��د  و�صركة  ال�صامة  جم��ال  يف  ا�صت�صاري 
جمال ال�صامة يف فئة ال�صركات الكربى ..وح�صلت ت�صجيل التابعة ل�صركة 
برتول االإم��ارات الوطنية اينوك على املركز الثاين. ويف فئة اأف�صل مقاول 
لل�صركات املتو�صطة التي يقل عدد العاملني فيها عن 500 موظف فاز مركز  

متام لفح�س املركبات باملركز االأول وحلت �صركة ال�صرياوي الإدارة املن�صاآت يف 
املركز الثاين. ويف فئة اأف�صل عامل يف جمال ال�صامة فاز جاغدي�س بي من 
ال�صركة املتحدة لل�صيارات واملعدات الثقيلة باملركز االأول وحممد �صلمان من 

�صركة ت�صاينا �صتيت للمقاوالت الهند�صية على املركز الثاين.
وكرم �صعادة مطر الطاير القطاعات واملوؤ�ص�صات وفرق العمل يف هيئة الطرق 
فريق  اأف�صل  بجائزة  العامة  امل��وا���ص��ات  موؤ�ص�صة  ف��ازت  فقد  وامل��وا���ص��ات 
لل�صحة وال�صامة والبيئة على م�صتوى املوؤ�ص�صات يف الهيئة وحلت موؤ�ص�صة 
املوؤ�ص�صي  الفني  الدعم  الثاين وفاز قطاع خدمات  املركز  امل��رور والطرق يف 
القطاعات  م�صتوى  على  والبيئة  وال�صامة  لل�صحة  فريق  اأف�صل  بجائزة 
اأف�صل مبادرة يف جمال  بجائزة  دبي  تاك�صي  موؤ�ص�صة  ف��ازت  فيما  الهيئة  يف 
ال�صامة وح�صل فريق �صيانة احلافات يف موؤ�ص�صة املوا�صات العامة على 
يف  الطرق  اإن���ارة  �صيانة  فريق  وح��ل  الهيئة  يف  �صيانة  فريق  اأف�صل  جائزة 

موؤ�ص�صة املرور والطرق يف املركز الثاين.
�صائق  اأف�صل  بجائزة  تاك�صي  ك��ار���س  �صركة  م��ن  ���ص��ردار  علي  افتخار  وف���از 
تاك�صي وحممد رايف من حمطة اإيواء الروية يف موؤ�ص�صة املوا�صات العامة 
�صائق  اأف�صل  بجائزة  �صي جولوم  �صائق حافلة وهرينان  اأف�صل  على جائزة 
التنفيذي  االإدارة واملدير  البحري. كما كرم �صعادة رئي�س جمل�س  النقل  يف 
واملوا�صات..  الطرق  لهيئة  ال�صامة  جائزة  فريق  واأع�صاء  رئي�س  للهيئة 
واأكد اأن االلتزام مبعايري ال�صحة وال�صامة املهنية يف م�صاريع الهيئة يعد 
اأحد القيم االأ�صا�صية التي ال ميكن التنازل عنها اأو التفريط فيها حتت اأي 
ظرف من الظروف ..ون��وه اإىل اأن جميع امل�صاريع التي تنفذها الهيئة يتم 
ت�صميمها وتنفيذها وفقا الأعلى م�صتويات ال�صامة واالأمان وتخ�صع خال 
مع  االإن�صائية  العمليات  توافق  من  للتحقق  �صامل  لتقييم  التنفيذ  مراحل 

املعايري العاملية املتعلقة بال�صامة املهنية يف امل�صاريع.

•• �أم �لقيوين-و�م:

اط��ل��ع ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ �صعود 
االأعلى  املجل�س  املعا ع�صو  را�صد  بن 
ا�صتقباله  خ��ال   - القيوين  اأم  حاكم 
ام�س يف الديوان االأمريي وفد وكالة 
الهدف من  - على  للف�صاء  االإم���ارات 
اإن�صائها واخت�صا�صاتها واملهام املنوطة 
بها واأهمية اإ�صهاماتها يف تعزيز تقدم 
القطاع الف�صائي االإماراتي وت�صمينه 
ال�صنوات  خال  الوطني  االقت�صاد  يف 
اقت�صادا  ل��ي��ك��ون  وت��ط��وي��ره  ال��ق��ادم��ة 

مبنيا على املعرفة.
واأو����ص���ح ال��وف��د ال���ذي ت��راأ���ص��ه �صعادة 
الرميثي  حممد  ب��ن  خليفة  الدكتور 
�صعادة  و���ص��م  االإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب��ن نا�صر 
ورا�صد  الوكالة  ع��ام  مدير  االأح��ب��اب��ى 
ع��ب��داهلل ال��زع��اب��ى م��ن ال��وك��ال��ة.. اأن 
للف�صاء جاء  االإم���ارات  وكالة  اإط��اق 
التي  ال�صخمة  ل���اإجن���ازات  تتويجا 

ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�����ة االإم���������ارات يف جمال 
العقود  م����دى  ع��ل��ى  ال��ف�����ص��اء  ق���ط���اع 
ال��ث��اث��ة امل��ا���ص��ي��ة ح��ي��ث و���ص��ل حجم 
مليار   20 ن��ح��و  اإىل  ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا 
دره���م اإم���ارات���ي ومت��ك��ن��ت ال��دول��ة من 
الف�صائية  االت�صاالت  برامج  تطوير 
ال�صناعية  االأق��م��ار  واإط��اق  وت�صنيع 
وتكنولوجيا �صناعة الطريان وغريها 
عدا الربامج اال�صرتاتيجية ال�صخمة 
رئي�صيا  العبا  تكون  الأن  اأهلتها  التي 
القطاع  ه��ذا  يف  ال���دويل  النطاق  على 

احليوي.
�صتعمل  ال��وك��ال��ة  اأن  ال��وف��د  واأ����ص���اف 
ت��ن��ظ��ي��م ودع����م ورع���اي���ة القطاع  ع��ل��ى 
الف�صائي االإماراتي وت�صجيع وتطوير 
وتنمية ا�صتخدامات العلوم والتقنيات 
الف�صائية يف الدولة من خال اإقامة 
ال�����ص��راك��ات ال��دول��ي��ة واال�����ص����رتاك يف 
املتعلقة مبجاالت  امل�صروعات الدولية 

القطاع الف�صائي.
وق���ال ال��وف��د اإن م��ن اأه���م م��ا �صيدعم 

ت��ق��دم ال��ق��ط��اع وحت��ق��ي��ق ط��م��وح دولة 
الدول  ن���ادي  �صمن  لتكون  االإم�����ارات 
ا�صتك�صاف الف�صاء  املتقدمة يف جمال 
الكوادر  من  موؤهلة  قاعدة  وج��ود  هو 
العلوم  جم��االت  يف  املواطنة  الب�صرية 
والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات 
خال  م��ن  الف�صاء  ع��ل��وم  ع��ن  ف�صا 
ن�����ص��ر ال���وع���ي واإن�������ص���اء ق���اع���دة علمية 
ت��ع��ن��ى ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف جمال 
علوم وتقنيات الف�صاء واإدخال برامج 
وتخ�ص�صات علمية باملناهج اجلامعية 
ال��دع��م للبحوث  وامل��در���ص��ي��ة وت��وف��ري 
العلمي  القطاع  تخدم  التي  العلمية 

املهتم با�صتك�صاف الف�صاء اخلارجي.
وق�����دم ال���وف���د ���ص��رح��ا ح����ول اخلطة 
الب�صرية  الكوادر  تطوير  فى  املعتمدة 
االإم����ارات����ي����ة م����ن خ�����ال ال���ع���م���ل مع 
التعليمية  امل����وؤ�����ص���������ص����ات  خم���ت���ل���ف 
والتدريبية يف الدولة وخارجها ف�صا 
ع���ن ال���وك���االت ال��ف�����ص��ائ��ي��ة يف ال���دول 
املتقدمة يف هذا املجال . واأ�صار اإىل اأن 

الوكالة بداأت العمل مع جمموعة من 
املوؤ�ص�صات الدولية للم�صاعدة على نقل 
ا�صتك�صاف  واخل��ربة يف جمال  املعرفة 
الف�صائية  ال��ربام��ج  واإدارة  ال��ف�����ص��اء 
�صرحا  الوفد  اأع�صاء  وق��دم  املتقدمة. 
م�صبار  اإر���ص��ال  م�صروع  ح��ول  مف�صا 
املريخ الذي �صيكون اأول م�صبار عربي 
ا�صتك�صاف  ع�����ص��ر  ي��دخ��ل  واإ����ص���ام���ي 
حتت  تنفيذه  �صيتم  وال���ذي  الف�صاء 

اإ�صراف الوكالة.
اأن االأه��داف احلقيقية  واأو�صح الوفد 
ال  امل���ري���خ  اإىل  امل�����ص��ب��ار  اإر�����ص����ال  وراء 
الف�صاء  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ص��ر 
وحت��ق��ي��ق اإجن������از ج���دي���د ل���ل���دول���ة بل 
�صنوات  وخ�����ال  امل�������ص���روع  ���ص��ي�����ص��ه��م 
االإماراتية  القدرات  بناء  اإىل  تطويره 
وعلوم  وامل����ع����رف����ة  ال���ع���ل���م  جم�����ال  يف 
ف�صا  اخل��ارج��ي  الف�صاء  ا�صتك�صاف 
عن تقدمي اإ�صهامات علمية ومعرفية 
ا�صتك�صاف  للب�صرية يف جمال  جديدة 

االأجرام ال�صماوية البعيدة.

را�صد  بن  خالد  اللقاء..ال�صيخ  ح�صر 
امل��ع��ا رئ��ي�����س ال����دي����وان االأم������ريي يف 
�صعود  بن  اأحمد  وال�صيخ  القيوين  اأم 
املجل�س  رئي�س  نائب  املعا  را���ص��د  ب��ن 
القيوين وال�صيخ  اأم  التنفيذي الإم��ارة 
حم��م��د ب���ن ���ص��ع��ود ب���ن را����ص���د املعا 
بن  را�صد  جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
والثقافة  الكرمي  للقراآن  املعا  اأحمد 
االإ����ص���ام���ي���ة و����ص���ع���ادة را����ص���د حممد 
الديوان  يف  الت�صريفات  مدير  اأح��م��د 

االأمريي.
وكالة  تاأ�صي�س  مت  اأن��ه  بالذكر  جدير 
االإمارات للف�صاء وفقا ملر�صوم بقانون 
احتادى رقم 1 ل�صنة 2014 اأ�صدره 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
2014 وال���ذي  ي��ول��ي��و  ���ص��ه��ر  خ���ال 
ال��وك��ال��ة وي�صمل  اإن�����ص��اء  ي��ن�����س ع��ل��ى 
االأن�صطة  جميع  ال��ف�����ص��ائ��ي  ال��ق��ط��اع 
العاقة  ذات  وال����ربام����ج  وامل�����ص��اري��ع 
بالف�صاء اخلارجي الذي يعلو الغاف 

اجلوي لاأر�س.
وكالة  اخ���ت�������ص���ا����ص���ات  ����ص���م���ن  وم�����ن 
االإم��������ارات ل��ل��ف�����ص��اء ت��ط��وي��ر االإط�����ار 
الدولة  يف  الف�صاء  لقطاع  التنظيمي 
االأهداف  �صيعمل على حتديد  وال��ذي 
للف�صاء  ال���وط���ن���ي���ة  وال�������ص���ي���ا����ص���ات 
القطاع  يف  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 

واالر�صاد  التوجيه  تقدمي  عن  ف�صا 
ال�صناعي واالأكادميي يف هذا  للقطاع 
اإىل حتديد  اإ���ص��اف��ة  امل��ج��ال احل��ي��وي 
االأن�������ص���ط���ة ال��ف�����ص��ائ��ي��ة ال���ت���ي ميكن 
وال��ه��ي��ئ��ات غ��ري احلكومية  ل��ل��وك��االت 
حتديد  و�صيتم  الدولة.  يف  ممار�صتها 
ال���ت���ي تدير  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال�����ص��ل��ط��ات 

التنظيمية  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ن�����ص��اط��ات 
وحت���دي���د م�����ص��ف��وف��ة امل�����ص��وؤول��ي��ات يف 
اجلهات  ل��ك��ل  الف�صائية  ال��ن�����ص��اط��ات 
التنظيمية  اللوائح  و�صتحدد  املعنية 
اإج�����راءات واآل���ي���ات ومعايري  يف ق��ط��اع 
و�صتت�صمن  ال��ف�����ص��اء  ق��ط��اع  ت��ن��ظ��ي��م 

اأي�صا ر�صوما فى هذا القطاع .

•• دبي-و�م:

حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  وج��ه 

اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���ص��د 
رئي�س جمل�س اأمناء متحف امل�صتقبل 
اخلا�صة  العمل  خطة  تنفيذ  ب�صرعة 
الزمني  باجلدول  وااللتزام  باملتحف 
امل��ح��دد ل��ه��ا وت��وف��ري امل��ق��وم��ات كافة 
التي تكفل تنفيذ واإجناز كل اجلوانب 
اأهمية  املت�صلة باإن�صائه ملا ي�صكله من 
وحا�صنة  للمبتكرين  اإل��ه��ام  كم�صدر 
لاأفكار ووجهة للمخرتعني والرواد 
من جميع اأنحاء العامل. واأكد �صموه 
ملجل�س  االأول  االجتماع  تروؤ�صه  لدى 
عقد  ال���ذي  امل�صتقبل  متحف  اأم���ن���اء 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  يف  ام�������س  ���ص��ب��اح 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
املتحف  م�������ص���روع  اأن   .. اهلل  رع������اه 
مبا�صرين  ومتابعة  باهتمام  يحظى 
م���ن ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
دعم  يف  الأهميته  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
االبتكار  ع��ل��ى  ب��ي��ئ��ة حت��ف��ز  وت��ط��وي��ر 
وتتاءم مع متطلبات اجليل اجلديد 
من اخلدمات يف مدن امل�صتقبل الذكية 
الدولة.  االب��ت��ك��ار يف  م�����ص��رية  وت��ع��زز 
وحث �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم على �صرورة اإجناز 
اخل��ط��ط ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة واالن���ت���ه���اء من 
وقت  باأ�صرع  الفنية  اجل��وان��ب  جميع 
ممكن والبدء باتخاذ خطوات عملية 
يف  والتجهيز  البناء  عمليات  الإمت���ام 
امل��ت��ح��ف عند  امل��ح��دد ليحقق  ال��وق��ت 
التي  االأه������داف   2017 يف  اإجن������ازه 
اأف�صل  ي��ك��ون  اأن  يف  الأج��ل��ه��ا  اأن�����ص��ئ 
العامل  م�صتوى  على  لابتكار  بيئة 
االإم�������ارات هي  اأن  ���ص��م��وه  م���وؤك���دا   ..
املتحف  واأن  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ت�����ص��ن��ع  م���ن 
القيادة  اأه����م ط��م��وح��ات  اأح����د  مي��ث��ل 
قائم  واق��ت�����ص��اد  ب��ن��اء  م�صتقبل  لبناء 
تنموية  حلول  وتطوير  املعرفة  على 
ط���وي���ل���ة امل������دى وحت����وي����ل االإم��������ارات 
رئ��ي�����ص��ي��ة يف جمال  ع���امل���ي���ة  ل���وج���ه���ة 

االب��ت��ك��ار. و���ص��دد ���ص��م��وه ع��ل��ى اأهمية 
الطاقات  وت��وح��ي��د  اجل��ه��ود  ت�����ص��اف��ر 
والعمل بروح الفريق لت�صريع عملية 
اأه���داف  حتقيق  ي�صمن  م��ا  االإجن�����از 
ودولة  دب��ي  مكانة  تر�صيخ  يف  املتحف 
لابتكار  حم��ف��زة  كمن�صة  االإم�����ارات 
وب��ي��ئ��ة ح��ا���ص��ن��ة ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن. واأك����د 
االإجتماع  دب��ي خ��ال  �صمو ويل عهد 
حلظة  منذ  ب��داأت  عملية  خطوات  اأن 
اإط�����اق امل�����ص��روع ال���ص��ت��ق��ط��اب نخب 
ومراكز  وامل��خ��رتع��ني  الباحثني  م��ن 
الرائدة  العلمية  واملوؤ�ص�صات  االأبحاث 
ليكون  العامل  يف  الكربى  وال�صركات 
االأف�صل  ال��ب��ي��ئ��ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف 
ع���امل���ي���ا يف جمال  االأك�������رب  وامل���ن�������ص���ة 
التقنية  احل��ل��ول  وت��ط��وي��ر  االب��ت��ك��ار 
وال�صحة  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
واملدن الذكية والنقل والطاقة وكافة 

املجاالت احليوية االأخرى.
.. م��ع��ايل حممد  ح�����ص��ر االج��ت��م��اع 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �صوؤون 
نائب رئي�س جمل�س  ال��وزراء  جمل�س 
اأمناء متحف امل�صتقبل ومعايل ح�صني 
الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن 
بن  عبدالرحمن  وم��ع��ايل  والتعليم 
حممد العوي�س وزير ال�صحة و�صعادة 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ط��اي��ر  م��ط��ر 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ص���ات يف دبي 

و�صعادة �صعيد الطاير الع�صو املنتدب 
كهرباء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وم���ي���اه دب����ي و����ص���ع���ادة ح�����ص��ني لوتاه 
اللواء  و�صعادة  دبي  بلدية  عام  مدير 
العام  ال��ق��ائ��د  امل��زي��ن��ة  م��ط��ر  خمي�س 
بيات  بن  اأحمد  و�صعادة  دبي  ل�صرطة 
القاب�صة  ل��دب��ي  التنفيذي  الرئي�س 
و���ص��ع��ادة ع��ه��ود ال���روم���ي م��دي��ر عام 
ال��وزراء وعادل  مكتب رئا�صة جمل�س 
لرئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب  ال��ر���ص��ا 
طريان االإمارات والرئي�س التنفيذي 
للعمليات ومنى القرق من هيئة دبي 
االجتماع  وناق�س  والفنون.  للثقافة 
اإيجاد  مقدمتها  ويف  املتحف  اأه��داف 
بيئة داعمة لابتكار وتطوير التعليم 
باأهمية  املجتمعية  التوعية  وتعزيز 
امل�صتقبل  متطلبات  ملواكبة  االبتكار 
وا�����ص����ت����ع����ر�����س خ����ط����ة ال����ع����م����ل وك����ل 
واالإطار  باإن�صائه  اخلا�صة  اجل��وان��ب 

الزمني املحدد لتنفيذه.
اجلوانب   .. اأي�صا  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
اللوج�صتية  واالحتياجات  االإجرائية 
ل��ت�����ص��ري��ع عملية  ت��واف��ره��ا  ال���واج���ب 
التنفيذ وما يحتمه ذلك من �صرورة 
امل�صرتك  والتن�صيق  اجلهود  ت�صافر 
واملوؤ�ص�صات  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
املعنية الإخراج هذا امل�صروع اإىل حيز 
ال��وج��ود وف��ق االأه����داف امل��رج��وة ويف 

االإطار الزمني املحدد له. وا�صتعر�س 
الفعاليات  م���ن  ج��م��ل��ة  امل��ج��ت��م��ع��ون 
امل�صتقبلية التي �صي�صطلع بها املتحف 
م��ث��ل ع���ر����س امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات 
����ص���راك���ات عاملية  وب���ن���اء  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
والتطوير  البحث  عمليات  وحتفيز 
وتاأ�صي�س �صركات وا�صت�صافة معار�س 
دولية اإىل جانب تنفيذ فعاليات تعزز 
االبتكار بالتعليم وال�صحة واجلوانب 
احل��ي��وي��ة االأخ�����رى امل��رت��ب��ط��ة بحياة 
والربامج  العمل  ور���س  وعقد  النا�س 
اال�صت�صارات  وت���ق���دمي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وت�����ص��ج��ي��ل ب������راءة االخ�������رتاع ودع���م 
املبتكرين وتوفري اخلدمات املوؤ�ص�صية 
وجميع اجلوانب ال�صرورية االأخرى 
كان  االبتكار.  م�صرية  وتعزيز  لدعم 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
را�صد اآل مكتوم قد اأطلق مطلع مار�س 
امل�صتقبل  م��ت��ح��ف  م�����ص��روع  احل����ايل 
ال���ذي ي�صم خم��ت��ربات ل��اب��ت��ك��ار يف 
الذكية  وامل�����دن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ص��ح��ة 
دائما  وم��ت��ح��ف��ا  وال���ن���ق���ل  وال���ط���اق���ة 
اأف�صل  امل�صتقبل ويحوي  الخرتاعات 
العامل  م�صتوى  على  لابتكار  بيئة 
ويهدف الختبار قدرات وحدود العقل 
تنموية  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر  ال��ب�����ص��ري يف 
تواجه  التي  للتحديات  املدى  طويلة 
بتخ�صي�س  ووج���ه  امل�صتقبل..  م��دن 

وق���ف مل�����ص��روع م��ت��ح��ف امل�����ص��ت��ق��ب��ل ما 
ي�صكل �صمانة ال�صتمراريته لاأجيال 
امل�صتقبل  متحف  و�صيمثل  القادمة. 
عند االنتهاء منه اأكرب مركز درا�صات 
امل�صتقبلية  االجت��اه��ات  ب��اأه��م  للتنبوؤ 
والتقنية..  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����ج����االت  يف 
���ص��راك��ات مع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  و�صيعمل 
العامل  ح��ول  املعنية  اجل��ه��ات  جميع 
للتحديات  ت��ق��ن��ي��ة  ح���ل���ول  ل��ت��ط��وي��ر 
تعليمية  مناهج  بتطوير  و�صي�صهم 
ح��دي��ث��ة وم��ب��ت��ك��رة ل��ل��ط��اب م��ن كل 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأف�صل 
االأبحاث  ومراكز  العاملية  اجلامعات 
املتحف  اإق��ام��ة  و�صيتم  املتخ�ص�صة. 
حرم  �صمن  زاي���د  ال�صيخ  ���ص��ارع  على 
اأبراج االإمارات وميثل حتفة معمارية 
تقنيات  ت�����ص��م  ن��وع��ه��ا  م���ن  ف���ري���دة 
خ�صي�صا  ت��ط��وي��ره��ا  �صيتم  ج��دي��دة 
فنية  ل��وح��ة  �صي�صكل  ال���ذي  للمبنى 

كبرية على �صارع ال�صيخ زايد.
ابتكار  خم���ت���ربات  امل��ت��ح��ف  وي�����ص��م 
الذكية  وامل�����دن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل�����ص��ح��ة 
دائما  وم��ت��ح��ف��ا  وال���ن���ق���ل  وال���ط���اق���ة 
جميع  يف  امل�������ص���ت���ق���ب���ل  الب�����ت�����ك�����ارات 
لتوليد  وخم�������ت�������ربات  امل�������ج�������االت 
املجاالت  يف  خا�صة  االأف��ك��ار  واختبار 
بالتحديات  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
و�صيعمل   .. ال����دول  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
التقنيات  جميع  من  اال�صتفادة  على 
وال���ع���ل���وم وال���ن���ظ���ري���ات احل���دي���ث���ة يف 
املدى  طويلة  تنموية  حلول  تطوير 
ل��ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة. وي�صم 
واختبار  ل���ع���ر����س  م��ن�����ص��ة  امل���ت���ح���ف 
الرائدة  التقنية  لل�صركات  ابتكارات 
كربى  مع  ل�صراكات  اإ�صافة  العاملية 
اجلامعات ومعاهد االأبحاث العاملية. 
و�صينظم املتحف الذي ي�صم معر�صا 
دائما لتقنيات امل�صتقبل دورات بحثية 
العلوم  تو�صلت  م��ا  اآخ��ر  يف  متقدمة 
الب�صرية يف املجاالت كافة اإىل جانب 
وموؤمترات  متخ�ص�صة  ع��م��ل  ور����س 
ملناق�صة  ال���ع���ام  م�����دار  ع��ل��ى  ع��ل��م��ي��ة 
احلديثة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ت���ط���ورات  ك���ل 
وتطبيقاتها  امل�صتقبلية  واجتاهاتها 

العملية.

الطاير يكرم الدوائر وال�صركات الفائزة بجائزة ال�صالمة لهيئة الطرق واملوا�صالت

حاكم اأم القيوين يطلع على اأهداف ومهام وكالة الإمارات للف�صاء

ويل عهد دبي: متحف امل�صتقبل يحظى باهتمام ومتابعة حممد بن را�صد لأهميته يف تعزيز البتكار و�صناعة امل�صتقبل

•• �أم �لقيوين-�لفجر:

اع����ل����ن����ت �����ص����رك����ة ت����اك����م����ي اإح�������دى 
�صركات  ملجموعة  التابعة  ال�صركات 
العمل  ب���دء  ع��ن   ، للتمويل  م����وارد 
لتحويل خدمات حكومة اأم القيوين 
واإطاق   ، ال��ك��رتون��ي��ة  حكومة  اإىل 
اأك����ر م��ن م��ائ��ة خ��دم��ة ذك��ي��ة على 
احلكومية  ال��دوائ��ر  ك��اف��ة  م�صتوى 
البوابة  وت�صميم  واإن�صاء   ، باالأمارة 
الهواتف  وتطبيقات  االل��ك��رتون��ي��ة 
الذكية حلكومة ام القوين، لتزويد 
املوظفني والعماء مبيزات متنوعة 
التي  االتفاقية  وف��ق  ذل��ك  وي��اأت��ي   ،
حكومة  ب��ني   ، م��وؤخ��را  توقيعها  مت 
العاملية  تاكمي  و�صركة  القيوين  اأم 
.وفق اخلطة اال�صرتاتيجية لاإمارة 

للتحول اإىل احلكومة الذكية . من 
النعيمي  م�صبح  حممد  اأك��د  جهته 
على   ، تاكمي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
بقيادة  القيوين  اأم  حكومة  حر�س 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود بن 
على  القيوين  اأم  حاكم  املعا  را�صد 
املتطورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف  اال���ص��ت��ث��م��ار 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى اخل��دم��ات الذكية 
واال�صتفادة من تلك التقنيات لرفع 
اأداء اخلدمات بكافة الدوائر  كفاءة 
اأن  اىل  ، الف���ت���ا  ب����االأم����ارة  امل��ح��ل��ي��ة 
الهدف الذي ت�صعى اليه حكومة اأم 
يقت�صر  ال   ، التحول  نحو  القيوين 
واإمنا  ف��ق��ط،  التقني  ال��ت��ط��ور  على 
حتقيق ال�صعادة للمتعاملني ، وبناء 
جيل معريف يهتم بتوظيف التقنيات 
لتكون  منها  واال���ص��ت��ف��ادة  احل��دي��ث��ة 

 ، اليومية  حياته  يف  عمليا  منهجا 
ل��ه��ذا التعاون  ���ص��ع��ادت��ه  م��ع��رب��ا ع��ن 
االب���ت���ك���ار ويطوع  ي��ح��ت�����ص��ن  ال�����ذي 
ال�صتخدام  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  ك��اف��ة 
املعرفة والتقنية احلديثة للتطوير 

والتقدم .
م���ا لدى  اأن  ع��ل��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأك�����د 
ت���اك���م���ي م�����ن اأف���������ص����ل مم���ار����ص���ات 
 ، امل���ج���ال  ذات  رائ������دة يف  وخ������ربات 
�صي�صهم  ج���دي���دة  وب���رام���ج  واأف���ك���ار 
القيادة  روؤي��ة  تاأكيد يف حتقيق  بكل 
النا�س،  الإ���ص��ع��اد  ال��رام��ي��ة  احلكيمة 
تعد  االت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  اأن  م�����ص��ي��ف��اً 
من  لدينا  ما  لتنفيذ  جيدة  فر�صة 
اإجن��ازات ومبادرات توظف جميعها 
والتحول  املطلوب  التطور  لتحقيق 
اىل حكومة ذكية ، وتقدمي العديد 

م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة ال��ت��ي يتم 
لتقدمي  م����رة  الأول  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
اخلدمات ، والتي من �صاأنها اأن تنقل 
املتعامل اىل امل�صتقبل واالطاع على 
ا�صتخدامات التكنولوجيا احلديثة.

الرئي�س  حم���ي�������ص���ن  ل�������وؤي  وق�������ال 
اأنهم  ت��اك��م��ي،  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
انتهوا من ت�صكيل الفريق التنفيذي 
املوكل اإليه تنفذ امل�صروع على اأعلى 
م�صتوى من الكفاءة ، حمددا جدوال 
زمنيا لانتهاء منه بدءا من اعادة 
ه��ن��د���ص��ة االج�������راءات واخل���دم���ات ، 
وتاأ�صي�س �صبكة املعلومات احلكومية 
التي تربط الدوائر احلكومية كافة 
املوحدة  ال��ب��واب��ة  ان�����ص��اء  وك��ذل��ك   ،
اإىل   ، االل����ك����رتون����ي����ة  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
امل�صتمرة  ال��ت��دري��ب  عمليات  ج��ان��ب 

ل��ت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر ال��ب�����ص��ري��ة، وذلك 
بينها  من  عديدة  ادوات  خ��ال  من 
العمل  وور����س  التدريبية  ال����دورات 
االتفاقية  ومبوجب  اأن��ه  مو�صحا   ،
االإلكرتوين  التحول  تنفيذ  �صيتم 
احلكومية  اجلهات  جلميع  الكامل 
، وذل���ك مب��وج��ب كتالوج  ب���االإم���ارة 
اأن  اىل  الف���ت���ا   ، امل���وح���دة  اخل���دم���ة 
كتالوج اخلدمة �صيعر�س من خال 
تطبيقات الهواتف املتحركة الذكية 
، وكذا البوابة االإلكرتونية املركزية 
من  االن��ت��ه��اء  وب��ع��د  اأن����ه  م�صيفا   ،
�صكان  باإمكانية  �صيكون   ، امل�����ص��روع 
اإمارة اأم القيوين ، الو�صول املبا�صر 
احل��ك��وم��ي��ة عرب  اخل��دم��ات  جلميع 
ال��ه��وات��ف وال��ب��واب��ة االل��ك��رتون��ي��ة ، 
والتن�صيق  التعاون  اأن  على  م��وؤك��دا 

الفريق  امل�صرتك فيما بني  واجلهد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��������� ت��اك��م��ي ودوائ�������ر اأم 
�صيكون  ك��اف��ة  احلكومية  القيوين 
ن���ت���اج���ه���ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة جناح  ث���م���رة 

امل�صروع .
التنفيذي  الفريق  ان  ل��وؤي  واأ�صاف 
�صيقوم بتويل حتويل كافة خدمات 
 ، القيوين  اأم  الدوائر احلكومية يف 
ال�صامل  التطبيق  نحو  بها  و���ص��واًل 
،التي  االلكرتونية  احلكومة  لفكرة 
ال�صيا�صات  اك����ر  ت��ب��ن��ي  ل��ه��ا  ي��ت��ي��ح 
العامل، لتحقيق  االداري��ة تقدماً يف 
االقت�صادي  التوا�صل  �صيغ  اف�صل 
مع  ع�����ص��ري  ب�صكل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
اب���واب���ه ، الفتا  ال���ع���امل م���ن او����ص���ع 
باإمارة  ت��ن��ف��ي��ذه  ���ص��ي��ت��م  م���ا  اأن  اىل 
مبادرة  م���ع  ي��ت��واف��ق  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 

 ، االإم��ارات  الذكية لدولة  احلكومة 
وبالتايل �صيتم توحيد كافة اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة حت���ت م��ظ��ل��ة واح������دة ، 
وو�صع اأول كتالوج للخدمة املوحدة 
يف دولة االمارات ، من �صاأنه تقدمي 
كافة  من  املقدمة  اخل��دم��ات  جميع 
الدوائر املحلية احلكومية باالأمارة 

حتت مظلة واحدة .
بعد  امل�����ص��روع  اأن  حمي�صن  واأ���ص��اف 
�صيتيح  م���ن���ه  واالن����ت����ه����اء  اإمت����ام����ه 
بكافة  وزائ��ري��ه  م�صتخدميه  لكافة 
ع��ل��ى كافة  االط������اع   ، ���ص��رائ��ح��ه��م 
املعلومات واخلدمات التي يحتاجها 
اأنه  اىل  باالإ�صافة   ، و�صهولة  بي�صر 
احلكومي  القطاع  انتاجية  �صيعزز 
العمليات  هيكلة  اإع����ادة  خ��ال  م��ن 
املوؤ�ص�صات  دع���م  وك����ذا   ، ال��داخ��ل��ي��ة 

والتوا�صل  ال���ف���وري���ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
ي��غ��ن��ي عن  م���اأم���ون  ب�صكل  ال�����ص��ري��ع 
التدخل اليدوي ، كما اأن امل�صروع بعد 
الذكية  للخدمة  والتحول  تنفيذه 
يف كافة الدوائر ، �صيتوفر حلكومة 
ملراكز  التحتية  البنية  القيوين  اأم 
ال��ب��ي��ان��ات ال���ص��ت��ي��ع��اب ك��اف��ة انظمة 
تنفيذ  اأي�����ص��ا  و�صيتيح   ، احل��ك��وم��ة 
نظام تخطيط املوارد املوؤ�ص�صية التي 
الداخلية  امل��ع��ام��ات  بتنفيذ  ت��ق��وم 
املوظفني  ت����ع����اون  م����ن  ي���زي���د  مم����ا 

بالدوائر وم�صاعفة انتاجيتهم .

الفريق التنفيذي لـ»تاكمي« ي�سع اأول كتالوج للخدمة املوحدة بدوائر اأم القيوين

اأكرث من 100 خدمة لدوائر الإمارة حتت مظلة واحدة عرب الهواتف الذكية والبوابة اللكرتونية

•• �أم �لقيوين-و�م:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعا ع�صو 
االأمريي  ال��دي��وان  يف  القيوين  اأم  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
ام�س.. �صعادة �صالح عطية �صفري اجلمهورية اجلزائرية 
�صموه  على  لل�صام  ق��دم  ال��ذي  ال�صعبية  الدميقراطية 
مبنا�صبة ت�صلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب �صاحب 
له  متمنيا   .. ال�صفري  ب�صعادة  القيوين  اأم  حاكم  ال�صمو 
التوفيق والنجاح يف مهام عمله يف الدولة. ح�صر اللقاء..

االأمريي  ال��دي��وان  رئي�س  امل��ع��ا  را���ص��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ 
وال�����ص��ي��خ اأح��م��د ب��ن ���ص��ع��ود ب��ن را���ص��د امل��ع��ا ن��ائ��ب رئي�س 
اأم القيوين وال�صيخ حممد بن  املجل�س التنفيذي الإم��ارة 
را�صد  جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املعا  را�صد  بن  �صعود 
ب��ن اأح��م��د امل��ع��ا ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي وال��ث��ق��اف��ة االإ�صامية 
جمل�س  رئي�س  املعا  را�صد  بن  �صعود  بن  ماجد  وال�صيخ 
اخلريية  لاأعمال  املعا  را�صد  بن  �صعود  موؤ�ص�صة  اإدارة 
واالإن�صانية و�صعادة را�صد حممد اأحمد مدير الت�صريفات 

يف الديوان . 

�صعود املعال ي�صتقبل �صفري اجلزائر 

�صرطة اأم القيوين: بالغات ال�صرقات حمدودة
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•• �رشم �ل�سيخ -و�م:

اأكد معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد �صلطان اجلابر وزير دولة 
رئي�س املكتب التن�صيقي للم�صاريع التنموية االإماراتية يف م�صر 
اأن التنظيم الناجح للقمة العربية ال�صاد�صة والع�صرين يف �صرم 
اإىل جانبها  اأ�صقائها  اأن م�صر ومن خال وقوف  يوؤكد  ال�صيخ 

ا�صرتجعت مكانتها وموقعها املحوري يف املنطقة.
اأ.�س.اأ  االو�صط  ال�صرق  اأنباء  وكالة  مع  ح��وار  يف  معاليه  وق��ال 
موؤخرا  م�صر  ا�صت�صافتها  ال��ت��ي  العربية  القمة  هام�س  على 
جناح  ت��وؤك��د  القمة  اإليها  تو�صلت  التي  االإيجابية  النتائج  اإن 
اإدارة جل�صات القمة بحنكة  اأن  ا�صت�صافتها.. مو�صحا  م�صر يف 
دور  لها  ك��ان  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س  قبل  م��ن  �صيا�صية 
اإليها والتي �صاهمت  كبري يف النتائج الطيبة التي مت التو�صل 
الذي يهدف  امل�صرتك  العربي  بالعمل  والتفاوؤل  االأم��ل  يف �صخ 
اإىل �صمان اال�صتقرار والرتكيز على حتقيق طموحات ال�صعوب 

بالتنمية واالزدهار.
واأ�صاف اأن م�صر ت�صري على الطريق ال�صحيح ال�صتعادة دورها 
ووزنها ال�صيا�صي وقدرتها على القيام بدور حموري يف املنطقة 
قد  اأي�صا  امل�صري  االقت�صاد  وتنمية  دع��م  موؤمتر  اأن  مو�صحا 
امل�صاركني  ب�صهادة  اأهدافه وذلك  حقق جناحا كبريا يف حتقيق 
من م�صر واملنطقة والعامل وهو مل يكن هدفا نهائيا فهو نقطة 

البداية بالن�صبة لبناء م�صر احلديثة.
و�صدد على اأن جميع اجلهات العاملية املعنية باالقت�صاد توؤكد اأن 
م�صر ت�صري يف االجتاه ال�صحيح �صواء كنا نتحدث عن موؤ�ص�صات 
دولية متعددة االأطراف مثل �صندوق النقد والبنك الدوليني 
�صاركوا  الذين  اخلا�س  القطاع  من  للم�صتثمرين  بالن�صبة  اأو 
امل�صري  االق��ت�����ص��اد  وتنمية  دع��م  م��وؤمت��ر  يف  وفعالية  بن�صاط 
توؤكد  ال��ت��ي  اال�صرتاتيجية  امل�صاريع  م��ن  الكثري  ع��ن  واأع��ل��ن��وا 

حت�صن الن�صاط االقت�صادي يف م�صر.
عمل  خطة  و���ص��ع  تتطلب  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  اإن  معاليه  وق���ال 
متكاملة لتنفيذ خمرجات املوؤمتر والتعامل مع حتدياتها واأنا 
على ثقة باأن االأ�صقاء يف م�صر قيادة وحكومة و�صعبا ميتلكون 
ط��م��وح��ات ك��ب��رية وع��زمي��ة واإ����ص���رارا اأك���رب ع��ل��ى حتقيق هذه 
ذل��ك جتاوز  التحديات مبا يف  الطموحات من خ��ال مواجهة 
يف  اأك��رب  مراحل  وقطع  االإداري  االأداء  وتفعيل  البريوقراطية 

وقت اأقل والرتكيز على حتقيق النتائج الفعلية. 
وفيما يلي ن�س احلوار.. 

فعلي  وتواجد  ح�صور  معاليكم  ل��دى  تقريبا  عامني  منذ  ���س: 
وقبل  االإم��ارات��ي��ة  التنموية  امل�صاريع  على  لاإ�صراف  م�صر  يف 
اأ���ص��ب��وع��ني ك��ن��ت��م يف ���ص��رم ال�����ص��ي��خ ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف م��وؤمت��ر دعم 
ما  العربية  القمة  يف  اأن��ت��م  وال��ي��وم  امل�صري  االقت�صاد  وتنمية 
راأيكم بالتطورات التي �صهدتها م�صر خال العامني االآخرين 
وخا�صة يف الفرتة االأخرية مع انعقاد املوؤمتر االقت�صادي والقمة 
العربية؟.  ج : ا�صمح يل اأوال اأن اأتقدم بال�صكر اإىل وكالة اأنباء 
ال�صرق االأو�صط التي يتميز اأداوؤها باملهنية واالحرتاف يف قطاع 
الفرتة  �صهدتها م�صر يف  التي  للتطورات  وبالن�صبة  االإع��ام.. 
اأن هناك الكثري من اخلطوات االإيجابية التي  اأعتقد  االأخرية 
حتققت حيث مت تر�صيخ اال�صتقرار.. ويتجه الرتكيز االآن على 
امل�صاريع  على  العمل  خال  ومن  االقت�صادي.  الو�صع  حت�صني 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي وج��ه��ت ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة يف دول���ة االإم�����ارات 
بتنفيذها للم�صاهمة يف جهود التنمية االقت�صادية واالجتماعية 
االإيجابية  التطورات  ه��ذه  متابعة  فر�صة  يل  اأتيحت  م�صر  يف 
باالقت�صاد  املعنية  العاملية  اجلهات  اإىل  نظرنا  ف��اإذا  كثب..  عن 
ال�صحيح  ت�صري يف االجت��اه  اأن م�صر  توؤكد  باأنها جميعها  نرى 
االأط��راف مثل  دولية متعددة  نتحدث عن موؤ�ص�صات  كنا  �صواء 
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اأو بالن�صبة للم�صتثمرين 
من القطاع اخلا�س الذين �صاركوا بن�صاط وفعالية يف موؤمتر 
دعم وتنمية االقت�صاد امل�صري واأعلنوا عن الكثري من امل�صاريع 
اال�صرتاتيجية التي توؤكد حت�صن الن�صاط االقت�صادي يف م�صر. 

يف  والع�صرين  ال�صاد�صة  العربية  للقمة  الناجح  التنظيم  وج��اء 
اإىل  اأ�صقائها  وق��وف  خ��ال  وم��ن  م�صر  اأن  ليوؤكد  ال�صيخ  �صرم 
يف  امل��ح��وري  وموقعها  مكانتها  اأي�����ص��ا  ا�صرتجعت  ق��د  جانبها 
القمة  اإليها  تو�صلت  التي  االإيجابية  النتائج  وتوؤكد  املنطقة.. 
جناح م�صر يف ا�صت�صافة القمة واإدارة جل�صاتها بحنكة �صيا�صية 
اإليها  التو�صل  مت  التي  الطيبة  النتائج  يف  كبري  دور  لها  ك��ان 
والتي �صاهمت يف �صخ االأمل والتفاوؤل بالعمل العربي امل�صرتك 
طموحات  حتقيق  على  والرتكيز  اال�صتقرار  ل�صمان  ال��ه��ادف 

ال�صعوب بالتنمية واالزدهار. 
عن  ب��احل��دي��ث  ون��ب��داأ  التفا�صيل  يف  نتعمق  اأن  يل  ا�صمح  ���س: 
انعقد  ال���ذي  امل�صري  االقت�صاد  وتنمية  دع��م  م��وؤمت��ر  اأه���داف 

مب�صاركة دولية وا�صعة يف �صرم ال�صيخ؟. 
ج : كما تعلم فاإن دولة االإمارات كانت اأول من اأيد ودعم مبادرة 
املرحوم امللك عبداهلل بن عبد العزيز اآل �صعود طيب اهلل ثراه- 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صيدي  اأكد  حيث  املوؤمتر  لهذا  بالدعوة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صيدي  توجيهات  اأن  امل�صلحة  للقوات 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل توؤيد وتدعم 
هذه املبادرة التي جت�صد احلر�س الكبري على دعم االأ�صقاء يف 
وطموحاتهم  تطلعاتهم  يحقق  مب��ا  العربية  م�صر  جمهورية 
وكانت  واالزده���ار.  التقدم  من  واملزيد  اال�صتقرار  حتقيق  نحو 
دولة االإمارات ع�صوا يف جلنة اإعداد وتنظيم املوؤمتر وذلك طبعا 
وجمهورية  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  االأ�صقاء  جانب  اإىل 
اأ�صكر دولة رئي�س جمل�س الوزراء  م�صر العربية.. واأود هنا اأن 
امل�صرية  احلكومة  يف  املعنيني  ال���وزراء  وكافة  حملب  اإبراهيم 
واأي�صا كل اأع�صاء فرق العمل الذين عملوا بجد ون�صاط لياأتي 
املوؤمتر بتلك ال�صورة. وكانت دولة االم��ارات ممثلة يف املوؤمتر 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تراأ�صه  امل�صتوى  رفيع  بوفد  االقت�صادي 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  حممد 
�صموه كلمة ملهمة  األ��ق��ى  رع���اه اهلل حيث  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 
اأو���ص��ح��ت اأن ال��ع��اق��ات ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة االم����ارات 
وم�صر تاريخية وعميقة وت�صمل خمتلف اجلوانب وان الوقوف 

اىل جانب م�صر هو واجب.
جوانب  اأربعة  على  تركز  فكانت  املوؤمتر  الأه��داف  بالن�صبة  اأم��ا 
رئي�صية فعلى امل�صتوى ال�صيا�صي كان الهدف هو ح�صد التاأييد 
واالع��رتاف ال��دويل باأهمية م�صر ودوره��ا املحوري يف املنطقة 
وعلى امل�صتوى االقت�صادي كان الرتكيز على توفري دعم تنموي 
االقت�صادي  االإنعا�س  خطة  تنفيذ  و�صمان  امل�صري  لاقت�صاد 
وامل�صتثمرين  واخل���ا����س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ال��ث��ق��ة  وب���ن���اء 
واملوؤ�ص�صات متعددة االأطراف وتعزيز دور م�صر كمن�صة جاذبة 
خمتلف  م��ن  للم�صتثمرين  مف�صلة  ووج��ه��ة  االأم���وال  ل��روؤو���س 
ب��ل��دان ال��ع��امل. وع��ل��ى امل�����ص��ت��وى االج��ت��م��اع��ي ك���ان م��ن الهدف 
لكافة  موجهة  االقت�صادي  االإ���ص��اح  خطط  اأن  على  التاأكيد 
اأهمية  اإعطاء  مع  امل�صرية  املناطق  خمتلف  يف  املجتمع  �صرائح 
اإعامية  اأه���داف  وهناك  ال�صباب.  ودور  امل���راأة  لتمكني  خا�صة 
تر�صيخ  يف  ت�صهم  اإيجابية  اإعامية  تغطية  حتقيق  على  تركز 
اإيجابية  الأج���واء  قوية  ركائز  واإر���ص��اء  مل�صر  اجل��دي��دة  ال�صورة 

ت�صاعد على االنطاق نحو حتقيق االأهداف املن�صودة. 
�س : ح�صب راأيكم ما الذي حتقق من هذه االأهداف؟. 

ج : اأعتقد اأن هناك اإجماعا اإقليميا ودوليا على اأن موؤمتر دعم 
وتنمية االقت�صاد امل�صري حقق جناحا كبريا و�صاهم يف بث روح 
عوامل  اأهم  من  اأن  واأعتقد  امل�صتقبل..  مب�صر  والتفاوؤل  الثقة 
الواقعية  التي جتمع بني  االإيجابية  الروح  املوؤمتر كانت  جناح 
والتفاوؤل والرتكيز على الطاقة االيجابية البناءة و�صاهم ذلك 
اأن يكون املوؤمتر مبثابة ور�صة عمل حقيقية مل�س الكل فيها  يف 
تاأكد ذلك من  روحا جديدة للمبادرة والتطوير واالإجن��از كما 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  الفاعلة  امل�����ص��ارك��ة  وم�صتوى  حجم  خ��ال 
لدورها  ا�صتعادتها  و�صرورة  م�صر  اأهمية  اأك��دت  والتي  العامل 
حتقيق  يف  امل��وؤمت��ر  جن��ح  اإج��م��ايل  وب�صكل  امل��ح��وري.  االإقليمي 

اأهدافه وذلك ب�صهادة امل�صاركني من م�صر واملنطقة والعامل. 
����س: ل��و ناق�صنا االأه�����داف م��ق��اب��ل ال��ن��ت��ائ��ج م��ا ال���ذي حت��ق��ق يف 

اجلانب ال�صيا�صي؟. 
ج : اجلواب يبداأ من خال وجودنا هنا يف �صرم ال�صيخ مرة ثانية 
مبنا�صبة القمة العربية التي حققت النجاح من خال االإدارة 
ال�صيا�صي  ال��دور  ا�صتعادة  اأك��دت  والتي  امل�صرية  للقيادة  املميزة 
احل�صور  اأث��ب��ت  فقد  االق��ت�����ص��ادي  للموؤمتر  وب��ال��ع��ودة  مل�����ص��ر.. 
ال�صيا�صي رفيع امل�صتوى لنخبة مرموقة من الزعماء العامليني 
ال�صتعادة  ال�صحيح  الطريق  على  ت�صري  م�صر  اأن  امل��وؤمت��ر  يف 
القيام بدور حموري يف  ال�صيا�صي وقدرتها على  دوره��ا ووزنها 
العامل  اإىل  ر�صالة  تقدمي  يف  احل�صور  ه��ذا  و�صاهم  املنطقة.. 
اإىل ذلك  توؤكد دعم توجه القيادة واحلكومة امل�صرية. ي�صاف 
ونقا�صات  جل�صات  يف  �صادت  التي  وال�صراحة  ال�صفافية  اأج��واء 
على  منفتحة  م�صر  ب��اأن  اإيجابية  ر�صالة  اأعطت  والتي  املوؤمتر 
م�صروع  على  العاملي  الرتكيز  واأ�صبح  البناء  االإيجابي  احل��وار 
ما  على  الرتكيز  من  بدال  امل�صري  االقت�صاد  وتطوير  اإ�صاح 
يحاك من موؤامرات �صد اأمن م�صر وا�صتقرارها. واإذا حتدثنا 
90 دولة  امل�صاركة كان نحو  ال��دول  اأن عدد  بلغة االأرق��ام جند 
اآالف  اأكر من ثاثة  بلغ  للموؤمتر  الر�صميني  املوفدين  وعدد 
�صيا�صية  قيادات  ذل��ك  يف  مبا  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  موفد 
اإذا  خا�صة  النجاح  على  كبري  موؤ�صر  وه��ذا  ب��ارزة..  واقت�صادية 
تذكرنا اأن ا�صتقطاب هذا امل�صتوى العايل من القادة ال�صيا�صيني 
واالقت�صاديني مل يتحقق �صابقا الأي مبادرة من دولة نامية ما 

عدا ال�صني.
�س: وما الذي حتقق على اجلانب االقت�صادي وهل جنح املوؤمتر 

يف تقدمي ر�صائل قوية ومقنعة للم�صتثمرين وال�صركاء؟.
اأن  على  التاأكيد  كانت  للموؤمتر  االقت�صادية  النتائج  اأه��م  ج: 
م�صتدام  اقت�صاد  بناء  نحو  ال�صحيح  االجت���اه  يف  ت�صري  م�صر 
امل��وؤمت��ر يف �صمان  تفا�صيل كثرية فقد جنح  له  وه��ذا اجلانب 
ال��دع��م م��ن خ��ال ال��ت��زام��ات م��وؤك��دة م��ن حكومات وموؤ�ص�صات 
يف  مب��ا  دوالر  مليار   17 على  ت��زي��د  بقيمة  االأط����راف  متعددة 
دعمه  ال���دويل  النقد  �صندوق  وت��اأك��ي��د  اخلليجي  ال��دع��م  ذل��ك 
احلكومة  اأعلنتها  ال��ت��ي  االإ����ص���اح  الأج��ن��دة  وم�����ص��ان��دت��ه  مل�صر 
قيام  مع  يتما�صى  تنموي  برنامج  تنفيذ  يف  البدء  وا�صتعداده 
ي�صمل  كما  ال�صرورية  االإ���ص��اح��ات  بتفعيل  امل�صري  اجل��ان��ب 
اأربع  م��دى  4 مليارات دوالر على  ال��دويل  البنك  ذل��ك تقدمي 
الازم  ال��دع��م  االل��ت��زام��ات يف توفري  ه��ذه  و�صت�صهم  ���ص��ن��وات.. 
لقيام احلكومة امل�صرية بتنفيذ خطة االإنعا�س االقت�صادي. كما 
اأو�صلت من خالها  امل�صرية من�صة  اأت��اح للحكومة  املوؤمتر  اأن 
ر�صائل قوية ومقنعة للم�صتثمرين وال�صركاء وال�صعب امل�صري 
وتاأ�صي�س  االقت�صاد  يف  جوهرية  اإ�صاحات  بتحقيق  بالتزامها 
اأعلنت عنه احلكومة من  من��وذج تنموي �صامل مبا يف ذلك ما 
لدعم  التدريجي  واخلف�س  ال�صريبي  النظام  يف  اإ���ص��اح��ات 
الطاقة وقانون اال�صتثمار اجلديد. وجنح املوؤمتر اأي�صا يف اإعادة 
ثقة القطاع اخلا�س االإقليمي والدويل بال�صوق امل�صرية حيث 
القطاع اخلا�س  االإع��ان عن نوايا مبدئية من م�صتثمري  مت 
دوالر  مليار   100 االإجمالية  قيمتها  تفوق  م�صاريع  لتنفيذ 
لبناء م�صر  امل�صاريع مهمة ج��دا  وه��ذه  ال��ق��ادم..  العقد  خ��ال 
واالإ�صكان  الطاقة  قطاعات  يف  يرتكز  معظمها  اأن  اإذ  احلديثة 
عند  �صت�صهم  اأن��ه��ا  كما  وال��زراع��ة  وال�صياحة  التحتية  والبنية 
ا�صتثمارية كبرية وخلق عدد كبري  تاأمني تدفقات  تنفيذها يف 
الفاعلة  وامل�صاركة  الكثيف  العمل. و�صاهم احل�صور  من فر�س 
يتم  التي  ال��دويل للخطوات  التاأييد  تاأكيد  االأعمال يف  ملجتمع 

اتخاذها للنهو�س بالو�صع االقت�صادي يف م�صر. 
�س: وما الذي حتقق من اأهداف املوؤمتر على اجلانب االجتماعي 
بال�صورة التي جتعل املواطن امل�صري ي�صعر باأن هذا املوؤمتر مل 

يكن بعيدا عن هدف االرتقاء باخلدمات املقدمة له؟. 
ج: كان حتقيق اأهداف ونتائج اجتماعية ملمو�صة من االأهداف 
من  ملحوظة  ب�صورة  انعك�س  بالطبع  وه��ذا  للموؤمتر  املهمة 

خال اإبراز اهتمام احلكومة امل�صرية و�صركاء التنمية باالأجندة 
االجتماعية حيث مت الرتكيز على مبادرات دعم ال�صباب واإطاق 
قدراتهم للم�صاهمة يف تنمية بادهم ومتكني املراأة واالهتمام 
راأ�س  تطوير  دع��ائ��م  اأه��م  م��ن  باعتبارهما  وال�صحة  بالتعليم 
املال الب�صري. كما �صهد املوؤمتر االإعان عن عدة مبادرات لها 
انعكا�صات اجتماعية اإيجابية مبا يف ذلك برنامج ميوله البنك 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  لتطوير  لا�صتثمار  االأوروب��ي 
متناهية  امل�����ص��اري��ع  لتمويل  خليفة  ���ص��ن��دوق  م��ب��ادرة  وتفعيل 
ذات  امل�صاريع  على  االأعمال  جمتمع  حديث  تركز  كما  ال�صغر. 
يف  وذل��ك  واملوظفني  العمال  الأع���داد  بالن�صبة  العالية  الكثافة 
اإ�صارة اأو�صحت اإدراك امل�صتثمرين للبعد االجتماعي مل�صاريعهم. 
حول  امل�صرية  القيادة  لروؤية  التاأييد  ح�صد  يف  املوؤمتر  و�صاهم 
�صرورة حتقيق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة وخلق فر�س العمل 
ور�صة عمل حقيقية  ت�صهد م�صر حاليا  امل�صري حيث  لل�صباب 
ومب�صاركة  ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  ق��ي��ادة  حت��ت 
احلكومة واأبناء ال�صعب امل�صري فقد بداأنا نلم�س بالفعل روحا 

اإيجابية جديدة للمبادرة والتطوير واالإجناز. 
راأي��ك��م كيف جن��ح اجل��ان��ب االإع��ام��ي للموؤمتر يف  ���س: ح�صب 

تر�صيخ �صورة م�صر اجلديدة؟. 
بكثافة  حا�صرا  وال���دويل  واالإقليمي  املحلي  االإع���ام  ك��ان   : ج 
خال املوؤمتر االقت�صادي مما �صاهم يف �صمان تغطية اإعامية 
اإيجابية و�صاعد يف توفري اأجواء مواتية لانطاق نحو حتقيق 
تت�صم  مل�صر  تر�صيخ �صورة جديدة  املن�صودة حيث مت  االأه��داف 
التنمية  حتقيق  ب�����ص��رورة  واالإمي����ان  واال���ص��ت��ق��رار  بالو�صطية 
امل�����ص��ت��دام��ة.. واأ���ص��ب��ح احل��دي��ث ع��ن م�صر يف و���ص��ائ��ل االإع���ام 
م�صحوبا باالأمل ويركز على خطط وم�صاريع االإعمار والتنمية 
تدفق  ت�صجيع  يف  ي�صهم  الأن��ه  كبري  مك�صب  وه��ذا  االقت�صادية 
روؤو�س االأموال الازمة لتنفيذ امل�صاريع التنموية. كما �صاهمت 
وتوفر  اآمنة  اأن م�صر  تاأكيد  االإيجابية يف  االإعامية  التغطية 
قدرات  متتلك  واأن��ه��ا  اال�صتثمارات  ال�صتقطاب  مم��ت��ازة  اأج���واء 
متميزة يف تنظيم املوؤمترات وتوفري مقومات النجاح لها وهذا 
ال�صيا�صية  القمم  على  وكذلك  االأعمال  موؤمترات  على  ينطبق 

كما راأينا هنا يف القمة العربية ال�صاد�صة والع�صرين.
�س: ما اخلطوات املقبلة الازمة ل�صمان حتقيق النتائج املرجوة 
على اأر�س الواقع خا�صة يف اجلوانب ال�صيا�صية واالقت�صادية؟. 
االقت�صاد  وتنمية  دعم  موؤمتر  الأن  جدا  مهم  ال�صوؤال  هذا   : ج 
بالن�صبة  ال��ب��داي��ة  نقطة  ف��ه��و  نهائيا  ه��دف��ا  ي��ك��ن  مل  امل�����ص��ري 
خطوات  و�صتعقبه  خطوات  �صبقته  وق��د  احلديثة  م�صر  لبناء 
امل�صرية  تقوم احلكومة  الذي  ال�صامل  الربنامج  اأخ��رى �صمن 
بتنفيذه الإنعا�س االقت�صاد وحتقيق النمو امل�صتدام وبناء قدرات 
االق��ت�����ص��اد ال��ك��ل��ي.. واأن����ا ع��ل��ى ث��ق��ة ب���اأن م��ا ت��ق��وم ب��ه احلكومة 
امل�صرية �صوف يجعل اقت�صادها يتعافى ويعود اإىل �صابق قوته. 
يف  م�صر  جن��اح  اأن  اأعتقد  ال�صيا�صي  اجل��ان��ب  ع��ن  حتدثنا  واإذا 
ا�صت�صافة هذه القمة العربية هو خري دليل على ا�صتعادة دورها 
اأعتقد  ال�صيا�صي وبالن�صبة للخطوات املقبلة على هذا امل�صتوى 
ال��دويل ودوائ��ر �صنع  اأن التوا�صل الفعال واملكثف مع املجتمع 
القرار ومراكز الدرا�صات الفكرية يف خمتلف اأنحاء العامل هو 
احلقائق  واإي�صاح  النظر  وجهات  الإي�صال  االأهمية  بالغ  عامل 
للراأي العام العاملي. وعلى امل�صتوى االقت�صادي من ال�صروري 
روؤية االأمور من منظور امل�صتثمر اخلارجي فبعد جناح املوؤمتر 
هناك االآن م�صوؤولية اإ�صافية الأن اأنظار املجتمع املحلي والدويل 
اأر�س  على  �صيتحقق  ال��ذي  م��ا  مراقبة  على  من�صبة  اأ�صبحت 
وت�صريعية  وتنظيمية  اإداري���ة  اإ�صاحات  من  م�صر  يف  ال��واق��ع 
وخطط تطوير االقت�صاد واأي�صا امل�صاريع التي مت االإعان عنها 
يف املوؤمتر. وبالتايل فاإن اخلطوات املقبلة يجب اأن ت�صمل و�صع 
اآلية ملتابعة تنفيذ خمرجات املوؤمتر على م�صتويني فمن اجلانب 
احلكومي من املهم اأن يتم التطبيق الفعلي لاإ�صاحات املالية 
هو  الفعلي  التنفيذ  الأن  واالإداري����ة  والتنظيمية  والت�صريعية 
عامل حا�صم ل�صمان النجاح و�صيكون من املفيد قيام احلكومة 

لبع�س  العالقة  امل�صائل  حل��ل  وحت��ف��ي��زات  ت�صهيات  بتقدمي 
امل�صتثمرين وت�صجيعهم على االإ�صراع بتنفيذ امل�صاريع من خال 
ت�صريع اإجراءات منح الرخ�س وتخ�صي�س االأرا�صي مبا ي�صاعد 
يف اإجناز وت�صليم امل�صاريع حتى قبل املواعيد املحددة لي�صتفيد 
توفريها.  �صيتم  التي  العمل  فر�س  خ��ال  م��ن  املجتمع  منها 
االأعمال فهم مطالبون  القطاع اخلا�س وجمتمع  ومن جانب 
امل�صروعات  تنفيذ  على  والعمل  والتن�صيق  التوا�صل  مبتابعة 
التي �صهد املوؤمتر االإعان عنها. واأنا على ثقة باأن االأ�صقاء يف 
م�صر قيادة وحكومة و�صعبا ميتلكون طموحات كبرية وعزمية 
واإ�صرارا اأكرب على حتقيق هذه الطموحات من خال مواجهة 
االأداء  وتفعيل  البريوقراطية  جت��اوز  ذل��ك  يف  مب��ا  التحديات 
االإداري وقطع مراحل اأكرب يف وقت اأقل والرتكيز على حتقيق 

النتائج الفعلية.
وبطبيعة احلال من املهم امل�صي قدما يف تنفيذ خطة االإنعا�س 
االق��ت�����ص��ادي ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل خف�س ع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة وزي���ادة 
االإيرادات مع الرتكيز على جتنيب ال�صرائح االجتماعية االأكر 
فقرا اأي انعكا�صات لعملية االإ�صاحات االقت�صادية.. و�صي�صهم 
تطبيق هذه اخلطة يف توفري اأجواء جاذبة لا�صتثمار واإر�صاء 
و�صيكون من  مل�صر كوجهة مف�صلة لا�صتثمار.  مكانة جديدة 
االإ���ص��راع يف  م��ن خ��ال  االأ���ص��واق  اإيجابية يف  دفعة  املفيد خلق 
واإ�صدار  االأرا���ص��ي  تخ�صي�س  ع��رب  اجل��دي��دة  امل�صاريع  اإط���اق 
ال��ت�����ص��اري��ح و���ص��م��ان ح��ري��ة حت��وي��ل االأرب������اح وال���ع���ائ���دات لكي 
اآثار  التي �صيكون لها  امل�صاريع  اإجناز  ي�صرع القطاع اخلا�س يف 

اقت�صادية واجتماعية اإيجابية. 
�س : وما املطلوب على امل�صتوى االجتماعي واالإعامي؟. 

ج : م�صلحة املجتمع امل�صري هي الهدف النهائي لكافة اجلهود 
الرامية لتح�صني االقت�صاد ويف الوقت ذاته يلعب املجتمع دورا 
حموريا ب�صفته ال�صريك االأ�صا�صي يف عملية التنمية.. لذا من 
اأن تركز احلكومة على تعزيز الربامج االجتماعية  ال�صروري 
م�صر  نحو  الناجح  العبور  ل�صمان  جديدة  عمل  فر�س  وخلق 
لتنفيذ  متكاملة  عمل  خطة  و�صع  اأي�صا  املهم  ومن  امل�صتقبل. 
وما  القادمة  املرحلة  حتديات  مع  والتعامل  املوؤمتر  خمرجات 
الدول  مع  املبا�صر  التوا�صل  تعزيز  ���ص��رورة  من  ذل��ك  يتطلبه 
املحلي واالإقليمي  االأط��راف ومع اجلمهور  واملوؤ�ص�صات متعددة 
والدويل واأن تتم خماطبة كل منهم باللغة امل�صرتكة املنا�صبة. 
و�صيكون من املفيد تنفيذ حمات ترويجية لتعزيز الوعي ون�صر 
املعرفة بالفوائد املتعددة التي يحققها تطوير االأداء االقت�صادي 
وتنفيذ امل�صاريع اجلديدة ولدينا مثال ناجح عندما قام ال�صعب 
امل�صري بجمع التمويل الازم لتنفيذ قناة ال�صوي�س اجلديدة 
يف فرتة قيا�صية ومن موارد م�صرية بالكامل حيث اأعطت هذه 
التجربة منوذجا ناجحا للتوا�صل الفعال مع اجلمهور امل�صري 
الذي يدرك متاما اأين تكمن م�صاحله الوطنية واالقت�صادية. 
تن�صيط  اأي�صا يف  ي�صهم  اأن  الفعال  والتوا�صل  لاإعام  وميكن 
ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة ل��اق��ت�����ص��اد وامل��ج��ت��م��ع امل�����ص��ري مب��ا يف ذلك 
القطاع ال�صياحي الذي يعد من اأهم م�صادر الدخل امل�صتدامة 
حتقيق  على  وق���ادرة  معقولة  با�صتثمارات  للتطوير  والقابلة 
على  الرتكيز  هنا  وينبغي  االأج��ن��ب��ي��ة..  بالعملة  مهمة  ع��وائ��د 
وال�صياحة  املوؤمترات  �صياحة  فيها  مبا  ال�صياحة  اأن��واع  خمتلف 
اإمكانات  م�صر  متتلك  حيث  والثقافية  والتاريخية  العاجية 

�صخمة يف كل هذه املجاالت. 
�س: هل من كلمة ختامية؟. 

ج: م�����ص��ر ب��خ��ري وه���ي ق��وي��ة وق�����ادرة ع��ل��ى ال��ت�����ص��دي ملختلف 
التحديات بف�صل التاحم بني قيادتها و�صعبها كما اأود اأن اأوؤكد 
الوقوف  با�صتمرار  االإم��ارات هي  دول��ة  القيادة يف  اأن توجيهات 
اإىل جانب م�صر واأن حتقيق النتائج االإيجابية هو ثمرة العمل 
كبرية  امل�صتقبل  مب�صر  ثقتنا  واأن  ال��دوؤوب��ة  واجلهود  املخل�س 
وال حدود لها.. واأن م�صر �صتوا�صل م�صرية التنمية بدعم من 
لتحقيق  اجلهود  م�صاعفة  هو  املرحلة  هذه  يف  واملهم  اأ�صقائها 

النتائج الفعلية وامللمو�صة على اأر�س الواقع.

�صلطان اجلابر: التنظيم الناجح للقمة العربية يوؤكد اأن م�صر ا�صرتجعت مكانتها وموقعها املحوري يف املنطقة

•• �أبوظبي-�لفجر:

للعام  مبادلة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون   2015 اأب��وظ��ب��ي  مهرجان  اأق���ام 
التي  امل�صت�صفيات  يف  املو�صيقى  فعالية  ال��ت��وايل  على  ال�صاد�س 
والتعليمي،  امل��ج��ت��م��ع��ي  ب��رن��اجم��ي��ه  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن  ي��ق��دم��ه��ا 
امل��ر���ص��ى، وكذلك  ق��ل��وب  ال�����ص��رور والبهجة على  اإدخ���ال  ب��ه��دف 
املو�صيقى  م��ب��ادرة  فعالية  اإح��ي��اء  و���ص��ارك يف  الطبية.   الطواقم 
عرو�صهم  قدموا  �صباب  اإماراتيون  مو�صيقيون  امل�صت�صفيات  يف 
املو�صيقية على اآالت العود والبيانو واجليتار على مدار االأ�صبوع 

املا�صي للطواقم الطبية واملر�صى يف العديد من من�صاآت الرعاية 
ال�صيخ  ومدينة  العني،  يف  ت��وام  م�صت�صفى  من  كل  يف  ال�صحية، 
يف  لل�صكري  لندن  كوليدج  اإم��ب��ريي��ال  وم��رك��ز  الطبية،  خليفة 
اأبوظبي، وم�صت�صفى راأ�س اخليمة.  وقالت نادين �صالح، رئي�صة 
ي�صكل  مبادلة:  �صركة  يف  املجتمعية  والتنمية  ال�صراكات  ق�صم 
املبادرات  خمتلف  �صمن  ه��ام��اً  عن�صراً  املجتمع  جت��اه  االل��ت��زام 
تعاوننا  يقت�صر  فا  ورعايتهم.  ال�صباب  لتمكني  ندعمها  التي 
مع جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون على تقدمي جتارب ثرية 
لل�صباب االإماراتي والتي جتمع بني الفنون والعلوم فح�صب، بل 

تقدم املبادرات مثل املو�صيقى يف امل�صت�صفيات فر�صة فريدة لتعود 
املواهب  م��ن  اال�صتفادة  خ��ال  م��ن  املجتمع  على  اإيجابي  ب��اأث��ر 
اأبوظبي  م��ه��رج��ان  اأن  ب��ال��ذك��ر  اأ���ص��م��ى. ج��دي��ر  غ��ر���س  لتحقيق 
واأثرها  املو�صيقى  بقوة  منه  اإماناً  املجتمعية  املبادرة  هذه  يقدم 
وتعزيز قدرتهم على  املر�صى  ال�صرور على  اإدخ��ال  االإيجابي يف 
اال�صت�صفاء، وقد �صارك يف اإحياء فعالية املو�صيقى يف امل�صت�صفيات 
خال االأعوام املا�صية العديد من جنوم املو�صيقى الذين حلوا 
�صيوفاً على املهرجان خال دوراته ال�صابقة مثل مي�صال فا�صل، 

ومو�صيقيني من بيت الفنون و البيت العود . 

مو�سيقيون اإماراتيون ُيدخلون ال�سرور على املر�سى مل�ساعدتهم على ال�ست�سفاء

املو�صيقى يف امل�صت�صفيات من مهرجان اأبوظبي للعام ال�صاد�ش على التوايل بالتعاون مع مبادلة 

•• �ل�سارقة-و�م:

اإبراهيم  ب���ن  ح�����ص��ني  م��ع��ايل  اأك����د 
احلمادي وزير الرتبية والتعليم اأن 
القيادة الر�صيدة ممثلة يف �صاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
ال��دول��ة حفظه اهلل   ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة واخوانهم اأ�صحاب 
ال�صمو اأع�صاء املجل�س االأعلى حكام 
االإم�����ارات .. حت��ر���س ع��ل��ى متكني 
امل���وؤ����ص�������ص���ات ال���وط���ن���ي���ة ك���اف���ة من 
لارتقاء  امل�صرتك  الوطني  العمل 
الدولة  يف  التعليمية  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 

نحو اآفاق عاملية غري م�صبوقة.
واأو�صح معاليه يف ت�صريح �صحفي 
اخلتامية  الفعاليات  تفقده  خال 
للتعليم  ال�صاد�س  الدويل  للموؤمتر 
ال�صارقة  جامعة  يف  التكنولوجي 
ع��ن طريق متكني  يتم  ذل��ك  اأن   ..
التعليمية  العملية  عنا�صر  جميع 
خ��ا���ص��ة امل���در����ص���ني وال��ط��ل��ب��ة من 
واالأدوات  امل��ق��وم��ات  ك���ل  اإم���ت���اك 
املعا�صرة  التكنولوجية  والو�صائل 
ال��ت��ي جتعلهم يف ح��ال��ة دائ��م��ة من 

االإب����داع واالإب��ت��ك��ار ال���ذي يجب اأن 
تقوم عليه املناهج واملواد الدرا�صية 
حالة  يف  دائما  �صتكون  والتي  كافة 
م���ن ال��ت��ط��وي��ر ال�����ص��ام��ل وال�����ازم 
لتحقيق طموحات القيادة الر�صيدة 

يف �صباب وفتيات االإمارات.
وقال اإن ما �صاهدناه اليوم يدل على 
التطبيقية   التكنولوجيا  معهد  اأن 
ال��ك��ب��رية للعام  ي��وا���ص��ل جن��اح��ات��ه 
ال��ت��وايل يف تنظيم  ال�����ص��اد���س ع��ل��ى 
الذي  التكنولوجي  التعليم  موؤمتر 
القيادة  ل��ن��ج��اح��ات  معلما  اأ���ص��ب��ح 
الر�صيدة يف جمال تطوير التعليم 

يف الدولة.
واأك��د حر�س ال��وزارة على ا�صتثمار 

هذه النجاحات لتعم فوائدها على 
التعليمية  العملية  عنا�صر  جميع 
وطلبة  مدر�صي  ولي�س  ال��دول��ة  يف 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة فقط  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
موؤ�ص�صي  اإط���ار  يف  يعمل  فاجلميع 
ق��ي��ادة ر�صيدة تعمل  ت��ق��وده  وط��ن��ي 
يف كل االأوقات ملا فيه �صالح الوطن 
ال�صكر  ووج��ه احلمادي  وامل��واط��ن. 
لكل معلم ومعلمة على اال�صتجابة 
ال����وا�����ص����ع����ة ل������ربام������ج ال����ت����دري����ب 
منتدى  يف  وانتظامهم  االب��ت��ك��اري 
اخلليج العربي للمعلمني وموؤمتر 
 ..  2015 التكنولوجي  التعليم 
املنظمني  وجهود  جهودهم  مثمنا 

وامل�صاركني.

املبدع  للمعلم  امل�صتقبل  اإن  وق���ال 
وامل��ب��ت��ك��ر وامل��خ��ط��ط ال���ذي ميتلك 
واأ�صاليب  وتقنياته  الع�صر  اأدوات 
ال����وزارة  واإن  ال��ت��دري�����س احل��دي��ث��ة 
���ص��ت��وا���ص��ل ج��ه��وده��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
امل���وؤ����ص�������ص���ات ال���وط���ن���ي���ة واجل���ه���ات 
وتطوير  ل����دع����م  ك����اف����ة  امل���ع���ن���ي���ة 
ل��ك��ل معلم  ال����ق����درات االإب���داع���ي���ة 
واجباته  ويقدر  م�صوؤولياته  يدرك 
ويخل�س يف عمله واأنها لن تتوانى 
وتعزيز  دعمه  يف  و�صعا  تدخر  ولن 
جهوده بالتدريب والتاأهيل و�صقل 

اخلربات .
ال�صاد�س  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  ي��ن��ظ��م 
معهد  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

بالتعاون  التطبيقية  التكنولوجيا 
اخلليج  منتدى  ال���وزارة �صمن  مع 
ال�����وزارة يف  ال���ذي تنظمه  ال��ع��رب��ي 

جامعة ال�صارقة.
معاليه يف عدد  و���ص��ارك  تابع  وق��د 
من ور�س عمل التدريب االإبتكاري 
ل��ل��م��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات وال���ت���ي بلغ 
عددها يف اليوم اخلتامي للموؤمتر 
فيها  �����ص����ارك  ع���م���ل  ور�����ص����ة    80
عدد  ل��ي��ب��ل��غ  م���در����ص���ا   900 ن��ح��و 
املوؤمتر  يومي  خ��ال  امل�صتفيدين 
من هذه الور�س نحو األف و 900 
م��ع��ل��م��ا وم��ع��ل��م��ة مي��ث��ل��ون خمتلف 
امل���ن���اط���ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال���دول���ة 
التطبيقية  التكنولوجيا  وثانويات 

والثانويات الفنية.
بجولة  احل�����م�����ادي  م���ع���ايل  وق������ام 
ت����ف����ق����دي����ة مب����ع����ر�����س ال����و�����ص����ائ����ل 
امل�صاحب  امل���ب���ت���ك���رة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
  20 وال��ذي ت�صارك فيه   للموؤمتر 
م��وؤ���ص�����ص��ة دول���ي���ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م االب���ت���ك���اري منها 
ك��ام��ربدج وك��ول��ي��ج ب���ورد واآب���ل اول 
املوؤ�ص�صات  م���ن  وغ���ريه���ا  ب��رن��ت�����س 
التي قدمت جمموعة جديدة من 
ت�صاعد  ال��ت��ي  وال��ت��ق��ن��ي��ات  االأدوات 
الف�صل  داخ���ل  دوره  اأداء  يف  املعلم 
�صاعة   24 ال����  وط�����وال  ال���درا����ص���ي 
الطلبة من  ع��ال��ي��ة مت��ك��ن  ب��ك��ف��اءة 
ت��ق��دمي ك���ل م���ا ل��دي��ه��م م���ن اأفكار 

ج����دي����دة مي���ك���ن اإ����ص���ت���خ���دام���ه���ا يف 
تطوير املناهج التعليمية مبختلف 

دول العامل.
ال���ي���وم اخلتامي  ف��ع��ال��ي��ات  وك���ان���ت 
التكنولوجي  ال��ت��ع��ل��ي��م  مل����وؤمت����ر 
�صعادة  بح�صور  ب��داأت  قد   2015
وزارة  وك���ي���ل  ال�������ص���وال���ح  م�������روان 
عادل  والدكتور  والتعليم  الرتبية 
ملعهد  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
املهني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
امل�صت�صار  حمد  ن�صرين  والدكتورة 
للمديرالتنفيذي  االك������ادمي������ي 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مل��ع��ه��د 
قدم  حيث  للموؤمتر  ال��ع��ام  املن�صق 
را�صد  بن  حممد  برنامج  م�صوؤولو 
حول  عمل  ور���ص��ة  ال��ذك��ي  للتعليم 
اأحدث الطرق العاملية يف ا�صتخدام 
االبداع  الإث���ارة  احلديثة  التقنيات 
واالب��ت��ك��ار ل���دى امل��در���ص��ني وطلبة 
و�صط  والع�صرين  احل���ادي  ال��ق��رن 
الذين  واحل�صور  املعلمني  تفاعل 
وور�س  الفعاليات  بجميع  اأ���ص��ادوا 
خا�صة   للموؤمتر  امل�صاحبة  العمل 
اخلبري  قدمها  ال��ت��ي  العلم  ور���ص��ة 
االأمريكي العاملي ديرك ديلو حول 
جمال  يف  العاملية  امل��دار���س  اأح���دث 
ا�صتعر�س  والتي  التعليمي  االب��داع 
املتطور  ال���ع���م���ل  اآل����ي����ات  خ���ال���ه���ا 
لتمكني الطلبة من العمل امل�صرتك 

لابتكار يف كافة املواد الدرا�صية. 

ح�صني احلمادي : القيادة حتر�ش على الرتقاء باملنظومة التعليمية نحو اآفاق عاملية غري م�صبوقة
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الدفعة  الدولية  للتنمية  االأم��ريك��ي��ة  الوكالة  م��ن  ام�س  االأردن  ت�صلم 
املخ�ص�صة  االأمريكية  االعتيادية  النقدية  املنحة  واالأخ��رية من  الثانية 
دوالر من  مليون   57 ال��ب��ال��غ��ة    2014 للعام  ال��ع��ام��ة  امل��وازن��ة  ل��دع��م 
“ عن وزارة  “ برتا  االأردنية  االأنباء  184 مليونا. ونقلت وكالة  اأ�صل 
االأمريكية  ال��وك��ال��ة  اأن  ام�����س  بيانها  يف  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط 
العامة.  اخلزينة  ح�صاب  اإىل  االأخ��رية  الدفعة  حولت  الدولية  للتنمية 
نهاية  127 مليون دوالر مت حتويلها  البالغة  االأوىل  الدفعة  اأن  يذكر 
العام املا�صي ح�صب اتفاقية املنحة املوقعة مع الوكالة. وبلغت امل�صاعدات 
االق��ت�����ص��ادي��ة االأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي مت االل���ت���زام ب��ه��ا ل����اأردن ال��ع��ام املا�صي 
633.20 مليون دوالر منها 436 مليونا على �صكل دعم موازنة املنحة 
 197.20 و   املا�صي  للعام  واالإ�صافية  االعتيادية  االأمريكية  النقدية 
مليون دوالر مت تخ�صي�صها لدعم م�صروعات وبرامج يف قطاعات ذات 

اأولوية تنفذها الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية والوزارات املعنية. 

اأعلن �صفري رو�صيا االحتادية يف اخلرطوم، مريغايا�س �صريين�صكي، اأن 
باده �صت�صرتك يف مهمة مراقبة االنتخابات العامة يف ال�صودان؛ تلبيًة 
القومية  املفو�صية  يف  متمثلة  ال�صودانية،  احلكومة  وجهتها  لدعوة 
الرو�صية  البعثة  اأن  اإىل  �صريين�صكي  ال�صفري  واأ���ص��ار  ل��ان��ت��خ��اب��ات. 
؛ هما رئي�س جمل�س رو�صيا للقانون االنتخابي، اإيغور  �صت�صم �صخ�صنينْ
وو�صف  اإيغناتوف.  األك�صندر  للمجل�س،  التنفيذي  واملدير  بوري�صوف، 
على  خطوة  باأنها  ال�صودان  يف  املرتقبة  االنتخابات  الرو�صي  ال�صفري 
طريق التطور الدميقراطي للبلد ال�صديق، م�صريا اإىل اأن االنتخابات 
فيها  ون�صارك  ب��ه،  نرحب  م��ا  وه��و  للد�صتور  وف��ق��اً  تنظم  ال�����ص��ودان  يف 
كمراقبني. و�صتنظم االنتخابات العامة يف ال�صودان يف اأبريل 2015، 
الواليات  والربملان االحتادي وحكام  الرئا�صة  و�صُتجرى على م�صتوى 
القومية  املفو�صية  25 عاما. وكان رئي�س  الثانية منذ  يف جتربة هي 
الدولية  بالرقابة  رح��ب  قد  االأ���ص��م،  خمتار  ال�صودانية،  لانتخابات 
عملية  جدول  عن  معلناً  و�صفافة،  نزيهة  انتخابات  اأجل  من  واملحلية 

الت�صويت يف مطلع اأبريل 2015، وفاًء اللتزام د�صتوري وقانوين.

انقطعت الكهرباء يف مدن واأقاليم تركيا ام�س مبا يف ذلك العا�صمة اأنقرة 
وا�صطنبول اأكرب مدن الباد حيث اأغلقت اأجزاء من �صبكة قطارات االأنفاق 
وخيم الظام على مراكز الت�صوق. وقالت قناة ان.تي.يف التلفزيونية اإن 
هناك تقارير بانقطاع الكهرباء يف اأكر من 40 اإقليما. ومل تعلق وزارة 
الطاقة الرتكية فورا على ال�صبب فيما مل يت�صن االت�صال ب�صركة )تي.
اإي.اآي.ايه.ا�س( لنقل الكهرباء. وذكرت وكالة االأنا�صول الر�صمية لاأنباء 
عن م�صوؤولني يف ال�صركة قولهم اإن الكهرباء انقطعت يف مناطق عديدة 
ب�صبب م�صكلة  بتوقيت جرينت�س(  10:36 �صباحا )0736  ال�صاعة  يف 
يف خطوط النقل. واأ�صافوا اأن تقييما فنيا بداأ واأنهم يعملون على اإعادة 
كثريا  تركيا  يف  الكهرباء  ا�صتهاك  وزاد  ممكن.  وقت  اأ�صرع  يف  الكهرباء 
وزيادة  القوي  االقت�صادي  ب�صبب منوها  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خال 
عدد �صكانها مما دفعها اإىل زيادة اال�صتثمارات يف جمال الطاقة وا�صترياد 
الغاز الطبيعي اأكرب م�صدر لتوليد الكهرباء يف الباد. لكن من النادر اأن 

تنقطع الكهرباء على هذا النطاق الوا�صع.

هددت كوريا ال�صمالية ام�س االمم املتحدة بعقاب قا�س يف حال فتحت 
املفو�صية العليا حلقوق االن�صان وكما هو مقرر مكتبا لها يف �صيول.

االم وهي  للوطن  ال�صلمي  التوحيد  اع��ادة  اج��ل  اللجنة من  ون��ددت 
هيئة حكومية مكلفة ال�صوؤون الكورية، بفتح مكتب كانت املفو�صية 

العليا قد اعلنت عنه واعتربت انه ا�صتفزاز غري مقبول.
واكدت ان مكتب االمم املتحدة �صوف ي�صبح هدفا رئي�صيا لل�صربات. 
�صهر  من  اعتبارا  املكتب  ه��ذا  فتح  عن  اعلنت  املتحدة  االمم  وكانت 
التي  �صبهت اجلرائم  للجنة حتقيق  تقرير  ن�صر  بعد   2014 مايو 
ترتكبها بيونغيانغ بجرائم النازيني وبالف�صل العن�صري وباخلمري 

احلمر.

عو��سم

عمان

ا�سطنبول

�سيول

اخلرطوم

�صابط اإ�صرائيلي: ا�صتباك ال�صجاعية 
يوازي 8 اأ�صعاف بنت جبيل 

•• �لقد�ص �ملحتلة-وكاالت:

ك�صف �صابط اإ�صرائيلي كبري يف �صاح املدرعات النقاب عن تفا�صيل جديدة 
حول معركة ال�صجاعية التي دارت رحاها ابتداًء من ليلة الع�صرين من متوز 
العام املا�صي خال العدوان االإ�صرائيلي االأخري على قطاع غزة. وقال قائد 
اأن ما  الليلة  تلك  درور يف معر�س حديثه عن  غ��ادي  درك��ون  املدفعية  كتيبة 
لبنان خال  بجنوبي  ال�صهرية  بنت جبيل  ي��وازي معركة  بال�صجاعية  جرى 
املعركة  �صوؤاله عن مقارنة تلك  اأ�صعاف. ولدى  بثمانية  الثانية  لبنان  حرب 
بال�صجاعية،  الليلة  8 بنت جبيات يف تلك  مبعركة بنت جبيل، قال :ع�صنا 
فقد حدث �صيء �صاذ للغاية يف هذه املعركة �صواًء فيما يتعلق بطبيعة العملية 
واأي�صاً نوعية قذائف املدفعية وكميتها، لقد كان ما ا�صماه العدو مغطى داخل 
االأنفاق مع بنية حتتية جاهزة اأي�صاً للدفاع، كانت تلك عملية وا�صعة النطاق 
اإنه  قائًا  الليلة  تلك  درور  وو�صف  الف�صل.  كلمة  فيها  والقوة  للدقة  وك��ان 
لواء  املدفعية يف  اإ�صناد  وح��دة  ال�صابط يف  العزيز  ات�صااًل من �صديقه  تلقى 
“اأخي  له  اليوم، وقال  الرابعة من فجر ذلك  ال�صاعة  �صاحر  املدعو  جوالين 
اأم��ًرا كبرًيا قد  اأن  وعندها فهم درور  اإليك وبحاجة للمدفعية”  اأنا بحاجة 
اأطراف  و�صاهد ما يدور على  وال�صيطرة  التحكم  ح�صل فرك�س نحو غرفة 
لت�صريحات  ترجمتها  يف  املحلية  �صفا  وكالة  ونقلت  ق��رب.  عن  ال�صجاعية 
ال�صابط قوله “ات�صلت على القوات يف �صاحة املعركة وقالوا يل اأنهم يقومون 
مب�صاعدة اجلي�س داخل منطقة ماأهولة ، فقوات �صاحر على بعد 150 مرت 
مع مقاتليه، وعلى اجلهة الي�صرى وعلى بعد 150 مرت قوة اأخرى تتعر�س 
بداأنا  وعندها  )املقاومني(،  املخربني  ق��وة  تكمن  الو�صط  ويف  كثيفة  لنريان 
باإطاق القذائف والتي �صقطت على بعد اأمتار من �صاحر فيما تقوم قوة من 

املخربني )املقاومني( باإمطارهم ب�صواريخ الكتف.

اإ�سرائيل ت�ستخدم �سفينة اآلية ملر اقبة  �سواطئ  غزة

الإحتالل يهدم 150 مبنى فل�صطينيا منذ بداية العام

وفد ال�صعبة الربملانية ي�صارك يف اجتماعات اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل يف هانوي

حماولة لإقتحام مقر وكالة الأمن القومي الأمريكية

جمل�ش حكماء امل�صلمني يوؤكد �صرعية هادي و يحث جميع اليمنيني اإىل البتعاد عن ال�صطفاف املذهبي اأو الطائفي
ذي �صمري حي  كل  تر�صي  كما ال  امل�صلمني  عامة  وال  ر�صوله  وال  اهلل  تر�صي  وال 
وب�صاعتها  املاأ�صاة ومرارتها  وزاد من فداحة  كله.  العامل  اأو وج��دان على م�صتوى 
اإ�صرار ف�صيل على العبث ب�صلم اليمن وا�صتقراره �صعيا وراء ال�صلطة مما دفعه اإىل 
رف�س كل املبادرات وامل�صاعي ال�صلمية وتعطيل جميع احللول ال�صيا�صية املقرتحة 
التي كان من �صمنها املبادرة اخلليجية التي القت دعما كبريا على كافة امل�صتويات 
متو�صلة  الدولة  مامح  من  تبقى  ما  على  املجموعة  ه��ذه  انقلبت  لقد  الدولية. 
االإكراه واإرغام االآخرين بقوة ال�صاح لفر�س هيمنتها على مقدرات الباد والعباد 
ثم  وم��ن  ال�صرعي  رئي�صها  واحتجاز  �صنعاء  اليمنية  العا�صمة  اجتياح  منها  ك��ان 
�صفك  وج��ل من  اأو  خ��وف  دون  وال��دم��ار  اخل��راب  لن�صر  املناطق  بقية  اإىل  الزحف 
اإن منطق  نهاية.  لها  تكون  ال  قد  اأهلية  ح��رب  وزجها يف  الباد  ال��دم��اء ومتزيق 
الفئات بقوة احلديد والنار هو منطق  اإحكام �صيطرة فئة من املجتمع على بقية 

••�أبوظبي-و�م:

على  حفاظا  اليمن  يف  ال�صرعية  وحماية  دع��م  اإىل  امل�صلمني  حكماء  جمل�س  دع��ا 
االبتعاد عن  اإىل  اليمني  لل�صعب  املمثلة  االأطياف  واال�صتقرار وحث جميع  ال�صلم 
اال�صطفاف املذهبي اأو الطائفي .. وحذر من االجنرار خلف خمططات �صيا�صية 
ال حتمد عقباها . ونا�صد املجل�س يف بيان له حول االأو�صاع يف اليمن .. اليمنيني 
نار حرب  ال�صراع وي�صعل  باأنف�صهم عن كل ما يوؤجج  العقل والناأي  اإىل  االحتكام 
يتحمل  يعد  مل  االإ�صامية  االأم���ة  ج�صد  اإن   “ ال��ب��ي��ان..  ن�س  يلي  وفيما  اأهلية. 
التي تت�صاعد نتيجة تزايد حدة االحرتاب  مزيدا من االرتفاع يف درجة حرارته 
اليمن  يف  ج��رى  ما  املجل�س  تابع  وق��د  امل�صلمة  املجتمعات  مكونات  بني  واالقتتال 
االأرواح  وتوجع  القلوب  تدمي  اأم��ور  املا�صية من  القليلة  ال�صنوات  ال�صقيق خال 

•• فل�سطني �ملحتلة-وكاالت:

بالتليفزيون  الثانية  القناة  ذكرت 
ت�صتخدم  اإ�صرائيل  اأن  االإ�صرائيلي 
طاقم،  اأف�����راد  دون  اآل���ي���ة  �صفينة 
غ�����زة ومنع  ����ص���واط���ئ  مل���ح���ا����ص���رة 
ت��ه��ري��ب االأ���ص��ل��ح��ة ل��ل��ق��ط��اع عرب 

البحر.
القطعة البحرية اجلديدة حتمل 
هايام(،  )اأف��ري  البحر  فار�س  ا�صم 
�صاأنها  م���ن  اآل���ي���ة  ���ص��ف��ي��ن��ة  وه����ي 
ال�صواحل  اللعبة يف  قواعد  تغيري 

االإ�صرائيلية.
ال�صفينة فار�س البحر، تعمل مثل 
اأي قطعة بحرية اأخرى، ولكنها ال 
حتتوي على اأفراد طاقم، وجمهزة 
اأي  على  النار  اإط��اق  على  بقدرة 
اإن���ذار  اإر����ص���ال  ب��ع��د  ه���دف م�صبوه 
ال�صواطئ  ت��راق��ب  كما  بالتوقف، 
املراقبة يف  اأج��ه��زة ونظم  ب��اأح��دث 

العامل.
ال�صفينة عن  التحكم يف تلك  يتم 
اأو م��ن قطعة  ال�����ص��اط��ئ  ب��ع��د م��ن 
جانب  واإىل  اأخ����������رى،  ب���ح���ري���ة 
قدراتها القتالية الكبرية، �صتعمل 
ال���ق���ط���ع���ة اجل�����دي�����دة على  ت���ل���ك 
الغوا�صني يف حال حماولة  ر�صد 

االقرتاب من اإ�صرائيل.
ال���ع���ام  االأم��������ني  دان  ذل�������ك،  اىل 
امل�صيحية  االإ����ص���ام���ي���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
حنا  وامل��ق��د���ص��ات  ال��ق��د���س  لن�صرة 
االحتال،  ج��راف��ات  قيام  عي�صى، 
�صباح ام�س، بهدم من�صاآت �صكنية 

ن�س  ح��ي��ث   ،2004  -  1544
القرار على اأن جمل�س االأمن دعا 
التزاماتها  اح��رتام  اإىل  اإ�صرائيل 
مبوجب القانون الدويل االإن�صاين 
القيام  ب��ع��دم  االل���ت���زام  �صيما  وال 
بهدم املنازل خافا لهذا القانون.

ووفق اإح�صائيات مركز املعلومات 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي حل��ق��وق االإن�����ص��ان يف 
فاإن  بت�صيلم،  امل��ح��ت��ل��ة  االأرا����ص���ي 
اإجراءات االحتال ب�صيا�صة الهدم 
2115 منازلهم يف  متثلت بفقد 
الع�صر �صنوات االأخرية 2004 – 

2014، بعد هدم 545 منزال.
ووف���ق���ا ل��اإح�����ص��ائ��ي��ات ف����اإن عدد 
القا�صرين الذين فقدوا منازلهم 
العام  يف  اأن���ه  علما   ،1140 ك���ان 
جرافات  ع��م��ل��ت  ف��ق��ط  امل��ن�����ص��رم 
منزال،   47 ه��دم  على  االح��ت��ال 
موؤ�ص�صة  اأخ������رى  م��ع��ط��ي��ات  ويف 
من�صاة   114 ه���دم  مت  امل��ق��د���ص��ي 

�صكنية وغري �صكنية.
ال�صنوات  يف  اأن���ه  عي�صى  واأ����ص���اف 
منزل   69 هدم  املن�صرمة  الع�صر 
بيد مالكيها بعد تلقيهم اإخطارات 
االحتال  بلدية  قبل  م��ن  ال��ه��دم 
تكاليف  دف��������ع  جت����ن����ب  ب�����ه�����دف 
املفرو�صة من  وال��غ��رام��ات  ال��ه��دم 

البلدية.
هدم  ع��م��ل��ي��ات  ه���ن���اك  اأن  واأ�����ص����ار 
لبيوت تتم دون اإنذار م�صبق حيث 
تقوم بلدية االحتال االإ�صرائيلي 
ب�صكل  بهدمها  املقد�صة  املدينة  يف 

فجائي.

 ،1949 ل�����ص��ن��ة  ال��راب��ع��ة  ج��ن��ي��ف 
اأن������ه يحظر  ت��ن�����س ع���ل���ى  وال����ت����ي 
احلربي  االح����ت����ال  دول������ة  ع���ل���ى 
خا�صة  مم��ت��ل��ك��ات  اأي  ت���دم���ر  اأن 
اأو  باأفراد  تتعلق  منقولة  اأو  ثابتة 
ال�صلطات  اأو  بالدولة  اأو  جماعات 
العامة اأو املنظمات االجتماعية اأو 
العمليات  كانت  اإذا  اإال  القانونية، 
احل���رب���ي���ة ت��ق��ت�����ص��ي ح���ت���م���اً هذا 

التدمري.
االحتال  ���ص��ل��ط��ات  اأن  واأ����ص���اف، 
لاإح�صائيات،  وفقا  االإ�صرائيلي 
ال�صفة  يف  م��ب��ن��ى   30 ه���دم���ت 

مرتا   80 االإج��م��ال��ي��ة  م�صاحتها 
�صرق  اجل��وز  وادي  مربعا، يف حي 
اإ�صافة  ال��ق��دمي��ة،  القد�س  اأ���ص��وار 
ل�صروعها بتدمري وجتريف اأ�صوار 
خارجية واأ�صجار معمرة يف احلي.
الهدم  ع��م��ل��ي��ات  اإن  عي�صى  وق����ال 
التي تاأتي بعد يوم واحد من يوم 
بالقيم  ا���ص��ت��ه��ت��اراً  متثل  االأر�����س، 
لقواعد  وخم���ال���ف���ة  االإن�������ص���ان���ي���ة 
الذي  االإن�����ص��اين  ال���دويل  القانون 
مي���ن���ع ���ص��ل��ط��ات االح����ت����ال هدم 
امل���م���ت���ل���ك���ات ال����ع����ام����ة واخل���ا����ص���ة 
بح�صب ن�س املادة 53 من اتفاقية 

الغربية مبا فيها القد�س ال�صرقية، 
خال االأ�صبوع الثاين من ال�صهر 
املنطقة  يف  م��ب��ن��ى   22 اجل�����اري، 
امل�صنفة )ج( يف مدن ال�صفة عامة 
ال�صرقية،  القد�س  يف  م��ب��اين  و8 
ح�������ص���ول���ه���ا على  ع�������دم  ب���ح���ج���ة 
وهو  للبناء،  اإ�صرائيلية  تراخي�س 
م��ا رف��ع ع��دد امل��ب��اين التي هدمت 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل������اري اإىل 
150، )135 يف ال�صفة الغربية 

و15 يف القد�س ال�صرقية(.
ووفقا للمعطيات ت�صمنت املباين 
�صكنيا،  م��ب��ن��ى   13 ه��دم��ت  ال��ت��ي 

•• و��سنطن-�أ ف ب:

قتل رجل متنكر بزي امراأة وجرح اآخر مثله عند حماولتهما دخول مقر قيادة 
وكالة االمن القومي االمريكية بالقرب من وا�صنطن التي تخ�صع الجراءات 
امنية م�صددة. وا�صيب �صرطي من الوكالة املكلفة املراقبة بجروح ونقل اىل 
امل�صت�صفى. واكد م�صوؤول امريكي معلومات ن�صرتها و�صائل االعام وقال ان 
الرجلني كانا يف �صيارة ومتنكرين مباب�س ن�صاء. وار�صل مكتب التحقيقات 
الفدرايل اف بي اآي على الفور فريقا اىل املكان واكد ان العملية ال عاقة 
لها باالرهاب مبدئيا. واكد مدير املكتب االعامي يف وكالة االمن القومي 

جوناثان فريد يف حم�صر ان اآلية على متنها رجان كانت تقرتب من مقر 
الوكالة حواىل ال�صاعة التا�صعة )15،00 تغ( ومل تتوقف على الرغم من 
زادت  ال�صيارة  لكن  حواجز  ن�صب  مت  ان��ه  وا���ص��اف  الوكالة.  �صرطي  طلبات 
تغلق  كانت  القومي  االمن  لوكالة  تابعة  لل�صرطة  اآلية  باجتاه  �صرعتها  من 
النار  اطلقت  القومي  االم��ن  وكالة  �صرطة  ان  حم�صره  يف  وتابع  الطريق. 
الراكبني  احد  ان  مو�صحا   ، ال�صرطة  باآلية  امل�صبوهة  ال�صيارة  فا�صطدمت 
قتل على الفور بينما جرح االآخر ونقل اىل امل�صت�صفى. ووقع ذلك عند نقطة 
وذكر  القومي.  االم��ن  لوكالة  االمني  املحيط  اط��راف  على  االآليات  مراقبة 
ناطق با�صم ال�صرطة املحلية يف ت�صريحات نقلتها �صحيفة وا�صنطن بو�صت 
ان ال�صيارة الرباعية الدفع التي كان الرجان يف داخلها �صرقت �صباح ام�س 
االأول االثنني من امام نزل يف جي�صوب التي تبعد ب�صعة كيلومرتات. ويقع 
مقر وكالة االمن القومي يف فورت ميد املوقع الع�صكري الكبري الذي يبعد 
حواىل ثاثني كيلومرتا �صمال وا�صنطن ويعمل فيه نحو 11 الف ع�صكري 
و�صورت من  التلفزيون  بثتها حمطات  لقطات  واظهرت  الف مدين.  و29 
لل�صرطة  و���ص��ي��ارة  ال��ل��ون  قامتة  ال��دف��ع  رباعية  اآل��ي��ة  احل���ادث  بعد  مروحية 
م�صابة با�صرار عند مفرتق طرق يحيط بها حطام وقطعة قما�س بي�صاء 

عري�صة مفرو�صة على الر�صيف. وابعد ال�صحافيون عن مكان احلادث.
وقال الكولونيل براين فويل قائد حامية فورت ميد يف البيان الع�صكري انه 
ال�صكان والع�صكريني  ان  مت احتواء احلادث ويجري حتقيق حاليا. وا�صاف 

واملدنيني العاملني يف املوقع يف امان و�صنلتزم اليقظة عند كل املداخل.
اوباما  ب��اراك  الرئي�س  ان  �صولتز  ايريك  االبي�س  البيت  با�صم  ناطق  و�صرح 

ابلغ باحلادثة.

م�صودة اتفاق لوقف اإطالق النار يف ميامنار
•• ياجنون-رويرتز:

اتفاق  م�صودة  على  م�صلحة  عرقية  جماعة  و16  ميامنار  حكومة  اتفقت 
اق���رت م�صودة االتفاق  واإذا  ال��ب��اد.  اأن��ح��اء  ال��ن��ار يف جميع  اإط���اق  ل��وق��ف 
اجلديدة وجرى االلتزام بها فاإن ذلك �صيمثل تقدما كبريا يف طريق اإنهاء 

65 عاما من ال�صراع امل�صلح يف ميامنار.
وجعلت حكومة ميامنار �صبه املدنية التي تولت ال�صلطة يف 2011 بعد 49 
عاما من احلكم الع�صكري اإنهاء االأعمال العدائية مع الكثري من اجلماعات 

التي حملت ال�صاح منذ اال�صتقال عام 1948 اأحد اأولوياتها.
وقال ها ماوجن �صوي امل�صت�صار البارز ملركز ميامنار لل�صام وهي جماعة 
و�صع  املقرر  من  اإن��ه  ال�صام  عملية  تي�صري  على  للعمل  احلكومة  اأ�ص�صتها 
اللم�صات االأخرية على م�صودة االتفاق ومن ثم يجري ار�صالها اإىل زعماء 

اجلماعات املتمردة املختلفة للت�صديق عليها.
واأ�صاف اإذا جرى كل �صيء ب�صكل جيد ف�صوف يوقع كبار زعماء اجلماعات 
العرقية امل�صلحة على اتفاق وقف اإطاق النار يف اأنحاء الباد يف نايبيداو 
اأجل  من  تقاتلها  التي  اجلماعات  من  وكثري  احلكومة  وعقدت  مايو.  يف 
للتفاو�س  املحادثات  جوالت  من  عددا  العرقية  لاأقليات  اأكرب  ذاتي  حكم 
قبل  التفاق  التو�صل  احلكومة  وا�صتهدفت   .2013 عام  منذ  اتفاق  على 
االنتخابات العامة التي من املقرر اأن جترى يف نوفمرب ت�صرين الثاين هذا 
العام. واخفقت ال�صلطات يف ميامنار يف الوفاء باالأهداف ال�صابقة التفاقات 
ال�صام فيما تتم�صك بع�س اجلماعات ب�صمانات �صيا�صية يقول املفاو�صون 
اإنهم ال ميلكون �صلطة تقدميها. وحتدث اأعمال عنف متقطعة ف�صا عن 

�صكاوى من دور اجلي�س يف العملية املعقدة مما يعرقل التقدم.

 78 ت��ه��ج��ري  اإىل  اأدى  م���ا  وه����و 
�صخ�صا، و�صبكة كهرباء، وم�صنع، 
و7 مبان ت�صتخدم لك�صب العي�س.

امل����ب����اين التي  اث����ن����ان م����ن  وك������ان 
بتمويل  العي�س  لك�صب  ت�صتخدم 
ج��ه��ات م��ان��ح��ة دول��ي��ة يف منطقة 
اأعلن  ال�����ص��رق��ي��ة  ال��ق��د���س  ت��ق��ع يف 

عنها متنزها وطنيا.
�صلطات  اأن  ع���ي�������ص���ى،  واأو������ص�����ح 
املنازل  ه���دم  ت��وا���ص��ل  االح���ت���ال 
الغربية  ب��ال�����ص��ف��ة  الفل�صطينية 
كبرية  باأعداد  ال�صرقية  والقد�س 
حتت مربرات غري قانونية وزائفة 
امل�صتقبلية  خ��ط��ط��ه��ا  خل����دم����ة 
ال��ه��ادف��ة اإىل اق��ت��اع وط���رد اكرب 
عدد من املواطنني الفل�صطينيني 
من ديارهم واأرا�صيهم لبناء املزيد 
من امل�صتوطنات االإ�صرائيلية غري 
اال�صتيطانية  وال��ب��وؤر  ال�صرعية، 
االلتفافية،  والطرق  الع�صوائية، 
والقواعد الع�صكرية االإ�صرائيلية.

االحتال  �صلطات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
يف منهجها املنظم يف هدم البيوت 
ت�صتند لن�س املادة 119 فقرة 1 
م��ن ق��ان��ون ال��ط��وارئ الربيطاين 
معرفتها  م�����ع   1945 ل�������ص���ن���ة 
امل�صبقة باأن هذا القانون مت اإلغاوؤه 
حلظة انتهاء فرتة االنتداب على 

فل�صطني.
االأم���ن  جم��ل�����س  اأن  عي�صى  وذك����ر 
املتحدة  ل�����اأمم  ال��ت��اب��ع  ال�����دويل 
املنازل  ه��دم  لوقف  اإ�صرائيل  دع��ا 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وف��ق��ا ل���ق���رار رقم 

على  يقدمونها  التي  ال�صخ�صية  م�صاحلهم  اإال  يرعون  ال  الذين  الظاملني 
م�صلحة الوطن واإذ يوؤكد جمل�س حكماء امل�صلمني دعمه املطلق الأي جهود 
من �صاأنها و�صع حد للدماء النازفة واخلراب ال�صامل وال�صر امل�صتطري يف 
اأي بلد عربي م�صلم فاإنه يرى اأهمية دعم وحماية ال�صرعية باليمن حفاظا 
على ال�صلم واال�صتقرار ويدعو جميع االأطياف املمثلة لل�صعب اليمني اإىل 
االبتعاد عن اال�صطفاف املذهبي اأو الطائفي ويحذرها من االجنرار خلف 
خمططات �صيا�صية ال حتمد عقباها كما يدعو اليمنيني اإىل االحتكام اإىل 
العقل والناأي باأنف�صهم عن كل ما يوؤجج ال�صراع وي�صعل نار حرب اأهلية. 
الطائفية  النزعات  كل  واأد  على  بالعمل  امل�صلمني  حكماء  جمل�س  ويطالب 
حرب  يف  ال��دخ��ول  جننبه  حتى  اليمن  �صعب  ووح���دة  ا�صتقرار  تهدد  التي 
طائفية يراق فيها مزيد من دماء امل�صلمني. اإن جمل�س احلكماء يتجرد من 

كل العوامل الذاتية عند اإ�صدار قراراته واإبداء راأيه وال يرمي اأبدا اأن يكون 
طرفا يف �صراع �صيا�صي اأو ديني اأو مذهبي وال يهدف اإىل موؤازرة طرف على 
ح�صاب طرف اآخر اأو ن�صرة طائفة اأو مذهب بعينه واإمنا يوؤكد على �صرورة 
امل�صتقوية  الفئات  ردع  اإىل  التطرف  املبذولة يف مكافحة  ت��وؤدي اجلهود  اأن 
بال�صاح على الدولة وكذلك امل�صت�صعفني مما ي�صاهم يف اإر�صاء اال�صتقرار 
باأنف�صهم كيفية  اليمنيني ليقرروا  اإىل توافق بني كافة  واالأمن والو�صول 
ياأتي من خارج  اأي تدخل  اإق�صاء الأحد ومن دون  بلدهم دون  �صوؤون  اإدارة 
وم�صتقبل  م�صري  على  الغيورين  جميع  املجل�س  اأع�صاء  وينا�صد  احل��دود. 
العرب وامل�صلمني الوقوف �صفا واحدا والعمل كتفا بكتف من اأجل نزع فتيل 
االأحقاد وتعطيل الفنت واإخماد احلرائق امل�صتعلة وتكاتف اجلهود حلماية 

ا�صتقال وعروبة اليمن«.

ال��ع��امل ا���ص��اف��ة اىل ذل���ك من  وال��ع��دال��ة ع��ل��ي م�صتوي 
االأم��ور الهامة التي �صرتد يف االع��ان ومنها ما يتعلق 
اجلمعية  جت���ري  ح��ي��ث  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  مب��و���ص��وع 
العامة يف دوراتها نقا�صا عاما حول االأو�صاع ال�صيا�صية 
يتم  دورة  العامل ويف كل  واالقت�صادية واالجتماعية يف 
اختيار مو�صوع معني للنقا�س يف �صاأنه ويف هذه الدورة 
االإمنائية  “ االأه�����داف  م��و���ص��وع  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  �صيتم 
امل�صتدامة: حتويل االأقوال اإىل اأفعال “ لتو�صح الوفود 
امل�����ص��ارك��ة وج��ه��ات ن��ظ��ر ب��رمل��ان��ات��ه��ا وح��ك��وم��ات��ه��ا ب�صاأن 
املو�صوع ا�صافة ايل مناق�صة العديد من الق�صايا وذلك 

•• هانوي-و�م:

املجموعة  مم��ث��ل  ال�صريقي  حم��م��د  را���ص��د  ���ص��ع��ادة  اأك���د 
العربية يف اللجنة التنفيذية لاحتاد الربملاين الدويل 
الوطني  للمجل�س  االإماراتية  الربملانية  ال�صعبة  ع�صو 
التنفيذية  االجهزة  امل��راأة يف  م�صاركة  اأهمية  االحت��ادي 
الدول  ت�صجيع  و����ص���رورة  ال����دويل  ال��ربمل��اين  ل��احت��اد 
خمتلف  يف  مل�صاركتها  الفر�صة  اتاحة  على  والربملانات 

جوانب التنمية.
�صاركت  االماراتية  الربملانية  ال�صعبة  اإن  �صعادته  وق��ال 
ام�س يف اجتماع تعزيز ال�صراكة بني اجلن�صني واللجنة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة 132 
196 للمجل�س  وال����دورة  ال���دويل  ال��ربمل��اين  ل��احت��اد 
احل��اك��م ل��احت��اد ال���ربمل���اين ال����دويل ال��ل��ذي��ن يعقدان 
حممد  الدكتور  �صعادة  اأن  مو�صحا   .. هانوي  يف  حاليا 
ال��ع��ام للمجل�س ال��وط��ن��ي االحت���ادي  امل��زروع��ي االأم���ني 
اجتماع  اأن  ال�صريقي  �صعادة  واأو���ص��ح  االجتماع.  ح�صر 
التي  املهمة  االجتماعات  م��ن  اجلن�صني  ب��ني  ال�صراكة 
واللجان  امل��ن��ت��دي��ات  ك���ل  امل������راأة يف  م�����ص��اه��م��ات  ت���دع���م 
الدويل  ال���ربمل���اين  االحت����اد  ينظمها  ال��ت��ي  واالن�����ص��ط��ة 
للم�صاواة  التن�صيقية  اللجنة  اأن  ايل  �صعادته  واأ���ص��ار   .
اإىل مداخات عدد من الوفود  بني اجلن�صني ا�صمتعت 
وا�صتف�صرت من بع�س الوفود عن عدم وجود اأي امراأة 

اأ�صئلة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ..الف��ت��ا  ال��ربمل��ان اخل��ا���س بهم  يف 
كثرية تدور حول هذا املو�صوع لت�صجيع م�صاركة الن�صاء 
الرجال  م��ع  متكافئة  فر�صا  واعطائهن  ال��ربمل��ان��ات  يف 

فيما يتعلق باالن�صطة الربملانية ب�صفة عامة.
واأكد �صعادة را�صد ال�صريقي اأهمية اأن تكون املراأة ممثلة 
يف اج��ت��م��اع��ات ال��روؤ���ص��اء ال��ربمل��ان��ي��ني امل��زم��ع عقدها يف 

نيويورك خال �صهر �صبتمر املقبل.
وقال ال�صريقي يف ت�صريح خا�س لوكالة اأنباء االمارات 
اليوم  التنفيذية  للجنة  الثاين  االجتماع  اإنه مت خال 
رف���ع ج��م��ل��ة م��ن ال��ت��و���ص��ي��ات واالق����رتاح����ات للمجل�س 
احلاكم الإقراراها .. م�صريا اإىل اأن اأهم املو�صوعات التي 
هانوي  اع��ان  مو�صوع  احل��اك��م  املجل�س  ايل  رفعها  مت 
املوا�صيع  وال��ذي يت�صمن مقرتحات حم��ددة ح��ول كل 
اإىل  ب��اال���ص��اف��ة  االأرب����ع  ال��ل��ج��ان  مناق�صتها يف  ال��ت��ي مت 

املناق�صات التي جرت يف اجلمعية حول البند الطارئ.
واأو�صح اأن هذه الدورة من اجتماعات االحتاد الربملان 
الطارئ  البند  الأن  خا�صا  اهتماما  ت�صتقطب  ال���دويل 
ي��ت��ع��ل��ق مبكافحة  م��ن��اق�����ص��ت��ه  ع��ل��ي  االت���ف���اق  ال�����ذي مت 
املو�صوع  العامل وهذا  االره��اب والتطرف علي م�صتوي 

نال اهتماما ورعاية دول كثرية علي م�صتوي العامل.
واأكد اأن اعان هانوي �صيت�صمن فقرة وا�صحة وحمددة 
�صوره  ب��ك��ل  وال��ت��ط��رف  االره����اب  مكافحة  اىل  ت��ه��دف 
الدوليني  واالأم��ن  ال�صلم  اق��رار  يف  وامل�صاهمة  واأ�صكاله 

الدويل  الربملاين  املجل�س احلاكم لاحتاد  لرفعها ايل 
اليوم لت�صمينها يف اعان هانوي. واأ�صار ال�صريقي اىل 
املنتظر  اأي�صا �صياغة القرارات  اأنه مت خال االجتماع 
املوؤمتر واأبرزها قرار ب�صاأن ت�صكيل نظام  اعتمادها من 
جديد الدارة املياه وتعزيز العمل الربملاين يف هذا املجال 
وقرار ب�صاأن احلرب االلكرتونية وما متثله من تهديد 
خطري لل�صلم واالمن الدوليني و �صرورة احلفاظ على 
االلكرتونية  والقر�صنة  العبث  الدول من  و�صام  اأمن 
اأو حت��د من  وقائية متنع  دول��ي��ة  ت�صريعات  خ��ال  م��ن 

خطر هذه النوعية من احلروب غري التقليدية. 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2014/12/30   املودعة حتت رقم  224393 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  روباتا ري�صتورانت�س ليميتد 
وعنوانه  13 - 11 ت�صارلوت �صرتيت  ،  لندن دبليو 1 تي   1 اآر اإت�س ، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات ؛ خدمات املطاعم ؛ خدمات تقدمي الطعام وال�صراب على الن�صد .

 الواقعة بالفئة :     43 
الاتينية بخط  رفيع حيث  SHOCHU LOUNGE  كتبت باحلروف  و�صف العامة : العبارة  

كتبت كلمة  SHOCHU باللون الربتقايل وكلمة LOUNGE  باللون البني بطريقة مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2014/12/29   املودعة حتت رقم  224310 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  موؤ�ص�صة م�صار الثقة  لتجارة قطع غيار ال�صيارات 
 وعنوانه  �س.ب. 117260 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
زيوت و�صحوم �صناعية ؛ مواد ت�صحيم ؛ مركبات امت�صا�س  وترطيب وتثبيت الغبار ؛  وقود )مبا يف ذلك 

وقود املحركات( ، مواد اإ�صاءة ؛ �صموع وفتائل لاإ�صاءة .
 الواقعة بالفئة :     4 

 و�صف العامة : الكلمة KORIOIL    كتبت باحلروف الاتينية . 
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2014/12/30    املودعة حتت رقم 224394 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ال�صمادي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
وعنوانه  �س. ب : 390195 ، دبي  دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
تن�صيق الزهور .

 الواقعة بالفئة :     44 
و�صف العامة : العبارة  FOREVER ROSE  كتبت باحلروف الاتينية بخط رفيع مع ر�صم على 

�صكل وردة ذات غ�صن واأوراق يف و�صط الكلمتني بطريقة مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم 224910 
رقم وبلد االولوية جيه  1417008 تي   �صنغافورة

  تاريخ اإيداع االأولوية  2014/10/23 
 با�صم  يو اإ�س جي بورال بلدينج برودكت�س بي تي ئي . ليميتد 

 وعنوانه  8 بوون الي واي رقم 8 14 - 08 @ تريدهوب 21 ،  �صنغافورة 609964 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

البناء  ومنتجات  بالبناء   يتعلق   فيما  واالإ�صت�صارة  والن�صح  املعلومات  خدمات  ؛  واالإن�صاء  البناء  خدمات 
وتوفرها واإ�صتعماالتها واإ�صتخداماتها يف االإن�صاء واإ�صاحها  ؛ خدمات االإ�صاح ؛ خدمات ترميم وجتديد 

االأبنية ؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع ؛ خدمات تبليط اأو تركيب االأر�صيات .
 الواقعة بالفئة :     37 

باللون  عري�س  بخط  الكبرية  الاتينية  ب��احل��روف  كتبت   USG BORAL و�صف العامة : العبارة 
واالأخ�صر  االأ�صفر  باللون  متقابلني  اأفقيني  م�صتطيلني  ل�صكلني هند�صيني  ر�صم  ي�صارها  وعلى  الر�صا�صي 

بطريقة مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/7   املودعة حتت رقم  224785 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  فرييرو ا�س. بي. ايه. 
 وعنوانه  بياتزايل بيرتو فرييرو  1 ، 12051 األبا ، كونيو، اإيطاليا. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
النب وال�صاي والكاكاو والنب االإ�صطناعي ؛ االأرز؛ التابيوكا وال�صاغو ؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
احلبوب ؛ اخلبز والفطائر واحللويات ؛ املثلجات ؛ ال�صكر؛ ع�صل النحل والع�صل االأ�صود ؛ اخلمرية وم�صحوق 

اخلبيز ؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل ، ال�صل�صات )التوابل( ؛  البهارات ؛ الثلج .
 الواقعة بالفئة :  30 

 و�صف العامة : الكلمة  كيندر  كتبت باحلروف العربية بحجم كبري  . 
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/7   املودعة حتت رقم   224786 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  فرييرو ا�س. بي. ايه. 
 وعنوانه  بياتزايل بيرتو فرييرو  1 ، 12051 األبا ، كونيو، اإيطاليا. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
النب وال�صاي والكاكاو والنب االإ�صطناعي ؛ االأرز؛ التابيوكا وال�صاغو ؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
احلبوب ؛ اخلبز والفطائر واحللويات ؛ املثلجات ؛ ال�صكر؛ ع�صل النحل والع�صل االأ�صود ؛ اخلمرية وم�صحوق 

اخلبيز ؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل ، ال�صل�صات )التوابل( ؛  البهارات ؛ الثلج .
 الواقعة بالفئة :  30 

و�صف العامة : الكلمة  نوتيا   كتبت باحلروف العربية بخط عري�س وحجم كبري .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/7   املودعة حتت رقم  224787 
رقم وبلد االولوية 304663   م�صر
 تاريخ اإيداع االأولوية 2014/7/8    

 با�صم  بابا مورفيز انرتنا�صيونال اإل اإل �صي   
وعنوانه  8000 اإن اإي  باركواي درايف ، �صويت 350 ، فانكوفر ، وا�صنطن 98662 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعان ؛ اإدارة وتوجيه االأعمال ؛ تفعيل الن�صاط املكتبي .

 الواقعة بالفئة : 35 
و�صف العامة : العبارة  PAPA MURPHY’S PIZZA كتبت باحلروف الاتينية

 اال�ص��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225099 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ليونز بارترن�صب ، ال. بي. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، الني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة :     25 
االآخر  وال�����ص��ك��ل  ال��غ��ام��ق  ال����وردي  ب��ال��ل��ون  اأح��ده��م��ا  م��ت��ج��اوري��ن  بي�صويني  ل�صكلني  و�صف العامة : ر���ص��م 

 ر�صم خلفه باللون االأخ�صر يحيط بهما اإطار اأ�صفر اللون بطريقة مميزة . 
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم 224911 
رقم وبلد االولوية  8406-2014-45     كوريا

  تاريخ اإيداع االأولوية 2014/10/24 
 با�صم  بورال با�صرتبورد �صي�صتم كو. ، ليميتد 

وعنوانه  20-197 ناكبو - دوجن ، يو�صو ، جيوالنام – دو ،  ت�صاالنام – دو ، 250 – 555 ، كوريا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�صقوف  لبناء  اأط��ر معدنية    ، ال�صقوف  اأو الإن�صاء  ال�صقوف  لبناء  األ��واح معدنية   ، �صقوف معدنية  �صفائح 
اأو الإن�صاء ال�صقوف ، مواد معدنية الإ�صتخدامها يف اإن�صاء ال�صقوف م�صكلة على هيئة  �صبكة  ق�صبان ، مواد 
اأو  للبناء  معدنية  قوالب   ، االإن�صاء  اأو  للبناء  معدنية  م�صالك   ، االإن�صاء  اأو  للبناء  األ��واح  �صكل  على  معدنية 
االإن�صاء ، �صفائح معدنية لتو�صيل ق�صبان التقوية ، األواح بناء معدنية ، لوازم  معدنية  لاأبنية  ،  قنوات 

مك�صوة معدنية ، مواد معدنية للبناء اأو االإن�صاء .
 الواقعة بالفئة :  6 

و�صف العامة : العبارة INNOVATION INSPIRED BY YOU كتبت باحلروف الاتينية
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم 224912 
رقم وبلد االولوية  8406-2014-45     كوريا

  تاريخ اإيداع االأولوية 2014/10/24 
 با�صم  بورال با�صرتبورد �صي�صتم كو. ، ليميتد 

وعنوانه  20-197 ناكبو - دوجن ، يو�صو ، جيوالنام – دو ،  ت�صاالنام – دو ، 250 – 555 ، كوريا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد بناء غري معدنية ، جب�س ، جب�س ا�صمنتي ، جب�س مكّل�س ، ج�س مكّل�س ) مواد بناء ( ،  ج�س لل�صب ، 
طاءات حائط  ا�صا�صها ال�صمنت ، ج�س فخاري ، ج�س قولبة  للبناء ، األواح من االإ�صمنت ، ماط ال�صق 
اأ�صرطة   ، ، مركبات تو�صيل  ال�صقوق   البناء  مللء  تراكيب ج�س الإ�صتخدامها  يف   ، ا�صمنت   ، البناء  لغايات 
تو�صيل للتقوية ، باط واألواح �صقوف �صوتية ) غري معدنية ( ،  األواح حائط ) غري معدنية ( ، األواح حائط 
من اجلب�س ، �صقوف ) غري معدنية ( ، األواح �صقوف من اخل�صب ، الواح م�صنوعة من اللب ، األواح ذات بطانة 
جب�صية ، مواد التغليف  الوقائية ، مركبات لرتميم ) ت�صوية ( فجوات االأر�صيات ، ا�صمنت تثبيت )اإرتكاز ( ، 
حواجز جدارية  م�صنوعة من مواد غري معدنية ، طبقات حتتية لاأر�صيات م�صنوعة من مواد غري معدنية 

، اأر�صيات ثانوية ) غري معدنية ( ، األواح تغطية  من مواد غري معدنية الإ�صتخدامها يف البناء .
 الواقعة بالفئة :     19 

و�صف العامة : العبارة INNOVATION INSPIRED BY YOU كتبت باحلروف الاتينية
 اال�ص��رتاطات          :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم  224913 
رقم وبلد االولوية  8406-2014-45     كوريا

  تاريخ اإيداع االأولوية 2014/10/24 
 با�صم  بورال با�صرتبورد �صي�صتم كو. ، ليميتد 

وعنوانه  20-197 ناكبو - دوجن ، يو�صو ، جيوالنام – دو ،  ت�صاالنام – دو ، 250 – 555 ، كوريا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

واإ�صتعماالتها  توفرها  و  البناء  بالبناء ومنتجات  يتعلق   فيما  املعلومات  ؛ خدمات  واالإن�صاء  البناء  خدمات 
االأبنية  اأر�صيات  واإ�صاح  االبنية  على  التي جتري  االإ�صاح  واأعمال  واإ�صاحها  االإن�صاء  واإ�صتخداماتها يف 
واإعادة بناء االأبنية وخدمات ترميم االأبنية وخدمات تركيب اأو جتميع معدات البناء واإن�صاء اأر�صيات االأبنية 

وخدمات اإن�صاء االأر�صيات.
 الواقعة بالفئة : 37 

باحلروف  كتبت   INNOVATION INSPIRED BY YOU و�صف العامة : ال��ع��ب��ارة 
الاتينية

 اال�ص��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/5   املودعة حتت رقم  224627 
 رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية          

 با�صم اي تي �صي ليميتد . 
وعنوانه  فريجينيا هاو�س ،  37 ، جيه ال نهرو رود ، كلكتا - 071  700 ، والية غرب البنغال ، الهند  .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ امل�صنع ، التبغ اخلام ، التبغ ، اأدوات املدخنني ، اأعواد ثقاب ، �صجائر ، لوازم ال�صجائر مبا فيها مبا�صم 
ال�صجائر ، �صيجار ، �صيجارليو ) �صيجار رفيع ( ، لوازم ال�صيجار مبا فيها �صناديق لرتطيب التبغ ، مناف�س 

لل�صيجار ، اأعواد ثقاب لل�صيجار ، قاطعات لل�صيجار ، علب لل�صيجار ، مبا�صم لل�صيجار .
 الواقعة بالفئة : 34 

 و�صف العامة : الكلمة DUKE  كتبت باحلروف الاتينية . 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225100 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ليونز بارترن�صب ، ال. بي. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، الني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد .
 الواقعة بالفئة :  28 

االآخر  وال�����ص��ك��ل  ال��غ��ام��ق  ال����وردي  ب��ال��ل��ون  اأح��ده��م��ا  م��ت��ج��اوري��ن  بي�صويني  ل�صكلني  و�صف العامة : ر���ص��م 
 ر�صم خلفه باللون االأخ�صر يحيط بهما اإطار اأ�صفر اللون بطريقة مميزة . 

اال�ص��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225101 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ليونز بارترن�صب ، ال. بي. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، الني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة :  25 
بي�صوي  ل�صكل  ر�صم  داخ��ل  عري�س  بخط  الاتينية  باحلروف  كتبت    Barney و�صف العامة : الكلمة 

وخلفه ر�صم ل�صكل بي�صوي مائل والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225102 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ليونز بارترن�صب ، ال. بي. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، الني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.
 الواقعة بالفئة : 28 

بي�صوي  ل�صكل  ر�صم  داخ��ل  عري�س  بخط  الاتينية  باحلروف  كتبت    Barney و�صف العامة : الكلمة 
وخلفه ر�صم ل�صكل بي�صوي مائل والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة .

اال�ص��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225103 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ليونز بارترن�صب ، ال. بي. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، الني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
جنمة  ل�صكل  ر���ص��م  ع��ل��ى  ع��ري�����س  ب��خ��ط  الاتينية  ب��احل��روف  كتبت   Barney و�صف العامة : الكلمة 
 " االأطفال  برنامج  �صخ�صية  وهو  �صاحك  دينا�صور  يحمله  م�صتطيل  هند�صي  ل�صكل  ر�صم  داخل  وجميعها 

بارين " والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225104 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ليونز بارترن�صب ، ال. بي. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، الني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.
 الواقعة بالفئة : 28 

جنمة  ل�صكل  ر���ص��م  ع��ل��ى  ع��ري�����س  ب��خ��ط  الاتينية  ب��احل��روف  كتبت   Barney و�صف العامة : الكلمة 
 " االأطفال  برنامج  �صخ�صية  وهو  �صاحك  دينا�صور  يحمله  م�صتطيل  هند�صي  ل�صكل  ر�صم  داخل  وجميعها 

بارين " والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225105 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  جولني ) توما�س( ليميتد 
وعنوانه  مابل هاو�س ، 149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو  1  تي    7  ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
االأحمر  باللون  الاتينية  باحلروف  كتبت   THOMAS & FRIENDS و�صف العامة : العبارة 
 &  ( ع��ب��ارة  كتبت  وحتتها  ك��ب��رية  وح���روف  عري�س  بخط  االأع��ل��ى  يف   THOMAS كلمة   كتبت  حيث 
FRIENDS ( بخط اأ�صغر وجميعها داخل ر�صم على �صكل غيمة باللون االأبي�س حمددة باللون االأزرق 

بطريقة مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225106 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  جولني ) توما�س( ليميتد 
وعنوانه  مابل هاو�س ، 149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو  1  تي    7  ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.
 الواقعة بالفئة : 28 

االأحمر  باللون  الاتينية  باحلروف  كتبت   THOMAS & FRIENDS و�صف العامة : العبارة 
 &  ( ع��ب��ارة  كتبت  وحتتها  ك��ب��رية  وح���روف  عري�س  بخط  االأع��ل��ى  يف   THOMAS كلمة   كتبت  حيث 
FRIENDS ( بخط اأ�صغر وجميعها داخل ر�صم على �صكل غيمة باللون االأبي�س حمددة باللون االأزرق 

بطريقة مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم   225107 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  جولني ) توما�س( ليميتد 
وعنوانه  مابل هاو�س ، 149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو  1  تي    7  ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة :  25 
" كتب داخل �صكل هند�صي على جانب   1 " و�صف العامة : ر�صم لقطار �صغري ذو وجه مبت�صم مع الرقم 

القطار وحتته ر�صم ل�صكة حديد والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373
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عربي ودويل
بريطاين �صريك لأبو حمزة يقر بتهمة الرهاب 

•• نيويورك-�أ ف ب:

اقر بريطاين يعترب �صريكا لامام املتطرف ابو حمزة، يف نيويورك بتهمتني 
موجهتني اليه تت�صان بان�صطة ارهابية. وكانت بريطانيا �صلمت هارون ا�صوات 
)40 عاما( امل�صاب بف�صام ال�صخ�صية، للواليات املتحدة يف اكتوبر 2014 بعد 
تاآمر لتقدمي دعم  بانه  ا�صوات  واق��ر   .2005 عقد على توقيفه يف زامبيا يف 
مادي للقاعدة وبانه قدم الدعم للتنظيم االرهابي. وهو يواجه عقوبة ال�صجن 
10 �صنوات كحد اق�صى لكل واحدة من التهمتني. وقال املدعون االمريكيون 
انه �صيتم ترحيله بعد ان ينهي عقوبته التي �صتحدد يف مرحلة الحقة. وقال 
املدعي العام االمريكي بريت بهارارا ان هارون ا�صوات قاوم ت�صليمه للواليات 
املتحدة ل10 �صنوات تقريبا. وا�صاف اقر الحقا بانه قدم دعما ماديا لتنظيم 

القرار  وبح�صب  املتحدة.  ال��والي��ات  اىل  و�صوله  من  ا�صهر  �صتة  بعد  القاعدة 
)�صمال  باوريغون  ب��اي  يف  املقاتلني  لتدريب  مع�صكرا  ا�صوات  اق��ام  االتهامي 
لا�صخا�س   2001 ودي�صمرب   2000 يونيو  ب��ني  املتحدة(  ال��والي��ات  غ��رب 
الذين يريدون القتال يف افغان�صتان. وخطط لذلك مع ابو حمزة الذي �صلم 
اي�صا للواليات املتحدة. ويف يناير، دين ابو حمزة يف نيويورك باحدى ع�صرة 
اقامة  1998 وخطة  العام  اليمن  بينها احتجاز رهائن يف  اليه  تهمة وجهت 
املع�صكر املذكور يف اوريغون، وحكم بال�صجن مدى احلياة. وكان ا�صوات اعتقل يف 
زامبيا يف متوز 2005 ورحل اىل بريطانيا حيث نقل اىل م�صت�صفى لامرا�س 
النف�صية يف 2008 اىل ان �صلم للواليات املتحدة. وبعد و�صوله اىل باي قال 
�صياتل يعي�س يف م�صجد كان يتم  انه ام�صى �صهرين يف  م�صوؤولون امريكيون 

فيه تدريب رجال على ا�صتخدام اال�صلحة.

دعوى �صد ال�صرطة الأمريكية لإعتقالها �صحفيني 
•• و��سنطن-رويرتز:

العرقية  اال�صطرابات  تغطية  اأثناء  اعتقلوا  �صحفيني  اأربعة  اأق��ام 
ب��ف��ريج�����ص��ون يف والي���ة م���ي���زوري االأم��ري��ك��ي��ة ال��ع��ام امل��ا���ص��ي دعوى 
ق�صائية قالوا فيها اإنهم تعر�صوا لل�صرب واألقت ال�صرطة القب�س 

عليهم دون وجه حق يف حماولة ملنعهم من تغطية االحتجاجات.
وقال ال�صحفيون يف الدعوى اإن �صباط ال�صرطة ا�صتخدموا القوة 
املفرطة واأ�صاليب ترويع منها اإطاق الر�صا�س املطاطي عليهم يف 

حماولة ملنع ال�صحفيني من ر�صد ن�صاط ال�صرطة.
ال��ع��ن��ف يف ف��ريج�����ص��ون احدى  ���ص��اب بع�صها  اح��ت��ج��اج��ات  وخ��رج��ت 
اأعزل بر�صا�س  اأ�صود  �صواحي مدينة �صانت لوي�س بعد مقتل �صاب 

�صابط �صرطة اأبي�س يف التا�صع من اأغ�صط�س اآب. وتوافد املحتجون 
الوالية  املنطقة وجلبت  املتحدة على  بالواليات  اأنحاء خمتلفة  من 
�صباط �صرطة من انحاء خمتلفة اإىل جانب احلر�س الوطني لقمع 
للمحكمة  قدمت  التي  الق�صائية  ال��دع��وى  وتتهم  اال���ص��ط��راب��ات. 
اإدارة  م��ي��زوري  يف  ال�صرقية  للمنطقة  التابعة  االأمريكية  املركزية 
اإىل فريج�صون  اأر�صلوا  �صابطا  و20  لوي�س  �صانت  �صرطة مقاطعة 

للم�صاعدة على توفري االأمن كما توجه اتهامات للمقاطعة.
وقال اثنان من ال�صحفيني االأربعة الذين اأقاموا الدعوى اإنهما كانا 
يجريان مقابات مع حمتجني ويحاوالن العودة ل�صيارتهما عندما 
اأطلقت ال�صرطة الر�صا�س املطاطي عليهما ثم اعتقلتهما وقيدتهما 

لعدة �صاعات.

•• �لفجر - تون�ص - خا�ص
اب�����ن نافع  ن�������ص���رت ك��ت��ي��ب��ة ع��ق��ب��ة 
ت�صجيا جديدا موجها اإىل تون�س 
االأمنية  قف�صة  عملية  ع��ل��ى  رّدا 
ت�صعة  على  الق�صاء  فيه  مت  ال��ت��ي 
قائدها  ب��ي��ن��ه��م  ع��ن��ا���ص��ره��ا  م����ن 

لقمان اأبو �صخر. 
وت���وع���دت ال��ك��ت��ي��ب��ة االإره���اب���ي���ة يف 
لقتل  باالنتقام  اجلديد  ت�صجيلها 
اأو�صع  منت�صبيها و بتنفيذ عمليات 
ا�صتهدفت  ال��ت��ي  تلك  م��ن  اأك���رب  و 
اأي�������ام و راح  ب�������اردو م���ن���ذ  م��ت��ح��ف 
 20 بينهم  قتيا   23 �صحيتها 

�صائحا.
املطول  ال��ب��ي��ان  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
الذي بثه موقع افريقية لاإعام 
وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  ق��ال 
علي  حممد  التون�صية  ال��داخ��ل��ي��ة 
االإعامية  اخل��اي��ا  اأّن  ال���ع���روي 
خارج  تن�صط  االإره���اب���ي  للتنظيم 

تون�س و نحن نعرف اين توجد.
نلتفت  ال  “نحن  واأ����������ص���������اف 
للتهديدات..نحن نعمل يف �صمت.. 
و هم يحاولون عمل بروباغندا”.. 
ث���م وج����ه ر����ص���ال���ة ل��ل��ت��ون�����ص��ي��ني يف 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع اإ�����ص����دارات 
االإرهابيني على االنرتنت و طالب 
بياناتهم حتى ال  ن�صر  اإع��ادة  بعدم 

ن�صقط يف �صراكهم.
م�صاركته  خ��ال  ال��ع��روي  وك�صف 
يف برنامج تلفزيوين اأّن لاإرهابي 
وقائد كتيبة عقبة ابن نافع الذي 
الق�صاء عليه يف عملية قف�صة  مت 
ل��ق��م��ان اأب�����و ���ص��خ��ر  ���ص��ق��ي��ق اكرب 
م��ع��ه يف اجل���ب���ال و يدعى  ي��ن�����ص��ط 
االإره���اب���ي  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  ع����وف 
مراد الغر�صلي مرجحا اأّن احدهما 

�صيخلف القتيل لقمان.  
وب���ع���د م��ق��ت��ل االإره����اب����ي اخلطري 
وال���ق���ائ���د امل���ي���داين ل��ك��ت��ي��ب��ة عقبة 
على  �صخر  اأب���و  لقمان  ن��اف��ع  اأب���ن 
التون�صية  االأم������ن  ق�����وات  اأي�������ادي 
موؤخرا، من املرجح اأن يتم تكليف 
االإرهابي كان  واأن  خلفا له خا�صة 
ال���ق���ائ���د امل����ي����داين ل��ل��ك��ت��ي��ب��ة. لكن 
الروحي  وق��ائ��ده��ا  الكتيبة  اأم���ري 
وال�����ص��ي��ا���ص��ي وال���ب���ي���داغ���وج���ي هو 
امل����دع����و ي���ح���ي اجل�����زائ�����ري ال����ذي 
ي��رج��ح اأن���ه يتخذ م��ق��را ح��ال��ي��ا له 
يف جبال بو ظافر ومنطقة اجلبل 
االأب��ي�����س يف اجل���زائ���ر ق��ري��ب��ا من 
احل��دود التون�صية، وفق ما رود يف 

تقارير �صحفية.
اأّن مبايعة  التقارير  وج��اء يف هذه 
ع��ن��ا���ص��ر ك��ت��ي��ب��ة ع��ق��ب��ة اب����ن نافع 
تعود الآنف الذكر يحي اجلزائري، 
للقائد  والئ����ه����م  ف������اإن  وب���ال���ت���ايل 
الداخلي  التنظيم  وف��ق  الع�صكري 
للقاعدة. ووفقا لذلك، من املرجح 
قائدا  ي���ح���ي  االأم��������ري  ي��ك��ل��ف  اأن 
اأن  ال��ع��ادة  ميدانيا ج��دي��دا وج��رت 
يكون يف هذه  وق��د  يكون جزائريا 
�صقيق  وهو  املكنى”عوف”  احلالة 
االأمثل  املر�صح  �صخر  اأب���و  لقمان 
خ���ا����ص���ة ان�����ه م���و����ص���ع ث���ق���ة اأم����ري 
االإ�صامي  امل��غ��رب  بباد  القاعدة 
ع��ب��د امل��ال��ك دروك�����دال ومم��ث��ل��ه يف 

اأكر من منا�صبة.
التون�صية  املغرب  �صحيفة  واأوردت 
اأنها   ، ال���ث���اث���اء  اأم�������س  ال�������ص���ادرة 
قد  ك�����ان  ���ص��خ��ر  اأب������و  اأّن  ع��ل��م��ت 

تق�صري اأمني يف هذه النقطة على 
اأّن يا�صني العبيدي كان قد  اعتبار 
االأمني  ال�����ص��ج��ل  يف  ا���ص��م��ه  ���ص��ج��ل 
للنزل قبل ا�صتام الغرفة وعددها 
117، وهو اإجراء اأمني معمول به 
يف كل املوؤ�ص�صات الفندقية من اأجل 

التثبت يف هوية النزالء.
بح�صب  ال���ت���ق�������ص���ري  مت���ث���ل  وق������د 
االأمنية  اجلهات  اأّن  يف  ال�صحيفة 
تقم  مل  الب�صري  ���ص��ي��دي  مبنطقة 
مب��ه��م��ات ال��ت��ف��ق��د االإج��ب��اري��ة مما 
اأتاح ليا�صني وجابر ق�صاء ليلتهما 
واملغادرة يف اأمان وهو ال�صبب الذي 
اجن����ّر ع��ن��ه اإق���ال���ة رئ��ي�����س منطقة 

�صيدي الب�صري.
به  م��ّر  ال���ذي  الثالث  الف�صاء  اأّم���ا 
تابعة  بيع  نقطة  فهو  االإره��اب��ي��ون 
الأح�����د م�����ص��غ��ل��ي ال���ه���ات���ف اجل����وال 
ب�������ص���اح���ي���ة ب���������اردو، ح���ي���ث ذك����رت 
اإىل  التفطن  بعد  اأّن���ه  ال�صحيفة 
لليلتني  االإرهابيني  ق�صاء  م�صاألة 
داخل النزل املذكور متت مداهمة 
الغرفة، وبتفتي�صها مّت العثور على 
بطاقة �صريحة هاتف جوال ملقاة 
بطاقة  عن  ف�صا  املهمات  ب�صلة 
انتظار حاملة لرقم 16 ملحل بيع 
خ��ط��وط ال��ه��وات��ف اجل��وال��ة الذي 

تبنّي اأّنه يف باردو.
واأ�صافت اأّنه وبتحول وحدات االأمن 
اإىل نقطة البيع املذكورة مع متام 
ال�����ص��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ���ص��ب��اح��ا، عمدت 
كمرياهات  ت�صجيات  فح�س  اإىل 
احل�صول  م��ن  مّكنها  م��ا  امل��راق��ب��ة 
على �صورة جابر اخل�صناوي الذي 
ت��ب��نّي اأّن����ه ك���ان داخ����ل ذل���ك املكان 
العملية للح�صول على  يوم  �صباح 

�صريحة هاتف جوال.
ومب������ج������ّرد ال�����ت�����ع�����ّرف ع����ل����ى رق����م 
ال�����ص��ري��ح��ة اجل���دي���دة وال��ب��ح��ث يف 
لل�صرطة  ت�صنى  االت�صاالت  �صجل 
الفنية التعّرف على عنا�صر اأخرى 

�صاركت يف العملية.
ت��ل��ق��ى ع��م��ي��د املحامني  ه���ذا وق���د 
التون�صيني حممد فا�صل حمفوظ 
�صباح اأم�س الثاثاء ر�صالة تهديد 
امل��ج��م��وع��ة االإره���اب���ي���ة كتيبة  م���ن 
املوقعون بالدم التي ي�صرف عليها 
اجلزائري خمتار بلمختار وت�صتغل 

كثريا يف تهريب ال�صجائر . 
املكتوبة  ال���ر����ص���ال���ة  وردت  وق�����د 
الوطنية  الهيئة  على  ال��ي��د  بخط 
تهديدا  وت��ت�����ص��م��ن  ل��ل��م��ح��ام��ني، 
وتتهمه  ولعائلته  للعميد  بالقتل 

بالكفر.
نف�س  اأن  امل�������ص���در  ذات  ذك����ر  ك��م��ا 
واملحتوى  باخلط  التهديد  ر�صالة 
و�صلت اأي�صا ملحاميني نا�صطني يف 
حمافظة �صفاق�س، وقد مت اإعام 
ال�صلط املعنية التخاذ ما يلزم من 

االإجراءات. 
���ص��ي��ا���ص��ي��ا، ����ص���ّدد اأم����ني ع����ام حزب 
االجتماعي  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�����ص��ار 
�صمري الطيب اأم�س الثاثاء،  على 
االأطراف  جميع  تتفق  اأن  �صرورة 
ال�صيا�صية التي �صت�صارك يف املوؤمتر 
ال��وط��ن��ي ���ص��د االإره�����اب مب��ا فيها 
حركة النه�صة على تعريف موّحد 
اإ�صرتاتيجية  ل�صبط  ل���اإره���اب  
ملكافحة  وخارجيا  داخليا  وا�صحة 
ذل����ك عاقة  االآف������ة مب���ا يف  ه����ذه 
تدعم  التي  ال���دول  ببع�س  تون�س 

االإرهاب.

يعي�س  �صيدي  منطقة  اإىل  حت��ول 
لغر�س اإ�صايف، واملتمثل يف تن�صيب 
وامل�صنف  ع��ن��ه  امل��ف��ت�����س  االإره���اب���ي 
الغر�صلي،  م����راد  ج���دا  ب��اخل��ط��ري 
املتواجدة  امل��ج��م��وع��ة  ع��ل��ى  اأم����ريا 
هناك بهدف ال�صيطرة الكلية على 

املنطقة.
التون�صي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  وك����ان 
ن��اج��م ال��غ��ر���ص��ل��ي ق���د اأف�����اد خال 
املا�صي  االأح���د  ي��وم  ن��دوة �صحفية 
خالد  اخل����ط����ري  االإره�������اب�������ي  اأن 
�صخر  اأب��و  ب�لقمان  املكنى  ال�صايب 
العملية  خ��ال  عليه  ُق�صي  ال��ذي 
�صهدتها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  االأم��ن��ي��ة 
منطقة �صيدي يعي�س موؤخرا، كان 
الليبية  احل��دود  اإىل  التنقل  ينوي 

ق�صد اقتناء �صيارات مفخخة.
االإرهابي  اأّن  ال�صحيفة  واأ�صافت   
اجلي�س  دوخ  ���ص��خ��ر  اأب�����و  ل��ق��م��ان 
اجل���زائ���ري م���ن خ���ال م���ا يتميز 
ق���درات قتالية عالية جدا  م��ن  ب��ه 
ال��ه��روب والنفاذ  ق��درة على  و من 
ُن�صبت  ال��ت��ي  الكمائن  ب��راث��ن  م��ن 
اأكر  يف  املتفرقة  وملجموعاته  ل��ه 
الدرك  ح���اول  حيث  منا�صبة،  م��ن 
اجل�����زائ�����ري ال���ع���دي���د م����ن امل�����رات 
االإطاحة به وقتله. و�صقط لقمان 
كمني  يف   2008 �صنة  �صخر  اأب���و 
العنا�صر  م��ن   4 م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه يف ال�����ص��ي��ارة ال��ت��ي كان 
مي��ت��ط��ي��ه��ا وك������ان ال���وح���ي���د ال����ذي 
اأ�صيب  قد  ك��ان  لكنه  منهم،  اأفلت 
م�صتوى  ع��ل��ى  ج���دا  بليغة  اإ���ص��اب��ة 
وبقي خمتفيا حوايل  اليمنى  يده 
6 اأ�صهر يف اأحد جبال تب�صة وحمل 
اجلي�س  وح���دات  قبل  م��ن  تفتي�س 
وق���وات االأم���ن اجل��زائ��ري��ة دون اأن 
فيما  ليكت�صفوا  اإليه  التو�صل  يتم 
ب��ع��د ان���ه ك���ان خ���ال ت��ل��ك الفرتة 
ومعاجلة  م���������داواة  يف  م��ن��غ��م�����ص��ا 
طبيعية  بو�صائل  البليغة  اإ�صابته 
متاما  ����ص���ف���ي  اأن  اإىل  وب����دائ����ي����ة 

وا�صتعاد ن�صاطه.
املوؤكدة  االأمنية  املعلومات  وح�صب 
ف����اإن ه���ذا االإره����اب����ي م��اح��ق من 
قبل اجلزائر يف عدة ق�صايا، وقد 
ال���ف���رق���ان �صمن  ب�����ص��ري��ة  ال��ت��ح��ق 
التابعة  ن���اف���ع  اب����ن  ع��ق��ب��ة  ك��ت��ي��ب��ة 
املغرب  ب���ب���اد  ال���ق���اع���دة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
االإ�صامي قبل اأن يكلفه االإرهابي 
عبد املالك درودكال زعيم التنظيم 
له  واأ�صند  التون�صية  اجلبهة  بفتح 
اإمارتها وذلك يف فرتة ما بعد ثورة 
و�صدر يف حق  14 يناير 2011. 
�صيدي  املقتول يف عملية  االإرهابي 
يعي�س االأمنية رفقة 8 من اأتباعه 

اآخ��ر خرب يف  وقد ك�صفت �صحيفة 
اأّن  الثاثاء،  اأم�س  ال�صادر  عددها 
خم��ط��ط ا���ص��ت��ه��داف ب����اردو انطلق 
منذ �صهر دي�صمرب 2014 عندما 
التقى يا�صني العبيدي اأحد املنفذين 
ب�نابوليتانو  املكنى  القبلي  مبحمد 
باردو،  على عملية  االأول  وامل�صرف 
حمافظة  اإىل  ذال���ك  اث��ر  ليتحوال 
�صيدي بوزيد اأين مكثا ملدة 6 اأيام 
متكنا خالها من تن�صيق لقاء مع 
اأبو  ب�لقمان  املكنى  ال�صايب  خالد 
�صخر قائد كتيبة عقبة ابن نافع، 
التوا�صل  �صبكات  با�صتعمال  وذلك 
اأّن االأخري  االجتماعي على اعتبار 

ال ي�صتخدم الهاتف مطلقا.
حتديد  بعد  اأّن��ه  ال�صحيفة  وبّينت 
انتقل  احل���ا����ص���م  ال���ل���ق���اء  م����وع����د 
جهة  اإىل  وال���ق���ب���ل���ي  ال���ع���ب���ي���دي 
الق�صرين  حمافظة  من  �صبيطلة 
الذي  اأب���و �صخر  ل��ق��م��ان  وال��ت��ق��ي��ا 
اأحد  با�صتخدام  تعليماته  اأ���ص��در 
دون  بالعا�صمة  ال�صياحية  املعامل 
لهم  ت��ارك��ا  للمن�صاأة  دقيق  حتديد 
حرية اختيار املكان وفق ما ورد يف 
اعرتافات عدد من املوقوفني على 

خلفية عملية باردو.
الدعم  اأّن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 
هجوم  ع���م���ل���ي���ة  يف  ال���ل���وج�������ص���ت���ي 
توفري  يف  باالأ�صا�س  متثلت  ب���اردو 
و�صرائح  )اأ�صلحة  وعتاد  ف�صاءات 
ن��ق��ل( �صهلت على  ه��ات��ف وو���ص��ائ��ل 
الفتة  العملية،  تنفيذ  االإرهابيني 
اجلانب  يف  خ���ط���وة  اأه�����م  اأّن  اإىل 
اللوج�صتي ا�صتنادا لبحث ميداين 
قامت به، هو متّكن يا�صني العبيدي 
عن  بعيد  مقر  على  احل�صول  من 
االأنظار يف حّي الزياتني من احواز 
جملة  بداخله  ليخفي  العا�صمة، 
بحوزته  التي  والذخائر  االأ�صلحة 
اأ���ص��ا���ص��ا يف خم�س  وال���ت���ي مت��ث��ل��ت 
قطع كا�صنيكوف ورمانات يدوية 
وح����زام ن��ا���ص��ف. وق���د اأك����د م�صدر 
اأّن  لل�صحيفة  الداخلية  وزارة  من 
االأ�صا�صي  املكان  بالفعل  كان  املحل 
العملية،  ق��ب��ل  االأ���ص��ل��ح��ة  الإخ���ف���اء 
اأ�صحابه على  اأن ال يكون  مرجحا 
دراي��ة بذلك. وبالتوازي مع حمل 
النزل  اأح���د  ال��زي��ات��ني، يعترب  ح��ّي 
ال���ق���دمي���ة ال���ك���ائ���ن مب��ن��ط��ق��ة باب 
اجل��دي��د و���ص��ط ال��ع��ا���ص��م��ة، ف�صاء 
ب�����اردو حيث  م��ف�����ص��ل��ي��ا يف ع��م��ل��ي��ة 
اأّن  ال���ت���ح���ري���ات االأم���ن���ي���ة  ك�����ص��ف��ت 
االإرهابيني يا�صني العبيدي وجابر 
ليلتني  ق�صيا  قد  كانا  اخل�صناوي 
اأ�صبوع  نحو  قبل  النزل  داخ��ل هذا 
وجود  ليتبني  العملية،  تنفيذ  من 

منذ عملية ال�صعانبي التي اأ�صفرت 
وجرح  ع�صكريا   15 ا�صت�صهاد  عن 
و����ص���ع خمططات  ع��ل��ى  اآخ����ري����ن، 
االإرهاب  ملكافحة  م�صرتكة  اأمنية 
االإرهابية  للمجموعات  والت�صدي 
ت�صكل  التي  الغربية  املرتفعات  يف 
للباد  وحقيقيا  �صريحا  تهديدا 

وا�صتقرارها.
وت���ت���م���ث���ل ه�������ذه امل����خ����ط����ط����ات يف 
ت�������ص���ري���ع وت�������رية ع���م���ل���ي���ة ت���ب���ادل 
اال�صتخباراتية  االأمنية  املعلومات 

املكنى لقمان اأبو �صخر 21 من�صور 
تفتي�س، وهو متهم بارتكاب جرائم 
اإره��اب��ي��ة ع��ل��ى غ����رار ذب���ح اجلنود 
وا�صتهداف   2013 رم�����ص��ان  يف 
ال�صابق يف  ال��داخ��ل��ي��ة  م��ن��زل وزي���ر 
اأعوان  4 من  2014، وقتل  مايو 
الدرك التون�صي يف �صيدي علي بن 
عون، اإ�صافة اإىل تهريب االأ�صلحة 
وُيذكر  ول��ي��ب��ي��ا.  ت��ون�����س  واإىل  م��ن 
القيادات  اأّن  م��ت�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  يف 
تعكف  بتون�س  واالأمنية  الع�صكرية 

املرتفعات  وبع�س  اجل��ب��ل  مناطق 
احل�����دودي�����ة ل��ل��ق�����ص��اء ع���ل���ى هذه 
امل��ج��م��وع��ات. وح����ول اجل��ه��ة التي 
قال  ب��������اردو،  ع��م��ل��ي��ة  وراء  ت���ق���ف 
اأّن  عمار  ر�صيد  املتقاعد  اجل���رنال 
كتيبة عقبة بن نافع هي من كانت 
بباردو،  االإره��اب��ي��ة  العملية  وراء 
تنظيم  روج��ه  ال��ذي  الفيديو  واأّن 
واملغالطة،  ل��ل��ت��م��وي��ه  ك���ان  داع�����س 
املتطرف  التنظيم  ه���ذا  اأّن  ن��اف��ي��ا 

وراء العملية.

ونظريتها  االأم��ن��ي��ة  ال���ق���وات  ب���ني 
ال�صريع  وال���ت���ح���رك  ال��ع�����ص��ك��ري��ة، 
ب��ن��اء ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��وف��رة يف 
عمل  وت��ن�����ص��ي��ق  م�����ص��رتك��ة،  عملية 
الدوريات الع�صكرية عرب احلدود، 
وت��ب��ادل ���ص��ور امل��ط��ل��وب��ني، و�صرب 
ومنع  �صديد،  وح�صار  امني  ط��وق 
للجماعات  املوؤونة  و�صول  اإمكانية 
باالإ�صافة  ال�صعانبي،  يف  االإرهابية 
م�صرتكة  مت�����ص��ي��ط  ع��م��ل��ي��ات  اإىل 
عرب  متوا�صل  وب�صكل  ومتزامنة 

كيف �سقط لقمان اأبو �سخر يف �سباك الأمن التون�سي؟

هكذا انطلق املخطط والدعم اللوج�صتي وك�صف اخللية..! 
 كتيبة املوقعون بالدم توجه ر�سالة تهديد بالقتل اإىل عميد املحامني التون�سيني

اجلرنال املتقاعد ر�صيد عمار

لقمان اأبو �صخر

زهورعلى دماء االبرياء

تون�س موحدة �صد االرهاب االرهاب مر من هنا

كتيبة عقبة بن نافع كانت وراء العملية الإرهابية 
والفيديو الذي روجه تنظيم داع�ش كان للتمويه واملغالطة

حزب امل�صار يدعو اإىل تعريف موّحد لالإرهاب 
 ل�صبط اإ�صرتاتيجية وا�صحة داخليا وخارجيا ملكافحته 

كتيبة عقبة بن نافع جتدد تهديدها بالنتقام لقتل قياداتها 

عن طريق النرتنات:
األف تون�صي يتم ا�صتقطابهم 

�صنويا من قبل الإرهابيني
•• �لفجر – تون�ص - خا�ص

لاأمن  اآف��اق  جمعية  رئي�س  الهي�صري  اهلل  �صيف  الثاثاء  اأم�س  ك�صف 
قبل  من  �صنويا  ا�صتقطابهم  يتم  تون�صي  األ��ف  اأن  والديوانة  الداخلي 
االإرهابيني عن طريق االأنرتنات، واّن معدل 3 �صبان ي�صافرون يوميا 
للجهاد بعد دمغجتهم والتاأثري عليهم وذلك وفق درا�صة حديثة اأعدتها 
االأ�صاليب  من  االإل��ك��رتوين  االإره���اب  اأّن  الهي�صري  واعترب  اجلمعية.  
احلديثة التي ت�صتغلها التنظيمات االإرهابية للقيام بجرائمها،واأ�صاف 
اأّن و���ص��ائ��ل االت�����ص��ال احل��دي��ث��ة تت�صمن ع���دة م�����ص��ار وخم��اط��ر ومن 

خماطرها اال�صتقطابات التي تتم عرب املواقع االإلكرتونية. 

�صقيق الإرهابي لقمان اأبو �صخر مر�صح خلالفته 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225109 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  جولني ) توما�س( ليميتد 
وعنوانه  مابل هاو�س ، 149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو  1  تي    7  ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.
 الواقعة بالفئة : 28 

" كتب داخ��ل �صكل هند�صي على جانب   1 " و�صف العامة : ر�صم لقطار �صغري ذو وجه مبت�صم مع الرقم 
 القطار وحتته ر�صم ل�صكة حديد والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة . 

اال�ص��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم   225113 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  هيت ) اإم تي كيه ( ليمتد   
وعنوانه  مابل هاو�س ،  149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو  1  تي    7  ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
MIKE THE KNIGHT   كتبت باحلروف الاتينية حيث كتبت كلمة  و�صف العامة : العبارة 
MIKE بحجم كبري وخط عري�س مع ر�صم نقطة احلرف "i" على �صكل ري�صة وحتتها رقعة ذات نهايتني 
ملتفتني كتبت عليها عبارة "  THE KNIGHT" حيث كتبت كلمة " THE" بحجم �صغري وب�صكل 
مائل وعلى ميينها كتبت كلمة "  KNIGHT" بحجم اأكرب وخط اأعر�س ويف اخللف ر�صم على �صكل درع 

مائل يحده اإطار عري�س يتاألف من عدة دوائر �صغرية والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة  .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225114 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  هيت ) اإم تي كيه ( ليمتد   
وعنوانه  مابل هاو�س ،  149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو  1  تي    7  ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.
 الواقعة بالفئة : 28 

MIKE THE KNIGHT   كتبت باحلروف الاتينية حيث كتبت كلمة  و�صف العامة : العبارة 
MIKE بحجم كبري وخط عري�س مع ر�صم نقطة احلرف "i" على �صكل ري�صة وحتتها رقعة ذات نهايتني 
ملتفتني كتبت عليها عبارة "  THE KNIGHT" حيث كتبت كلمة " THE" بحجم �صغري وب�صكل 
مائل وعلى ميينها كتبت كلمة "  KNIGHT" بحجم اأكرب وخط اأعر�س ويف اخللف ر�صم على �صكل درع 

مائل يحده اإطار عري�س يتاألف من عدة دوائر �صغرية والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة  .
 اال�ص��رتاطات          :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225116 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  هيت ) اإم تي كيه ( ليمتد   
وعنوانه  مابل هاو�س ،  149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو  1  تي    7  ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
و�صف العامة : ر�صم ل�صخ�صية كرتونية �صاحكة على هيئة �صبي يرتدي ماب�س فار�س بطريقة مميزة .

 اال�ص��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225121 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  جوكر ، اإنك. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، األني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.  
 الواقعة بالفئة : 28 

و�صف العامة : الكلمة PINGU   كتبت باحلروف الاتينية بخط عري�س يف اأ�صفل ر�صم لبطريق يحمل 
ع�صى مع �صرة معلقة يف طرف الع�صى ويقف داخل ر�صم دائري والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة 

مميزة  .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225122 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم   هيت انرتتينمنت ليمتد 
وعنوانه  مابل هاو�س ، 149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو 1 تي   7 ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
كلمة  ك��ت��ب��ت  ح��ي��ث  ال��ات��ي��ن��ي��ة  ب���احل���روف  ك��ت��ب��ت   Angelina Ballerina و�صف العامة : ال��ع��ب��ارة 
Angelina  يف االأعلى بحجم كبري وخط عري�س وعلى جانبيها نقطتني دائريتني �صغريتني وحتتها 
�صكل  داخل  �صكل جنمة مائلة وجميعها  ر�صم على  ي�صارها  اأ�صغر وعلى  Ballerina بحجم  كتبت كلمة  

هند�صي مغلق ذو اإطار والكل باللونني االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة  .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225123 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  هيت انرتتينمنت ليمتد 
وعنوانه  مابل هاو�س ، 149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو 1 تي   7 ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.
 الواقعة بالفئة : 28 

كلمة  ك��ت��ب��ت  ح��ي��ث  ال��ات��ي��ن��ي��ة  ب���احل���روف  ك��ت��ب��ت   Angelina Ballerina و�صف العامة : ال��ع��ب��ارة 
Angelina  يف االأعلى بحجم كبري وخط عري�س وعلى جانبيها نقطتني دائريتني �صغريتني وحتتها 
�صكل  داخل  �صكل جنمة مائلة وجميعها  ر�صم على  ي�صارها  اأ�صغر وعلى  Ballerina بحجم  كتبت كلمة  

 هند�صي مغلق ذو اإطار والكل باللونني االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة  . 
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225124 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم هيت انرتتينمنت ليمتد 
وعنوانه  مابل هاو�س ، 149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو 1 تي   7 ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
و�صف العامة : العبارة HiT entertainment  كتبت باحلروف الاتينية بحجم �صغري ويف اأعاها 
ر�صم ملكعب مع حروف كلمة "  HiT" كتبت على اأوجه املكعب بخط عري�س وحجم كبري وجميعها باللونني 

االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة  .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225117 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  هيت ) اإم تي كيه ( ليمتد   
وعنوانه  مابل هاو�س ،  149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو  1  تي    7  ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.
 الواقعة بالفئة : 28 

و�صف العامة : ر�صم ل�صخ�صية كرتونية �صاحكة على هيئة �صبي يرتدي ماب�س فار�س بطريقة مميزة .
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225118 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  جوكر ، اإنك. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، األني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
يف  بطريق  ل��راأ���س  ر�صم  م��ع  عري�س  بخط  الاتينية  ب��احل��روف  كتبت     Pingu و�صف العامة : الكلمة 
اأعلى احلرف "g" من الكلمة والكل داخل �صكل بي�صوي حمدد وجميعها باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة 

مميزة
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225119 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  جوكر ، اإنك. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، األني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.  
 الواقعة بالفئة : 28 

يف  بطريق  ل��راأ���س  ر�صم  م��ع  عري�س  بخط  الاتينية  ب��احل��روف  كتبت     Pingu و�صف العامة : الكلمة 
اأعلى احلرف "g" من الكلمة والكل داخل �صكل بي�صوي حمدد وجميعها باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة 

مميزة  
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225120 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  جوكر ، اإنك. 
وعنوانه  830 �صاوث جرينفيل اأفينيو ، األني ،  تي اك�س 75002 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
و�صف العامة : الكلمة PINGU   كتبت باحلروف الاتينية بخط عري�س يف اأ�صفل ر�صم لبطريق يحمل 
ع�صى مع �صرة معلقة يف طرف الع�صى ويقف داخل ر�صم دائري والكل باالألوان االأبي�س واالأ�صود بطريقة 

مميزة  .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225125 
تاريخ اإيداع االأولوية     رقم وبلد االولوية        

 با�صم  هيت انرتتينمنت ليمتد 
وعنوانه  مابل هاو�س ، 149 توتنهام كورت رود ،  لندن  دبليو 1 تي   7 ان اف  اجنلرتا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.
 الواقعة بالفئة : 28 

و�صف العامة : العبارة HiT entertainment  كتبت باحلروف الاتينية بحجم �صغري ويف اأعاها 
ر�صم ملكعب مع حروف كلمة "  HiT" كتبت على اأوجه املكعب بخط عري�س وحجم كبري وجميعها باللونني 

االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة  .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225126 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  بريزم اآرت اآند ديزاين ليمتد 
 وعنوانه  مابل هاو�س ،  149 توتنهام كورت رود ، لندن ،  اجنلرتا ، دبليو  1  تي    7 ان اف  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ، لبا�س القدم ، واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
كلمة  ك��ت��ب��ت  ح��ي��ث  ال��ات��ي��ن��ي��ة  ب���احل���روف  ك��ت��ب��ت   )FIREMAN SAM( و�صف العامة : ال��ع��ب��ارة 
SAM بخط  FIREMAN بخط عري�س باللون االأبي�س املحدد باللون االأزرق وحتتها كتبت كلمة  
االأزرق  باللون  دائ��ري  �صكل  ذات  خلفية  على  االأبي�س  باللون  املحدد  االأح��م��ر  باللون  اأك��رب  وحجم  عري�س 
اإطار عري�س باللون االأ�صفر يتاألف من عدة روؤو�س دائرية عري�صة بارزة مع �صكل كروي �صغري  يحيطها 
اأعلى االطار باللون االأحمر واالأبي�س وحمدد باللون االأ�صفر وبداخله ر�صمني طوليني منحنيني  ر�صم يف 

باللون االأ�صفر  بطريقة مميزة  .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم 225127 
تاريخ اإيداع االأولوية     رقم وبلد االولوية        

 با�صم  بريزم اآرت اآند ديزاين ليمتد 
 وعنوانه  مابل هاو�س ،  149 توتنهام كورت رود ، لندن ،  اجنلرتا ، دبليو  1  تي    7 ان اف  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �صجرة عيد املياد.  
 الواقعة بالفئة : 28 

كلمة  ك��ت��ب��ت  ح��ي��ث  ال��ات��ي��ن��ي��ة  ب���احل���روف  ك��ت��ب��ت   )FIREMAN SAM( و�صف العامة : ال��ع��ب��ارة 
SAM بخط  FIREMAN بخط عري�س باللون االأبي�س املحدد باللون االأزرق وحتتها كتبت كلمة  
االأزرق  باللون  دائ��ري  �صكل  ذات  خلفية  على  االأبي�س  باللون  املحدد  االأح��م��ر  باللون  اأك��رب  وحجم  عري�س 
اإطار عري�س باللون االأ�صفر يتاألف من عدة روؤو�س دائرية عري�صة بارزة مع �صكل كروي �صغري  يحيطها 
اأعلى االطار باللون االأحمر واالأبي�س وحمدد باللون االأ�صفر وبداخله ر�صمني طوليني منحنيني  ر�صم يف 

باللون االأ�صفر  بطريقة مميزة  .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225129 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم ذا فيجي جريل ، اإنك . 
وعنوانه  2425 كولورادو اإيه يف ئي . ، �صويت بي310 ، �صانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90404 ، الواليات املتحدة 

االمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املطاعم .
 الواقعة بالفئة : 43 

بخط  ال��ربت��ق��ايل  ب��ال��ل��ون  الاتينية  ب��احل��روف  كتبت   VEGGIEGRILL و�صف العامة : الكلمة 
 عري�س مع ر�صم نقطة احلرف "i" على �صكل ورقة نبات باللون االأخ�صر بطريقة مميزة . 

اال�ص��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم 224915 
تاريخ اإيداع االأولوية     رقم وبلد االولوية        

 با�صم  النغهام هوتيلز انرتنا�صيونال ليميتد . 
وعنوانه  الطابق 33 ، جريت اإيجل �صنرت ،  23 هاربورد رود ، وان�صاي ، هونغ كونغ .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة العمارات ؛ تاأجري ال�صقق ؛ وكاء االإ�صكان ؛ تاأجري املكاتب ) عقارات( ؛ تاأجري ال�صقق ال�صكنية ؛ تثمني 

العقارات ؛ وكاالت العقارات ؛ �صم�صرة العقارات ؛ تاأجري العقارات ؛ اإدارة العقارات .
 الواقعة بالفئة :  36 

و�صف العامة : الكلمة CORDIS   كتبت باحلروف الاتينية الكبرية ويف اأعاها ر�صم ل�صكل هند�صي 
والكل باللونني االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة  .

اال�ص��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم 224916 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  النغهام هوتيلز انرتنا�صيونال ليميتد . 
وعنوانه  الطابق 33 ، جريت اإيجل �صنرت ،  23 هاربورد رود ، وان�صاي ، هونغ كونغ .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  النزل  ؛  الن�صد  على  وامل�صروبات  االأطعمة  تقدمي  خدمات  ؛   ) والنزل  الفنادق   ( االإق��ام��ة  تاأمني  مكاتب 
حجز النزل ؛ اإيواء احليوانات ؛ املقاهي ؛ الكافترييات ؛ توفري ت�صهيات اأرا�صي املخيمات ؛ املطاعم املوؤقتة 
نحت  خدمات  ؛  وال�صراب  بالطعام  التموين  خدمات  ؛  النهارية  احل�صانة  دور  ؛   ) الكانتينات   ( املتنقلة  اأو 
الطعام ؛ خدمات خميمات العطات ) اأماكن اإقامة ( ؛ احلجز يف الفنادق ؛ خدمات الفنادق ؛ تاأجري غرف 
الوجبات  تقدمي  مطاعم  ؛  الذاتية  اخلدمة  مطاعم  خدمات  ؛  املطاعم  ؛  ال�صغرية  الفنادق  ؛  االإجتماعات 

اخلفيفة ؛ تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة ؛ حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة ؛ اأماكن اإقامة ال�صياح .
 الواقعة بالفئة :  43 

و�صف العامة : الكلمة CORDIS   كتبت باحلروف الاتينية الكبرية ويف اأعاها ر�صم ل�صكل هند�صي 
والكل باللونني االأبي�س واالأ�صود بطريقة مميزة  .

اال�ص��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم 224917 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  النغهام هوتيلز انرتنا�صيونال ليميتد . 
وعنوانه  الطابق 33 ، جريت اإيجل �صنرت ،  23 هاربورد رود ، وان�صاي ، هونغ كونغ .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة العمارات ؛ تاأجري ال�صقق ؛ وكاء االإ�صكان ؛ تاأجري املكاتب ) عقارات ( ؛ تاأجري ال�صقق ال�صكنية ؛ تثمني 

العقارات ؛ وكاالت العقارات ؛ �صم�صرة العقارات ؛ تاأجري العقارات ؛ اإدارة العقارات .
 الواقعة بالفئة : 36 

و�صف العامة : ر�صم مربع ال�صكل يتاألف من ر�صوم عديدة الأ�صكال هند�صية �صغرية مكررة بطريقة مميزة  
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم 224918 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  النغهام هوتيلز انرتنا�صيونال ليميتد . 
وعنوانه  الطابق 33 ، جريت اإيجل �صنرت ،  23 هاربورد رود ، وان�صاي ، هونغ كونغ .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  النزل  ؛  الن�صد  على  وامل�صروبات  االأطعمة  تقدمي  خدمات  ؛   ) والنزل  الفنادق   ( االإق��ام��ة  تاأمني  مكاتب 
حجز النزل ؛ اإيواء احليوانات ؛ املقاهي ؛ الكافترييات ؛ توفري ت�صهيات اأرا�صي املخيمات ؛ املطاعم املوؤقتة 
نحت  خدمات  ؛  وال�صراب  بالطعام  التموين  خدمات  ؛  النهارية  احل�صانة  دور  ؛   ) الكانتينات   ( املتنقلة  اأو 
الطعام ؛ خدمات خميمات العطات ) اأماكن اإقامة ( ؛ احلجز يف الفنادق ؛ خدمات الفنادق ؛ تاأجري غرف 
الوجبات  تقدمي  مطاعم  ؛  الذاتية  اخلدمة  مطاعم  خدمات  ؛  املطاعم  ؛  ال�صغرية  الفنادق  ؛  االإجتماعات 

اخلفيفة ؛ تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة ؛ حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة ؛ اأماكن اإقامة ال�صياح .
 الواقعة بالفئة : 43 

و�صف العامة : ر�صم مربع ال�صكل يتاألف من ر�صوم عديدة الأ�صكال هند�صية �صغرية مكررة بطريقة مميزة  
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373
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عربي ودويل
الزياين: املنظومات الدفاعية اخلليجية امل�صرتكة عززت اجلاهزية والثقة بني دول التعاون

•• �لكويت -و�م: 

ال��ت��ع��اون ل��دول اخلليج  ال��ع��ام ملجل�س  اأك��د معايل االأم���ني 
ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب��ن را���ص��د ال���زي���اين اأن 
املنظومات الدفاعية واالأمنية اخلليجية امل�صرتكة ت�صهم 
يف  التعاون  جمل�س  دول  بني  والثقة  اجلاهزية  تعزيز  يف 

املجال الع�صكري ويف اإدارة املخاطر واالأزمات.
ملجل�س  االأع��ل��ى  املجل�س  ق���رار  اىل  ال�صدد  ه��ذا  واأ���ص��ار يف 
حاالت  الإدارة  ال��ت��ع��اون  جمل�س  م��رك��ز  ب��اإن�����ص��اء  ال��ت��ع��اون 
الطوارئ وال�صرطة اخلليجية والقيادة الع�صكرية املوحدة 
واالأكادميية اخلليجية للدرا�صات اال�صرتاتيجية واالأمنية 
والدفاعية مما ي�صهم يف زيادة التن�صيق والتعاون فيما بني 

دول املجل�س وكذلك مع الدول ال�صقيقة وال�صديقة. جاء 
ت�صريحات الزياين خال م�صاركته يف حفل اختتام مترين 
بح�صور  ام�س  الكويت  بدولة  اأقيم  ال��ذي  العقبان  ح�صم 
ووف��ود ع�صكرية من  الكويت  بدولة  االأرك��ان  رئي�س هيئة 

دول جمل�س التعاون و الدول امل�صاركة يف التمرين.
متارين  ب�صل�صلة  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  واأ����ص���اد 
دول  ق��وات  ق���درات  تعزيز  يف  ت�صاهم  التي  العقبان  ح�صم 
جمل�س التعاون ويف رفع م�صتوى املهنية وتقوية الروابط 
ال�صقيقة  ال���دول  وم��ع  املجل�س  دول  ب��ني  فيما  الع�صكرية 

وال�صديقة.
واأكد الدكتور عبداللطيف الزياين اأن النجاح يف التعامل 
مع االأزمات يتوقف على مدى اال�صتعداد والدقة يف القيام 

ال�صامل  التعاون  اأهمية  املخاطر م�صريا اىل  اإدارة  مبهمة 
بني كافة اجلهات املعنية على امل�صتوى الوطني والدويل.

اإن جمل�س التعاون يعمل على جتاوز  العام  وق��ال االأم��ني 
كافة التحديات التي تواجهه يف حتقيق ا�صتجابة م�صرتكة 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة منها  ب��رام��ج  تبني  ع��ن ط��ري��ق  االأزم�����ات  الإدارة 
حمدثة  اإقليمية  بيانات  قاعدة  و�صيانة  وتنفيذ  ت�صميم 
وو�صع برنامج �صامل لتوعية كافة �صرائح املجتمع وتعزيز 
مركز اإدارة الطوارئ واحلاجة اىل نهج �صامل للتعامل مع 
االأزم��ات. واأع��رب االأمني العام عن �صكره وتقديره لدول 
املجل�س على اهتمامها وحر�صها على ا�صت�صافة مثل هذه 
التمارين املتميزة وا�صتمرار تطويرها بالتعاون مع القوات 

ال�صقيقة وال�صديقة.

نائب رئي�ش الوزراء 
الفل�صطيني يقدم ا�صتقالته

•• ر�م �هلل-وكاالت:

قّدم نائب رئي�س الوزراء وزير االقت�صاد الفل�صطيني حممد م�صطفى، 
رامي  احلكومة  لرئي�س  من�صبه  م��ن  ا�صتقالته  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ظهر 

احلمد هلل.
احلكومة  اجتماع  خ��ال  ج���اءت  اال�صتقالة  اإن  م�صطفى  مكتب  وق���ال 

االأ�صبوعي ام�س دون االإف�صاح عن اأ�صباب اال�صتقالة.
ي�صار اإىل اأن م�صطفى ي�صغل جلانب كونه وزيرا لاقت�صاد ونائب رئي�س 
الفل�صطيني  اال�صتثمار  �صندوق  رئا�صة  االقت�صادية،  لل�صوؤون  ال��وزراء 

و�صركة �صند التي تورد االأ�صمنت اإىل قطاع غزة.

�صد توغل لبوكو حرام يف النيجر 

الهيئة العاملية للعلماء امل�صلمني توؤيد عا�صفة 
احلزم وحتمل احلوثيني م�صوؤولية ما يجري باليمن

مفتي ال�صعودية يدعو الإعالميني اإىل املو�صوعية يف نقل املعلومات 

الثني يبحث مع رو�صيا وال�صني ت�صليح اجلي�ش الليبي

•• �لريا�ص-وكاالت:

ال�صعودي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
االأم������������ري �����ص����ع����ود ال���ف���ي�������ص���ل يف 
اإن  ام���������س  ن�������ص���رت  ت�������ص���ري���ح���ات 
ال�صعودية  تقوده  ال��ذي  التحالف 
���ص��ي��وا���ص��ل ه���ج���وم���ه ع���ل���ى ق����وات 
احلوثي املعار�صة للرئي�س اليمني 
اأن  ع��ب��د رب���ه م��ن�����ص��ور ه����ادي اإىل 

ت�صتقر االأو�صاع يف اليمن.
ال�صورى  جم��ل�����س  ح�����ص��اب  ون���ق���ل 
االأمري  عن  تويرت  على  ال�صعودي 
���ص��ع��ود ق��ول��ه : ن��ح��ن ل�����ص��ن��ا دعاة 
طبولها  ق��رع��ت  اإذا  ول��ك��ن  ح���رب 

فنحن جاهزون لها.
احلزم  :عا�صفة  ق��ول��ه  عنه  ون��ق��ل 
يف  ال�صرعية  عن  للدفاع  �صت�صتمر 
اليمن حتى حتقق اأهدافها ويعود 

اليمن اآمنا م�صتقرا وموحدا.
وزي���ر اخلارجية  اأع��ل��ن  م��ن جهته 
ال��دك��ت��ور ريا�س  امل��ك��ل��ف  ال��ي��م��ن��ي 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأن  ي����ا�����ص����ني، 
اليمنية �صتبا�صر عملها موؤقتاً من 
انتهاء  ح��ني  اإىل  الريا�س  مدينة 
اليمن،  يف  اال�صتثنائية  االأو���ص��اع 
اجلزيرة  �صحيفة  ذكرته  ملا  وفقاً 

ال�صعودية ام�س الثاثاء.
ويف م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف ع��ق��ده وزير 
ال�صفارة  مبقر  اليمني،  اخلارجية 
�صمود  ح��َي��ا  ب��ال��ري��ا���س،  اليمنية 

•• عو��سم-وكاالت:

ق�����ال م��ن�����ص��ق االحت�������اد االأوروب��������ي 
مل���ك���اف���ح���ة االإره���������������اب، ج����ي����ل دي 
اآالف   5 ن���ح���و  اإن  ك����ري���������ص����وف، 
م���ت���ط���رف اأوروب���������ي ي��ن�����ص��ط��ون يف 

ال�صرق االأو�صط.
ف��ي��ف بلجيك  ون��ق��ل��ت ���ص��ح��ي��ف��ة  
كري�صوف  ك���ل���م���ة  ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي���ة، 
اخلارجية  ال�������ص���وؤون  جل��ن��ة  اأم�����ام 
التي رد فيها  ب��االحت��اد االأوروب����ي، 
االأوروبيني  ع��دد  ح��ول  �صوؤال  على 
الذين �صافروا للتطرف يف ال�صرق 
اآالف  ب�5  ق��دره��م  االأو���ص��ط، حيث 

�صخ�س.
واأو���ص��ح امل�صوؤول االأوروب���ي اأن��ه مت 
اتخاذ خطوات ملمو�صة يف االأ�صهر 
االأخرية يف جمال مكافحة االإرهاب 
وخا�صة على �صبكة االنرتنت، لكنه 
يف الوقت ذاته اأعرب عن اأ�صفه الأن 
عملية تبادل املعلومات بني الدول 
االأع�������ص���اء يف االحت������اد االأوروب�������ي 
االأوروبية  ال�صرطة  يوروبول  ومع 

جتري بوترية بطيئة.
واأ�صار كري�صوف اإىل اأنه يجب اتخاذ 
الفجوة  ل�صد  فقط  لي�س  التدابري 
يتعلق  فيما  االأوروب����ي  القانون  يف 
اأي�صا  ول��ك��ن  االإره������اب،  مب��ك��اف��ح��ة 
العامل  ل��دول  اإلهام  م�صدر  لنكون 
اإيجاد  يف  يرغبون  ال��ذي��ن  الثالث 
مبا  الق�صائية  للماحقة  �صيا�صة 

يتفق مع احرتام حقوق االإن�صان.
ك���ري����ص���وف يف  وت����وق����ع ج���ي���ل دي 

اآلة  ال�����ص��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف م��واج��ه��ة 
وحليفهم  ل���ل���ح���وث���ي���ني  ال���ق���م���ع 
ع��ل��ي عبداهلل  ال�����ص��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
�صالح، كما حيا الدول امل�صاركة يف 
حتالف عا�صفة احلزم وعلى راأ�صها 

اململكة العربية ال�صعودية.
التي  ال��ق��رارات  اإىل  الوزير  واأ���ص��ار 
اأّي��دت عا�صفة احلزم يف قمة �صرم 
اإجماعاً عربياً  ال�صيخ التي عك�صت 
تقدمنا  وق�������ال:  م�������ص���ب���وق،  غ����ري 

ب�����ص��ب��ب ان�����ع�����دام اال�����ص����ت����ق����رار يف 
الباد.

وقالت اخلطوط اجلوية الرتكية 
االإلكرتوين  موقعها  على  بيان  يف 
مطاري  اإىل  رحلة   20 الغت  اإنها 

عدن و�صنعاء الدوليني.
ب��دوره��ا اأج��ل��ت دول���ة ال��ه��ن��د اأكر 
من 400 من رعاياها املقيمني يف 
اليمن بعد خم�صة اأيام من انطاق 

عا�صفة احلزم �صد احلوثيني.

عمليات  ق��ي��ادة  اإىل  ط��ل��ب��ات  ب��ع��دة 
اإن  �صعبنا  العا�صفة، ونقول الأبناء 
عليهم �صيء من ال�صرب وال�صمود، 
العاجل  القريب  امل��دد  و�صياأتيهم 

من الدول املتحالفة.
اخلطوط  �صركة  قالت  االث��ن��اء  يف 
الغت  اإن�����ه�����ا  ال����رتك����ي����ة  اجل�����وي�����ة 
ال��رح��ات اجل��وي��ة م��ن ا�صطنبول 
الثاثاء  م��ن  اب���ت���داء  ال��ي��م��ن  اإىل 
ني�صان  اإبريل  وحتى اخلام�س من 

ت�صريحات يف �صهر مار�س اجلاري، 
هجوما  ال��ق��اع��دة  تنظيم  ي�صن  اأن 
ليثبت  اأوروب��������ا  دول  يف  اإره���اب���ي���ا 
اأنه مل يفقد قيادة  لتنظيم داع�س 
اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي، م�����ص��ريا  االإره�����اب 
يتلقون  ال��ذي��ن  االأوروب����ي  ال�صباب 
اأفكارا متطرفة يف املعتقات اأو من 
ي�صكلون  االن��رتن��ت،  �صبكة  خ��ال 

تهديدا اأمنيا على اأوروبا.
الداخلية  وزارة  ق��ال��ت  ذل���ك،  اىل 
الق�صر  م��ن  اث��ن��ني  اإن  اال���ص��ب��ان��ي��ة 
ا�صبانيا  ����ص���رق  ب�����ص��م��ال  اع���ت���ق���ا 
ام�������س ح��ي��ث كانا  يف وق����ت م��ب��ك��ر 

الداعمة  االإرهابية  ال�صفوف  من 
لتنظيم داع�س .

واأ�صافت اأن القا�صرين تخلفا عن 
الدرا�صة يف بادالونا وبداآ التعلم يف 
وكان من  باملغرب.  اإ�صامي  مركز 
اأن ي�صافرا �صباح ام�س عرب  املقرر 
املغرب اإىل تركيا ومنها اإىل �صوريا 
ذلك  يف  مب��ا  منهما  امل��ق��رب��ني  واأن 
بهذا  كاملة  دراي���ة  على  والدتهما 

االأمر.
ا����ص���ب���ان���ي���ا ج����ه����ود منع  وع���������ززت 
امل�����������ص�����وؤول�����ني ع�����ن ال���ت���ج���ن���ي���د يف 
ا�صتهداف  من  املت�صددة  اجلماعات 

يعتزمان ال�صفر اإىل �صوريا للقتال 
مع املت�صددين.

واأل����ق����ت ال�����ص��رط��ة ال��ق��ب�����س على 
ال��ق��ا���ص��ري��ن وك���اه���م���ا اأق�����ل من 
اآخ���ري���ن تدور  واث���ن���ني  ع��ام��ا   16
مداهمة  يف  ال�����ص��ب��ه��ات  ح��ول��ه��م��ا 
مبدينة بادالونا املطلة على البحر 
امل��ت��و���ص��ط وال���ت���ي ت��ب��ع��د ن��ح��و 11 

كيلومرتا عن بر�صلونة.
وقالت الوزارة يف بيان : �صافر �صقيق 
للقا�صرين اإىل �صوريا بالفعل بعد 
وقتل  جهادية  جماعات  جندته  اأن 
ك��ان جزءا  اأن��ه  2014 ويعتقد  يف 

اأك��رب ال��دي��ن، املتحدث  وق��ال �صيد 
الهندية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�صم 
اإىل  ج�����واً  ن��ق��ل��وا  ه���ن���دي���اً   80 اإن 
املقابل من  ال�صاطئ  جيبوتي على 
خليج عدن، ولكن مل يت�صن القيام 
ب���رح���ات ط����ريان الإج�����اء رعايا 

اآخرين ام�س الثاثاء.
نقلتها  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  واأ�����ص����اف 
اإن  روي��رتز،  العاملية  االأنباء  وكالة 
ترحيلهم  ي���ج���ري  ه���ن���دي   400
ب��ح��راً م��ن ع���دن و���ص��ي�����ص��ل��ون اإىل 

جيبوتي .
الهندي  اجل���و  ���ص��اح  اأن  واأو����ص���ح 

�صيتوىل اإعادتهم اإىل بادهم.
التوايل،  ع��ل��ى  ال�����ص��اد���س  ول��ل��ي��وم 
ت��وا���ص��ل ط���ائ���رات حت��ال��ف عربي 
اإ�صامي، تقوده ال�صعودية، ق�صف 
للحوثيني  تابعة  ع�صكرية  مواقع 
اأ�صمتها  عملية  �صمن  ال��ي��م��ن،  يف 
عا�صفة احلزم، التي انطلقت فجر 
اخلمي�س املا�صي، ا�صتجابة لدعوة 
ع�صكرياً  بالتدخل  هادي،  الرئي�س 
ل�حماية اليمن و�صعبه من عدوان 

امليل�صيات احلوثية.
وق����ال ���ص��اه��د ع��ي��ان ل���روي���رتز اإن 
ق�����ص��ف��ا م��دف��ع��ي��ا ا���ص��ت��ه��دف مبنى 
�صكنيا يف مدينة عدن اجلنوبية يف 
عن  واأ�صفر  الثاثاء  ام�س  اليمن 
مقتل ع�صرة من امل�صلحني املوالني 

للرئي�س عبد ربه من�صور هادي.

���ص��غ��ار ال�����ص��ن م��ن��ذ ال��ه��ج��وم على 
الفرن�صية  اإب���دو  ���ص��اريل  �صحيفة 

ال�صاخرة يف باري�س هذا العام.
يف االث��ن��اء ق��ال م��دع��ون ام�����س  اإن 
ال��ن��م�����ص��ا ات���ه���م���ت ف���ت���ى ي��ب��ل��غ من 
جرائم  ب��ارت��ك��اب  ع��ام��ا   14 العمر 
اأن بحث عن  ب��االإره��اب بعد  تتعلق 
االنرتنت  على  قنبلة  �صنع  كيفية 
يوؤيدون  مت�صددين  م��ع  وت��وا���ص��ل 

مقاتلي تنظيم داع�س يف �صوريا.
اأ�صرة  م���ن  ال��ف��ت��ى وه����و  واح��ت��ج��ز 
يناير  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  ت��رك��ي��ة 
اأن�صطة  كانون الثاين لا�صتباه يف 

لها �صلة باالإرهاب.
و�صافر اأكر من 170 �صخ�صا من 
االأو�صط  ال�صرق  للقتال يف  النم�صا 
ح�صبما اأفادت وزارة الداخلية ولقي 
بع�صهم حتفه. وي�صود اخلوف من 
وق��وع هجمات يف اأوروب��ا وال �صيما 
اإ�صاميون  اأن قتل مت�صددون  بعد 

17 �صخ�صا يف باري�س.
ب���ا����ص���م مكتب  م��ت��ح��دث��ة  وق����ال����ت 
�صانكت بولنت عا�صمة  االإدع��اء يف 
والية النم�صا ال�صفلى اإن ال�صلطات 
بيانات  على  اتهاماتها  يف  ا�صتندت 
عرت عليها يف جهاز باي �صتي�صن 
اخلا�س بالفتى مبا يف ذلك خطط 
من  حتميلها  مت  ق��ن��اب��ل  لت�صنيع 

على االنرتنت.
ت�صل  مل��دة  ال�صجن  الفتى  ويواجه 
بتاأييد  اأدي��ن  اإذا  اأع��وام  اإىل خم�صة 
ل�صن  والتخطيط  اإرهابية  منظمة 

هجوم.

اخلارجية اليمنية تبا�سر عملها من الريا�س

ال�صعودية توؤكد ا�صتمرارها يف الدفاع عن ال�صرعية يف اليمن 

ا�سبانيا تعتقل قا�سرين حاول ال�سفر اإىل �سوريا 

اآلف متطرف اأوروبي ين�صطون يف ال�صرق الأو�صط   5

••طر�بل�ص-وكاالت:

املوؤقتة  الليبية  احلكومة  رئي�س  الثني  اهلل  عبد  اأج��رى 
التي حتظى باأتييد دويل، لقاء ب�صفراء رو�صيا االحتادية 
اإبرام �صفقات ت�صليح  وال�صني ال�صعبية، من اأجل بحث 

اجلي�س الوطني الليبي.
وقال م�صدر مطلع باحلكومة الليبية اأن الرئي�س عبد 
اهلل ال��ث��ن��ي ع��ق��د اج��ت��م��اع��ني مهمني ق��ب��ل ي��وم��ني، مع 
وال�صفري  اإيفان مولتكوف  ليبيا  الرو�صي لدى  ال�صفري 
اأثناء  التون�صية  العا�صمة  يف  ق���وه،  ت�صي  يل  ال�صيني 
خلفية  على  ل��اإره��اب،  مناه�صة  م�صرية  يف  م�صاركته 

هجوم متحف باردو.
واأ����ص���اف امل�����ص��در م��ف�����ص��ًا ع���دم ال��ك�����ص��ف ع���ن هويته، 
خطة  ب�صاأن  لل�صفريين،  وا�صحة  روؤي���ة  ق��دم  الثني  اأن 
احلكومة واجلي�س ملكافحة االإرهاب، وا�صتعادة املدن من 
قب�صة امللي�صيات امل�صلحة واالإرهابية، واأبدى لهم اأهمية 
على  �صيطرتها  لب�صط  ال�صرعية،  احلكومة  م�صاعدة 

•• نيامى-�أ ف ب:

اعلن م�صدر ع�صكري ت�صادي ان مقاتلني من جماعة بوكو 
حرام قاموا بعملية توغل  ام�س االأول االثنني يف جنوب 
قاما  والنيجريي  الت�صادي  اجلي�صني  لكن  نيجرييا  �صرق 
ب�صدهم باجتاه �صمال �صرق نيجرييا املجاورة. وقال ع�صو 
يف جمل�س بلدي يف جنوب �صرق النيجر ان عددا كبريا من 
عنا�صر بوكو حرام قتلوا، لكن امل�صدر الع�صكري الت�صادي 
انه  البلدي  املجل�س  الع�صو يف  ه��ذا  واك��د  ذل��ك.  يوؤكد  مل 

•• مكة �ملكرمة-و�م: 

اأكدت الهيئة العاملية للعلماء امل�صلمني تاأييدها حتالف 
احلوثيني  املتمردين  وحملت  اليمن  يف  احل��زم  عا�صفة 
م�����ص��وؤول��ي��ة م��ا ج��رىم��وؤك��دة وج���وب ردع��ه��م وحجزهم 
الهيئة  “اإن  ام�س  بيان  الهيئة يف  وقالت  عن متاديهم. 
احلوثي  التمدد  ترقب  وهي  امل�صلمني  للعلماء  العاملية 
املارق وماجره من ويات على اليمن لتنفيذه الأجندات 
االأم��ر هناك  اإليه  اآل  وم��ا  اأح��د  خارجية ال تخفى على 
من ف�صاد ودم��ار وم��ا ك��ان من ه��ذه الفرقة من رف�س 
الدولية  للمواثيق  وتنكر  واالإ���ص��اح  احل���وار  ل��ن��داءات 
فاإن علماء امل�صلمني يف هذه الهيئة يحملونها م�صوؤولية 

ما جرىويرون وجوب ردعها وحجزها عن متاديها«.
العربية  اململكة  ق��ادت��ه  ال���ذي  التحالف  ت��اأي��ي��د  واأك����دت 
ال�صعودية يف عا�صفة احلزم �صد هذا التمدد ال�صفوي 
اإىل تعزيز  املارقداعية قادة االأمة العربية واالإ�صامية 
ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف واالن�����ص��م��ام اإل��ي��ه��ل��م��ا ف��ي��ه م���ن ن�صرة 

•• �لريا�ص-و�م:

مفتي  ال�صيخ  اآل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  �صماحة  دع��ا 
عام اململكة العربية ال�صعودية رئي�س هيئة كبار العلماء واإدارة 
البحوث العلمية واالإفتاء..االإعاميني اإىل تعزيز دور اللحمة 
ب��احل��ق وال�����ص��دق وامل��و���ص��وع��ي��ة يف نقل  الوطنية وال��ت��وا���ص��ي 
التوا�صل  �صبكات  اأو  االإع��ام  و�صائل  عرب  وتبادلها  املعلومات 
اأو  النيل  ي��ح��اول  م��ن  لكل  بالت�صدي  مطالبا   .. االجتماعي 
ال�صعودية   االأنباء  وكالة  ونقلت  اململكة.  وحلمة  باأمن  العبث 
وا�س عن املفتي يف كلمته خال ا�صتقباله الليلة قبل املا�صية 
االإعاميني  دعوتة   ..“ الريا�س  اإعاميي  “ ملتقى  اأع�صاء 
ليكونو �صاحا منيعا �صد االأعداء و التنا�صح فيما بينهم ملنع 
كل مف�صد اأو �صال من كتابة �صيء �صيء والتعاون وال�صعي اإىل 
و  الكاذبة  واالأقاويل  االأراجيف  نقل  والبعد عن  االأمة  تثبيت 

تعزيز �صف املجتمع �صواء عرب و�صائل االإعام اأو عرب �صبكات 
التوا�صل االجتماعي. كما دعا اإىل تو�صيح حقيقة احلمات 
هذا  يف  خا�صة  اململكة  �صد  االأع����داء  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  املغر�صة 
القيادة  لتاأييد  التكاتف  اجلميع  على  يحتم  ال���ذي  ال��وق��ت 
فيما تقوم به من اأجل الذود على الباد وحتقيق االأمن لها 
احلوثيني  فئة  بط�س  من  اليمن  يف  اإخوتنا  اإنقاذ  عن  ف�صا 
امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ق���رار  وو���ص��ف   . ال�صالني 
�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود البدء يف عملية عا�صفة احلزم 
ب�اخلطوة   .. واالإ�صامية  العربية  ال��دول  مب�صاعدة عدد من 
من  اليمن  م�صاعدة  اإىل  وال��ه��ادف  ال�صالح  والعمل  املباركة 
ظلم ملي�صيات احلوثي التي حتارب الدين و�صد من يحاول 
على  امل�صاعدة  ع��دم  اإىل  االإع��ام��ي��ني  ونبه  ببادنا.  امل�صا�س 
انت�صار اخلطاأ الأن االأعداء يرتب�صون باالأمة و يت�صيدون ما 
ينم على اإثارة اخلافات ويحاولون حتريفه لتاأليب املجتمع 

بيننا  فيما  االأخ��ط��اء  لتجاوز  احلاجة  اأم�س  يف  نحن  حني  يف 
االأعداء.  �صد  واح��دا  �صفا  الوقوف  يف  والتفكري  كانت  مهما 
كاأنهم  و  امل�صلمني  بني  يند�صون  الذين  املرجفني  من  وح��ذر 
منهم وهم يف احلقيقة يحاولون ا�صتغال االأحداث التي متر 
واأكد   . بادنا  على  احل��اق��دة  ماآربهم  حتقيق  يف  املنطقة  بها 
اجلنود  به  يقوم  فيما  حقيقي  �صريك  االإع���ام  اأن  ال�صيخ  اآل 
يف  الوطن  عن  الدفاع  اأج��ل  من  م�صنية  جهود  من  البوا�صل 
معلومات  ونقل  كتابة  يف  امل�صاركة  خ��ال  م��ن  القتال  جبهة 
تخدم جهودهم يف اجلبهة وال�صعي لن�صر اخلري وال�صاح يف 
اجلاليات  اأبناء  بني  الفتنة خا�صة  اإث��ارة  عن  والبعد  املجتمع 
�صنوات  منذ  بادنا  يف  يعي�صون  الذين  واالإ�صامية  العربية 
وعا�صوا بيننا وعملوا معنا. ودعا اإىل دعم اجلنود البوا�صل يف 
اأمن وا�صتقرار  اأجل  اجلبهة الأنهم يقومون بعمل �صالح من 

الباد واملنطقة. 

كامل الرتاب الليبي.
واأ�صار اإىل اأن ال�صفري الرو�صي وال�صيني، اأبديا ا�صتعداد 
ب��اده��م��ا م�����ص��اع��دة ل��ي��ب��ي��ا، وامل�����ص��اه��م��ة يف رف���ع قدرات 
اجلي�س الليبي، والعمل على مكافحة االإرهاب، لكن دون 

حتديد �صكل وا�صح لهذه امل�صاعدة.
ات��خ��اذ خطوات  اأهمية  على  اأك���دوا  ال�����ص��ف��راء،  اأن  واأك���د 
ملمو�صة لدعم احلكومة، حتى تقوم مبهاما ب�صكل اأكرب 

على االأر�س.
وجمد جمل�س االأمن الدويل، قراراً تقدمت به اململكة 
االأردن���ي���ة م���وؤخ���راً، ب�����ص��اأن ال�����ص��م��اح ب��رف��ع ح��ظ��ر جزئي 
اإىل ليبيا، بهدف توريد �صفقة �صاح  ل��واردات ال�صاح 

حمدودة للجي�س الليبي، ملكافحة االإرهاب.
ودع��م احلكومة  ال�صاح  توريد  االأم��ن  واأرج���ئ جمل�س 
ليبيا،  يف  ال�صيا�صية  الت�صوية  جن��اح  بعد  اإال  واجلي�س، 
وت�صكيل حكومة توافقية الإنهاء االأزمة، خوفاً من وقوع 
ال�صاح يف االأيدي اخلطاأ، يف حال مت ت�صديره اإىل ليبيا 

يف هذه املرحلة.

ام�س  وق��ع  ال��ذي  اال�صتباك  يف  املهاجمني  معدات  تدمري 
االأول االثنني يف منطقة بو�صو البلدة النيجرية القريبة 
امل�����ص��دران ان  م��ن احل���دود ب��ني النيجر ونيجرييا. وق��ال 
املهاجمون وبينها  ي�صتخدمها  اآليات على االقل كان  اربع 
ان��ه مت  الت�صادي  الع�صكري  امل�صدر  واك��د  دم��رت.  مدرعة، 
�صد املهاجمني اىل نيجرييا. و�صرح ع�صو املجل�س البلدي 
انهم فروا حتى ماالم فاتوري املدينة النيجريية القريبة 
من بو�صو والتي قال اجلي�صان النيجريي والت�صادي انهما 

يريدان ا�صتعادتها من بوكو حرام.

امل��ظ��ل��وم على ال��ظ��امل واالأخ����ذ على ي��دي��ه. واأ���ص��اف��ت : 
زائفة  ب�صعارات  تدثرت  مارقة  �صالة  احلوثيني  فرقة 
وخ��رج��ت ع��ن امل��ن��ه��ج االإ���ص��ام��ي احل��ق��وال��ه��ي��ئ��ة تدعو 
جميع اأبناء االأمة االإ�صامية اإىل اإدراك خطرهم وف�صاد 
هذا  االأ���ص��ول  ومناق�صتها  املعتقدات  ه��ذه  معتقداتهم 

الدين القومي.
التيقظ  اإىل  اليمن  ال�صنة يف  اأه��ل  الهيئة عموم  ودع��ت 
خل���ط���ورة امل�����ص��روع ال�����ص��ف��وي ال��ط��ائ��ف��ي ال����ذي يحاك 
كلمتهم  واجتماع  �صفوفهم  بوحدة  وتطالبهم  �صدهم 
وتنا�صي اخلافات فيما بينهم منا�صدة االأمة االإ�صامية 
جمابهة امل�صروع ال�صفوي االإيراين الذي ي�صتطري �صره 
يف خمتلف البلدان وميار�س القتل والعدوان يف اليمن 
الفار�صية  اإم��رباط��وري��ت��ه��م  لتحقيق  وال�����ص��ام  وال��ع��راق 
تروجها  التي  ال�صائعات  ك��ذب  على  و���ص��ددت  املزعومة. 
اإيران واحلوثيون من اإ�صتهداف طريان حتالف عا�صفة 
املجتمع  تاأييد  اأج��ل ك�صب  وذل��ك من  للمدنيني  احل��زم 

الدويل لهم وت�صويه هذه العا�صفة احلازمة.



األربعاء  -  1  أبريل    2015  م   -   العـدد    11373 
Wednesday  1  April   2015  -  Issue No   1137316

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/22   املودعة حتت رقم 225601 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ات�س . لوندبيك ايه/ا�س 
وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، دي كيه - 2500 فالبي ، الدمنارك .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
معدة  حمية  م���واد  و  اأغ��ذي��ة   ، طبية  ل��غ��اي��ات  �صحية  م�صتح�صرات  ؛  وبيطرية  �صيدالنية  م�صتح�صرات 
لا�صتعمال الطبي اأو البيطري  واأغذية للر�صع واالأطفال ؛ مكمات غذائية للب�صر واحليوانات ؛ ل�صقات 
ومواد �صماد ؛ مواد ح�صو االأ�صنان و�صمع طب االأ�صنان ؛ مطهرات ؛ م�صتح�صرات الإبادة الهوام واحل�صرات 

ال�صارة ، مبيدات فطريات ومبيدات االأع�صاب ال�صارة .
 الواقعة بالفئة : 5 

اأفقي �صغري  Lundbeck  كتبت باحلروف الاتينية  باللون الذهبي مع خط  و�صف العامة : الكلمة 
الفاحت والغامق  الو�صطية للكلمة باللون الذهبي وعلى ميينها ر�صم لنجمة باللون االأحمر  حتت احلروف 

بطريقة مميزة.
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/22   املودعة حتت رقم   225603 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ات�س . لوندبيك ايه/ا�س 
 وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، دي كيه - 2500 فالبي ، الدمنارك . 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ؛ خدمات التحاليل واالأبحاث ال�صناعية 

؛ خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرجميات احلا�صوب.
 الواقعة بالفئة : 42 

اأفقي �صغري  Lundbeck  كتبت باحلروف الاتينية  باللون الذهبي مع خط  و�صف العامة : الكلمة 
الفاحت والغامق  الو�صطية للكلمة باللون الذهبي وعلى ميينها ر�صم لنجمة باللون االأحمر  حتت احلروف 

بطريقة مميزة.
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/22   املودعة حتت رقم  225604 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ات�س . لوندبيك ايه/ا�س 
 وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، دي كيه - 2500 فالبي ، الدمنارك . 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات الطبية ؛ اخلدمات البيطرية ؛ خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�صرية 

اأو احليوانات ؛ خدمات الزراعة والب�صتنة والغابات .
 الواقعة بالفئة : 44 

اأفقي �صغري  Lundbeck  كتبت باحلروف الاتينية  باللون الذهبي مع خط  و�صف العامة : الكلمة 
الفاحت والغامق  الو�صطية للكلمة باللون الذهبي وعلى ميينها ر�صم لنجمة باللون االأحمر  حتت احلروف 

بطريقة مميزة.
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/21   املودعة حتت رقم 225509 
تاريخ اإيداع االأولوية رقم وبلد االولوية  

 با�صم  بي بي جي اإند�صرتيز اوهايو ، اإنك . 
وعنوانه  3800 وي�صت ال�صارع 143 ، كليفياند ، والية اأوهايو 44111 ، الواليات املتحدة االأمريكية .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مركبات الطاء على �صكل دهان وورني�س اللك واأحبار الإ�صتعماالت التغليف ، يف الفئة 2 .

 الواقعة بالفئة : 2 
و�صف العامة : الكلمة  NUTRISHIELD كتبت باحلروف الاتينية   .

اال�ص��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/21   املودعة حتت رقم 225508 
تاريخ اإيداع االأولوية     رقم وبلد االولوية        

 با�صم  برمي ميهاندي �صنرت 
وعنوانه  برمي ميهاندي �صنرت ، 101 ، �صري وايد هايت ، �صارا�صواتي ناجار ، هرياوادي رود ، بانت�صافاتي ، 

نا�صيك - 422003 ، ماهارا�صرتا ، الهند
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

قما�س �صحج ) �صنفرة ( ؛ ورق �صحج ) �صنفرة ( ؛ لوا�صق لتثبيت ال�صعر امل�صتعار ؛ عطور ) زيوت عطرية ( ؛ 
م�صتح�صرات ق�صر ) مزيات األوان ( لغايات التجميل ؛ م�صتح�صرات اإزلة االألوان ؛ م�صتح�صرات جتميل 
؛ كرميات تبيي�س الب�صرة ؛ اأطقم جتميل ؛ كرميات جتميل ؛ مزيات روائح كريهة للب�صر اأو للحيوانات ؛ 
م�صتح�صرات اإزالة ال�صعر ؛ �صابون مطهر ؛ اأ�صباغ جتميلية ؛ م�صحوق �صحج ) �صنفرة ( ؛ اأقام احلواجب 
؛ رمو�س م�صتعارة ؛ ملونات لل�صعر ؛ اأ�صباغ لل�صعر ؛ غ�صوالت  ) لو�صن ( لل�صعر ؛ رذاذ ) �صرباي ( لل�صعر 
؛ م�صتح�صرات جتعيد ال�صعر ؛ حناء ) اأ�صباغ جتميلية ( ؛ نيلة للغ�صيل ) ال�صبغة الزرقاء ( ؛ غ�صوالت ) 
لو�صن ( الأغرا�س جتميلية ؛ م�صتح�صرات العناية باالأظافر ؛ ملمع اأظافر ؛ طاء اأظافر ؛ عطور ؛ مراهم 

الأغرا�س التجميل ؛ �صامبو ؛ �صابون ؛ مواد زينية .
 الواقعة بالفئة     :     3 

و�صف العامة : الكلمة  enega  كتبت باحلروف الاتينية بطريقة مميزة  .
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225131 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  اآر دي اإم اأو   
 وعنوانه  2 بوليفارد دو رون�صرياي ، 49100 اأجنريز ، فرن�صا    

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
�صيارات ذات حمركات / �صيارات اأربعة راكب / �صيارات ؛ مركبات النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي اأو ال�صكك احلديد ؛ مركبات 
املركبات ؛ حمركات  اإط��ارات لعجات  ؛  ال�صرقة للمركبات  اإن��ذار �صد  اأجهزة  ؛  ال�صرقة للمركبات  اأجهزة �صد  ؛  كهربائية 
كهربائية للمركبات الربية ؛ مفار�س اأو اأثاث للمركبات ؛ هياكل �صيارات ؛ هياكل مركبات ؛ و�صات قارنة للمركبات الربية 
؛ اأغطية ملكائن املركبات ؛ اأبواق للمركبات ؛ حامات حقائب للمركبات ؛ اآليات دفع للمركبات الربية ؛ مرايا الروؤيا اخللفية 
؛ خممدات �صدمات ؛ حماور دواليب املركبات ؛ اأربطة ملحاور العجات ؛ بطانات مكابح للمركبات ؛ قطع مكابح للمركبات ؛ 
اأقرا�س مكابح للمركبات ؛ مكابح للمركبات ؛ اأغطية خلزانات البنزين ) غاز ( للمركبات ؛ دارات هيدرولية للمركبات ؛ اأذرع 
تو�صيل للمركبات الربية بخاف اأجزاء املحركات واملكائن ؛ اأغطية ملقاعد املركبات ؛ نواب�س خممدة لل�صدمات للمركبات 
؛ خممدات �صدمات لتوقف املركبات ؛ م�صدات هواء للمركبات ؛ عجات توجيه املركبات ؛ مقاعد للدراجات الهوائية ؛ 
�صا�صل للدراجات الهوائية ذات العجلتني وللدراجات الهوائية وللدراجات النارية ؛ قاب�صات ) كلت�صات ( للمركبات الربية ؛ 
علب مرافق الأجزاء املركبات الربية بخاف اخلا�صة باملكائن ؛ اإ�صارات االإجتاه للمركبات ؛ �صا�صل تدوير للمركبات الربية 
؛ �صناديق م�صننات للمركبات الربية ؛ جمموعة م�صننات للمركبات الربية ؛ واقيات وحل ؛ عربات جانبية ؛ �صا�صل نقل 

احلركة للمركبات الربية ؛ اأعمدة نقل احلركة للمركبات الربية ؛ اآليات نقل احلركة للمركبات الربية .
 الواقعة بالفئة : 12 

الكلمة   MIDUAL  كتبت باحلروف الاتينية .   و�صف العامة : 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/14   املودعة حتت رقم  225132 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  اآر دي اإم اأو   
 وعنوانه  2 بوليفارد دو رون�صرياي ، 49100 اأجنريز ، فرن�صا    

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات مقاومة ال�صداأ ؛ تركيب واإ�صاح اأجهزة االإنذار �صد ال�صرقة ؛ تنظيف املركبات ، �صيانة واإ�صاح 
املركبات ذات املحركات ، اإعادة بناء املحركات املعطلة اأو التالفة جزئيا ، معلومات عن االإ�صاح ، اإعادة تلبي�س 
االإطارات باملطاط ، فلكنة االإطارات باملطاط ) اإ�صاح ( ، تنجيد االأثاث ، ت�صحيم املركبات ، حمطات خدمة 
املركبات ) اإعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة ( ، �صيانة املركبات ، خدمات تقدمي امل�صاعدة يف اأعطال املركبات 

) اإ�صاح ( .
 الواقعة بالفئة : 37 

 و�صف العامة : الكلمة   MIDUAL  كتبت باحلروف الاتينية . 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم  224919 
تاريخ اإيداع االأولوية     رقم وبلد االولوية  

 با�صم فرييرو ا�س. بي. ايه. 
 وعنوانه  بياتزايل بيرتو فرييرو  1 ، 12051 األبا ، كونيو، اإيطاليا. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
النب وال�صاي والكاكاو والنب االإ�صطناعي ؛ االأرز؛ التابيوكا وال�صاغو ؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
احلبوب ؛ اخلبز والفطائر واحللويات ؛ املثلجات ؛ ال�صكر؛ ع�صل النحل والع�صل االأ�صود ؛ اخلمرية وم�صحوق 

اخلبيز ؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل ، ال�صل�صات )التوابل( ؛  البهارات ؛ الثلج   .
 الواقعة بالفئة : 30 

و�صف العامة : العبارة  FERRERO ROCHER   كتبت باحلروف الاتينية باللون البني الغامق 
بحجم كبري حيث كتبت كلمة FERRERO يف الو�صط وحتتها كتبت كلمة ROCHER وحتتها خط رفيع 
اأفقي باللون الذهبي وحتته كتبت عبارة the golden experience باحلروف الاتينية باللون البني 
بحجم �صغري وخط مائل ويف االأعلى ر�صم هرمي موؤلف من حبات حلوى مغلفة بغاف ذهبي اللون يعلوها 
�صكل بي�صوي باللون االأبي�س و�صعت على قاعدة دائرية باللون الذهبي وجميعها داخل �صكل بي�صوي مفتوح 

 من اجلانبني حماط ب�صكلني هند�صيني باللون البيج من االأعلى واالأ�صفل بطريقة مميزة . 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/21   املودعة حتت رقم 225510 
رقم وبلد االولوية  144106842  فرن�صا

  تاريخ اإيداع االأولوية  2014/7/21            
 با�صم جويرالين �صو�صيتيه اأنونيم 

وعنوانه  68، افينيو دي�س �صامب�س اإلي�صي�س ، 75008  باري�س ، فرن�صا.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو اال�صتحمام بالد�س ؛  عطورات ؛ ماء الزينة ؛ ماء العطر ؛ �صابون ؛ جل ) هام ( واأم��اح لا�صتحمام 
م�صتح�صرات جتميل للعناية بالب�صرة واجل�صم والوجه واالأظافر وال�صعر ؛ كرميات ، م�صتح�صرات حليبية ، 
غ�صوالت ) لو�صن ( ، جل ) هام ( وم�صاحيق للوجه والعينني واجل�صم  واليدين ؛ زيوت عطرية ؛ منتجات 

املكياج ؛ مزيات الروائح الكريهة للج�صم .
 الواقعة بالفئة : 3 

و�صف العامة : العبارة ABEILLE ROYALE GOLD EYETECH  كتبت باحلروف الاتينية 
. GOLD EYETECH  يف االأعلى وحتتها عبارة ABEILLE ROYALE حيث كتبت عبارة

اال�ص��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع 

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2014/12/18   املودعة حتت رقم  223597 
رقم وبلد االولوية  86/416292 الواليات املتحدة االأمريكية

 تاريخ اإيداع االأولوية  2014/10/6     
 با�صم      بانا�صونيك كوربوري�صن 

وعنوانه  1006،  اوازا كادوما ، كادوما �  �صي ،   او�صاكا 8501  � 571 ، اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

 . كا�صيت  اأ�صرطة  م�صجات   / م�صغات   . ال��رادي��و  اأج��ه��زة   . �صوتية  واأدوات  واأج��ه��زة  ماكينات 
للحمل  قابلة  كا�صيت  اأ�صرطة  م�صجات   / م�صغات  كا�صيت   ال��رادي��و  م�صجات   / م�صغات 
و/اأو م�صغات  املتكاملة  الدائرة  ذاك��رة   . للحمل  قابلة  كا�صيت  الراديو  / م�صجات  . م�صغات 
�صمعية حممولة   ال�صلبة  م�صغات  االأقرا�س  الراديو/  . م�صغات  اأقرا�س �صلبة  / م�صجات 
م�صغات الطبقات ال�صمعية 3 ) ام بي ئي جي – 1 طبقة �صمعية –3( . حقائب مل�صغات �صمعية 
قابلة للحمل . مكربات ال�صوت )معدات �صمعية( . مدوزن جم�صم ال�صوت . م�صخمات ال�صوت 
. م�صخمات الطاقة . م�صخمات الطاقة  لاأنظمة ال�صمعية يف ال�صيارات ميكروفونات القطع 
 . املتكاملة )ت�صجيات �صوت(  الدوائر  . م�صجات  الت�صجيل  مل�صغات  الدوار  املنزلقة للقر�س 
اأ�صاك . �صماعات االذن .  معاجلات �صوت رقمية . �صماعات الراأ�س . �صماعات الراأ�س من غري 
مكونات جم�صم ال�صوت )اال�صترييو( . موالفات �صوت  منظفات املعدات ال�صمعية . كابات الياف 
ب�صرية كابات �صمعية/ كابات ب�صرية  نظام ميكروفون ال�صلكي يتاألف من ميكروفون ال�صلكي 
، مر�صل ال�صلكي ، مكرب �صوت اآيل ال�صلكي ، م�صتقبل ال�صلكي ، م�صخم �صوت ال�صلكي ، مدوزن 
االختاف . معادالت متعددة رقمية  معاجلات متعددة رقمية اأجهزة �صمعية لل�صيارة . معدات 
�صمعية – ب�صرية  الأنظمة ال�صيارات ال�صمعية – الب�صرية  مبا فيها الراديو  وم�صغات اأقرا�س 
الفيديو الرقمية )دي يف دي ( وم�صغات االأقرا�س  املدجمة واأجهزة التلفاز واأجهزة العر�س 
ال�صمعية   ال�صيارات  الأنظمة  ال�صوت  م��ك��ربات  اخللفية   ال��روؤي��ا  ك��ام��ريات  الأنظمة  وال�صا�صات  
كا�صيت مهياأ  الإ�صتخدامه مع  – الب�صرية   ال�صمعية  ال�صيارات  مكربات �صوت فرعية الأنظمة 
امل�صغات ال�صمعية املحمولة كابات �صمعية الإ�صتخدامها مع مغريات  اأقرا�س الفيديو الرقمية 
)دي يف دي (/ االأقرا�س  املدجمة ماكينات واأجهزة  واأدوات �صمعية  ب�صرية م�صتقبات التلفاز  
عر�س  للوحات  م�صاند   . بازما  عر�س  لوحات  ب��ازم��ا   �صا�صات   . البازما  تلفاز  م�صتقبات 
اأو  البازما  عر�س  للوحات  احلائط   �صناد  كتيفة   . البازما  تلفزيون  م�صتقبات  اأو  البازما 
بلورات  ذات  عر�س  )�صا�صة  دي(  �صي  )ال  تلفزيون  م�صتقبات   . بازما  تلفزيون   م�صتقبات 
�صا�صات فديو   . �صائلة  بلورات  . لوحات عر�س ذات  �صائلة  بلورات  �صا�صات  عر�س ذات   . �صائلة( 
)ال �صي دي( )�صا�صة عر�س ذات بلورات �صائلة(  �صا�صات عر�س  ال �صلكية  اأجهزة تلفاز )ثاثية 
اأ�صرطة  /م�صغات  اأق��را���س  م�صغات  تت�صمن  مدجمة   تلفزيون  م�صتقبات   . دي   3 االأب��ع��اد( 
. عد�صات  �صائلة(   بلورات  ذات  )�صا�صة عر�س  دي  �صي  ال  . م�صاط  الفيديو  الفيديو  موالف 
مل�صاط ال �صي دي )�صا�صة عر�س ذات بلورات �صائلة( . كتيفة �صناد ال�صقف مل�صاط ال �صي دي 
بلورات  ذات  عر�س  )�صا�صة  دي  �صي  ال  مل�صاط  م�صابيح    . �صائلة(  بلورات  ذات  عر�س  )�صا�صة 
�صائلة( . م�صاط املعاجلة ال�صوئية الرقمية . عد�صات مل�صاط فيديو . م�صجات اأ�صرطة كا�صيت 
الفيديو . م�صغات اأ�صرطة كا�صيت الفيديو . كامريات الفيديو . كابات لكامريات الفديو علب 
لكامريات  املاء  �صد  اأغطية   . الفيديو  لكامريات  الكهربائي  املنظر  مكت�صف  الفديو   لكامريات 
الفيديو . مهايئات ايه �صي )التيار املتناوب( لكامريات الفيديو . اأربطة كتف لكامريات الفيديو 
. مر�صح ) فلرت ( لكامريات الفيديو مهايئات �صابط احلركة  لكامريات الفيديو  �صوء التيار 
املبا�صر ) دي �صي ( لكامريات الفيديو اأربطة كتف لكامريا الفيديو  حقائب خفيفة لكامريات 
الفيديو  مكربات �صوت الإ�صتخدامها مع كامرات الفيديو مهايئات الكا�صيت لكامريات الفيديو 
منا�صب ثاثية القوائم  للكامريات م�صجات رقمية الأ�صرطة كا�صيت الفيديو ات�س دي  )عالية 
. م�صجات  الو�صوح(  )عالية  دي   ات�س  الفيديو  كا�صيت  الأ�صرطة  رقمية  . م�صغات  الو�صوح( 
فيديو الأقرا�س الفيديو الرقمية )دي يف دي( . م�صغات فيديو الأقرا�س الفيديو الرقمية )دي 
. م�صجات كامريا  . م�صغات  كا�صيت فيديو رقمي  . م�صجات كا�صيت فيديو رقمي  يف دي( 
الكل يف واح��د لكا�صيت    ) اأقرا�س فيديو رقمية ) دي يف دي  . م�صجات  كا�صيت فيديو رقمي 
الفيديو . م�صغات اأقرا�س فيديو رقمية ) دي يف دي (  الكل يف واحد لكا�صيت الفيديو .  طرفيات 
�صا�صات عر�س الفيديو جهاز عر�س ال�صور امللونة كبرية املقيا�س . اأنظمة تلفزيون كبلي تتاألف 
االأعلى   تو�صع يف  التي  الرقمية  الكبلي  التلفزيون  اأجهزة   االأعلى  تو�صع يف  التي  االأجهزة  من 
اأجهزة مفاتيح الت�صغيل الإنتاج ال�صور احلية . معاجلات تخطيط لعمل برامج الزمن احلقيقي 
. اأجهزة مزج رقمية �صمعية ومرئية. مقاب�س حمل الأجهزة العر�س ) امل�صاطات (. من�صورات 
الفوتوغرافية  ال�صور  م�صغات  التلفاز  الأج��ه��زة  الطاولة  ح��وام��ل   ) للتنزيل  قابلة   ( رقمية 
الرقمية ليتم ربطها مع اأجهزة التلفاز  �صا�صات عر�س الفيديو  مفاتيح ت�صغيل الفيديو موالفات 
اأو براجميات فيديو تقوم  اأجهزة   التلفاز   مل�صتقبات  املنزيل هوائيات  امل�صرح  اأنظمة  الفيديو  
بنقل املدخات ال�صمعية واملرئية املفردة  اإىل عدة خمارج  اأجهزة التعرف على ال�صور نظارات 
ثاثية االأبعاد حمركات االأقرا�س الب�صرية م�صجات االأقرا�س الب�صرية م�صغات االأقرا�س 
م�صجات/  م�صغات/  الب�صرية  االأقرا�س  خرطو�صات  الب�صرية  االأقرا�س  مغريات  الب�صرية 
الب�صرية   االأفرا�س  مل�صغات  العد�صة   تنظيف  اأقرا�س  واأجزائها  الب�صرية  االأقرا�س  حمركات 
مر�صات وم�صتقبات الفاك�س . اأجهزة الهاتف هواتف خلوية هواتف ذكية  ملحقات للهواتف 
اخللوية اأطقم غري يدوية للهواتف النقالة هواتف اأي بي )بروتوكول االإنرتنت(. هواتف من 
الرد على  اآالت  ذو ميكروفونات ال�صلكية  للموؤمترات هواتف  ذو ميكرفونات  غرياأ�صاك هاتف 
حتديد  اأنظمة  م�صتقبات  اخلا�صة  االآلية  الفرعية  الت�صغيل  مفاتيح  اأنظمة  الهاتفية  املكاملات 
املرور  معلومات  اأجهزة   متعددة  لقنوات  للو�صول  رادي��و  اأنظمة  الراديو  هواتف  العاملية  املوقع 
الكهربائية اأجهزة للموؤمترات عن بعد بالفيديو اأجهزة ل�صبكات املناطق املحلية اأجهزة الت�صفري 
الرحات  يف  للم�صاعدة  باليد  حتمل  ماحة  اأجهزة  ال�صيارة   ماحة  معدات  الت�صفري    وف��ك 
طبقات  حماية رقيقة الإ�صتخدامها  على �صا�صات اأجهزة املاحة اأجهزة حتكم عن بعد الأجهزة 
اأنظمة  املاحة  م�صاند الأجهزة املكاحة كابات الأجهزة املاحة عدادات اإلكرتونية لل�صيارات  
اأنظمة  حتكم  ،اأج��ه��زة  ت�صغيل  طرفيات   ، تنظيم  ملقمات  من  تتاألف  مرئية   / معلومات  توزيع 
البث االذاعي والتلفزيوين الرقمية والتي حتتوي على كامريات فيديو للبث الرقمي ، مفاتيح 
الت�صغيل ، العربات  املقفلة للبث اخلارجي . اأنظمة التّعلم بالو�صائط املتعددة تتكون من اأجهزة 
حا�صوب �صخ�صية ، م�صجات ، وبرجميات  اأجهزة احلا�صوب االأجهزة املحيطية للحا�صوب اأجهزة 
احلا�صوب اللوحية  اأجهزة احلا�صوب املتحركة حمركات القر�س ال�صلب  كبات الناقل املت�صل�صل 
العام يو ا�س بي  �صا�صات ) مكونات حا�صوب (  اأجهزة حا�صوب لوحية متعددة الو�صائط  �صبكات 
فارغة  فيديو  كا�صيت  اأ�صرطة  خارجية   بيانات  تخزين  و�صائط  احلا�صوب  خ���وادم  احل��ا���ص��وب  
كا�صيت  اأ�صرطة  �صمعية/مرئية  اأ�صرطة  االأ�صرطة مل�صجات/م�صغات  اأ�صرطة تنظيف ملحركات 
�صمعية   كا�صيت  اأ�صرطة  كا�صيت فيديو رقمية فارغة  اأ�صرطة  ا�س  فارغة  ات�س  – يف  فيديو دي 
بطاقات  املتكاملة  ال��دائ��رة  ذاك��رة  بطاقات  فارغة  ب�صرية  اأق��را���س  فارغة  اأق��را���س مرنة  فارغة 
املتكاملة  الدوائر  املو�صات   اأ�صباه  ذاكرة  اأجهزة  املو�صات  اأ�صباه  اآمنة(  ا�س دي )رقمية  ذاكرة 
وحقائب   وح��ام��ات   حمل   حقائب   لل�صو�صاء    ) مر�صحات   ( فاتر  ال�صوت  مكرب  مكونات 
اأجهزة   ، الرقمية املحمولة ، حتديدا  االإلكرتونية   وم�صاند حماية  الإ�صتخدامها  مع االأجهزة 
حا�صوب �صخ�صية لوحية ) بي �صي ( واأجهزة احلا�صوب و الهواتف اخللوية �صاعات هواتف ذكية 
اأنظمة حتكم  للت�صغيل عن بعد باالأجهزة االإلكرتونية املنزلية  واالأجهزة ال�صمعية – الب�صرية 
واأجهزة احلماية التي ت�صم اجهزة احلا�صوب  وطرفيات احلا�صوب والربجميات واأجهزة التحكم 
الكهروميكانيكية اأجهزة اإلكرتونية للتحكم عن بعد  باالأجهزة االإلكرتونية املنزلية  واالأجهزة 
ال�صمعية – الب�صرية و اأجهزة احلماية برامج حا�صوب للتحكم عن بعد  باالأجهزة االإلكرتونية 
املنزلية  واالأجهزة ال�صمعية – الب�صرية واأجهزة احلماية طرفيات اأجهزة احلا�صوب  م�صغات 
�صوتية رقمية مكونات اإلكرتونية �صوتية ، حتديدا ، اأنظمة ال�صوت املحيطية موالفات �صوتية 
م�صجات �صوتية رقمية اأجهزة  ت�صغيل االإ�صطوانات امل�صجلة  هواتف متحركة معدات �صوتية 
اأجهزة ماحة   وم��ك��ربات  وم�صخمات �صوت   رقمية  ، م�صغات �صوتية   ، حتديدا  للمركبات  
الأجهزة  األعاب  اإلكرتونية  مفكرات  اإلكرتونية  منظمات  �صخ�صية  رقمية  م�صاعدات  للمركبات 

احلا�صوب واألعاب اإلكرتونية  م�صتقبات �صوتية ملفات مو�صيقية قابلة للتنزيل  
 الواقعة بالفئة     :     9 

 و�صف العامة : الكلمة  Technics كتبت باحلروف الاتينية  . 
 اال�ص��رتاطات :   

وزارة  يف  التجارية  العامات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/22   املودعة حتت رقم  225602 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ات�س . لوندبيك ايه/ا�س 
 وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، دي كيه - 2500 فالبي ، الدمنارك . 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ االأن�صطة الريا�صية والثقافية .

 الواقعة بالفئة :  41 
اأفقي �صغري  Lundbeck  كتبت باحلروف الاتينية  باللون الذهبي مع خط  و�صف العامة : الكلمة 
الفاحت والغامق  الو�صطية للكلمة باللون الذهبي وعلى ميينها ر�صم لنجمة باللون االأحمر  حتت احلروف 

بطريقة مميزة.
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم 224920 
رقم وبلد االولوية 86/333.592      الواليات املتحدة االمريكية 

  تاريخ اإيداع االأولوية  2014/7/10 
 با�صم  دي بي اند�صرتيز ، ال ال �صي . 

وعنوانه  3833 �صاال واي ، ريد وينج ، اإم اإن  55066 ، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة واأدوات االإنقاذ والتعليم ؛ معدات الوقاية من ال�صقوط ومعدات ملنع ال�صقوط ومعدات اإنقاذ ، حتديدا 
، حبال النجاة و اأحزمة احلماية وحبال ق�صرية ) اأحزمة ( و مثبتات و اأحزمة للمثبتات.

 الواقعة بالفئة :  9 
و�صف العامة : ر�صم ل�صكلني هند�صيني متموجني اأحدهما كبري واالآخر �صغري بطريقة مميزة.  

اال�ص��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2015/1/22   املودعة حتت رقم 225605 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  �صركة دجلة لل�صناعات الغذائية 
وعنوانه  �صارع و�صفي التل ،  جممع العتوم / الطابق االأول ، عمان � االأردن

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللحوم ، الدواجن ، االأ�صماك ، الطيور ، اخل�صروات ، املعلبات ، خا�صات اللحوم والقن�س .

 الواقعة بالفئة : 29 
و�صف العامة : العبارة TIP TOP كتبت باحلروف الاتينية بحجم كبري باللون االأبي�س حيث كتبت 
كلمة  TIP يف االأعلى وحتتها كتبت كلمة TOP ويف االأ�صفل كتبت عبارة تب توب باحلروف العربية باللون 
االأبي�س وجميعها على خلفية مموجة ل�صكل هند�صي �صبه مربع باالألوان االأحمر واالأزرق واالأبي�س بطريقة 

مميزة .
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اأبريل 2015 العدد 11373

العدد  11373 بتاريخ 2015/4/1     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/1829  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- علي حممد ا�صماعيل جمهول حمل االقامة : مبا ان املدعى: دار التمويل ) �س 
اق��ام الدعوى املذكورة اع��اه  وعليه نعلنكم بان  م ع ( وميثلها: حممد عبداهلل جمعة القبي�صي  قد 
املحكمة حكمت بتاريخ 2015/3/29 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري- وقبل 
الف�صل يف املو�صوع- بندب اخلبري امل�صريف �صاحب الدور باجلدول وذلك لاطاع على ملف الدعوى 
لاطاع  املدعية  ال�صركة  مقر  واالنتقال  منها  اخل�صوم  اليه  يقدمه  قد  وما  م�صتندات  من  بها  وما 
على �صجاتها ودفاترها املتعلقة بالقر�س والبطاقة االئتمانية املمنوحني للمدعى عليه ولبيان نوعها 
وقيمتها وفوائدها وتاريخ احل�صول عليها والكيفية واالآجال املتفق عليها ل�صدادها وعما اذا كان املدعى 
عليه قد قام با�صتام مبلغ القر�س وبا�صتخدام هذه البطاقة من عدمه ويف احلالة االوىل ارفاق ك�صف 
بالتعامات التي اجراها املدعى عليه بتلك البطاقة وتاريخها وعما اذا كان قد تر�صد يف ذمته ثمه 
لها  امانة للخبري. وح��ددت  �صبعة االف دره��م  املدعية من عدمه وح��ددت مبلغ  مبالغ مالية ل�صالح 

.  ch2.D.19 املحكمة جل�صة يوم االحد املوافق 2015/4/5 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

العطاء  ك��اأ���س  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
يف  اأقيم  ال��ذي  لل�صيدات  الريا�صي 
نادي �صيدات ال�صارقة بتنظيم اإدارة 
ريا�صة املراأة، و�صط م�صاركة كبرية 
وال�صيدات   الاعبات  من   50 بلغ 
القدامى واالإعاميات الريا�صيات 

يف مقر نادي �صيدات ال�صارقة.
الريا�صي  العطاء  كاأ�س  وتت�صمن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات احلافلة  م��ن  ال��ع��دي��د 
بداأت با�صتقبال امل�صاركات وت�صكيل 
امل�صابقات،  �صتخو�س  التي  الفرق 
م�صابقة  ب���اإق���ام���ة  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
“تلي مات�س”، واأعقبتها مناف�صات 
ال���رم���اي���ة وال����ت����ي ا���ص��ت��م��ل��ت على 
وامل�صد�س،  ال��ب��ن��دق��ي��ة  م�صابقتني 
ث������م اأق����ي����م����ت م�����ب�����اري�����ات ال����ك����رة 
ف��ق��رة ال�صحة  ال��ط��ائ��رة، واأخ�����رياً 

واال�صرتخاء.
ن����دى ع�صكر  اأك������دت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
املراأة  ريا�صة  اإدارة  مديرة  النقبي 
بنادي �صيدات ال�صارقة على اأهمية 
الريا�صية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  م��ث��ل 
اأجل  م��ن  دوري،  ب�صكل  تقام  التي 
ممار�صة  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��دات  ت�صجيع 

الريا�صة ب�صفة م�صتمرة.
دور  لها  الريا�صة  النقبي:  وقالت 
وبالن�صبة  ال���ف���رد،  ح��ي��اة  يف  م��ه��م 
يكون  اأن  امل���ه���م  م����ن  ل���ل�������ص���ي���دات 
حياتهم  يف  كبري  جانب  للريا�صة 
ازده����ار  يف  ت�صهم  الأن��ه��ا  ال��ي��وم��ي��ة 

ح���ي���اة �صحية  وت���وف���ري  ح��ي��ات��ه��م، 
زيادة  اإىل  “نهدف  واأ�صافت  لهم. 

يف  ي�صاركن  الاتي  ال�صيدات  عدد 
واالهتمام  ال��ب��ط��والت،  ه���ذه  م��ث��ل 

مب���م���ار����ص���ة ال���ري���ا����ص���ة �����ص����واء يف 
اإقامة  اأن  كما  اأو خارجها،  االأندية 

يف  ي�صهم  الريا�صي  العطاء  ك��اأ���س 
الريا�صة،  ممار�صات  دائ��رة  تو�صيع 
امل�����ص��ارك��ات و�صل  ع���دد  اأن  خ��ا���ص��ة 
ومن  واإع��ام��ي��ة،  الع��ب��ة   50 اإىل 
خ��ال��ه��ن وم���ن جت��رب��ت��ه��ن نتوقع 
�صديقاتهن  اإىل  الفكرة  ت�صل  اأن 
واأ�صرهن، ويزداد العدد يف الفعالية 

املقبلة«.
الكعبي   اأ�صماء  اأعربت  جهتها  من 
االأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن  م�����ص��ارك��ة 
بامل�صاركة  �صعادتها  البحرينية عن 
يف كاأ�س العطاء الريا�صي لل�صيدات، 
اأن��ه��ا حت��ر���س دائماً  م���وؤك���دة ع��ل��ى 
متثله  مل��ا  الريا�صة،  ممار�صة  على 

من اأهمية يف حياتها اليومية.
اأن�����ه رغ����م �صغوط  ع��ل��ى  واأك�������دت 
اليومية، من ناحية عملها  احلياة 
اأنها  اإال  االأ���ص��ري��ة،  ال��ت��زام��ات��ه��ا  اأو 
حت����اول ع��ل��ى ق���در االإم���ك���ان اأن ال 
ت��ه��م��ل اجل���ان���ب ال��ري��ا���ص��ي، حتى 
حتافظ على �صحتها قبل االهتمام 
ب����ج����وان����ب ال����ر�����ص����اق����ة واالأم����������ور 

اجلمالية.
العطاء  ك���اأ����س  “فعالية  وت��اب��ع��ت 
للغاية،  م��ث��م��رة  ك��ان��ت  ال��ري��ا���ص��ي 
�صعادتهن  ع��ن  اأع��رب��ن  وامل�صاركات 
اأن  ونتمنى  التجمع اجلميل،  بهذا 
ي�صتمر تنظيم مثل هذه الفعاليات، 
واأنا على يقني اأن االأع��داد �صتزداد 

يف امل�صابقات املقبلة«.

بحث نادي ال�صارقة الريا�صي الثقايف مع جمعية القو�س وال�صهم 
خ���ال االج��ت��م��اع م�����ص��اء اأم�������س مب��ق��ر ال���ن���ادي خم��ت��ل��ف اخلطط 
والربامج واالأمور الفنية الازمة الإ�صهار ريا�صة القو�س وال�صهم 
يف نادي ال�صارقة واإ�صافتها اإىل قاطرة االلعاب الفردية التي يزخر 
بها النادي ال�صيما بعد النجاح الكبري يف م�صرية النادي يف خمتلف 
اأن  وال�صهم  القو�س  لعبة  �صاأن  . ومن  الفردية  الريا�صية  االلعاب 
العام  خ��ال  اإدخ��ال��ه  بعد  ال�صارقة  لنادي  الثانية  اال�صافة  تكون 
ويف   . الفردية  ريا�صاته  خمتلف  اإىل  اجلوجيت�صو  لعبة  املا�صي 
ال�صر  اأمني  عي�صى هال احلزامي  الذي ح�صره  االجتماع  بداية 
ب��ن جر�س ع�صو جمل�س  ح��م��دان  ال�صارقة وحممد  ل��ن��ادي  ال��ع��ام 
االدارة م�صرف االلعاب الفردية واأحمد ندا مدير النادي وعبداهلل 
ال�صيخ  احل��زام��ي حتيات  نقل  ال��ف��ردي��ة  االل��ع��اب  اإداري  احل��م��ادي 

ال�صارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ث��اين  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  اأح��م��د 
الريا�صي ونائب رئي�س جمل�س االدارة عبداهلل بن خادم واأع�صاء 
جمل�س االدارة جلمعية القو�س وال�صهم على توا�صلهم مع النادي 
الإ�صهار اللعبة . من جانبهما نقا كل من  نوره ال�صام�صي م�صوؤولة 
الن�صاط الن�صائي يف اجلمعية والرائد را�صد الكعبي رئي�س اللجنة 
جمل�س  واأع�صاء  لرئي�س  اجلمعية  واأع�صاء  رئي�س  حتيات  الفنية 
النادي  قبل  من  الكبري  بالتوا�صل  م�صيدين  ال�صارقة  نادي  اإدارة 
الإجناز متطلبات تنفيذ لعبة القو�س وال�صهم ليتم ا�صهارها قريبا. 
واأهدافها  تاأ�صي�صها  وتاريخ  اجلمعية  عن  مف�صًا  عر�صاً  وقدما 
العال  الدكتورة �صهى حممد عبد  امل�صتقبلية مب�صاركة  وخططها 
مدربة املنتخب  وجرى خال اللقاء  مناق�صة �صبل تو�صيع دائرة 
املواهب  اأم��ام  املجال  واإف�صاح  وال�صهم  القو�س  بريا�صة  االهتمام 

واإكمال  اللعبة  اإ�صهار  بعد  النادي  والفتيان للرتدد على  وال�صباب 
خمتلف التجهيزات.

تفقد  يف  جر�س  بن  حمدان  حممد  برفقهم  اجلميع  ق��ام  وبعدها 
جر�س  ابن  واأطلعهم  وال�صهم  القو�س  ريا�صة  تنفيذ  �صالة  موقع 
ال�صارقة  ن��ادي  اأن  م��وؤك��دا  متاحة  �صتكون  التي  التجهيزات  على 
�صيعمل على الرقي بتلك اللعبة ا�صوة بالريا�صات االأخرى لتاأهيل 
اال�صتحقاقات  يف  ال��دول��ة  ومتثيل  املناف�صة  على  ق��ادري��ن  العبني 

املقبلة .
النادي  درع  بتقدمي  واب��ن جر�س  ق��ام احلزامي  ال��زي��ارة  ويف ختام 
مبنح  والكعبي  ال�صام�صي  قامت  فيما  وال�صهم  القو�س  جلمعية 
التي  للزيارة وتعزيزا لهذه اجلهود  للنادي تخليدا  درع اجلمعية 

اأثمرت عن اإ�صراع اخلطى  لتد�صني اللعبة يف الفرتة املقبلة . 

رايل  لقب  على  اأك��ر  قب�صته  العطية  نا�صر  اأح��ك��م   
اأبوظبي ال�صحراوي املدعوم من ني�صان ام�س بعد اأن 
الوقت  الربع اخل��ايل يف  اأداء مميزا يف �صحراء  ق��دم 
الذي قلب فيه �صائق الدراجات االإ�صباين مارك كوما 
النارية  ال��دراج��ات  فئة  يف  عقب  على  راأ����س  الطاولة 

وتقدم ب�صكل كبري نحو لقبه الثامن يف الرايل. 
وي�صارك برفقة املاح الفرن�صي ماثيو بوميل ب�صيارة 
من نوع ميني رباعية الدفع، فاز العطية، بطل ن�صخة 
ق�صر  بجولة  ال�صحراوي،  اأبوظبي  ل��رايل   2008
272كم  طولها  يبلغ  التي  الثالثة  اخلا�صة  ال�صراب 
بفارق ناهز ال� 11 دقيقة عن اأقرب مناف�صيه الرو�صي 
الرتتيب  يف  ���ص��دارت��ه  ل��ي��ع��زز  فا�صيليف  ف��ادمي��ري 
وحل  ثانية.  و54  15دقيقة  بفارق  لل�صائقني  العام 
اإيريك  الهولندي  لل�صائقني  العام  الرتتيب  يف  ثالثا 
ال�صيخ  14 دقيقة و46 ثانية، تاه  فان لون بفارق 
ع��زز من  اليوم  قويا  اأداء  ق��دم  ال��ذي  القا�صمي  خالد 
اأول  ال��ت��ت��وي��ج يف  ع��ل��ى من�صة  ب��ال�����ص��ع��ود  ط��م��وح��ات��ه 
م�صاركة له يف رايل اأبوظبي ال�صحراوي الذي ي�صارك 
ماركو�س  خو�صيه  ال��ربت��غ��ايل  امل���اح  ج��ان��ب  اإىل  فيه 
ب�صيارة تويوتا هايلوك�س.  وجاء كل من الربيطاين 
هاري هنت ب�صيارة من نوع ميني والبولندي ماريك 
دابروزكي، الذي ي�صارك ب�صيارة اأخرى من نوع تويوتا 
هايلوك�س، يف املركزين اخلام�س وال�صاد�س يف اجلولة 
يحيى  االإم��ارات��ي  وج��ه  يف  �صدا  وقفت  التي  ال�صعبة 
بلهلي.  وتعر بطل املرحلة االأوىل، الذي كان يحل 
رابعا يف الرتتيب العام لل�صائقني مع بداية املناف�صات 
اليوم، بعد اأن ك�صرت دوا�صة القاب�س خال حماولته 
التال  اأحد  اأب على  بيك  الني�صان  ب�صيارته  ال�صعود 
مرعب،  ت��ل  �صخامة  مت��اث��ل  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الرملية 
ليرتاجع ترتيبه اإىل املركز التا�صع يف الرتتيب العام 
لل�صائقني، بعيدا بحوايل ال�صاعتني عن املت�صدر.  ويف 
ت�صريحات ال�صائقني بعد و�صولهم خط النهاية، علق 
العطية على اأدائه و�صدارته للرتتيب العام لل�صائقني 

بفارق مريح بقوله: كان يوما �صاقا والتال الرملية 
مل  اهلل  بف�صل  لكن  ناعمة،  وال��رم��ال  �صخمة  كانت 
نعلق. كان اجلو حارا جدا لكن االأمور بخري، ومتكنا 
وهلل احلمد من تقدمي اأداء جيد. من جهته عرّب فان 
لون عن ر�صاه عن مرحلة اليوم بقوله: بداأنا املرحلة 
ب��ت�����ص��ارع ك��ب��ري ال��ي��وم، وواج��ه��ن��ا ال��ت��ال ال��رم��ل��ي��ة يف 
بداياتها. منلك �صيارة جيدة هذا العام ونتطلع قدما 
بن  التتويج. وعلق حممد  للفوز مبركز على من�صة 
�صلّيم، رئي�س نادي االإمارات لل�صيارات، اجلهة املنظمة 
لرايل اأبوظبي ال�صحراوي، على جمريات الرايل يف 
يومه الثالث، قائا: كانت املراحل اليوم �صعبة، لكن 
ي�صكل  ال�����ص��ح��راوي.  اأبوظبي  رايل  طبيعة  ه��ي  ه��ذه 
الرايل حتديا كبريا الأمهر ال�صائقني واأقوى االآليات، 

وهو من اأ�صعب الراليات يف العامل.
ويف مرحلة ام�س، متكن باولو غونكالفي�س، املدافع عن 
لقب الدراجات النارية يف رايل اأبوظبي ال�صحراوي، 
من ت�صدر املرحلة بفارق 29 ثانية عن مارك كوما، 
الذي مكنه املركز الثاين من حتقيق �صدارة الرتتيب 
و�صام  الربتغايل  ال��دراج  للبطولة متفوقا على  العام 
ال���ع���ام للمركز  ال����ذي ت���راج���ع ت��رت��ي��ب��ه  ���ص��ن��درالن��د، 
الرابع  التالية،  الثاث  املراكز  وذهبت  الثالث.   
واخل��ام�����س وال�����ص��اد���س، اإىل ك��ل م��ن ال����دّراج الت�صيلي 
بابلو كوينتانيا، والربتغايل روبن فاريا واالأمريكي 
ريكي باربيك، يف حني حافظ الدّراج االإمارات حممد 
وكان  ال�صابع.   املركز  يف  العام  ترتيبه  على  البلو�صي 
كوما، الذي فقد لقب ن�صخة الرايل املا�صية ل�صالح 
الربتغايل غونكالفي�س يف اجلولة االأخ��رية، قد قدم 
له مكانا  اليوم ليحجز  رائعا يف مرحلة  تكتيكيا  اأداء 
مرحلة   ، ال��ق��ادم��ة،  اجل��ول��ة  غ��م��ار  وليخو�س  خا�صا 
طولها  يبلغ  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  اخلا�صة  ب��ات��رول  ني�صان 

اأريحية.  بكل  258كم، 
ق�صر  مرحلة  نهاية  خط  و�صوله  بعد  م��ارك  و�صرح 
ي��وم��ا جيدا  ك��ان   : ق��ائ��ا  الثالثة،  اخلا�صة  ال�����ص��راب 

االأول  اجلزء  ال�صعبة.  الت�صاري�س  عن  النظر  بغ�س 
ك����ان ���ص��ع��ب��ا ب��ع�����س ال�����ص��يء ل��ك��ن اجل����زء ال����ذي �صم 
�صحراء مفتوحة كان رائعا، ومتكنت من االإ�صراع فيه 
واكت�صاب الوقت. من جهته علق �صام �صندرالند على 
اأدائه يف مرحلة ام�س قائا: كان يوما جيدا ومريحا، 
لكن لي�س مثاليا الأنني خ�صرت الوقت ل�صالح مارك 
كوما. باالإجمال كانت مرحلة جيدة والدراجة كانت 
رائ���ع���ة. ا���ص��ت��م��ت��ع��ت ك��ث��ريا واأت��ط��ل��ع ق��دم��ا النطاق 
مناف�صات الغد. اأما االإماراتي البلو�صي، فقد علق على 
جولة ام�س بقوله: يوم جيد وهلل احلمد. كنت فخورا 
امل�صنعية  الدراجات  �صائقو  املنطلقني.  اأول  كنت  باأن 
اأ�صرع بكثري اأ�صرع بحوايل 10 كم يف ال�صاعة. اأحتاج 
اأن  اإىل  بالذكر  ي�صار  اأف�صل.  ملناف�صتهم  اأكرب  ل�صرعة 
الدورة ال� 25 لرايل اأبوظبي ال�صحراوي تقام حتت 
اآل  ب��ن زاي��د  رع��اي��ة كرمية م��ن �صمو ال�صيخ ح��م��دان 
نهيان، ممثل احلاكم للمنطقة الغربية، وبتنظيم من 
12 على التوايل،  نادي االإم��ارات لل�صيارات.  وللعام 
متت ت�صمية �صيارة ني�صان باترول، »بطل جميع دروب 
قائمة  وت�صم  ل��ل��رايل.  الر�صمية  بال�صيارة  احل��ي��اة«، 
كا  للفعالية  اال�صرتاتيجيني  والداعمني  ال�صركاء 
بلدية  الغربية،  للمنطقة  احلاكم  ممثل  دي��وان  م��ن، 
امل�صلحة  وال��ق��وات  اأبوظبي  بلدية  الغربية،  املنطقة 
لدولة االإم��ارات، �صرطة ابوظبي، االإ�صعاف الوطني، 
اأبوظبي،  اأدن��وك، طريان  يا�س،  ني�صان، حلبة مر�صى 
النفايات-ابوظبي،  ادارة  مركز  املعدنية،  العني  مياه 
فندقي روتانا و�صينرتو – جزيرة يا�س،  منتجع ق�صر 

ال�صراب – اأنانتارا، اإك�صبلورر وموانئ دبي العاملية. 

ق�سر  مرحلة  بعد  لل�سائقني  الأولية  النتائج 
ال�سراب اخلا�سة الثالثة

ال�سيارات 
نا�صر العطية - ماثيو بوميل )قطر - فرن�صا( ميني 

رباعية الدفع   
10:50:25.0

زيل�صتوف  ق�����ص��ط��ن��ط��ني   - ف��ا���ص��ي��ل��ي��ف  ف����ادمي����ري 
)رو�صيا - رو�صيا( ميني رباعية الدفع تي2 

11:06:19.0
اي����ري����ك ف�����ان ل������ون- ف����اوت����ر روزي�����غ�����ار )ه���ول���ن���دا - 

هولندا( ميني رباعية الدفع   
11:21:05.0

ال�������ص���ي���خ خ����ال����د ال���ق���ا����ص���م���ي - خ���و����ص���ي���ه م���ارك���و����س 
)االإمارات- الربتغال( تويوتا هايلوك�س  

11:24:12.0
اأملانيا(  )بريطانيا-  �صولز  اأن��دري��ا���س   - هنت  ه���اري 

ميني رياعية الدفع تي 1.2  
11:52:02.0

م��اري��ك داب��رو���ص��ك��ي - ج��ا���ص��ي��ك زات�����ص��ور )ب��ول��ن��دا - 
بولندا( تويوتا هايلوك�س اأوفردرايف 

11:59:06.0
اآدم مالي�صز - رافال مارتون )بولندا - بولندا( ميني 

رباعية الدفع    
12:11:32.0

يزيد الراجحي - تيمو غوت�صالك )ال�صعودية- اأملانيا( 
تويوتا هايلوك�س اأوفردرايف  

12:37:46.0
)االإم����ارات-االإم����ارات(  الكندي  خالد   - بلهلي  حيى 

ني�صان بيك اب     
12:57:42.0

)االأرجنتني-  غ��راو  ب��رين��اردو   - تريانوفا  اأورالن����دو 
االأرجنتني( ميني رباعية الدفع  

13:07:36.0

الدراجات النارية 
 450 ام  ت������ي  ك����ي����ه  )ا�����ص����ب����ان����ي����ا(  ك�����وم�����ا  م���������ارك 

رايل ريبليكا 1   

11:05:41.0
ار  ���ص��ي  ه��ون��دا  )ال���ربت���غ���ال(  غونكالفي�س  ب���اول���و  

450 رايل1   اف 
11:10:45.0

اأم 450  ���ص��ام ���ص��ن��درالن��د )ب��ري��ط��ان��ي��ا( ك��ي��ه ت���ي 
رايل ريبليكا 1   

11:12:12.0
ب��اب��ل��و ك��وي��ن��ت��ان��ي��ا )ت�����ص��ي��ل��ي( ك��ي��ه ت���ي ام 450 

رايل ريبليكا1    
11:24:02.0

 450 اأم  ت����ي  ك���ي���ه  )ال�����ربت�����غ�����ال(  ف����اري����ا  روب�������ن 
رايل ريبليكا 1   

11:29:30.0
ري���ك���ي ب���راب���ي���ك )اأم������ريك������ا( ه����ون����دا ����ص���ي ار اف 

رايل1     450
11:31:20.0

حممد البلو�صي )االإم��ارات( كيه تي ام 450 رايل 
11:37:43.0 ريبليكا 1  

خ�����وان ���ص��ال��ف��ات��ريا )ب���ل���غ���اري���ا( ك��ي��ه ت���ي ام 450 
رايل ريبليكا1   

11:54:46.0
اأم  اآر  �����ص����وزوك����ي  )ت�������ص���ي���ل���ي(  ك���ارن���ي���ج���و  ج������وي 

زد450 اإك�س    
12:03:40.0

 450 اأم  ت�����ي  ك���ي���ه  )ا�����ص����رتال����ي����ا(  ه�������ارت  م������ات 
اأ�س اإك�س اأف1    

12:05:21.0

دليل الإثارة للمراحل اخلا�سة
االأربعاء، 1 اأبريل، مرحلة ن�صيان باترول اخلا�صة 

الرابعة
املرحلة  ت��ب��دا   :258 ال��راب��ع��ة  اخلا�صة  املرحلة 
اأدن��وك املزيرعة  35 كم �صمال حمطة  على بعد 

ال�صارع  ع��ل��ى  االأع������اف  م���زرع���ة  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
االأول  املت�صابق  زاي��د  ينطلق  اإىل مدينة  املتوجه 
متام ال�صاعة 0800 �صباحا. نقطة االإحداثيات 

)N23 26.883 E53 43.384(
فر�صة اللتقاط �صورة رائعة عند نقطة التحكم 
 N23 07.943/E53( االأوىل على اإحداثيات
17.936( �صارع الغياثي املخرج )E15(، على 
�صارع  مع  ال��دائ��ري  التقاطع  �صمال  كم   19 بعد 
هال ليوا. اأول دراجة نارية يتوقع و�صولها متام 

ال�صاعة 8:45 �صباحا. 
فر�صة اللتقاط �صورة رائعة بالقرب من نقطة 
التحكم الثانية حمطة تعبئة الوقود واخلدمات 
هال  �صرق  اأق�صى  يف  القدمية  عر�صه  قرية  يف 
ال�صاعة  مت��ام  دراج���ة  اأول  م�صاهدة  يتوقع  ل��ي��وا. 
 WP N22( اإح����داث����ي����ات  ع���ن���د   10:15

  .)53.224 E53 24.996
ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة اخل��ا���ص��ة ال��راب��ع��ة ع��ن��د خدمات 
لق�صر  امل������وؤدي  امل���دخ���ل  غ����رب  4كم  امل����زارع����ني، 

ال�صراب متام ال�صاعة 1205.
اأبوظبي  ط���ريان  م��رح��ل��ة   - اأب��ري��ل   2 اخلمي�س 

اخلا�صة اخلام�صة  234 كم: 
�صمال حميم على  14كم  بعد  املرحلة على  تبداأ 
اأول  ال��ظ��ف��رة. تنطق  اأو ط��ري��ق  ال�����ص��رق  اجل��ان��ب 

�صباحا.  دراجة نارية على ال�صاعة 0700 
الوقود  تعبئة  حم��ط��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ت��ح��ك��م  ن��ق��ط��ة 
االأوىل يف  التحكم  نقطة  كما  واخل��دم��ات، متاما 
حمطة  م��ن  ال��ق��ري��ب  املنعطف  االأوىل،  امل��رح��ل��ة 
اأدنوك، بالقرب من بقالة الرمال البي�صاء، اأنظر 
ال���دراج���ة االأوىل ي��ت��وق��ع و���ص��ول��ه��ا متام  اأع����اه. 

 .0845
خ��ت��ام امل��رح��ل��ة ي��ك��ون ح����وايل ال�����ص��اع��ة 1050 
ب���داي���ة املرحلة  ���ص��ب��اح��ا. رازي������ن، ن��ف�����س ن��ق��ط��ة 

االأوىل.

تعاون بني نادي ال�صارقة الريا�صي وجمعية القو�ش وال�صهم للتح�صري لإ�صهار ريا�صة القو�ش وال�صهم 

نا�سر العطية يحكم قب�سته اأكرث على لقب رايل اأبوظبي ال�سحراوي وكوما ي�سعل املناف�سة ويقدم اأداء عامليا

القا�صمي يقرتب من ال�صعود على من�صة التتويج وبلهلي يواجه حظا عاثرا يف الربع اخلايل

مب�ساركة 50 لعبة واإعالمية

ختام ناجح لكاأ�ش العطاء الريا�صي لل�صيدات يف ال�صارقة

بطولة غنتوت املفتوحة تختتم اجلمعة باإحتفالية كبرية م�صكا للمو�صم الريا�صي 
اليوم مباراة واحدة  الرابعة والن�صف من بعد ع�صر  تقام يف 
�صمن بطولة االإمارات الدولية املفتوحة للبولو لعام 2014 
– 2015 التي تتوا�صل مبارياتها مباعب نادي غنتوت حتت 
رعاية �صمو ال�صيخ فاح بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
ابو  جمل�س  من  وبدعم  والبولو  اخليل  ل�صباق  غنتوت  ن��ادي 
ال�صيخ  باإ�صتاد  بعد غد اجلمعة  والتي تختتم  الريا�صي  ظبي 
زايد الرئي�صي بنادي غنتوت يف احتفالية كبرية م�صكا للمو�صم 
االأول  اليوم االربعاء  الريا�صي لنادي غنتوت. وجتمع مباراة 
ميثاء  ال�صيخة  �صمو  بقيادة  االم��ارات  فريقي  بني  ابريل  من 
بقيادة  ال�صعودي  واإدري�����س  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  بنت 
�صلطان ادري�س والتي تقام بامللعب رقم واحد يف ختام مباريات 
الفريقني يف البطولة لتحديد الرتتيب العام لفرق البطولة 
واب���و ظبي  امل��رك��ز اخلام�س  ف��ري��ق احلبتور  اح��ت��ل فيها  ال��ت��ي 
خال  م��ن  وال�صابع  ال�صاد�س  املركزين  لبقي  الثامن  امل��رك��ز 
مباراة اليوم ا�صتعدادا للتحدي الكبري يف ختام البطولة علي 
�صوء نتائج جولة اأم�س يف الدور قبل النهائي للبطولة لفرق 
دري  وب��ن  ال�صعودي  زي���دان  ب��ني  جمعت  التي  الذهبي  امل��رب��ع 
الب�صطي مع ودرزت بامل حيث يلعب  ، وغنتوت  اللقب  حامل 
املركزين  لتحديد  واخلا�صران  الذهبي  النهائي  يف  الفائزان 
الثالث والرابع بعدما ر�صد النادي مبلغ مليون ون�صف مليون 
البطولة  يف  وامل�صاركة  الفائزة  للفرق  نقدية  كجوائز  دره��م 
وبروفة  راح��ة  اخلمي�س  غد  ي��وم  و�صيكون  للنادي،  اخلتامية 

للحفل اخلتامي للبطولة. وقد اأكمل النادي كافة الرتتيبات 
الإقامة احلفل اخلتامي للبطولة من خال احتفالية �صخمة 
ر���ص��دت ل��ه��ا اجل���وائ���ز ال��ن��ق��دي��ة وال��ع��ي��ن��ي��ة اب��ت��ه��اج��ا بالنجاح 
الكبري الذي حتقق خال املو�صم املن�صرم من خال خمتلف 
حافل  برنامج  النادي  وقد  املجتمعية،  والفعاليات  املناف�صات 
ي�صتمل على العديد من الفعاليات واالن�صطة الريا�صية التي 
تتنا�صب وخمتلف قطاعات املجتمع، كما وجهت الدعوة لعدد 

من امل�صوؤولني والقيادين حل�صور احلفل اخلتامي.

من  الكثري  حققت  الدولية  البولو  بطولة  املري:  علي 
اليجابيات الففنية 

بالنجاح  للبولو  ن���ادي غنتوت  ف��ري��ق  امل���ري الع��ب  علي  ا���ص��اد 
ومتابعة  رع��اي��ة  بف�صل  املن�صرم  املو�صم  �صهده  ال��ذي  الكبري 
�صمو ال�صيخ فاح بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
غنتوت ل�صباق اخليل والبولو والذي يحظى بدعم جمل�س ابو 
ظبي الريا�صي مما �صاهم يف الطفرة الريا�صية التي ي�صهدها 
البولو االماراتي الذي جتاوزت �صمعته حدود الوطن ، موؤكدا 
رئي�س  ك��اأ���س  بطولة  وقبلها  املفتوحة  ال��دول��ي��ة  ال��ن��ادي  ب��ان 
واجلماهريية  الفنية  االيجابيات  من  الكثري  حققت  الدولة 
والتنظيمية واالعامية للعبة بف�صل م�صاركة ابرز امل�صنفني 
يف العامل ،تطلعا خلتام البطولة الذي نرجو ان يكون م�صكا 

للمو�صم الريا�صي.
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يوا�صل نادي دبي الدويل للريا�صات 
�صباق  النطاق  جتهيزاته  البحرية 
دبي للدراجات املائية اجلولة الرابعة 
من بطولة االإمارات 2015 والتي 
خلف   3 ج��م��ريا  ���ص��اط��ئ  يحت�صنها 
املقبل  ال�صبت  يوم  �صيت  �صن  مركز 
مت�صابقا   60 م��ن  اأك���ر  مب�����ص��ارك��ة 

ميثلون 13 دولة
للدراجات  االإم����ارات  بطولة  وت��ق��ام 
املائية �صنويا باإ�صراف احتاد االإمارات 
مظلة  وحت��ت  البحرية  للريا�صات 
املائية  للدراجات  العاملية  اجلمعية 
تتخذ  والتي  اأي��ه(  بي  اأ���س  )اآي جي 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  م��ن 
مقرا لها وت�صمل البطولة يف ن�صخة 
جوالت تقام يف   6 احلالية   2015

ابوظبي ودبي.
املائية  ل��ل��دراج��ات  دب��ي  �صباق  وي��ع��د 

اجلولة الرابعة من بطولة االإمارات 
�صراع  يف  م��ه��م��ة  حم��ط��ة   2015
و�صدارة  املو�صم  لقب  على  املناف�صة 
الرتتيب العام يف كل فئة من فئات 
البطولة والتي ت�صهد تناف�صا حاميا 
واالفتتاحية  االأويل  اجل��ول��ة  م��ن��ذ 
وال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف ن��ف�����س امل���ك���ان يف 

�صاطئ جمريا �صهر يناير املا�صي
ال�صباق  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  واع���ت���م���دت 
لفعاليات  الكامل  الزمني  الربنامج 
اجل����ول����ة وال�������ص���ب���اق وال����ت����ي ت���ب���داأ 
اع��ت��ب��ارا م��ن ي���وم ب��ع��د غ��د اجلمعة 
اإج���راءات  امل��ح��دد ال�صتكمال  امل��وع��د 
الفني  الفح�س  واإرج����اء  الت�صجيل 
وانعقاد  امل�����ص��ارك��ة  ال���دراج���ات  ع��ل��ى 
اللجنة  ب���ني  ال��ت��ن��وي��ري  االج��ت��م��اع 

املنظمة واملت�صابقني امل�صاركني
ال�صاعة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وح�����ددت 

ال�صبت  ي���وم  رب��ع��ا م��ن  اإال  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
التجارب  الإج�������راء  م���وع���دا  امل��ق��ب��ل 

تزيد  ال  ومل��دة  للم�صاركني  الر�صمية 
وعند  بعدها  ت��ب��داأ  دقيقة   45 ع��ن 

مناف�صات  ربعا  اإال  العا�صرة  ال�صاعة 
اجل���ول���ة وال���ت���ي ت�����ص��م��ل 6 ف��ئ��ات يف 

بواحدة  ت��زي��د  ال�����ص��ب��اح��ي��ة  ال��ف��رتة 
لت�صبح  امل�����ص��ائ��ي��ة  ال��ف��رتة  ف��ق��ط يف 

�صبع فئات
ورحب علي بن هندي ع�صو جمل�س 
للريا�صات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة 
جمل�س  رئي�س  ع��ن  نيابة  البحرية 
جمل�س  اأع�����ص��اء  واإخ����وان����ه  االإدارة 
البطولة  يف  ب��امل�����ص��ارك��ني  االإدارة 
واللذين  ال��ع��امل��ي��ني  االأب����ط����ال  م���ن 
مي��ث��ل��ون ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان من 
ق��ارات العامل من الواليات  خمتلف 
االأمريكية املتحدة وكندا وبريطانيا 
وفرن�صا وايطاليا وا�صبانيا والت�صيك 
وبولندا واملجر وال�صعودية والكويت 

وقطر اإ�صافة اإىل اأبطال االإمارات.
امل�صاركني من  عدد  ارتفاع  اأن  وق��ال 
ال��ع��امل��ي��ني وجن���وم ريا�صة  االأب���ط���ال 
الدراجات املائية يوؤكد مدي ال�صمعة 

البطولة  اكت�صبتها  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة 
دائما  ال��ع��امل��ي��ة  �صبغة  ت��اأخ��ذ  وال��ت��ي 
ريا�صيي  اأف�صل  وم�صاركة  حل�صور 
اإ�صافة  العامليني  املائية  ال��دراج��ات 
لكل  املخ�ص�صة  املالية  اجلوائز  اإىل 
الريادة  حت��ت��ل  جعلها  مم��ا  ال��ف��ئ��ات 

دائما.
واأ�صار اإىل اأن فئات بطولة االإمارات 
فئات   7 ت�صمل  امل��ائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
نا�صئني وواق���ف حمدود  واق���ف  ه��ي 
اك�����ص��ربت وواق����ف حم��رتف��ني -جي 
مبتدئني  �����ص����ت����وك  وج����ال���������س  ب�����ي 
اك�����ص��ربت وجال�س  ���ص��ت��وك  وج��ال�����س 
بي وفئة احلركات  حمرتفني -جي 
حققت  هلل  واحل��م��د  اال�صتعرا�صية 
ال���ب���ط���ول���ة وم�����ن خ�����ال اجل�����والت 
ال��ن��ج��اح املطلوب  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ث��اث��ة 
ازدي�������������اد ع����دد  وال�����������ذي مت����ث����ل يف 

املواهب  بروز  اإىل  اإ�صافة  امل�صاركني 
يف فئة واقف نا�صئني والتي اجتذبت 
الريا�صة  ه���ذه  يف  ج��دي��دة  م��واه��ب 
املر�صومة من  االأه���داف  وه��ذا اح��د 

اجل تو�صيع قاعدة امل�صاركة
اجلدير بالذكر اإن نادي دبي الدويل 
وبنجاح  نظم  البحرية  للريا�صات 
�صباق  االفتتاحية  اجلولة  فعاليات 
�صهر  م��ن  العا�صر  ال��وط��ن يف  ح��م��اة 
ي��ن��اي��ر امل��ا���ص��ي ك��م��ا ي��ن��ظ��م اجلولة 
وجولة  املقبل  ال�صبت  ي��وم  ال��راب��ع��ة 
اآخرى �صتقام يف اخلام�س والع�صرين 

من �صهر ابريل اجلاري باإذن اهلل.

اأعلن جمل�س اأمناء جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم 
للم�صاركة  الت�صجيل  ب��دء  ام�س  الريا�صي  ل��اإب��داع 
القطاع  االأك��رب يف  ال�صابعة من اجل��ائ��زة  ال���دورة  يف 
وتنوع  العامل من حيث قيمة اجلوائز  الريا�صي يف 
فئاتها واالأوىل املخ�ص�صة جلانب االإب��داع يف جميع 

جماالت العمل الريا�صي.
واأعلن �صعادة خالد علي بن زايد اأمني عام اجلائزة 
خال موؤمتر �صحفي عقد ام�س يف مقر نادي دبي 
من  ال�صابعة  الن�صخة  اأع��م��ال  اإط���اق   .. لل�صحافة 
ال�صعايل  خليفة  الدكتور  �صعادة  بح�صور  اجل��ائ��زة 
ع�صو جمل�س االأمناء رئي�س اللجنة الفنية للجائزة 
ونا�صر اأمان اآل رحمة مدير اجلائزة و�صعادة �صعيد 
ال��ري��ا���ص��ي و �صعادة  دب���ي  اأم���ني ع���ام جمل�س  ح���ارب 
حممد الكمايل اأمني عام اللجنة االأوملبية الوطنية 
اأم��ن��اء اجل��ائ��زة واأع�����ص��اء اللجان  واأع�����ص��اء جمل�س 

العاملة فيها.
اجلائزة  بارتباط  زاي��د  ب��ن  علي  خالد  �صعادة  ون��وه 
ب��ا���ص��م ون���ه���ج ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 

ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل وال��ذي يوؤمن باالإبداع 
العقبات  حت��دي  م��ن  �صاحبها  متكن  عقلية  ك��ق��درة 
امل�صكات وبلورة االأفكار بطرق غري م�صبوقة  وحل 
اإيجاد احلل  “ اإذا واجهت حتديا يتطلب  حيث قال 
اإما اأن تاأخذ فكرة  اأو اتخاذ القرار فاأمامك خياران 
قدراتك  همة  ت�صتفز  اأن  واإم��ا  وتتبعها  �صبقوك  من 
جديدة  فكرة  وت��ط��ور  العقلية  وطاقتك  االإب��داع��ي��ة 
�صمو  وتوجيهات  دعم  اأن  واأ�صاف   .« جديدا  وعما 
ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�صي راعي اجلائزة 
اآل  را�صد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  وق��ي��ادة 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  رئي�س  مكتوم 
 .. الوطنية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  اجلائزة  رئي�س 
جعلت اجلائزة حتقق الكثري من االجنازات املرموقة 

خال الدورات ال�صت االأوىل.
اجلائزة  روؤي��ة  للجائزة  العام  االأم��ني  �صعادة  و�صرح 
ملا  رقمية  ح�صيلة  وا�صتعر�س  واأه��داف��ه��ا  ور�صالتها 
تقدم  بينها  وم��ن  خ��ال م�صريتها  اجل��ائ��زة  حققته 
اجلائزة  فئات  على  للتناف�س  وموؤ�ص�صة  ف��ردا   835

 .. منها  ملفا   618 حتكيم  مت  دورات  �صت  خ��ال 
وعدد  العربية  ال��دول  التقدم من  ن�صبة  وا�صتعر�س 
الندوات واملوؤمترات التي تنظمها اجلائزة يف الدولة 
ويف عدد من الدول العربية لرت�صيخ نهج االإبداع يف 

العمل.
عمر  خ����ال  ت��ك��رمي��ه��م  مت  ف���ائ���زا   121 اأن  وذك����ر 
الدولة  من  واملكرمني  الفائزين  عدد  وبلغ  اجلائزة 
55  فائزا .. فيما بلغ عدد الفائزين واملكرمني من 
57 فائزا..بينما بلغ عدد الفائزين  الدول العربية 

واملكرمني على امل�صتوى العاملي ت�صعة فائزين.
اإىل  ال��دع��وة  االأم��ن��اء  جمل�س  با�صم  �صعادته  ووج���ه 
ال��وط��ن العربي  ال��دول��ة ويف  ال��ري��ا���ص��ي يف  ال��ق��ط��اع 
وال���ع���امل ل��ل��ت��ق��دم مب��ل��ف��ات ال��رت���ص��ي��ح ل��ل��ف��وز بفئات 
وال�صوابط  ال���ل���وائ���ح  وح�����ص��ب  ال�����ص��اب��ع��ة  ال�������دورة 
من  ع���دد  تنظيم  �صيتم  اأن����ه  م���وؤك���دا   .. امل��و���ص��وع��ة 
قبل فريق عمل  التعريفية من  واللقاءات  الزيارات 
اجلائزة ل�صرح م�صتجدات اجلائزة وحماور التناف�س 
الراغبني  واآليات الرت�صح وت�صهيل مهمة  و�صوابط 

يف اإعداد ملفات الرت�صح.

التناف�س  فئات  اأن  ال�صعايل  اأعلن خليفة  من جانبه 
الريا�صي  االإب���داع  فئة  تت�صمن  ال�صابعة  ال��دورة  يف 
ال���ف���ردي واالإب������داع ال��ري��ا���ص��ي اجل��م��اع��ي واالإب�����داع 
الريا�صي املوؤ�ص�صي وهي ذات الفئات التي مت العمل 
مبوجبها �صمن ال��دورات ال�صت االأوىل كونها ت�صم 
اأنه  اإىل  .. م�صريا  الريا�صي  جميع عنا�صر االإجن��از 
فئة  �صمن  اجل��ائ��زة  يف  العاملية  امل�صاركة  حتديد  مت 
االإبداع املوؤ�ص�صي فقط للدورة الرابعة على التوايل 
ولاحتادات الريا�صية الدولية للدورة الثالثة على 

التوايل.
وح����دد ال�����ص��ع��ايل حم����اور ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى اجلائزة 
الفكرية  واالإب��داع��ات  الريا�صية  االإجن���ازات  وت�صمل 
املبدعة  وامل��ب��ادرات  الريا�صي  املجال  يف  التطبيقية 
من  ال��ه��دف  اأن  ..م��وؤك��دا  التخطيط  على  القائمة 
حت��دي��د حم���ور ال��ت��ن��اف�����س ه��و ح��ث امل�����ص��ارك��ني على 
احلركة  تطوير  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  ت��ق��دمي 

الريا�صية يف العامل.
االهتمام  اإىل  للجائزة  الفنية  اللجنة  رئي�س  واأ�صار 
الريا�صية  بامل�صاركة من االحت��ادات  املتزايد  الدويل 

الدولية التي كان اآخر الفائزين بها االحتاد الدويل 
ممار�صتها  وت�صهيل  اللعبة  بن�صر  ملبادرته  للهوكي 
للتناف�س  امل��وؤه��ل  االإجن���از  ف��رتة  وك�صف عن حتديد 
على امل�صتوى املحلي والعربي والدويل وهي الفرتة 
من االأول من �صبتمرب 2014 اإىل نهاية اأغ�صط�س 
2015 ومواعيد تقدمي طلبات امل�صاركة والتناف�س 

للفوز بجوائز الدورة ال�صاد�صة للجائزة.
اأن دور  اآل رح��م��ة  اأم�����ان  ن��ا���ص��ر  اأك����د  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
اجلائزة ال يقت�صر على تكرمي الريا�صيني املبدعني 
يف  االإب����داع  نهج  تر�صيخ  اإىل  ت�صعى  ب��ل  وحتفيزهم 
ترتبط  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  م�صريا  الريا�صي..  العمل 
ب���ع���اق���ات ت��ك��ام��ل وت���وح���ي���د اجل���ه���ود م���ع االأن���دي���ة 
واالحتادات الريا�صية يف الدولة ومع احتاد اللجان 
الريا�صية  االحت������ادات  واحت�����اد  ال��ع��رب��ي��ة  االأومل���ب���ي���ة 
املنظمات  من  وغريهما  اأ�صواف  ال�صيفية   الدولية 
الريا�صية الدولية و املوؤ�ص�صات االإعامية الريا�صية 
واملوؤ�ص�صات  و  القارية  الريا�صية  املجال�س  و  العاملية 

الريا�صية واالأكادميية العربية.
واأ�صاف اأن جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لاإبداع 

الدولية   االأوملبية  اللجنة  ب�جائزة  ف��ازت  الريا�صي 
دع��م و طوير  ل��دوره��ا يف  ت��ق��دي��را  م��ب��ادرة  كاأف�صل 
ال��ل��ج��ن��ة االأوملبية  ال��ري��ا���ص��ي��ة ك��م��ا ق��دم��ت  احل��رك��ة 
اجلزائرية و�صام اال�صتحقاق االأوملبي ل�صاحب ال�صمو 
�صموه  ملجهودات  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
الوطني  امل�صتوى  على  الريا�صة  تطوير  يف  الكبرية 
قدمت  التي  لل�صخ�صيات  ي�صلم  و�صام  وه��و  العربي 

اإ�صهامات غري عادية لرتقية و تطوير الريا�صة.
التالية..   بامل�صتويات  اجل��ائ��زة  م�صتويات  وح���ددت 
وامل�صتوى  ال��دول��ة  يف  للريا�صيني  املحلي  امل�صتوى 
و  العربية  ال���دول  جميع  م��ن  للريا�صيني  ال��ع��رب��ي 
ال��ري��ا���ص��ي��ة الدولية  ل���احت���ادات  ال��ع��امل��ي  امل�����ص��ت��وى 
ال�صيفية على اأن تت�صمن االأعمال املوؤهلة للم�صاركة 
االإجنازات الريا�صية واالإبداعات الفكرية الريا�صية 
الفردية واجلماعية التي اأجنزت خال الفرتة بني 
اأغ�صط�س   31 وح��ت��ى   2014 �صبتمرب  م��ن  االأول 
املعنية  الفئات  من  الرت�صح  طلبات  وتقبل   2015
وميكن  اأخ���رى  جهات  قبل  م��ن  املر�صحة  اأو  ب��االأم��ر 

الرت�صح من خال املوقع االإلكرتوين للجائزة.

انطلقت مناف�صات يوم البولو الربيطاين 
برعاية الند روفر، لت�صهد بداية املحطة 
بدولة  ال�صنوية  �صل�صلتها  م��ن  الثانية 
فعاليات  مع  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ي���وم ال��ب��ول��و ال��ربي��ط��اين دب���ي. ورّحبت 
احلدث  ت�صت�صيف  التي  احلبتور  عائلة 
هامة  �صخ�صية   700 ع���ن  ي��زي��د  مب���ا 
وح�صد من ال�صيوف يف نادي دبي للبولو 

والفرو�صية باأجوائه الرائعة،  
وعلى منت �صيارات الند روفر الفخمة، 
توافدت نخبة من كبار ال�صخ�صيات اإىل 
ح��ف��ل ا���ص��ت��ق��ب��ال ت��ي��ت��اجن��ي��ه، م��ن بينهم 
االأردنية،  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ن  اأع�����ص��اء 
بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�صيخة  و�صمو 
اآرغيل،  دوق  و���ص��ع��ادة  مكتوم،  اآل  را���ص��د 
األ��ي��ك�����س ك��ان��ت��اك��وزي��ن كونت  واالأم������ري 
العام  القن�صل  و���ص��ع��ادة  �صبريان�صكي، 
هوبارت،  اإدوارد  دب����ي  يف  ال���ربي���ط���اين 
وفيرتي  وج��ي��م  ويلك�س،  ك���ارو  وال��ل��واء 
ه����اي، واأع���ي���ان امل��ج��ت��م��ع يف دب���ي هوغو 
ت��اي��ل��ور ول��ي��ن��ا ال�����ص��ّم��ان، والع���ب البولو 
ال�����ص��ه��ري ب���اب���ل���و م�����اك دون��������وه. واأ�����ص����اد 
التاريخية  بالعاقات  املهيب  احل�صور 
والثقافية التي تربط بريطانيا العظمى 
بدولة االإمارات العربية املتحدة، ولفتوا 
اخليول  لريا�صة  الدولية  اللغة  اأن  اإىل 
لديها القدرة على ردم الفجوات الثقافية 
واحدة.  مظلة  حتت  اجلميع  واحت�صان 
واح���ت���ف���ااًل ب��ه��ذه ال��ت��ق��ال��ي��د وال���رواب���ط 
العريقة، قامت نخبة من اأع�صاء الفوج 
للجي�س  ج��اردز  اآن��د  كافالري  الع�صكري 
اأر����س املعلب  اإىل  ب��ال��ن��زول  ال��ربي��ط��اين 
اخلا�س بكاأ�س هاكيت ثي�صجر وهم على 
ظ��ه��ور ج��م��ال��ه��م، ومب��ن��ظ��ر رائ����ع ي�صبه 
ويلفرد  ال�صري  التقطها  ال��ت��ي  ال�����ص��ورة 
ال�صيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور  ثي�صجر 
زايد بن �صلطان اآل نهيان قبل اأكر من 
املباراة باجتاه فريق  عاماً. و�صارت   60
وجد  ال���ذي  كافالر”  جيجر-لوكولرت 
االأع���ام ث��اث م��رات على م��دى ثاثة 

اأ����ص���واط. وب���ذل ف��ري��ق غ��اوت�����ص��و جاردز 
ال�صوط  ع��ل��ى  لي�صيطر  ه���ائ���ًا  ج���ه���داً 

الرابع، ولكن بعد فوات االأوان.
وا���ص��ت��م��ت��ع اجل��م��ه��ور اأي�������ص���اً ب���االأج���واء 
بولو  برومبتون  ملباراة  واملمتعة  املثرية 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت بني 
وفريق  وال��ف��رو���ص��ي��ة  للبولو  دب��ي  ن���ادي 
ال��ع��امل، وه��ي من���وذج �صّيق  اأن��ح��اء  بقية 
وف��ري��د ل��اح��رتاف��ي��ة امل��ذه��ل��ة يف ركوب 
واأظهر فريق بقية  الهوائية.  الدراجات 
�صّجل  ح��ي��ث  ُم��ل��ف��ت��اً  اأداء  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
اأربعة اأهداف ناجحة، وبدون اأي حماولة 
لتنتهي  املناف�س،  الفريق  م��ن  معاك�صة 

املباراة بنتيجة 4 اأهداف نظيفة.
وامل�صلية،  امل��ث��رية  الفعاليات  ه��ذه  وبعد 
توّجه ال�صيوف لتناول الغداء يف الهواء 
ال��ط��ل��ق واال���ص��ت��م��ت��اع ب��امل��ن��اظ��ر اخلابة 
م���ن ع��ل��ى ���ص��رف��ة ال���ن���ادي. وف��ي��م��ا بعد، 
ال��ظ��ه��ر ج���ول���ة مبهجة  ب��ع��د  ان��ط��ل��ق��ت 
و���ص��ري��ع��ة م���ن م��ن��اف�����ص��ات ال���ب���ول���و مع 
�صهدت  وال��ت��ي  ال�صقر”  “درع  م���ب���اراة 
مناف�صة حادة بني فريقي رويال �صالوت 
بولو.  ج��ل��ف  و���ص��وف��ي��ت��ي��ل  اأك�������ص���ربي���دج 
بابلو  لها  تعّر�س  التي  لاإ�صابة  ونظراً 

م���اك دون����وه يف ال��ي��وم ال�����ص��اب��ق، تغرّيت 
لكن  كبرية،  ب�صورة  الفريقني  ت�صكيلة 
قّدما  هوبر  وجاكلني  ريجلي  �صتيورات 
�صالوت  روي����ال  ل��ف��ري��ق  ب��اه��راً  م�صتوى 
الهجوم  اإي��ق��اف  اأك�����ص��ربي��دج، وجنحا يف 
بولو.  ج��ل��ف  �صوفيتيل  ل��ف��ري��ق  ال��ق��وي 
ول��ك��ن ع��ن��دم��ا جت��ت��م��ع ال��ع��ائ��ات، مثل 
عائلة مونيفريدي التي يتقّدمها الوالد 
هناك  �صتكون  اأه���داف،  الت�صعة  �صاحب 
نتيجة واحدة ال غري. ويف نهاية املطاف، 
الفوز  بولو  جلف  �صوفيتيل  فريق  حقق 
ب����درع ال�����ص��ق��ر، ح��ي��ث اأح����رز 7 اأه����داف 

مقابل 6 اأهداف فقط.
والنجومية،  ال�صهرة  اأ���ص��واء  والن��ت��زاع 
اإك�صايلز  بريتي�س  هاكيت  ف��ري��ق  واج���ه 
ليخو�س  االأر�������س،  ���ص��اح��ب  ط��م��وح��ات 
فريق  �صد  اليوم  لهذا  النهائية  امل��ب��اراة 
على  وال��ت��ن��اف�����س  للبولو”،  “احلبتور 
ك���اأ����س ي����وم ال���ب���ول���و ال���ربي���ط���اين دب���ي. 
واأظ���ه���ر ف��ري��ق احل��ب��ت��ور ل��ل��ب��ول��و الذي 
اخلليج   يف  للغاية  ناجحاً  مو�صماً  اأنهى 
ال���رغ���م من  ع��ل��ى  ق���وي���اً  ت��ن��اف�����ص��ي��اً  اأداًء 
اأب���داه���ا ف��ري��ق هاكيت  اخل���ط���ورة ال��ت��ي 
بريتي�س اإك�صايلز، لتتوا�صل املباراة حتى 

ورائعة،  فنية  مل�صات  مع  الثالث  ال�صوط 
موري�صون.  جيمي  الاعب  من  خا�صة 
للروح  مثااًل مميزاً  امل��ب��اراة  ه��ذه  وكانت 
واالأخاق الريا�صية العالية، وقد واجه 
ف��ري��ق احل��ب��ت��ور ال��ق��وي حت��دي��اً حقيقياً 
�صل�صلة  و���ص��ّج��ل  اإك�����ص��اي��ل��ز،  م��ن الع��ب��ي 
ليفوز  ال��راب��ع  ال�صوط  االأه���داف يف  من 
بنتيجة 8 اأهداف مقابل 5 اأهداف فقط، 
مما يعك�س االأجواء التناف�صية والوترية 

ال�صريعة التي �صهدتها املباراة.
وب���ي���ن���م���ا ك������ان ال����اع����ب����ون ُي����ل����ّوح����ون 
مب�صارب البولو برباعة، اأخذ ال�صيوف 
اإىل  ال��ك��روك��ي  اأدوات���ه���م اخل��ا���ص��ة بلعبة 
ح��ف��ل ه����ارودز ج����اردن مب��ح��اذاة امللعب، 
كاريكاتورية  ر���ص��وم��ات  �صمن  ليتباروا 
لفنان  ال�صور  من  رائ��ع  ومعر�س  عامة 
ال��ب��ول��و م��اي��ك روم�����ص��ب��ي. وق���ام مندوب 
بردائه  البولو الربيطاين  ليوم  ه��ارودز 
الطلبات، يف  بت�صجيل  ال�صهري  االأخ�صر 
بعد  م��ا  ب��ف��رتة  ال�صيوف  ا�صتمتع  ح��ني 
مع  ���ص��اح��رة  بريطانية  ب��اأج��واء  الظهر 
مل�صة اإماراتية. ويف الوقت نف�صه، اأ�صافت 
من�صات هاكيت و تايلور موري�س جانباً 
م��ن االأن���اق���ة وال��ف��خ��ام��ة ع��ل��ى احل���دث، 

غوات�صو  و  �صالوت  روي���ال  ق��ّدم��ت  بينما 
واملرح  بالت�صلية  مليئة  اأج��واء  لل�صيوف 

طوال االأم�صية.
ومع غروب �صم�س يوم رائع من فعاليات 
البولو املميزة، اجتمع ال�صيوف حل�صور 
احل��ف��ل ال��ر���ص��م��ي ل��ت��وزي��ع ج���وائ���ز يوم 
ال��ب��ول��و ال��ربي��ط��اين دب���ي. وق���ام ال�صيد 
ال�صياحة  ق�����ص��م  م���دي���ر  امل�����دين،  غ�����ازي 
الريا�صي،  دب����ي  مب��ج��ل�����س  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
ال��ربي��ط��اين يف  ال��ع��ام  و���ص��ع��ادة القن�صل 
دبي اإدوارد هوبارت، بت�صليم درع ال�صقر 
بريتي�س  م��ن  ح�صري  بت�صميم  املميز 
اخلليج  �صوفيتيل  فريق  اإىل  �صيلفروير 
ل��ل��ب��ول��و. وب��ع��ده��ا، ق���ّدم ك��ل م��ن لورين 
ت��والن من الن��د روف��ر وجيم�س هوتون 
من بريتي�س �صيلفروير كاأ�س يوم البولو 

الربيطاين لفريق احلبتور للبولو.
وح�صل جيم�س موري�صون اأف�صل العب 
���ص��ال��وت ع��ل��ى زجاجة  يف ف��ري��ق روي�����ال 
داميوند تريبيوت، يف حني ُمنحت جائزة 
اإىل  اآن��د هوالند  اليوم من هوالند  قدح 
العمر  من  البالغ  مونتيفريدي  لوكا�س 
ح�صان  اأف�صل  جائزة  اأم��ا  �صنوات.  ت�صع 
بوين برعاية وتقدمة جيجر-لوكولرت، 
البولو  ي��وم  لفعاليات  الر�صمي  امل��وؤّق��ت 
اإنفيديا  ح�����ص��دت��ه��ا  ف��ق��د  ال���ربي���ط���اين، 
مندوب  ق��ّدم  وبعدها،  ميثاء.  لل�صيخة 
ه����ارودز ل��ي��وم ال��ب��ول��و ب��ردائ��ه االأخ�صر 
ال�صعيد  احل��ظ  �صاحب  ه���ارودز  ج��ائ��زة 
تلفزيون  من  غريغوريف  نيكوال�س  اإىل 
األيك�س  االأم����ري  ف���از  1، يف ح��ني  ف��ا���ص��ن 
بجائزة  �صبريان�صكي  كونت  كانتاكوزين 

الرجل االأكر اأناقة من هاكيت.
ول��ت��ع��زي��ز االأج�������واء االح��ت��ف��ال��ي��ة لهذه 
االأم�صية املميزة، اأقامت م�صّممة االأزياء 
ال��ن�����ص��ائ��ي��ة امل�������ص���ه���ورة ف���ي���رتي���اين هاي 
اأ���ص��واء النجوم  اأزي���اء رائ��ع حتت  عر�س 
ب�صكل جميل  امل�����ص��اءة  ال��ن��ادي  ب��اح��ة  يف 
ال�صيوف  يتوّجه  اأن  قبل  وذل��ك  للغاية، 
نادي  ال�صهر يف دبي،  اأجمل وجهات  اإىل 

بيت�س”. اإل  “اإك�س 
كينت،  اآن���د  اأب��رك��روم��ب��ي  م��ع  وبالتنقل 
وع�صاق  وال���اع���ب���ون  ال�����ص��ي��وف  ق�����ص��ى 
منتجع  يف  امل���ا����ص���ي  االأ����ص���ب���وع  ال���ب���ول���و 
و�صبا �صوفيتيل دبي ذا بامل، وا�صتمتعوا 
وجل�صات  ال���ط���ائ���رة،  ل��ك��رة  مب��ن��اف�����ص��ات 
البحر،  ���ص��اط��ئ  ع��ل��ى  ل��ل��ي��وغ��ا  خ��ا���ص��ة 
اإي��ك��و ج��ول��ف، ورح��ل��ة �صفاري  ودرو������س 
رائ���ع���ة ع��ل��ى م���نت ����ص���ي���ارات الن����د روفر 
يف  ع�صاء  ماأدبة  اإىل  باالإ�صافة  العتيقة، 
حممية دبي ال�صحراوية مع باتينيوم 
املوؤ�ص�س  هد�صون،  ت��وم  وق��ال  هرييتيج. 
من  الربيطاين:  البولو  ليوم  ال�صريك 
الذي  النمو  ه��ذا  ن��رى  اأن  ال��رائ��ع ح��ق��اً 
حققه يوم البولو الربيطاين دبي طوال 
اأظهرت  لقد  املا�صية.  ال�صت  ال�صنوات 
اأن  اإال  ب��اه��راً،  اأداًء  الربيطانية  ال��ف��رق 
ميثاء  ال�صيخة  �صمو  املميزان  القائدان 
ي�صت�صيفان  وال��ل��ذان  احلبتور،  وحممد 
تناف�صي  م�صتوى  اأف�صل  قّدما  احل��دث، 
ونتطلع  ال���ق���وي���ة،  ب���امل���ب���اري���ات  ل���ي���ف���وزا 

بالفعل اإىل دورة العام املقبل. 
ال�صفري  ب�����ره�����ام  ف���ي���ل���ي���ب  واأ��������ص�������اف 
الربيطاين لدى دولة االإمارات العربية 
القدي�س  و���ص��ام  واحل��ائ��ز على  امل��ت��ح��دة، 
م��اي��ك��ل وال��ق��دي�����س ج������ورج: »االأن����اق����ة، 
واملتعة  واحل��ي��وي��ة،  وامل��ه��ارة،  وال�صرعة، 

بريطانية  ���ص��م��ات  ج��م��ي��ع��ه��ا  وال��ت��م��ي��ز، 
البولو  ي�����وم  اأج���������واء  ت��ع��ك�����س  ل���ل���غ���اي���ة 
اإن  ودب�������ي.  اأب����وظ����ب����ي  يف  ال����ربي����ط����اين 
ريا�صات  من  غريها  جانب  اإىل  البولو، 
الفرو�صية، تعرّب عن الروابط الوطيدة 
الربيطاين  ال�����رتاث  ب���ني  ال��ت��ي جت��م��ع 
وبكل  واحلا�صر،  املا�صي  يف  واالإم��ارات��ي 
ت��اأك��ي��د يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل. ك��م��ا ُت��ظ��ه��ر اأي���ام 
تلعبه  ال��ذي  ال��دور  الربيطانية  البولو 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة كمن�صة 
بال�صكر  اأت���ق���دم  ل����ذا،  دول���ي���ة.  ري��ا���ص��ي��ة 
الربيطانيني  اأ���ص��دق��ائ��ن��ا  لكل  اجل��زي��ل 
واالإماراتيني الذين بذلوا جهوداً كبرية 

الإجناح يوم البولو الربيطاين. 
وي����اأت����ي ي����وم ال���ب���ول���و ال���ربي���ط���اين دبي 
يوم  اأقيمت  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  فعالية  بعد 
ال�صبت املوافق 21 مار�س الفائت، حيث 
�صمو  من  كل  ال�صيوف  قائمة  ت�صّمنت 
�صلطان  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن��ت  لبنى  ال�صيخة 
ال��ق��ا���ص��م��ي، و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
فاح اآل نهيان، ومعايل املهراجا �صواوي 
ب��ادم��ان��اب �صينغ م��ن ج��اي��ب��ور، ووال���ده 
ن��اري��ن��درا �صينغ، و���ص��ع��ادة دوق  امل��ه��راج��ا 
اآرغيل، و�صعادة ال�صفري الربيطاين لدى 
فيليب  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
برهام احلائز على و�صام القدي�س مايكل 
ال�صيوف  وح�����ص��ر  ج�����ورج.  وال��ق��دي�����س 

نادي  يف  راقية  ر�صمية  احتفالية  اأم�صية 
يوم  وج��م��ع  وال��ب��ول��و.  لل�صباق  غ��ن��ت��وت 
 35،000 اأبوظبي  الربيطاين  البولو 
دوالر اأمريكي ل�صالح التحالف الدويل 
 ،)WAHA( وال�������ص���ح���ة  ل����ل����م����راأة 

ومبادرة �صاعدوا االأبطال. 
بال�صراكة  الفعالية  ه��ذه  تنظيم  وي��ت��م 
ورويال  لندن،  وهاكيت  روف��ر،  الن��د  مع 
و�صامبانيا  وجيجر-لوكولرت،  �صالوت، 
اآن����د كينت،  واأب���رك���روم���ب���ي  ت��ي��ت��اجن��ي��ه، 
وج�صرتيني  ك�������وم،  دوت  وب���ل���ي���ون���ري 
وغلوبال  وب���روم���ب���ت���ون،  ب��روك�����س،  اآن����د 
وهوالند  اأوفي�س،  فاميلي  بارترن�صيب 
اآند هوالند، وت�صارلز رو�صيل �صبيت�صليز، 
اآن���د غ��ران��د، وغ��ري��ت بريتي�س  وغ��اف��ي��ل 
وبريتي�س  ان���رتن���ا����ص���ي���ون���ال،  ري�����ص��ي��ن��غ 
�صيلفروير، وتايلور موري�س، وثرد هوم، 
وغوات�صو،  ك��وك��و،  ج��اك�����س  ون��ي��ه��ي��وات��و، 
لل�صيافة،  ورم��ال  واالحت��اد،  وفلوري�س، 
الفاخرة،  لل�صوكوالته  يونغ  اإي��ه  وب��اول 
و�صركة ذا غروفينور للقرطا�صية، ودي. 
اآند كو، وبونا�س ماكفارلني  اآر. هاري�س 
انرتكونتيننتال  وف����ن����دق  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 
الراقية،  �صوفيتيل  وف��ن��ادق  اأب��وظ��ب��ي، 
اأب���راج بحريات  ب��ومل��ان  وف��ن��دق وم�صاكن 
وولبول  هرييتيج،  وباتينيوم  جمريا، 

اآند بيندراغون لاإنتاج. 

بدء الت�صجيل يف الدورة ال�صابعة لـجائزة حممد بن را�صد لالإبداع الريا�صي

يوم البولو الربيطاين بدبي يت�صدر مناف�صات الفرو�صية يف الإمارات   

ال��ن��ي��ب��ال حل�صور  اإىل ج��م��ه��وري��ة  اإط����ار زي���ارت���ه احل��ال��ي��ة  يف 
فعاليات بطولة جنوب قارة اأ�صيا املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 
، التقى ه�صام علي الطاهر االأمني العام لاحتاد  لل�صطرجن 
االأ�صيوي لل�صطرجن مع معايل بورو�صوتام باودل وزير ال�صباب 
االحتاد  رئي�س  جو�صي  ه��اري  راجي�س  ح�صور  يف  والريا�صة 
االحتاد  ع��ام  اأم��ني  الل  مايندرا  وال�صيد  لل�صطرجن  النيبايل 

وال�صيد ناريان فينود مدير م�صروع ال�صطرجن يف املدار�س 
وق���د اأط��ل��ع ال��ط��اه��ر ال��وزي��ر ال��ن��ي��ب��ايل ع��ل��ى خ��ط��ط وبرامج 
اأ�صيا  ق��ارة  يف  باللعبة  للنهو�س  لل�صطرجن  االأ�صيوي  االحت��اد 

االأمر  وه��و  خ��ا���س  ب�صكل  النيبال  جمهورية  ويف  ع��ام  ب�صكل 
الذي كان حمل اإ�صادة وتقدير من الوزير النيبايل الذي اأكد 
الكائن يف دول��ة االإم���ارات العربية  اأن دع��م االحت��اد االأ�صيوي 
االإماراتيني  االأ�صدقاء  به  املتحدة لي�س بغريبا على ما يقوم 
يف باده يف �صتى املجاالت واأبدى اإعجابه بريا�صة ال�صطرجن 
واأع��رب عن ثقته يف جهود االحت��اد النيبايل برئا�صة راجي�س 

جو�صي وزمائه 
من جانبه حتدث راجي�س جو�صي عن الطفرات التي ح�صلت 
�صح  رغ��م  االأخ����رية  الع�صر  ال�صنوات  يف  النيبايل  لل�صطرجن 

االإمكانيات مثمنا دعم وم�صاندة االحتاد االأ�صيوي لل�صطرجن
توقيع  مرا�صم  النيبايل  والريا�صة  ال�صباب  وزي��ر  �صهد  وق��د 
ال�صطرجن يف مدار�س  مل�صروع  االأ�صيوي  االحتاد  دعم  اإتفاقية 
اآالف طالب وطالبة على مدار  نيبال الذي ي�صتهدف خم�صة 
هو  لل�صطرجن  االأ�صيوي  االحت��اد  اأن  بالذكر  وجدير  عامني  
اأكرب احتاد ريا�صي يف قارة اأ�صيا من حيث عدد الدول االأع�صاء 
البالغ 51 دولة وينظم نحو 150 حدث �صطرجني يف خمتلف 
القارة ما بني بطوالت ومهرجانات وفعاليات ودورات  اأرج��اء 

تدريبية ل�صقل وتدريب املدربني واملنظمني واحلكام .

ه�صام الطاهر يلتقي وزير ال�صباب والريا�صة النيبايل يف كامتندو

اأبطال 13 دولة يتناف�سون على الألقاب

�صاطـــئ جميـــرا م�صــرحـــا ل�صـــراع الــــدراجـــات املائيــــة ال�صبــــت
بن هندي: امل�ساركة الكبرية تعك�س �سمعة احلدث الطيبة
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للمحيطات”  اأب��وظ��ب��ي  “فريق  جن��ح 
وااللتفاف  اجلنوبي  املحيط  عبور  يف 
اأق�صى  يف  ه�����ورن  ك��ي��ب  راأ�������س  ح����ول 
جنوب ت�صيلي الذي يعد اجلزء االأكر 
�صعوبة من ال�صباق، وذلك دون وقوع 
اأي اإ�صابات اأو اأ�صرار باليخت. ويحتل 
ال��ف��ري��ق ح��ال��ي��اً امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة بعد 
خال  ب��ح��ري  ميل   4500 اج��ت��ي��ازه 
نيوزيلندا  من  النطاقه  يوماً   12
املرحلة  م���ن���اف�������ص���ات  اإط���������ار  ����ص���م���ن 

اخلام�صة من ال�صباق حول العامل.
ه�����ورن يف جزيرة  ك��ي��ب  راأ�������س  وي���ق���ع 
جنوب  اأق��صى  عند  ال�صخرية  ه��ورن 
ت�صيلي،  يف  فويجو  دل  تيريا  اأرخبيل 
لعوا�صف  دوم��اً  تتعر�س  جزيرة  وهي 
اجلزء  ت�صرب  التي  اجلنوبي  املحيط 

اجلنوبي من العامل.
�صعبة  اجل����وي����ة  ال�����ظ�����روف  وك����ان����ت 
للغاية حني جنح اليخت ع��زام، الذي 
اأبوظبي لل�صياحة  يحظى بدعم هيئة 
ال�صاعة  ع��ن��د  ب��االل��ت��ف��اف  وال��ث��ق��اف��ة، 
14:22 من يوم االإثنني 30 مار�س. 
اآن����ذاك بني  وت��راوح��ت �صرعة ال��ري��اح 
ت�صببت  ح��ي��ث  ع���ق���دة،   30  –  25
اأج����واء  م��ع��ه��ا  ازدادت  ع��ات��ي��ة  ب���اأم���واج 
عزام  اليخت  اأن  علماً  والقلق،  التوتر 
اأثناء  ع��ق��دة   25 ب�صرعة  يبحر  ك���ان 
املحيطني  بني  الفا�صل  اخلط  عبوره 

الهادئ واالأطل�صي.
واأ�صار اإيان ووكر، ربان فريق اأبوظبي 
كيب  راأ������س  اج��ت��ي��از  اأن  ل��ل��م��ح��ي��ط��ات 
اأهمية  على  ينطوي  ب�صامة  ه���ورن 
ب��ال��غ��ة ل��ت��ع��زي��ز م��رك��ز ال��ف��ري��ق �صمن 

هذه املرحلة.
وقال ووكر يف هذا ال�صياق: اإن اجتياز 
كيب هورن �صكل جتربة فريدة تخطت 
امل��ع��روف��ة ح��ول تلك  التوقعات  ح��دود 

املنطقة، حيث اأبحرنا اآخر 500 ميل 
الليل  وا�صلني  ممكنة  �صرعة  باأق�صى 
مع النهار و�صط اأمواج �صديدة اأعاقت 
املياه  تقدمنا، ناهيك عن تطاير رذاذ 
5 درجات  ال��ت��ي بلغت درج���ة ح��رارت��ه 
مئوية. ول��ذل��ك ك��ان م��ن ال��رائ��ع حقاً 

اإجناز هذه املهمة ب�صامة.
للمحيطات  اأبوظبي  فريق  ويت�صدر 
�صباق  العام يف  الرتتيب  حالياً جدول 
من  يتاألف  ال��ذي  للمحيطات  فولفو 
 39 م�صاره  ط��ول  ويبلغ  م��راح��ل   9
األ����ف م��ي��ل ب��ح��ري؛ وي��ت��ط��ل��ع الفريق 
اإىل تعزيز �صدارته من خال حتقيق 
نهاية طيبة والفوز بهذه املرحلة بعد 

بلوغ ميناء اإيتاي الربازيلي.
واأ�صاف ووكر: متثل هدفنا يف مرحلة 

االل��ت��ف��اف حول  اجل��ن��وب��ي يف  املحيط 
راأ�����س ك��ي��ب ه���ورن ب��اأم��ان ك��ي ن�صمن 
والفوز  التناف�صية  مكانتنا  ت��ر���ص��ي��خ 
اجتياز  يف  ن��ن��ج��ح  اأن  ب��ع��د  ب��اجل��ول��ة 
كنا  وقد  اأمامنا.  املتبقية  ميل  االألفي 
’�صباق  خ�صارة  من  للغاية  متخوفني 
تعر�صنا  ح��ال  يف  للمحيطات’  فولفو 
الأي خماطر قد تعيق تقدمنا؛ ومررنا 
التي  اللحظات احلا�صمة  بالكثري من 
ك��ان��ت ت��وؤث��ر ���ص��ل��ب��اً ع��ل��ى م�����ص��ارن��ا من 
اأوكاند، لكننا جنحنا يف بلوغ هدفنا 
اليخت  يف  اأ�صرار  اأو  اإ�صابات  اأي  دون 
جيدة  بحالة  كانت  التي  االأ�صرعة  اأو 

للمناف�صة حتى النهاية.
ب������دوره ق����ال ���ص��ي��م��ون ف��ي�����ص��ر، م���ّاح 
ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي ل��ل��م��ح��ي��ط��ات ال���ذي 

اجلنوبي  املحيط  عبور  اخترب جتربة 
جتاهل  امل�صتحيل  من  الثانية:  للمرة 
هورن،  كيب  ملنطقة  املخيف  ال��ت��اري��خ 
حيث يعترب النجاح بااللتفاف حولها 
يف مثل هذه الظروف القا�صية مبثابة 
بحارة  جميع  م�صرية  يف  مهم  اإجن���از 
التجربة  ه���ذه  وت��ت��ج��ذر  امل��ح��ي��ط��ات. 
ال�صفن  التاريخ، حيث كانت  عميقاً يف 
ت�صلك  ال�����ص��اي  تنقل  ال��ت��ي  ال�صراعية 
ه����ذا امل�����ص��ار ب�����ص��رع��ة 20 ع���ق���دة مع 
التطلع الغتنام فر�صة االجتاه ي�صاراً 

لالتفاف حول كيب هورن.
واأ�����ص����اف ف��ي�����ص��ر: ل��ق��د ب����دا ي��خ��ت��ن��ا - 
- �صغرياً  ق��دم��اً   65 ال��ب��ال��غ  ب��ط��ول��ه 
للغاية يف خ�صم االأمواج العاتية التي 
كانت حتيط بنا. ويعترب عبور املحيط 

واأعتقد  مم����ي����زاً،  اإجن��������ازاً  اجل���ن���وب���ي 
بعد  االأف�����ص��ل  نحو  ت�صري  االأم����ور  اأن 

االلتفاف حول كيب هورن.
يف�صل  املناف�صة،  من  يوماً   12 وبعد 
الت�صميم  65 ذات  اأول قوارب فولفو 
امل���وح���د اأق�����ل م���ن ع�����ص��ري��ن م��ي��ل عن 
وي�صكل  اإي���ت���اي.  م��ي��ن��اء  اإىل  ال��و���ص��ول 
التجربة  اجل���ن���وب���ي  امل���ح���ي���ط  ع���ب���ور 
�صاتري،  جا�صنت  للبحار  اخلام�صة 
غ����ري اأن����ه����ا االأ������ص�����د ت��ن��اف�����ص��ي��ة على 

االإطاق.
وقال �صاتري: يعترب االلتفاف حول 
م�صرية  يف  مهماً  اإجن����ازاً  ه���ورن  كيب 
حمرتيف ريا�صة االإبحار بغ�س النظر 
عن عدد املرات التي خا�صوا فيها هذه 
ال�صعب  وم���ن  امل��ا���ص��ي.  ال��ت��ج��رب��ة يف 
حمو هذه التجربة من ذاكرتي بف�صل 
اخلم�صة  القوارب  بني  امل�صافة  تقارب 
اأثناء التفافها حول كيب هورن، وذلك 

بعد اأ�صبوع ون�صف من االإبحار.
باركن�صون،  ل���وك  روك���ي  ق���ال  ب����دوره، 
زميل �صاتري وموجه مقدمة اليخت 
لدى فريق اأبوظبي للمحيطات: لطاملا 
اأحد  ه��ورن  االلتفاف ح��ول كيب  ك��ان 
اأهدايف الرئي�صية، وذلك منذ طفولتي 
الأول  يتحدث  وال���دي  �صمعت  عندما 
للمحيطات’.  فولفو  ’�صباق  عن  م��رة 
وكنت اأتطلع للم�صاركة يف هذا ال�صباق 
وخو�س جتربة عبور املحيط اجلنوبي 
وااللتفاف حول راأ�س كيب هورن الأول 
م����رة. واأن�����ا م�����ص��رور ج����داً ال���ي���وم بعد 
حتقيق اأحامي وخا�صة مع اعتمادنا 
اأ�صلوباً مذهًا لاإبحار باأق�صى �صرعة 

و�صط الرياح العاتية.
كيب  ح�������ول  االل�����ت�����ف�����اف  اأن  ورغ��������م 
ه����ورن ي��ع��ت��رب اإجن������ازاً م��ت��م��ي��زاً، غري 
اأن�����ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ط���اق���م ع�����زام االآن 

ا�صتكمال  ع��ل��ى  اأك���رب  ب�صكل  ال��رتك��ي��ز 
امل���رح���ل���ة اخل��ام�����ص��ة وال���و����ص���ول اإىل 
م�صافة  ي��ب��ع��د  ال�����ذي  اإي����ت����اي  م��ي��ن��اء 
�صمااًل. ويدرك م�صرف  ميل   2000
هارمر  ف���ي���ل  االأ�������ص������رتايل  ال�����ت�����وازن 
اأهمية هذه املرحلة التي ال مكان فيها 
لا�صرتخاء. فخال الن�صخة املا�صية 
من ال�صباق، حقق هارمر اأداًء متميزاً 
خال م�صاركته على منت يخت فريق 
غ��روب��ام��ا وذل���ك عند االل��ت��ف��اف حول 
�صارية  اأن  غ��ري  ه���ورن،  كيب  منطقة 
 1000 اليخت حتطمت قبل م�صافة 
ونتيجة  امل���رح���ل���ة.  ن��ه��اي��ة  م���ن  م��ي��ل 
ل��ذل��ك، ت��راج��ع ف��ري��ق غ��روب��ام��ا اإىل 
بونتا  يف  توقفه  بعد  الثالثة  امل��رت��ب��ة 

ديل اإ�صتي باالأوروغواي لتجميع بقايا 
ال�صارية القدمية وا�صتخدامها ب�صكل 

موؤقت خال ال�صباق.
للراحة  م��ك��ان  ه��ارم��ر: ال  وق���ال فيل 
اأو اال�صرتخاء يف هذه املرحلة املهمة؛ 
ال�صباق،  من  املا�صية  ال���دورة  فخال 
اعتقدنا باأننا جنحنا يف اجتياز اجلزء 
ال�����ص��ع��ب، ول��ك��ن م��وج��ة ك��ب��رية كانت 
على  امل��رك��ب  ���ص��اري��ة  بتحطيم  كفيلة 
حني غّرة. ونلتزم خال هذه املرحلة 
مب��راق��ب��ة ال��و���ص��ع ع���ن ك��ث��ب وبحذر 
ال��ي��خ��ت. ونعتقد  م���نت  ع��ل��ى  ���ص��دي��د 
املرحلة  ه�����ذه  خ�����ال  جن���اح���ن���ا  ب������اأن 
اإىل ح��د م��ا، ولكن اجتياز  ك��ان ج��ي��داً 
علينا  اأن  يعني  ميل   2000 م�صافة 

بذل جهود م�صنية يف عر�س املحيط، 
البديهة  و�صرعة  باحليطة  والتحلي 

ملوا�صلة التقدم.
واأكد ووكر اأن فريق اأبوظبي للمحيطات 
ملوا�صلة  و���ص��ج��اع��ت��ه  ط��اق��ت��ه  ح�����ص��د 
التقدم والو�صول اإىل الربازيل. وقال 
»�صنحتفي  اخل�����ص��و���س:  ب��ه��ذا  ووك����ر 
انطاقاً  ت��ق��دم��ن��ا  مب��وا���ص��ل��ة  ق��ري��ب��اً 
الربازيل. ونركز  اإىل  من كيب هورن 
�صورة  باأف�صل  عملنا  اأداء  على  حالياً 
ينتظرنا  اإذ  ال���ع���ادة،  ه��ي  ك��م��ا  ممكنة 
باملرحلة  ل��ل��ظ��ف��ر  اجل��ه��د  م���ن  م��زي��د 
ب��ب��ذل ق�صارى  ون�����ص��ت��م��ر  اخل��ام�����ص��ة، 
جهدنا للو�صول اىل ميناء اإيتاي قبل 

بقية الفرق.

فريق �صيدات نادي ابو ظبي ي�صارك يف بطولة فرن�صا الكروية الــــدوليــــة الــــ 43
نادي  فريق  بعثة  فرن�صا  اإىل  اخلمي�س  غ��د  ي��وم  �صباح  ال��ب��اد  ت��غ��ادر 
اأبو ظبي الريا�صي لكرة القدم الن�صائية للم�صاركة يف بطولة فرن�صا 
ال��ك��روي��ة ال��دول��ي��ة ال 43 ال��ت��ي ت��ق��ام ه��ن��اك خ���ال ال��ف��رتة م��ن 4 
8 فرق يف مقدمتهم  ، والتي ت�صهد م�صاركة  اأبريل احلايل   6 وحتى 
اأبو  ن���ادي  ف��ري��ق  االم��ارات��ي��ة  الن�صائية  ال��ق��دم  ك���رة  وم��وؤ���ص�����س  �صفري 
بلغاريا  كرواتيا،   � بلجيكا  املتحدة،  ال��والي��ات  من  ف��رق  بجانب  ظبي، 
اب��و ظبي  ن���ادي  ف��ري��ق  يلعب  فرن�صا حيث  م��ن  وفريقني  ب��ارو���ص��ي��ا، 
دينامو  ف��رق  بجانب  االوىل  املجموعة  يف  ال�صيدات  لكرة  الريا�صي 
كرواتيا الذي يواجه يف مباراة االفتتاح بجانب فريق النجم االبي�س 
البلجيكي و�صوبر �صبورت البلغاري فيما ت�صم املجموعة االوىل فرق 
من امريكا وبارو�صيا وفريقني من فرن�صا. وتراأ�س بعثة فريق نادي 
كرة  جلنة  ع�صو  الها�صمي  يو�صف  ن��دى  ال�صيدة  الريا�صي  ظبي  اب��و 

مديرة  االإبراهيم  دميا  البعثة  وت�صم  البعثة  رئي�صة  الن�صائية  القدم 
الفرن�صي  وامل���درب  ح�صن،  ر�صا  االداري���ة  وم�صاعدة  االداري���ة  الفريق 
حيدر  جمال  واملعالج  الفوكي،  فاما  وم�صاعدته  اإدري�����س،  م�صطفى 
امل��رم��ى نورة  ���ص��ريي��ل، و18 الع��ب��ة يف مقدمتهن ح��ار���ص��ة  وامل��ع��اجل��ة 
املزروعي، وجناة ف�صويل، �صارة ح�صنني، حكيمة بو�صتة، اجلليلة علي 
اأحمد،  �صمرية  نا�صا،  وايف   ، ماماي  �صابرين  زروق��ي،  دليلة  النعيمي، 
منال ح�صن ،اميان طرودي، اليازية الظاهري، �صمر نورالدين، ح�صة 
امل�صكري، اأ�صماء وا�صح ونهال عبدالعزيز، بدرية عي�صى وعفرا حممد. 
النادي ع�صو جمل�س  عام  �صعادة حم�صن حمفوظ مدير  التقى  وقد 
االدارة بالبعثة عقب تدريبها الرئي�صي قبل املغادرة اأما عك�س الوجه 
احل�صاري لدولة االمارات خال تلك البطولة كاأول م�صاركة اماراتية 
عربية يف البطولة الدولية التي بلغت عقدها اخلام�س ، بعد ان جاءت 

دعوة فريق نادي ابو ظبي الريا�صي لل�صمعة الطيبة التي يتمتع بها 
�صعبة  جت��ده  ال��ذي  املبا�صر  وااله��ت��م��ام  ال��ن��ادي  تاأ�صي�س  منذ  الفريق 
واكادميية كرة القدم الن�صائية من قيادة النادي العليا ومن جمل�س 
ت�صهدها  التي  الن�صائية  الريا�صية  والطفرة  االهتمام  ظل  يف  اإدارت��ه 
ال�صاحة الريا�صية �صمن جهود املراأة االإماراتية التي حققت جناحات 
الكبري  الدعم  املجاالت بف�صل  كبرية وبلغت مراتب عليا يف خمتلف 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  وم��ن  الر�صيدة  قيادتنا  م��ن  جت��ده  ال��ذي 
مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام الرئي�س االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
االإمارات(  )اأم  والطفولة  لاأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة  االأ�صرية 
ب�صكل مبا�صر.  .. يذكر بان فريق نادي اأبو ظبي لكرة القدم الن�صائية 
عاد موؤخرا من االأردن بعد ان خا�س الفريق الن�صائي ال�صاب مباراتني 

جتريبيتني مع منتخب �صيدات االردن ال�صقيق.

فريق اأبوظبي للمحيطات ينجح يف عبور املحيط اجلنوبي واللتفاف حول  كيب هورن

الفرق اخلم�صة الأوىل تقرتب من ا�صتكمال املرحلة اخلام�صة بني نيوزيلندا والربازيل بطول 6776 مياًل
اليخت “عزام” واأفراد الطاقم بحالة جيدة ومتاأهبني للمناف�سة واجتياز اآخر األفي ميل قبل الو�سول اإىل ميناء اإيتاي الربازيلي

بامليدالية  بدبي  داون  ملتازمة  االإم���ارات  جمعية  ف��ازت 
ال��ذه��ب��ي��ة يف ل��ع��ب��ة ال��ب��وت�����ص��ي خ���ال امل��ه��رج��ان الرابع 
نادي  اإ�صت�صافه  ال���ذي  االإم���ارات���ي  اخل��ا���س  ل��اأومل��ب��ي��اد 

خورفكان للمعاقني بال�صارقة.
علي  اآل  عبدالعزيز  البطولة  يف  الع��ب  اأ���ص��غ��ر  وح��ق��ق 
املركز االأول يف مناف�صات لعبة البوت�صي للفئة العمرية 

من 8 اإىل 11 عاما خال االأوملبياد.
وهناأت �صونيا ال�صيد اأحمد الها�صمي رئي�صة جمل�س ادارة 
اأبطال اجلمعية  داون فريق  ملتازمة  االإم��ارات  جمعية 
يف  املميز  ال��ري��ا���ص��ي  اإجن��ازه��م  على  البوت�صي  لعبة  يف 
للمعاقني  فكان  خ��ور  ن��ادي  ا�صت�صافه  ال��ذي  املهرجان 
بح�صور  بخورفكان  الريا�صي  اخلليج  نادي  يف ماعب 

ونوال  اجلمعية  رئي�س  نائبة  ج��ع��رور  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة 
ونوال  االإدارة  جمل�س  ع�صوة  نا�صر  ال  عبداهلل  نا�صر 
وباإ�صراف  امل��ه��ارات  تنمية  ق�صم  رئي�صة  عبداهلل  حاجي 

املدرب حممود عطوان.
االأوملبياد  خال  ميداليات  ب�صبع  اجلمعية  العبو  وف��از 
ب��ح�����ص��ول ك���ل م���ن ع��ب��د اهلل حم��م��د ث���اين ح����ارب على 
واأ�صغر العب  ذهبية  ذهبية وحممود عمر جعرورعلى 
و�صرهان  ذهبية  على  علي  اآل  العزيز  عبد  البطولة  يف 
عبد  عثمان  وع���ادل  ف�صية  على  الرحمن  عبد  حممد 
القادر على ف�صية ويو�صف الها�صمي على ف�صية وعبد 
اهلل عادل احلاج على برونزية. �صارك يف املهرجان 180 

العبا والعبة من اأندية ومراكز املعاقني بالدولة . 

القدم  لكرة  الفل�صطيني  االحتاد  ذكر 
ال����دويل جوزيف  االحت����اد  رئ��ي�����س  ان 
ب���ات���ر ط���ل���ب ل���ق���اء رئ���ي�������س االحت�����اد 
الرجوب  جربيل  اللواء  الفل�صطيني 
الذي  الطلب  لبحث  املقبل،  اال�صبوع 
ت��ق��دم��ت ب���ه ف��ل�����ص��ط��ني اىل االحت����اد 
ع�صوية  لتعليق  اي����ام،  ق��ب��ل  ال����دويل 

ا�صرائيل يف االحتاد الدويل.
يف  للكرة،  الفل�صطيني  االحت��اد  وق��ال 
بيان له، ان باتر ات�صل مع الرجوب 
اكد  باتر  وان  االث��ن��ني،  االأول  ام�س 
وم�صتفي�س  ج����دي  ب�����ص��ك��ل  مت  ب���ان���ه 
الفل�صطيني  القرار  م�صروع  مناق�صة 
للت�صويت  ف��ي��ف��ا  ل��ل��ك��ون��غ��ر���س  امل��ق��دم 

عليه يف مايو املقبل.
وقال االحتاد يف بيانه ان باتر طلب 
ل���ق���اء ال����رج����وب اال����ص���ب���وع امل��ق��ب��ل يف 

القاهرة للحديث عن هذا املو�صوع.
الفل�صطيني تقدم قبل  وك��ان االحت��اد 
اي���ام مب�����ص��روع ال��ق��رار خ���ال الفرتة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ي��ت��م اإدراج�����ه 
ع��ل��ى اأج���ن���دة ك��ون��غ��ر���س ف��ي��ف��ا، حيث 
مت حت��دي��د ن��ق��اط م�����ص��روع ال��ق��رار يف 
ثاثة عنا�صر اأ�صا�صية هي: اإجراءات 
الفل�صطينية  االأرا����ص���ي  يف  اإ���ص��رائ��ي��ل 
اللعبة  ت���ط���وي���ر  دون  حت�����ول  ال���ت���ي 
الريا�صية  ال���ت���ج���ه���ي���زات  وا����ص���ت���ام 

بني  احلركة  وحرية  املن�صاآت،  واقامة 
وا�صت�صافة  واخل��ارج  الوطن  مكونات 
واملباريات  الر�صمية  اال���ص��ت��ح��ق��اق��ات 
الودية واإقامة الدوري الفل�صطيني يف 

كافة اأرجاء الوطن.
وكذلك ت�صمن م�صروع القرار ال�صلوك 
العن�صري الذي متار�صه اإ�صرائيل �صد 
للقانون  اإ�صرائيل  انتهاكات  ال��ع��رب، 
ال�������دويل مب�������ص���ارك���ة خ��م�����ص��ة اأن���دي���ة 
املقامة  امل�صتوطنات  داخل  اإ�صرائيلية 
على االأرا�صي املحتلة عام 1967 يف 

الدوري االإ�صرائيلي.
القرار  مب�����ص��روع  فل�صطني  وت��ق��دم��ت 

دولة   156 لت�صويت  ي��ح��ت��اج  ال���ذي 
باالإ�صافة لفل�صطني، حيث اأن القرار 
بحاجة ملوافقة ثاثة اأرباع الكونغر�س 

البالغ عدد اأع�صائه 209 دول.
وكان الرجوب �صكل جلنة فل�صطينية 
الرئا�صة  م��ك��ت��ب  ع���ن  ت�����ص��م مم��ث��ل��ني 
ال��وزراء واخلارجية واالإحتاد  ورئا�صة 
الفل�صطيني لكرة القدم بالتن�صيق مع 
الت�صامن اال�صامي واالإحتاد العربي 
ال�صباب  وزراء  وجمل�س  ال��ق��دم  لكرة 
العربية  واجلامعة  العرب  والريا�صة 
الدول  م��ن  ع��دد  اأك��رب  تاأييد  ل�صمان 

لدعم م�صروع القرار.

الدفاع  حملة  اوىل  امل�صنفة  وليام�س  �صريينا  االمريكية  تابعت 
ال�صهل  فوزها  اث��ر  النهائي  رب��ع  ال��دور  وبلغت  بنجاح  لقبها  عن 
 2-6 والع�صرين  ال��راب��ع��ة  كوزنت�صوفا  �صفتانا  الرو�صية  على 
االلف  دورات  اح���دى  ميامي  دورة  م��ن  ال��راب��ع  ال���دور  يف  و3-6 
جوائزها  قيمة  والبالغة  وال�صيدات  للرجال  للما�صرتز  نقطة 
235ر381ر5 مايني دوالر. واحتاجت �صريينا اىل 73 دقيقة 
فقط لتاأكيد تفوقها على الرو�صية بطلة 2006، للمرة الثامنة 
�صريينا  تخ�صر  ومل  االن.  حتى  بينهما  جمعت  مباريات   10 يف 
)33 عاما( اي جمموعة يف 3 مباريات حتى االن وخ�صرت 11 
باللقب للمرة  اف�صل حاالتها لاحتفاظ  �صوطا فقط، وبدت يف 
التي  اال�صابة  اث��ار  تعاين من  ال  انها  كما  ال��ت��وايل،  على  الثالثة 
االن�صحاب  اىل  ا�صطرتها  والتي  اليمنى  الركبة  يف  لها  تعر�صت 
من الدور ن�صف النهائي لدورة انديان ويلز، اوىل دورات املا�صرتز، 
قبل 10 ايام. وتلتقي �صريينا يف الدور املقبل مع االيطالية �صارة 

االملانية  او  ع�����ص��رة  احل���ادي���ة  اي�����راين 
ال�صابعة  لي�صيكي  ���ص��اب��ني 

وال����ع���������ص����ري����ن. وك����ان����ت 
�����ص����ريي����ن����ا ول���ي���ام�������س 

باللقب  اح���ت���ف���ظ���ت 
امل�����و������ص�����م امل����ا�����ص����ي 
على  ت���غ���ل���ب���ه���ا  اث�������ر 

 5-7 يل  ن��ا  ال�صينية 
نالت  بعدما  و1-6، 

ل��ق��ب ال���ع���ام قبل 
امل��ا���ص��ي على 

ح���������ص����اب 

رادفان�صكا -6�صفر و6-3. وت�صارك �صريينا  انيي�صكا  البولندية 
ل��ل��م��رة اخل��ام�����ص��ة ع�����ص��رة يف دورة م��ي��ام��ي ون��ال��ت 7 ال��ق��اب يف 9 
الثالث  باللقب  الظفر  اىل  �صريينا  وت�صعى  نهائية.  م��ب��اري��ات 
على التوايل يف ال��دورة للمرة الثانية بعد االوىل اع��وام 2002 
الكربى  �صقيقتها  اي�صا  ذات��ه  ال��دور  وبلغت  و2004.  و2003 
ف��ي��ن��و���س ال�����ص��اد���ص��ة ع�����ص��رة ب��ف��وزه��ا ع��ل��ى ال��دمن��ارك��ي��ة كارولني 
فوزنياكي الرابعة 6-3 و7-6 )7-1(. واحتاجت فينو�س حاملة 
اللقب 3 مرات اعوام 1998 و1999 و2001، اىل �صاعة و38 
7 مباريات امام فوزنياكي التي  دقيقة لتحقيق الفوز ال�صابع يف 
تعترب احدى اف�صل �صديقات �صقيقتها ال�صغرى �صريينا. وكانت 
املباراة  يف  احل���ايل  ال��ع��ام  مطلع  فوزنياكي  على  تغلبت  فينو�س 
النهائية لدورة اوكاند النيوزيلندية. وتعاين فوزنياكي االمرين 
هذا العام، فعلى الرغم من تتويجها بلقب دورة كواالملبور رافعة 
ر�صيدها اىل 23 لقبا يف م�صريتها االحرتافية، فهي خرجت من 

الدور الثاين لبطولة ا�صرتاليا املفتوحة، اوىل البطوالت 
االرب��ع ال��ك��ربى، وم��ن ال��دور الثالث ل��دورة انديان 
ويلز، اوىل دولرات املا�صرتز اال�صبوع قبل املا�صي. 
وتلتقي فينو�س يف الدور املقبل مع اال�صبانية كارال 
على  تغلبت  والتي  ع�صرة  الثانية  ن��اف��ارو  �صواريز 
5-7 و-6 ال�صابعة  انيي�صكا رادفان�صكا  البولندية 

االول  الفوز  وه��و  دقيقة.   123 يف  و4-6  �صفر 
 ،2012 ل�صواريز نافارو على رادفان�صكا بطلة عام 
والتقت  االن.  ح��ت��ى  بينهما  جمعت  م��ب��اري��ات   3 يف 
وك�صبت  االن  م��رات حتى   4 نافارو  و�صواريز  فينو�س 

كل منهما مباراتني.
الرابعة  بلي�صكوفا  كارولينا  الت�صيكية  واوق��ف��ت 

داريا غافريلوفا  الرو�صية  ع�صرة مغامرة 
امل�صاركة ببطاقة دعوة عندما تغلبت 
دقيقة  عليها 6-3 و6-2 يف 57 

ويف اول مباراة بني الاعبتني.
وك�����ان�����ت غ���اف���ري���ل���وف���ا اط���اح���ت 
�صارابوفا  م����اري����ا  مب��واط��ن��ت��ه��ا 
الثاين عندما  ال��دور  الثانية من 

 )4-7(  6-7 ع���ل���ي���ه���ا  ت���غ���ل���ب���ت 
على  قبلها  تغلبت  بعدما  و3-6، 
ايراكوفيت�س  مارينا  النيوزيلندية 
باليابانية  وب��ع��ده��ا  االول،  ال����دور  يف 

كورومي نارا من الدور الثالث.
ربع  ال�������دور  ب��ل��ي�����ص��ك��وف��ا يف  وت���ل���ع���ب 

ال���ن���ه���ائ���ي م�����ع االمل����ان����ي����ة ان����دري����ا 
تغلبت  والتي  التا�صعة  بتكوفيت�س 
على الرو�صية االخرى ايكاترينا 
 1-6 ال���ث���ام���ن���ة  م����اك����اروف����ا 

و42  ���ص��اع��ة  يف  و5-7 

دقيقة. وهو الفوز الثاين لبتكوفيت�س على ماكاروفا يف مباراتني 
حتى االن بعد االول يف ثمن نهائي دورة ا�صطنبول عام 2010. 
والتقت بتكوفيت�س وبلي�صكوفا مرتني حتى االن، ففازت االملانية 
عام  االم��ريك��ي��ة  �صين�صيناتي  ل����دورة  االول  ال����دور  يف  االوىل  يف 
ال�صينية  الدور االول لدورة ووهان  الت�صيكية يف  2013، وردت 
ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�صربي  تابع  الرجال،  ولدى   .2014 عام 
يف  ال��راب��ع��ة  للمرة  اللقب  اح���راز  نحو  زح��ف��ه  عامليا  اول  امل�صنف 
دار�صي�س -6�صفر  �صتيف  البلجيكي  ال�صهل على  بفوزه  م�صريته 
التوايل  على  له  لقب  ث��اين  باحراز  ديوكوفيت�س  ويامل  و5-7. 
ت��وج بطا  ان  بعد  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ال�صلبة  االرا���ص��ي  على 
لدورتي انديان ويلز اال�صبوع املا�صي. و�صيلتقي النجم ال�صربي 
الفائز  دولغوبولوف  الك�صندر  االوك��راين  مع  املقبلة  مباراته  يف 
الياباين  وبلغ  و4-6.   5-7 بيلوت�صي  توما�س  الربازيلي  على 
ال�صربي  النهائي بتغلبه على  الدور ثمن  الرابع  كي ني�صيكوري 
6-2 و2-6  الثاين والثاثني  فيكتور تروي�صكي 
الثاين لني�صيكوري  الفوز  63 دقيقة. وهو  يف 
ع��ل��ى ت��روي�����ص��ك��ي م��ق��اب��ل خ�����ص��ارة واح����دة. 
املقبل  ال�����دور  ن��ي�����ص��ي��ك��وري يف  وي��ل��ت��ق��ي 
الثامن  غ��وف��ان  داف��ي��د  البلجيكي  م��ع 
البولندي  ع��ل��ى  ت��غ��ل��ب  وال������ذي  ع�����ص��ر 
وهو  و3-6.   4-6 ي��ان��وف��ي��ت�����س  ي���ريي 
على  لغوفان  ال��ت��وايل  على  الثاين  الفوز 
حتى  بينهما  م��ب��اري��ات   3 يف  يانوفيت�س 
ال��دور االول  االن، حيث تغلب عليه يف 
منت�صف  م��ر���ص��ي��ل��ي��ا  دورة  م����ن 
ف���رباي���ر امل���ا����ص���ي، ع��ن��دم��ا رد 
املباراة  خل�صارته  االع��ت��ب��ار 
البولندي  ام����ام  االوىل 
دورة  ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  يف 
وي����ن���������ص����ت����ون-�����ص����امل 
االم�����ريك�����ي�����ة ال����ع����ام 

املا�صي.
االوىل  امل��رة  و�صتكون 
فيها  ي���ل���ت���ق���ي  ال�����ت�����ي 

ني�صيكوري وغوفان.
الكندي  ت����اأه����ل  ك���م���ا 
م���ي���ل���و����س راون���ي���ت�������س 
على  بتغلبه  اخل��ام�����س 
جريميي  ال���ف���رن�������ص���ي 
�صاردي احلادي والثاثني 
 )3-7( و6-7  و7-5   1-6
وهو  دق��ائ��ق.  و10  �صاعتني  يف 
 6 ال�صاد�س لراونيت�س يف  الفوز 

مباريات بني الاعبني.

الإمارات ملتالزمة داون تفوز باملركز الأول ال�صقيقتان وليام�ش يف ربع نهائي دورة ميامي وديوكوفيت�ش يتابع زحفه 
يف لعبة  البوت�صي يف اأوملبياد خورفكان 

الفيفا تبحث تعليق ع�صوية ا�صرائيل 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يطارده �صبح زوجته بعد وفاتها
يعي�س م�صن بريطاين حالة من القلق واال�صطراب العتقاده اأن �صبح زوجته الراحلة يطارده على الدوام، اإذ تظهر 

زوجته من وقت الآخر لتكرر بع�س العبارات واالنتقادات التي كانت تقولها له ب�صكل دائم قبل وفاتها.
�صبه يومي، لتوبخه على بع�س  ب�صكل  اإيفون يظهر له  الراحلة  اإن طيف زوجته  ويقول تيد وايزمان )79 عاماً( 
االأفعال التي كانت تنزعج منها، ويف اإحدى املرات طلبت منه اأن يخلع نعليها اللذين كان يرتديهما، بح�صب �صحيفة 

دايلي مريور الربيطانية.
اإال اأن ال�صيد وايزمان ي�صعر بال�صعادة الأن زوجته التي رحلت اإىل العامل االآخر، ال تزال متتلك الوقت ملراقبته، وعلى 

الرغم من اأنه ا�صتعان بو�صيط روحي حلل هذه امل�صكلة، غري اأن طيف الزوجة ظل يطارده ليل نهار يف املنزل.
ويزعم وايزمان اأن زوجته التي توفيت يف مايو  من العام املا�صي اإثر نوبة قلبية، ت�صبح اأكر �صرامة عندما يتعلق 
االأمر ببع�س العادات ال�صيئة اخلا�صة به، حيث ا�صتيقظ موؤخراً على �صوتها وهي تقول له: توقف عن �صخريك 

اللعني وهي جملة اعتادت اأن تقولها قبل وفاتها.
بالنظافة  اإي��ف��ون مولعة  اأح��ف��اد، وكانت  باأربعة  واأجن��ب��ا طفلني ورزق��ا  ع��ام��اً،   46 مل��دة  �صوياً  ال��زوج��ان عا�صا  ك��ان  و 
والرتتيب، واعتادت على انتقاد اأي خطاأ يرتكبه زوجها يف املنزل، ويعتقد وايزمان اأن زوجته ال تزال مواظبة على 

هذه العادة حتى بعد وفاتها.
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كر�صي احلب لزيادة امل�صاعر بني النا�ش 
مقعًدا  دب�����س،  ن��دى  املعا�صرة  ال��ي��دوي��ة  احل��رف  م�صممة  ابتكرت 
بني  وال��ت��ف��اع��ل  امل�صاعر  زي���ادة  اىل  وي��ه��دف  احل��ب  كر�صي  ي�صمى 

النا�س.
عليه،  للجلو�س  مت�صل�صلة،  مقاعد  ثمانية  م��ن  االب��ت��ك��ار  يتكون 
خال  م��ن  دب�س  وت��ه��دف  �صاعة،   450 عمله  يف  ن��دى  وا�صتغرقت 
التفاعل  خال  من  اليدوية  احل��رف  اإحياء  اإىل  الكر�صي  ت�صميم 

بني الرتاث واالإبداع املعا�صر.
اأنها  دب��ي،  يف  الت�صميم  “يام  معر�س  هام�س  على  دب�����س،  واأك���دت 
تطوره  لعدم  ال�صرقي  االأث��اث  ت�صميم  فى  الإح��داث طفرة  ت�صعى 

منذ مئات ال�صنني.

ا�صتئ�صال ورم عمالق من رقبة مولود
طفل  من  عماقاً  �صرطانًيا  ورًم��ا  م�صري،  طبي  فريق  ا�صتاأ�صل 
ب�دلتا  ال�صيخ  كفر  احلامول، يف حمافظة  ال��والدة، مبركز  حديث 

النيل.
كان الطفل، والذي يدعى �صليمان عبدالعزيز، من مركز احلامول، 
�صرطاين  ب���ورم  ول��د  ق��د  ال��ب��اد،  �صمايل  ال�صيخ،  كفر  مبحافظة 

عماق، اعتقدت والدته اأنه راأ�س ثانية لطلفها.
واأ�صار االأطباء املعاجلون للطفل، اإىل اأن الورم، �صّبّب �صغًطا على 
بالرقبة،  الرئي�صية  الدموية  واالأوعية  وامل��رئ،  الهوائية  الق�صبة 
ومت تو�صيل الطفل بجهاز التنف�س ال�صناعي، قبل اأن يتم نقله اإىل 

م�صت�صفى جامعة املنوفية.
وجنح الفريق الطبي يف ا�صتئ�صال الورم، عقب عر�س احلالة على 
اأ�صاتذة طب وجراحة االأطفال بجامعة املنوفية، الذي وافق  اأحد 
اأي  ال��ورم كامًا، دون تكليف والد الطفل،  ا�صتئ�صال  اإج��راء  على 

مبالغ مالية.

ولدة حمل بوجه عجوز 
اأن نعجته  باإحباط �صديد بعدما فوجىء  م��زارع يف رو�صيا  اأ�صيب 
اأجنبت حمًا بت�صوهات خلقية حيث كان يف وجهه اأقرب اإىل وجه 
داج�صتان  من  القريبة  ت�صريكا  بقرية  مزرعته  يف  غا�صب  عجوز 

بجنوب غرب رو�صيا.
الربيطانية،  ميل  دايلي  �صحيفة  ن�صرته  الذي  الفيديو  وبح�صب 
باأذنيه  �صوى  ف�صيلته  ي�صبه  ال  ال��ذي  احلمل  وج��ه  مامح  تظهر 
حافة  على  اآدم��ي  بوجه  اأ�صبه  واأ�صنانه  وجبينه  عيناه  بينما  فقط 

املوت.
وكان املزارع بازيو�س الفتيو�س )45 عاماً( ينتظر بفارغ ال�صرب 
منذ اأ�صبوع والدة هذا احلمل اأمًا يف التمكن من بيعه جلني املزيد 
فائدة منه على حد  م�صوه ال  يفاجاأ بحمل  به  ف��اإذا  االأرب���اح،  من 
روؤيته  ال�صدمة حلظة  اأن ميوت من  كاد  اأن��ه  اإىل  تقديره م�صرياً 

للمرة االأوىل.
اإنه ولد ب�صحة جيدة ويحظى بعناية اأمه  ويقول مالك اخلروف 
الذي  للماألوف  املخالف  ل�صكله  ت�صتغربه  والتي مل  ب�صكل طبيعي 

من املفرت�س اأن يكون عليه.

عملية زرع وجه ا�صتغرقت 27 �صاعة
من  االأ���ص��ف��ل  اجل���زء  يف  زرع  لعملية  �صديد  ت�صوه  م��ن  ي��ع��اين  رج��ل  خ�صع 
�صارك فيها  الوجه والفم والل�صان والبلعوم والعنق خال جراحة معقدة 
دي  ف��ال  م�صت�صفى  ك�صف  م��ا  على  �صاعة،   27 وا�صتغرقت  اإخ�����ص��ائ��ي��اً،   45
هيربون يف بر�صلونة. وكان املري�س )45 عاماً( والذي ف�صل عدم الك�صف 
عن هويته يعاين منذ 20 �صنة من ت�صوه �صديد يف االأوعية الدموية وهو 
مر�س اأدى اإىل متدد االأن�صجة يف وجهه، ما ت�صبب با�صطرابات يف النظر 
والنطق ونزيف دموي عر�س حياته للخطر، وفق ما جاء يف بيان �صادر عن 
امل�صت�صفى. و�صارك طاقم متعدد االخت�صا�صات موؤلف من 45 اأخ�صائياً يف 
امل�صت�صفى  بح�صب  �صاعة،   27 وا�صتغرقت  فرباير  يف  اأجريت  التي  العملية 
الذي �صدد على الطابع املعقد لهذه اجلراحة. وكانت �صعوبة العملية عائدة 
اإىل املر�س الذي كان يعاين منه املري�س وهو مبثابة "ورم خبيث"، على ما 
�صرح خوان برييه باريت رئي�س ق�صم اجلراحات التجميلية واحلروق خال 
املري�س خ�صع لفحو�صات يف  اأن  امل�صت�صفى  اإدارة  موؤمتر �صحايف. وك�صفت 
عدة م�صت�صفيات دولية، مثل هارفرد ومايو كلينيك ، يف الواليات املتحدة 
حيث اعترب و�صعه غري قابل جلراحة. ويف مار�س  2010، اأجريت يف هذا 

امل�صت�صفى اأول عميلة زرع عاملية لوجه برمته.
23 عاماً يف جمال عمليات زرع االأع�صاء،  اإ�صبانيا االأوىل عاملياً منذ  وتعد 

ويعزى هذا النجاح يف جزء منه اإىل عدد واهبي االأع�صاء املرتفع.

مدرب يتابع مباراة فريقه من علّية 
يتابع مباراة فريقه من  وه��و  القدم  ك��رة  ف��رق  اأح��د  ملدير  التقطت �صورة 
نافذة عّلّية تطل على امللعب بعد اأن حرمه احتاد الكرة من ح�صور مباريات 

فريقه. 
على الرغم من حرمانه من ح�صور 6 مباريات من قبل احتاد كرة القدم 
االإنكليزي، متكن مدرب فريق بول تاون، الربيطاين توم كيليك من متابعة 
نافذة  من  كامربيدج،  مدينة  يف   2-3 بنتيجة  بها  فاز  التي  فريقه  مباراة 

عّلّية منزل جماور للملعب. 
وكان كيليك قد عوقب بحرمانه من ح�صور 6 مباريات لفريقه باالإ�صافة 
ريديت�س  فريق  مباراة مع  فريقه  اأن خ�صر  بعد  م��ايل،  تغرميه مببلغ  اإىل 
0-1 يف يناير  املا�صي. ونتيجة لذلك احتج على قرارات  يونايتد بنتيجة 
احلكم وقام بالتلفظ بكلمات مهينة منافية لاأخاق وجهها حلكم املباراة.  
واعرتف كيليك مبا ن�صب اإليه من ت�صرف غري الئق عندما �صرح ل�صحيفة 
"بورمنوث دايلي اإيكو" الربيطانية باأنه كان يجب عليه اأن يخاطب احلكام 
بطريقة الئقة. وعلى الرغم من اأنه مل يتوقع اأن يتعر�س لهذه العقوبة، 
وقال  احل��ك��م،  م��ع  الغري الئ��ق  ت�صرفه  ندمه على  ع��ن  ع��رّب  كيليك  اأن  اإال 
باأنه ي�صتحق هذه العقوبة القا�صية التي تلقاها من قبل احتاد كرة القدم 

االإنكليزي. بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية. 

خالف حول مرياث 
روبن وليامز 

ورثة  حمامي  اأمريكي  قا�س  منح 
وليامز  روب������ن  ال�����راح�����ل  امل���م���ث���ل 
حلل  اأ�صابيع  ثمانية  مدتها  مهلة 
اخلافات ب�صاأن مرياث ثاثة من 
البالغني  الكوميدي  املمثل  اأب��ن��اء 

واأرملته.
اأرملة  ���ص��ن��اي��در  ����ص���وزان  وت��ط��ل��ب 
منها  باأغرا�س  االحتفاظ  وليامز 
ال�������ص���وداء التي  احل��ل��ة ال��ر���ص��م��ي��ة 
ارت���داه���ا زوج��ه��ا ال��راح��ل يف حفل 
باالإ�صافة   2011 ع���ام  زف��اف��ه��م��ا 
ل��ق��ط��ع ف��ن��ي��ة وق���ط���ع اأث��������اث من 
بوالية  ت����ي����ب����ورون  يف  م��ن��زل��ه��م��ا 
كاليفورنيا حيث انتحر وليامز يف 

اأغ�صط�س اآب 2014.
وهناك نزاع اأي�صا ب�صاأن املخ�ص�صات 
تزال  ال  ال��ذي  املنزل  الإدارة  املالية 

تعي�س فيه اأرملة املمثل الراحل.
وطلب حماميها جيم�س واج�صتاف 
م���ن ال��ق��ا���ص��ي اأن�������درو ت�����ص��ي��ن��ج يف 
حمكمة �صان فران�صي�صكو العليا اأن 
يرجيء الت�صرف يف و�صية وليامز 
بينما  االأقل  اآخرين على  ل�صهرين 
اأم��اك��ه وحمام  على  و�صي  اأب���دى 
احالة  م��ن  ا�صتياءهما  اأوالده  ع��ن 
االأمر اإىل املحكمة املخت�صة باثبات 

�صحة الو�صية.
اأقامتها  دع��وى  املحكمة يف  وتنظر 
زوجة  ثالث  وه��ي  وليامز  �صنايدر 
للممثل الراحل يف دي�صمرب كانون 
االأول قالت فيها اإن بع�س املمتلكات 

نقلت من املنزل دون اذنها.

زمير ميتع حمبيه 
مبو�صيقى انرت�صتيالر

م��ن��ح م���وؤل���ف م��و���ص��ي��ق��ى االأف�����ام 
نادرة  فر�صة  معجبيه  زمي��ر  هانز 
مل�����ص��اه��دة ع��ر���س ح���ي ح���ني �صعد 
االأورك�صرتا  ل��ي��ق��ود  امل�����ص��رح  ع��ل��ى 
اخليال  فيلم  مو�صيقى  تقدم  وهي 

العلمي ال�صهري انرت�صتيار.
األربت  روي��ال  م�صرح  خ�صبة  وعلى 
املو�صيقي  امل��وؤل��ف  ق��اد  بلندن  ه��ول 
60 فردا  اأورك�����ص��رتا م��ن  االأمل����اين 
ف��ي��م��ا ك����ان ال��ف��ي��ل��م ي��ع��ر���س على 

�صا�صة عماقة خلفه.
وف��������از زمي������ر ب����ج����وائ����ز اأو�����ص����ك����ار 
وج���رام���ي وج���ول���دن ج��ل��وب واألف 
م��و���ص��ي��ق��ى الأك�����ر م���ن م��ئ��ة فيلم 
رين  و   امل�صارع-جادييتور  بينها 
الكاريبي-بايرت�س  وقرا�صنة  مان 

اأوف ذا كاريبيان.
وحت������دث زمي�����ر م����ع روي�������رتز عن 
املو�صيقى  ت���األ���ي���ف  م���ن  ���ص��ع��ادت��ه 
وت�������ق�������دمي ع�������رو��������س ح�����ي�����ة مع 

اأورك�صرتا.
نكتب  اأن  ل���ن���ا  ����ص���رف  اإن������ه  وق������ال 
امل������و�������ص������ي������ق������ي ل��������ه��������ذه ال������ف������رق 
تعمل.  نبقيها  واأن  االأورك�صرتالية 
ونحن  للغاية  مهم  ه��ذا  اأن  اأعتقد 

نتعامل مع هذا مبنتهى اجلدية.
"كنت ع�صوا يف فرقة  وتابع قوله 
اأن  عرو�س حية هنا يف لندن قبل 
اأ�صبح موؤلفا مو�صيقيا يف هوليوود 
اأعظم جماملة يل هي  اأن  واأعتقد 
عندما يقول املو�صيقيون هنا اإنني 
واحد منهم. وتدور اأحداث الفيلم 
نوالن  كري�صتوفر  اأخ��رج��ه  ال���ذي 
جمموعة  ع��ن   2014 يف  وع��ر���س 
بحثا  ي�صافرون  الف�صاء  رواد  من 

عن موطن جديد للب�صرية.

زاد الغطاء النباتي يف العامل وهو 
ما اأ�صاف نحو اأربعة مليارات طن 
املوجودة  للنباتات  ال��ك��رب��ون  م��ن 
ف����وق ���ص��ط��ح االر������س خ����ال عقد 
من الزمان اعتبارا من عام 2003 
وحدث ذلك بف�صل زراعة االأ�صجار 
الغابات يف  واإع���ادة منو  ال�صني  يف 
ال�صابقة  ال�صوفيتية  اجلمهوريات 
بف�صل  ال�صافانا  م�صاحات  وزي��ادة 

�صقوط االأمطار.
نيت�صر  يف  ن�����ص��ر  ب��ح��ث  يف  وج�����اء 
العلماء  اأن  ت�����ص��ي��ن��ج  ك����امي����ت 
ال�صناعية  االق��م��ار  بيانات  حللوا 
خ���ال 20 ع��ام��ا ور����ص���دوا زي���ادة 
ال��ك��رب��ون وذل���ك رغ���م عمليات  يف 
الوا�صعة  اال�صتوائية  الغابات  اإزالة 

ال���ن���ط���اق اجل����اري����ة يف ال����ربازي����ل 
واإندوني�صيا.

حميطات  ب��ني  ال��ك��رب��ون  وينت�صر 
العامل ويف اجلو واالأر�س. ويوجد 
اك�صيد  ث�����اين  ���ص��ك��ل  يف  اجل�����و  يف 
الرئي�صي  ال���غ���از  وه����و  ال���ك���رب���ون 

امل�صبب لتغري املناخ.
التمثيل  ع���م���ل���ي���ة  خ������ال  وم������ن 
ال�����ص��وئ��ي حت����ول اال����ص���ج���ار ثاين 
اأك�صيد الكربون اىل غذاء حتتاجه 
يف  الكربون  بخزين  وتقوم  للنمو 

اأخ�صابها.
اأ�صرف على  ال��ذي  ليو  ويقول وي 
ال���درا����ص���ة وه���و م���ن ال��ب��اح��ث��ني يف 
زيادة  ان  ويلز  ���ص��اوث  نيو  جامعة 
الكربون بنحو اأربعة مليارات طن 

60 مليار  بنحو  يقارن  هو رقم ال 
نف�س  تنتج يف  ال��ك��رب��ون  م��ن  ط��ن 
الوقود  ح����رق  م���ن  ال���ف���رتة  ه����ذه 

االحفوري واإنتاج اال�صمنت.
وق���ال ل��ي��و يف ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي من 
ان  البحث ميكن  �صيدين من هذا 
ن���رى ان ه���ذه ال��ن��ب��ات��ات مي��ك��ن ان 
ثاين  بع�س  امت�صا�س  يف  ت�صاعد 
اك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون ل��ك��ن رغ���م ذلك 
اأك�صيد  ث����اين  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي��ب��ق��ى 

الكربون يف اجلو.
امل�صتوى  تثبيت  اأردن���ا  اإذا  واأ���ص��اف 
يف  الكربون  اك�صيد  لثاين  احل��ايل 
�صيكون  ال��ع��واق��ب  وت���ف���ادي  اجل���و 
الوقود  ان��ب��ع��اث��ات  تقلي�س  علينا 

االحفوري.

العامل يزداد اإخ�صرارًا منذ 2003 اكت�صاف فطر على هيئة الب�صر
ال�صورة  ت��وح��ي  االأوىل،  ل��ل��وه��ل��ة 
الب�صر،  ت�صبه  دمى  بداخلها  ما  اأن 
ن��وع جديد من  احلقيقة  لكنها يف 
الفطر اكت�صفه اخلبري الربيطاين 
جوناثان ريفيت بعد اأبحاث امتدت 

15 عاماً.
ن�صرها  ال��ت��ي  ال�������ص���ورة  يف  ي��ظ��ه��ر 
م��وق��ع م���رتو ال��ربي��ط��اين الفطر 
ال��ب�����ص��ر براأ�صه  وك���اأن���ه ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة 
وذراع���ي���ه وظ��ه��ره وق��دم��ي��ه، واأكد 
عاماً(   49( ال��ربي��ط��اين  اخل��ب��ري 
اأنه نوع جديد من الفطر، غري اأنه 
ت�صنيف  بح�صب  ك��ذل��ك  يعترب  ال 

باحثني اآخرين.
اأن  اإىل  ال�������ص���ح���ي���ف���ة  ول����ف����ت����ت 
"غي�صرتم  ي�����ص��م��ى  ال����ذي  ال��ف��ط��ر 
يف  جوناثان  بريتانيمكم" اكت�صفه 
نورفولك وهي مدينة م�صتقلة يف 

والية فريجينيا االأمريكية. 

�صجني يطلق �صراح نف�صه 
ال�صجون  اأح��د  ���ص��راح نف�صه م��ن  اإط���اق  جن��ح �صجني يف 

االأ�صد حرا�صة يف بريطانيا.
واأفادت تقارير باأن ال�صاب )28 عاما(، الذي �صجن ب�صبب 
اإدانته بق�صايا ن�صب مبايني الدوالرات ا�صتخدم عنوانا 
يف  امل�صتخدم  الر�صمي  بالربيد  ال�صبه  �صديد  اإلكرتونيا 
اأوراق  العنوان  واأر�صل من خال هذا  مثل هذه احلاالت 
تطلق  ال�صجن  اإدارة  جعل  م��ا  امل��زي��ف��ة،  ���ص��راح��ه  اإط���اق 

�صراحه تلقائيا.
قبل  بالفعل  وقعت  اجلرمية  ف��اإن  التقارير  هذه  وح�صب 
بعد ثاثة  لل�صلطات  نف�صه  و�صلم  ال�صجني عاد  واإن  عام 

اأيام فقط من هروبه.
الهروب  بتهمة  ال�صاب  اإج��راءات حماكمة  وجترى حاليا 

من ال�صجن.

كالب تخل�ش لعجوز بعد وفاتها
�صحيفة  ن�صرتها  التي  الق�صة  يف  ال��ك��اب  ه��ذه  حتولت 
دايلي ميل الربيطانية اإىل منوذج يج�صد وفاء الكلب، اإذ 
ح�صرت اإىل كني�صة يف املك�صيك لت�صاركة يف جنازة امراأة 

اعتادت اإطعامها.
يف  يومياً  ت�صتيقظ   �صواريز  مارغريتا  املك�صيكية  كانت 
بالطعام  الباكر وحتمل يف يدها حقيبة ممتلئة  ال�صباح 
لتقدمه للكاب والقطط ال�صالة، وتعطف عليهم، غري 

اأنه يف بداية مار�س  تدهورت حالتها ال�صحية وتوفيت.
لكن جنازتها مل تكن عادية، اإذ حتولت اإىل حديث ال�صاعة 
عرب مواقع التوا�صل االإجتماعي اإثر تداول �صور كاب 
فيما  الكني�صة،  يف  ت��اب��وت��ه��ا  ق���رب  ح��زي��ن��ة  جتل�س  ���ص��ال��ة 
بغاية  واأ�صدقائها  اأقاربها  من  باجلنازة  امل�صاركون  ك��ان 

ال�صدمة من هذا امل�صهد الغريب.
ممرات  يف  مم���دة  بقيت  ال��ك��اب  اأن  ال�صحيفة  واأف�����ادت 
فاأ�صفق  اجل��ن��ازة،  ف��رتة  طيلة  م�صتاءة  حزينة  الكني�صة 
البع�س من اأقارب املك�صيكية على تلك احليوانات ال�صالة 
اأعطيت الفر�صة الإلقاء نظرة اأخرية عليها وتوديعها قبل 

حت�صري جثمانها للحرق.

اكت�صاف عناكب طاوو�ش مذهلة 
اأعلن موقع اليف �صاين�س املخت�س بالعلوم، عن اكت�صاف 
نوعني جديدين، من عناكب ف�صيلة الطاوو�س، يف كوينز 
باالأحمر  �صاحر  ميظهر  اأحدها  يبدو  االأ�صرتالية،  الن��د 
بخطوط  واالآخ����ر  زي��ت��ون��ي��ة،  خ�����ص��راء  وب��ع��ي��ون  واالأزرق 

بي�صاء وبنف�صجية وعيون اأرجوانية.
وذكر الباحث االأ�صرتايل، غورتني اأوتو اأن هذه العناكب 
�صباركل مافني،  ا�صم  االأوىل  اأطلق على  مذهلة اجلمال، 

واالأخرى �صكيليتورو�س.
ويقول اأوتو: اأعتقد اأننا اكت�صفنا اأكر اأنواع العناكب اإثارة 

لاهتمام، و�صنن�صر قريباً نتائج بحوث قائمة عليها. �سياح يركبون يف عربة جتر باليد حتت اأزهار الكرز يف طوكيو.  )ا ف ب(

نان�صي عجرم: ل اأ�صعى خل�صومة مع اأحد 
قالت املطربة اللبنانية، نان�صي عجرم، اإنها حتر�س دائًما على اأن تكون األبوماتها متنوعة، 

واملو�صيقى بها خليط ما بني الرومان�صي وال�صعبي.
واأ�صافت نان�صي، خال لقاء لها على ف�صائية �صي ان ان عربية: معروف عني التاأخر يف 

طرح االألبومات، الفتة اإىل اأنها حتر�س على الغناء باللبناين وامل�صري واخلليجي.
واأ�صحت اأنها تهتم باأعمالها فقط، وال ت�صعى خلو�س اأي خ�صومة مع اأحد، واأنها ترد دائًما 

على منتقديها، باالأعمال الفنية الناجحة.
اأنها  م�صيفة  للخيل،  العاملي  دب��ي  ك��اأ���س  بح�صورها  �صعادتها  ع��ن  عجرم  نان�صي  واع��رب��ت 
اأول مرة، ولن تكون االأخرية، معتربة اأن ريا�صة اخليل، اأنيقة، الأنها جتمع بني الريا�صة 

واجلمال.
ولفتت النجمة اللبنانية، اإىل اأن املراأة العربية متميزة، ا�صتطاعت اأن ت�صغل منا�صب قيادية، 

معتربة اأن املراأة اأهم من الرجل، الأنها تواجه م�صوؤوليات �صعبة.


