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احلريق الليبي ي�ستنفر دول اجلوار:
اجلزائر: عني على الدبلوما�سية.. ويد على الزناد

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر 

�ضباق �ضد الزمن يف منطقة املغرب العربي من اجل تطويق تداعيات 
�ضباق  فتيله  ون��زع  ملنعه  وال�ضعي  ليبيا  على  حمتمل  ع�ضكري  هجوم 

تقوده تون�س واجلزائر ول ي�ضتثني دول اجلوار الأخرى.
الإفريقي  والحت��اد  املغاربية  ال�ضوؤون  وزير  ك�ضف  ال�ضياق،   ويف هذا 
وجامعة الدول العربية عبد القادر م�ضاهل، باجلزائر العا�ضمة، عن 
بالدفع  الكفيلة  ال�ضبل  الليبي لبحث  اجتماع مرتقب لدول اجل��وار 

باحلل ال�ضيا�ضي يف هذا البلد.                         )التفا�ضيل �س13(

رو�سيا: اأي عملية برية يف �سوريا 
�ستوؤدي اىل حرب �ساملة وطويلة

•• عوا�صم-وكاالت:

الع�ضرات، ام�س الثنني، بق�ضف  واأ�ضيب  الأق��ل  قتل 21 مدنيا على 
بح�ضب  ���ض��وري��ت��ني،  ب��ل��دت��ني  يف  وم��در���ض��ة  م�ضت�ضفيني  ع��ل��ى  رو���ض��ي 
الوزراء  رئي�س  بينما حذر  الإن�ضان،  ال�ضوري حلقوق  واملر�ضد  �ضكان 
�ضوريا  يف  ب��ري��ة  عملية  اأي  اأن  م��ن  ميدفيديف،  دمي���ري  ال��رو���ض��ي 
كريي،  ت�ضريحات  على  وتعليقا  وطويلة.  �ضاملة  حرب  اإىل  �ضتوؤدي 
قال ميدفيديف يف مقابلة مع قناة يورونيوز: ل داع��ي لإث��ارة ذعر 
الرو�ضي(  )وزي��ر اخلارجية  فعلوا مع  مثلما  للتفاو�س  نحتاج  اأح��د، 
اأي عملية برية مع بقية  اأو عن  اأي خطاأ  لف��روف واأل نتحدث عن 
اأح��د يريد  واأك���رر: ل  ال�ضوؤال  اأجبت على ه��ذا  العربية. لقد  ال��دول 
حربا جديدة واأي عملية برية �ضتكون حربا �ضاملة وطويلة. هذا لبد 
اأن يوؤخذ يف العتبار. واأكد ميدفيديف اأن رو�ضيا على الرغم من اأنها 
ل تدعم الأ�ضد �ضخ�ضيا اإل اأنها تعتربه ال�ضلطة ال�ضرعية الوحيدة 

يف �ضوريا واأن اإزاحته قد تخلق فراغا يف ال�ضلطة.
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اأ�سدر مر�سومني بتعيني رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي واإعادة ت�سكيله

خليفة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني خالد بن حممد 
بن زايد رئي�سا جلهاز اأمن الدولة بدرجة وزير

•• اأبوظبي-وام:

اأ����������ض���������در �����ض����اح����ب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن 
رئي�س الدولة حفظه 
حاكما  ب�ضفته  اهلل 
لإم������������ارة اأب����وظ����ب����ي 
م���ر����ض���وم���ا اأم����ريي����ا 
ب����ت����ع����ي����ني ����ض���اح���ب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى  القائد  نائب 
امل�ضلحة  ل����ل����ق����وات 
للمجل�س  رئ���ي�������ض���ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
اأ�ضدر  اأبوظبي. كما 

�ضموه مر�ضوما اأمرييا باإعادة ت�ضكيل املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.      
)الت�ضكيل �س2(

من جهة اأخرى اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�ضيخ  �ضمو  اللواء  بتعيني  احتاديا  مر�ضوما  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
خالد بن حممد بن زايد بن �ضلطان اآل نهيان رئي�ضا جلهاز اأمن الدولة 
ب��درج��ة )وزي��ر(اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ��ه. ويعمل بهذا امل��ر���ض��وم م��ن تاريخ 

�ضدوره وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية. 

حممد بن را�ضد خالل حديثه اىل عدد من �ضفراء الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة عقب ت�ضلمه اأوراق اعتمادهم )وام(

�ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان )وام(

اأمام �سموه.. ثالثة �سفراء جدد للدولة يوؤدون اليمني القانونية

حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد عدد من 
�سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة اجلدد لدى الدولة

•• اأبوظبي -وام:

اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأم���ام  اأدى 
ال��وزراء حاكم  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
دب���ي رع����اه اهلل .. ���ض��ع��ادة ع��ل��ي ع��ب��داهلل الأح���م���د �ضفري 
�ضعادة  و  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  لدى  املعني  الدولة 
اأحمد حممد يو�ضف الطنيجي �ضفري الدولة املعني لدى 
جمهورية بيالرو�ضيا و�ضعادة اأحمد حامت برغ�س املنهايل 

املك�ضيكية ..  �ضفري الدولة املعني لدى الوليات املتحدة 
اليمني القانونية ك�ضفراء جدد للدولة لدى هذه الدول 

ال�ضديقة..
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  من جهة اخرى ت�ضلم �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأبوظبي �ضباح  امل�ضرف يف  رع��اه اهلل يف ق�ضر  دبي  حاكم 
ال�ضقيقة  ال���دول  �ضفراء  م��ن  ع��دد  اعتماد  اأوراق  ام�����س   

وال�ضديقة اجلدد لدى الدولة.      )التفا�ضيل �س2(

لقاء احلب التقليدي
ي��وم��ك امل��ث��ايل ي��ب��داأ م��ع فريق 

الزفاف املثايل
ف��ري��ق امل���ف���رق ل��ل��زف��اف جاهز 
احالمك  ي���وم  لتحويل  دائ��م��ا 

اىل يوم ل ين�ضى
نحن على م�سارف مدينة خليفة )ب( بالقرب من:

     10 دقائق من مدينة خليفة )اأ & ب(، جممع الريف ، مطار اأبوظبي ، مدينة 
امل�ضفح ومدينة حممد بن زايد

     15 دقيقة من جزيرة يا�س، �ضاطيء الراحة، ومنطقة بني اجل�ضرين
Information:+971 2659 6666 l banquest@mafraq-hotel.com

ُتطّبق الشروط واألحكام.

قم بتحميل تطبيق هاتف املسعود 
للسيارات على

نيسان. إبداٌع ُيثري احلماس.

مــزايــا أكـثــر، فـخــامــة أكـثــر.

عرضنا املميز:
•  تأمني جماين ملدة عام واحد

باقة صيانة جمانية لـ ٥٠٫٠٠٠ كلم  •

•  ٥ أعوام خدمة املساعدة على 
الطريق

•  ضمان ٥ أعوام على كيلومرتات غري 
حمدودة

خدمة صيانة دورية لكل ١٠٫٠٠٠ كلم  •

خدمة تظليل النوافذ جمانًا  •

قوة جبارة  |  تصميم مميز
مظهر خارجي جّذاب

ع�سرات  واإ�سابة  م�سرع 
اجل��وف يف  االنقالبيني 

•• عوا�صم-وكاالت:

اجلي�س  يف  م�������ض���ادر  اأك������دت 
ال�ضعبية  واملقاومة  الوطني 
اليمن  ����ض���م���ال  اجل������وف  يف 
ال��ع�����ض��رات من  مقتل وج���رح 
والرئي�س  احل��وث��ي  ملي�ضيا 
ع�ضكرية  عملية  يف  امل��خ��ل��وع 
الوطني،  اجل���ي�������س  ق����اده����ا 
وا�ضتكملت فيها مع املقاومة 
ال�����ض��ي��ط��رة على  ال�����ض��ع��ب��ي��ة 
مبديرية  اخل��ن��ج��ر  مع�ضكر 
خب وال�ضعف �ضمال اجلوف.
وحدات  اإن  امل�����ض��ادر  وق��ال��ت 
 101 ال��ل��واء  بقيادة  ع�ضكرية 
ال��ف��ت��ح ول����واء الن�ضر  ول����واء 
ال�ضعبية  باملقاومة  م�ضنودة 
جبل  ام�����س  �ضباح  اقتحمت 
الربج الذي كان ي�ضيطر عليه 
احلوثيون، ومت طردهم منه 

مع قوات الرئي�س املخلوع.
وتاأتي هذه املعارك يف الوقت 
ال���ذي ت��ع��اين ف��ي��ه حمافظة 
اجل�������وف م����ن ت����ده����ور ح���اد 
ب�ضبب  ال��ط��ب��ي  ال���ق���ط���اع  يف 
حيث  ال���ع���ن���ي���ف���ة،  امل������ع������ارك 
يوجد مركز �ضحي وحيد يف 
املحافظة كلها يقدم خدماته 
ل��ل�����ض��ك��ان يف ظ���ل ع��ج��زه هو 
املعدات  ت���وف���ري  ع���ن  الآخ�����ر 

والكادر الطبي.
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خليفة بن زايد ي�سدر مر�سوما اأمرييا 
بتعيني اللواء حممد خلفان الرميثي 

قائدا عاما ل�سرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��در 
حاكما  ب�ضفته  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
معايل  بتعيني  اأم��ريي��ا  مر�ضوما  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
اللواء حممد خلفان الرميثي قائدا عاما ل�ضرطة 

اأبوظبي .

خليفة بن زايد ي�سدر مر�سوما اأمرييا 
بتعيني �سلطان اأحمد اجلابر مديرا 
عاما ل�سركة برتول اأبوظبي الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
ب�ضفته  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
حاكما لإمارة اأبوظبي مر�ضوما اأمرييا بتعيني 
اأحمد اجلابر مديرا  �ضلطان  الدكتور  معايل 

عاما ل�ضركة برول اأبوظبي الوطنية. 

خليفة بن زايد ي�سدر مر�سوما اأمرييا 
بتعيني اللواء مكتوم علي ال�سريفي 
مديرا عاما ل�سرطة اأبوظبي باالإنابة

•• اأبوظبي- وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
ب�ضفته  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اأمرييا  اأب��وظ��ب��ي م��ر���ض��وم��ا  ح��اك��م��ا لإم������ارة 
اإىل  ال�ضريفي  علي  مكتوم  العميد  برقية 
رت��ب��ة ل����واء وت��ع��ي��ي��ن��ه م���دي���را ع��ام��ا ل�ضرطة 

اأبوظبي بالإنابة. 

خليفة بن زايد ي�سدر مر�سومني اأمرييني بتعيني رئي�س 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي واإعادة ت�سكيله

•• اأبوظبي-وام:

الدولة حفظه  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اأ�ضدر �ضاحب 
ال�ضمو  �ضاحب  بتعيني  اأمرييا  مر�ضوما  اأبوظبي  لإم��ارة  حاكما  ب�ضفته  اهلل 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�ضلحة رئي�ضا للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي. كما اأ�ضدر �ضموه مر�ضوما 
تعيني  على  ن�س  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ت�ضكيل  ب��اإع��ادة  اأم��ريي��ا 
اأ�ضحاب ال�ضمو واملعايل على النحو الآتي: �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
نائبا للرئي�س. .. �ضمو ال�ضيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل العهد 
ال�ضيخ  معايل   .. ع�ضوا.  نهيان  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو   .. ع�ضوا. 

�ضلطان بن طحنون اآل نهيان ع�ضوا. .. معايل د. اأحمد مبارك املزروعي الأمني 
العام للمجل�س التنفيذي ع�ضوا. .. معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
هيئة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغري  د.  معايل   .. ع�ضوا.  التنفيذية  ال�ضوؤون 
ال�ضحة ع�ضوا. .. معايل �ضعيد عيد الغفلي رئي�س املكتب التنفيذي ع�ضوا.. 
معايل علي ماجد املن�ضوري رئي�س دائرة التنمية القت�ضادية ع�ضوا. .. معايل 
حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�ضرطة اأبوظبي ع�ضوا. .. معايل ريا�س 
املالية ع�ضوا. .. معايل ال�ضيخ عبداهلل بن  عبدالرحمن املبارك رئي�س دائرة 
حممد اآل حامد رئي�س هيئة الطاقة ع�ضوا. .. معايل د.علي را�ضد النعيمي 
املرر  مر�ضد  عوي�ضة  م.  معايل  ع�ضوا..  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  عام  مدير 

رئي�س دائرة ال�ضوؤون البلدية والنقل ع�ضوا. 

اأمام حممد بن را�سد .. ثالثة �سفراء جدد للدولة يوؤدون اليمني القانونية
•• اأبوظبي -وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  اأم��ام �ضاحب  اأدى 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .. �ضعادة علي عبداهلل 
الأحمد �ضفري الدولة املعني لدى جمهورية اأملانيا الحتادية و �ضعادة اأحمد 
حممد يو�ضف الطنيجي �ضفري الدولة املعني لدى جمهورية بيالرو�ضيا 
الوليات  لدى  املعني  الدولة  �ضفري  املنهايل  برغ�س  اأحمد حامت  و�ضعادة 
هذه  لدى  للدولة  جدد  ك�ضفراء  القانونية  اليمني   .. املك�ضيكية  املتحدة 

الدول ال�ضديقة..وذلك بح�ضور �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ حامد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل. واأق�ضم ال�ضفراء على اأن يكونوا 
خمل�ضني لدولة الإمارات العربية املتحدة ورئي�ضها واأن يحرموا د�ضتور 
ويوؤدوا  اعتبار  كل  ف��وق  ال��دول��ة  م�ضلحة  ي�ضعوا  واأن  وقوانينها  ال��دول��ة 
اأعمال وظائفهم بالأمانة والخال�س واأن يحافظوا على اأ�ضرارها . ومتنى 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم لل�ضفراء الثالثة النجاح 
والتوفيق يف اأداء مهامهم اجلديدة خدمة مل�ضالح دولتنا و�ضعبنا العليا .

. موؤكدا �ضموه اأننا يف دولة الإمارات قيادة وحكومة ن�ضتمد اإمياننا بقدرات 
اأبناء وبنات �ضعبنا الأوفياء من اإمياننا باهلل عز وجل وتالحمنا الوطني 
واملجتمعي ونوؤمن بالتعاي�س وال�ضالم وامل�ضاواة بني ال�ضعوب كافة وهذه 

ال�ضيا�ضة الثابته لدولة الإمارات منذ قيامها .
. ووجههم �ضموه باأن يكونوا موؤمنني بقدراتهم وتوظيفها لتوطيد عالقات 
اأداء  ال�ضداقة والتعاون بني دولتنا والدول املعينني فيها. ح�ضر مرا�ضم 

اأبوظبي قبل ظهر ام�ض�� معايل  � الذي جرى يف ق�ضر امل�ضرف يف  اليمني 
املعرفة ومعايل  الثقافة وتنمية  اآل نهيان وزير  ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
الها�ضمي  اإبراهيم  اآل نهيان ومعايل رمي بنت  ال�ضيخ حمدان بن مبارك 
ال�ضيباين  اإبراهيم  ومعايل حممد  ال��دويل  التعاون  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��رة 
الزعابي  جمعة  اأح��م��د  وم��ع��ايل  دب��ي  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  دي���وان  مدير 
وكيل  الرئي�ضي  عبداهلل  مري  حممد  و�ضعادة  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزير  نائب 
وزارة اخلارجية و�ضعادة خليفة �ضعيد �ضليمان مدير عام دائرة الت�ضريفات 

وال�ضيافة يف دبي. 

حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة اجلدد لدى الدولة

ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و �ضاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 

معربني عن اأملهم يف اأن ت�ضهد عالقات ال�ضداقة والتعاون القائم بني دولة 
الإمارات و دولهم خطوات اأو�ضع ملا فيه خدمة م�ضالح �ضعوبهم امل�ضركة.

•• اأبوظبي -وام:

ت�ضلم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اأبوظبي  يف  امل�ضرف  ق�ضر  اهلل يف  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
�ضباح ام�س بح�ضور �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
حاكم دبي والفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان 
ويل عهد اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل اأوراق اعتماد عدد من �ضفراء الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة 
اأ�ضحاب  ك��ل م��ن  اع��ت��م��اد  اأوراق  ���ض��م��وه  ف��ق��د ت�ضلم  ال���دول���ة.  ل���دى  اجل���دد 
ال�ضعادة �ضعادة بين�س اأيكو�س �ضفري مملكة الرنويج و�ضعادة كون�ضتان�ضو جر 
فينيغو �ضفري جمهورية الفلبني و �ضعادة �ضليمان جفري �ضفري جمهورية 
�ضرييالنكا و �ضعادة حامت ال�ضائم �ضفري اجلمهورية التون�ضية و�ضعادة فهد 
بوليميت�س  فا�ضيلي�س  و�ضعادة  اليمنية  اجلمهورية  �ضفري  املنهايل  �ضعيد 
اأ�ضراليا  �ضفري  �ضبايرو  ميلتون  اأرث���ر  و�ضعادة  قرب�س  جمهورية  �ضفري 
و�ضعادة عبد الفريد زكريا �ضفري جمهورية اأفغان�ضتان الإ�ضالمية و�ضعادة 
دا�ضقني  �ضعادة  و  قريغيز�ضتان  جمهورية  �ضفري  اإي�ضيمبيكوف  �ضينغيز 
اأذربيجان و �ضعادة كاملي�س �ضا�س باركا�س  مازي�ضيكازوف �ضفري جمهورية 
�ضفري جمهورية فيجي. وقد نقل اأ�ضحاب ال�ضعادة ال�ضفراء حتيات زعماء 
بلدانهم و روؤ�ضاء حكوماتهم اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 

دولة  ل�ضيا�ضة  وقادتها  دول��ه��م  اح���رام  ال�ضفراء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  اأك��د  و 
الإمارات العربية املتحدة التي و�ضفوها باملعتدلة واملتوازنة والقائمة على 
ال�ضلم وال�ضتقرار يف  املتبادل مع جميع الدول ودعمها لق�ضايا  الح��رام 

العامل.
و رحب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم بال�ضفراء اجلدد 
متمنيا لهم النجاح يف اأداء مهامهم والعمل بجد واإخال�س من اأجل تعزيز 
اأوا�ضر ال�ضداقة والتعاون بني دولة الإمارات ودولهم مبا يعود باخلري على 

م�ضالح �ضعوبها.
التعاون وامل�ضاعدة  اأ�ضكال  اأنه �ضيحظون بكل  اأكد �ضموه لل�ضفراء اجلدد  و 
اأبواب  ت��ك��ون  ب���اأن  حمدثيه  �ضموه  واع���دا  مهامهم  اإجن���اح  م��ن  لتمكينهم 
الراأي وامل�ضورة  اأي وقت لتبادل  اأمامهم يف  امل�ضوؤولني واحلكومة مفتوحة 
وغريها  والثقافية  والقت�ضادية  التجارية  الروابط  تقوية  يف  ت�ضب  التي 

بني دولة الإمارات ودولهم.
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  العتماد  اأوراق  ت�ضليم  مرا�ضم  ح�ضر 
اآل  ال�ضيخ حمدان بن مبارك  املعرفة ومعايل  الثقافة وتنمية  نهيان وزير 
التعاون  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�ضمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل  نهيان 
ال�ضمو  �ضاحب  دي���وان  مدير  ال�ضيباين  اإب��راه��ي��م  حممد  وم��ع��ايل  ال���دويل 
حاكم دبي ومعايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �ضوؤون الرئا�ضة و �ضعادة 
حممد مري عبداهلل الرئي�ضي وكيل وزارة اخلارجية و �ضعادة خليفة �ضعيد 

�ضليمان مدير عام دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة يف دبي. 
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اأخبار الإمارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س جمهورية �سربيا بالعيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  نيكوليت�س  تومي�ضالف  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل 

جمهورية �ضربيا وذلك مبنا�ضبة ذكرى العيد الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة رئي�س جمهورية �ضربيا. 

القطامي : �سحة دبي تعمل على توفري املزيد من فر�س اال�ستثمار يف القطاع الطبي 
•• دبي -وام:

قطاع  تعد  الهيئة  اأن  بدبي  ال�ضحة  لهيئة  العام  املدير  الإدارة  رئي�س جمل�س  القطامي  اأك��د معايل حميد حممد 
املطلوبة  النوعية  النقلة  اإح��داث  الرئي�س يف  ا�ضراتيجيا وهي على ثقة يف قدراته ودوره  ال�ضحة اخلا�س �ضريكا 
على امل�ضتوى ال�ضحي .. منوها اإىل اأن الهيئة تعمل على توفري املزيد من فر�س ال�ضتثمار يف قطاع ال�ضحة مبا 
يتنا�ضب وريادة دبي القت�ضادية ويتوافق مع التطور العمراين واحل�ضاري وي�ضمن يف الوقت نف�ضه تقدمي خدمات 
طبية تناف�ضية تر�ضي جميع فئات املجتمع. جاء ذلك خالل لقاء معاليه يف مكتبه بدبي ام�س م�ضوؤويل م�ضت�ضفيات 
ميدكري يف دبي ويف مقدمتهم الدكتور اآزاد موبن الرئي�س التنفيذي والع�ضو املتدب للمجموعة وعالء عطاري نائب 
الرئي�س والرئي�س التنفيذي مل�ضت�ضفيات ميدكري واألي�ضا موبن مديرة ال�ضراتيجيات املوؤ�ض�ضية مبجموعة اأ�ضر 
دي ام للرعاية ال�ضحية. واأ�ضاف القطامي خالل اللقاء اأن الهيئة على على يقني يف اأن الإمكانيات التي يزخر بها 
القطاع ال�ضحي اخلا�س من بنى حتتية وجتهيزات وكفاءات ب�ضرية �ضت�ضهم يف الرتقاء بجودة اخلدمات الطبية 

وحتقيق اأعلى معدلت ر�ضا املتعاملني . 

موؤ�س�سة زايد لالأعمال اخلريية واالإن�سانية تتلقى طلبات املواطنني الراغبني باأداء فري�سة احلج من امارة الفجرية
•• الفجرية -وام:

ب����داأت م��وؤ���ض�����ض��ة زاي���د ب��ن �ضلطان 
اخلريية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
ت��ل��ق��ي طلبات  ام�����س  والإن�����ض��ان��ي��ة 
اأداء  يف  ال����راغ����ب����ني  امل����واط����ن����ني 
فري�ضة احلج هذا العام بالفجرية 
زاي���د للحج  ب��رن��ام��ج  وذل���ك �ضمن 
على  جريا  املوؤ�ض�ضة  تنظمه  ال��ذي 
ن��ه��ج امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د بن 
اهلل  ط��ي��ب   - ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان 
الراغبني  املواطنني  ثراه - لإيفاد 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ف��ري�����ض��ة  اأداء  يف 
ال���دول���ة ف��ي��م��ا ���ض��ي��ت��م اإي���ف���اد نحو 
الدولة  خ��ارج  من  �ضخ�س   400
اخلارجية  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق 
والتعاون الدويل و�ضفارات الدولة 

يف اخلارج.
عائلة   41 احل��ج  جلنة  وا�ضتقبلت 
مواطنة من اإمارة الفجرية وذلك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  مب���رك���ز 
املعرفة يف منطقة مري�ضيد باإمارة 

احلج  فري�ضة  ت��اأدي��ة  ل��ه  �ضبق  ق��د 
الدخل  ذوي  من  لكونه  بالإ�ضافة 
امل���ح���دود ول ي��ق��ل ع��م��ره ع��ن 40 
للمر�ضحني  ي�ضرط  كما   .. عاما 
ي��ت��م ورود  اأن  ال���دول���ة  خ����ارج  م���ن 
اخلارجية  وزارة  م���ن  ال��ر���ض��ي��ح 
والتعاون الدويل و�ضفارات الدولة 
املعتمدة. وقال اإن جلنة احلج تلقت 
اأماكن  امل��واط��ن��ني يف  ح��ج  ط��ل��ب��ات 
املوؤ�ض�ضة  م���ن  ت�ضهيال  اإق��ام��ت��ه��م 
منهم  ال�����ض��ن  ك��ب��ار  خ��ا���ض��ة  عليهم 
م�����ض��ق��ة احل�ضور  ت��ك��ب��ده��م  وع����دم 

ملقر املوؤ�ض�ضة يف اأبوظبي.
ال�ضيخ  �ضمو  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأك����د 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ن��ه��ي��ان 
جم���ل�������س اأم�����ن�����اء م���وؤ����ض�������ض���ة زاي����د 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
�ضمو  واأخ��ي��ه  والإن�ضانية  اخلريية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع��م��ر  ال�����ض��ي��خ 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ض�ضة 
الإج�����راءات  ك��اف��ة  بت�ضهيل  وج��ه��ا 
يحجون  الذين  باحلجاج  املتعلقة 

املوؤ�ض�ضة  خ�ض�ضت  حيث  الفجرية 
���ض��م��ن م��وازن��ت��ه��ا ال�����ض��ن��وي��ة لهذا 
م��ل��ي��ون درهم   15 ن��ح��و  ال��غ��ر���س 
ل��ل��م��واط��ن��ني م���ن داخ�����ل ال���دول���ة 
وم���ب���ل���غ خ��م�����ض��ة م����الي����ني دره����م 
�ضعادة  وق������ال  اخل���������ارج.  حل���ج���اج 
عام  الظاهري مدير  �ضبيب  اأحمد 
تقدمي  على  منا  حر�ضا  املوؤ�ض�ضة 
فقد  للمعنيني  امل��ت��م��ي��زة  اخل��دم��ة 
يقوم  املوؤ�ض�ضة  من  وفد  تكليف  مت 
ب��ا���ض��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات امل��ر���ض��ح��ني يف 
خمتلف اإمارات الدولة وفق جدول 
اإىل فتح باب  اإ���ض��اف��ة  اأي���ام حم��دد 
املوؤ�ض�ضة  مبقر  الطلبات  ا�ضتقبال 

طوال فرة الت�ضجيل.
ت�ضتقبل  امل��وؤ���ض�����ض��ة  اإن  واأ�����ض����اف 
�ضروط  وف����ق  امل��ر���ض��ح��ني  ط��ل��ب��ات 
ي�ضرط  للحج حيث  زايد  برنامج 
ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى م��ن��ح��ة احل����ج يف 
الت�ضجيل  يقت�ضر  اأن  امل��ت��ق��دم��ني 
ع���ل���ى م���واط���ن���ي دول������ة الإم��������ارات 
املتقدم  العربية املتحدة واأل يكون 

من املواطنني منذ ال�ضاعات الأوىل 
من ال�ضباح .. منوها اإىل اأنه �ضيتم 
الأ�ضماء  واخ��ت��ي��ار  ال��ط��ل��ب��ات  ف���رز 
الت�ضجيل  ف����رة  ان��ت��ه��اء  مب���ج���رد 
لكبار  الأول����وي����ة  اإع���ط���اء  و���ض��ي��ت��م 

ال�ضن وذوي الدخل املحدود.
وقال ان اللجنة �ضت�ضتكمل طلبات 
اإمارة الفجرية  احلجاج من �ضكان 
ال�ضرقي  وال�����ض��اح��ل  وخ���ورف���ك���ان 
اليوم مبركز وزارة الثقافة وتنمية 
ال��ف��ج��رية .. كما  ب���اإم���ارة  امل��ع��رف��ة 
الذيد  مب��دي��ن��ة  الت�ضجيل  ح���ددت 
اجلاري  18 فرباير  و   17 يومي 
واإم�����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة ي��وم��ي 20 
مركز  يف  اجل����اري  ف��رباي��ر   21 و 
يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
راأ�س اخليمة واإمارة عجمان يومي 
22 و 23 فرباير اجلاري مبركز 

الوزارة يف عجمان.
اإم����ارة  يف  الت�ضجيل  �ضيتم  بينما 
الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائ��رة  دب��ي يف 
الأربعاء  ي��وم��ي  اخل���ريي  وال��ع��م��ل 

على نفقة املوؤ�ض�ضة والذين تنطبق 
..منوها  الالزمة  ال�ضروط  عليهم 
الهيئة  ن�ضقت مع  املوؤ�ض�ضة  اأن  اإىل 
ال���ع���ام���ة ل���ل�������ض���وؤون الإ����ض���الم���ي���ة 
والأوقاف و كافة اجلهات الر�ضمية 
ذات العالقة لتنفيذ الربنامج وفق 

تطلعات القيادة الر�ضيدة للدولة.
على  ت�ضري  املوؤ�ض�ضة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
ن��ه��ج امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د بن 
�ضلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
منا�ضك  بتاأدية  الراغبني  اإيفاد  يف 
احل���ج يف ظ��ل ع���دم ق��درت��ه��م على 
دفع تكاليفها ..داعيا اهلل تعاىل اأن 
يكون هذا العمل ال�ضالح يف ميزان 
ح�ضنات باين نه�ضة البالد املغفور 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 

ثراه". اهلل  "طيب 
واأو�ضح عتيق اأحمد املهريي مدير 
زايد  م��وؤ���ض�����ض��ة  يف  ال���ربام���ج  اإدارة 
والإن�ضانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م��رك��ز  اأن 
اإقبال  �ضهد  ال��ف��ج��رية  يف  امل��ع��رف��ة 

 25 و   24 امل����واف����ق  واخل���م���ي�������س 
الإ�ضتقبال  و�ضيتم  فربايراجلاري 
اجلاري  28 فرباير  و   27 يومي 
الإ�ضالمية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  زاي����د  ب����دار 
مب����دي����ن����ة ال�����ع�����ني وي������وم������ي 29 
املقبل  م��ار���س  م��ن  ف��رباي��ر والأول 
ال��غ��رب��ي��ة مب��رك��ز وزارة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ان  ع��ل��ى  امل��ع��رف��ة  ال��ث��ق��اف��ة وتنمية 
املوؤ�ض�ضة  مقر  يف  الت�ضجيل  �ضيتم 

باأبوظبي حتى 10 مار�س املقبل.
الت�ضجيل  باب  ان  املهريي  واأو�ضح 
واملناطق  ك��اف��ة  الإم����ارات  يف  يفتح 
حتى  �ضباحا  الثامنة  ال�ضاعة  من 

الثانية ظهرا.
بالتنظيم  امل�����واط�����ن�����ون  واأ�������ض������اد 
وال��ت�����ض��ه��ي��الت امل��ق��دم��ة ل��ه��م حيث 
ع������دد من  ا����ض���ت���ق���ب���ال���ه���م  ك������ان يف 
وامل��ت��ط��وع��ات خلدمة  امل��ت��ط��وع��ني 

ال�ضتمارات  م���لء  يف  ال�����ض��ن  ك��ب��ار 
اخلا�ضة بربنامج احلج حيث اأبدوا 
�ضكرهم وتقديرهم للموؤ�ض�ضة على 
وعدم  اإقامتهم  لأماكن  ح�ضورها 
املوؤ�ض�ضة يف  ملقر  تكبدهم احل�ضور 
..م��ع��رب��ني ع��ن �ضكرهم  اأب��وظ��ب��ي 
اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�ضيخ  ل�ضمو 
نهيان على توجيهات �ضموه بتذليل 

العقبات للحجاج املواطنني.

خليفة االإن�سانية تدعم م�ساركة االأ�سر املواطنة مبهرجان اجلنادرية
•• الريا�ض-وام: 

الإن�ضانية يف مهرجان  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  موؤ�ض�ضة خليفة  ت�ضارك 
اجل��ن��ادري��ة ب���دورت���ه ال��ث��الث��ني و ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة خ���ادم احلرمني 
املهرجان  ن�ضاطات  �ضمن  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
الوطني للراث والثقافة ومن خالل مبادرة دعم الأ�ضر املواطنة للتواجد يف 

اأهم املنا�ضبات التي تقام يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وحظي جناح الإمارات الذي ت�ضرف عليه - هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة 
- باهتمام كبري من �ضيوف املهرجان الذين قدموا لالطالع على ما يحتويه 

من اإرث تاريخي عريق.

الإماراتية بدعم من موؤ�ض�ضة  املواطنة  املخ�ض�س لالأ�ضر  الركن  وا�ضتقطب 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�ضانية مزيدا من الزوار الذين اطلعوا 
على احلرف اليدوية الإماراتية التي تبدعها اأنامل الأ�ضر املواطنة من �ضدو 
املراأة  اإب��راز دور  اأ�ضهمت يف  �ضعبية ومنتجات حرفية  واأك��الت  وخو�س وتلي 
املواطنة يف املحافظة على هذه احلرف الراثية حتى يومنا هذا باعتبارها 

مكونا اأ�ضا�ضيا من مكونات الهوية الوطنية.
وجنح اجلناح يف التعبري عن موروث الإمارات مبا يحمله من قيمة واأ�ضالة 
من خالل تقدميه ت�ضل�ضال تاريخيا لتطور احلياة يف الإم��ارات و�ضول اإىل 
التي  املتنوعة  واأن�ضطته  فعالياته  عرب  الآن  تعي�ضها  التي  الكربى  النه�ضة 
العام  املدير  اخل��وري  حاجي  حممد  �ضعادة  وق��ال  يومي.  ب�ضكل  ي�ضت�ضيفها 

ملوؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�ضانية اإن دعم املوؤ�ض�ضة لالأ�ضر 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  اجل��ن��ادري��ة  مهرجان  يف  للم�ضاركة  املواطنة 
من  املا�ضية  ال�ضنوات  يف  حتقق  ال��ذي  املتوا�ضل  النجاح  بعد  ياأتي  ال�ضقيقة 
خالل م�ضروع دعم الأ�ضر املواطنة يف الكثري من الفعاليات واملهرجان داخل 
الدولة مثل مهرجان زايد الراثي بالوثبة باأبوظبي والقرية العاملية بدبي 
واإك�ضبو ال�ضارقة. واأ�ضاف اإن امل�ضاركة يف اجلناح تهدف لدعم الأ�ضر املواطنة 
اجلنادرية  مهرجان  مثل  اخلارجية  والفعاليات  املنا�ضبات  اأه��م  يف  للتواجد 
حاليا وفعاليات مهرجان طانطان ومعر�س الدار البي�ضاء لالأعمال اليدوية 
وال�ضناعات التقليدية يف اململكة املغربية. من جهتها قالت عفراء الهاملي 
من الأ�ضر املواطنة امل�ضاركة يف مهرجان اجلنادرية : اإن تواجدي يف املهرجان 

والدعم  الر�ضيدة  قيادتنا  م��ن  نلقاه  ال���ذي  الكبري  اله��ت��م��ام  بف�ضل  ي��اأت��ي 
املتوا�ضل من موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�ضانية للتواجد 

وامل�ضاركة يف اأهم الفعاليات واملهرجان داخل وخارج الدولة .
ت�ضميم  يف  وتعمل  اجلنادرية  يف  ت�ضارك  التي  الأوىل  امل��رة  اأنها  واأو�ضحت 
ال�ضدو واخلو�س  املتنوعة  اليدوية  والأ�ضغال  والعطور  والبخور  اجلالبيات 
والتي لقت ا�ضتح�ضانا كبريا من قبل الزوار خ�ضو�ضا اأبناء ال�ضعب ال�ضعودي 

ال�ضقيق.
وعرب الزوار عن اإعجابهم بتم�ضك ال�ضعب الإماراتي بعاداته وتقاليده التي 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف ظل  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له  ر�ضخها 

التطور الكبري الذي ت�ضهده الدولة.

نظمته جمموعة من �سيدات املجتمع يف دبي

فعالية اأَْعِط من قلبك جتمع 112,000 درهم ملر�سى ال�سرطان
•• ال�صارقة-الفجر:

�ضاركت جمموعة  الأطفال،  ل�ضرطان  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 
اأم�س الأول  اأقيمت يوم  من �ضيدات املجتمع يف فعالية خريية 
يف ف��ن��دق ري��ت��ز ك��ارل��ت��ون مب��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي بالتعاون 
املوؤ�ض�ضات  من  وع��دد  ال�ضرطان،  مر�ضى  اأ�ضدقاء  جمعية  مع 
الأخ����رى، وذل���ك حت��ت ع��ن��وان اأَْع����ِط م��ن قلبك ، وه��دف��ت اإىل 
مر�ضى  م��ع  املجتمعي  التفاعل  اأه��م��ي��ة  على  ال�����ض��وء  ت�ضليط 

ال�ضرطان، وتقدمي الدعم لهم.
اإحدى  اهلل،  ن�ضر  ب���ول  م��ن  مب��ب��ادرة  الفعالية  ه���ذه  ون��ظ��م��ت 
واإحدى  ال�����ض��رط��ان،  مر�ضى  اأ���ض��دق��اء  جمعية  يف  امل��ت��ط��وع��ات 
ع�ضو  جعفر،  �ضو�ضن  وح�ضرتها  امل��ر���س،  ه��ذا  م��ن  الناجيات 
ونادين  ال�ضرطان،  مر�ضى  اأ�ضدقاء  بجمعية  الإدارة  جمل�س 

�ضما�س، املدربة ال�ضخ�ضية املعروفة، وجمع من احل�ضور.
اإلقاء عدد من الكلمات التي لم�ضت ق�ضية  و�ضهدت الفعالية 
األقتها  معها،  التفاعل  �ضرورة  اإىل  ودع��ت  ال�ضرطان،  مر�ضى 
�ضو�ضن  قدمت  بينما  �ضما�س،  ونادين  اهلل  ن�ضر  ب��ول  من  ك��اًل 
واأهم  ور�ضالتها،  واأهدفها  اجلمعية،  عن  تعريفية  ملحة  جعفر 
املبادرات والفعاليات التي تندرج حتتها. كما ت�ضمنت الفعالية 
مزادين، اأحدهما علني والآخر �ضامت، على عدد من اللوحات 
تواقيع  حتمل  التي  الريا�ضية  والقم�ضان  واملقتنيات،  الفنية، 
اأ�ضهر لعبي كرة القدم. وخ�ض�س ريع املزادين ل�ضالح جمعية 

اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان.
وقالت �ضو�ضن جعفر: تلتزم جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان 
ب��ت��ق��دمي ح��زم��ة م��ن اخل���دم���ات امل��ت��ك��ام��ل��ة مل��ر���ض��ى ال�ضرطان 
الت�ضخي�ضية  الإج���راءات  ونفقات  العالج،  نفقات  ت�ضمل  التي 
واجل���راح���ي���ة، اإىل ج��ان��ب ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ع��ن��وي م��ن خالل 
خالل  اجلمعية  وا�ضتطاعت  الفعاليات،  م��ن  ل��ع��دد  تنظيمها 
 1300 م��ن  لأك��ر  اخل��دم��ات  ه��ذه  تقدمي  املا�ضية  ال�ضنوات 
الإمارات،  دول��ة  يف  اجلن�ضيات  خمتلف  من  ومري�ضة  مري�س 
وكان للتفاعل املجتمعي ودعم �ضركائنا من خمتلف املوؤ�ض�ضات 

واجلهات دور كبري يف النتائج التي حتققت .
وحول فكرة تنظيم هذه الفعالية قالت بول ن�ضر اهلل: حتظى 
قلبي،  يف  خا�ضة  مبكانة  ال�ضرطان  مر�ضى  اأ���ض��دق��اء  جمعية 
مر�ضى  اإىل  الدعم  تقدمي  �ضبيل  يف  كبرية  ب���اأدوار  تقوم  فهي 
ال�ضرطان، ومن هذا املنطلق جاءت فكرة تنظيم هذه الفعالية، 
 ، املر�ضى  املجتمعي مع  التفاعل  مل�ضنا من خاللها حجم  التي 
لنعرب من خاللها  الفر�ضة  هذه  اإتاحة  على  اجلمعية  واأ�ضكر 
بال�ضكر  اأتوجه  الإن�ضانية، كما  الق�ضية  عن ت�ضامننا مع هذه 

لكل من �ضارك يف اإجناح هذه الفعالية .
هذه  يف  م�ضاركتنا  تنبع  ���ض��م��ا���س:  ن��ادي��ن  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
الذي  ال�ضرطان،  ملر�ضى  النف�ضي  الدعم  اأهمية  من  الفعالية 
يلعب دوراً مهماً اإىل جانب الفح�س املبكر والعالج الطبي، يف 
زيادة فر�س النجاة، فلدعم الأ�ضرة والأ�ضدقاء واملجتمع، اأثر 
وي�ضاعده  املر�س،  مقاومة  على  املري�س  ق��درة  تعزيز  يف  كبري 
يف ال�ضتجابة للعالج ومن ثم ال�ضفاء، و�ضعينا من خالل هذه 

امل�ضاركة اإىل تبادل التجارب والن�ضائح واخلربات التي ت�ضاعد 
اجلميع يف العي�س حياة �ضعيدة، مفعمة بال�ضحة واحليوية .

يحمل  ري��ا���ض��ي  قمي�س  ع��ر���س،  على  العلني  امل���زاد  وا�ضتمل   
بر�ضلونة  ن���ادي  وه���داف  ال�ضهري  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  النجم  توقيع 
جنم  توقيع  يحمل  اآخ��ر  وقمي�س  مي�ضي،  ليونيل  الإ���ض��ب��اين، 
الإ�ضباين،  م��دري��د  ري���ال  ن���ادي  ولع���ب  ال��ك��ول��وم��ب��ي  املنتخب 
جيم�س دافيد رودريغيز، اإ�ضافة اإىل ف�ضتان �ضهرة مل�ضمم اأزياء 
هندي، وتذكرة �ضفر مقدمة من اخلطوط اجلوية الربيطانية 
على درجة رجال الأعمال، ل�ضخ�س واحد ذهاباً واإياباً من دبي 
ال�ضامت على عر�س، مزهرية  امل��زاد  ا�ضتمل  بينما  لندن.  اإىل 
و�ضمعدان ف�ضيني من كري�ضتوفل ، وجمموعتني من لوحات 
جمموعات  وث���الث  �ضباب،  لفنانني  ول��وح��ات  ال��ع��رب��ي،  اخل��ط 
العلني  امل���زاد  وجمع   ، جيوغرافيك  نا�ضيونال  كتب  لطبعات 
تقدميها  �ضيتم  اإم��ارات��ي  دره��م   112،000 مبلغ  وال�ضامت 

بالكامل اإىل جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان.

�سقر غبا�س يبحث مع املديرة االقليمية ملنظمة 
العمل الدولية تطوير افاق التعاون الفني

•• اأبوظبي -وام: 

الب�ضرية  امل�������وارد  وزي�����ر  غ��ب��ا���س  ���ض��ق��ر  م���ع���ايل  ب��ح��ث 
امل��دي��ر القليمي  والتوطني م��ع ال��دك��ت��ورة رب��ا ج���رادات 
للدول العربية يف منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون 

بني دولة المارات واملنظمة.
واأكد اجلانبان - خالل اللقاء الذي عقد ام�س بديوان 
ق��دم��ا يف  امل�ضي  - حر�ضهما على  اأب��وظ��ب��ي  ال����وزارة يف 
ومن  امل��ج��الت  م��ن  العديد  يف  الثنائي  الفني  ال��ت��ع��اون 
العمل  �ضوق  ومعلومات  التفتي�س  ق��درات  تعزيز  بينها 
الذي  الفني  ال��دع��م  العمل وال���ض��ت��ف��ادة م��ن  وع��الق��ات 
اأو�ضع  افاقا  يفتح  مبا  الع�ضاء  للدول  املنظمة  تقدمه 

للتعاون امل�ضتقبلي بني دولة المارات املنظمة.
وا�ضتعر�س اللقاء حزمة القرارات اجلديدة التي دخلت 
ا�ضدرها  والتي  املا�ضي  يناير  �ضهر  التنفيذ مطلع  حيز 
م��ع��ايل ���ض��ق��ر غ��ب��ا���س يف ���ض��اأن ال��ع��م��ل ب��ن��م��اذج العقود 

وحالت  والتوطني  الب�ضرية  امل��وارد  وزارة  من  املعتمدة 
انتهاء عالقة العمل ومنح العامل ت�ضريح عمل جديد 
لالنتقال من من�ضاأة اإىل اأخرى بعد انتهاء عالقة عمله 
اأهمية  على  التاأكيد  مت  حيث  منها  املنقول  املن�ضاأة  مع 
وتعزيز عالقات عمل متوازنة  ار�ضاء  القرارات يف  هذه 
ومنتجة بني طرفيها مرجعيتها عقد العمل وترتكز اىل 
احلقوق  يحفظ  مبا  التعاقد  يف  وال�ضفافية  الرا�ضي 
ال��ط��رف��ني اىل ج��ان��ب تعزيز م��رون��ة الن��ت��ق��ال يف  لكال 

�ضوق العمل.
من جانبها اأ�ضادت الدكتورة جرادات بالإ�ضالحات التي 

�ضهدتها �ضيا�ضات �ضوق العمل بدولة المارات.
ح�ضر اللقاء �ضعادة مبارك الظاهري وكيل وزارة املوارد 
امل�ضاعد  ال��وك��ي��ل  ال��ع��وب��د  وم��اه��ر  وال��ت��وط��ني  الب�ضرية 
الوكيل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع��م��ر  وال��دك��ت��ور  التفتي�س  ل�����ض��وؤون 
امل�ضاعد ل�ضوؤون ال�ضيا�ضات وال�ضراتيجية واليك�س زملي 

م�ضت�ضار العالقات الدولية. 
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االمارات ت�سارك يف االجتماع االإقليمي حول خطوط جندة الطفل 
•• القاهرة -وام:

ت�����ض��ارك دول���ة الم����ارات العربية امل��ت��ح��دة يف الج��ت��م��اع الإق��ل��ي��م��ي حول 
العامة  الم��ان��ة  ام�س مبقر  اأعماله  ب��داأت  ال��ذي  الطفل  خطوط جن��دة 

جلامعة الدول العربية.
مثل الدولة يف الجتماع احمد ابراهيم مدير اإدارة حماية حقوق الطفل 
بدائرة اخلدمات الجتماعية بحكومة ال�ضارقة فيما �ضاركت يف الجتماع 

موؤ�ض�ضة دبي لرعاية الن�ضاء والأطفال.
وقالت اإينا�س مكاوي مدير اإدارة املراأة وال�ضرة والطفل باجلامعة العربية 

والع�ضرين  احل��ادي��ة  ال���دورة  لتو�ضيات  تنفيذا  ي��اأت��ي  الج��ت��م��اع  ه��ذا  ان 
للجنة الطفولة العربية فميا يعد خطوة فاعلة لتاأكيد حماية الطفال 
واإنقاذهم مما يتعر�ضون له من عنف واإيذاء ..م�ضيفة انه ميثل نقطة 
حتول كبرية يف اأحقية الطفل يف حماية نف�ضه والتعبري عن م�ضاكله وفقا 
مع  التوا�ضل  من  متكنه  التي  وبالطريقة  املنا�ضبة  العلمية  لالأ�ضاليب 

اجلهات املعنية املنوط بها توفري الرعاية واحلماية والمان لالأطفال.
ان هذا  اع��م��ال الج��ت��م��اع  اف��ت��ت��اح  م��ك��اوي يف كلمتها خ���الل  وا���ض��اف��ت 
كاأداة  الطفل  م�ضاندة  بخطوط  الوعي  لتعزيز  اي�ضا  يهدف  الجتماع 
حلماية وتعزيز حقوق الطفل وتقدمي الوعي وامل�ضورة للمعنيني وتوفري 

بيئة اآمنة لالأطفال ت�ضاعدهم على بناء الثقة باأنف�ضهم واإيجاد احللول 
للم�ضاكل والتحديات التي تواجههم ..مو�ضحة ان خطوط جندة الطفل 
تعمل على تقدمي ال�ضت�ضارات القانونية وامل�ضاندة النف�ضية والجتماعية 
لالأ�ضرة من خالل تلقى املكاملات الهاتفية وو�ضع خطط التدخل والعالج 

املنا�ضب لكل حالة ا�ضافة اىل مناق�ضة العديد من البنود الهامة.
م�ضاندة  خطوط  عمل  اي��ام  ثالثة  م��دى  على  اي�ضا  الجتماع  ويناق�س 
م�ضاندة  خطوط  ودور  امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  منظور  م��ن  الطفل 
دور  اىل  بالإ�ضافة  العنف  اأ�ضكال  جميع  من  الأطفال  حماية  يف  الطفل 
اأف�ضل ال�ضبل  الأنظمة الوطنية يف دعم خطوط م�ضاندة الطفل وبحث 

يف الو�ضول اىل الأطفال من خالل نظم الت�ضالت.
كما ي�ضهد جل�ضات عمل تتطرق اىل املبادىء واملعايري واخلدمات الواجب 
توافرها يف خط م�ضاندة الطفل وجتارب الدول العربية من خالل عر�س 
وحماية  ر�ضد  كاآلية  منها  وال�ضتفادة  امل�ضري  الطفل  م�ضاندة  جتربة 

ووقاية من العنف �ضد الأطفال.
وخطوط  بالطفولة  املعنية  اجلهات  ممثلو  الجتماع  اعمال  يف  ي�ضارك 
امل��ن��ظ��م��ات القليمية  ال����دول الع�����ض��اء ف�ضال ع��ن  ال��ط��ف��ل يف  م�����ض��ان��دة 
واملوؤ�ض�ضات  الأك��ادمي��ي��ني  م��ن  وع���دد  الطفل  بحقوق  املعنية  وال��دول��ي��ة 

البحثية والقطاع اخلا�س. 

 �سيف بن زايد ي�سهد تخريج دفعات املر�سحني واجلامعيني يف كلية ال�سرطة باأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

ال�ضيخ  ال�ضمو  رعاية �ضاحب  حتت 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الفريق  �ضهد   .. امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
حفل  ام�س  �ضباح  الداخلية  وزي��ر 
املر�ضحني  الطلبة  دفعتي  تخريج 
ودورة  ال�26  واجل�����ام�����ع�����ي�����ني 
والدفعة  ال���ع���ا����ض���رة  اجل���ام���ع���ي���ات 
الثالثة من حملة املاج�ضتري وذلك 

مبقر كلية ال�ضرطة يف اأبوظبي.
وب��ل��غ ع���دد اخل��ري��ج��ني - 223 - 
 161  - بينهم  وخ��ري��ج��ة  خريجا 
من   - و/60  م��ر���ض��ح��ا  ط��ال��ب��ا   -
من  وطالبتان  اجلامعيني  الطلبة 
اجل��ام��ع��ي��ات وم��ن ب��ني اخلريجني 
 12 امل���ر����ض���ح���ني -  ال���ط���ل���ب���ة  م����ن 
عربية  دول   -  7  - م���ن  ط��ال��ب��ا   -
�ضقيقة هم طالب من دولة الكويت 
وطالبان  قطر  دول��ة  من  وطالبان 
من مملكة البحرين وطالبان من 
اململكة الأردنية الها�ضمية وطالبان 
وطالبان  اليمنية  اجلمهورية  من 
م���ن دول����ة ف��ل�����ض��ط��ني وط���ال���ب من 

جزر القمر.
�ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  ال��ف��ري��ق  واأك����د 
تخريج  اأن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
اأبناء  م��ن  اجل��دي��دة  الكوكبة  ه��ذه 
اإىل  اآخ����ر  اإجن�����ازا  ي�ضيف  ال��وط��ن 
لدولة  العليا  ال��ق��ي��ادة  حققته  م��ا 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة من 
اإجنازات عمالقة يف كافة املجالت 
والتي نعي�ضها اليوم واقعا ملمو�ضا 
ب��ف�����ض��ل الدعم  م�����ض��اه��دا حت��ق��ق��ت 
الكبري الذي يوليه �ضاحب ال�ضمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
مبتابعة من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�ضمو  واأ�ضح�اب  امل�ضلحة  للقوات 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ 

لالحتاد حكام الإمارات.
واأ�ضاف �ضموه يف ت�ضريح له بهذه 
الحتفالية  ه��ذه  يف  اإن��ن��ا  املنا�ضبة 
الإم����ارات  ول�ضعب  لقيادتنا  ن��ق��دم 
اأر�ضنا  ع���ل���ى  ال����ك����رام  و���ض��ي��وف��ن��ا 
ث���م���ار رعاية  ث���م���رة م���ن  ال���ط���ه���ور 
حكومتنا ملوؤ�ض�ضات املجتمع ولأبناء 

اأولت  العليا  ق��ي��ادت��ن��ا  اأن  واأ����ض���اف 
والتعلم  ب��ال��ع��ل��م  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا 
ال��زاوي��ة يف تطور  ب��اع��ت��ب��اره حجر 
ونه�ضة ال�ضعوب و�ضخرت يف �ضبيل 
وطاقاتها  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  امل���ب���داأ  ه���ذا 
ووف����������رت ك�����ل و�����ض����ائ����ل واأج�����ه�����زة 
احلديثة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ملواكبة التطور العاملي لفتا اإىل اأن 
احتفال اليوم ياأتي كاأحد ثمار هذه 
ال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام ح��ي��ث ا�ضتمد 
ال�ضرطة من قادة  اأبناوؤكم يف كلية 
وقوة  وع��زمي��ة  اإرادة  ال��وط��ن  ه���ذا 
للعمل على حتقيق الأمن والأمان 

لهذا الوطن .
اأحدث  تلقوا  اخلريجني  اإن  وق��ال 
وال�ضرطية  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال���ع���ل���وم 
بالتدريب  م��ت��زودي��ن  وامل�����ض��اع��دة 
قادرين  جتعلهم  ال��ت��ي  وب��امل��ه��ارات 
منفذين  التحديات  مواجهة  على 
جاهزيتهم  وم��ع��ل��ن��ني  ل���ل���ق���ان���ون 
لإ����ض���ع���اد ال���ن���ا����س ب���احل���ف���اظ على 
زمالئهم  اإىل  ولالن�ضمام  اأمنهم 
اأف�ضل  ل��ت��ق��دمي  ال��ع��م��ل  يف م��ي��دان 
الإم����ارات  اخل��دم��ات ملجتمع دول���ة 
بعد اأن ا�ضتكملوا متطلبات التخرج 
حيث نال الطلبة املر�ضحون �ضهادة 
ال�ضرطة  ع��ل��وم  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
الطلبة  ون���ال  اجلنائية  وال��ع��دال��ة 
اجل���ام���ع���ي���ون ����ض���ه���ادة ال���دب���ل���وم يف 
العلوم ال�ضرطية وطلبة الدرا�ضات 
العدالة  يف  املاج�ضتري  درجة  العليا 

اجلنائية ويف اإدارة ال�ضرطة.
ووج����ه ك��ل��م��ت��ه ل��ل��خ��ري��ج��ني قائال 
اأعتاب  تقفون على  ال��ي��وم  اأن��ت��م  ه��ا 
مرحلة جديدة من حياتكم املهنية 
ميدان  يف  بزمالئكم  و�ضتلتحقون 
ال��ع��م��ل احل��ق��ي��ق��ي ف��ات��ق��وا اهلل يف 
منكم  الأم��ر  اأويل  واطيعوا  عملكم 
الوطن  ح����ب  م����دادك����م  واج���ع���ل���وا 
واجعلوا  العليا  ل��ق��ي��ادت��ه  وال����ولء 
قا�ضد  ك����ل  م�����الذ  اأن���ف�������ض���ك���م  م����ن 
احلق  ق��وة  م��ن  قوتكم  م�ضتمدين 
وعزتكم من الرب بق�ضمكم . وعقب 
الفريق  �ضلم   .. التخريج  مرا�ضم 
يرافقه  ال�����ض��ع��ف��ار  ع���ب���داهلل  ���ض��ي��ف 
ال�ضهادات  ال�ضام�ضي  وليد  العقيد 
املر�ضحني  دفعتي  من  للخريجني 
والع�ضرين  ال�ضاد�ضة  واجلامعيني 
والدفعة  ال��ع��ا���ض��رة  واجل��ام��ع��ي��ات 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن ط��ل��ب��ة امل��اج�����ض��ت��ري يف 
قاعة الحتاد بالكلية بح�ضور عدد 
م��ن ك��ب��ار ق���ي���ادات و���ض��ب��اط وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة واأع�����ض��اء وف���ود الطلبة 
ال�ضقيقة  ال����دول  م��ن  اخل��ري��ج��ني 

واأولياء اأمور اخلريجني .

املميزة  النخبة  هذه  الوطن  وبنات 
التحقوا  ال���ذي���ن  اخل��ري��ج��ني  م���ن 
والعطاء  ال�����ض��رف  ب�ضفوف  ال��ي��وم 
واجتازوا  وم��ث��اب��رة  بتفان  وعملوا 
بنجاح متطلبات تخرجهم وحازوا 
على نتائج م�ضرفة وتزودوا باأحدث 
والقانونية  ال�����ض��رط��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
بفخر  م�������ض���وؤول���ي���ات���ه���م  ل���ي���ت���ول���وا 
دولة  لتبقى  اأوفياء  واعتزاز جنودا 
واحة  تعاىل  اهلل  وبحمد  الإم���ارات 
اأمن وا�ضتقرار . وبارك للخريجني 
واخل��ري��ج��ات اجل���دد ودع��اه��م اإىل 
وجترد  بحيادية  ال��ق��ان��ون  تطبيق 
اأعينهم  ن�����ض��ب  وا���ض��ع��ني  ون���زاه���ة 
اأم��ان��ة ال��وط��ن واأم��ن��ه وحثهم على 
البدنية  مهاراتهم  تنمية  موا�ضلة 
م�ضتجدات  وم���واك���ب���ة  وال��ف��ك��ري��ة 
بالدرا�ضات  والل���ت���ح���اق  ال���ع���ل���وم 
يتنا�ضب  مب��ا  العليا  التخ�ض�ضية 
وال�����ت�����ع�����ام�����ل مع  وال�����ت�����ح�����دي�����ات 
التي  القوة  يكونوا  واأن  امل�ضتجدات 

والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
وال�����وزراء. كما  ال�ضيوخ  م��ن  وع���دد 
ح�ضر احلفل الفريق �ضيف عبداهلل 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ض��ع��ف��ار 
الرميثي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د  وال���ل���واء 
نائب القائد العام ل�ضرطة اأبوظبي 
خلريباين  نا�ضر  الدكتور  وال��ل��واء 
ملكتب  ال����ع����ام  الأم��������ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �ضمو 
الركن  وال����ل����واء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
وزارة  وكيل  خليفة حارب اخلييلي 
الداخلية امل�ضاعد ل�ضوؤون اجلن�ضية 
والإق��ام��ة وامل��ن��اف��ذ وال��ل��واء حممد 
امل�ضاعد  الوكيل  املنهايل  العو�ضي 
للموارد واخلدمات امل�ضاندة واللواء 
الري�ضي  ن��ا���ض��ر  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
املفت�س العام بوزارة الداخلية وقادة 
ال�ضرطة واملديرون العامون وعدد 
الدبلوما�ضي  ال�ضلك  اأع�����ض��اء  م��ن 
والقوات  ال�����ض��رط��ة  ���ض��ب��اط  وك��ب��ار 
الطلبة  وف����ود  واأع�������ض���اء  امل�����ض��ل��ح��ة 

ال�����ض��رط��ة ع��ال��ي��ا خ��ف��اق��ا ث��م عزفت 
وال�ضالم  ال��ع��ل��م  ���ض��الم  امل��و���ض��ي��ق��ى 
بعدها  اخلريجون  وهتف  الوطني 
ثالثا بحياة �ضاحب ال�ضمو رئي�س 
�ضلة  ذلك  الدولة حفظه اهلل وتال 
���ض��ع��ري��ة ب��ع��ن��وان ك��ل��ن��ا خ��ل��ي��ف��ة ثم 
ا�ضتاأذن قائد ال�ضتعرا�س من �ضمو 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الداخلية بان�ضراف طابور العر�س 
والتقاط  التخريج  حفل  وان��ت��ه��اء 

ال�ضور التذكارية.
وكان العقيد وليد �ضامل ال�ضام�ضي 
األقى  م��دي��ر ع����ام ك��ل��ي��ة ال�����ض��رط��ة 
اإن  فيها  ق���ال  احل��ف��ل  خ���الل  كلمة 
يوم التخرج وحلظات الفرح حتمل 
والإجالل  ال�ضمو  معاين  كل  معها 
والحتفال  املنا�ضبة  بقيمة  �ضموا 
لتخريج  ت�ضريفكم  ب��ق��در  وج���الل 
اأب����ن����اء الوطن  ك��وك��ب��ة م���ن خ����رية 
واأخ���������وة ل���ه���م م����ن اأب�����ن�����اء ال�����دول 
ال�ضقيقة  وال���ع���رب���ي���ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

والعدل  احل����ق  ج���ان���ب  اإىل  ت��ق��ف 
والعني ال�ضاهرة على اأمن و�ضالمة 

اجلميع.
����ض���م���وه اخل����ري����ج����ني على  وح������ث 
قدراتهم  وتنمية  التعليم  موا�ضلة 
امل�ضتجدات  وم��ت��اب��ع��ة  وم��ه��ارات��ه��م 
ل�����ت�����ق�����دمي اأف�������������ض������ل اخل������دم������ات 
مبختلف  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال�����ض��رط��ي��ة 
م�ضرقة  بوجوه  واأف���راده  �ضرائحه 
والأمانة  ال��ن��زاه��ة  م��ط��ل��ق  جت�����ض��د 

والإخال�س وروح امل�ضوؤولية.
ح�ضر احلفل �ضمو ال�ضيخ حامد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ عمر بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
والإن�ضانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�ضيخ  وم��ع��ايل 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأحمد  ال�ضيخ  واللواء طيار  املعرفة 
رئي�س هيئة  نهيان  اآل  بن طحنون 

ال�ضقيقة  ال����دول  م��ن  اخل��ري��ج��ني 
واأول���ي���اء اأم����ور اخل��ري��ج��ني. وكان 
بدخول طابور  ب��داأ  التخريج  حفل 
الفريق  وو�ضول  للميدان  العر�س 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان ثم عزفت مو�ضيقى ال�ضرطة 
قائد  وت����ق����دم  ال���وط���ن���ي  ال�������ض���الم 
ال�ضتعرا�س بال�ضتئذان من �ضموه 
لبدء مرا�ضم التخريج وبعدها قام 
 . اخلريجني  طابور  بتفقد  �ضموه 
�ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  ال��ف��ري��ق  و�ضلم 
املر�ضح  الطالب  نهيان  اآل  زايد  بن 
النعيمي  ع���ب���داهلل  ن��ا���ض��ر  اأح���م���د 
ال�������ض���رف حل�������ض���ول���ه على  ����ض���ي���ف 
والأول  ال���ع���ام  امل��ج��م��وع  يف  الأول 
�ضلم  ك��م��ا  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ع��ل��وم  يف 
واأدى  للمتفوقني.  اجلوائز  �ضموه 
اخلريجون الق�ضم القانوين اأعقب 
الكلية  ع��ل��م  ت�ضليم  م��را���ض��م  ذل���ك 
اإىل  اخلريجة   26 ال���  الدفعة  من 
كلية  ع��ل��م  ليبقى  ال�27  ال��دف��ع��ة 

املر�ضحني  دف��ع��ة  مي��ث��ل��ون  ال���ذي���ن 
والع�ضرين  ال�ضاد�ضة  واجلامعيني 
والدفعة  ال��ع��ا���ض��رة  واجل��ام��ع��ي��ات 

الثالثة من حملة املاج�ضتري .
ت�ضعى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن  واأك����د 
لتطوير نوعية املناهج التي تقدمها 
ا�ضراتيجية  ع��رب  ال�ضرطة  كلية 
عملها وفل�ضفتها ومنهاجها لتنفيذ 
وم�ضاقات  وبرامج  طموحة  خطط 
ت�ضهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب 
موؤ�ض�ضات  م���ن  ب��ه��ا  وم����ا  ال����دول����ة 
�ضباط  لتخريج  م��ت��ط��ورة  علمية 
مع  التعامل  على  ق��ادري��ن  �ضرطة 
التحديات كافة مبهارة عالية ومع 
فئات املجتمع ب�ضورة مثالية �ضمحة 
انطالقا من تعاليم ديننا وثقافتنا 
العلوم  واإعطاء  وح�ضارة جمتمعنا 
اهتماما  والتخ�ض�ضية  امل��ي��دان��ي��ة 
كبريا دون اإغفال العلوم القانونية 
حتى يتمكن ال�ضابط بعد تخرجه 

من الندماج املبا�ضر يف العمل.

ا�ستعر�ست مبادراتها يف تطوير كفاءة امل�ساريع ومعايري الإ�ساءة امل�ستقبلية بالأماكن العامة

بلدية مدينة اأبوظبي ترعى وت�سارك يف موؤمتر تن�سيق احلدائق واالأماكن العامة يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

�ضمن م�ضاركتها ورعايتها ملوؤمتر تن�ضيق احلدائق 
والأم���اك���ن ال��ع��ام��ة وال����ذي ع��ق��د يف ج��زي��رة يا�س 
ب��اأب��وظ��ب��ي م���وؤخ���را، ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت ب��ل��دي��ة مدينة 
تقدمي  جمال  يف  مبادراتها  من  العديد  اأبوظبي 
مل�����ض��اري��ع الأماكن  ت��ط��وي��ري��ة  خ��دم��ات وك���ف���اءات 
العامة، ومعايري الإ�ضاءة وال�ضتدامة يف الأماكن 
خمتلفة  ع��م��ل  اأوراق  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة   ، ال��ع��ام��ة 
الطبيعية  املناظر  اإن�ضاء  يف  البلدية  دور  تناولت 
والزراعات التجميلية يف خمتلف اأنحاء العا�ضمة 

و�ضواحيها .
وتاأتي م�ضاركة البلدية يف هذا املوؤمتر تاأكيدا على 
توفري معايري  اإىل  الهادفة  البلدي  النظام  روؤي��ة 
التحتية،  البنية  م�ضاريع  جميع  يف  ال���ض��ت��دام��ة 
و�ضمن ا�ضراتيجيته الرامية اإىل ا�ضتقطاب اأهم 
الطبيعي  التجميل  جم��ال  يف  العاملية  ال��ت��ج��ارب 
التجميلية  والزراعات  والعامة  للمرافق اخلدمة 

واحلدائق. 
والأماكن  احل���دائ���ق  تن�ضيق  م��وؤمت��ر  �ضهد  وق���د 
وامل�ضاهمات من  امل�����ض��ارك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��ام��ة 
يف  البلدية  واأ���ض��ول  التحتية  البنية  ق��ط��اع  قبل 
فريق  رئي�س  ق��دم  حيث   ، اأبوظبي  مدينة  بلدية 
ورقة  الأول  ال��ي��وم  ج��ل�����ض��ات  اأوىل  يف  الت�ضميم 
عمل حتت عنوان: مقدمة ونظرة عامة على دور 
بلدية مدينة اأبوظبي، م�ضتعر�ضة ملحة عامة عن 
مبادرات البلدية والتي تتميز بالكفاءة يف تطبيق 
املعايري  وتطبيق   IDAS مثال  الأنظمة  بع�س 
اخلا�ضة  الت�ضميمية  ل��ل��م��وا���ض��ف��ات  ال��ق��ي��ا���ض��ي��ة 
الطراز  م��ن  تتما�ضى  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  ب��الأم��اك��ن 
العاملي للمعايري من خالل العلم الأخ�ضر، دليل 
ط���رق مدينة  تقييم  ون��ظ��ام  الإ����ض���اءة  وم��ع��اي��ري 

اأبوظبي.

كما قدم خبري املناظر الطبيعية يف ق�ضم املعايري 
اأبوظبي  واملوا�ضفات امل�ضتدامة من بلدية مدينة 
ورقة عمل بعنوان: مبادرات بلدية مدينة اأبوظبي 
مل�ضاريع  تطويرية  وك��ف��اءات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
الأماكن العامة ، كما ا�ضتعر�ضت البلدية العديد 
ومدى   IDAS نظام  املحاور مثل مناق�ضة  من 
الطبيعية،  املناظر  م�ضاريع  يف  وخدمته  كفاءته 
مدينة  وحدائق  ملنتزهات  الأخ�ضر  العلم  جائزة 
اأبوظبي والإجراءات التي قامت بها بلدية مدينة 
خالل  الأخ�ضر  العلم  معايري  اعتماد  اأب��وظ��ب��ي، 
الت�ضميم  مرحلة  من  ابتداًء  امل�ضروع  حياة  دورة 
نظام  وال�ضيانة،  الت�ضغيل  ثم  ومن  الإن�ضاء  حتى 
التقييم اخلا�س بطرق اأبوظبي، مناق�ضة الأجزاء 
التزام  �ضرورة  وم��دى  العامة  بالأماكن  املتعلقة 

وامتثال املهند�ضني امل�ضممني للمعايري.
الإن�����ارة يف ق�ضم  ق���دم خ��ب��ري  ذات���ه  ال�ضعيد  ع��ل��ى 

مدينة  بلدية  يف  امل�ضتدامة  واملوا�ضفات  املعايري 
الإ�ضاءة  فيهامعايري  تناول  عمل  ورق��ة  اأبوظبي 
مدينة  ���ض��م��ن  ال��ع��ام��ة  الأم���اك���ن  يف  امل�ضتقبلية 
اأبوظبي، واملعايري احلالية واملتطلبات الإر�ضادية 
ملوا�ضفات الإ�ضاءة يف امل�ضطحات العامة، والتغريات 
يف  امل��ت��غ��رية  للتكنولوجية  امل��ت��ط��ورة  امل�ضتقبلية 
الأ�ضواق، التطلع لال�ضتدامة وملتطلبات ت�ضاميم 
الطاقة املتجددة ،التوجه لتوحيد املعايري ملدينة 

اأبوظبي اخلا�ضة مبوا�ضفات الإنارة.
نفذت  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجلدير 
واإعادة  التجميلية  ال��زراع��ات  م�ضاريع  من  حزمة 
اأخرى  زراعية  م�ضاحات  واإن�ضاء  احلدائق  تاأهيل 
مكونات  وحت�ضني   ، للري  مياه  خزانات  واإن�ضاء   ،
يف  الرفيهية  الأل��ع��اب  ومنظومة  ال��ري  �ضبكات 
احلدائق وامل�ضاحات املخ�ض�ضة للعب الأطفال يف 
منذ  وتعمل   ، اأبوظبي  بجزيرة  متفرقة  مناطق 

ت��وف��ري وت��ط��وي��ر ح��ل��ول البنية  وق���ت مبكر ع��ل��ى 
ومالعب  احل��دائ��ق  وحتظى  امل�ضتدامة  التحتية 
بن�ضيب  املزروعة  اخل�ضراء  وامل�ضاحات  الطفال 
وافر من الهتمام �ضمن خطة البلدية ملا لذلك 
اإيجابي على ال�ضكان وبالوقت ذاته يعزز  اأثر  من 
م�ضاعفة  ب�ضاأن  املجتمع  جتاه  البلدية  ال��زام  من 
املزروعة  اجلمالية  واملناظر  اخل�ضراء  امل�ضاحات 
بال�ضكل الذي يربز تكامل م�ضاريع البنية التحتية 
وم��راف��ق��ه��ا اخل��دم��ي��ة وال��رف��ي��ه��ي��ة ومب���ا ير�ضخ 

متطلبات املظهر احل�ضاري املن�ضود للمدن.
ومن �ضمن امل�ضاريع التي اأجنزتها البلدية موؤخرا 
يف هذا املجال م�ضروع الأعمال الزراعية التجميلية 
اأمام كابيتال بالزا �ضرق – 1023 وهو عبارة عن 
، وت�ضييد نوافري و بالط  اأعمال جتميل طبيعي 
،وكذلك  م��رب��ع  م��ر   3،000 ب���  ت��ق��در  مب�ضاحة 
ال�ضكنية  بالأحياء  واإجن��از حدائق متفرقة  اإن�ضاء 

متعددة  مالعب  اإن�ضاء  ت�ضمل  اأبوظبي  مدينة  يف 
متفرقة  اأم��اك��ن  يف  طبيعي  جتميل  و  الأغ��را���س 
 ، مب�ضاحة  العا�ضمة  وحديقة  �ضخبوط  مبدينة 
ري  اأع��م��ال  اإىل  بالإ�ضافة   ، مربع  م��ر   4،000
ابوظبي  جزيرة  داخ��ل  ومتفرقة  عاجلة  وزراع���ة 
�ضبعة  يف  اأط��ف��ال  العاب  مناطق  �ضملت  وخارجها 
مواقع داخل جزيرة ابوظبي بالإ�ضافة اىل اأعمال 
ومالعب  زاي����د،  ال�����ض��ي��خ  ل�����ض��ارع  طبيعي  جتميل 
 ، زراع�����ة جتميلية  و  ت�����ض��ج��ري  اأع���م���ال  و  اأط���ف���ال 
مب�ضاحة اإجمالية تقدر ب� 12،000، مر مربع 

 و م���ن امل�������ض���اري���ع امل���ن���ج���زة ���ض��م��ن ه����ذا الإط�����ار 
جزيرة  خ������ارج  م��ت��ف��رق��ة  وزراع��������ة  ري  م�������ض���روع 
اأماكن  يف  الطبيعي  التجميل  اأبوظبي،مت�ضمنة 
اب��وظ��ب��ي وخ��ارج��ه��ا مثل  متفرقة داخ���ل ج��زي��رة 
�ضارع ال�ضيخ زايد ،مدخل مدينة م�ضدر، مب�ضاحة 

مربع  مر   40،000

كما اأجنزت البلدية م�ضروع اإعادة تاأهيل احلدائق 
)املرحلة  اأب��وظ��ب��ي  ب��ج��زي��رة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
لأكادميية  طبيعي  جتميل  اأعمال  ومنها  الأوىل( 
ال�ضيخ زايد للبنات، و�ضملت اأعمال جتميل طبيعي 
للطرق يف جزيرة ابوظبي و اأعمال �ضبكات الري، 
مر   4،000 مب�ضاحة  التجميلية،  وال���زراع���ة 

مربع. 
التحتية  والبنية  احلدائق  تاأهيل  اإع��ادة  وم�ضروع 
ب��ج��زي��رة اأب��وظ��ب��ي - )امل��رح��ل��ة ال�����ض��اد���ض��ة- بنية 
�ضخ  حم��ط��ات  ت��اأه��ي��ل  اأع��م��ال  ويت�ضمن  حتتية( 
،تركيب  اب���وظ���ب���ي  داخ������ل ج����زي����رة  ال������ري  م���ي���اه 
م�ضخات و اأنابيب ري و حماب�س و عدادات قيا�س 
التجميل  هند�ضة  تعزيز  وم�ضروع   ، امل��ي��اه  تدفق 
الطبيعي - املرحلة الثانية - وت�ضمل اأعمال زراعة 
جتميلية طبيعية و اأعمال جتميل طرق ،مب�ضاحة 

18،000،000 مر مربع.
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الرئي�س اليمني يثمن مواقف االإمارات الداعمة لبالده 
•• الريا�ض-وام: 

اليمنية  اجلمهورية  رئي�س  ه��ادي  من�ضور  عبدربه  الرئي�س  فخامة  ثمن 
مواقف دولة الإم��ارات التي و�ضفها بامل�ضرفة والداعمة لبالده يف مواجهة 

ملي�ضيا احلوثي و�ضالح النقالبية.
وحمل الرئي�س هادي .. �ضعادة �ضامل بن خليفة الغفلي �ضفري الدولة لدى 
اليمن لدى ا�ضتقباله له ام�س بالريا�س حتياته اإىل قيادة الدولة ..معربا 
فخامته عن تعازيه يف �ضهيد الوطن عبداهلل جمعة ح�ضن ال�ضام�ضي الذي 
البوا�ضل  ال�ضهداء من جنودنا  اإخوانه  اإىل العال مع من �ضبقوه من  ارتقى 

امل�ضاركني �ضمن قوة التحالف العربي يف عملية اإعادة الأمل يف اليمن دفاعا 
عن الأخوة والعروبة وامل�ضري امل�ضرك.

بالنت�ضارات  اليمني  الرئي�س  فخامة  الدولة  �ضفري  �ضعادة  هناأ  جانبه  من 
التي يحققها اجلي�س الوطني واملقاومة ال�ضعبية على امليلي�ضيا النقالبية.

ال�ضلطة  ال��داع��م��ة لليمن وج��ه��ود  الإم�����ارات  ال��ت��اأك��ي��د على م��واق��ف  وج���دد 
الأمن  لتحقيق  ه��ادي  من�ضور  عبدربه  الرئي�س  فخامة  بقيادة  ال�ضرعية 

وال�ضتقرار وا�ضتعادة موؤ�ض�ضات الدولة من امليلي�ضيا النقالبية.
تناول اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين و�ضبل تعزيزها وتطويرها يف 

خمتلف املجالت مبا يخدم م�ضالح ال�ضعبني ال�ضقيقني .

الهيئة االحتادية للرقابة النووية تد�سن خدمة الرتخي�س االإلكرتوين
•• اأبوظبي- وام: 

اآلية مبتكرة لتعزيز  د�ضنت الهيئة الحتادية للرقابة النووية ام�س خدمة 
النووي  باملجال  ال�ضلة  ذات  لالأن�ضطة  امل�ضتخدمة  اجل��ه��ات  م��ع  تفاعلها 
والإ�ضعاعي يف دولة الإم��ارات. وتاأتي اخلدمة اجلديدة مت�ضقة مع مبادرة 
اإىل  ال��ورق��ي  الرخي�س  م��ن  للتحول  وروؤي��ت��ه��ا  للهيئة  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
الرخي�س واخلدمات الرقمية. واأعرب حممد �ضلطان الزعابي نائب املدير 
التي  الهيئة  خدمات  بتح�ضني  فخره  عن  بالهيئة  الإداري���ة  لل�ضوؤون  العام 
تقدمها للعديد من ال�ضركات يف الدولة التي ت�ضتخدم التقنيات ذات ال�ضلة 
بالإ�ضعاع. وقال ان الهيئة ملتزمة بتطوير حلول لالإدارة الذكية با�ضتمرار 
مبا يخدم دورها يف الإ�ضراف على الطبيعة ال�ضلمية والآمنة واملاأمونة لكافة 
الأن�ضطة ذات ال�ضلة باملجال النووي والإ�ضعاعي يف دولة الإمارات. واأ�ضاف 

املحتملة  ال�ضارة  الآث���ار  م��ن  والبيئة  النا�س  حماية  يف  ت�ضاعد  الهيئة  اأن 
بالطاقة  املرتبطة  الأن�ضطة  ا�ضتخدام  على  الإ���ض��راف  خالل  من  لالإ�ضعاع 
النووية والإ�ضعاع يف الدولة .. م�ضريا اىل ان الهيئة اأ�ضدرت اليوم حوايل 
والإ�ضعاعي يف  النووي  باملجال  �ضلة  ذات  لأن�ضطة  ترخي�س    -  1400   -
دولة الإمارات. و�ضتمكن خدمة الرخي�س اللكروين املتاحة على موقع 
 )https://elicense.fanr.gov.ae( البوابة الإلكرونية للهيئة
اجلهات يف الدولة من ممار�ضة العديد من الإجراءات املتعلقة بالراخي�س 
اخلا�ضة بهم بكفاءة مثل تقدمي طلبات للح�ضول على تراخي�س جديدة اأو 
جتديد الراخي�س والتقدم بطلب ا�ضترياد اأو ت�ضدير اأو نقل املواد امل�ضعة 
بجانب تقدمي �ضجالت الت�ضغيل الدورية حيث متكن هذه ال�ضجالت الهيئة 
من  هما  اللذين  للم�ضادر  وطني  و�ضجل  للجرعات  وطني  �ضجل  بناء  من 

اخت�ضا�س الهيئة وفقا للقانون النووي.

حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �سالة اجلنازة على جثمان �سهيد الوطن عبداهلل ال�سام�سي
•• راأ�ض اخليمة - وام:

الأعلى  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  بن �ضقر  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  اأدى �ضاحب 
حاكم راأ�س اخليمة �ضباح ام�س- يف م�ضجد اجلامع الكبري يف منطقة �ضعم 
يف راأ�س اخليمة - �ضالة اجلنازة على جثمان �ضهيد الوطن عبداهلل جمعة 
ح�ضن ال�ضام�ضي الذي ارتقى اإىل العال مع من �ضبقوه من اإخوانه ال�ضهداء 

من جنودنا البوا�ضل امل�ضاركني �ضمن قوة التحالف العربي يف عملية اإعادة 
للوقوف  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  تقوده  والذي  اليمن  الأمل يف 
تعازيه  �ضموه عن خال�س  واأع��رب  اليمن.  ال�ضرعية يف  اإىل جانب احلكومة 

وموا�ضاته لأ�ضرة ال�ضهيد .
مع  جناته  ف�ضيح  ي�ضكنه  واأن  رحمته  بوا�ضع  يتغمده  اأن  تعاىل  اهلل  داعيا   .
اأدى  كما  وال�ضلوان.  ال�ضرب  ذوي��ه  يلهم  واأن  والأب��رار  وال�ضديقني  ال�ضهداء 

القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ   .. �ضموه  ج��ان��ب  اإىل  ال�ضالة 
واملهند�س ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان بن �ضقر القا�ضمي رئي�س دائرة الطريان 
املدين وال�ضيخ �ضقر بن حممد بن �ضقر القا�ضمي .. بجانب عدد من اأعيان 
البالد وامل�ضوؤولني ومنت�ضبي القوات امل�ضلحة وجموع غفرية من املواطنني. 
ودعا اجلميع اهلل عز وجل اأن يتغمد �ضهيد الوطن بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه 
ال�ضرب  ذوي��ه  يلهم  واأن  والأب����رار  وال�ضديقني  ال�ضهداء  م��ع  جناته  ف�ضيح 

وال�ضلوان. 
جثمان  ووري  م��ا  بعد  وال�ضيوخ  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  وق��دم 
الفقيد الرى يف مقربة �ضعم يف راأ�س اخليمة التعازي لأهل ال�ضهيد يف خيمة 
اأحد جنودها البوا�ضل  اأن دولة الإم��ارات تودع اليوم  العزاء .. موؤكدا �ضموه 
ف��داء للحق والواجب الوطني ون�ضرة املظلوم يف ميادين  ال��ذي قدم روح��ه 

العز وال�ضرف لينعم �ضعب اليمن بالأمن وال�ضتقرار . 

املركبات املهجورة تتهدد املجتمع مب�ساكل اجتماعية و بيئية واأمنية
•• حتقيق - الفجر:

اخليمة  راأ�������س  م��ن��اط��ق  يف  ت��ن�����ض��ر 
املهجورة  امل���رك���ب���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال�ضالون  اأن�����واع�����ه�����ا  مب���خ���ت���ل���ف 
ال�ضاحنات  واأي�������ض���ا  واحل����اف����الت 
مالكيها  اأن  الوا�ضح  ومن  الثقيلة 
جوار  واىل  امل���ن���ازل  ب���ني  ت��رك��وه��ا 
ور�س ال�ضيانة واأحيانا على الطرق 
العامة لفرات طويلة مما يجعلها 
واأمنية  اج��ت��م��اع��ي��ة  مل�����ض��اك��ل  �ضببا 

وبيئية  .
را�ضد وهو  �ضعيد  املواطن  وحتدث 
ي�����ض��ك��ن م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��ن��خ��ي��ل ان 
اأرقام  ب��دون  �ضالون  �ضيارة  �ضاهد 
مبنى  ج���وار  اىل  �ضاحبها  ت��رك��ه��ا 
لأك���ر م��ن ع��ام م��ن غ��ري اأن يعود 
م��رة اأخ���رى لأخ��ذه��ا وه��و ال�ضيء 
الذي ي�ضري اىل عدم احلاجة اليها 
م�ضكلة حترمه من  اأو رمبا هناك 
املركبات  اأن  مو�ضحا  اليها  العودة 
جمتمعية  ظ��اه��رة  ت�ضكل  املهملة 
العمل  ي�ضتوجب  وبالتايل  �ضلبية 
ع���رب تطبيق  مل��ك��اف��ح��ت��ه��ا  ال�����ض��ع��ي 
حماية  م�����ض��ادرت��ه��ا  يق�ضي  ق����رار 
من الأخطار املحتملة لوجودها يف 

املجتمع .

ال�ساحنات املهجورة :
و�ضخ�س اخر يدعى عبداهلل خالد 
امل�ضكلة  يف  ب��راأي��ه  اأدىل  املن�ضوري 
امل��ه��ج��ورة ل  امل��رك��ب��ات  اأن  مو�ضحا 
ال�ضغرية  ال�ضيارات  على  تقت�ضر 
ال�ضاحنات  ت�����ض��م��ل  اأي�������ض���ا  وامن�����ا 

قائلة من بني تلك املركبات املهملة  
�ضكلها  ي���وح���ي  ����ض���ال���ون  ����ض���ي���ارة 
ومع  جيدة  بحالة  اأن��ه��ا  اخل��ارج��ي 
ذل����ك ت��خ��ل��ى ع��ن��ه��ا ���ض��اح��ب��ه��ا ومل 
حتى  اأو  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  يف  ي���رغ���ب 
ل�ضيانتها  ال��ك��راج��ات  اىل  نقلها 
عطل  م������ن  ت�����ع�����اين  ك�����ان�����ت  اذا 
ميكانيكي وهي تتفق مع القائلني 
امل���ه���ج���ورة مل تعد  امل���رك���ب���ات  ب����ان 
ق�ضية  ه��ي  وامن��ا  ب�ضيطة  م�ضكلة 
جمتمعية والأخ��ط��ر يف ذل��ك رمبا 
تخفي وراءه��ا ح��وادث مرورية بل 
ميكن ان تكون جرائم جنائية وهو 
الأمر الذي ي�ضتوجب التعامل مع 
ب�����ض��ورة ج���ادة ل  امل��رك��ب��ات املهملة 

تعرف التاأخري .
امل�ضكلة  ان  احل�ضيني  را���ض��د  وق��ال 
املهملة  املركبات  م�ضاألة  يف  الأ�ضواأ 
الكبرية  الأع�������داد  ت��ل��ك  يف  ت��ك��م��ن 
التي  امل���ه���م���ل���ة  ال���������ض����ي����ارات  م�����ن 
الكراجات  بجوار  مالكوها  يركها 
والأ���ض��واق والأح��ي��اء ال�ضكنية وهو 
جلهود  عائقا  ي�ضكل  ال��ذي  ال�ضيء 
املدن  جتميل  وم�����ض��اري��ع  النظافة 
من  عنها  ينجم  ما  اىل  بال�ضافة 
ادارة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة م��ط��ال��ب��ا  ال��ق�����ض��اي��ا 
املركبات  ق�����ض��اي��ا  مب��ت��اب��ع��ة  امل����رور 
امل��ه��م��ل��ة و���ض��ب��ط اأ���ض��ح��اب��ه��ا  من 
خ�����الل ال���ق���ي���ام ب��ت�����ض��ج��ي��ل اأرق������ام 
ملفات  اىل  وال����ع����ودة  ال�������ض���ي���ارات 
التحقيق  ث���م  وم����ن  ت��راخ��ي�����ض��ه��ا 
معهم حول الأ�ضباب التي دفعتهم 
غري  يف  مهملة  �ضياراتهم  لركهم 

الأماكن املخ�ض�ضة للوقوف .

املركبات الفخمة مهملة :
وذكر اأبو بدر اأكر ما يثري النتباه 
وجود  املهملة  املركبات  م�ضاألة  يف 
الفخمة  ال��ن��وع��ي��ات  م���ن  ���ض��ي��ارات 
عليها  ت����زال  ول  ال��ث��م��ن  ال��غ��ال��ي��ة 
اأرق��ام من ام��ارات اأخ��رى وبخا�ضة 
امل�ضاألة  اأن  مو�ضحا  ودبي  اأبوظبي 
مثل  وج����ود  لأن  امل��ت��اب��ع��ة  تتطلب 
تثري  ال�ضيارات  من  النوعية  تلك 
كان  مهملة  وجودها  ب��اأن  ال�ضكوك 

ب�ضبب �ضيء ما .
وي���وؤك���د ع��ب��داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي اأن����ه يف 
مثل حالة ال�ضيارات املهملة يلحق 
ي�ضدر  مل��ا  نتيجة  بالبيئة  ال�����ض��رر 
زيوت  ال�ضيارات من  تلك  اأي  عنها 
و���ض��ح��وم وغ���ري ذل���ك وه���و ال�ضيء 
ي�����ض��ت��دع��ي حت����رك اجلهات  ال����ذي 
امل�������ض���وؤول���ة ع���ن ال��ب��ي��ئ��ة لح���ت���واء 
توجيها  ا�ضدار  امل�ضكلة من خالل 
املواقع  املهملة من  املركبات  بازالة 

التي تتواجد فيها .
وك���غ���ريه م���ن ال��ن��ا���س ي���رى �ضعيد 

تعد  امل��ه��م��ل��ة  امل���رك���ب���ات  ان  ����ض���امل 
واقع  قائال من  اجتماعية  م�ضكلة 
ال�ضيارات  ت��ل��ك  ف����ان  م�����ض��ه��دات��ي 
وبع�ضها  �ضكلها  وا�ضحة من  تبدو 
واأحيانا  م��روري��ة  حل��وادث  تعر�س 
تكون جمهولة الهوية اأي ل حتمل 
الأ�ضخا�س يلجاأون  اأرقاما وبع�س 
����ض���ي���ارات���ه���م يف الأم����اك����ن  ل�����رك 
يف  الدولة  يغادرون  عندما  العامة 

العطالت حفاظا على �ضالمتها .

الزالة اأو امل�سادرة :
البلدية مب�ضاألة  ومن قبل اهتمت 
املركبات املهملة فاأ�ضدر مدير عام 
بلدية راأ�س اخليمة منذر الزعابي 
اأ�ضحابها  ب��اع��الن  يق�ضي  ق����رارا 
ب�ضحبها وفق مهلة زمنية حمددة 
تقوم  ذلك  التقاع�س عن  ويف حال 
ال�ضبك  اىل  نقلها  بعملية  البلدية 
اأ�ضحابها  ع��ل��ى  غ���رام���ة  وف���ر����س 
ويف  نهائية  ب�����ض��ورة  اأوم�����ض��ادرت��ه��ا 
انطلقت  الج��������راءات  ت��ل��ك  ���ض��وء 
حملة يف اأحياء املدينة كانت مهمتها 

و�ضع مل�ضقات حتمل  ) اأمر ازالة( 
على كل مركبة يعتقد انها مهملة 
وبالتزامن  ���ض��اح��ب��ه��ا  ق���ب���ل  م����ن 
تطبق  املهملة  امل��رك��ب��ات  ق���رار  م��ع 
البلدية قرارا يق�ضي بحظر عر�س 
املركبات للبيع على قارعة الطرق 
ومبوجب ذلك القرار ت�ضادر تقوم 
مب�ضادرة املركبات املخالفة بيد ان 
املخالفني  مبعاقبة  يكتفي  القرار 
قبل  دره������م   1070 ب���ال���غ���رام���ة 

الفراج عن مركباتهم .
وب�����ررت ال��ب��ل��دي��ة ال��ل��ج��وء حلملة 
املهجورة جلملة  املركبات  م�ضادرة 
ال��ت�����ض��ب��ب يف عرقلة  م��ث��ل  اأ���ض��ب��اب 
حركة املرور والوقوف يف الأماكن 
وا�ضتخدام  لذلك  املخ�ض�ضة  غري 
ال�ضكان كحاويات  بع�ضها من قبل 
لرمي القمامة ما يجعلها �ضببا يف 
حدوث م�ضاكل بيئية تثري الزعاج 
املركبات  ف�����ان  ذل�����ك  اىل  اأ�����ض����ف 
ت����وؤدي لالخالل  امل��ه��ج��ورة ذات��ه��ا 
وت�����ض��ع��ف جهود  ال����ع����ام  ب��امل��ن��ظ��ر 

جتميل املدينة .

ذلك  ع��ل��ى  م��ث��ال  و���ض��رب  الثقيلة 
ب��وج��ود راأ�����س ت��ري��ال ب��ال��ق��رب من 
فرة  منذ  اله��م��ال  يعاين  منزله 
���ض��ن��وات تقريبا  اأرب�����ع  ت��زي��د ع��ل��ى 
وب��راأي��ه ف��ان ت��ل��ك  دلل���ة وا�ضحة 
اىل  ي��ه��دف  ك��ل��ن  �ضاحبه  اأن  ع��ل��ى 
التخلى عنه اما ب�ضبب عدم حاجته 

اليه بالرغم من اأن القيمة املادية 
ب��ل ميكن  ك��ب��رية  ال�ضاحنة  ل��راأ���س 
ويف  ت�ضغيله  خ��الل  م��ن  ا�ضتثماره 
عائدا  يجلب  اأن  ميكن  بيعه  ح��ال 
م��ادي��ا مم��ت��ازا وب��ال��ت��ايل ل ميكن 
لكن  ال�ضهولة  بهذه  عنه  التخلي 
يف الغالب الأع��م ان ما ح��دث كان 

ه���روب���ا م���ن م�����ض��اك��ل م���روري���ة اأو 
مالية اأو غري ذلك .

منطقة  يف  ت�ضكن  ال��ت��ي  خ��ال��د  اأم   
ان  بالقول  ت�ضارك معنا  الدقداقة 
املركبات  من  العديد  منطقتها  يف 
امل��ه��ج��ورة وت�����ض��ك��ل ظ���اه���رة �ضيئة 
النا�س  حركة  اع��اق��ة  نتائجها  م��ن 

را�سد احل�سينيمنذر بن �سكر الزعابيعبداهلل املن�سوري

ال�سحة تبحث التعاون ال�سحي معه  

د.االأمريي : خليفة التخ�س�سي مفخرة اخلدمات ال�سحية يف املنطقة 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

بحثت وزارة ال�ضحة مع م�ضت�ضفى 
ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ت��خ�����ض�����ض��ي يف 
التعاون  �ضبل تعزيز  راأ���س اخليمة 
ال�ضحي،  امل����ج����ال  يف  امل�������ض���رك 
وذلك يف اجتماع عقد اأم�س مبقر 
الطرفان  وت����ب����ادل  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى، 
الكوادر  ترخي�س  ح��ول  احل��دي��ث 
للتخ�ض�ضات  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ق��ي��ي��م 

الطبية املختلفة. 
ال�ضحة  وزارة  وك�����ي�����ل  ون�����ق�����ل 
العامة  ال�ضحة  ل�ضيا�ضة  امل�ضاعد 
وال����راخ����ي���������س ال����دك����ت����ور اأم����ني 
م�ضت�ضفى  اإدارة  اإىل  الأم�������ريي 
توجيهات  ال��ت��خ�����ض�����ض��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
معايل وزير ال�ضحة عبدالرحمن 
وزارة  يف  امل�ضوؤولني  اإىل  العوي�س 
ال�ضحة ب�ضرورة توفري كل الدعم 
ل��ل��م�����ض��ت�����ض��ف��ى ل��ل��ن��ه��و���س ب�����دوره 
التي  الأه����داف  وحتقيق  املن�ضود، 
ي�ضعى اإليها كواحد من اأهم املراكز 

ميونغ  ال��دك��ت��ور  اخليمة  راأ����س  يف 
ال�ضحة  وزارة  ج��ه��ود  �ضونغ  ه��ون 
املجتمع،  �ضحة  وتعزيز  حماية  يف 
وابدى ا�ضتعداد امل�ضت�ضفى للتعاون 
دوما مع الوزارة مبا يكفل تقدمي 
اأف�ضل اخلدمات ال�ضحية ملجتمع 
امل�ضتمر  الإم��ارات والنهو�س  دولة 

برباجمه وخدماته. 
على  يحر�س  امل�ضت�ضفى  اأن  وذك��ر 
دع�����م ل���ل���ربام���ج ال���وط���ن���ي���ة حيث 
اأكتوبر املا�ضي فح�س  اأجرى منذ 
632اإمراة  ل��ن��ح��و  امل����ام����وغ����رام 
املخ�ض�ضة  امل���راك���ز  م���ن  حم���ول���ة 
للربنامج الوطني للفح�س املبكر 
4 حالت  لل�ضرطان، ومت اكت�ضاف 
مت ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه���ا م����ن خ���الل 
والجراءات  اجلراحية  العمليات 
الطبية املختلفة، كذلك مت التعامل 
4 ح��الت تعاين م��ن �ضرطان  م��ع 
قبل  من  حمولني  اأي�ضا  القولون 
الربنامج، موؤكدا اأهمية الربنامج 
الذي  لل�ضرطان  املبكر  الك�ضف  يف 

من  ك��ج��زء  امل�ضت�ضفى  ب��ه  ي�����ض��ارك 
ال���ت���ي يقوم  وال�����ربام�����ج  اجل����ه����ود 
املختلفة  الأورام  ل�ضتئ�ضال  بها 
النتائج  اأف�ضل  وحتقيق  وعالجها 
الأورام،  م��ع  للتعامل  الي��ج��اب��ي��ة 
وخا�ضة يف املراحل الأولية، والتي 
على  ون��اج��ع  ف��اع��ل  ب�ضكل  ت�ضاعد 

العالج.
ثالث  ي�ضم  امل�ضت�ضفى  اأن  واأو�ضح 
الأورام  م��رك��ز  وه��ي  م��راك��ز متيز 
الدموية،  والأوعية  القلب  ومركز 
ومركز علم الأع�ضاب الذي ي�ضمل 
وعالج  احلركة  ا�ضطرابات  عالج 
وجراحة واأورام الدماغ والأمرا�س 

الع�ضبية الع�ضلية.
ال��وزارة امل�ضاعد  وقام �ضعادة وكيل 
وال��وف��د امل��راف��ق ال��ذي �ضم ح�ضة 
التمكني  اإدارة  م���دي���ر  م����ب����ارك 
والم��ت��ث��ال ال�����ض��ح��ي م��دي��ر ادارة 
التنظيم والراخي�س والعالنات 
ب����ال����وك����ال����ة، وال�����دك�����ت�����ور اي���ه���اب 
ابوعيده خبري ال�ضيا�ضة الدوائية، 

الدولة،  يف  الطبي  للقطاع  نوعية 
ويعد من  اأهم امل�ضروعات احليوية 
ال�ضمّو  ���ض��اح��ب  م���ب���ادرات  ���ض��م��ن 

رئي�س الدولة.
ال�ضحة  وزارة  اأن  الأم���ريي  واأك���د 
�ضبل  ط����اق����ت����ه����ا  وب�����ك�����ل  ت�����دع�����م 
والراخي�س  الج����راءات  ت�ضهيل 

الطبية والتعليمية يف املنطقة.
ال�ضحة  وزارة  ���ض��ع��ي  اإىل  واأ����ض���ار 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ض��ي��ق مع 
حماية  ي���ك���ف���ل  مب����ا  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى 
الدعم  كل  موؤكدا  املجتمع،  �ضحة 
وبراجمه  اأه��داف��ه  ك��اف��ة  لتحقيق 
اإ�ضافة  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  اأن  امل����رج����وة 

من  امل��زي��د  امل�ضت�ضفى  ل�ضتقطاب 
الكوادر الفنية التي تدعم براجمه 
وم�ضاريعه املختلفة، و�ضبل التعاون 
والتعليم  ال���ت���دري���ب  جم����الت  يف 

امل�ضتمر التي يوفرها امل�ضت�ضفى.
من جانبه ثمن الرئي�س التنفيذي 
مل�ضت�ضفى ال�ضيخ خليفة التخ�ض�ضي 

التنظيم  ادارة  املن�ضوري  وخ��ول��ة 
وعبري  والع��الن��ات،  والراخي�س 
الراخي�س  اإدارة  م����ن  ع�������ادل 
والإع��الن��ات يف بجولة تفقدية يف 
الأورام،  م��رك��ز  �ضملت  امل�ضت�ضفى 
وال�����ع�����الج الإ�����ض����ع����اع����ي، وغ�����رف 

وق�ضطرة  اجل���راح���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
القلب والعناية املركزة واملختربات، 
يف  الداخلية  الأق�ضام  اإىل  اإ�ضافة 
على  خاللها  اط��ل��ع��وا  امل�ضت�ضفى، 
ت�ضم  ال��ت��ي  امل�ضت�ضفى  جت��ه��ي��زات 
اأحدث الأجهزة واملعدات الطبية. 
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 •• ابوظبي-الفجر:

توا�ضل خيمة ال�ضوق ال�ضعبية يف �ضويحان ا�ضتقبال زوارها من اأهايل املنطقة 
وال�ضيوف وال�ضياح والطلبة بن�ضاط م�ضتمد من زخم الن�ضاط الذي ن�ضره يف 
املنطقة مهرجان �ضلطان بن زايد الراثي 2016، اإذ رغم انتهاء ال�ضباقات 
�ضمو  بتوجيعات  ال�ضعبية  ال�ضوق  حافظت  للمهرجان،  الرئي�ضة  وامل�ضابقات 
ال�ضيخ �ضلطان بن زايد ال نهيان راعي املهرجان على اأبوابها م�ضرعة لأ�ضبوع 
اإ�ضايف، يعطي الفر�ضة لزيارتها لكل عا�ضق للراث اأو باحث عن ترفيه مفيد 

اأو مت�ضوق يبحث عن منتجات وهدايا تراثية قلما جتتمع يف مكان واحد.
اأبهج  اأ�ضابيع وعا�ضت معه  �ضويحان منذ  له مدينة  تزينت  الذي  فاملهرجان 
اأجواء  يف  منثورا  عبقه  اأبقى  املا�ضيني،  الأ�ضبوعني  طيلة  ال��راث  اأع��را���س 
الذين  ال��زوار  لكل  ال��ذراع��ني  فيه مفتوحة  ال�ضعبية  ال�ضوق  وت��رك  املنطقة 
الراثية،  والفعاليات  الربامج  من  منوعة  بباقة  التنعم  يرغبون  زال��وا  ما 
اأو يحر�ضون على �ضراء مقتنيات من امل�ضغولت احلرفية ، اأو اقتناء عطور 
الأطعمة  وتناول  العربية  القهوة  �ضرب  اأو  تراثية،  و�ضالل  بخور  اأو  عربية 

ال�ضاخنة  مب�ضروباته  ي�ضتهر  ال��ذي  ال�ضعبي  املقهى  يقدمها  التي  ال�ضعبية 
هذا  بغري  املفتقدة  �ضيافته  ومبرا�ضم  واحلم�س،  الفول  من  ومب�ضلوقاته 

املكان.
كل ذلك يف اإطار اهتمام نادي تراث الإمارات بالتوا�ضل مع اجلمهور واملجتمع 
املحلي بغية فتح نافذة لن�ضر تراث الدولة وتعزيز فكرة ال�ضياحة الراثية 
ل�ضتقطاب الزوار وال�ضيوف لتعريفهم مبفردات تراث الدولة، التي تعك�س 
ب�ضورة جّلية للجمهور عمق واأ�ضالة هذا الراث، كما تقول ال�ضيدة فاطمة 
التميمي نائب رئي�س جلنة ال�ضوق ال�ضعبية رئي�س ق�ضم الأن�ضطة الن�ضائية 
العام عما كان عليه  ازداد هذا  ال��زوار قد  اأن عدد  اأو�ضحت  التي  النادي،  يف 
املوؤ�ض�ضات  خمتلف  من  قدموا  الذين  الطلبة  �ضيما  ل  ال�ضابقة،  الأع��وام  يف 
تنظيم  يف  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  مع  املثمر  بالتعاون  م�ضيدة  التعليمية، 
برنامج زيارات املدار�س التابعة للمجل�س، وقالت: اإن ال�ضوق ال�ضعبية حفلت 

ا�ضتقبل  اإذ  متنوعة،  تعليمية  موؤ�ض�ضات  م��ن  واأك��ادمي��ي��ني  طلبة  با�ضتقبال 
الحتياجات  ل��ذوي  تعليمية  ومراكز  ومعاهد  وف��ودا من جامعات  املهرجان 
اخلا�ضة، مل�ضنا مدى تفاعلهم و�ضعادتهم اأثناء جتوالهم بني جنبات ال�ضوق، 
اأرك��ان ع��دة من  ل�ضيما مبا وج��دوه من م�ضادر حية للراث الإم��ارات��ي يف 
له  املغفور  �ضور  ومتحف  الربية،  والواجهة  الربية،  الواجهة  مثل  ال�ضوق، 

ال�ضيخ زايد طيب اهلل ثراه .
وجهود  ال�ضعبية  ال�����ض��وق  يف  امل��وج��ودي��ن  وال��ت��ن��وع  بالتنظيم  ال����زوار  واأ���ض��اد 
امل�ضاركني والعار�ضني وامل�ضابقات واجلوائز املقدمة يومياً للجمهور، وثمنوا 
ال���دور ال��ذي يقوم ب��ه ن��ادي ت��راث الإم����ارات يف التعريف ب��ال��راث الوطني 
وتعزيز التفاعل معه ب�ضكل حي وملمو�س، اإذ امتدح ال�ضيد ح�ضن حبيب نائب 
مدير قناة دبي الريا�ضية التنوع الري الذي ت�ضمنته خيمة ال�ضوق، وقال: 
اأن ترى مثل هذا التنوع، ومثل هذا ال��راء يف مكان واحد  اإنه من اجلميل 

ميزج املا�ضي باحلا�ضر باأ�ضلوب جاذب ومفيد، واإننا نحر�س على متابعة مثل 
هذه الفعاليات التي تخدم موروثنا وهويتنا يف كل اإمارات الدولة، لأن فيها 

جوانب خمتلفة من فعاليات ريا�ضية وتراثية وت�ضويقية.
فيما اأثنتت دعاء ح�ضني الق�ضريي املعلمة يف مدر�ضة ناهل للتعليم الأ�ضا�ضي 
والثانوي على ح�ضن التنظيم لربنامج زيارة املوؤ�ض�ضات التعليمية للمهرجان، 
وتنوع فقراته مبا يري الزائر مبعلومات تعرفه بتفا�ضيل املهرجان واأهم 
الإمارات  اأه��ل  عي�س  واأدوات  �ضبل  على  التعرف  فر�ضة  له  ويتيح  فعالياته، 
قدميا عرب ما حتتويه ال�ضوق ال�ضعبية من معرو�ضات وور�س ومعار�س �ضور 

ومقتنيات، اإىل جانب امل�ضابقات واجلوائز والهدايا التي جتذب اجلميع.
 والأمر نف�ضه من الثناء والإعجاب كان لدى كل من حممد فا�ضل الكتبي 
امل����دام يف  وع��ل��ي را���ض��د ح��م��د الكتبي و�ضقيقه ع��ب��داهلل ال��ذي��ن ق��دم��وا م��ن 
ال�ضارقة، وثمنوا جهود �ضمو راعي املهرجان ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان 
ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث الإم��ارات يف احلفاظ 
على الراث ويف تنظيم مثل هذا املهرجان الذي قالوا عنه اأنه جمع الراث 

بكل م�ضامينه. 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت مدار�س النه�ضة الوطنية و�ضركة �ضمارت تراك عن اعتماد تطبيق 
الربنامج الذكي للكتاب املدر�ضي يف مدار�س النه�ضة.

النه�ضة  الول مبقر مدر�ضة  اأم�س  ال��ذي ج��رى   � الإط��الق  ح�ضر حفل 
عام  مدير  اجلنيبي  نا�ضر  اهلل  عبد  �ضعيد   � باأبوظبي  امل�ضرف  مبنطقة 
جمهورية  �ضفري  ري��ون��غ  ه��اه  ك��وون  و�ضعادة  الوطنية  النه�ضة  م��دار���س 
جمل�س  رئي�س  الظاهري  �ضعيد  والدكتور  الدولة  لدى  اجلنوبية  كوريا 
لل�ضركة  التنفيذي  املدير  احلو�ضني  خليفة  وال�ضيد  ت��راك  �ضمارت  اإدارة 

وعدنان عبا�س مدير مدر�ضة النه�ضة بنني.
وقال �ضعادة ال�ضفري الكوري يف كلمة له بهذه املنا�ضبة اإن دولة الإمارات 
حيوية  بوابة  تعترب  ح�ضارية  نه�ضة  من  ت�ضهده  وم��ا  املتحدة  العربية 
لال�ضتثمارات الكورية يف منطقة اخلليج وال�ضرق الأو�ضط م�ضريا اإىل اأن 
التطور العلمي الذي ت�ضهده موؤ�ض�ضات التعليم يف الدولة يعزز من فر�س 
احتياجات  تلبية  نحو  والكورية  الإماراتية  اخل��ربات  بني  التعاون  جناح 

�ضوق العمل وم�ضتقبل التنمية يف البلدين.
ولفت اإىل اأن اإمارة اأبوظبي اأ�ضبحت مركزا اأكادمييا رائدا من خالل ما 
لعدد  مق�ضدا  يجعلها  ما  وهو  عاملية  مبعايري  تعليمية  بيئة  من  توفره 
لتد�ضني  اجلنوبية  الكورية  الأبحاث  ومراكز  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  من 
اأن �ضفارة بالده ت�ضاعد  اإىل  فروع لها وتنفيذ م�ضاريع بحثية .. م�ضريا 

ال�ضركات الكورية على افتتاح فروع لها يف الإمارات.
ونوه باأن العالقات بني دولة الإمارات وكوريا اجلنوبية متميزة وهناك 

اتفاق على اأهمية دور التعليم يف النهو�س بالأفراد واملجتمع.
اإن هذا الربنامج الذكي  من جانبه قال �ضعيد عبد اهلل نا�ضر اجلنيبي 
رف��ع جودة  �ضت�ضاهم يف  ال��ت��ي  ال��ع��امل  التعلم يف  ب��رام��ج  اأح���دت  م��ن  يعد 
املتوا�ضلة  الوطنية  النه�ضة  م��دار���س  جهود  �ضمن  يندرج  كما  التعليم 

وتطبيقا  املجال  هذا  يف  �ضباقة  لتكون  الدائم  و�ضعيها  املدار�س  لتطوير 
لروؤية قيادتنا الر�ضيدة يف جعل دولة الإمارات من اأوائل الدول املتقدمة 

يف جمال التعليم.
للتعليم  من�ضة  يعد  امل��در���ض��ي  للكتاب  ال��ذك��ي  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
متطورة  اإل��ك��رون��ي��ة  تعليمية  �ضفية  اآلت  تت�ضمن  ال��ت��ي  الإل���ك���روين 
للريادة  ال��ن��م��وذج��ي��ة  احل��ل��ول  يف  �ضت�ضاعد  ك��م��ا  وال��ط��الب  ل��ل��م��در���ض��ني 

التعليمية العاملية والتوا�ضل بينهم داخل ال�ضف.
اأف�ضل  الطلبة  لأبنائها  تختار  الوطنية  النه�ضة  م��دار���س  اأن  واأ���ض��اف 
و�ضائل التعلم والتعليم املتكاملة مع مهارات القرن 21 من خالل تعزيز 
اإن�ضائها  منذ  الوطنية  النه�ضة  مدار�س  حر�س  موؤكدا   .. الطالب  فكر 
على  وامل��ت��ط��ورة  املتميزة  الإجن����ازات  ورع��اي��ة  تنفيذ  على   1983 ع��ام 

املدر�ضة  و�ضيا�ضة  اأه���داف  مع  يتما�ضى  مبا  والعاملي  املحلي  ال�ضعيدين 
واأي�ضا روؤية الدولة وجمل�س اأبوظبي للتعليم.

ناحية  م��ن  اأبنائها  جت��اه  كبرية  مب�ضوؤولية  ت�ضطلع  امل��دار���س  اإن  وق��ال 
اأوطانهم وتهيئة جيل  اإعدادا قويا لبناء م�ضتقبلهم وم�ضتقبل  اإعدادهم 
مثقف واع ومنتج يتطلع اإىل تطوير املجتمع ويواكب التقنيات واملعرفة 
العلمية . ويف ختام كلمته �ضكر اجلنيبي كال من �ضفري كوريا اجلنوبية 
يف  الوطنية  النه�ضة  م��دار���س  م��ع  ال��ت��ع��اون  على  ت��راك  �ضمارت  و�ضركة 

تطبيق اأحدث اأنواع التعلم الإلكروين.
من جهته قال �ضعيد خلفان الظاهري رئي�س جمل�س اإدارة �ضمارت تراك 
اإن هذا امل�ضروع يعد الأول من نوعه يف دولة الإمارت والذي مت تطويره 
يف ال�ضركة بعد الإطالع على العديد من جتارب اأنظمة التعلم الذكي يف 

العامل.
الإمارات  دول��ة  توجه  ليتما�ضى مع  النظام  ت�ضميم هذا  اأن��ه مت  واأ�ضاف 
بالعتماد على التعلم الذكي يف املدار�س احلكومية واخلا�ضة وليتنا�ضب 

مع نظام التعليم اخلا�س يف املدرا�س اخلا�ضة بالدولة.

مدار�س النه�سة الوطنية تطبق الربنامج الذكي للكتاب املدر�سي 

برعاية حاكم عجمان

ح�سور حملي ودويل الفت مبعر�س وموؤمتر عجمان الدويل للتعليم و التدريب
وح�س  باملهنية  يتمتعون  العاملية 
امل�ضوؤولية جتاه جمتمعهم، وذلك 
امل�ضتمر  ال��ت��ح�����ض��ني  خ�����الل  م����ن 
جلودة ونوعية وظائفها الأ�ضا�ضية 
والبحث  ال��ت��دري�����س  يف:  امل��ت��م��ث��ل��ة 
يف  واملمار�ضة،  واخل��ربة  والتدريب 

اإطار بيئة الإبداع ال�ضاملة.
الت�ضعة  ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة  وت��ط��رح 
يف  م���ن���ه���ا   25 ب����رن����اجم����ا،   37
يف  و12  اجل��ام��ع��ي��ة  ال����درا�����ض����ات 
ال��ع��ل��ي��ا، وه���ي معتمدة  ال��درا���ض��ات 
كلها من قبل وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي.

الكلية الماراتية الكندية 
اجلامعية

الكندية  الم��ارات��ي��ة  الكلية  ب���داأت 
معر�س  يف  م�ضاركتها  اجلامعية 
عجمان الدويل للتعليم و التدريب 
منذ عامني ب�ضفة داعم للمعر�س 
و تاأتي م�ضاركتها يف العام 2016 
ل��ت��ك��م��ل ح�����ض��وره��ا امل��م��ي��ز خالل 
ل��ي��ك��ون م��ن�����ض��ة لتقدمي  امل��ع��ر���س 
الكندية  الإم��ارات��ي��ة  الكلية  روؤي���ة 
من  واح���دة  ت�ضبح  ب��اأن  اجلامعية 
البارز  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ض�ضات 
يف ال�ضرق الأو�ضط والتعرف عليها 

ب�ضكل اأف�ضل.
 وتاأتي م�ضاركة الكلية يف املعار�س 

•• عجمان ـ الفجر 

ي���������ض����ه����د م������ع������ر�������س وم�������وؤمت�������ر 
ع���ج���م���ان ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال����ت����دري����ب 
AETEX.2016 والذي يقام 
برعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو 
النعيمي  را���ض��د  ب��ن  حميد  ال�ضيخ 
ع�ضو املجل�س لالحتاد حاكم اإمارة 
ع��ج��م��ان، ح�����ض��ور حم��ل��ي ودويل 
التعليم  موؤ�ض�ضات  ل��ك��ربى  لف��ت 
ال��ع��ايل وذل���ك خ���الل ال��ف��رة من 
يف   2016 م���ار����س   10 اإىل   8
مركز المارات لل�ضيافة مبنطقة 
�ضعار  ع��ج��م��ان، حت���ت  اجل����رف يف 

نحو تنمية معرفية م�ضتدامة .
الظفري  ن��ا���ض��ر  ���ض��ع��ادة  وك�����ض��ف 
املدير التنفيذي لقطاع التخطيط 
اللجنة  رئ��ي�����س   � الع�����ض��اء  ودع����م 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س، ان 
املعر�س ي�ضارك فيه جمموعة من 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  و  اجلامعات 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  م��ن 
الها�ضمية،  الأردن������ي������ة  امل���م���ل���ك���ة 
�ضلطنة عمان اإ�ضافة اإىل م�ضاركة 
و  الربيطانية  اجل��ام��ع��ات  ممثلي 

النيوزلندية و الأمريكية.
اللجنة  ان  ال���ظ���ف���ري  واأو������ض�����ح 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س ع���م���دت اإىل 
اللقاءات  م���ن  جم��م��وع��ة  اإج������راء 

ما  هو  و  الطالب  و  اجلامعة  بني 
على  التعرف  من  اجلامعة  كن  ميمُ
و  الأ�ضا�ضية  الطالب  ا�ضتف�ضارات 
يف  ي�ضمح  و  التعليمية  توجهاتهم 
اجلزيرة  جل��ام��ع��ة  نف�ضه  ال��وق��ت 
براجمها  و  ن��ف�����ض��ه��ا  ت���ق���دمي  م���ن 
العمل من خالل  و  مبا�ضر  ب�ضكل 
امل��ع��ر���س من  ال��ت��وا���ض��ل م��ع زوار 
ت���ط���وي���ر ب���راجم���ه���ا ل��ت��ت��ن��ا���ض��ب و 

توجهات �ضوق العمل.
اجل����زي����رة  ج���ام���ع���ة  ان  واأو�������ض������ح 
حت����وي ح��ال��ي��ا اأرب���ع���ة ك��ل��ي��ات هي 
ال���ق���ان���ون والق���ت�������ض���اد والإع������الم 
الأعمال  واإدارة  الإت�����ض��ال  وع��ل��وم 
وت�ضرف  املعلومات.  وتكنولوجيا 
برامج  ع�ضرة  على  الكليات  ه��ذه 
اأكادميية معتمدة وقائمة، وت�ضعة 
اأك����ادمي����ي����ة ج����دي����دة قيد  ب����رام����ج 
الع���ت���م���اد. وم����ن اأه�����م الأه������داف 
اجلزيرة  جلامعة  ال�ضراتيجية 

رعاية التنوع والبتكار.

كلية املدينة اجلامعية بعجمان
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  ك��ل��ي��ة  ت�����ض��ارك 
منذ  اأيتيك�س  معر�س  يف  بعجمان 
كداعم  م�ضاركتها  وتاأتي  تاأ�ضي�ضه، 
كا�ضتمرار   2016 العام  ذهبي يف 
الكلية  �ضهدت  ق��د  و  ال��دع��م  ل��ه��ذا 
ح��ال��ة م���ن الق���ب���ال امل��ي��ي��ز خالل 

م��ع مم��ث��ل��ي اجل��ام��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة و 
امل�����ض��ارك��ة يف  الأج��ن��ب��ي��ة  و  العربية 
اأق�ضى  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف  امل��ع��ر���س 
ا�ضتفادة للطلبة وزوار املعر�س من 
جهة واملوؤ�ض�ضات امل�ضاركة من جهة 
اك��د ممثلي اجلهات  اأخ��رى، حيث 
املعر�س  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  امل�������ض���ارك���ة 
التعليم  مل�������ض���رية  دع���م���ه  وم������دى 
التعليم  موؤ�ض�ضات  ل�ضيما  العايل 
اخلا�ضة، واعتبار املعر�س من اهم 
الطلبة  للتقاء  الدولية  املن�ضات 
وذويهم مبختلف ممثلي موؤ�ض�ضات 
باأحدث  والتعريف  العايل  التعليم 
والتخ�ض�ضات  ال����ربام����ج  واه������م 
�ضوق  متطلبات  مع  تتوافق  والتي 

العمل داخل الدولة وخارجها.

جامعة اجلزيرة اخلا�سة يف دبي
اأف�����اد ال���دك���ت���ور ع��ط��ا ح�����ض��ن عبد 
الرحيم عميد كلية الإعالم وعلوم 
جامعة  م�����ض��ارك��ة  اأن  الت�������ض���ال، 
الداعم  ب�ضفتها  دب��ي  اجل��زي��رة يف 
اإطار  يف  تاأتي  للحدث،  البالتيني 
تقدمها اجلامعة يف  التي  اجلهود 
التطوير  م�����ض��رية  م��واك��ب��ة  �ضبيل 
يف دول��ة الإم���ارات، وحر�ضها على 
التعليم  معار�س  بكربى  التواجد 
للتاأكيد  ك��ك��ل  وامل��ن��ط��ق��ة  ب��ال��دول��ة 
املبا�ضر  ال���ت���وا����ض���ل  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 

اإىل  اإ���ض��اف��ة  باملعر�س  م�ضاركتها 
ن�����ض��اط��ه��ا امل���م���ي���ز يف ال����روي����ج و 

التعريف عن براجمها. 
وت�ضتخدم الكلية جمموعة وا�ضعة 
عملية  يف  املختلفة  الأن�ضطة  م��ن 
واملهني،  الأك�����ادمي�����ي  ال���ت���ط���وي���ر 
التي  الأكادميية  الربامج  وجميع 
وزارة  ق��ب��ل  م��ن  معتمدة  تقدمها 

التعليم العايل والبحث العلمي.

جامعة عجمان للعلوم و 
التكنولوجيا

للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ت�����ض��ارك 
كداعم  املعر�س  يف  والتكنولوجيا 
اجلامعة  م�ضرية  ومتيزت   ، ذهبي 
على  وتاأكيدها  امل�ضتمر  بتطورها 
املعار�س  يف  ال���ت���واج���د  �����ض����رورة 
والزوار  الطالب  للقاء  التعليمية 
اجلديدة،  ب��رباجم��ه��ا  وتعريفهم 
للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  وت���ق���دم 
متنوعة  جم��م��وع��ة  التكنولوجيا 
ال��درا���ض��ات اجلامعية  ب��رام��ج  م��ن 
مة بعناية  والدرا�ضات العليا املمُ�ضَمّ
و�ضوق  الطلبة  احتياجات  لتلبية 
املعرفة  اق��ت�����ض��اد  ظ���ل  يف  ال��ع��م��ل 
وما يتطلبه من مزج بني املعارف 
ال��ن��ظ��ري��ة وامل���ه���ارات ال��ع��م��ل��ي��ة. اإذ 
خريجني  بتاأهيل  اجلامعة  تلتزم 
التناف�ضية  م��ن  عالية  درج��ة  على 

التعليم  مرحلة  �ضمن  التعليمية 
الأ���ض��ا���ض��ي و ال���ع���ايل يف الإم�����ارة، 
احلكمة  م���در����ض���ة  اأث���ب���ت���ت  ح���ي���ث 
ال�ضريع  ال����ت����ط����ور  خ�������الل  م�����ن 
املا�ضية  الأع���وام  �ضهدته يف  ال��ذي 
الفروع  م���ن  جم��م��وع��ة  واف���ت���ت���اح 
عجمان  اإم����ارة  م�ضتوى  ع��ل��ى  ل��ه��ا 
املوؤ�ض�ضات  اأه����م  م��ن  واح����دة  اأن��ه��ا 
بتح�ضري  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التعليمية 
ال���ط���الب ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة من 
وا�ضتطاعت  ال��درا���ض��ي��ة،  حياتهم 
التعليمية  اإ�ضراتيجيتها  بف�ضل 
اأن  الوا�ضحة  وروؤيتها  والربوية 
ت�ضطلع بدور ملمو�س وريادي يف 
حقل الربية والتعليم، م�ضتفيدة 
والرغبة  ال���ت���ج���رب���ة،  زخ�����م  م����ن 
الربوي  امل�ضهد  ت�ضدر  يف  امللحة 
م��ن خالل  ال��دول��ة،  م�ضتوى  على 
جوائز التميز القيمة التي متكنت 

الكلية  ل����ت����ق����دمي  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
اجلامعية  ال��ك��ن��دي��ة  الإم���ارات���ي���ة 
ذات  تعليمية  م��وؤ���ض�����ض��ة  ب�ضفتها 
هوية متميزة، واإلقاء ال�ضوء على 
دورها الأ�ضا�ضي من خالل توفري 
ومن�ضفة  ع����ادل����ة  ت��ع��ل��م  ف���ر����س 
الإم������������ارات  دول���������ة  ل����ل����ط����الب يف 
و هي خم�ض�ضة  املتحدة،  العربية 
وتقدمي  تنظيم  ع��ل��ى  وم�����ض��م��م��ة 
وجميع  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة  ال�����ربام�����ج 

الو�ضائل املتقدمة.

مدر�سة احلكمة
اخلا�ضة  احلكمة  مدر�ضة  ت�ضارك 
لفعاليات  ذه���ب���ي  داع������م  ب�����ض��ف��ة 
للتعليم  ال���دويل  عجمان  معر�س 
، و   2016 ال��ع��ام  ال��ت��دري��ب يف  و 
كا�ضتجابة  املوؤ�ض�ضة  م�ضاركة  تاأتي 
باملوؤ�ض�ضات  ال��ت��ع��ري��ف  لأه���م���ي���ة 

جائزة  مثل  عليها  احل�����ض��ول  م��ن 
خليفة، وجائزة حمدان، وال�ضارقة 
كافة  يف  املتميز  التعليمي  ل���الأداء 
 ، امل���ت���م���ي���زة  الإدارة  جم���الت���ه���ا: 

واملعلمون ، والطالب املتميزون.
امل���ع���ر����س قد  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ا�ضتقطب يف العام 2015 حوايل 
اللجنة  وت�ضعى  ط��ال��ب،   4000
غرفة  خ���ط���ط  ����ض���م���ن  امل���ن���ظ���م���ة 
الطالب  ع��دد  زي���ادة  اإىل  عجمان 
اإم�����ارة  م���ن  ط���ال���ب   5500 اإىل 
عجمان، راأ�س اخليمة، اأم القيوين، 
ي�ضهد  كما  ال�����ض��ارق��ة،  و  ال��ف��ج��رية 
الدويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات  املعر�س 
للتعليم و التدريب و الذي �ضيعقد 
بتاريخ 8 مار�س 2016 ويناق�س 
ت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات الأك����ادمي����ي����ة يف 
املعرفية  التنمية  لتحقيق  القراءة 

امل�ضتدامة . 

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يتفقد املهام اخلا�سة 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

تفقد اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �ضرطة 
امل��ه��ام اخلا�ضة  اإدارة  الأم��ن��ي يف  ال��ع��م��ل  ���ض��ري  راأ�����س اخل��ي��م��ة، 
العقيد  التفقدية  رافقه خالل اجلولة  راأ���س اخليمة،  ب�ضرطة 
طارق حممد بن �ضيف مدير مكتب القائد العام واأع�ضاء فريق 

التفتي�س ب�ضرطة راأ�س اخليمة.

وكان يف ا�ضتقباله العقيد اأحمد حممد النقبي مدير اإدارة املهام 
اخلا�ضة بالإنابة، وعدد من ال�ضباط و�ضف ال�ضباط والأفراد 
بالإدارة، حيث ا�ضتمع ب�ضكل مف�ضل على مهام وواجبات اأق�ضام 
الإدارة وهي : ق�ضم مكافحة ال�ضغب، ق�ضم الأمن واحلرا�ضات، 
اإىل  وال�ضتماع  الإدارة،  احتياجات  على  الوقوف  بهدف  وذل��ك 
التي  امل�ضكالت  حل  على  والعمل  املوظفني،  ومقرحات  اآراء 
ب�ضرورة  زي��ارت��ه  خ��الل  م��وج��ه��اً  اأع��م��ال��ه��م،  اأداء  يف  تواجههم 

ت�ضجيع وحتفيز املوظفني لتاأدية املهام بال�ضكل املطلوب . 
وتاأتي هذه اجلولة التفقدية، �ضمن اخلطة ال�ضنوية للجولت 
�ضمن  امل��ع��ن��ي��ة،  والأق�����ض��ام  الإدارات  ك��اف��ة  لتفقد  التفتي�ضية 
مبادرة تعزيز التفتي�س يف العمل ال�ضرطي، وبناًء على الهدف 
ال�ضراتيجي ال�ضابع لوزارة الداخلية الذي يرمي اإىل �ضمان 
تقدمي كافة اخلدمات الإداري��ة وفق معايري اجلودة والكفاءة 

وال�ضفافية.

ا�سابة 6 اأ�سخا�س باختناق يف حريق بناية براأ�س اخليمة 

وفاة امراأة عربية �سقطت من الدور العا�سر براأ�س اخليمة 

•• را�ض اخليمة – الفجر 

بناية  يف  �ضكنية  �ضقة  يف  ح��ري��ق  اأم�����س  ���ض��ب��اح  ان��دل��ع 
مكونة من طابقني مبنطقة ال�ضري�ضة يف را�س اخليمة 

. اختناق  بحالت  اأ�ضخا�س  ما ت�ضبب يف ا�ضابة 6 
اإدارة  يف  اأو�ضحت م�ضادر مطلعة  التفا�ضيل  وبح�ضب 
الدفاع املدين اأن فرق الطفاء حتركت فور تلقي بالغ 
و  ال�ضرطة  ب�ضيارات  م�ضحوبة  ال��ن��ريان  ا�ضتعال  عن 

ال�ضعاف حيث مت انقاذ ال�ضكان واطفاء احلريق الذي 
تبني ان ما�س كهربائي ت�ضبب يف ا�ضتعال النريان ب�ضكل 
ب�ضيط يف احدى ال�ضقق فيما ت�ضبب الدخان املت�ضاعد 

لفي ا�ضابة 6 اأ�ضخا�س بحالت اختتناق .
امل�ضابني  م���ن   4 ن��ق��ل  مت  اأن�����ه  امل�������ض���ادر  واأ����ض���اف���ت 
الخريتني  ال�ضابتني  تتطلب  مل  بينما  للم�ضت�ضفى 
و�ضلم  باملياه  احل��ري��ق  اخ��م��اد  ومت  للم�ضت�ضفى  النقل 

لل�ضرطة .

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

لقيت امراأة من اجلن�ضية العربية يف العقد الثالث من 
العمر حتفها اثر �ضقوطها من الطابق العا�ضر لإحدى 
غرفة  اأف���ادت  التفا�ضيل  ويف   . اخليمة  ب��راأ���س  البنايات 
تلقيها  اخليمة  را���س  ل�ضرطة  العامة  القيادة  عمليات 
بالغاً بوجود جثة يف اإحدى املناطق بالإمارة ، ما حدا 
مكان  اىل  النتقال  ب��احل��ادث  املخت�ضة  اجل��ه��ات  جميع 

اهلل علي منخ�س مدير  العقيد عبد  واأو���ض��ح    . البالغ 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية ب�ضرطة راأ�س اخليمة 
اإىل  تعود  باأنها  تبني   ، للجثة  الأول��ي��ة  املعاينة  بعد  اأن��ه 
اإمراأة من اجلن�ضية العربية يف العقد الثالث من العمر 
اإح��دى البنايات يف الإم��ارة وحتديداً  اأعلى  �ضقطت من 
من الدور العا�ضر ، ومت نقلها اإىل امل�ضت�ضفى ، حيث كانت 
قد فارقت احلياة بعد �ضقوطها مبا�ضرة، وجاري حالياً 

ا�ضتكمال الإجراءات ملعرفة اأ�ضباب الوفاة .

ال�سوق ال�سعبية توا�سل ا�ستقبال �سيوفها يف �سويحان
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•• ال�صارقة-وام:

بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
ال�ضارقة �ضباح ام�س افتتاح املوؤمتر الدويل ال�ضابع 
لكت�ضاف الأدوية والعالج واملوؤمتر الدويل الرابع 
للتقنية احليوية يف كليات الطب بجامعة ال�ضارقة. 
الوطني  بال�ضالم  املوؤمترين  فعاليات  اأوىل  وب��داأت 
لدولة الإمارات ثم تالوة اآيات من الذكر احلكيم .. 
األقى الدكتور حميد جمول النعيمي مدير  بعدها 
جامعة ال�ضارقة كلمة رفع فيها اأ�ضمى اآيات ال�ضكر 
والمتنان ل�ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة لرعايته 
واملتوا�ضل  ال��دائ��م  ودع��م��ه  للموؤمترين  وت�ضريفه 

جلميع فعاليات اجلامعة.

فيهم  مب��ن  امل��وؤمت��ري��ن  ب�ضيوف  النعيمي  ورح���ب 
الدكتور   .. ن��وب��ل  ج��ائ��زة  على  احل��ائ��زون  العلماء 
فريد مراد والدكتور ت�ضور هاوزن والدكتور جون 
اأتكين�ضون  ريت�ضارد  الدكتور  واملتحدث  لني  م��اري 
والرئي�س امل�ضارك للموؤمتر الدكتور عطاء الرحمن 
والعمداء  اجل���ام���ع���ات  روؤ�����ض����اء  ن�����واب  ج���ان���ب  اإىل 
واملديرين واأع�ضاء هيئة التدري�س وطالب جامعة 

ال�ضارقة.
و�ضلط الدكتور حميد جمول النعيمي ال�ضوء على 
وهي  ال�ضارقة  جامعة  عليها  تاأ�ض�ضت  التي  الروؤية 
من�ضة  عرب  اجل��ودة  م�ضتويات  باأعلى  املعرفة  ن�ضر 
�ضاملة من الربامج الأكادميية واملهنية املتميزة اإىل 
جانب ت�ضجيع الإبداع والبتكار يف جمايل البحث 
واملعرفة وتعزيز اجلوانب ال�ضخ�ضية والجتماعية 

جانب  اإىل  ال��ط��الب  جلميع  واملهنية  والأك��ادمي��ي��ة 
ال�ضنوات  خ��الل  ت��ط��ورات  من  اجلامعة  حققته  ما 

املا�ضية.
الباحثون  يواجهها  التي  التحديات  اأن  اإىل  ولفت 
حاليا ت�ضمل تلبية احتياجات الأعداد املتزايدة من 
الناجمة  الأمرا�س  ومعاجلة  العامل  حول  امل�ضنني 
عن اتباع اأمناط حياة غري �ضحية �ضواء يف الدول 
الأمرا�س  انت�ضار  من  واحل��د  املتقدمة  اأو  النامية 

املعدية يف عامل مرابط.
األ��ق��ى ال��دك��ت��ور ف��ري��د م���راد احل��ائ��ز على جائزة  و 
يف  بامل�ضاركة  �ضعادته  ع��ن  فيها  اأع���رب  كلمة  نوبل 
اإليها  و�ضلت  الذي  امل�ضتوى  على  مثنيا  املوؤمترين 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  بتوجيهات  ال�ضارقة  جامعة 
ال�ضارقة وذلك من خالل اإقامة املوؤمترات العلمية 

خدمة  يف  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ق  ال��ت��ي  والبحثية 
املجال العلمي والبحثي.

امل�ضارك  األقى الدكتور عطاء الرحمن الرئي�س  ثم 
الذي  العمل  فريق  على  فيها  اأثنى  كلمة  للموؤمتر 
ع��م��ل ج��اه��دا ع��ل��ى اإجن����اح امل��وؤمت��ري��ن م�����ض��ريا اإىل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احلديثة  م���ن  ال����ض���ت���ف���ادة  اأه��م��ي��ة 
واكت�ضاف  ال�ضحية  العلوم  خدمة  يف  لت�ضخريها 

الأدوية ملختلف الأمرا�س.
�ضلطان بن  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ثم قام �ضاحب 
الرئي�ضيني  املتحدثني  بتكرمي  القا�ضمي  حممد 
هاوزن  ت�ضور  والدكتور  م��راد  فريد  الدكتور  وه��م 
وال���دك���ت���ور ريت�ضارد  ل���ني  م����اري  وال���دك���ت���ور ج���ون 

اأتكين�ضون والدكتور عطاء الرحمن.
وي�����ض��ت��م��ر امل����وؤمت����ران ح��ت��ى 18 ف���رباي���ر اجل����اري 

وي��ت�����ض��م��ن ب��رن��اجم��ه��م��ا ال��ع��ل��م��ي امل��ت��ك��ام��ل اأك���ر 
اأك����ر من  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  170 حم��ا���ض��رة  م���ن 
كما   .. م�ضاحب  ومعر�س  مل�ضقات  عر�س   150
من  نخبة  ول��ق��اء  الأف��ك��ار  لتبادل  الفر�ضة  �ضتتاح 
والأطباء  ال�����ض��ري��ري��ني  والأط���ب���اء  ال�����ض��ي��دلن��ي��ني 
جمموعة  ع��ن  ف�ضال  ال��ق��رار  و���ض��ن��اع  الباطنيني 
احليوية  التكنولوجيا  يف  املتخ�ض�ضني  ك��ب��ار  م��ن 
والبحوث  الكت�ضافات  اأح��دث  ي�ضتعر�ضون  الذين 
وف��ر���س مم��ار���ض��ات و���ض��راك��ات ج��دي��دة يف ميدان 
التكنولوجيا احليوية كما يتيح املوؤمتران لل�ضركات 
العار�ضة اإمكانية التوا�ضل املبا�ضر مع جمهور من 
خرباء التكنولوجيا احليوية و�ضناع القرار لعر�س 

عالماتها التجارية.
�ضاحب  جانب  اإىل  املوؤمترين  افتتاح  حفل  ح�ضر 

بن  �ضامل  ال�ضيخ  من  كل   .. ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو 
احلاكم  �ضمو  مكتب  رئي�س  القا�ضمي  عبدالرحمن 
�ضيف  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر  بن  حممد  وال�ضيخ 
يف  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  م��دي��ر  القا�ضمي  حممد  ب��ن 
رئي�س  القطامي  حممد  حميد  وم��ع��ايل  ال�ضارقة 
الدكتور  و�ضعادة  بدبي  ال�ضحة  اإدارة هيئة  جمل�س 
طارق بن خادم رئي�س دائرة املوارد الب�ضرية و�ضعادة 
عبداهلل علي املحيان رئي�س هيئة ال�ضارقة ال�ضحية 
و�ضعادة �ضامل الق�ضري رئي�س هيئة تطوير معايري 
دائرة  رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد  و�ضعادة  العمل 
جمول  حميد  وال��دك��ت��ور  وال�����ض��ي��اف��ة  الت�ضريفات 
ال�ضارقة  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  اأع�ضاء  من  وع��دد 
ونواب  ال��دول��ة  يف  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  وم�����ض��وؤويل 

مدير اجلامعة وح�ضد من الأ�ضاتذة واملخت�ضني . 

•• دبي – الفجر 

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
خلريجي  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
عن  ع��ب��ارة  وه��و  العامة،  الثانوية 
ملناق�ضة  ا���ض��ت��ح��داث��ه  مت  م�����ض��روع 
وا����ض���ت���ع���را����س ك���ل م���ا ي��رت��ب��ط يف 
واهتماماتهم  ال��ط��ل��ب��ة  ق�����ض��اي��ا 
يف  ل�ضيما  الدرا�ضية،  وحاجاتهم 
التي  الثانوية  ال��درا���ض��ي��ة  ال��ف��رة 
اأعتاب  عند  لكونها  بدقتها  تت�ضم 
التعليم  اإىل  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

اجلامعي.
اللقاء  ان��ع��ق��اد  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
املكون  اخل��ري��ج��ني  ملجل�س  الأول 
الذين  العامة  الثانوية  طلبة  من 
مي��ث��ل��ون ح��ل��ق��ة و���ض��ل ب���ني طلبة 
الثانوية ووزارة الربية يف م�ضرح 
مبنى وزارة الربية، لتبادل الآراء 
واملقرحات و�ضياغة احللول التي 
ور�ضم  املدر�ضي،  باملجتمع  ترتقي 

ودرا�ضياً،  مهنياً  الطالب  مالمح 
والروؤى، ومناق�ضة  الآراء  ولتبادل 
ال��رب��وي، وكل  امل��ي��دان  م��ا ي�ضغل 
ق�ضايا  م��ن  الطلبة  يف  يت�ضل  م��ا 
اآليات  م��ن  ذل��ك  اإىل  وم��ا  تربوية، 
ومنهجية عمل �ضوف يلتزم اأع�ضاء 
يف العمل وفقها لالرتقاء باأهداف 

وخمرجات املجل�س التعليمية.
ح�ضر اللقاء اخت�ضا�ضيي التوجيه 
امل��ه��ن��ي وم�����ض��وؤويل ال��ربن��ام��ج من 
واملهني،  الأك��ادمي��ي  الر���ض��اد  اإدارة 
باملناطق  الأكادمييني  واملر�ضدين 
الأع�ضاء  وال��ط��ل��ب��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
وامل�ضرفني، ملناق�ضة وبلورة اأهداف 
وو�ضع  املجل�س،  وب��رام��ج  وخطط 
واأ�ض�س  منهجية  حتكم  عمل  اآلية 
وحتقيق  املجل�س  بغايات  الرت��ق��اء 
التي وج��د من  املن�ضودة  الأه���داف 

اأجلها.
وا�����ض����ت����ح����دث ق�����ط�����اع ال����رع����اي����ة 
الربية  وزارة  يف  والأن�������ض���ط���ة 

امل��ا���ض��ي جمل�ضاً  ال��ع��ام  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ع�ضويته  يف  ي�����ض��م  ل��ل��خ��ري��ج��ني 
59 طالباً و67 طالبة يف املرحلة 
م����ن خمتلف  ال���ع���ام���ة  ال���ث���ان���وي���ة 
ام�������ارات ال����دول����ة، ب���ه���دف متكني 
طالبية  ق��ي��ادات  واي��ج��اد  ال�ضباب، 
ق������ادرة ع��ل��ى ت����ويل زم�����ام امل���ب���ادرة 
ارتباطهم  وت��وث��ي��ق  وال��ت��ط��وي��ر، 

مبجتمعهم.
�ضوؤون  ق�ضم  مظلة  حت��ت  وت��ن��درج 
الر�����ض����اد  ادارة  يف  اخل����ري����ج����ني 
وزارة  يف  وامل����ه����ن����ي  الك������ادمي������ي 
ال���رب���ي���ة، ق���اع���دة ل��ل��ب��ي��ان��ات عن 
يلتحق  ال��ت��ي  التعليمية  امل�����ض��ارات 
ب��ه��ا ال��ط��ال��ب ب��ع��د ال�����ض��ف الثاين 
ع�ضر، وبوابة الكرونية، وجمل�س 
تكرمي  وم���ل���ت���ق���ى  اخل����ري����ج����ني، 

اخلريجني .
وت���������ض����م حم�����ت�����وي�����ات ال����ب����واب����ة 
ل��ل��خ��ري��ج��ني عدة  الإل���ك���رون���ي���ة 
جمالت، وهي الربيد الإلكروين 
ال���وزارة للطالب،  امل��ق��دم م��ن قبل 
ح��ي��ث ي��ح��ت��ف��ظ ال��ط��ال��ب ب���ه بعد 
اإن���ه���ائ���ه ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة مع 
�ضيا�ضات  و���ض��ع  ي��ت��م  اأن  م���راع���اة 
جديدة للربيد الإلكروين تتالءم 

واخلدمة املقدمة للخريجني .
احللقات  ع��ل��ى  اأي�������ض���اً  وي�����ض��ت��م��ل 
الل���ك���رون���ي���ة، حيث  ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة 
اخلريجني  م����ع  ال���ت���وا����ض���ل  ي���ت���م 
ب��ت��ق��ن��ي��ة ال��وي��ب��ن��ار ب��ه��دف تقدمي 

واملهني  الك������ادمي������ي  الإر��������ض�������اد 
للخريجني  املتخ�ض�س  والنف�ضي 
وم�����ض��اع��دت��ه��م ع��ل��ى اإي���ج���اد حلول 
من  ي����واج����ه����ون����ه  ان  مي����ك����ن  مل�����ا 
م�����ض��ك��الت ت��واف��ق��ي��ة وخ���ا����ض���ة يف 
ب���داي���ة ال��ت��ح��اق��ه��م ب��اجل��ام��ع��ة اأو 
عرب  التدريب  عن  ف�ضاًل  العمل، 
اإدارة  ن��ظ��ام  با�ضتخدام  الن��رن��ت 
عربها  ويتم  الفرا�ضي،  ال�ضف 
ت�����ض��ج��ي��ل امل��ح��ا���ض��رات وال������دورات 
الكرونية  ك����درو�����س  ل��ط��رح��ه��ا 
ت��ع��ر���س ح�����ض��ب ال��ط��ل��ب م���ن قبل 
ت��ك��ون متاحة  ب��ح��ي��ث  اخل��ري��ج��ني 
ت�ضجيل  وي��ت��م  ال��وق��ت  طيلة  ل��ه��م 
على  ح�ضولهم  ل��غ��اي��ات  احل�����ض��ور 
املطروحة  الدورة  �ضهادات ح�ضور 
ال�ضهادة  اإ�������ض������دار  ي���ت���م  ب���ح���ي���ث 
ب�ضكل مرن مع حتديد  الكرونيا 

املحتوى والتن�ضيق.
ال��ط��ال��ب اخلريج  م��ل��ف  واأخ�������رياً 
والعملي،  وال��ع��ل��م��ي  ال�����ض��خ�����ض��ي 
بيانات  توفري  يف  اأهميته  وتكمن 
يتم  بحيث  اخل��ري��ج  ع��ن  متكاملة 
من  البيانات  ه��ذه  جميع  حتديث 
طريق  عن  اأو  نف�ضه  اخلريج  قبل 
اأخ��رى يف حال  اأنظمة  مع  الربط 
البيانات  حتديث  لغايات  توفرها 
اخلريج  وتوجهات  م�ضار  ومتابعة 
كله  ه��ذا  ويتم  والعملية،  العلمية 
بحيث  ال����وزارة  قبل  م��ن  مبتابعة 
كيفية  يف  ل���ه���م  ال���ت���وج���ي���ه  ي���ق���دم 

ال��ت��ع��ام��ل الأم���ث���ل م���ع م��ث��ل هذه 
الن�ضح  ت��ق��دمي  واأي�����ض��ا  ال�ضبكات 
واملهنية  العلمية  بال�ضبكات  لهم 
املنا�ضبة لهم لال�ضراك فيها �ضواء 

يف حياتهم العلمية اأو العملية.
وق�����ال�����ت �����ض����ع����ادة اأم��������ل ال���ك���و����س 
الرعاية  لقطاع  امل�ضاعد  ال��وك��ي��ل 
ملتزمة  ال�����وزارة،  اإن  والن�����ض��ط��ة، 
م�ضار  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  اإح����داث  يف 
املمار�ضات  اأرق��ى  وحتقيق  التعليم 
التعليمية يف مدار�س الدولة، ومن 
هنا اأخذت على عاتقها وبالتن�ضيق 
�ضد  ال���ع���الق���ة،  ذات  اجل���ه���ات  م���ع 
ال����ف����ج����وة ب�����ني ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ام 
والعايل، وربط الطالب اأثناء وما 
بعد النتهاء من الدرا�ضة الثانوية 
حتى  ال��ع��ايل  التعليم  مبوؤ�ض�ضات 
ي��ظ��ل ع��ل��ى مت��ا���س واط�����الع دائم 
التي  امل��ط��روح��ة  التخ�ض�ضات  يف 
ت��ت��واءم م��ع ط��م��وح��ات��ه، وت��ل��ب��ي يف 

الوقت ذاته حاجات �ضوق العمل.
اإنه من اأجل هذه الغاية  واأ�ضافت 
مت ا���ض��ت��ح��داث جم��ل�����س ي�����ض��م يف 
العامة  الثانوية  طلبة  ع�ضويته 
متفوق  ط��ال��ب  ان��ت��ق��اء  يتم  بحيث 
ثانوية يف  كل مدر�ضة  من  درا�ضياً 
للوزارة،  التابعة  امل��دار���س  جميع 
م���ع زم���الئ���ه���م طلبة  ل��ل��ت��وا���ض��ل 
الثاين ع�ضر ليكونوا مبثابة همزة 
�ضوؤون  برنامج  وبني  بينهم  و�ضل 
لتحقيق  ال������وزارة  يف  اخل��ري��ج��ني 

اإثر  الطلبة  م��ع  ال��ب��ن��اء  التوا�ضل 
التعليم  م��رح��ل��ة  م���ن  ان��ت��ه��ائ��ه��م 
مبوؤ�ض�ضات  التحاقهم  حتى  العام 
التعليم اجلامعي وتقدمي امل�ضاندة 
والدعم الالزمني لجتياز املرحلة 
العام  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ني  الن��ت��ق��ال��ي��ة 

واجلامعي ب�ضال�ضة.
الإلكرونية  البوابة  اأن  وذك���رت 
من�ضة  تعد  اطالقها  جرى  التي 
ت���ن���درج حت��ت��ه��ا غايات  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
للطلبة  وت���ق���دم  ع����دة،  واأه������داف 
املزايا  م��ن  جمموعة  اخلريجني 
الربامج  مثل  املهمة  واخل��دم��ات 
تخدم  التي  التثقيفية  التدريبية 
�ضورة  وب����ل����ورة  حت���دي���د  غ���اي���ات 
�ضليمة عن التحاقهم يف املوؤ�ض�ضات 
امل�ضارات  اأو  اجلامعية  التعليمية 
تقدمي  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 
اخلدمة الر�ضادية لطلبة الثاين 
ع�ضر قبل وبعد التخرج، وتنظيم 
الكرونية  ن���ق���ا����ض���ي���ة  ح���ل���ق���ات 
الهدف منها تقدمي ال�ضت�ضارات 
واملهني  الك�����ادمي�����ي  والر������ض�����اد 
اأن  ال��ك��و���س  وب��ي��ن��ت  للخريجني. 

�ضوف  اخلريجني  �ضوؤون  برنامج 
قاعدة  ت��وف��ري  ع��رب  ي��دع��م عمله 
التعليمية  امل�����ض��ارات  ع��ن  ب��ي��ان��ات 
الطلبة  ال����ي����ه����ا  اجت��������ه  ال�����ت�����ي 
وزارة  م��ع  بالتن�ضيق  اخلريجني 

التعليم العايل والبحث العلمي.
املنوطة يف املجل�س  املهام  وع��ددت 
الوزارة  بني  التوا�ضل  حتقيق  يف 
م���ن خريجي  امل���در����ض���ة  وزم�����الء 
الثانوية العامة، وتعريف الطلبة 
مب����ح����ت����وى ب�����واب�����ة اخل���ري���ج���ني 
اللكرونية، والربامج الر�ضادية 
بوابة اخلريجني،  املقدمة �ضمن 
امل�����ض��ارك��ة يف تنظيم  ع���الوة ع��ل��ى 
ح���ف���ل ت���ك���رمي اخل���ري���ج���ني على 
اإىل  وال��ت��ع��رف  امل��ن��اط��ق،  م�ضتوى 
للطلبة،  الر�ضادية  الحتياجات 
وان�����ض��اء جم��م��وع��ات ت��وا���ض��ل مع 
املدر�ضة  يف  ع�����ض��ر  ال���ث���اين  ط��ل��ب��ة 
اأن  وب��ي��ن��ت  امل��ع��ل��وم��ات.  لتحديث 
برنامج  اخت�ضا�ضات  �ضمن  م��ن 
تقدمي  اخل�����ري�����ج�����ني،  �������ض������وؤون 
للطلبة  الر�����ض����ادي����ة  اخل����دم����ات 
اخل��ري��ج��ني يف ال��ف��رات م��ا قبل 

والتوا�ضل  الخ���ت���ب���ارات،  وب��ع��د 
ال�ضف  وحت��دي��داً  اخلريجني  مع 
ال����ث����اين ع�������ض���ر، وال����ت����ع����رف اإىل 
اإثر  اإليها  يتجهون  التي  امل�ضارات 
الل��ت��ح��اق يف  ���ض��واء عند  التخرج 
اأو  اجل��ام��ع��ي  التعليم  موؤ�ض�ضات 
م�ضاعدة  وك��ذل��ك  ال��ع��م��ل،  ���ض��وق 
النتقالية  املرحلة  اخلريجني يف 
اجلامعات  يف  الل����ت����ح����اق  ق���ب���ل 
علمي  اخ���ت���ي���ار  اإىل  ل���ل���و����ض���ول 
ميولهم  م���ع  ي��ت��ن��ا���ض��ب  وم��ه��ن��ي 
اإىل  الكو�س  وخل�ضت  وقدراتهم. 
اأنه �ضيتم يف كل عام درا�ضي جديد 
وطالبة  ط���ال���ب���اً   123 اخ���ت���ي���ار 
املجل�س  اإىل  لين�ضموا  اآخ���ري���ن 
�ضلبة  وق����اع����دة  ن������واة  ل���ي���ك���ون���وا 
م����ن حتقيق  ال���ط���ال���ب  ل��ت��م��ك��ني 
م�ضتقبله  ح��ول  الوا�ضحة  روؤيته 
ال�ضتفادة  واملهني عرب  التعليمي 
من البيانات املتوفرة عن الطلبة، 
اأع�ضاء  ال��راج��ع��ة م��ن  وال��ت��غ��ذي��ة 
الطلبة  اإم�����داد  ب��غ��ر���س  امل��ج��ل�����س 
الدرا�ضة  مقاعد  على  هم  الذين 
بكل ما يحتاجونه من معلومات.

االمارات حلقوق االن�سان ت�سيد بنزاهة انتخابات ا�ست�ساري ال�سارقة
•• ال�صارقة -وام: 

ال�ضت�ضاري  املجل�س  انتخابات  نزاهة  الإن�ضان  الإم��ارات حلقوق  اأك��دت جمعية 
املعايري  م��ع  وان�ضجامها  بال�ضفافية  ام��ت��ازت  ال��ت��ي   2016 ال�ضارقة  لإم���ارة 

واملبادئ الدولية لالنتخابات.
وذكرت اجلمعية - يف تقريرها الر�ضمي - اأن النتخابات متت يف نطاق عال جدا 

من املهنية والنزاهة وال�ضفافية واملو�ضوعية وامل�ضداقية.
للجنة  تقريرها  الإن�����ض��ان  حلقوق  الإم����ارات  جمعية  ت�ضليم  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
العليا لالنتخابات مبقر املجل�س ال�ضت�ضاري بح�ضور كل من امل�ضت�ضار من�ضور 
اأحمد �ضعيد اجلروان  اللجنة  العليا وع�ضوي  اللجنة  حممد بن ن�ضار رئي�س 
�ضر  اأم��ني  علي  اآل  ح�ضن  ويو�ضف  طليعة  بن  �ضلطان  عبدالرحمن  والقا�ضي 

اللجنة العليا.

قام بت�ضليم التقرير كل من حممد �ضامل بن �ضويعن الكعبي رئي�س اجلمعية 
وعبيد علي ال�ضام�ضي ع�ضو جمل�س الإدارة.

ما جاء يف  اللقاء جممل  الكعبي خالل  بن �ضويعن  �ضامل  وا�ضتعر�س حممد 
مفادها  والتي  النتخابات  ب�ضاأن  اجلمعية  وتقييم  راأي  خال�ضة  من  التقرير 
اأن اجلمعية مل تلحظ اأو ت�ضجل اأي انتهاكات اأو خرق ج�ضيم لأحكام القانون 
العالية من الن�ضباط والحرام  الروح  الفخر والعتزاز  واأن ما يبعث على 
العليا لنتخابات  اللجنة  النتخابية  العملية  اأط��راف  بها  التي حتلى  واملهنية 

املجل�س ال�ضت�ضاري واللجان العاملة واملر�ضحون والناخبون .
والبالغ  الن�ضان  حلقوق  الم���ارات  جمعية  مراقبي  انطباع  التقرير  وت��ن��اول 
عددهم 12 مراقبا يف الأيام الأربعة و�ضملت الدوائر النتخابية الت�ضع املوزعة 
خورفكان  ومدينة  الذيد  ومدينة  ال�ضارقة  مدينة  ال�ضارقة  اإم��ارة  م��دن  على 
البطائح  ومنطقة  احل��م��ري��ة  ومنطقة  احل�ضن  دب��ا  وم��دي��ن��ة  كلباء  وم��دي��ن��ة 

ومنطقة مليحه ومنطقة املدام اإ�ضافة اىل الرقابة على عملية الفرز لالأ�ضوات 
التجربة النتخابية  اأن هذه  .. موؤكدا  القا�ضمية  النتخابية يف مقر اجلامعة 
التي تعتربها اجلمعية بداية لعهد جديد وم�ضرق يف جت�ضيد املواطنة وحتمل 

املواطن الماراتي لدوره وم�ضوؤولياته يف بناء �ضرح دولته واإماراته.
اللجنة  واأع�ضاء  ن�ضار  بن  من�ضور  امل�ضت�ضار  عليه  اطلع  الذي  التقرير  واأ�ضار 
حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  املميز  ال��دور  اإىل  العليا 
القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة ومتابعة �ضموه وحجم اهتمامه 
وتاأكيده على وجوب اأن تكون هذه التجربة النتخابية متميزة الأداء ومتميزة 
مادية  اإمكانات  من  �ضموه  �ضخره  ما  النزاهة يف ظل  يف  ال�ضفافية ومميزة  يف 
وب�ضرية لتقدمي اأف�ضل ما ميكن تقدميه من موؤ�ض�ضات الإمارة املدنية والأمنية 

جلمهور الناخبني.
اأع�ضاء  وجميع  ن�ضار  بن  من�ضور  للم�ضت�ضار  اجلمعية  �ضكر  التقرير  و�ضجل 

اللجنة العليا واأع�ضاء جلنة اإدارة النتخابات وروؤ�ضاء واأع�ضاء مراكز النتخاب 
للمجل�س ال�ضت�ضاري ملا اأبدوه جميعا من ح�ضن التعاون والتن�ضيق والهتمام 
التعاون  لهذا  نتيجة  اأ�ضبحوا  الذين  اجلمعية  مراقبي  دور  وتعزيز  بتمكني 
لهذا  نتيجة  امل��راق��ب  دور  تخطى  بل  النتخابية  العملية  يف  وفاعلني  �ضركاء 
التعاون دور املالحظ وامل�ضاهد لي�ضبح �ضريكا يف الراأي وامل�ضورة ل�ضمان نزاهة 

و�ضفافية النتخابات.
لرئي�س  العليا  اللجنة  واأع�ضاء  �ضكره  ن�ضار عن  بن  امل�ضت�ضار من�ضور  واأع��رب 
�ضويعن  ب��ن  ���ض��امل  حممد  الن�����ض��ان  حل��ق��وق  الم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س 
الإداري  وطاقمها  القانوين  ومل�ضت�ضارها  اجلمعية  جمل�س  ولأع�ضاء  الكعبي 
الذي نفذ بكل مهنية وم�ضوؤولية والتزام ومو�ضوعية دوره الرقابي على م�ضار 
يف  وامل�ضاهم  ال�ضريك  دور  مبثابة  كان  اجلمعية  دور  اأن  موؤكدا   .. النتخابات 

اإجناح النتخابات.

حاكم ال�سارقة ي�سهد افتتاح موؤمتري اكت�ساف االأدوية والعالج ال�سابع والتقنية احليوية الرابع

من�سة تفاعلية وحلقة و�سل بني الطلبة والوزارة

 الرتبية تطلق بوابة الكرتونية ت�ستهدف خريجي الثاين ع�سر
اأمل الكو�س: البوابة الإلكرتونية تربط طلبة الثانوية مب�ستقبلهم املهني واجلامعي

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و/ ا�����ض����رف 
كونهريى ثريى  - هندي 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
   )1497006( رق���������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

   056/3683858

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ طاهر حممود 
حممد ع��ارف  - باك�ضتان 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
  )0159171( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

   050/5610080

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ حممد ار�ضاد 
باك�ضتان   - لقمان  حممد 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
   )1919852( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

   050/5110945

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ نان�ضى ريكايو 
م�ضبال�ضيدو      - الفلبني 
�ضفره  ج����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
   )1445201( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

   050/6477046

فقدان جواز �سفرت
ري�س  املدعو/ حممد  فقد 
باك�ضتان   - خ����ان  م��ظ��ف��ر 
�ضفره  ج����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
   )9917292( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

   050/9878307

فقدان جواز �سفرت
مانيل  امل��������دع��������وة/  ف������ق������دت  
م����ان����اج����ال����ي����ك����ا رات����ان����اي����اك����ي 
موديانا�ضيالجي    رات��ان��اي��اك��ي 
جواز   - اجلن�ضية  �ضريلنكا   -
�ضفره رقم )4651780(   من 
بتليفون  الت�ضال  عليه  يجده 

رقم 055/5397573   

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ نان�ضي ا�ضامه 
ب�ضر عبدالعظيم     - م�ضر 
�ضفره  ج����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
   )6037063( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

   050/6725303

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �ضالح عبداهلل 
�ضالح ال��رداع��ى   - اليمن 
�ضفره  ج����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
   )05592205( رق�����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

   050/8666501

اعالن تغيري ا�سم
ان���ا ن��ات��اراج��ان ان��ي��ل ك��وم��ار- وال���د ���ض��ان��دوا-وح��ام��ل ج���واز ال�ضفر 
الهندي رقم )M1364994( ال�ضادر يف ابوظبي يف 25/9/2014 
واملقيم الدائم يف بالفلال بوثانفيديو -فاركال مركز بريد منطقة 
18084 اغري  ب��ري��د  ت��راف��ن��درم، ك��ريل وامل��ق��ي��م حاليا يف ���ض��ن��دوق 
مبوجب هذا العالن ا�ضم ابني القا�ضر �ضاندو، حامل جواز ال�ضفر 
الهندي رقم )M5259317( ال�ضادر يف ابوظبي يف 20/4/2015 

من �ضاندو اىل �ساندو انيل كومار مع النفاذ الفورى لذلك.
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•• اأبوظبي -وام:

ب��رع��اي��ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ م��ن�����ض��ور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�س  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزير  ال��وزراء 
للرقابة  اأبوظبي  اإدارة جهاز  جمل�س 
الغذائية ..تنطلق اليوم يف يف مركز 
الوطني للمعار�س فعاليات  اأبوظبي 
الزراعية  العاملي لالبتكارات  املنتدى 
ا�ضراتيجية  وب�����ض��راك��ة   )GFIA(
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  مع 
بهدف ح�ضد اجلهود العاملية لتوفري 
م��ا يكفي م��ن ال��غ��ذاء الآم���ن واملفيد 
لعدد متزايد من �ضكان الكوكب ودعم 
الرامية ملكافحة واح��دة من  اجلهود 
اأكرب التحديات التي يواجهها العامل 

ال�ضعد  ي��و���ض��ف  ع��ل��ي  وق�����ال  ال���ي���وم. 
مدير اإدارة الت�ضال وخدمة املجتمع 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  يف 
للمنتدى  اجل��ه��از  دع���م  اإن  ب��الإن��اب��ة 
ي��ن�����ض��وي حت���ت ه���دف الأ���ض��ا���ض��ي يف 
غذائي  جمتمع  حتقيق  وه��و  اجلهاز 
بواقع  والرت�����ق�����اء  وم�������ض���ت���دام  اآم�����ن 
اأبوظبي  اإم����ارة  ال��زراع��ي يف  ال��ق��ط��اع 
برامج  ع���ل���ى  ال���رك���ي���ز  خ�����الل  م����ن 
لتحقيق  ال��زراع��ي��ة  والتنمية  ال��دع��م 
ال����ض���ت���دام���ة ع���رب ت��وظ��ي��ف اأح����دث 
ا�ضراتيجيات  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال���غ���ذاء انطالقا  ذك��ي��ة ت��ع��زز ق��ط��اع 
م���ن اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي وو����ض���ول اإىل 
البتكار  اأن  اإىل  لفتا  اأج��م��ع  ال��ع��امل 
ميثل دورا جوهريا يف كافة جمالت 

�ضيما  ال��ع��م��ل ل  وق��ط��اع��ات  احل���ي���اة 
وقطاع الغذاء ب�ضكل اأ�ضا�ضي.

اأبوظبي  ج��ه��از  اأن  ال�����ض��ع��د  واأ����ض���اف 
الدوام  ي�ضعى على  الغذائية  للرقابة 
على  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ان��ة  ت��ر���ض��ي��خ  اإىل 
وحتويلها  ال��ع��امل��ي��ة  ال���غ���ذاء  خ��ارط��ة 
املوؤ�ض�ضات  لكافة  مثايل  اأمن���وذج  اإىل 
والزراعة  بالأغذية  املعنية  الدولية 
..م�ضريا اإىل اأن اجلهاز حري�س على 
مل��ا ي�ضلطه  دع��م ه��ذا احل��دث املتميز 
م���ن ���ض��وء ع��ل��ى ال�����دور ال����ذي يقوم 
العامل  ح��ول  واملبتكرون  العلماء  ب��ه 
التقنيات  اأح����دث  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  يف 
وو�ضائل  اأدوات  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ب��ت��ك��رة 
الزراعة  بقطاع  الرت��ق��اء  �ضاأنها  من 
والتغلب على الق�ضايا التي حتد من 

منوه كنق�س املياه والتلوث والتغيري 
احلراري.

و�ضي�ضهد املنتدى العاملي لالبتكارات 
ال���زراع���ي���ة ال����ذي ي�����ض��ت��م��ر ي��وم��ني و 
ال�ضرق  ال����دويل  ال���دواج���ن  م��ع��ر���س 
الأو�ضط واأفريقيا املرافق له م�ضاركة 
للتقنيات  ع��ار���ض��ا   450 م��ن  اأك����ر 
اأبوظبي  م���ن  ي��ج��ع��ل  مم���ا  امل��ب��ت��ك��رة 
حم��ط��ة لأك�����رب ف��ع��ال��ي��ة زراع����ي����ة يف 
املنطقة حيث يتوقع املنظمون ارتفاع 
عدد الزوار اإىل 9 الف زائر من 88 
دولة مقابل 4 الف و550 زائرا من 
85 دولة العام املا�ضي لرتفع بذلك 
فى   63 اإىل  الدولية  امل�ضاركة  ن�ضبة 
املائة بعد اأن كانت 42 يف املائة العام 
املا�ضي. ويتوقع اأن ي�ضل عدد الوفود 

اإىل  35 وفدا  اإىل  امل�ضاركة  الوزارية 
جانب 225 عاملا �ضيتم ا�ضت�ضافتهم 
اأك���ر من  اإليهم  يتحدث  ال��ع��ام  ه��ذا 
ابتكارا   62 ع���ن  م��ت��ح��دث��ا   130

يطرحها املنتدى.
اأبوظبي  ج���ه���از  دع����م  ج���ان���ب  واإىل   
املنتدى  الغذائية له يحظى  للرقابة 
اأي�ضا  ال��زراع��ي��ة  لالبتكارات  العاملي 
ومبادرة  ه��ول��ن��دا  مملكة  م��ن  ب��دع��م 
ك��ل��ي��ن��ت��ون ل��ل��م��ن��اخ وال��ب��ن��ك ال����دويل 
وج����ام����ع����ة ف���اغ���ن���ن���غ���ن وم����رك����زه����ا 
ال�ضت�ضارية  املجموعة  و  ل��الأب��ح��اث 
ومن�ضة  الدولية  الزراعية  لالأبحاث 
اإ���س اآي اإي��ه وج��ل��وب��ال ج��ي اأي��ه ب��ي و 
ك���ول ف����ارم و ���ض��ي ت��ي اإي����ه واأري���زون���ا 
لل�ضناعات  الإم���ارات���ي���ة  وال�����ض��رك��ة 

املزارعني  خ��دم��ات  وم��رك��ز  الغذائية 
يف اأبوظبي ومركز الأمن الغذائي يف 

اأبوظبي ومعهد م�ضدر.
اجتماعا  امل��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات  وت�ضهد 

يتناول  ي�ضم جمموعة من اخلرباء 
الغذائي: من  الأم��ن  اأج��ل  املياه من 
من  ال�ضتدامة  اإىل  امل���وارد  يف  ال�ضح 

خالل البتكار اجلماعي.

و�ضيقدم الجتماع اقراحات متعلقة 
مب��اه��ي��ة ال��ع��م��ل اجل���م���اع���ي ال����الزم 
ل�����ض��م��ان ت��ك��ي��ف ال����زراع����ة م���ع هذه 

املنهجيات للحد من ندرة املياه.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�ضارقة �ضل�ضلة من ور�س  نظمت مفو�ضية مر�ضدات 
تراوح  اللواتي  الزهرات  مب�ضاركة  التدريبية  العمل 
اأعمارهن ما بني 7 - 11 عاماً، واملر�ضدات من الفئات 
العمرية ما بني 12 - 15 عاماً، خالل �ضهري يناير 
الإبداعية  والقدرات  املهارات  تنمية  بهدف  وفرباير، 
لدى الفتيات املنت�ضبات اإىل املفو�ضية يف جمالت الفن 

والبتكار والإبداع.
عنوان  حت��ت  اأق��ي��م  ال���ذي  الأول،  ال��ربن��ام��ج  وينق�ضم 
عنوان  الوىل  حتمل  ور���ض��ت��ني:  اإىل   ، بالفن  الإب����داع 
لوحتي بلوين وت�ضعى لتنمية احل�س اخليايل الإبداعي 
واملهارات الفنية وروح العمل اجلماعي. يف حني هدفت 
اإىل  مكان  يا  ك��ان  عنوان  حملت  التي  الثانية  الور�ضة 
ومهارات  واخليال  الق�ض�ضي  ال�ضرد  مهارات  تطوير 

الكتابة لدى املر�ضدات.
مفو�ضية  يف  م�ضاعد  مدير  ال�ضام�ضي،  �ضيخة  وقالت 
املهارات  اإىل تعزيز وتنمية  ال�ضارقة: ن�ضعى  مر�ضدات 

حتقيق  يف  ال��ور���س  ه��ذه  مثل  وت�ضاهم  فتياتنا،  ل��دى 
الإبداعية  املهارات  و�ضقل  بتطوير  املتمثلة  الأه��داف 
الفتيات  العمل اجلماعي لدى  روح  واملعرفية وغر�س 
امل�����ض��ارك��ات، ون��ح��ن على ثقة ت��ام��ة ب���اأن امل��ع��رف��ة التي 
�ضيح�ضلن عليها �ضت�ضاعدهن يف م�ضريتهن الدرا�ضية، 

ويف حياتهن العامة على حد �ضواء . 
من  فتاة  ك��ل  اإع��ط��اء  مت  ال�ضام�ضي:  �ضيخة  واأ���ض��اف��ت 
ال��ف��ت��ي��ات امل�����ض��ارك��ات يف ور���ض��ة ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي��ة لوحة 
قيا�س 50×50 �ضم مع خمطط عام للر�ضم بحرية 
اللوحات  جتميع  مت  ثم  خمتلفة،  تقنيات  با�ضتخدام 
مذهلة  فنية  لوحة  لت�ضكيل  الفتيات  اأجن��زت��ه��ا  التي 
تعك�س معامل ال�ضارقة. يف حني اأتاحت الور�ضة الثانية 
الكتابة  م��ه��ارات  لتعلم  امل�ضاركات  للفتيات  الفر�ضة 
ل�ضنع  يبنينها  معينة  م���ادة  ب��ا���ض��ت��وح��اء  الق�ض�ضية 

جم�ضم خ�ضبي ثالثي الأبعاد .
�ضناعة  بعنوان  عمل  ور���ض��ة  يف  الفتيات  �ضاركت  كما 
حيث  ال�ضارقة  م��ر���ض��دات  مفو�ضية  نظمتها  الفخار 
الطني  مادتي  باأ�ضول  املنت�ضبات  الفتيات  تعريف  مت 

وطرق  الطني  واأن���واع  الفخاريات،  وت��اري��خ  وال��ف��خ��ار، 
حت�ضريه خالل اجلزء النظري من ور�ضة العمل التي 
العملي  اجل��زء  يف  الفتيات  و�ضاركت  موؤخراً.  اختتمت 
واخلزف،  الفخار  �ضناعة  كيفية  بتعلم  الور�ضة  م��ن 
قطع  وت�ضكيل  �ضب  بعملية  الفتيات  انخرطت  حيث 
الفخار، قامت كل فتاة بعمل قطتها الفخارية اخلا�ضة 

يف ختام الور�ضة.
ويف اإطار التعاون مع موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للفنون نظمت 
مفو�ضية مر�ضدات ال�ضارقة زيارة للزهرات واملر�ضدات 
دعوة  ت�ضمن  ال���ذي   . بالعربي   do it معر�س  اإىل 
جمموعة من فناين املنطقة لكتابة تعليماتهم الفنية 
التي ميكن للم�ضاركني ا�ضتخدامها لبتكار اأعمال فنية 
جديدة ت�ضبح جزءاً من املعر�س. �ضاركت الزهرات و 
املر�ضدات يف تفعيل تعليمات الفنانة اآية حيدر، بعنوان 

الهجرة ، كجزء من معر�س do it بالعربي .
وقالت �ضيخة ال�ضام�ضي: �ضهدت ور�ضة �ضناعة الفخار 
كل  قامت  امل�ضاركات،  الفتيات  قبل  من  كبرياً  حما�ضاً 
واحدة منهن ب�ضناعة وعاء فخاري خا�س بها كتذكار 

تفعيل  م��ن  الفتيات  تعلمت  فيما  امل��ن��زل،  يف  لو�ضعه 
الفنانة اآية حيدر كيفية طي الأوراق على �ضكل طائر 
ال�ضحن  با�ضتخدام وثائق  املهاجرة  البل�ضون والطيور 
اتباعاً لتعليمات الفنانة بت�ضليط ال�ضوء على الهجرة 

والتوا�ضل بني النا�س. 
وكانت احلركة الإر�ضادية قد انطلقت يف اإمارة ال�ضارقة 
ال�ضبع،  الإم�����ارات  لت�ضمل  انت�ضرت  ث��م   1973 ع��ام 
تتويج  مت  اأن  اإىل  الك�ضفية  احل��رك��ة  ت��ط��ورت  ح��ي��ث 
عام  يف  الإم��ارات��ي��ات  املر�ضدات  جمعية  بتاأ�ضي�س  ذل��ك 
التي  ال�ضارقة  مر�ضدات  مفو�ضية  وتهدف   .1979
ال�ضارقة،  ال�ضمو حاكم  حتظى برعاية قرينة �ضاحب 
رئي�ضة  القا�ضمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة  �ضمو 
رعاية  اإىل  بال�ضارقة،  الأ�ضرة  ل�ضوؤون  الأعلى  املجل�س 
الإلهام  مب�ضادر  ومدهم  وحتفيزهم  امل�ضتقبل  اأجيال 
ق��ادري��ن ع��ل��ى تنمية وتطوير  ي��ك��ون��وا م��واط��ن��ني  ك��ي 
وطنهم، والإ�ضهام يف تطوير وبناء العامل اأجمع، وذلك 
من خالل توفري منرب للفتيات للم�ضاهمة يف اإطالق 

العنان لقدراتهن الكامنة وتطويرها.

برعاية من�سور بن زايد 

انطالق املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية يف اأبوظبي اليوم

�سممت لتطوير القدرات والعمل اجلماعي لدى الفتيات 

مفو�سية مر�سدات ال�سارقة تطور املهارات القيادية
 واالإبداعية لدى الفتيات من خالل ور�س تدريبية

•• دبي-وام:

افتتح �ضعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة 
الذي  للمتعاملني  ال�ضعادة  اأ�ضبوع  فعاليات  بدبي  وامل��وا���ض��الت  الطرق 
ا�ضراتيجية  اط��ل��ق  كما  ال��ت��وايل.  على  ال��راب��ع��ة  لل�ضنة  الهيئة  تنظمه 
لإمارة  ال�ضراتيجية  اخلطة  مع  ان�ضجاما  تاأتي  التي  للهيئة  ال�ضعادة 
دبي 2021 التي تت�ضمن بني حماورها الرئي�ضة حمور حتقيق ال�ضعادة 
منها  حم��ورا   12 على  للهيئة  ال�ضعادة  ا�ضراتيجية  وت�ضتمل  لل�ضكان. 
�ضتة حماور على امل�ضتوى املجتمعي و�ضتة حماور على امل�ضتوى الفردي 
وهي التعليم عرب دعم املبادرات التي ت�ضهم يف ت�ضجيع القراءة وت�ضجيع 
املعرفة وتنمية املهارات الفردية واحلوكمة والرعاية ودعم اقت�ضاد دبي 

الأعمال وحت�ضني م�ضتوى احلياة  ازده��ار  التي ت�ضهم يف  املبادرات  ودعم 
القادمة  لالأجيال  اأف�ضل  م�ضتقبل  اأج��ل  من  البيئة  بتح�ضني  والهتمام 
واحلفاظ على �ضحة ال�ضكان واحلفاظ على الرابط بني اأفراد املجتمع 

وتعزيز العالقة مع املتعاملني اإ�ضافة ملحوري املجتمع والعالقات.
ت�ضميمها  مت  التي  للمتعاملني  ال�ضعادة  اأ�ضبوع  من�ضة  الطاير  وتفقد 
بطريقة مبتكرة تعرب عن جتربة املتعاملني مع خدمات الهيئة يف جمال 
لأ�ضحاب  خم�ض�س  اأحدهما  للمن�ضة  مدخالن  يوجد  حيث  املوا�ضالت 
املركبات اخلا�ضة كي يتعرفوا اإىل اخلدمات والتطبيقات الذكية املتعلقة 

مبعامالتهم وخ�ض�س املدخل الثاين مل�ضتخدمي املوا�ضالت العامة.
وا�ضتمع املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�ضالت 
بدبي خالل تفقده من�ضة الهيئة ل�ضرح من يو�ضف الر�ضا املدير التنفيذي 

يت�ضمنها  التي  الفعاليات  عن  املوؤ�ض�ضي  الإداري  الدعم  خدمات  لقطاع 
اأ�ضبوع ال�ضعادة الذي ت�ضتمر فعاليته حتى تاريخ 20 فرباير احلايل منها 
وا�ضتعرا�س  الذكي  را�ضد  بن  حممد  جمل�س  نظام  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
الأفكار واملالحظات التي ترد من اجلمهور للهيئة وكيفية التعامل معها 
عرب فريق العمل الداخلي اخلا�س باملبادرة يف الهيئة اإ�ضافة اإىل طريقة 
تكرمي اأ�ضحاب الأفكار واملقرحات املبدعة واملجدية ف�ضال عن ا�ضتمال 
الفعاليات على ا�ضت�ضافة متحدثني خارجيني يقدمون ثالث حما�ضرات 
خدمة  يف  اجل��دي��د  التوجه  موا�ضيع  تتناول  الهيئة  يف  الو�ضل  بقاعة 

املتعاملني و نظام القراحات و اليوم العاملي لل�ضعادة .
واطلع �ضعادة مطر الطاير على اجلهاز التقني لتدريب ال�ضائقني ذاتيا 
الذي يتم من خالله حماكاة قيادة املركبات يف خمتلف الظروف والأحوال 

اجل��وي��ة ك��م��ا اط��ل��ع ع��ل��ى رك���ن م��ب��ادرة اق����راأ اأك���ر ال��ت��ي تتيح للجمهور 
التعرف اإىل اجلهود التي تبذلها الهيئة لن�ضر ثقافة القراءة والطالع 
على م�ضتوى املدار�س وما يتبع ذلك من توفري مكتبات للكتب ال�ضمعية 
التي  املعاقني  والرقمية لرواد حمطات املرو ف�ضال عن ركن خلدمات 

توفرها الهيئة لهذه الفئة.
ويت�ضمن ا�ضبوع املتعاملني يف ختام فعاليته حفل ت�ضتاهل لتكرمي اأ�ضحاب 
البالغات املهمة والقراحات املجدية الواردة من متعاملي الهيئة عرب 
نظام مدينتي واأف�ضل موؤ�ض�ضة يف خدمة املتعاملني واأف�ضل اإدارة خدمية 
نتائج  خدمة  م��زود  واأف�ضل  املتعاملني  خدمة  لإدارة  دعم  اإدارة  واأف�ضل 
املتعاملني واأف�ضل مركز يف خدمة املتعاملني واأف�ضل موؤ�ض�ضة يف تقدمي 

اخلدمات الإلكرونية.

طرق دبي تطلق فعاليات اأ�سبوع ال�سعادة للمتعاملني لل�سنة الرابعة على التوايل وا�سرتاتيجية ال�سعادة للهيئة

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :   

   

               
املودعة حتت رقم :    238411                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  42

خدمات الهند�ضة املعمارية؛ تخطيط املدن؛ الهند�ضة الإن�ضائية؛ هند�ضة التعدين؛ اخلدمات الكيميائية؛ علوم 
الكمبيوتر؛ الهند�ضة؛ ت�ضميم الديكور الداخلي؛ ال�ضت�ضارات الإعالمية، وهي ال�ضت�ضارات الفنية يف جمال 
ال�ضحافة والعالقات العامة؛ الفيزياء )البحوث(؛ برجمة الربجميات؛ حتليل الإجهاد )تخطيط البناء(؛ 
الر�ضم الفني؛ امل�ضح، املدرجة يف الفئة 42؛ البحوث، بناء مناذج لأغرا�س البحث وتطوير املنتجات التقنية، 
والبحوث يف جمال التكنولوجيا ال�ضفن؛ ت�ضميم وتطوير برامج الكمبيوتر يف جمال ال�ضفن؛ اختبار املواد؛ 
البيانات يف  امل�ضح يف �ضياق حتليل  ال�ضفن،  التفتي�س والعمليات احل�ضابية يف جمال  الفنية،  القيا�ضات  اإج��راء 
جمال ال�ضفن، ال�ضت�ضارات الفنية، التخطيط والتطوير التقني، واإدارة امل�ضاريع الفنية فيما يتعلق مب�ضاريع 
بناء ال�ضفن؛ هند�ضة احل�ضابات، الأبعاد والت�ضميم فيما يتعلق ال�ضفن؛ توفري املعلومات الفنية فيما يتعلق 
بال�ضفن؛ ر�ضد احلالة التقنية لل�ضفن، املدرجة يف الفئة42؛ ال�ضت�ضارات الفنية يف جمال احلو�ضبة؛ تركيب 
و�ضيانة برامج الكمبيوتر؛ تاأجري من�ضاآت معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر؛ التحليل الفني للبنى التحتية 
والال�ضلكية؛  ال�ضلكية  الت�ضالت  واأجهزة  للمن�ضاآت  الفنية  والإدارة  الفني  الت�ضميم  املعلومات؛  لتكنولوجيا 

اإدارة املوقع امللوث، وبالتحديد الت�ضميم الفني مل�ضاريع تطهري املمتلكات؛ تاأجري الكمبيوتر.
و�ضف العالمه :  العبارة .Engineering tomorrow. Together  مكتوبة بحروف لتينية

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :    

املودعة حتت رقم :    241307  بتاريخ : 2015-10-06
تاريخ ايداع الولوية :     

با�ضم  : واكوم كو.، ال تي دي.
 وعنوانها: 2- 510 – 1 تويونوداي، كازو - �ضي، �ضايتاما 349 -1148، اليابان 

 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 9
لوحدة  الإلكرونية  الأق��الم  الكمبيوتر؛  لأجهزة  اللوحية  الدخ��ال  �ضا�ضات  الرقمية؛  املحولت  الإدخ���ال؛  تن�ضيق  معدات 
العر�س املرئي ؛ �ضا�ضات تعمل باللم�س لأجهزة الكمبيوتر؛ األواح الكتابة الإلكرونية؛ اأجهزة الإدخال لأجهزة الكمبيوتر؛ 
اأجهزة معاجلة البيانات؛ برامج الإدخال للكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر لت�ضجيل واإدخال معاجلة املعلومات؛ اآلت و اأجهزة 
برامج  ال��ي��د؛  بخط  الل��ك��روين  والتوقيع  الر�ضومات  لت�ضجيل  وال��ربجم��ي��ات  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  واأج��زائ��ه��ا؛  اإلكرونية 
برامج  �ضخ�ضية؛  رقمية  م�ضاعدات  الت�ضالت؛  واأج��ه��زة  اآلت  اإلكرونية؛  واأج��ه��زة  اآلت  الكمبيوتر؛  اأجهزة  الكمبيوتر؛ 
املحمولة؛  الهواتف  الكمبيوتر عليها؛  برامج  ت�ضجيل  يتم  التي  البيانات  نقل  للتحميل(؛ و�ضائل  قابلة  )برامج  الكمبيوتر 
الكري�ضتال  ع��ر���س  ���ض��ا���ض��ات  ال��رق��م��ي��ة؛  ال��ك��ام��ريات  ال��ت��ل��ف��زي��ون؛  ج��ه��از  الكمبيوتر؛  لأج��ه��زة  ب��رام��ج  الكمبيوتر؛  ب��رام��ج 
مع  امل�ضجلة  امل�ضغوطة  والقرا�س  الإلكرونية  الدوائر  حا�ضبة؛  الآت  الب�ضرية ،القرا�س  املمغنطة؛  ال�ضائل؛ الأقرا�س 
الرقمية  باللم�س  للم�ضاعدات  تعمل  ال�ضائل؛ �ضا�ضات  الكري�ضتال  �ضا�ضاث  على  باليد  املحمولة  برامج م�ضجلة لاللعاب 
تطبيقات  الطرفية(؛  الكمبيوتر  )اجهزة  )امل��او���س(  بالكمبيوتر  التحكم  جهاز  الطرفية؛  الكمبيوتر  اأجهزة  ال�ضخ�ضية؛ 
اأجهزة  الذكي؛  الهاتف  املحمول؛  الكمبيوتر  اأجهزة  ؛  اللكرونية  ال�ضخ�ضية  الجندة  للتحميل؛  قابلة  الكمبيوتر  برامج 
خ�ضي�ضا  �ضنعت  حقائب  اللكرونية؛  الجهزة  على  لال�ضتخدام  اق��الم  وه��ي  اللكرونية  الق��الم  اللوحي؛  الكمبيوتر 

لأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ القرطا�ضية اللكرونية.
و�ضف العالمه :  الكلمة: BAMBOO  مكتوبة باحرف لتينية 

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله بالربيد امل�ضجل 

وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :    

         

                                         
املودعة حتت رقم :    239145                            بتاريخ : 2015-08-24

تاريخ ايداع الولوية : 1 يونيو 2015 
با�ضم  : بانا�ضونيك كوربوري�ضني

 وعنوانها: 1006، اوازا- كادوما، كادوما- �ضي، او�ضاكا 8501-571، اليابان
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 9

الهواتف املحمولة؛ الهواتف الذكية؛ حمطات ال�ضا�ضات اللوحية؛ بطاريات قابلة لل�ضحن للهواتف املحمولة؛ 
الذكية؛ اجهزة حر  الهواتف  اأغطية  املحمولة؛   الهاتف  اأغطية  ؛  الذكية  للهواتف  لل�ضحن  بطاريات قابلة 
ال�ضا�ضات  كمبيوترات  حلمل  حقائب  الذكية؛  للهواتف  اليدين  حر  اجهزة  ؛   املحمولة  للهواتف  اليدين 

اللوحية.
و�ضف العالمه :  الكلمةELUGA  مكتوبة باحرف لتينية

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
                                         LUXURIOUS VOLUME    : لت�ضجيل العالمة التجارية التالية

      

                                            
املودعة حتت رقم :    241083                            بتاريخ : 2015-09-30

تاريخ ايداع الولوية :     
با�ضم  : كاو كابو�ضيكي كاي�ضا )التي تتاجر اأي�ضا با�ضم كاو كوربوري�ضن(

 وعنوانها: 14-10، نيهونبا�ضي كايابا�ضو 1- ت�ضومي، ت�ضوكو، طوكيو، اليابان
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 3

غري  م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  لو�ضن  ال�ضعر؛  كرميات  ال�ضعر؛  غ�ضولت  ؛  لل�ضعر  امللطف  البل�ضم  ؛  ال�ضامبو 
ال�ضعر  الرغوة والبخاخ وامل�ضتح�ضرات لت�ضفيف  ال�ضعر؛  بال�ضعر؛ م�ضتح�ضرات لتغيري لون  طبية للعناية 
اللون؛ م�ضتح�ضرات التجميل؛ م�ضتح�ضرات غري  ال�ضعر ل�ضتعادة  ال�ضعر؛ معاجلات  اأ�ضباغ  ال�ضعر؛  ؛ جل 
طبية للعناية بالب�ضرة؛ املرطبات والكرميات، والغ�ضول، للج�ضم، الوجه، واليدين والقدمني؛ م�ضتح�ضرات 
امل�ضربة  املناديل  الوجه؛  اأقنعة  اجلمال؛  اأقنعة  ال�ضابون؛  والقدمني؛  واليدين  الوجه،  اجل�ضم،  لتنظيف 

بامل�ضتح�ضرات التجميلية؛ اأقنعة ، كرميات وم�ضتح�ضرات لتنظيف وحت�ضني مظهر الب�ضرة 
و�ضف العالمه :  العبارة: LUXURIOUS VOLUME مكتوبة باحرف لتينية 

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

ت���ب���ّن���ت جم���م���وع���ة ب���ري���د الإم��������ارات 
تقدمي  يف  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل 
بكل  املتعاملني  جل��م��ه��ور  اخل��دم��ات 
�������ض���ر ال���ت���ي ت��ت��ط��اب��ق مع  ���ض��ه��ول��ة ويمُ
اأحدث الجتاهات يف جمال اخلدمات 
لتوجهات  تلبية  العاملية  ال��ربي��دي��ة 
اإ�ضعاد  دولة الإمارات العربية بهدف 
باأدائها  ال���دائ���م  ل��الرت��ق��اء  امل��ج��ت��م��ع 
وتطوير اخلدمات املقدمة للجمهور. 
الذكية  اخلدمات  تطوير  ج��اء  وكما 
للمبادرة  ا���ض��ت��ج��اب��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
احلكومية غري امل�ضبوقة يف املنطقة، 
والتي وجه بتنفيذها �ضاحب ال�ضمو 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، ، املتمثل 
الثورة  ومواكبة  املتعاملني  اإ�ضعاد  يف 
ال��رق��م��ي��ة وحت���وي���ل جم��ت��م��ع دول���ة 
الإم��ارات اإىل جمتمع ذكي، وحتقيق 

روؤية احلكومة الذكية الرائدة. 
يف  التجاري  التنفيذي  امل��دي��ر  وق��ال 
ال�ضيد  الإم��������ارات  ب���ري���د  جم��م��وع��ة 
اإبراهيم بن كرم باأن جمموعة بريد 

الإمارات توّفر عدة خيارات يف تقدمي 
اخل�����������دم�����������ات 
ت�������������ض������ه������ي������ال 
ملني  للمتعا
�ضمنها  م������ن 
جتديد  خدمة 
��������ض�������ن�������ادي�������ق 
ال����������������ربي����������������د 
ل��������������الأف��������������راد 
وال�ضركات من 

جتديد ا�ضراكهم يف خدمة �ضناديق 
ال��ربي��د ل���دى ك��اف��ة م��ك��ات��ب الربيد 
118مكتب  ع��دده  البالغ  الدولة  يف 
 400 اأكر من  بريدي والتي توفر 
املجموعة  وت��ق��وم  للتجديد،  منفذ 
جلميع  ����ض���ه���ري���ن  م���ه���ل���ة  ب����اإع����ط����اء 
ا�ضراكاتهم  ل��ت��ج��دي��د  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ال�ضنوية خلدمة ال�ضناديق الربيدية 
 1/31 اىل   12/1 تاريخ  من  تبداأ 
من كل �ضنة. وبالن�ضبة للم�ضركني 
ي��ت��اأخ��رون ع��ن التجديد بعد  ال��ذي��ن 
الثاين(  )ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر   31 ت��اري��خ 
غرامة  ل���دف���ع  ع���ر����ض���ة  ���ض��ي��ك��ون��ون 
التاأخري. وبلغ عدد املتعاملني الذين 
قاموا بتجديد ا�ضراكهم عرب املوقع 

الهاتف  وت��ط��ب��ي��ق��ات  الإل�����ك�����روين 
للمجموعة  امل�����ت�����ح�����رك 
www.epg.gov.(

����ض���ه���ري  خ��������الل   .)ae
من  اأك��ر  التجديد  حملة 
يف  و  م�ضرك.   41000
املتعاملني  خ��دم��ة  جم���ال 
ا�ضتف�ضاراتهم  وت���ل���ق���ي 
اأو����ض���ح ب��ن ك���رم ب��اأن��ن��ا مل 
نغفل عن اأهمية التوا�ضل 
م���ع امل��ت��ع��ام��ل��ني اخل���ارج���ي���ني حيث 
اأف�ضل  الإم���������ارات  دول�����ة  ت�������ض���درت 
ا���ض��ت��ع��الم خ���دم���ات الربيد  م���راك���ز 
الأول  املركز  واحتلت  عاملياً،  املمتاز 
املتو�ضطة،  الفئة  2014 عن  ل�ضنة 
م����ن خ�����الل ف�����وز جم���م���وع���ة بريد 
مركز  ج����ائ����زة  ����ض���م���ن  الإم������������ارات 
الت�ضال العاملية »EMS« املخت�ضة 
توفري  جمال  يف  املمار�ضات  باأف�ضل 
للمتعاملني،  امل���م���ت���ازة  اخل����دم����ات 
اأول دولة عربية تفوز  وعليه تعترب 

بهذا الإجناز الدويل .
واأ�ضاف باإن مركز ات�ضال جمموعة 
الت�ضال  نقطة  هو  الإم���ارات  بريد 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ح��ي��ث اأن 

دقيقة  الن���ت���ظ���ار  وق�����ت  م��ت��و���ض��ط 
مو�ضحاً  واأ�����ض����اف   ، ف��ق��ط  واح�����دة 
للجودة  ����ض���ارم���ة  م���راق���ب���ة  ل��دي��ن��ا 
الرد  مت  املكاملات  جميع  اأن  ل�ضمان 
وجمموعة  وك��ف��اءة  ب�ضرعة  عليها 
تطوير  عملية  يف  الإم������ارات  ب��ري��د 
بهدف  الأنظمة  لتطوير  متوا�ضلة 
بالإ�ضافة  املتعاملني.  ر���ض��ا  تعزيز 
ميكن  الت�������������ض������ال،  م�����رك�����ز  اإىل 
جمموعة  مع  التفاعل  للمتعاملني 
ب��ري��د الإم�������ارات م���ن خ���الل موقع 
 ،  )www.epg.gov.ae(
وم������ن خ������الل ت���ط���ب���ي���ق���ات اجل������وال 
خلدمة  الل�������ك�������روين  وال������ربي������د 
custservice@( املتعاملني  

يعالج  ك��م��ا   .)epg.gov.ae
ا�ضتف�ضارات  اأي�ضا  الت�����ض��ال  مركز 
امبو�ضت  اإىل  امل��وج��ه��ة  اجل��م��ه��ور 
م���ن خ����الل م���رك���ز الت�������ض���ال رقم 
يرتبط  الذي   ،)600655555(
الآن مبركز الت�ضال املتكامل التابع 
ملجموعة بريد الإم��ارات كما د�ضنت 
للتوا�ضل  ج��دي��دة  ق��ن��وات  م���وؤخ���را 
و�ضائل  اىل  بالإ�ضافة  اجلمهور  مع 

التوا�ضل الجتماعي.

طحنون بن حممد يعزي معيوف 
حممد العامري بوفاة جنله

•• العني -وام: 

قدم �ضمو ال�ضيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�ضرقية 
�ضباح ام�س واجب العزاء اإىل ال�ضيد معيوف حممد العامري يف وفاة جنله م�ضلم 
وذلك مبنزل الأ�ضرة مبنطقة الرميلة يف مدينة العني داعيا اهلل تعاىل اأن يتغمد 
ال�ضرب  وذوي��ه  اأهله  يلهم  واأن  جناته  ف�ضيح  ي�ضكنه  واأن  رحمته  بوا�ضع  الفقيد 
وال�ضلوان. وعرب والد الفقيد عن امتنانه ل�ضموه مل�ضاركتهم اأحزانهم داعيا املوىل 

اأن يحفظه من كل مكروه. 

•• دبي-وام:

ت��راخ��ي�����س -  دائ����رة التخطيط وال��ت��ط��وي��ر-  اأط��ل��ق��ت 
مبادرة ب�ضمتي يف م�ضاركتي بالتعاون مع مدر�ضة اأبي 
ال�ضمو  �ضاحب  مل��ب��ادرة  ا�ضتجابة  وذل��ك  بدبي  حنيفة 
ال�ضيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
2016 عاما للقراءة يف الدولة.  اهلل بتخ�ضي�س عام 
التي  الفعاليات والربامج  وتنظم تراخي�س عددا من 
ت�ضمل  واملعرفة حيث  العلم  ثقافة  تر�ضيخ  اىل  تهدف 

الفعاليات العديد من الأن�ضطة الطالبية الهادفة اىل 
النفتاح  قيم  وتر�ضيخ  ال��ق��راءة  على  الطالب  حتفيز 
�ضت�ضهم  وال��ت��ي  الفكرية  م��ه��ارات��ه��م  وتنمية  وت��ع��زي��ز 
عارف  �ضعادة  وق��ال  واحل�����ض��اري.  العلمي  تفوقهم  يف 
التخطيط  لدائرة  التنفيذي  الرئي�س  الدحيل  عبيد 
والتطوير- تراخي�س - اإن مبادرة ب�ضمتي يف م�ضاركتي 
والقيام  والتميز  الإب��داع  ن�ضر  امل�ضاهمة يف  اإىل  تهدف 
بدور مهم لي�ضبح طالبنا من اأف�ضل طلبة العامل يف 

مهارات القراءة واملعرفة والتح�ضيل العلمي .

•• الفجرية -الفجر:

لأ�ضبوع  ال��ف��رع��ي��ة  اللجنة  ع��ق��دت 
اجتماعا  الفجرية  ب�ضرطة  امل���رور 
ت��ن�����ض��ي��ق��ي��ا ب��رئ��ا���ض��ة ال��ع��ق��ي��د على 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ي��م��اح��ي  را����ض���د 
ال��ف��رع��ي��ة لأ����ض���ب���وع امل�����رور ب�����اإدارة 
املرور والدوريات يف القيادة العامة 
لإع���داد  وذل���ك  ال��ف��ج��رية  ل�ضرطة 
الثاين  امل��رور  ل�ضبوع  والتح�ضري 
التعاون  جمل�س  ل��دول  والثالثني 
اخلليجي حتت �ضعار قرارك يحدد 
الفرة  خ����الل  وامل���ق���ام  م�����ض��ريك 
حيث  13-2016/3/17م  من 
اأو����ض���ح رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ب����اأن هذه 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ال�����ض��ن��وي��ة امل��ق��ام��ة على 

التعاون  جم��ل�����س  دول  م�����ض��ت��وى 
تاأتي �ضمن اخلطة ال�ضراتيجية 
بقاط  واخلا�ضة  الداخلية  ل��وزارة 
المن  حت�ضني  اىل  الهادفة  امل��رور 
وال�����ض��الم��ة و���ض��الم��ة ال��ط��رق من 
ال�ضراتيجيي  ال����ه����دف  خ�����الل 

�ضبط اأمن الطرق ،
العامة  ال���ق���ي���ادة  ع��م��ل��ت  وال������ذي   
ع��ل��ى تطبيقه  ال��ف��ج��رية  ل�����ض��رط��ة 
اىل  الرامية  ا�ضراتيجيتها  �ضمن 
وتقليل  احل������وادث  ن�����ض��ب��ة  خ��ف�����س 
ال���وف���ي���ات وت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون بني 
خم���ت���ل���ف ال���ق���ط���اع���ات واجل����ه����ات 
املنظومة  اىل  ل��ل��و���ض��ول  الخ����رى 
امل���ت���ك���ام���ل���ة ن���ح���و جم���ت���م���ع اآم�����ن 
وم�����ض��ت��ق��ر وخ������ال م����ن احل������وادث 

�ضرائح  ك���اف���ة  وت���وع���ي���ة  امل����روري����ة 
املجتمع .

وقد مت خالل الجتماع ا�ضتعرا�س 
خطة وفعاليات وموازنة الربنامج 

على  الت��ف��اق  كما مت   ، التف�ضيلية 
املراكز  ال��ت��وع��ي��ة يف  ت��رك��ي��ز ج��ه��ود 

ال���ت���ج���اري���ة ب������الإم������ارة والن����دي����ة 
بهدف  وامل�������دار��������س  ال���ري���ا����ض���ي���ة 
ال��و���ض��ول اىل اك���رب ���ض��ري��ح��ة من 
املجتمع خا�ضة طلبة املدار�س ، هذا 
بالإ�ضافة اىل عمل لقاءات مرئية 
و�ضمعية ل�ضباط املرور عرب و�ضائل 
واقامة نقاط توعية على  العالم 
توزيع  خاللها  من  يتم  الطرقات 
مل�ضتخدمي  وامل��ن�����ض��ورات  ك��ت��ي��ب��ات 
ار�ضادية  ن�ضائح  تت�ضمن  الطريق 
خمالفتها  م��ات�����ض��ب��ب  ع�����ادة  ال���ت���ي 
اىل وق��وع احل��وادث املرورية ، كما 
�ضيتم عمل تغطية �ضاملة للحملة 
و  للقيادة  اللكروين  املوقع  على 
اط���الع اجل��م��ه��ور ب��ك��ل ج��دي��د من 

الن�ضطة اول باأول .

واأ���ض��اف امل��الزم اول حممد ح�ضن 
التوعية  ف�����رع  م���دي���ر  ال���ب�������ض���ري 
والع������الم امل������روري ب��������الإدارة بان 
التي  للجهود  تاأتي مكملة  احلملة 
وال���دوري���ات  امل����رور  ادارة  ت��ن��ف��ذه��ا 
ب�ضرطة الفجرية من كافة امل�ضببات 
�ضالمتهم  ع��ل��ى  ت���ط���را  ق���د  ال���ت���ي 
 ( احلملة  �ضعار  يعك�س  اذ  املرورية 
�ضخ�ضية   ) قررك يحدد م�ضريك 
ف�ضرعة  ال��ق��ي��ادة  وح�����ض��ن  �ضاحبة 
يف  وت��ه��وره  وعجلته  مركبة  ق��ائ��د 
�ضوء  على  دليل  خ��ري  لهو  القيادة 
كل  على  اذ يجب  واخالقه  �ضلوكه 
القوانني  يحرم  ان  مركبة  قائد 
ال��ت��ي و�ضعت م��ن اجل  والن��ظ��م��ة 

�ضالمة وحياة كل فرد.

�سرطة الفجرية ت�ستعد الأ�سبوع املرور اخلليجي املوحد لعام 2016 حتت �سعار قرارك يحدد م�سريك 

تراخي�س تطلق مبادرة ب�سمتي يف 
م�ساركتي يف اإطار مبادرة عام القراءة 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ضت�ضفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

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

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

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية املدينة                       7468424
�ضيدلية المارات                    7474900
�ضيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• دبى -وام: 

العام  القائد  املزينة  اللواء خمي�س مطر  �ضعادة  ا�ضتعر�س 
ل�ضرطة دبي نتائج ور�ضة العمل مع �ضركاء وزارة الداخلية 
واملبادرات العاملية لتح�ضني ال�ضعور بالأمن بح�ضور العقيد 
ال�ضيخ حممد عبد اهلل املعال مدير الإدارة العامة للجودة 
ال�ضاملة. كما ح�ضر اللقاء املقدم الدكتور اأحمد زعل مدير 
املكتب التنظيمي للقيادة وبطي اأحمد بن دروي�س الفال�ضي 
مدير اإدارة الإع��الم الأمني وامل��الزم اأول حمدان حمد بن 
اإدارة  يف  التغيري  م�ضاريع  ف��رع  م��دي��ر  ال�ضام�ضي  ع��م��رية 
ال�ضراتيجية وتطوير الأداء يف وزارة الداخلية وممثلني 
�ضرح من  اإىل  املزينة  اللواء  وا�ضتمع   . واى  اى  �ضركة  من 
العمل مع  ور�ضة  ال�ضام�ضي عن خمرجات  امل��الزم حمدان 
 20 ال�ضركاء والنتائج املتوقعة منها .. كما مت ا�ضتعرا�س 
التي قدمها  الرائدة عامليا واملبادرات  املبادرات  مبادرة من 

ن�ضبة  ترفع  اأن  �ضاأنها  من  التي  العمل  ور�ضة  يف  ال�ضركاء 
ال�ضعور بالأمن حيث مت اختيار 10 مبادرات ذات الأولوية 
برامج  ال��وزراء وهي مبادرات يف  ملجل�س  رفعها  ليتم  منها 
حماية الأطفال وبرامج الأمن املدر�ضي والتقدير واجلوائز 
وال�ضهادات وال�ضتقرار الجتماعي والقت�ضادي واملبادرات 
الأ�ضرع  وال�ضتجابة  ال�ضكانية  الفئات  جلميع  ال�ضلة  ذات 
ال�ضفافية  من  اأك��رب  قدر  وتوفري  ال�ضاعات  ترويج  لوقف 
وحت�ضني  الرئي�ضية  الأم��ن��ي��ة  الق�ضايا  م��ع  التعامل  عند 
وال�ضتعانة  الأم��ن��ي��ة  الإل��ك��رون��ي��ة  امل��واق��ع  على  ال��رق��اب��ة 
باأ�ضحاب النفوذ لن�ضر ر�ضائل التعاون مع وزارة الداخلية 
عرب و�ضائل الإعالم الجتماعية والقيام بحمالت توعوية 

متعددة اللغات عن الأمن للمجموعات امل�ضتهدفة.
كما متت مناق�ضة الآلية احلديثة ل�ضتبيان ن�ضبة ال�ضعور 
بالأمان ومت من خاللها اختيار امل�ضتهدف املطلوب لدعم 

ن�ضبته .

•• دبي-وام: 

اأدي��ب البلو�ضي  مت ام�س اطالق مركز 
وا�ضت�ضافة  ب��دع��م  الأج���ي���ال  مل��ح��اك��اة 
والبتكار  ل����الإب����داع  ح���م���دان  م���رك���ز 
ب���ن را����ض���د لتنمية  مب��وؤ���ض�����ض��ة حم��م��د 

امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة.
ال�ضحفي  امل���وؤمت���ر  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
البتكارية  ال�����ض��راك��ة  ع���ن  ل���الإع���الن 
ب��ني امل��رك��ز وجم��م��وع��ة م����ارو حللول 
ابتكار حلول  التكنولوجيا كوريا حول 
وهي  جم���الت  ث��الث��ة  يف  تكنولوجية 

تكنولوجيا املعلومات التعليم والتقنية 
الروبوت وحلولها املتعددة.

لالإبداع  حمدان  مركز  وق��ع  ذل��ك  اىل 
والبتكار اتفاقية تعاون مع �ضركة زوم 
وطنية  �ضركة  وه��ي  لال�ضت�ضارات  اإن 
املحتوى  ا���ض��ت�����ض��ارات  يف  متخ�ض�ضة 
للم�ضروعات  ال��ت��ط��وي��ري��ة  والأب���ح���اث 

ال�ضغرية واملتو�ضطة.
اأ�ضغر  ب�ضفته  البلو�ضي  اأدي���ب  واك���د 
مدير تنفيذي يف عامل ريادة الأعمال 
البتكارية  ال�����ض��راك��ة  اخ��ت��ي��ار  مت  ب��اأن��ه 
ر�ضمية  دع��وة  بعد  م��ارو  مع جمموعة 

الروبوت  لتجربة  ذات��ه��ا  ال�ضركة  م��ن 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي وح�����زم�����ة م�����ن احل����ل����ول 
هذه  ان  ..م�������ض���ي���ف���ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ال�ضراكة تاأتي متا�ضيا مع ا�ضراتيجية 
الدولة 2020 لال�ضتثمار يف البتكار 
وتعزيز اقت�ضاد املعرفة ا�ضتعدادا لعهد 

ما بعد النفط.
اإبراهيم علي خ��ادم مدير عام  واأع��رب 
�ضركة زوم اإن لال�ضت�ضارات عن الفخر 
كمركز  وا�ضتثنائي  مبدع  مركز  بدعم 
النابغة الإماراتي اأديب البلو�ضي حيث 
امل��ع��رف��ة ج��زء ل ي��ت��ج��زاأ م��ن ا�ضتدامة 

م�ضروعات رواد الأعمال.
مارو  ت��وين يل ممثل جمموعة  واأك���د 
و�ضمال  اآ�ضيا  يف  التكنولوجيا  حللول 
اأفريقيا اأن الإم��ارات من اأقوى الدول 
التكنولوجيا  ح��ل��ول  لتبني  امل��ر���ض��ح��ة 
عقول  يف  ت�ضتثمر  احلكومة  ان  حيث 
اأبنائها نحو امل�ضتقبل عرب م�ضروعاتها 
ال�ضباقة  ال�����دول  م���ن  وه���ي  ال��ن��وع��ي��ة 
امل��ب��ت��ك��رة يف معظم  يف ج���ذب احل��ل��ول 

املجالت مبا فيها التكنولوجيا.
للمركز  اأول  لوتاه مدير  يو�ضف  وقال 
خا�ضا  اهتماما  ت��ويل  دب��ي  حكومة  ان 
خا�ضة  ال�������ض���ب���اب  الأع������م������ال  ب��������رواد 
مركز  ان�����ض��ئ  ل��ذل��ك  منهم  املبتكرين 
لهذا  الأج��ي��ال  ملحاكاة  البلو�ضي  اأدي��ب 
لالأفكار  خ�ضبة  اأر�ضا  ليكون  الغر�س 

اخلالقة.
جدير بالذكر اأن مركز اأديب البلو�ضي 
مل��ح��اك��اة الأج��ي��ال ق��د اأط��ل��ق ر�ضميا يف 
اأول مركز يقدم  2016 ليكون  يناير 
البتكارية  واحل����ل����ول  ال����ض���ت�������ض���ارات 
احلكومية  امل����وؤ�����ض���������ض����ات  خل�����دم�����ات 
العلمي  البحث  تعزيز  عرب  واخلا�ضة 

والتطوير التكنولوجي يف المارات. 

قائد عام �سرطة دبي ي�ستعر�س نتائج ور�سة 
العمل مع �سركاء وزارة الداخلية

بهدف اإ�سعاد املجتمع

جمموعة بريد االإمارات تتبنى اأف�سل املمار�سات العاملية

اإطالق مركز اأديب البلو�سي ملحاكاة االأجيال 

•• دبي -وام:

ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال�ضباب  ����ض���وؤون  ن��اق�����ض��ت جل��ن��ة 
الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  وال��ث��ق��اف��ة  والإع������الم 
خالل اجتماعها الثامن لدور النعقاد العادي الأول 
م��ن ال��ف�����ض��ل ال��ت�����ض��ري��ع��ي ال�����ض��اد���س ع�����ض��ر امل��ن��ع��ق��د يف 
م�ضروع  ام�����س  ب��دب��ي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر 
الإم��ارات للتحكيم  اإن�ضاء مركز  ب�ضاأن  قانون احتادي 

الريا�ضي.
كما ا�ضتكملت اللجنة خالل اجتماعها برئا�ضة �ضعادة 
مناق�ضة   .. اللجنة  رئي�ضة  ال�ضرهان  عبداهلل  ناعمة 
مو�ضوع �ضيا�ضة التعليم العايل وقررت اللجنة متابعة 
تزويدها  بعد  القادم  اجتماعها  يف  املو�ضوع  مناق�ضة 
باأرقام واح�ضائيات ومعلومات اإ�ضافية تتعلق ب�ضيا�ضة 

اإنه  ال�ضرهان  عبداهلل  ناعمة  �ضعادة  وقالت  ال���وزارة. 
مت مناق�ضة خطة عمل درا�ضة م�ضروع قانون احتادي 
الريا�ضي  للتحكيم  الإم������ارات  م��رك��ز  اإن�����ض��اء  ب�����ض��اأن 
التعليم  �ضيا�ضة  مو�ضوع  درا�ضة  متطلبات  ومناق�ضة 
باإح�ضائيات  اللجنة  ت��زوي��د  على  الت��ف��اق  مت  ال��ع��ايل 
تقارن عدد الطالب والأ�ضاتذة املواطنني يف اجلامعات 
احلكومية واخلا�ضة ون�ضبة رواتب الهيئات التعليمية 
التي  اجلامعية  امل�ضاقات  ون�ضبة  املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  يف 
تطرح  ال��ت��ي  ب��امل��واد  م��ق��ارن��ة  العربية  باللغة  ت��در���س 

باللغة الإجنليزية.
ح�ضر الجتماع اأع�ضاء اللجنة �ضعادة كل من: حمد 
ال��رح��وم��ي م��ق��رر ال��ل��ج��ن��ة و���ض��ع��ي��د ���ض��ال��ح الرميثي 
ال���ع���ام���ري وحم��م��د ع��ل��ي الكمايل  و���ض��ال��ح م���ب���ارك 

وعائ�ضة �ضامل بن �ضمنوه اأع�ضاء اللجنة. 

تربية الوطني االحتادي تناق�س م�سروع قانون 
التحكيم الريا�سي و�سيا�سة التعليم العايل 

 بيئة ال�سارقة تطلق الأول 
مرة م�سابقة مبادرة �سجرة 
اال�ستدامة الغاف للمدار�س

•• ال�صارقة-وام:

واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
اأم�������س  ال�������ض���ارق���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
ال�ضتدامة  م�ضابقة مبادرة �ضجرة 
املدار�س احلكومية  الغاف لطالب 
الأوىل  ل��ل��ح��ل��ق��ت��ني  واخل����ا�����ض����ة 
وال��ث��ان��ي��ة يف الإم����ارة وذل���ك لن�ضر 
ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 

�ضجر الغاف يف البيئة املحلية.
و قالت �ضعادة هنا �ضيف ال�ضويدي 
رئي�ضة الهيئة اإن امل�ضابقة التي مت 
وت�ضتمر  الأوىل  للمرة  اإط��الق��ه��ا 
املبادرات  م��ن  تعترب  اأي����ام  خم�ضة 
اخلا�ضة  وال��ت��وع��وي��ة  التثقيفية 
املدار�س  ل��ط��الب  ال��غ��اف  ب�����ض��ج��رة 
بت�ضميم  فيها  امل��دار���س  وت�����ض��ارك 
متنوعة  اأن�ضطة  ب��رن��ام��ج  وتنفيذ 
ي��ك��ون من  ال��غ��اف  ب�����ض��ج��رة  تتعلق 
لزراعة  ي����وم  ت��خ�����ض��ي�����س  ���ض��م��ن��ه��ا 
حديقة  يف  ال��غ��اف  �ضجرة  �ضتالت 
الهدف  اأن  اأو���ض��ح��ت  و  امل��در���ض��ة. 
الطلبة  تثقيف  ه��و  امل�ضابقة  م��ن 
وتزويدهم  ال���غ���اف  ���ض��ج��رة  ح����ول 
مميزاتها  ع���ن  ه��ام��ة  مب��ع��ل��وم��ات 
وفوائدها الطبية العديدة واأثرها 
الكبري يف عالج الإن�ضان من معظم 

الآفات والأمرا�س ال�ضارة . 

العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

                    اىل املدعي عليه/جزيرة ال�ضم�س للمقاولت �س ذم م جمهول حمل القامة

بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  اع���اله  وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��اوي  اق��ام��وا  ق��د  امل��دع��ني/  ان  مب��ا 
2016/2/10 احلكم التمهيدي التايل: حكمت حكمت املحكمة وقبل الف�ضل يف املو�ضوع باإحالة الدعوى 
اىل التحقيق ليثبت املدعى بكافة طرق الثبات القانونية مبا فيها البيئة وقرائن الحوال انه عمل 
لدى املدعى عليها  وتاريخ بداية عالقة العمل والجر الذى كان يتقا�ضاه وللمدعى عليها نفى ذلك 
احلادية  ال�ضاعة   328 رقم  القا�ضي  2016/2/15 مبكتب  التحقيق جل�ضة  لبدء  وح��ددت  الطرق  ب��ذات 
ع�ضر �ضباحا على ان ينتهي يف تلك اجلل�ضة و�ضرحت للطرفني باعالن �ضهودهما لتلك اجلل�ضة وكلفت 
يوم  املحكمة جل�ضة  لها  وح��ددت  الن�ضر.   عليها مبنطوق هذا احلكم بطريقة  املدعى  باعالن  املدعى 

الثنني املوافق 2016/2/22 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف مكتب القا�ضي رقم 328 لبدء التحقيق.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
 2015/6765 عمايل جزئي
 2015/6767 عمايل جزئي
2015/6769 عمايل جزئي
2015/6770 عمايل جزئي
2015/6776 عمايل جزئي
2015/6880 عمايل جزئي
2015/6762 عمايل جزئي

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�ضم املدعي
افتخار احمد حممد اقبال

�ضاجوال ار�ضاد حممد ار�ضاد
�ضيف كومار �ضاوهان

زهيد ايوب حممد ايوب
بينتو كومار �ضينغ

منري احمد جهاجنري احمد
حممد يو�ضف خان �ضاخي حممد �ضوغتاوي
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ض اخليمة -الفجر: 

للجمعية  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأث��ن��ت 
بالدعم  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة 
راأ�س  حكومة  تقدمه  التي  الالحمدود 
ووزارة  املجتمع  تنمية  ووزارة  اخليمة 
الربية والتعليم  لدعم م�ضرية العمل 

الجتماعي والتطوعي والنفع العام.
�ضيف  موزة  الكيميائية  بذلك  �ضرحت 
ادارة  جمل�س  رئي�س  ال�ضام�ضي  مطر 
الربية  ب���وزارة  نطاق  مدير  اجلمعية 
والتعليم  ع�ضوة املجل�س العلى لحتاد 
ال���ع���رب م�����ض��ي��دة بدعم  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني 
�ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
حاكم  العلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
وتخ�ضي�ضه  للجمعية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
مقرا دائما للجمعية ورعايته امل�ضتمرة 
لأن�ضطة اجلمعية وم�ضيدة بدعم �ضركة 
" جلفار"  الدوائية  لل�ضناعات  اخلليج 
�ضقر  بن  في�ضل  ال�ضيخ  �ضمو  برئا�ضة 

القا�ضمي رئي�س جمل�س الدارة.

جمل�س  العمومية  اجلمعية  وانتخبت 
ادارة للدورة اجلديدة القادمة برئا�ضة 
الكيميائية موزة �ضيف مطر ال�ضام�ضي 
للجمعية  رئي�ضة  ب��ه��ا  ال��ث��ق��ة  وجت��دي��د 
الدارة  جمل�س  اع�ضاء  بقية  وانتخاب 
اأحمد  :عائ�ضة  الكيميائية   : كالتايل 
الكيميائية   – الرئي�س  نائب  ال�ضحي 
اأم����ني ال�����ض��ر –  :  نهال ع��ل��ي ال��ع��وي��د 
ف��اط��م��ة خ��ل��ي��ف��ه عبيد  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  : 

كل  ال�ضندوق  وع�ضوية  ام��ني  الكتبي 
بن  ابراهيم  فاطمه   : الكيمائيات  من 
ب�����ض��ر- ف��اط��م��ة خليفه ع��ل��ي ال��ك��ت��ب��ي - 
�ضعيد  م��رمي   - امل��ال ع�ضو  علي  ���ض��ارة 

ال�ضوز و�ضعاد عبداهلل املطر .
وم������ن ج��ه��ت��ه��ا ق����ال����ت ال�������ض���ي���دة نهال 
العويد اأمني ال�ضر العام : ان اجلمعية 
قاعة  يف  ال��ي��وم  عقدت  التي  العمومية 
�ضاهني  ال���ض��ت��اذ  اجلمعية  وبح�ضور 

ق�ضم  م����دي����ر  ال�������ض���ح���ي  اإب����راه����ي����م����وه 
اجلمعيات ذات النفع العام مبكتب وزارة 
ابراهيم  ال�ضوؤون الجتماعية وال�ضتاذ 
الفخري  ال��ع�����ض��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال���ب���غ���ام 
املايل  التقريرين  اعتمد  للجمعية  قد 
وفعاليات  باأن�ضطة  م�ضيدين  الداري 
عن  اجلمعية  واعلنت  كما   . اجلمعية 
خ��ط��ة ال��ن�����ض��اط وب���رام���ج ال��ع��م��ل للعام 
اجل�����دي�����د م��ت�����ض��م��ن��ا جم���م���وع���ة من 

ح�ضب  والفعاليات  والأن�ضطة  املبادرات 
امل�����ض��ارك��ة يف حتكيم  الأول���وي���ة وم��ن��ه��ا 
جائزه حمدان لالأداء التعليمي املتميز 
واملهنية  العلمية  الكفاءات  رفع  بهدف 
للمعلمني اخلليج العربي بالتعاون مع 
وزارة الربية والتعليم بدبي -امل�ضاركة 
تطوير  يف  والتعليم  الربية  وزارة  مع 
املناهج للمرحلة  املناهج واعداد وثيقة 
–– م��ت��اب��ع��ة الخ���ت���ب���ارات  ال���ث���ان���وي���ة 
وعلمية  مهنية  تنمية  بهدف  الدولية 
بالتعاون مع وزارة الربية والتعليم– 
التعليم  ومنتدى  م��وؤمت��ر  يف  امل�ضاركة 
ب���اخل���ل���ي���ج ال��������دويل ح�������ض���ور امل����وؤمت����ر 
ال�ضنوي للجمعية الكيميائية الكويتية 
الكويت  ام��ري  ال�ضمو  �ضاحب  برعاية 
العرب  الكيميائيني  اج��ت��م��اع  ح�����ض��ور 
 – ب��امل��غ��رب  ال��ك��ي��م��ي��اء  ال�35 وم��وؤمت��ر 
اإ�����ض����دار ال���ع���دد ال�������ض���اد����س م���ن جملة 
برنامج  تنظيم   – الكيميائية  اط��ي��اف 
لتنمية  ال��راب��ع  التخ�ض�ضي  ال��ت��دري��ب 
 – الكيمياء  ومعلمات  معلمي  مهارات 

امل�ضاركة يف الوملبياد الوطني )العلماء 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة   ) ال�����ض��ب��اب 
ب���دب���ي- ح�ضور  امل���وه���وب���ني  وج��م��ع��ي��ة 
ب��ه��دف  التنمية  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات 
ت��ن��ظ��ي��م وحتكيم  و  وال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ه��ن��ي��ة 
الربية  وزارة  مع  بالتعاون  امل�ضابقات 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف  وال���ت���ع���ل���ي���م 
ال��ع��ل��م��ي��ة وخ���ل���ق م���ي���ول ع��ل��م��ي لدى 
ا�ضبوع  فعاليات  يف  وامل�����ض��ارك��ة  الطلبة 
ت��ك��رمي مدربي  الب��ت��ك��ار واق��ام��ة حفل 
املحلية  الأوملبيادات  يف  الم��ارات  طلبة 
جائزة  واق��ام��ة  للكيمياء  واخل��ارج��ي��ة 

امل�ضاريع املبتكرة للكيمياء .

•• اأبوظبي- الفجر:

حقق فريق فرع جمعية الإمارات ملتالزمة داون يف اأبوظبي 
اأك�ضبو  ومعر�س  موؤمتر  يف  للنظر  لفتا  تطوعيا  ح�ضورا 
لذوي الإعاقة يف ن�ضخته الأوىل والذي ا�ضت�ضافه مركز دبي 
اأحمد بن �ضعيد  ال�ضيخ  العاملي حتت رعاية �ضمو  التجاري 
امل��دين يف دب��ي، الرئي�س  ال��ط��ريان  اآل مكتوم رئي�س دائ��رة 
الإم���ارات،.   ط��ريان  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  الأعلى 
واأثنت ال�ضيدة �ضونيا ال�ضيد اأحمد الها�ضمي رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعية بدبي �ضفرية النوايا احل�ضنة للطفولة عن 
عمل  �ضاعات  من  داون  متالزمة  ذوي  حققه  مبا  �ضعادتها 
تطوعية رائعة اأكدوا من خاللها للجميع قدراتهم املميزة 

يف خدمة الفعاليات وموؤكدين �ضعار اجلمعية يف " حترير 
الأن�ضطة  العديد من  ا�ضراكهم يف  خ��الل  " من  ال��ق��درات 
املهمة . ومن جانبها قالت ال�ضيدة اأمرية القباطي م�ضرفة 
ومن  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن  امل��ت��ط��وع��ني  اأن  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ا�ضتقبال  خدمات  يف  بفاعلية  �ضاهموا  وال�ضباب  الأط��ف��ال 
والقيام  ال��دخ��ول  ب��ط��اق��ات  واإع��ط��اءه��م  ال����زوار  وت�ضجيل 
يف  �ضاهموا  كما  اإلكرونياً  ال��دخ��ول  بطاقة  م�ضح  مبهارة 
تنظيم حركة الدخول وا�ضتقبال كبار ال�ضخ�ضيات وغريها 
كانت م�ضاركتهم مذهلة وحمط  وقد  الإداري���ة،  املهام  من 
للعمل  وحبهم  املتقن  وعملهم  لقدراتهم  اجلميع  انتباه 

ب�ضهادة اجلميع .
اأن لذوي متالزمة داون قدرات هائلة يف  واأكدت القباطي 

ق��د تدرب  الفريق  ك��ان  اأن��ه  اإىل  واأ���ض��ارت   ، املجتمع  خدمة 
املوؤمتر  قبل  يومني فقط  الإعاقة  ذوي  لدمج  موؤ�ض�ضة  يف 
واملعر�س ،وفاق اأداءهم الت�ضور بل واأده�س طاقم التدريب. 
واأعرب اأحمد الدرمكي ،اأحد املتطوعني يف موؤمتر اأك�ضبو، 
اأخرى يف  التام للم�ضاركة مرة  ا�ضتعداده  عن فرحته وعن 

مثل هذه املهام التطوعية.
اجلمعية  رئي�س  امل��ن�����ض��وري  �ضلطان  �ضعيد  منى  وع���ربت 
يف  ال��رائ��ع��ة  للخطوة  ت��ق��دي��ره��ا  ع��ن  ل��الإع��اق��ة  اخلليجية 
م�ضاركة فلذات الأكباد من ذوي متالزمة داون يف التطوع 
م�ضتوى  وعلى  الإع��اق��ة  ل��ذوي  خم�ض�س  معر�س  اأول  يف 
عاملي مميز �ضهدته دبي ما اأ�ضهم بقوة يف تنمية مهاراتهم 

وزيادة خرباتهم وا�ضتثمار طاقاتهم 

ح�سور تطوعي مميز لذوي متالزمة داون يف " اأك�سبو االإعاقة "

•• دبي-وام:

ب���ن را�ضد  ب��رن��ام��ج حم��م��د  اأجن�����ز 
البنية  اأعمال  كافة  الذكي  للتعلم 
اخلا�ضة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
بالربنامج للعام الدرا�ضي 2015-

اأحدث  توزيع  ي�ضمل  مبا   2016
الأجهزة اللوحية على جميع طلبة 

ال�ضف العا�ضر يف اإمارات الدولة.
مايكرو�ضوفت  اأج��ه��زة  اختيار  ومت 
وهو  ال�ضريفي�س  ب��ا���ض��م  امل��ع��روف��ة 
جهاز لوحي يعمل باللم�س وميكن 
احلا�ضب  م���ن  ب����دل  ا���ض��ت��خ��دام��ه 
ويندوز  ب��ن��ظ��ام  وي���اأت���ي  امل��ح��م��ول 
وبرجمية  وال�ضرعة  الكفاءة  فائق 
ذكية  عنا�ضر  م��ع  حديثة  اوفي�س 

م��ت��ع��ددة ك��ق��ل��م ب���رو ب���ني اخلا�س 
ب����اجل����ه����از امل����ت����ع����دد الإ����ض���ت���ع���م���ال 
التعليمية  العملية  ت�ضهل  جميعها 
التعلم  بنظام  املدار�س  احلديثة يف 
اأحد  اجل��ه��از  يعترب  كما   .. ال��ذك��ي 
اأحدث الأجهزة املوجودة يف ال�ضوق 
ت�ضمل  متعددة  بخ�ضائ�س  ويتميز 
معاجلا �ضريع الأداء و�ضا�ضة عالية 
ال����وزن ت�ضهل  ال��و���ض��وح وخ��ف��ة يف 

على الطالب حمل اجلهاز.
ي���اأت���ي ذل����ك ح��ر���ض��ا م���ن حكومة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
متمثلة يف وزارة الربية والتعليم 
للتعلم  را�ضد  بن  حممد  وبرنامج 
الذكي على توفري اأف�ضل التقنيات 
امل�ضتقبل  ل��ق��ادة  عاملية  مبقايي�س 

املدار�س  جميع  يف  ال��دول��ة  ط��الب 
الربنامج  ي���زود  كما  احل��ك��وم��ي��ة.. 
الربجميات  ب���اأف�������ض���ل  الأج�����ه�����زة 
مثل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
وتطبيقات  التعليمية  ال���ب���واب���ات 
واأخ��رى للطالب  باملعلمني  خا�ضة 
بني  ت��ت��ن��وع  امل��در���ض��ي��ة  والإدارات 
وتطبيقات   365 اأوف��ي�����س  اأدوات 
املناهج  خلدمة  خ�ضي�ضا  �ضممت 

الدرا�ضية يف الدولة.
وقال �ضعادة املهند�س حممد غياث 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ربن��ام��ج حم��م��د بن 
يحر�س  ال����ذك����ي  ل��ل��ت��ع��ل��م  را�����ض����د 
الربنامج على متكني الطالب من 
ال�ضتفادة املثلى من نظام "التعلم 
من  ال���ع���دي���د  واك���ت�������ض���اب  الذكي" 

املهارات املتقدمة التي يحتاجونها 
لتحقيق النجاح يف املجتمع القائم 
على اقت�ضاد املعرفة والتوا�ضل مع 

الزمالء واملعلمني ب�ضورة اف�ضل.
اأمت  ال��ربن��ام��ج  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�ضا�ضات  جت��ه��ي��زات  ك��اف��ة  ك��ذل��ك 
الذكية والأجهزة اللوحية للطالب 
واأجهزة املدر�ضني وروؤ�ضاء املدار�س 
البنى  اأع���م���ال  وج��م��ي��ع  ون���واب���ه���م 
الدورات  ا�ضافة اىل �ضري  التحتية 
جميع  يف  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اإمارات الدولة وفقا لأرقى املعايري 
العاملية .. وبذلك يغطي الربنامج 
خمتلف  يف  م��دار���س   208 ال��ي��وم 
الدولة من مدار�س احللقة  اأنحاء 
اأكر  ي�ضمل  مب��ا  والثالثة  الثانية 

من 34 األف و500 من الطالب 
واأكر  الربنامج  م��ن  امل�ضتفيدين 
ومعلمة  م��ع��ل��م  الف  خ��م�����ض��ة  م���ن 
ذلك  ك��ل   .. ال��دول��ة  م�ضتوى  على 
ي��ن��درج حت��ت م��رك��ز ب��ي��ان��ات يخدم 
األ��ف م�ضتخدم من   40 اأك��ر م��ن 
معلمني وطالب واإدارات مدر�ضية.

وي���������اأت���������ي ذل����������ك مت�����ا������ض�����ي�����ا م���ع 
والتي  ال���ربن���ام���ج  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
الطالب  تزويد  على  �ضنويا  تعمل 
بكافة  امل���دار����س  واإدارة  وامل��ع��ل��م��ني 
والربجميات  والو�ضائل  الأج��ه��زة 
املثلى  ال�ضتفادة  لتحقيق  املطلوبة 
املهارات  وت���وف���ري  ال���ربن���ام���ج  م���ن 
ال�ضرورية لتعزيز الروح البداعية 
ل����دى ال���ط���الب وال����ض���ت���ف���ادة من 

للربنامج  الل��ك��رون��ي��ة  امل��ن�����ض��ات 
املثال  ���ض��ب��ي��ل  ع���ل���ى  ت��ت��ي��ح  وال����ت����ي 
والتوا�ضل  ال�ضئلة  ط��رح  امكانية 
ال���دوام  م��ع املعلمني خ���ارج اوق����ات 
خمطط  على  والط���الع  الر�ضمي 
الذهاب  قبل  وال��واج��ب��ات  ال��در���س 

حلقة  التعليم  ليكون  الف�ضل  اىل 
يف  امل�ضتفيدين  ك��ل  ت�ضل  تفاعلية 

اأي وقت ومكان.
اأب��و لطيف  �ضامر  ق��ال  م��ن جانبه 
امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام الإق����ل����ي����م����ي ل���دى 
مايكرو�ضوفت اخلليج ملتزمون يف 

دولة  مع  ال�ضراتيجية  �ضراكتنا 
الإم��ارات على تطور التعليم ويعد 
ب��رن��ام��ج حم��م��د ب��ن را���ض��د للتعلم 
امل���ب���ادرة الأم���ث���ل واحلجر  ال��ذك��ي 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير  الأ���ض��ا���ض��ي يف 

اقت�ضاد قائم على املعرفة . 

برنامج حممد بن را�سد للتعلم الذكي ينجز كافة اأعمال البنية التحتية 
والتجهيزات اخلا�سة بالربنامج للعام الدرا�سي 2015 - 2016 

•• العني - الفجر

ن��ظ��م ق�����ض��م ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ه��ن��ي يف 
مركز التوظيف و�ضوؤون اخلريجني 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  بجامعة 
التوا�ضل  "فنون  بعنوان  حما�ضرة 
مبنى  يف  العمل" وذل��ك  يف  الفعال 
طالبات  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ة 
باحلرم اجلامعي، بح�ضور عدد من 

طالب اجلامعة.
وحت�������دث م����اج����د ع���ف���ي���ف  م�����درب 
م��ع��ت��م��د مب���رك���ز الإم����������ارات درمي 
طرق  ع��ن  وال���ض��ت�����ض��ارات  للتدريب 
ال���ع���م���ل وامل�����ه�����ارات  ال���ت���وا����ض���ل يف 
العالجية لبع�س م�ضاكل التوا�ضل 
اجلديد،  املوظف  منها  يعاين  التي 
جمموعة  ع��ر���س  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
فنون  ح��ول  العملية  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
الأ�ضرار  وبع�س  الفعال،  التوا�ضل 

حول هذا املو�ضوع.
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  وي��ه��دف 
العمل  ل�����ض��وق  ال��ط��ل��ب��ة  اإع�����داد  اإىل 

وت��وع��ي��ت��ه��م ب��اأه��م��ي��ة م��ع��رف��ة طرق 
يف  ف��ع��ال��ة  اأداة  ك��ون��ه��ا  ال���ت���وا����ض���ل 
اك��ت�����ض��اف الأ���ض��خ��ا���س م��ن حولهم 
يف  م�ضاعدتهم  و  عليهم  وال��ت��اأث��ري 
التعامل مع الآخرين ب�ضهوله وي�ضر 
مما ي�ضاعدهم يف التقدم والزدهار 

يف جمالت عملهم امل�ضتقبلية. 
مع  متا�ضياً  املحا�ضرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
روؤي������ة اجل���ام���ع���ة ب�������ض���رورة اإع�����داد 
ق�����ادري�����ن ع���ل���ى حتمل  خ���ري���ج���ني 
ليكونوا  امل�ضتقبل  وقيادة  امل�ضوؤولية 
تقدمي  خ��الل  م��ن  رواد يف عملهم، 

الربامج  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
فعال  ب�ضكل  ت�ضهم  التي  التدريبية 
وت�ضكيل  ���ض��خ�����ض��ي��ات��ه��م،  ب���ن���اء  يف 
عالقاتهم بع�ضهم ببع�س، وتكوين 
نحو  واجتاهاتهم  نظرهم  وج��ه��ات 

اأنف�ضهم ونحو بيئة العمل. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  بجامعة  الأع���م���ال  اإدارة  كلية  اأط��ل��ق��ت 
ال�ضراتيجية  ال��ق��ي��ادة  يف  امل��اج�����ض��ت��ري  ب��رن��ام��ج 
املهنيني  من  خريجيه  تاأهيل  اإىل  يهدف  وال��ذي 
واملنا�ضب  املراكز  يف  لالرتقاء  وامل��دراء  العاملني 
واخلا�س  العام  القطاعني  موؤ�ض�ضات  القيادية يف 
ال�ضراتيجية  ال��ق��ي��ادة  مب��ه��ارات  يعدهم  حيث 
القيادي،  ال�����ض��ل��وك  ت��ق��ي��ي��م  وك��ي��ف��ي��ة  امل�����ض��ت��دام��ة 
ال�ضراتيجية  ال���ق���ي���ادة  ت����ط����ورات  وخم���ت���ل���ف 
اأي�ضاً من تطبيق مفاهيم  للموؤ�ض�ضات، وميكنهم 
وو�ضع  التنظيمي،  وال�ضلوك  القيادة  ونظريات 
اأ���ض�����س الت�������ض���الت يف م��ع��اجل��ة ق�����ض��اي��ا تنظيم 
املوؤ�ض�ضات امل�ضتدام خا�ضة يف ظل تعدد الثقافات، 
واأرقى  نظريات  لتطبيق  تاأهيلهم  اإىل  بالإ�ضافة 
لإن�ضاء  اجل��م��اع��ي  العمل  يف  العاملية  امل��م��ار���ض��ات 

واإدارة وقيادة فرق عمل ذات كفاءة وفاعلية.
اإدارة  كلية  عميد  �ضاكو  جاكوب  الدكتور  واأو�ضح 
املاج�ضتري  برنامج  اأن  اأبوظبي  بجامعة  الأعمال 
يف القيادة ال�ضراتيجية اإمنا يعد اإ�ضافة متميزة 
العليا  الدرا�ضات  برامج  منظومة  تري  وفريدة 
وطالباتها  ل��ط��الب��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 
دبلوم  ب���ني  ت��ت��ن��وع  ب���رن���اجم���ا   13 اإىل  وت�����ض��ل 
الربنامج  واأن  خ��ا���ض��ة  ودك����ت����وراه،  وم��اج�����ض��ت��ري 
يتوافق مع حر�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

املال  راأ���س  تنمية  يف  كبري  ب�ضكل  ال�ضتثمار  على 
ال�ضباب  وم����وؤه����الت  ق�����درات  وت��ع��زي��ز  ال��ب�����ض��ري 
التي يحتاجونها  باملهارات  الإماراتي، وتزويدهم 
الوطنية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  دف����ع  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف 
وا�ضتمرار الدولة يف التفوق وحتقيق اأعلى املراكز 
يف موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية، م�ضرياً اإىل اأن لعل 
اأحد اأهم اأ�ضباب تد�ضني اجلامعة لهذا الربنامج 
احل���ي���وي ه���و ال���ت���ق���دم امل���ل���ح���وظ ال�����ذي حققته 
القيادة  و�ضعتها  ال��ت��ي  ال��ت��وط��ني  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
ومع  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  الر�ضيدة 
ما حققته من جناحات يف �ضتى القطاعات اإل اأنه 
ل تزال العديد من املوؤ�ض�ضات وال�ضركات ينق�ضها 
املراكز  اأع��ل��ى  يف  ال��ت��وط��ني  ا�ضراتيجية  تفعيل 
مت  فقد  هنا  وم��ن  املوؤ�ض�ضي،  هيكلها  يف  القيادية 
العتماد  على  واحلا�ضل  الربنامج  هذا  ت�ضميم 
بوزارة  الأكادميي  العتماد  هيئة  من  الأكادميي 
اإىل  بالإ�ضافة  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 
العتماد الأكادميي العاملي من احتاد كليات اإدارة 
ليعد   AACSB املتقدمة  اجلامعية  الأع��م��ال 
يتحلون  ال��ذي��ن  املهنيني  اأو  التنفيذيني  امل���دراء 
والعلوم  ال��ن��ظ��ري��ة  ب��امل��ع��ارف  ال��ق��ي��ادة  مب���ه���ارات 
يحتاجونها  التي  التطبيقية  وال�ضراتيجيات 
عرب  امل�ضتدامة  الإدارة  وحتديات  ق�ضايا  ملعاجلة 

الثقافات.
اأك����د ال��ربوف��ي�����ض��ور ج���ني كروزير  وم����ن ج��ان��ب��ه 

رئ��ي�����س ال��ق��ي��ادة الإ���ض��رات��ي��ج��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة اأن 
هو  ال�ضراتيجية  القيادة  يف  املاج�ضتري  برنامج 
الذين  القادة  تطوير  اإىل  يهدف  مبتكر  برنامج 
�ضيوؤثرون يف التحول التنظيمي امل�ضتدام ملختلف 
الدولة  يف  واخلا�س  العام  القطاعيني  موؤ�ض�ضات 
الربنامج  ه���ذا  ت�ضميم  مت  وي���ق���ول:  وامل��ن��ط��ق��ة، 
اأكرب  لإع��داد القادة الناجحني ليكون لهم تاأثري 
مبا  للموؤ�ض�ضات  التنظيمي  ال��ت��ح��ول  اإح����داث  يف 
ي�ضمن ا�ضتدامتها، بل اإن خريجي هذا الربنامج 
اقت�ضاد  حت����ول  يف  ك��ب��ري  ب�����ض��ك��ل  ���ض��ي�����ض��اه��م��ون 
املمار�ضات  اإىل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
للممار�ضات  ت��ع��زي��زه��م  خ����الل  م���ن  امل�����ض��ت��دام��ة 
اإعدادهم  خ��الل  والط���الع  امل�ضتدامة  التجارية 
يف  املتنوعة  الأب��ح��اث  على  املاج�ضتري  لأط��روح��ة 
هذا  �ضمم  كما  واإقليمياً.  حملياً  القيادة  جم��ال 
الربنامج لإع��داد جيل من القادة و�ضناع القرار 
موؤ�ض�ضات  خمتلف  يف  امل����دراء  ك��ب��ار  �ضفوف  ب��ني 
الربنامج  �ضريكز  حيث  واخل��ا���س  العام  القطاع 
واملهارات  العملية،  الإداري��ة  املهارات  على تطوير 
قيادة  على  امل���دراء  ق��درة  وزي���ادة  القيادية، �ضقل 

الآخرين ب�ضكل فعال واإيجابي .
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ب��رن��ام��ج امل��اج�����ض��ت��ري يف 
القيادة ال�ضراتيجية يت�ضمن 30 �ضاعة درا�ضية 
ا�ضتكمال  وال��ط��ال��ب��ات  للطالب  ومي��ك��ن  معتمدة 

الدرا�ضة والتخرج خالل عام واحد.

�سعيًا لإعداد كوادر ل�سوق العمل

جامعة االإمارات تنظم حما�سرة فنون التوا�سل يف العمل
حا�سل على العتماد الأكادميي 

جامعة اأبوظبي تطلق برنامج ماج�ستري يف القيادة اال�سرتاتيجية 

•• دبي-الفجر:

الب�ضرية  امل���وارد  وا�ضتثمار  تنمية  ق�ضم  نظم 
مبحاكم دبي ور�ضة عمل بعنوان" فن التميز 
اجلدد"  ل��ل��م��وظ��ف��ني  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ة  يف 
خ�ضروي  �ضريفة  ال���ض��ت��اذة  قدمتها  وال����ذي 
دب��ي اجلدد  18 م��ن موظفي حم��اك��م  ل��ع��دد 
باإمارة دبي  من خالل زيارة فندق �ضانغريال 
ل��الط��الع ع��ل��ى اأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات يف خدمة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وذل����ك ل��ت��وع��ي��ة امل��وظ��ف��ني على 

متعاملني  م��ع  ات��خ��اذه  يجب  ال���ذي  ال�ضلوك 
امل���ح���اك���م، ومل�����ض��اه��م��ت��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 

حماكم دبي لعام 2016.
الدورة  اأو�ضحت �ضريفة خ�ضروي خالل  وقد 
اأ���ض��ا���ض��ي��ات وق��ي��م م��وظ��ف اخلدمة  اأن ه��ن��اك 
ي�ضتمع  و  ال��ت��ع��ل��م  ال��رغ��ب��ة يف  م��ن��ه��ا  امل��ت��م��ي��ز 
واأن  الأط����راف،  ل��الآخ��ري��ن واح��رام��ه لكافة 
املبادرة والبداع والتوا�ضل،  يتوفر لدية روح 
مع  الأوق����ات  كافة  يف  مظهره  على  وحفاظه 
ت���اأك���ده م��ن و���ض��ع ���ض��ارة ال���ض��م ع��ل��ى اجلهة 

خ�ضروي  اأ���ض��ارت  كما  ال�����ض��در،  م��ن  الي�ضرى 
اأن يراعيها  اأن هناك  نقاط مهمة يجب  اىل 
وا�ضتقباله  باملتعامل  الرحيب  منها  املوظف 
بابت�ضامة ووجه ايجابي وعند بداأ احلوار مع 
املتعامل يجب اأن يبقي نظره يف عني املتعامل 
لكي يوحي له الهتمام والثقة، كما اأن هناك 
للمتعامل  املقدمة  املتميزة  للخدمة  معايري 
املقدمة،  اأخطاء يف اخلدمة  وهي عدم وج��ود 
وعمل ال�ضيء ال�ضحيح بالطريقة ال�ضحيحة 
اأول مرة ويف كل مرة، واللتزام واليفاء  من 

مبتطلبات العمل، وتقدمي اخلدمة بالطريقة 
ال�ضحيحة باأقل من املدة املحددة.

اأن���واع  امل��ح��ا���ض��رة  عر�ضت  ال����دورة  نهاية  ويف 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ال���ذي مي��ك��ن اأن ي�����ض��ادف��ون��ه��م يف 
املعاملة  امل��ردد وخ�ضن  م�ضرية عملهم منهم 
واملغرور اأو الودود  ومدعي املعرفة، فيجب اأن 
والهدوء  ال�ضرب  نقطة  على  املوظفني  يركز 
لئق،  غ��ري  باأ�ضلوب  العميل  م��واج��ه��ة  وع���دم 
لأن���ه يعك�س ���ض��ورة واأ���ض��م حم��اك��م دب��ي اأمام 

املجتمع. 

املوارد الب�سرية مبحاكم دبي تنظم ور�سة عمل بعنوان
اجلدد" للموظفني  املتعاملني  خدمة  يف  التميز  " فن 

انتخاب اإدارة جديدة للجمعية الكيميائية واعتماد امل�ساركات اجلديدة
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2016/701   

وميثله  اجلن�ضية  ام��ارات��ي  ال�ضام�ضي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  ب��ن  �ضيف  املنذر/ال�ضيد:   
اجلن�ضية  ���ض��وداين  عبدالغفار-  عبداللطيف  القا�ضم  اب��و  ها�ضم   : ال�ضيد  بالتوقيع 
مبوجب وكالة م�ضدقة من لكاتب العدل بدبي حتت رقم حمرر ) 2014/1/132951( 
�ضنر-  بزن�س  ي�س  بناية  الوىل-  ال��رب���ض��اء  دب���ي-  ال��ع��ن��وان:  م   2014/6/26 ب��ت��اري��خ 
 044478808 هاتف   )110( رق��م  مكتب  الول  الطابق  المريكية  الك��ادمي��ي��ة  مقابل 

- 0552201058 اع م .  -
املنذر اليه: ال�ضيد: ان ار يو للتجارة العامة ) �س ذم م( وال�ضيد: ح�ضني عزيز �ضقر 
)ب�ضفته حمرر ال�ضيكات( وعنوانه: دبي- الرب�ضاء )1( بناية بر�ضا فايل- مكتب رقم 

)105( خلف اللولو هايرب ماركت خلف فندق ارمادا �ضل�ضي هاتف رقم 0561561008 
لذلك

 يخطر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة دفع كامل متاخرات اليجار والبالغ قيمتها )51.918 
ال��ف وت�ضعمائة وثماين ع�ضر دره��م ام��ارات��ي( يف مدة  دره��م ام��ارات��ي ( واح��د وخم�ضون 
اتخاذ  اىل  �ضي�ضطر  وال  الن���ذار  ل��ه��ذا  اليهما  امل��ن��ذر  ت�ضليم  ت��اري��خ  م��ن  �ضهر  اق�ضاها 
الجراءات القانونية الالزمة �ضد املنذر اليهما مع الزام املنذر اليهما بجميع امل�ضروفات 

والر�ضوم الق�ضائية وفوائد  التاخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�ضرر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

قال ع�ضو بارز يف احلزب املحافظ احلاكم يف كوريا اجلنوبية ام�س 
اأن القلق ب�ضاأن  اأن متتلك �ضالحا نوويا يف حني بدا  اإن بالده يجب 
يف  يلوح  ال�ضمالية  كوريا  مع  التوترات  لت�ضاعد  ال�ضتجابة  كيفية 
الأفق كق�ضية انتخابية قبيل النتخابات الربملانية املقررة يف اأبريل 
هاي  ج��ون  ب��اك  الرئي�ضة  الليرباليون  املعار�ضون  وانتقد  ني�ضان. 
اأطلق  الذي  ال�ضمال  مع  للتعامل  وا�ضحة  ل�ضراتيجية  لفتقارها 
يف الفرة الأخ��رية �ضاروخا طويل املدى واأج��رى يف ال�ضهر املا�ضي 
رابع جتربة نووية له. وقال املكتب الرئا�ضي اإن باك تعتزم اإلقاء كلمة 
اأمام الربملان غدا الثالثاء ت�ضعى من خاللها حل�ضد تاأييد احلزبني 

الرئي�ضيني ملواجهة التهديد الأمني من قبل بيوجنياجن.
الربملان  يف  احلاكم  �ضينوري  ح��زب  كتلة  زعيم  ت�ضول  يو  وون  وق��ال 
نووية  اأ�ضلحة  متتلك  اأن  يتعني  اجلنوبية  كوريا  اإن  الإث��ن��ني  ام�س 
اخلائفة  ال�ضمالية  ك��وري��ا  متلكه  م��ا  مواجهة  يف  و���ض��واري��خ  �ضلمية 
املدمرة لذاتها. وقال اإن كوريا اجلنوبية يجب اأن تكون م�ضتقلة عما 
يطلق عليه املظلة النووية الأمريكية لردع اخلطر النووي الكوري 
الأمريكية  النووية  الأ�ضلحة  ن�ضر  يف  النظر  تعيد  اأن  اأو  ال�ضمايل 
التكتيكية التي �ضحبت من كوريا اجلنوبية يف عام 1992 مبوجب 

اتفاق نزع ال�ضالح النووي من �ضبه اجلزيرة الكورية.
 

ملكافحة  قومية  حملة  الأ�ضبوع  مطلع  يف  ال��ربازي��ل  حكومة  اأطلقت 
ووزراء  رو���ض��ي��ف  ديلما  ال��ب��الد  رئي�ضة  فيها  ���ض��ارك��ت  زي��ك��ا  ف��ريو���س 
لتوزيع  الأب�����واب  ط��رق��وا  ج��ن��دي  األ���ف   220 ج��ان��ب  اإىل  حكومتها 
من�ضورات عن العدوى الفريو�ضية. وقفت رو�ضيف حتت اأ�ضعة ال�ضم�س 
الالفحة يف حي زيبلني على م�ضارف ريو دي جانريو التي ت�ضت�ضيف 
دورة الألعاب الأوملبية يف اأغ�ضط�س اآب وطالبت اجلميع بامل�ضاركة يف 
املعركة �ضد فريو�س زيكا الذي ينقله البعو�س وي�ضتبه اأنه مرتبط 
بحالت )مايكرو�ضيفايل( وهو ت�ضوه ي�ضيب املواليد يت�ضبب يف �ضغر 
غري طبيعي يف حجم الراأ�س واملخ مبا مينع تطوره ال�ضليم. كما يتم 
فيه  يهاجم  ن��ادر  خلل  وهو  جيالن-باريه  مبتالزمة  ارتباطه  بحث 
اجلهاز املناعي اأجزاء من اجلهاز الع�ضبي. ول يوجد حاليا لقاح يقي 
و�ضركات  الأبحاث  معاهد  كانت  واإن  يعاجله  دواء  اأو  الفريو�س  من 
واأدوي����ة حمتملة. وقالت  ل��ق��اح��ات  ع��دة  تعمل ج��اه��دة على  ال����دواء 
الربازيل  خ�ضرت  الأ���ض��ب��وع  مطلع  يف  احلملة  تطلق  وه��ي  رو�ضيف 
احل��رب �ضد احلمى  ك�ضبنا  لكننا  ال��دجن  املعركة �ضد حمى  والعامل 
زيكا.  �ضد  احلرب  و�ضنك�ضب  البعو�س.  نف�س  ينقلها  التي  ال�ضفراء 
و�ضارك يف احلملة 27 وزيرا يف احلكومة وحمافظ البنك املركزي 
الك�ضندر تومبيني وتهدف اإىل زيارة ثالثة ماليني منزل يف 356 

مدينة وبلدة يف اأنحاء البالد.

امنية  ت��داب��ري  ظ��ل  يف  اأب��واب��ه��ا  فتح  ام�س  باك�ضتانية  جامعة  اع���ادت 
م�ضددة بعد �ضهر من تعر�ضها لهجوم �ضنه متمردو طالبان وا�ضفر 
20 كانون  اأربعة م�ضلحني فجر  21 قتيال يف حرمها. وهاجم  عن 
الثاين يناير جامعة با�ضا خان يف �ضر�ضادا )�ضمال غرب( وقتلوا 21 
الباك�ضتانية  طالبان  وتبنت  الم��ن.  ق��وات  ترديهم  ان  قبل  �ضخ�ضا 
كل  يف  اخ��رى  تعليمية  موؤ�ض�ضات  �ضت�ضتهدف  انها  م��وؤك��دة  الهجوم 
انحاء البالد. وجاء هذا الهجوم بعد عام من هجوم مماثل ا�ضتهدف 
مدر�ضة يف بي�ضاور وا�ضفر عن مقتل اكر من 150 �ضخ�ضا معظمهم 
لفران�س  اجلامعة  رئي�س  نائب  م���روات  رحيم  ف�ضل  وق��ال  اأط��ف��ال. 
بر�س انا �ضعيد جدا بالإعالن ان اجلامعة اعادت اليوم فتح ابوابها 
ذهنية  على  التغلب  هو  املهم  ان  موؤكدا   ، م�ضددة  امنية  تدابري  مع 
املهاجمني. بدوره، قال ال�ضتاذ يف اجلامعة افتخار علم نبداأ الدرو�س 
اعدائنا  اننا م�ضتعدون لالنت�ضار على  للعامل  لنقول بو�ضوح  اليوم 

ومن يريدون اغراق باك�ضتان يف الظلمة واجلهل .
ام�س  �ضباح  النخبة  من  وجمموعات  ال�ضرطة  من  عنا�ضر  وانت�ضر 
لدى  الطالب  تفتي�س  ومت  وحولها،  اجلامعة  �ضطوح  على  الثنني 

دخولهم.

عوا�صم

�سول

ا�سالم اباد

برازيليا

االأوروبيون ياأملون ت�سريع احلكومة الليبية 
•• بروك�صل-اأ ف ب:

الثقة  الليبي املعرف به دوليا اىل منح  اوروبيون ام�س الربملان  دعا قادة 
�ضريعا حلكومة الوفاق التي عر�ضت ت�ضكيلتها ليال يف اطار عملية مدعومة 

من الأمم املتحدة لتتمكن من مبا�ضرة عملها يف وقت قريب جدا .
وقالت وزيرة خارجية الحتاد الوروبي فيديريكا موغرييني عند و�ضولها 
حل�ضور اجتماع وزراء خارجية الدول ال28 يف بروك�ضل اآمل يف ان تتمكن 
ليبيا من احل�ضول على حكومة قادرة على ان تبا�ضر عملها ب�ضكل كامل يف 

وقت قريب جدا .
ويلتئم الربملان الليبي املعرف به دوليا الثنني للت�ضويت على منح الثقة 

حلكومة الوفاق الوطني املدعومة من الأمم املتحدة.
وكان املجل�س الرئا�ضي الليبي اعلن قبيل منت�ضف ليل الحد الثنني من 
منتجع ال�ضخريات املغربي حيث يعقد اجتماعاته، التو�ضل اىل اتفاق حول 

ت�ضكيلة حكومة وفاق وطني م�ضغرة، على ان ت�ضم 18 وزيرا.
من جهته، اعرب وزير اخلارجية الملاين فرانك فالر �ضتاينماير عن امله 

يف ان مينح املجل�س الثقة للحكومة هذا الأ�ضبوع . 
واأ�ضاف �ضي�ضكل ذلك خطوة كبرية اىل المام بهدف انهاء النزاع ال�ضيا�ضي 

وو�ضيلة لإعادة �ضلطة الدولة يف البالد الغارقة يف الفو�ضى منذ 2011.
ت�ضكل  ان  وح��ده��ا ميكن  وف��اق وطني  ان حكومة  ال��ك��ربى  ال��ق��وى  وتعترب 
ب��ه ملكافحة تنظيم داع�����س ال��ذي اق��ام م��الذا ل��ه يف �ضرت  حم���اورا موثوقا 
على بعد 450 كلم �ضرق طرابل�س، ومن اجل معاجلة ازمة الهجرة غري 

ال�ضرعية اىل اأوروبا انطالقا من ال�ضواحل الليبية.
اطالق مفاو�ضات  بعد  املا�ضي  الربيع  ا�ضتعدادهم  اب��دوا  الأوروبيون  وكان 
برعاية الأمم املتحدة بهدف توحيد ال�ضلطات يف البالد، مل�ضاعدة حكومة 
الوفاق اجلديدة يف تر�ضيخ �ضلطتها وعر�ضوا تقدمي م�ضاعدة بقيمة مئة 

مليون يورو.

فيديو جلندي اإ�سرائيلي ينكل بفل�سطيني معاق

جريحا يف مواجهات مع االحتالل قرب رام اهلل  30

كييف: مو�سكو وراء هجوم اإلكرتوين على �سبكة الكهرباء 

اأوكرانيا توقف مرور ال�ساحنات الرو�سية عرب اأرا�سيها

اأياتا: الطائرات بدون طيار تهدد الرحالت املدنية

 االأردن يعلن و�سول قواته اإىل ال�سعودية البو�سنة تقدم طلب االإن�سمام لالحتاد االأوروبي 
للم�ساركة يف مترين »رعد ال�سمال«

•• عمان-وام:

و�ضلت القوات الأردنية الليلة قبل املا�ضية اإىل اململكة العربية ال�ضعودية للم�ضاركة يف مترين “ رعد 
14 من  ال��دول العربية والإ�ضالمية وذلك خالل الفرة من  “ اإىل جانب قوات عدد من  ال�ضمال 
 “ “ برا  اإىل ال�ضاد�س من �ضهر مار�س املقبل. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية  �ضهر فرباير اجلاري 
.. اأن م�ضاركة الأردن تاأتي �ضمن اخلطط التدريبية التي تنفذها القوات امل�ضلحة الأردنية - اجلي�س 
العربي لتبادل اخلربات وتعزيز العالقات الع�ضكرية مع جيو�س الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة. ويهدف 
التمرين اإىل التدريب على عمليات التخطيط امل�ضرك بني القوات امل�ضلحة للدول امل�ضاركة.. بجانب 
رفع م�ضتوى اجلاهزية القتالية من خالل تنفيذ العديد من ال�ضيناريوهات املحتملة ومبا يحاكي 

الأو�ضاع القليمية الراهنة. 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

على  ن�ضر  م�ضور  �ضريط  اأظ��ه��ر 
م���واق���ع الإن���رن���ت ت��ع��ر���س �ضاب 
الإع����اق����ة  ذوي  م����ن  ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 
اأح������د جنود  ل��ل��ت��ن��ك��ي��ل م����ن ق���ب���ل 
الحتالل الإ�ضرائيلي قرب احلرم 
اخلليل  م��دي��ن��ة  يف  الإب��راه��ي��م��ي 

جنوب ال�ضفة الغربية.
وت����ظ����ه����ر ال���������ض����ور حل����ظ����ة دف����ع 
لل�ضاب  الإ����ض���رائ���ي���ل���ي  اجل����ن����دي 
ت�ضبب  مما  بوح�ضية  الفل�ضطيني 

يف �ضقوطه على الأر�س.
ال�ضاب  اإن  ع���ي���ان  ����ض���ه���ود  وق������ال 
اإىل فتاة  ال��و���ض��ول  امل��ع��اق ح���اول 
الزرو  يا�ضمني  تدعى  فل�ضطينية 
ب��ر���ض��ا���س قوات  اإ���ض��اب��ت��ه��ا  ب��ع��د 
حماولتها  ب���ذري���ع���ة  الح����ت����الل 
ط��ع��ن اأح���د اجل��ن��ود ب��ال��ق��رب من 

احلرم الإبراهيمي يف اخلليل.
ع��ل��ى احل�����ادث يظهر  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
الإ�ضرائيلي  الإع��������الم  وق����اح����ة 
فل�ضطينيون،  ن�ضطاء  يقول  كما 
مرا�ضل  وه��و  هيلر  اأوري  حت��دث 
القناة العا�ضرة للن�ضرة ال�ضباحية 
ما  اأن  تن�ضى  ل   : ق��ائ��ال  ل��ل��ق��ن��اة 
ح���دث ج���اء ب��ع��د عملية ط��ع��ن يف 
املكان، واأن اأحمد يا�ضني هو الآخر 

كان على كر�ضي لذوي الإعاقة.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، اأ���ض��ي��ب نحو 
بالر�ضا�س  فل�ضطينيا  ث��الث��ني 
احل�����ي و����ض���ف���ت ج�������راح اأح����ده����م 
عنيفة  م���واج���ه���ات  يف  ب��احل��رج��ة 

ف���اأط���ل���ق���ت ق����وات����ه ع��ل��ي��ه��ا ال���ن���ار، 
ل��ك��ن اأ�����ض����رة ال���ف���ت���اة ن��ف��ت رواي����ة 

الحتالل.
بعدما  فل�ضطيني  فتى  وا�ضت�ضهد 
اأطلقت قوات الحتالل عليه النار 
الع�ضكري  مزمورية  حاجز  ق��رب 
وتركته  حل��م  بيت  مدينة  �ضمال 

ينزف حتى فارق احلياة.
واأف����ادت ط��واق��م ال��ه��الل الأحمر 
الحتالل  ق��وات  اأن  الفل�ضطيني 
اأط��ل��ق��ت ال��ن��ار ع��ل��ى ن��ع��م��ي �ضايف 

)17 عاما(.
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق�����ال�����ت م�������ض���ادر 
الحتالل  ج��ن��ود  اإن  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 
عندما  الفتى  على  ال��ن��ار  اأطلقوا 
اأح���د ج��ن��ود احلاجز  ح���اول طعن 

الع�ضكري.
الأحمر  الهالل  طواقم  وت�ضلمت 
الفتيني  ج��ث��م��اين  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 
واك�����د م���ن مدينة  رائ�����د وف�������وؤاد 
�ضقطا قرب اجلدار  بعدما  جنني 
العرقة  قرية  املحيط يف  الفا�ضل 
غ�����رب�����ي ب����ي����ت حل������م ب���ر����ض���ا����س 
الح����ت����الل الإ����ض���رائ���ي���ل���ي ال����ذي 
تعر�ضت  اإ�ضرائيلية  ق��وة  اأن  زع��م 

لإطالق النار يف املكان.
بداية  منذ  ال�ضهداء  عدد  وارتفع 
اأكتوبر  الفل�ضطينية مطلع  الهبة 
 180 اإىل  املا�ضي  الأول  ت�ضرين 

اإ�ضافة اإىل اآلف اجلرحى.
اإ�ضرائيليا يف   26 قتل  املقابل،  يف 
عمليات طعن واإطالق نار ودع�س 

بال�ضيارات نفذها فل�ضطينيون.

كبري من الإ�ضابات.
الأمعري  خم��ي��م  اق��ت��ح��ام  وج����اء 
ب��ه��دف اع��ت��ق��ال ال��ق��ي��ادي بكتائب 
حلركة  التابعة  الأق�����ض��ى  �ضهداء 
اأبو  اأمي��ن  فتح  الوطني  التحرير 

عرب.
ق����وات  اأن  ع����ي����ان  ����ض���ه���ود  وذك�������ر 
توغلت  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي  الح���ت���الل 
داخ������ل امل���خ���ي���م وح���ا����ض���رت اأح����د 
ان��دل��ع��ت مواجهات  وق���د  امل���ن���ازل، 
داخ���ل امل��خ��ي��م اأ���ض��ف��رت ع��ن وقوع 

اإ�ضابات يف �ضفوف الأهايل.
وقالت وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية 

ان���دل���ع���ت م����ع ق������وات الح���ت���الل 
الأمعري  خميم  يف  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 
القريب من مدينة رام اهلل، وذلك 
ع�ضكرية  ق��وات  اقتحمت  اأن  بعد 
الحتالل  ت��اب��ع��ة جل��ي�����س  ك��ب��رية 
ام�س  �ضباح  املخيم  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 
الثنني بحجة اعتقال مطلوبني.

ق���وات خا�ضة  اإن  وق��ال��ت م�����ض��ادر 
ا���ض��رائ��ي��ل��ي��ة اق��ت��ح��م��ت ع����ددا من 
واعتقلت  امل��خ��ي��م،  داخ����ل  امل���ن���ازل 
ث��الث��ة م��ن ن�����ض��ط��اء ح��رك��ة فتح، 
وقد اندلعت مواجهات مع اأهايل 
امل��خ��ي��م اأ���ض��ف��رت ع���ن وق����وع عدد 

ع�ضرة  نقلت  الإ�ضعاف  طواقم  اإن 
بالر�ضا�س  م�ضابني  م��واط��ن��ني 

احلي من خميم الأمعري.
واع��ت��ق��ل��ت ق����وات الح���ت���الل عدة 
من  عنا�ضر  بينهم  فل�ضطينيني 
ر�ضالة  يعد  مما  الأق�ضى،  كتائب 
لل�ضلطة  الح����ت����الل  ق�����وات  م���ن 
وحركة  الفل�ضطينية  ال��وط��ن��ي��ة 

فتح اأي�ضا بح�ضب مراقبني.
وان�����ض��ح��ب��ت ق���وات الح���ت���الل من 
خم��ي��م الأم����ع����ري واق��ت��ح��م��ت يف 
وق��ت لح��ق ح��ي اأم ال�����ض��راي��ط يف 
م��دي��ن��ة ال��ب��رية ال��ق��ري��ب��ة م��ن رام 

•• �صنغافورة-اأ ف ب:

للنقل اجلوي  ال��دويل  اعلن الحت��اد 
)اياتا( ام�س ان الطائرات بدون طيار 
تهديد  ت�ضكل  املدين  ال�ضتخدام  ذات 
الرحالت  لأم�����ن  وم��ت��ن��ام��ي��ا  ف��ع��ل��ي��ا 
ا�ضتخدامها  �ضبط  اىل  ودعا  املدنية، 
لتفادي اي حوادث حمتملة ميكن ان 

تنطوي على عواقب خطرية.
و���ض��رح امل��دي��ر ال��ع��ام ل��الحت��اد توين 
هذه  متثله  ال��ذي  التهديد  ان  تايلر 
الطائرات يزداد بينما ل يزال ال�ضكان 
املحتملة  ال���ض��ت��خ��دام��ات  يكت�ضفون 
امل���ه���م���ة ل����ه����ذه ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا غري 

الطريان  معر�س  ع�ضية  �ضنغافورة  يف  موؤمتر  يف  تايلر  وق��ال  الع�ضكرية.  
متحم�س  ان��ا  ا�ضيا  �ضرق  جنوب  يف  الواقعة  ال��دول��ة  ه��ذه  ت�ضت�ضيفه  ال��ذي 

مثلكم لفكرة اي�ضال البيتزا عرب طائرات بدون طيار. 
الطائرات  ان  ال��ط��ريان  قطاع  يف  م�ضوؤولون  ه��م  م�ضاركني  ام��ام  واأ���ض��اف 
امن  ام��ام  ب��ان ت�ضبح عائقا  ن�ضمح  ان  �ضت�ضتمر لكن ل ميكن  ب��دون طيار 
املالحة اجلوية املدنية .  وتابع ل بد من مقاربة حذرة على �ضعيد الت�ضريع 
تطبيقها  يرف�ضون  مل��ن  ال��ق��وان��ني  تطبيق  يف  براغماتي  ا�ضلوب  واع��ت��م��اد 
املتزايد  ال�ضتخدام  ي��وؤدي  ان  وميكن  للخطر.   الخرين  حياة  ويعر�ضون 
اىل  اأي�ضا  ترفيهية  ولغايات  طيار  ب��دون  والتجارية  الع�ضكرية  للطائرات 
ح��وادث ا�ضطدام مع طائرات ركاب ترتب عليها عواقب كارثية، بح�ضب 
املعلومات  من  الكثري  نتلقى  حقيقية.  م�ضكلة  انها  تايلر  وا�ضاف  خ��رباء. 

ي�����ض��ريون اىل حتليق  م���ن ط��ي��اري��ن 
ط��ائ��رات ب��دون طيار يف ام��اك��ن غري 
متوقعة خ�ضو�ضا على علو منخف�س 

يف حميط املطارات. 
ي��ط��رح م�ضكلة  ذل���ك  ان  ���ض��ك يف  ول 
الرحالت  لأم��ن  وم��ت��زاي��دة  حقيقية 

التجارية.
للنقل  ال�����دويل  الحت�����اد  مي��ل��ك  ول 
اجل���������وي اح�������������ض������اءات ح�������ول ع����دد 
امل�ضتخدمة  ط��ي��ار  ب���دون  ال��ط��ائ��رات 
انت�ضارها  ان  ال  العامل  انحاء  كل  يف 
ي�ضهد طفرة بدون �ضك بح�ضب روب 
طيار  ب���دون  ال��ط��ائ��رات  خبري  ايغلز 
لدى اياتا . وقال ايغلز ان اياتا قلقة 
خ�ضو�ضا باإزاء الطائرات بدون طيار التي حتلق على علو منخف�س بالقرب 
من املطارات ما ميكن ان ي�ضكل تهديدا لطائرات الرحالت التجارية خالل 
بدون طيار يف جامعة  الطائرات  درا�ضة  و�ضجل مركز  اقالعها وهبوطها. 
921 حادثا بينها وبني طائرات مدنية يف املجال اجلوي  بارد الأمريكية 

المريكي بني كانون الأول دي�ضمرب 2013 واأيلول �ضبتمرب 2015.
وتابع تقرير اجلامعة ان 36 من هذه احلالت كادت تكون حادث ا�ضطدام . 
ويف 28 حالة ا�ضطر طيارو الرحالت اجلوية اىل القيام مبناورات لتفادي 
ا�ضل  63 دولة فقط من  ان  ايغلز  وتابع  ال�ضطدام بطائرة بدون طيار. 
ت�ضريعا حول  تبنت  امل��دين  للطريان  املدنية  املنظمة  اأع�ضاء يف  191 هي 
اع��داد ت�ضريع بينما حظرت  الطائرات بدون طيار. وتعمل ت�ضع دول على 

خم�س دول ا�ضتخدام هذه الطائرات .

رو�سيا ت�سلم اإيران منظومة اإ�س300 قريبًا
•• مو�صكو-رويرتز:

نقلت وكالة الإعالم الرو�ضية عن وزارة اخلارجية قولها ام�س اإن مو�ضكو 
�ضتبداأ ت�ضليم اأنظمة �ضواريخ اإ�س 300 اأر�س جو لإيران يف اأقرب وقت.

اإ�س- اأنظمة  �ضراء  اأي�ضا عن رغبتها يف  اإي��ران عربت  اأن  الوكالة  واأ�ضافت 
400 الأكر تقدما، لكن املو�ضوع مل جتر حوله مفاو�ضات حتى الآن.

انتظار  ف��رة  بعد  قليلة عقدا  �ضهور  قبل  وقعتا  قد  واإي���ران  رو�ضيا  وكانت 
طويلة مبوجبه تزود مو�ضكو طهران باأنظمة �ضواريخ �س 300 اأر�س جو. 
وقد ظل اجلانبان الرو�ضي والإيراين يتفاو�ضان ب�ضاأن التفا�ضيل اخلا�ضة 
باأنظمة �ضواريخ اإ�س 300 منذ اأن رفع الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني 

حظرا حكوميا على ت�ضديرها اإىل اإيران يف اأبريل ني�ضان املا�ضي.

مقتل �سبعة يف ق�سف م�ست�سفى ب�سوريا 
•• ميونيخ-رويرتز:

قال ميجو ترزيان رئي�س منظمة اأطباء بال حدود لرويرز ام�س اإن �ضبعة 
اأ�ضخا�س قتلوا يف �ضربات جوية على م�ضت�ضفى تدعمه املنظمة م�ضيفا اأنه 

يعتقد اأن القوات الرو�ضية اأو القوات احلكومية ال�ضورية وراء الهجوم.
وقال ترزيان لرويرز حدثت �ضبع وفيات على الأقل بني العاملني واملر�ضى 
اأطباء بال ح��دود ول نعلم ما  واختفى ما ل يقل عن ثمانية من موظفي 
معرة  قرب  يقع  الذي  امل�ضت�ضفى  �ضواريخ  اأربعة  واأ�ضابت  اأحياء.  كانوا  اإذا 

النعمان مبحافظة اإدلب يف �ضمال �ضوريا يف وقت مبكر ام�س الثنني.
رو�ضيا  اأو  احلكومة  اإم��ا  الهجمات...  منفذ  اأن  الوا�ضح  من  ت��رزي��ان  وق��ال 
اأن هذه لي�ضت املرة الأوىل التي ت�ضتهدف فيها من�ضاآت اأطباء بال  م�ضيفا 
حدود يف �ضوريا. ومتول اأطباء بال حدود امل�ضت�ضفى وبه 54 من العاملني 

و30 �ضريرا كما متده بالأدوية واملعدات.

اهلل، وقالت اإن املواجهات م�ضتمرة 
غاية  يف  ال����و�����ض����ع  واإن  ه����ن����اك 
التعقيد. وجاءت هذه ال�ضتباكات 
خم�ضة  ا�ضت�ضهاد  من  �ضاعات  بعد 
وال�ضفة  القد�س  يف  فل�ضطينيني 
اإطالق  اإث��ر  يف  املحتلتني  الغربية 
ج����ن����ود الح������ت������الل ال���ر����ض���ا����س 

عليهم.
فل�ضطينيان  �ضابان  ا�ضت�ضهد  وقد 
يف ال���ق���د����س امل���ح���ت���ل���ة ع���ل���ى اإث����ر 
�ضد  عملية  تنفيذ  حم��اول��ت��ه��م��ا 

جنود الحتالل.
ب��ا���ض��م �ضرطة  م��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
اإىل  ال�ضابني و�ضال  اإن  الحتالل 
منطقة باب العامود و�ضط مدينة 
ببنادق  م��زودي��ن  املحتلة  القد�س 
جتاه  نارية  ع��ي��ارات  واأطلقا  اآلية 
قوة من ال�ضرطة وحر�س احلدود 
القوة  تلك  لكن  امل��ك��ان،  يف  ك��ان��ت 

ردت على ال�ضابني وقتلتهما.
اأن  اإىل  واأ�ضارت مرا�ضلة اجلزيرة 
اأحد ال�ضابني ينتمي جلهاز الأمن 
الفل�ضطيني، وهي العملية الثالثة 
ال��ت��ي ي�����ض��ارك ف��ي��ه��ا ع��ن�����ض��ر من 
ه��ذا اجل��ه��از، مم��ا يثري هواج�س 

الحتالل.
فتاة  اأ���ض��ي��ب��ت  ���ض��اب��ق،  وق����ت  ويف 
يف  خ��ط��رية  ب���ج���روح  فل�ضطينية 
اإث������ر اإط��������الق ج���ن���ود الح���ت���الل 
الإ���ض��رائ��ي��ل��ي ال���ن���ار ع��ل��ي��ه��ا قرب 

احلرم الإبراهيمي يف اخلليل.
وزعم الحتالل اأن الفتاة يا�ضمني 
الزرو حاولت تنفيذ عملية طعن 

اي�ضا  و�ضربيا  ومونتينغرو    . الأوروب���ي  الحت��اد  يف  ع�ضوا 
البو�ضنة  ان  الأوروب����ي.  الحت���اد  اىل  الن�ضمام  طريق  على 

والهر�ضك جزء اي�ضا من هذه القارة .
الر�ضمي  احل��ف��ل  بعد  �ضحايف  م��وؤمت��ر  يف  كوفيت�س  و���ض��رح 
انا واثق باأنه ي�ضتحيل العودة اىل ال��وراء ، متوقعا ان متنح 
يف  �ضنفت  التي  والبو�ضنة   .2017 يف  املر�ضح  �ضفة  ب��الده 
2003 مر�ضحة حمتملة  لالن�ضمام اىل الحتاد الأوروبي 
مل تتمكن ابدا من احل�ضول ر�ضميا على و�ضع دولة مر�ضحة 
ال�ضربية  الثالثة  الكيانات  ال�ضيا�ضية بني  ب�ضبب اخلالفات 
والكرواتية وامل�ضلمة ما يحول دون اي ا�ضالح. ويف حماولة 
ل�ضتئناف العملية اعتمد الحتاد الأوروب��ي مقاربة جديدة 

•• بروك�صل,-اأ ف ب:

لالحتاد  تر�ضيحها  ط��ل��ب  ام�����س  ر���ض��م��ي��ا  ال��ب��و���ض��ن��ة  ق��دم��ت 

لدعوة  الأوروب��ي��ني  للم�ضوؤولني  فر�ضة  �ضكل  م��ا  الأوروب����ي 
البالد اىل ت�ضريع الإ�ضالحات املوعودة مع التحذير يف الوقت 
نف�ضه من انها لن تن�ضم قبل ب�ضع �ضنوات . واقر رئي�س هيئة 
الرئا�ضة اجلماعية للبو�ضنة دراغان كوفيت�س خالل حفل يف 
بروك�ضل قدم فيه ر�ضميا طلب ان�ضمام البالد اىل الرئا�ضة 
الهولندية لالحتاد الأوروبي بان 2016 �ضتكون �ضنة مليئة 
بالتحديات. واأ�ضاف نرى ان جارتنا الوىل كرواتيا اأ�ضبحت 

وت��ق��وم هذه  واأمل��ان��ي��ا.  2014 بدفع م��ن بريطانيا  ال��ع��ام  يف 
املقاربة على ان تو�ضع جانبا املراجعات الد�ضتورية ال�ضعبة 
وتاأمني  القت�ضاد  لإنها�س  ال�ضالحات  على  الركيز  مع 
وظائف فيما يفوق معدل البطالة %40 يف هذا البلد الذي 
توبيت�س  تانيا  املحللة  واع��ت��ربت  ن�ضمة.  ماليني   3،8 يعد 
الحتجاجات  ك��ان��ت  الأ���ض��ا���ض��ي  امل��ح��ك  ان  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 
العنيفة يف �ضباط فرباير 2014 على ال�ضلطة حني احرق 
لفران�س  وا�ضافت  �ضاراييفو.  يف  الرئا�ضة  مبنى  املتظاهرون 
بر�س ان بروك�ضل ادركت يومها الو�ضع ال�ضيء الذي تعانيه 
البالد . واو�ضحت املحللة ان تقدمي الر�ضيح هو موعد مهم 
على الأقل رمزيا بعيدا من فرة املراوحة غري امل�ضجعة التي 

الطاقة  وزارة  بيان  وج��اء يف  العطل.  ع��ن  الإب���الغ  م��ن 
الأوك��ران��ي��ة ق��ال��ت اإح���دى ���ض��رك��ات ال��ك��ه��رب��اء اإن ت�ضلل 
املهاجمني اإىل �ضبكتها حدث من خالل �ضبكة فرعية... 
نائب  وقال  الحتادية.  رو�ضيا  انرنت يف  ل�ضركة  تابعة 

 •• كييف-وكاالت:

الرو�ضية  ال�ضحن  اأوكرانيا موؤقتا مرور ناقالت  اأوقفت 
عرب اأرا�ضيها ردا على خطوة مماثلة اتخذتها مو�ضكو، 
كما حتدثت عن وجود يد رو�ضية وراء هجوم اإلكروين 

على �ضبكة الكهرباء الأوكرانية.
اأر�ضيني يات�ضينيوك يف  ال��وزراء الأوك��راين  وقال رئي�س 
بانتظار  الإج���راء  ه��ذا  ات��خ��ذت  ب��الده  اإن  بيان حكومي 
ت�ضلم تو�ضيح من مو�ضكو عن الإج��راءات املماثلة التي 

اتخذتها وحل النزاع بني البلدين بهذا ال�ضاأن.
مت�ضللني  اإن  الأوكرانية  الطاقة  وزارة  قالت  ذل��ك،  اىل 
ا���ض��ت��خ��دم��وا ���ض��رك��ة ان���رن���ت م��ق��ره��ا رو���ض��ي��ا واأج�����روا 
اإط���ار ه��ج��وم الكروين  ات�����ض��الت م��ن داخ���ل رو�ضيا يف 
من�ضق على �ضبكة الكهرباء الأوكرانية يف دي�ضمرب كانون 

الأول املا�ضي.
انقطاع  اأول  وا���ض��ع  نطاق  على  الواقعة  ه��ذه  واع��ت��ربت 
خماوف  واأذك���ى  ال��ك��روين  هجوم  ع��ن  ناجم  للكهرباء 
اأخرى  من�ضاآت  تعر�س  م��ن  وخ��ارج��ه��ا  اأوك��ران��ي��ا  داخ���ل 

للبنية التحتية للخطر.
ا�ضتكملت  اأن  بعد  الأوكرانية  الطاقة  وزارة  توجه  ومل 
حتقيقاتها اتهاما مبا�ضرا للحكومة الرو�ضية بالتورط 
يف الهجوم الذي قطع الكهرباء عن ع�ضرات الآلف من 
اإىل  اأوك��ران��ي��ا مما دف��ع كييف  الزبائن يف و�ضط وغ��رب 

مراجعة دفاعاتها اللكرونية.
ورد يف  م��ا  م��ع  يتما�ضى  ال����وزارة  اإل��ي��ه  م��ا خل�ضت  لكن 
�ضهادة رئي�س املخابرات الأمريكية اأمام الكوجنر�س هذا 
الأ�ضبوع الذي اعترب الهجمات الإلكرونية ومنها الذي 
تهديد  اأك��رب  اأوكرانيا  يف  الأمريكية  امل�ضالح  ا�ضتهدف 

لالأمن القومي الأمريكي.
�ضمت  اأن  بعد  ومو�ضكو  كييف  بني  العالقات  وت��وت��رت 
عام  اأرا�ضيها  اإىل  الأوكرانية  القرم  �ضبه جزيرة  رو�ضيا 
انف�ضاليني  جانب  من  عنف  اأع��م��ال  واندلعت   2014
موالني لرو�ضيا يف �ضرق اأوكرانيا. وا�ضتهدف املت�ضللون 
لتوزيع  �ضركات  ث��الث  الأول  كانون  دي�ضمرب  هجوم  يف 
لتلك  التابعة  الهاتفية  امل��راك��ز  اأغ��رق��وا  ث��م  ال��ك��ه��رب��اء 
احلقيقيني  امل�ضتخدمني  ملنع  كاذبة  مبكاملات  ال�ضركات 

اإن  ل���روي���رز  �ضفيتليك  اأول��ي��ك�����ض��ان��در  ال��ط��اق��ة  وزي����ر 
اأ�ضهر على الأقل  اأع��دوا لهجماتهم قبل �ضتة  املت�ضللني 
بت�ضديد  وزارت���ه وجهت  اأن  واأ���ض��اف  الهجوم  وق��وع  من 

اإجراءات الأمن.
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العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/الق�ضر  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اأبوظبي1   فرع   - �س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  ال�ضرقي 

رخ�ضة رقم:CN 1394351  قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�ضة

العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

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

�ضالون كال�ضيوم للرجال - فرع 2
رخ�ضة رقم:CN 1151254-1  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضب�ضيج انرنا�ضونال للعقارات ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1949745 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حممد �ضعيد حممد العريقي من �ضريك اىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ حممد �ضعيد حممد العريقي من 51% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ما�ضيميليانو دال او�ضو

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

تعديل ا�ضم جتاري من/�ضب�ضيج انرنا�ضونال للعقارات ذ.م.م
SPACEDGE INTERNATIONAL REAL ESTATE LLC

اىل/�ضب�ضيج انرنا�ضونال للعقارات     
SPACEDGE INTERNATIONAL REAL ESTATE

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/جلوبال  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1194869:بروماك بروجكت ذ.م.م رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة امل علي ح�ضن علي حممد %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف منى عبداهلل را�ضد اجلهوري

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  القت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

اإعــــــــــالن
للمقاولت  هوب  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1147926:وال�ضيانة العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/يا�ضر علي حممد �ضامل املهري من 50% اىل %70
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/علي حممد �ضامل املهري من 35% اىل %30

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف علي احمد بخيت امل�ضيخي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حميد �ضامل علي �ضامل املهري

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي احمد �ضهيل املهري
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/زينيت لتجهيزات حقول 
النفط ذ.م.م  رخ�ضة رقم:CN 1434847  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ليجي�س ثالكات %25
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/حممد جنيد �ضليح اأبو بكر من 16% اىل %24

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف بدرو �ضرياتو فالبيل
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف م�ضطفى كوييكار افالبيل عبدالقادر
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نابويل لل�ضتائر

رخ�ضة رقم:CN 1272488 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/نابويل لل�ضتائر
NABULI CURTAINS

اىل/ميديفال لت�ضميم الزياء   
MEDIEVAL FASHIONS DESIGN

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ت�ضميم الزياء واملالب�س )7410001(
تعديل ن�ضاط/حذف ق�س وتف�ضيل ال�ضتائر )9524002(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مرطبات فاريتي بورجري

رخ�ضة رقم:CN 1020703 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*3 اىل 4*1

تعديل ا�ضم جتاري من/مرطبات فاريتي بورجري
VARIETY BURGER REFRESHMENT

اىل/كافترييا جود هوت تي   
GOOD HOT TEA CAFTERIA

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/وافلز اأفينيو للمعجنات

رخ�ضة رقم:CN 1831415 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*4.13 اىل 4*1

تعديل ا�ضم جتاري من/وافلز اأفينيو للمعجنات
WAFFLES AVENUE PASTRY

اىل/كافترييا جولدن تي    
GOLDEN TEA CAFETERIA

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع ال�ضاي - بالتجزئة )4721036(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع وحت�ضري الفطائر واملعجنات وجتهيزها )5610006(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ريف البنف�ضج للهواتف املتحركة

رخ�ضة رقم:CN 1951610 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 0.8*3 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ريف البنف�ضج للهواتف املتحركة
REEF AK BANAFSAJ MOBILE PHONES

اىل/ريف البنف�ضج لعمال ال�ضرياميك    
REEF AL BNAFSAJ CERAMIC WORKS

عبداهلل  �ضعيد  نا�ضر  علي  بناية:�ضهيل  هيلي  �ضناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
احلمريي اىل العني العني �ضناعية العني ال�ضيد/عبداهلل مفلح �ضالح الحبابي واخرون

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة اعمال تبليط الر�ضيات واجلدران )4330019(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح الهواتف املتحركة )95120002(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

 اإعـــالن �سطب قيد
انفورمي�ضن  �ضيتا  ال�ضادة/�ضركة  باأن  القت�ضاد  وزارة  تعلن 
هولندا(  )اجلن�ضية:  اأبوظبي  يف  بي  كومبيوتينغ  نيتوركينغ 
اإمارة ابوظبي  قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع ال�ضركة يف 
الجنبية  ال�ضركات  �ضجل  يف   )4548( رقم  حتت  واملقيدة 
ل�ضنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  بالوزارة. 
2015 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري 
اجراءات  دليل  اعتماد  �ضاأن  يف  2010م  ل�ضنة   )377( رقم 
الرخي�س لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�ضادة ا�ضحاب احلق يف العرا�س 
ان يتقدموا باعرا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �ضهر 
اإدارة  القت�ضاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�ضر  تاريخ  من 

الت�ضجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

 اإعـــالن
تعلن وزارة القت�ضاد باأن ال�ضادة/تكنيمونت اآي �ضي بي 
برايفت ليمتد )فرع �ضركة( مقيدة يف �ضجل ال�ضركات 
الجنبية لدى الوزارة حتت رقم )1209( وقد تقدمت 
التجاري  ال�ضم  لتعديل  بطلب  الوزارة  اىل  ال�ضركة 
لي�ضبح تكنيمونت برايفت ليمتد وتعديل بياناتها يف 

�ضجل ال�ضركات الأجنبية تبعا لذلك .
 يرجى من ال�ضادة ا�ضحاب احلق التقدم باعرا�ضهم 
اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن. 
ق�سم ال�سركات الأجنبية/مرمي ال�سمالن 

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :         

املودعة حتت رقم :    238407                            بتاريخ : 2015-08-10
تاريخ ايداع الولوية :

با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي
 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      

 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  38
وتوفري  التن�ضيق  والتلفزيونية،  الإذاعية  الربامج  خالل  البث  اوق��ات  تاأجري  والتلفزيوين؛  الإذاع��ي  البث 
منابر  توفري  العاملية،  الكمبيوتر  �ضبكات  اإىل  امل�ضتخدم  و���ض��ول  توفري  وه��ي  اإن��رن��ت،  وخ��دم��ات  انرنيت 
ال��درد���ض��ة وغرف  امل��ن��ت��دي��ات، خ��ط��وط  ب��واب��ات على �ضبكة الن��رن��ت، ت��وف��ري  على �ضبكة الن��رن��ت، ت��وف��ري 
الن�ضو�س  املعلومات و  الإلكروين؛ الت�ضالت؛ جتميع وتوريد  الدرد�ضة على النرنيت، خدمات الربيد 
اإمكانية الو�ضول اإىل ونقل املعلومات، الن�ضو�س، الر�ضومات  و الر�ضومات وال�ضور، وكالت الأنباء؛ توفري 
خدمة  م��زودي  خدمات  الت�ضالت؛   معدات  تاأجري  الكمبيوتر؛  �ضبكات  على  والبيانات  الر�ضائل  وال�ضور، 
والر�ضائل  وال�ضور  الر�ضومات  و  الن�ضو�س  و  املعلومات  وتوريد  بالتحديد خدمات جتميع  النرنت، وهي 
كونها خدمات  التدريب،  وتوفري  الرفيه  الب�ضائع،  تركيب وجتميع  ت�ضليح،  و  التجارية  بامل�ضائل  املتعلقة 
�ضبكة؛ توفري اإمكانية الو�ضول اإىل ونقل املعلومات، الن�ضو�س، الر�ضومات، ال�ضور، الر�ضائل والبيانات على 
�ضبكات الكمبيوتر واملت�ضلة بامل�ضائل التجارية و اإ�ضالح ال�ضلع، تركيب وجتميع الب�ضائع و الرفيه وتوفري 
التدريب؛ خدمات مزودي خدمة النرنت، وهي توفري اإمكانية الو�ضول اإىل �ضبكات البيانات؛ تاأجري اوقات 

الو�ضول اإىل قواعد البيانات.
و�ضف العالمه :  العبارة .Engineering tomorrow. Together  مكتوبة بحروف لتينية

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                     

         

                                    
املودعة حتت رقم :    238408                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  39

النقل  قطاع  يف  اللوج�ضتية  اخل��دم��ات  للب�ضائع؛  والتخزين  والتغليف  التعبئة  النقل؛  الزال���ة؛  خ��دم��ات 
والغاز  الكهرباء  و  البخار  و  املياه  اإم���دادات  وال��غ��از؛  الكهرباء  و  البخار  و  املياه  توزيع  خدمات  والتخزين؛ 

)النقل(؛ خدمات اإزالة النفايات واملخلفات اخلا�ضة، مبا يف ذلك تلك التي على �ضكل الربة امللوثة.
و�ضف العالمه :  العبارة .Engineering tomorrow. Together  مكتوبة بحروف لتينية

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                     

         

                                    
املودعة حتت رقم :    238409                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  40

خدمات معاجلة املواد، وبالتحديد خدمات اخلراطة و انتاج الج�ضام املعدنية )بروفيل(، خدمات اإنتاج لفائف 
م�ضقوقة )كويل(، قطع �ضفائح واألواح من املعدن و الواح اأو �ضبه املنحرف، خدمات معاجلة املواد والت�ضطيب 
احلار،  بالإ�ضقاط  الملنيوم  اغلفة  احل��ار، خدمات عمل  بال�ضقاط  الغلفنة   بالأخ�س عن طريق  ال�ضطحي، 
و مكونات  الهيكل  و قطع  الطلب  هياكل مركبات ح�ضب  ت�ضنيع  الع�ضوي؛  اأو طالء  الزنك  خدمات طالء 
�ضنع  لالأخرين؛  الداخلي،  الح���راق  حمركات  وبالأخ�س  املركبات،  ملحركات  واملكونات  املركبات  لأ�ضفل 
الأدوات يف �ضكل ت�ضنيع ح�ضب الطلب، لالأخرين؛ الف�ضالت، خدمات الف�ضالت املياه ومعاجلة التلوث، اإعادة 
تدوير الف�ضالت، ف�ضالت املياه، اخلردة والقمامة؛ خدمات حمالت الطباعة، و بالتحديد الطباعة؛ خدمات 

الأقفال )عالج املعادن(؛ النجارة )اعمال اخل�ضب(.
و�ضف العالمه :  العبارة .Engineering tomorrow. Together  مكتوبة بحروف لتينية

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                     

      

                                       
املودعة حتت رقم :    238410                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  41

ن�ضر  والأف���الم؛  الفيديو  التلفزيوين،  الإذاع���ي،  النتاج  والثقافية؛  الريا�ضية  الأن�ضطة  التدريب؛  تقدمي 
الكتب، الدوريات، ال�ضحف وغريها من املطبوعات، مبا يف ذلك تلك التي على �ضكل برامج اإذاعية، تلفزيونية، 
فيديو وافالم والتي على �ضكل الكروين عن طريق قواعد البيانات واخلدمات عرب الإنرنت؛ تاأجري الكتب، 
الدوريات، ال�ضحف؛ تاأجري اجهزة الذاعات، اجهزة التلفزيون، اجهزة الفيديو، اأجهزة عر�س الفالم، اجهزة 
ال�ضت�ضارات  الرجمة؛  والكامريات؛  الرقمية،  الفيديو  اأ�ضرطة  امل�ضغوطة،  القرا�س  وت�ضجيالت  عر�س 

العالمية، و هي تقدمي التدريب يف جمال ال�ضحافة والعالقات العامة؛ الت�ضوير.
و�ضف العالمه :  العبارة .Engineering tomorrow. Together  مكتوبة بحروف لتينية

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

العدد 11642 بتاريخ 2016/2/16

لل�سادة �سركة احل�سن لو�سطاء التاأمني
تقدمت �ضركة احل�ضن لو�ضطاء التاأمني واملقيدة يف �ضجل 
و�ضطاء التاأمني حتت رقم 52 بتاريخ:1991/4/20 وتزاول 
باإمارة  الرئي�ضي  مركزها  خالل  من  الدولة  يف  عملها 
اأبوظبي وفرعها مبدينة العني ، بتغري مقر فرع ال�ضركة 

من مدينة العني اىل اأمارة دبي
التغيري  على  اعرا�س  له  من  كل  تدعو  الهيئة  فاإن  لذا 
املذكور بتقدمي اعرا�ضاتهم بكتب م�ضجلة اىل الهيئة يف 
ميعاد اأق�ضاه �ضهر من تاريخ الإعالن على العنوان التايل 

هيئة التاأمني - �س.ب:113332 اأبوظبي 
 �س.ب:238382 دبي

اإع��������الن بتغري مقر الفرع

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :    

             

                                   
املودعة حتت رقم :    241308                            بتاريخ : 2015-10-06

تاريخ ايداع الولوية :     
با�ضم  : واكوم كو.، ال تي دي.

 وعنوانها: 2- 510 – 1 تويونوداي، كازو - �ضي، �ضايتاما 349 -1148، اليابان 
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 16

الأجهزة(؛  )ع��دا  التعليمية  امل��واد  املطبوعة؛  املن�ضورات  املل�ضقات؛  امل�ضتخدم(.  )دليل  كتيبات  املطبوعات؛ 
الهزلية؛  للر�ضوم  الكتب  الكتب؛  ال�ضبوَرات؛  ال�ضور؛  من�ضات  )مطبوعة(؛  ال�ضور  ال��ورق؛  الر�ضم؛  ادوات 
حقائب القالم؛ بطاقات )قرطا�ضية(؛  الورق املقوى؛ كتالوجات؛ بو�ضالت للر�ضم؛ اأقالم )لوازم مكتبية(؛ 
موؤ�ضرات الكتب؛ التقاومي؛ مواد للر�ضم؛ الواح الر�ضم؛ مواد الر�ضم؛ ق�ضائم الر�ضم؛ اقالم الر�ضم الأقالم؛ 
م�ضطرة للر�ضم؛ ادوات املحي )ممحاة(؛ املجلدات )القرطا�ضية(؛ اأقالم احلرب؛ احلرب؛ حمفظة اقالم احلرب 
للر�ضامني؛  لوحات  التلوين؛  فر�ضاة  املالحظات؛  كتب  املدببة؛  احلرب  اق��الم  روؤو���س  )قرطا�ضية(؛  ال�ضائل 
اقالم احلرب اجلاف )اأقالم(؛ حمالت الأقالم؛ الورق ال�ضفاف )قرطا�ضية(؛ فر�ضاة الكتابة؛ مواد الكتابة؛ 

ورق الكتابة؛ الورق ال�ضفاف للن�ضخ، الجندات ال�ضخ�ضية؛ الواح لكتابة املالحظات.
و�ضف العالمه :  الكلمة: BAMBOO  مكتوبة باحرف لتينية 

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642
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ال�سني تدعو اأمريكا وكوريا ال�سمالية ملحادثات مبا�سرة 
•• بكني-رويرتز:

دعت وزارة اخلارجية ال�ضينية ام�س الوليات املتحدة وكوريا 
م�ضكالتهما  وح��ل  ل��وج��ه  وج��ه��ا  معا  اجللو�س  اإىل  ال�ضمالية 
التجربة  بعد  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �ضبه  يف  التوتر  ت�ضاعد  م��ع 

ال�ضاروخية التي اأجرتها بيوجنياجن موؤخرا.
وعلى الرغم من اأن اإطالق ال�ضاروخ اأغ�ضب بكني فقد عربت 
اأي�ضا من خطط وا�ضنطن و�ضول لن�ضر نظام دفاع  عن قلقها 
�ضاروخي اأمريكي متطور قائلة اإنه �ضيوؤثر على اأمن ال�ضني. 
اإفادة  يف  يل  هونغ  ال�ضينية  اخلارجية  با�ضم  املتحدث  وق��ال 
�ضحفية يومية الركيز على الق�ضية النووية يف �ضبه اجلزيرة 

الكورية هو بني الوليات املتحدة وكوريا ال�ضمالية.
للجلو�س  ال�ضمالية  وك��وري��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  ندعو  واأ���ض��اف 
طرف  كل  لت�ضوية  �ضبل  لبحث  ومفاو�ضات  ات�ضالت  واإج��راء 
للهدف  التو�ضل  النهاية  ويف  الآخ��ر  لدى  املعقولة  للمخاوف 

الذي نرغب جميعا فيه.
7 فرباير  يف  املدى  �ضاروخا طويل  ال�ضمالية  كوريا  واأطلقت 
�ضباط حامال ما قالت اإنه قمر �ضناعي مما اأثار موجة اإدانات 
لقنبلة  اختبارا  اإجرائها  قليلة من  اأ�ضابيع  بعد  دولية جديدة 

نووية.
اإن الإط��الق مت لأغرا�س �ضلمية لكن  وقالت كوريا ال�ضمالية 
الأمن  ل��ق��رارات جمل�س  ان��ت��ه��اك  اإن���ه  ���ض��ول ووا���ض��ن��ط��ن قالتا 

الدويل لأنه ا�ضتخدم تكنولوجيا ال�ضواريخ البالي�ضتية.
ال�ضهر  بيوجنياجن  اأج��رت��ه  ال���ذي  ال��ن��ووي��ة  القنبلة  واخ��ت��ب��ار 

املا�ضي حمظور اأي�ضا مبوجب قرار من جمل�س الأمن.
ال�ضبيل  هو  العقوبات  اأن فر�س  تعتقد  ل  اإنها  ال�ضني  وقالت 
حل���ل امل�����ض��ك��ل��ة ودع����ت ل��ل��ع��ودة ل��ل��م��ح��ادث��ات ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اإحباطها من كوريا ال�ضمالية وا�ضراكها يف عدة جولت �ضابقة 

من عقوبات الأمم املتحدة عليها.
الأطراف  متعددة  املفاو�ضات  ا�ضتئناف  يف  عدة  جهود  وف�ضلت 

منذ انهيارها بعد اآخر جولة عقدت يف 2008.
م��ن كوريا  ال�ضيني  ال��ع��ام  ال�����راأي  ا���ض��ت��ي��اء  وت�����ض��اع��دت ح���دة 

ال�ضمالية التي كانت يوما حليفا دبلوما�ضيا مقربا.

تركيا تنفي اإر�سال جنود اإىل �سوريا
•• انقرة-اأ ف ب:

ار�ضل  الركي  باأن اجلي�س  ال�ضوري  النظام  اتهامات  ب�ضدة  يلماز  الركي ع�ضمت  الدفاع  وزير  نفى 
قوات اىل الأرا�ضي ال�ضورية، مكررا ان بالده ل تعتزم القيام بذلك. وقال يلماز يف الربملان كما نقلت 
عنه وكالة انباء النا�ضول احلكومية هذا لي�س �ضحيحا. ل نعتزم ار�ضال قوات اىل �ضوريا . ويف ر�ضالة 
وجهتها اىل الأمم املتحدة، اتهمت احلكومة ال�ضورية ام�س الأول الحد تركيا بتقدمي دعم ع�ضكري 
نوع  بر�ضا�ضات من  م��زودة  اب  بيك  �ضيارة   12 ان  ال�ضورية  وقالت اخلارجية  املعار�ضة.  اىل مقاتلي 
دو�ضكا ومن عيار 14،5 ملم توغلت داخل الأرا�ضي ال�ضورية قادمة من الأرا�ضي الركية عرب معرب 
باب ال�ضالمة احلدودي )�ضمال حلب( ي�ضحبها نحو 100 م�ضلح يعتقد باأن جزءا منهم من القوات 
الركية واملرتزقة التراك. من جهة اخرى، اأو�ضح يلماز ان اربع مقاتالت �ضعودية من طراز اف-

16 ينتظر و�ضولها �ضريعا اىل قاعدة اجنرليك الركية التزاما باتفاق بني البلدين. واأ�ضاف ان هذا 
النت�ضار يندرج يف اطار التحالف الدويل املناه�س للجهاديني والذي تقوده وا�ضنطن.

••  الفجر – عبد املجيد بن عمر 
�ضباق �ضد الزمن يف منطقة املغرب 
العربي من اجل تطويق تداعيات 
هجوم ع�ضكري حمتمل على ليبيا 
�ضباق  فتيله  ون���زع  ملنعه  وال�����ض��ع��ي 
تقوده تون�س واجلزائر ول ي�ضتثني 

دول اجلوار الأخرى.
ويف ه����ذا ال�������ض���ي���اق،  ك�����ض��ف وزي���ر 
ال�����������ض�����وؤون امل����غ����ارب����ي����ة والحت��������اد 
العربية  الدول  الإفريقي وجامعة 
باجلزائر  م�����ض��اه��ل،  ال���ق���ادر  ع��ب��د 
اج��ت��م��اع مرتقب  ع���ن  ال��ع��ا���ض��م��ة، 
لدول اجلوار الليبي لبحث ال�ضبل 
الكفيلة بالدفع باحلل ال�ضيا�ضي يف 

هذا البلد.

انحياز للحل ال�سيا�سي
ال���ت���ي جمعته  امل���ح���ادث���ات  وع���ق���ب 
بوزير اخلارجية التون�ضي، خمي�س 
بزيارة عمل  قام  الذي  اجلهيناوي 
دام��ت يومني، �ضرح  اإىل اجل��زائ��ر 
م�ضاهل باأن تون�س واجلزائر اتفقا 
على ا�ضتمرار الت�ضاور بني البلدين 
، حيث من املرتقب اأن يعقد قريبا 
اجتماع لدول اجلوار قد حتت�ضنه 
العا�ضمة تون�س من اأجل التن�ضيق 

فيما يتعلق بالو�ضع يف ليبيا .
ب�����اأن دول  واأك������د يف ه����ذا ال�������ض���دد 
وا�ضتقرار  ب��وح��دة  مهتمة  اجل���وار 
بالتو�ضل  و  ال�����ض��ق��ي��ق  ال��ب��ل��د  ه���ذا 
اأي�ضا اإىل اإجماع دويل حول احللول 

ال�ضيا�ضية املطروحة حاليا.
ت��ط��رق مع  ب��اأن��ه  واأ���ض��اف م�ضاهل 
ب���وج���ه خ���ا����س اإىل  اجل���ه���ي���ن���اوي 
تعي�ضها  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة  الأو����ض���اع 
ل��ي��ب��ي��ا، م�ضجال  امل��ن��ط��ق��ة خ��ا���ض��ة 
التي  الأزم���ة  حل  يف  الآراء  تطابق 
يعي�ضها هذا البلد وذلك من خالل 
وح�����دة وطنية  ح��ك��وم��ة  ت��ن�����ض��ي��ب 
مقرها  وي����ك����ون  ع���اج���ل  وق�����ت  يف 
�ضالحيات  لها  ومتنح  بطرابل�س 
ت�����ويل ترتيب  اأج������ل  م����ن  وا����ض���ع���ة 

البيت الليبي.
التون�ضي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  واأك����د 
خ��م��ي�����س اجل���ه���ي���ن���اوي م���ن جهته 
التون�ضي  امل��وق��ف  وت��ط��اب��ق  وح���دة 
الليبية  الق�ضية  جتاه  واجلزائري 
الع�ضكري  ل���ل���ت���دخ���ل  ال����راف���������س 
اإىل  الليبيني  داعيا  فيها  الأجنبي 
الوفاق  حكومة  بت�ضكيل  الت�ضريع 

الوطني الليبية.
التون�ضية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واب���رز 
التطابق  اجل���ه���ي���ن���اوي،  خ��م��ي�����س 
والتحليل  امل�����وق�����ف  يف  ال���ك���ب���ري 
مبّينا  اجل�����زائ�����ري،  و  ال��ت��ون�����ض��ي 
اتفاقهما حول �ضرورة تقدمي احلل 
الليبيني  الإخ���وة  ودف��ع  ال�ضيا�ضي 
لإيجاد حل لق�ضيتهم وهو الجتاه 
الذي ت�ضري فيه اجلزائر و تون�س 

وكل دول اجلوار.
احلدود  مب�ضاألة  يتعلق  فيما  اأم���ا 
ب��ني اجل���زائ���ر وت��ون�����س، ف��ق��د ذكر 
باأن الهتمام بهذا اجلانب موجود 
تعزيزه  يتعني  اأن��ه  الأ�ضل غري  يف 
البلدين  ك���ال  اأن  اإىل  م�����ض��ريا   ،
باملنطقة  م�ضركة  مب�ضاريع  قاما 
احلدودية حتى تكون هذه الأخرية 
ه����م����زة و�����ض����ل ب��ي��ن��ه��م��ا وع���ام���ال 

ل�ضتقرارهما.
وك����ان ال���وزي���ر ال��ت��ون�����ض��ي ق��د �ضلم 
الأح����د ال��رئ��ي�����س اجل���زائ���ري عبد 

ب�ضكل  امل��ع��ن��ي��ت��ان  ال��ع�����ض��ك��ري��ت��ان 
مبا�ضر باحلدود الربية مع تون�س 
اإن  امل�����ض��در  ذات  وق���ال  ليبيا،  وم��ع 
م�ضددة  تعليمات  اأع��ط��ى  ال��ف��ري��ق 
وجدية  حزم  بكل  بالتعامل  تتعلق 
الوطني  ل���الأم���ن  ت��ه��دي��د  اأي  م���ع 

ياأتي من وراء احلدود. 
اجلزائرية  ال�����ض��ل��ط��ات  ووج���ه���ت 
ال�ضحة  ل�������وزارت�������ي  ت���ع���ل���ي���م���ات 
الهالل  ج���ان���ب  اإىل  وال��ت�����ض��ام��ن 
اإيليزي  ولي���ة  و�ضلطات  الأح��م��ر، 
احل����دودي����ة م���ع ل��ي��ب��ي��ا، م���ن اأج���ل 
ال�ضتعداد ملبا�ضرة العمل الإن�ضاين 

يف حالة ن�ضوب احلرب بليبيا.
�ضحيفة  نقلته  م��ا  اإىل  وا���ض��ت��ن��ادا 
املخطط  فاإّن  اجلزائرية،  ال�ضروق 
ال���ذي و���ض��ع��ت��ه ال�����ض��ل��ط��ات يق�ضي 
الالجئني  لإق��ام��ة  اأم��اك��ن  بتهيئة 
وللم�ضابني  احل��رب،  من  الفارين 
م���ن امل���دن���ي���ني، وه����و ن��ف�����س الأم����ر 
تقريبا الذي اتخذته تون�س، التي 
بالتي  �ضبيهة  ن��زوح  موجة  تتوقع 
ح�����ض��ل��ت غ�����داة ال����ض���ط���راب���ات يف 

. ليبيا عام 2011 
وعلى ال�ضعيد الأمني، فاإن تعزيزات 
ال�ضريط  اإىل  ن��ق��ل��ه��ا  مت  ك���ب���رية 
احل��دودي مع ليبيا ل�ضبط تدفق 
عنا�ضر  دخ��ول  واإمكانية  الفارين، 
املنطقة  وت�ضهد  م��ع��ه��م،  اإره��اب��ي��ة 
ملراقبة  للطائرات  مكثفا  حتليقا 
الأجواء وال�ضحاري، كون احلدود 
تزيد  م�ضافة  ع��ل��ى  مت��ت��د  الليبية 

على 1000 كلم.
والأمني  الع�ضكري  ال�ضتنفار  هذا 
ج��اء بعد ت��زاي��د اح��ت��م��الت تدخل 
ع�����ض��ك��ري غ��رب��ي يف ل��ي��ب��ي��ا، ب���ل اإن 
التدخل بات و�ضيكا، ح�ضب مراجع 
وق�����ال م�ضدر  ج���زائ���ري���ة،  اأم��ن��ي��ة 
العمليات  “اإّن  لل�ضحيفة  اأم��ن��ي 
يف  ال��دول��ة  تنظيم  �ضد  الع�ضكرية 
اأي��ام من  بالفعل قبل  ب��داأت  ليبيا، 
ال�ضتطالع  عمليات  تكثيف  خالل 
غربية  دول  ل���ط���ائ���رات  اجل������وي 
اأن  ف����وق ل��ي��ب��ي��ا ، وم����ن امل����ع����روف 
ع�ضكري.  ع��م��ل  ه���و  ال���ض��ت��ط��الع 
“اإّن  ال�ضحيفة،  م�ضدر  واأ���ض��اف 
اأن  تعلم  اجلزائرية  الأم��ن  اأجهزة 
طائرات تابعة ل�ثالث دول غربية، 
اأوروب���ا والوليات  دول��ت��ان يف  منها 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، حت��ل��ق فوق 

مناطق يف ليبيا.
واأك�����ر م���ا ت��خ�����ض��اه اجل���زائ���ر من 
جديدة،  ل��ي��ب��ي��ة  ح����رب  ت���داع���ي���ات 
ه����و ارت�����ك�����اب ه���ج���م���ات اإره���اب���ي���ة 
وغ��ريه من  داع�����س،  تنظيم  ي�ضنها 
يف  املتمركزة  الإرهابية  اجلماعات 
املنطقة، داخل اجلزائر، كما ت�ضود 
الأمنية  الأج����ه����زة  ل����دى  ���ض��ك��وك 
اجل�����زائ�����ري�����ة والأج����ن����ب����ي����ة ح���ول 
امتالك التنظيم لطائرات تدريب 
قدمية،  ليبية  حربية  ط��ائ��رات  اأو 
وامتالكه وقود �ضواريخ بالي�ضتية 
ال�����ض��واري��خ ال�ضغرية  وامل��ئ��ات م��ن 
ت�ضنيع  على  وقدرته  اأر�س-اأر�س، 
تتحدث  اإذ  تقليدية،  غري  اأ�ضلحة 
تقارير من ليبيا عن �ضعي تنظيم 
داع�س الإرهابي اإىل �ضناعة غازات 
كل  اإىل  ي�ضاف  وتخزينها،  �ضامة 
للحرب  الإن�ضانية  التاأثريات  هذا 
اأجهزة  ت��ت��وق��ع  ح��ي��ث  امل��ح��ت��م��ل��ة، 
اإىل  ليبيني  نزوح مواطنني  الأمن 

اجلزائر. 

خطية  ر�ضالة   ، بوتفليقة  العزيز 
من نظريه التون�ضي الباجي قائد 
الو�ضع يف منطقة  ال�ضب�ضي، حول 

املغرب العربي.
مّكنه  اللقاء  اأّن  اجلهيناوي  وق��ال 
من ال�ضتماع اإىل حتاليل الرئي�س 
يف  ال��و���ض��ع  بخ�ضو�س  بوتفليقة 
ال��ع��رب��ي وال��وط��ن العربي  امل��غ��رب 
من  ك����ل  اأداء  ت��ف��ع��ي��ل  و������ض�����رورة 
الحتاد املغاربي واجلامعة العربية 

والحتاد الإفريقي .
التون�ضي  واأج��رى وزي��ر اخلارجية 
م�������������ض������اورات م���ك���ث���ف���ة م������ع ك���ب���ار 
امل���������ض����وؤول����ني اجل�����زائ�����ري�����ني، ويف 
�ضالل  امل����ال����ك  ع���ب���د  م��ق��دم��ت��ه��م 
لعمامرة  ورم��ط��ان  الأول  ال��وزي��ر 
تركزت  اخلارجية،  ال�ضوؤون  وزي��ر 
التن�ضيق  م�ضتوى  من  الرفع  على 
البلدين على خمتلف ال�ضعد  بني 
اأي  بالدولتني عن  الناأي  اأجل  من 
التي قد  اإ�ضكال الأعمال  �ضكل من 
اأمنهما  �ضيادتهما، ومن  مت�س من 

ومن ا�ضتقرارهما.
اأن هناك  ع��ل��ى  واأك����د اجل��ه��ي��ن��اوي 
ت�ضاور وتن�ضيق كبري على امل�ضتوى 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي والأم���ن���ي ب���ني ك���ل من 
تون�س واجلزائر مل�ضلحة البلدين.

واأ�����ض����رت ه����ذه ال���ل���ق���اءات ع��ل��ى اأن 
ت��ون�����س ت���راه���ن ع��ل��ى ال���رف���ع من 
ال�ضيا�ضي  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  م�������ض���ت���وى 
جارتها  م��ع  والع�ضكري  والأم��ن��ي 
للتدخل  ت��داع��ي��ات  اأي����ة  ل�����ت��ط��وي��ق 
البلدين  على  املحتمل  الع�ضكري 

وعلى املنطقة.

يد على الزناد
يوازيه  الدبلوما�ضي  اجل��ه��د  ه��ذا 
ميدانيا، اإعالن اجلي�س اجلزائري 
ع����ن ح���ال���ة ا���ض��ت��ن��ف��ار ق�������ض���وى يف 
ت�ضكيالته.  خم���ت���ل���ف  ����ض���ف���وف 
ا�ضتنفرت  ال���������ض����ي����اق،  ه������ذا  ويف 
ال�ضعبي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة 
اجلزائري، ثالثة فروع يف اجلي�س 
ب�ضبب  الأم���ن،  اأج��ه��زة  وفرعني يف 
ت��زاي��د اح��ت��م��الت ت��دخ��ل ع�ضكري 
جوي من دول غربية، �ضد تنظيم 

الدولة يف ليبيا.
وق����ال م�����ض��در اأم���ن���ي رف���ي���ع، وفقا 
اإّن  اجل��زائ��ري��ة،  اخل���رب  حل�ضيفة 
قيادات  التقى  بوتفليقة  الرئي�س 
ع�����ض��ك��ري��ة واأم���ن���ي���ة يف الأ����ض���ب���وع 
اجل��������اري،  ف�����رباي�����ر  م�����ن  الأول 
احلرب  تاأثريات  الجتماع  وناق�س 
على  ليبيا  يف  امل��ت��وق��ع��ة  اجل���دي���دة 
الأمن الوطني، واتخذ �ضل�ضلة من 
اجلاهزية  رفع  اأهمها  الإج���راءات، 
و�ضط  ال�ضتنفار  وح��ال��ة  القتالية 
ق��وات ال��دف��اع اجل��وي ع��ن الإقليم 
القوات  وك����ل  اجل���وي���ة،  وال����ق����وات 
ال�����ربي�����ة امل������وج������ودة ع���ل���ى ح�����دود 
ت��ون�����س ول��ي��ب��ي��ا وال��ن��ي��ج��ر وم���ايل، 
وت��ك��ث��ي��ف اإج��������راءات الأم�����ن حول 
ع�ضرات املواقع احليوية يف البالد، 
ب�ضبب خم��اوف من وق��وع هجمات 

اإرهابية.
ڤايد  اأح��م��د  اأول،  الفريق  زار  كما 
الع�ضكريتني  ال��ن��اح��ي��ت��ني  ���ض��ال��ح، 
واخلام�ضة  ورڤ����ل����ة  يف  ال����راب����ع����ة 
الناحيتان  وه��م��ا  ق�����ض��ن��ط��ي��ن��ة،  يف 

الزمن  ت�ضابق  تون�س،  مع  اتفاقها 
ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة، من 
املحتملة  احل���رب  فتيل  ن���زع  اج���ل 
ال�����ض��رق��ي��ة، والتي  ع��ل��ى ح���دوده���ا 
اأنها �ضتتوىل قيادة  ايطاليا  اأعلنت 

غرفة عملياتها.
وزيرة  بينوتي،  روبرتا  اأك��دت  فقد 
فرن�ضا  دول  اإن  الإيطالية،  الدفاع 
وبريطانيا واأمريكا لن تقدم على 
قيادة  واإن  ليبيا  يف  منفردة  ح��رب 
اأي عملية ع�ضكرية يف ليبيا �ضتكون 

لإيطاليا.
واأو����ض���ح���ت ب��ي��ن��وت��ي يف ل���ق���اء مع 

ي�ضار اإىل اأّن تون�س ترى اأّن التدخل 
لي�س  ليبيا  يف  املحتمل  الع�ضكري 
بالبالد موؤكدة  الأزم���ة  ح��ال حل��ل 
التدخل  اأن  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ج��ارب  اأّن 
البلدان  عديد  دم��ر  قد  الع�ضكري 
حل  اإي���ج���اد  ال��ل��ي��ب��ي��ني  ع��ل��ى  واأّن   ،

لجتناب هذا الو�ضع.
وق���د ج���ددت اأم�����س ت��اأك��ي��ده��ا على 
ل�������ض���ان وزي��������ر دف����اع����ه����ا ف���رح���ات 
احلر�ضاين ، اأّن تون�س هي املت�ضرر 
باعتبار  ال��ت��دخ��ل  م���ن  ال��رئ��ي�����ض��ي 

عالقتها الع�ضكرية واحلدودية.
ويبدو جليا اأّن اجلزائر، من خالل 

النفط  من�ضاآت  حماية  �ضي�ضتهدف 
اإيني  ����ض���رك���ة  م���ن�������ض���اآت  ل����ض���ي���م���ا 
الإي��ط��ال��ي��ة وال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا يف 

ليبيا .
نتحدث  ل  نحن  بينوتي  و���ض��ددت 
ع��ن اأي ح���رب، ب��ل ع��ن ح��رب على 
متويل  اإىل  و���ض��ن��ح��ت��اج  الإره�������اب، 
يورو  مليون   600 ال�  ملبلغ  اإ�ضايف 
قد  الإيطايل  الربملان  كان  وال��ذي 
داع�����س يف  ع��ل��ى  ل��ل��ح��رب  خ�ض�ضه 
ال���ع���راق ف��ق��ط، وه���ذا ب��ال��ط��ب��ع لن 
يكفي فيما لو فتحنا جبهة جديدة 

يف ليبيا .

التلفزيون الإيطايل، اأن اأي عملية 
ب�ضكل  تكون  لن  ليبيا  يف  ع�ضكرية 
ك���م���ا ه����و احل������ال يف عام  م���ن���ف���رد 
لها  التن�ضيق  �ضيتم  ب��ل   ،2011

بقيادة اإيطالية.
واأ�ضارت اإىل اأن لقاء جمعها بوزراء 
وفرن�ضا  اأم�����ريك�����ا  دول  ال�����دف�����اع 
وبريطانيا اأخرياً مت فيه التن�ضيق 
ع��ل��ى م��ن��ح اإي��ط��ال��ي��ا ق��ي��ادة حراك 
ع�ضكري يف ليبيا بعد اأن وعد وزراء 
الدول الثالث بتقدمي عر�س عن 

الو�ضع الراهن يف البالد.
الع�ضكري  احل�������راك  اإن  وق����ال����ت 

احلريق الليبي ي�ستنفر دول اجلوار:

اجلزائر: عني على الدبلوما�سية.. ويد على الزناد
اجتماع مرتقب لدول اجلوار يف تون�س لبحث الو�سع يف ليبيا

هل ي�ضعل نفط ليبيا فتيل احلرب من جديد �ضالح اجلو اجلزائري على اهبة ال�ضتعداد

الرئي�س بوتفليقة ي�ضتقبل وزير اخلارجية التون�ضي الدبلوما�ضية اجلزائرية والتون�ضية على موجة واحدة

اتفاق تون�سي - جزائري على اأ�سبقية 
احلل ال�سيا�سي على الع�سكري بليبيا

اإعالن اجلي�س اجلزائري عن حالة
 ا�ستنفار ق�سوى يف �سفوف خمتلف ت�سكيالته

يد اجلي�س اجلزائري علىالزناد ا�ضتعدادا لكل التطورات
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يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :     

            
املودعة حتت رقم :    238382                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 1

الكيماويات امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة، الكيماويات امل�ضتخدمة لإنتاج املعادن وكل خليط منها؛ الأ�ضمدة؛ رمل 
لل�ضباكة؛ حت�ضريات �ضباكة قوالب ومواد رابطة، مواد الل�ضق امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة.

و�ضف العالمه :     يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 
منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :        

املودعة حتت رقم :    238383                            بتاريخ : 2015-08-10
تاريخ ايداع الولوية :

با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي
 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      

 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 4
بنزول، زيت قار الفحم، فحم وفحم الكوك )وقود(.

و�ضف العالمه :     يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 
منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :   

املودعة حتت رقم :    238386                            بتاريخ : 2015-08-10
تاريخ ايداع الولوية :

با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي
 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      

امل�ضنوعة منها،  واملنتجات  وكل خليط منها  نفي�ضة  الغري  املعادن  6 اخلامات،  الفئة:    : التالية  املنتجات  / اخلدمات/  الب�ضائع  لتميز  وذلك   
الق�ضبان،  وبالأخ�س  امل�ضنوعة منها،  واملنتجات  وال�ضبه م�ضنعة وكل خليط منها  الغري م�ضنعة  نفي�ضة  الغري  املعادن  6، وهي  فئة  املدرجة يف 
األواح، �ضرائط، �ضفائح ولوحات، وبالأخ�س  املعادن امل�ض�ضمة ال�ضبه م�ضنعة، الأنابيب وجتهيزاتها، �ضفيح و�ضفائح حديدية، عوار�س لل�ضكك 
احلديدية، ال�ضكك احلديدية وقطع ال�ضكك الأخرى للمركبات التي ت�ضري على ال�ضكك، وبالأخ�س ال�ضكك احلديدية اجلانبية و�ضرائط انزلق 
التعليق املغناطي�ضي للقطارات، النماذج و الأ�ضكال املعدنية املخ�ض�ضة؛ العوار�س اخل�ضبية، ال�ضواتر املعدنية اخلا�ضة باخلنادق، ال�ضواتر املعدنية 
اخلفيفة، عوار�س الدعم املعدنية  اخلا�ضة بال�ضواتر املعدنية، �ضواتر معدنية خا�ضة بالفي�ضانات، �ضواتر معدنية م�ضطحة �ضندوقية، و اأعمدة 
فولذية، و ع�ضي، و �ضفائح معدنية م�ضطحة و األواح معدنية و )بروفيل( بناء ال�ضفن؛ املنتجات امل�ضطحة من الفولذ املقاوم لل�ضداأ )مقاومة 
ال�ضداأ، مقاومة الأحما�س، املقاومة للحرارة(، مواد النيكل، التيتانيوم وكل خليط منها، املواد املغناطي�ضية )اللواح الكهربائية(، من�ضات العمل، 
اجل�ضور املوؤقتة، وال�ضقالت والهياكل وجتهيزاتها، وهي التاأطري، الدعائم، الأعمدة، الأ�ضالك واحلبال، و�ضبكات �ضلكية وغريها من منتجات 
الأ�ضالك، الب�ضائع امل�ضنعة من ال�ضفائح املعدنية، مواد ح�ضو حلام، وبالأخ�س �ضلك حلام، ق�ضبان حلام، والأ�ضالك املجوفة، قوالب م�ضبوكة، 
م�ضغوطة، م�ضحوبة او م�ضنوعة بالألة، وبالأخ�س حلقات، اأ�ضنان العجلة، عجالت م�ضننة، جمموعات عجلة حلزونية، وحدات تبديل احلركة 
ال�ضناعية، وبالأخ�س الرو�س الطاردة، حاويات التخزين والنقل، املباين املعدنية امل�ضبقة ال�ضنع والقابلة للفك والنقل وجتهيزاتها، بالأخ�س 
املنازل، القاعات، املواقف، اجل�ضور، النوافذ، الأب��واب، البوابات، عنا�ضر بناء ال�ضطح، ال�ضقف واجلدار، قطع املعدن  مكاتب احلاويات والور�س، 
امل�ضبوكة، مواد حلام، وهي �ضلك حلام، ق�ضبان معدنية حلام، ب�ضائع املعادن الغري نفي�ضة الغري مدرجة يف فئات اأخرى، وهي حاويات، التجهيزات 
البناء، الواح ال�ضطح، الواح الواجهة، نواب�س، النوافذ، عتبات النوافذ، اطارات النوافذ، �ضبك، الن�ضيج املعدين، �ضبكات، و ال�ضنانري، و كالبات، 
واملحامل، و م�ضاند دعم ال�ضفن ، و عجالت داعمة، و م�ضامري، بروفيالت، )ق�ضبان و الواح معدنية( و دعامات الفراغ، و حلقات، و دوائر، و اأقفال، 
و براغي، و �ضوامع، دبابي�س، اطارات البوابات والأبواب، و بوابات وابواب، و هياكل الدعم، و ال�ضالمل، و األواح الأبواب، و مقاب�س الأبواب، و اجزاء 
براغي الو�ضل، و الواح احلائط، اأقوا�س، و الأ�ضوار واأجزاءها، جتهيزات لل�ضلع املذكورة، املدرجة يف الفئة 6، مواد البناء املعدنية، بالأخ�س مكونات 
ال�ضطرية امل�ضبقة ال�ضنع التي تتكون يف الغالب من ال�ضفائح املعدنية لالأغرا�س ال�ضناعية، بناء القاعات واملنازل، م�ضنوعات حدادة، عنا�ضر 
�ضغرية من املعدن، اأنابيب من املعدن؛ الكابالت غري الكهربائية واأ�ضالك املعادن الغري نفي�ضة، املباين املعدنية القابلة للنقل، مواد البناء املعدنية، 
ال�ضقالت، املدرجة يف الفئة 6 وقوالب معدنية ل�ضب اخلر�ضانة واجزاءها، الق�ضبان ونقاط ال�ضكة احلديد من املعادن، مواد ال�ضكك احلديدية 

املعدنية، تركيبات معدنية لتوجيه وتثبيت عربات ال�ضكة احلديدة، كونها اجزاء من ال�ضكك احلديدية.
و�ضف العالمه :     يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        

ال�ضراطات: 
، او ار�ضاله بالربيد امل�ضجل وذلك خالل  على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :          

املودعة حتت رقم :    238387                            بتاريخ : 2015-08-10
تاريخ ايداع الولوية :

با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي
 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      

اآلت  الأر�ضية،  املركبات  ع��دا عن  احل��رك��ة،  نقل  الآلت؛ حم��اور  7  حمركات  الفئة:    : التالية  املنتجات  اخل��دم��ات/   / الب�ضائع  لتميز  وذل��ك   
اأو منتجات الأدوية وال�ضناعات الغذائية، ال�ضناعات  البناء؛ الجهزة امليكانيكية والأجهزة واملعدات امليكانيكية املتعلقة بها، لت�ضنيع ال�ضالئف 
املذكورة؛  امليكانيكية  للمعدات  التجهيزات  ذلك  يف  مبا  التجميل،  م�ضتح�ضرات  و�ضناعة  البال�ضتيكية  ال�ضناعات  الأ�ضمدة،  �ضناعة  الكيماوية، 
اأجهزة ميكانيكية  لتحويل الغاز ال�ضناعي، عدا عن اأجهزة التحويل اإىل غاز لل�ضيارات؛ اآلت ل�ضناعة املواد الغذائية، مبا يف ذلك التجهيزات؛ 
جتهيزات تتكون من الت لل�ضناعات الكيماوية لتكوين البخار مبا يف ذللك التجهيزات، الركيبات املتكونة من األت ل�ضناعة الكيماويات لإنتاج 
ال�ضمدة، مبا يف ذلك التجهيزات؛ الت معاجلة الغاز، مبا يف ذلك التجهيزات؛ الآلت ال�ضغط؛ مكربات ال�ضغط؛ اآلت معاجلة ال�ضوائل، مبا يف 
ذلك التجهيزات؛ اآلت ل�ضناعة الغزل والن�ضيج؛ جتهيزات مراجل املحرك؛ امل�ضاعد، واملدرجة يف الفئة 7؛ وال�ضالمل املتحركة امليكانيكية واملمرات 
املتحركة، م�ضاعد املن�ضة  و من�ضات رفع النا�س  و ج�ضور الركاب و ال�ضالمل املتنقلة  و م�ضاعد الدرج و قطع غيار للم�ضاعد و ال�ضالمل املتحركة 
و املمرات املتحركة و م�ضاعد املن�ضة و من�ضات رفع النا�س و ج�ضور الركاب )اآلت( و ال�ضالمل املتحركة و م�ضاعد الدرج امليكانيكية،  املدرجة يف 
الفئة 7؛ الت حتويل املواد اإىل �ضائل، وهي اجهزة حتويل املواد اىل �ضائل با�ضتخدام تدفق الغاز لتعزيز خ�ضائ�س التدفق، مبا يف ذلك التجهيزات؛ 
مولدات لتوليد الطاقة الالزمة لإدارة الآلت؛ اآلت للح�ضول على الطاقة؛ املولدات الكهربائية؛ الروبوتات ال�ضناعية )الآلت(؛ اآلت معاجلة 
املعادن و اخل�ضب والبال�ضتيك؛ اأدوات الآلة؛ اآلت احلفر واأجزاءها؛ اآلت لتحديد املو�ضع واملحاذاة وام�ضاك املكونات؛ اجهزة رفع بوا�ضطة الة 
و  امل�ضتعملة  امل��واد  و  امل�ضتخرجة  امل��واد  و  الأر���س و احلجر  املعدنية و  امل��واد  تاأمني و احل�ضول على معاجلة وك�ضر  اآلت  الب�ضائع؛  واآلت لرفع 
اخلامات، مالط واحجار بناء؛ اآلت حتميل املواد وقطع ال�ضلع؛ اآلت لإنتاج املالط واخلر�ضانة والأجزاء امل�ضبقة ال�ضنع؛ حفارات؛ اآلت نقل؛ 
اأنابيب يعمل بنفخ الغاز؛ خالطات  اأ�ضالك اللحام؛ اآلت ال�ضعال؛ قاطع  اآلت معاجلة املعادن املن�ضهرة؛ اأجهزة اللحام الكهربائية والليزرية؛ 
)اآلت(؛ مطاحن )الآلت(؛ مكاب�س )الآلت(؛ م�ضخات )الآلت(، مبا يف ذلك التجهيزات؛ امل�ضارب الكهربائية؛ املحركات وقطع الغيار لذلك، 
عدا عن املركبات الأر�ضية؛ التوربينات واأجزاءها، عدا عن املركبات الأر�ضية؛ �ضناديق الرو�س وقطع الغيار لذلك، عدا عن املركبات الأر�ضية، 
حمركات البوابات؛ اأدوات )اأجزاء من الآلت(؛ ق�ضبان مكب�س )اأجزاء من الآلت(؛ املحامل )اأجزاء من الآلت(؛ اأجهزة الطرد املركزي )الآلت(؛ 
الت بناء ال�ضكك احلديدية؛ القرا�س )اأجزاء من الآلت(؛ اجهزة ال�ضعال كهربائية للمحركات؛ انظمة ال�ضعال الكهربائية للمحركات الباردة؛ 

حمركات وقطع غيار ال�ضفن والطائرات لذلك.
و�ضف العالمه :     يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        

ال�ضراطات: 
، او ار�ضاله بالربيد امل�ضجل وذلك خالل  على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                                         

              

                               
بتاريخ : 2015-08-10 املودعة حتت رقم :    238392 

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  19

املعاد تدويره، مبا يف ذلك  املعاد تدويره واحلجر من ال�ضمنت  الأ�ضفلت، قار الفحم، زفت وق��ار، ال�ضمنت 
احلديد املعاد تدويره  والرمل امل�ضتخل�س من احلديد املعاد تدويره التي مت احل�ضول عليها خالل �ضهر 
البناء  ال�ضلب؛ م��واد  امل�ضتخل�س من اخل��ام  القار، احلديد  ، من خ��الل ع��زل احلديد و فحم  خ��ام احلديد 
امل�ضتخل�ضة و املعاد تدويرها ، املدرجة يف الفئة 19، مبا يف ذلك مواد البناء )غري لمع(، ومواد ل�ضنع ولغطاء 
ال�ضمنت  ال�ضمنت،  ط��الء  اخلر�ضانة،  بناء  عنا�ضر  اخلر�ضانة،  الإ�ضمنت،  اخل��ام  امل��واد  ال�ضمنت،  ال��ط��رق، 
لالأفران؛ املنتجات املعاد تدويرها و ا�ضتخال�ضها ل�ضتخدامها كاأ�ضمدة؛ ال�ضقالت وال�ضدات واأجزاء لذلك، 

املدرجة يف الفئة 19، لي�س من املعدن.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                                         

          

                                   
بتاريخ : 2015-08-10 املودعة حتت رقم :    238393 

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  35

خدمات ا�ضت�ضارات اإدارة �ضوؤون املوظفني؛ وكالت التوظيف املوؤقتة؛ اإدارة الأعمال وال�ضت�ضارات التنظيمية؛ 
حتليل الأعمال املهني من معاجلة العمال؛ ادارة العمال؛ حترى الأعمال؛ اخلدمات املحا�ضبية؛ الوظائف 
املكتبية؛  خدمات مزودي خدمة النرنت، وهي جتميع البيانات املتعلقة بامل�ضائل التجارية، �ضيانة و تركيب 
الإح�ضائية،  اخلدمات  احلا�ضوب؛  بيانات  قواعد  با�ضتخدام  التدريب  وتوفري  الرفيه  الب�ضائع،  وجتميع 
وبالتحديد جتميع الإح�ضاءات؛ ترتيب وعقد ال�ضفقات التجارية، لالأخرين؛ املزاودة؛ الت�ضويق؛ الدعاية؛ 
لأغرا�س  واملعار�س  التجارية  املعار�س  تنظيم  ال���راأي؛  ا�ضتطالعات  والتحليالت؛  الت�ضويقية  ال��درا���ض��ات 
�ضناعية اأو لأغرا�س دعائية؛ خدمات  تاأجري الآلت واملعدات املكتبية؛ جتميع املعلومات يف قواعد البيانات 

احلا�ضوبية؛ ال�ضت�ضارات الإعالمية، وهي ال�ضت�ضارات التنظيمية يف جمال ال�ضحافة والعالقات العامة.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                                         

                                        

     
املودعة حتت رقم :    238394                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  36

ال�ضوؤون املالية؛ الكفالة املالية؛ ال�ضوؤون العقارية؛ التاأجري؛ التاأمني.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :               

                          
بتاريخ : 2015-08-10 املودعة حتت رقم :    238395 

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  37

ان�ضاء املباين؛ تاأجري ال�ضقالت، قوالب البناء، من�ضات العمل واأجهزة البناء؛ الر�ضم وال�ضقل؛ تاأجري معدات البناء؛ تاأجري 
الآلت ال�ضناعية، وهي اجهزة البناء ومعدات اأعمال احلفر، وبالأخ�س الدعامات ال�ضطحية، اآلت البناء للتثبيت، ال�ضغط، 
املرافق يف جمال  اإدارة  الفئة37؛  املدرجة يف  الفي�ضانات،  اأنظمة احلماية من   ، الر�ضم  وتقنيات  الدعامات  و�ضع  الهتزاز، 
املباين؛  تنظيف  لذلك؛  دائمة  مت�ضل  توريد  انظمة  ت�ضمل  العقارات،  وخدمات  �ضيانة  اإ�ضالح،  وهي  التقنية،  الت�ضهيالت 
التجميع و �ضيانة واإ�ضالح امل�ضاعد، ال�ضالمل املتحركة و املمرات املتحركة و م�ضاعد املن�ضة و من�ضات الرفع للنا�س و ج�ضور 
الركاب و ال�ضالمل املتحركة و م�ضاعد الدرج و التجميع و �ضيانة واإ�ضالح املعدات والآلت لال�ضتخدام يف املناجم و التعدين 
ال�ضطحي و املحاجر و مناجم اخلام اأو الفحم، وهدم وبناء الطرق؛ التجميع و �ضيانة واإ�ضالح الهياكل؛ التجميع و �ضيانة 
واإ�ضالح الآلت ال�ضناعية واملن�ضاآت التحويلية؛ التجميع و �ضيانة واإ�ضالح اأجهزة الت�ضالت؛ التجميع و �ضيانة واإ�ضالح 
وحدات اأو اأنظمة القوة ومنطقة الهيكل ال�ضفلي من املركبات واأجهزة التنقل الربي و اجلوي اأو املائي؛ التجميع و �ضيانة 
واإ�ضالح املركبات واأجهزة التنقل الربي، اجلوي اأو املائي واأجزاء ذلك؛ التجميع و�ضيانة واإ�ضالح الأجهزة الفنية يف جمال 
التجميع،  لذلك؛  الغيار  التربيد وقطع  ال�ضناعية، غرف  الغرف  و  املتنقلة  املباين  واإ�ضالح  �ضيانة  و  التجميع  العقارات؛ 

�ضيانة واإ�ضالح �ضياج وبوابة املن�ضاآت؛ التجميع و �ضيانة واإ�ضالح من�ضاآت ال�ضكك احلديدية و ال�ضقالت.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف منت�ضف الدوائر 

باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله بالربيد امل�ضجل 
وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :  

                                       
بتاريخ : 2015-08-10 املودعة حتت رقم :    238388 

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  9

اجهزة بدنية، ب�ضرية واإلكرونية، واملدرجة يف الفئة 9؛ اجهزة مالحية، م�ضاحية، اجهزة ال�ضارة واملراقبة؛ 
و  حتويل  و  و�ضل  واأدوات  اأجهزة  وع�ضكرية؛  مدنية  تطبيقات  يف  املركبات  على  وال�ضيطرة  للقيادة  حماكاة 
اإنتاج ال�ضوت  اإع��ادة  اأو  او التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اجهزة ت�ضجيل و نقل و معاجلة  تكثيف و تنظيم 
وال�ضور اأو البيانات؛ ناقالت البيانات؛ اجهزة معاجلة البيانات والكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر؛ املدرجة يف 
املغناطي�س؛  )الإ���ض��راف(؛  الفح�س  وادوات  اجهزة  احلرائق؛  اإطفاء  اجهزة  الكهربائية؛  الكابالت  9؛  الفئة 
اأجهزة وادوات القيا�س؛ العنا�ضر الكهربائية ال�ضوئية، و بالتحديد  اأجهزة جتميع الطاقة ال�ضم�ضية لتوليد 
الكهرباء؛ اجهزة حتكم وتوليد كهربائية، الإلكرونية، واملدرجة  يف الفئة 9؛ اأجهزة ومعدات انقاذ احلياة؛ 

اأجهزة ال�ضونار.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :     

املودعة حتت رقم :    238389                            بتاريخ : 2015-08-10
تاريخ ايداع الولوية :

با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي
 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      

 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  11
تركيبات مولدات البخار، مبا يف ذلك التجهيزات ؛اأجهزة التقطري، مبا يف ذلك التجهيزات؛ تركيب اأجهزة 
واآلت التدفئة والت�ضخني والتربيد،  اجهزة و الت مبا يف ذلك التجهيزات و تركيب واجهزة املجففات واآلت 
الكوك، مبا يف  اآلت لإنتاج فحم  التجهيزات؛  التدفئة(، مبا يف ذلك  للمعاجلة احلرارية للمخلفات )جهاز 
اأفران لالأغرا�س ال�ضناعية، مبا يف ذلك التجهيزات؛ اجهزة جتميع الطاقة ال�ضم�ضية )  ذلك التجهيزات. 

التدفئة(، مبا يف ذلك التجهيزات.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :   

  
املودعة حتت رقم :    238390                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  12

املركبات، اأجهزة التنقل الربي، اجلوي اأو املائي؛ قطع غيار املركبات واأجهزة التنقل الربي، اجلوي واملائي، 
واملدرجة يف الفئة 12، الهياكل املعدنية للمركبات واأجهزة التنقل الربي، اجلوي واملائي؛ حمركات للمركبات 

الأر�ضية؛ قطع الغيار ملحركات املركبات.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :   

املودعة حتت رقم :    238391                            بتاريخ : 2015-08-10
تاريخ ايداع الولوية :

با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي
 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      

 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  17
منتجات البال�ضتيك، وهي الأ�ضالك، املدرجة يف الفئة 17، املنتجات �ضبه امل�ضنعة من البال�ضتيك، ول�ضيما 
القوالب البال�ضتيكية لبناء مركبة وبناء منزل و مواد التعبئة و مواد ال�ضداد والعزل و الفالم البال�ضتيكية، 
عدا عن التغليف؛ اأ�ضرطة ل�ضقة، املدرجة يف الفئة 17؛ ح�ضوات اللحام البال�ضتيكية على �ضكل اأ�ضالك، واو 

على �ضكل م�ضاحيق اأو حبيبات، واملدرجة يف الفئة 17 ؛ مواد عزل بال�ضتكية للنوافذ.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                                         

بتاريخ : 2015-08-10 املودعة حتت رقم :    238396 
تاريخ ايداع الولوية :

با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي
 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      

 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  38
وتوفري  التن�ضيق  والتلفزيونية،  الإذاعية  الربامج  خالل  البث  اوق��ات  تاأجري  والتلفزيوين؛  الإذاع��ي  البث 
منابر  توفري  العاملية،  الكمبيوتر  �ضبكات  اإىل  امل�ضتخدم  و���ض��ول  توفري  وه��ي  اإن��رن��ت،  وخ��دم��ات  انرنيت 
ال��درد���ض��ة وغرف  امل��ن��ت��دي��ات، خ��ط��وط  ب��واب��ات على �ضبكة الن��رن��ت، ت��وف��ري  على �ضبكة الن��رن��ت، ت��وف��ري 
الن�ضو�س  املعلومات و  الإلكروين؛ الت�ضالت؛ جتميع وتوريد  الدرد�ضة على النرنيت، خدمات الربيد 
اإمكانية الو�ضول اإىل ونقل املعلومات، الن�ضو�س، الر�ضومات  و الر�ضومات وال�ضور، وكالت الأنباء؛ توفري 
خدمة  م��زودي  خدمات  الت�ضالت؛   معدات  تاأجري  الكمبيوتر؛  �ضبكات  على  والبيانات  الر�ضائل  وال�ضور، 
والر�ضائل  وال�ضور  الر�ضومات  و  الن�ضو�س  و  املعلومات  وتوريد  بالتحديد خدمات جتميع  النرنت، وهي 
كونها خدمات  التدريب،  وتوفري  الرفيه  الب�ضائع،  تركيب وجتميع  ت�ضليح،  و  التجارية  بامل�ضائل  املتعلقة 
�ضبكة؛ توفري اإمكانية الو�ضول اإىل ونقل املعلومات، الن�ضو�س، الر�ضومات، ال�ضور، الر�ضائل والبيانات على 
�ضبكات الكمبيوتر واملت�ضلة بامل�ضائل التجارية و اإ�ضالح ال�ضلع، تركيب وجتميع الب�ضائع و الرفيه وتوفري 
التدريب؛ خدمات مزودي خدمة النرنت، وهي توفري اإمكانية الو�ضول اإىل �ضبكات البيانات؛ تاأجري اوقات 

الو�ضول اإىل قواعد البيانات.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                                         

 

                                            
بتاريخ : 2015-08-10 املودعة حتت رقم :    238397 

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  39

النقل  قطاع  يف  اللوج�ضتية  اخل��دم��ات  للب�ضائع؛  والتخزين  والتغليف  التعبئة  النقل؛  الزال���ة؛  خ��دم��ات 
والغاز  الكهرباء  و  البخار  و  املياه  اإم���دادات  وال��غ��از؛  الكهرباء  و  البخار  و  املياه  توزيع  خدمات  والتخزين؛ 

)النقل(؛ خدمات اإزالة النفايات واملخلفات اخلا�ضة، مبا يف ذلك تلك التي على �ضكل الربة امللوثة.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                                         

         

                                    
بتاريخ : 2015-08-10 املودعة حتت رقم :    238399 

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  40

خدمات معاجلة املواد، وبالتحديد خدمات اخلراطة و انتاج الج�ضام املعدنية )بروفيل(، خدمات اإنتاج لفائف 
م�ضقوقة )كويل(، قطع �ضفائح واألواح من املعدن و الواح اأو �ضبه املنحرف، خدمات معاجلة املواد والت�ضطيب 
احلار،  بالإ�ضقاط  الملنيوم  اغلفة  احل��ار، خدمات عمل  بال�ضقاط  الغلفنة   بالأخ�س عن طريق  ال�ضطحي، 
و مكونات  الهيكل  و قطع  الطلب  هياكل مركبات ح�ضب  ت�ضنيع  الع�ضوي؛  اأو طالء  الزنك  خدمات طالء 
�ضنع  لالأخرين؛  الداخلي،  الح���راق  حمركات  وبالأخ�س  املركبات،  ملحركات  واملكونات  املركبات  لأ�ضفل 
الأدوات يف �ضكل ت�ضنيع ح�ضب الطلب، لالأخرين؛ الف�ضالت، خدمات الف�ضالت املياه ومعاجلة التلوث، اإعادة 
تدوير الف�ضالت، ف�ضالت املياه، اخلردة والقمامة؛ خدمات حمالت الطباعة، و بالتحديد الطباعة؛ خدمات 

الأقفال )عالج املعادن(؛ النجارة )اعمال اخل�ضب(.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                                         

                                             
بتاريخ : 2015-08-10 املودعة حتت رقم :    238402 

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  41

ن�ضر  والأف���الم؛  الفيديو  التلفزيوين،  الإذاع���ي،  النتاج  والثقافية؛  الريا�ضية  الأن�ضطة  التدريب؛  تقدمي 
الكتب، الدوريات، ال�ضحف وغريها من املطبوعات، مبا يف ذلك تلك التي على �ضكل برامج اإذاعية، تلفزيونية، 
فيديو وافالم والتي على �ضكل الكروين عن طريق قواعد البيانات واخلدمات عرب الإنرنت؛ تاأجري الكتب، 
الدوريات، ال�ضحف؛ تاأجري اجهزة الذاعات، اجهزة التلفزيون، اجهزة الفيديو، اأجهزة عر�س الفالم، اجهزة 
ال�ضت�ضارات  الرجمة؛  والكامريات؛  الرقمية،  الفيديو  اأ�ضرطة  امل�ضغوطة،  القرا�س  وت�ضجيالت  عر�س 

العالمية، و هي تقدمي التدريب يف جمال ال�ضحافة والعالقات العامة؛ الت�ضوير.
و�ضف العالمه :    يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف 

منت�ضف الدوائر باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :

                                         
املودعة حتت رقم :    238403                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  42

خدمات الهند�ضة املعمارية؛ تخطيط املدن؛ الهند�ضة الإن�ضائية؛ هند�ضة التعدين؛ اخلدمات الكيميائية؛ علوم الكمبيوتر؛ 
والعالقات  ال�ضحافة  جمال  يف  الفنية  ال�ضت�ضارات  وهي  الإعالمية،  ال�ضت�ضارات  الداخلي؛  الديكور  ت�ضميم  الهند�ضة؛ 
يف  املدرجة  امل�ضح،  الفني؛  الر�ضم  البناء(؛  )تخطيط  الإجهاد  حتليل  الربجميات؛  برجمة  )البحوث(؛  الفيزياء  العامة؛ 
الفئة 42؛ البحوث، بناء مناذج لأغرا�س البحث وتطوير املنتجات التقنية، والبحوث يف جمال التكنولوجيا ال�ضفن؛ ت�ضميم 
وتطوير برامج الكمبيوتر يف جمال ال�ضفن؛ اختبار املواد؛ اإجراء القيا�ضات الفنية، التفتي�س والعمليات احل�ضابية يف جمال 
ال�ضفن، امل�ضح يف �ضياق حتليل البيانات يف جمال ال�ضفن، ال�ضت�ضارات الفنية، التخطيط والتطوير التقني، واإدارة امل�ضاريع 
الفنية فيما يتعلق مب�ضاريع بناء ال�ضفن؛ هند�ضة احل�ضابات، الأبعاد والت�ضميم فيما يتعلق ال�ضفن؛ توفري املعلومات الفنية 
تركيب  احلو�ضبة؛  الفنية يف جمال  ال�ضت�ضارات  الفئة42؛  املدرجة يف  لل�ضفن،  التقنية  احلالة  ر�ضد  بال�ضفن؛  يتعلق  فيما 
و�ضيانة برامج الكمبيوتر؛ تاأجري من�ضاآت معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر؛ التحليل الفني للبنى التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات؛ الت�ضميم الفني والإدارة الفنية للمن�ضاآت واأجهزة الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية؛ اإدارة املوقع امللوث، وبالتحديد 

الت�ضميم الفني مل�ضاريع تطهري املمتلكات؛ تاأجري الكمبيوتر.
و�ضف العالمه : يحتوى ال�ضعار على ثالث دوائر متقاطعة مع �ضكل �ضبه مثلث ناق�س �ضلع القاعدة يف منت�ضف الدوائر 

باللون الأ�ضود.                        
ال�ضراطات: 

على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله بالربيد امل�ضجل 
وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                     

            

                                 
املودعة حتت رقم :    238404                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  35

خدمات ا�ضت�ضارات اإدارة �ضوؤون املوظفني؛ وكالت التوظيف املوؤقتة؛ اإدارة الأعمال وال�ضت�ضارات التنظيمية؛ 
حتليل الأعمال املهني من معاجلة العمال؛ ادارة العمال؛ حترى الأعمال؛ اخلدمات املحا�ضبية؛ الوظائف 
املكتبية؛  خدمات مزودي خدمة النرنت، وهي جتميع البيانات املتعلقة بامل�ضائل التجارية، �ضيانة و تركيب 
الإح�ضائية،  اخلدمات  احلا�ضوب؛  بيانات  قواعد  با�ضتخدام  التدريب  وتوفري  الرفيه  الب�ضائع،  وجتميع 
وبالتحديد جتميع الإح�ضاءات؛ ترتيب وعقد ال�ضفقات التجارية، لالأخرين؛ املزاودة؛ الت�ضويق؛ الدعاية؛ 
لأغرا�س  واملعار�س  التجارية  املعار�س  تنظيم  ال���راأي؛  ا�ضتطالعات  والتحليالت؛  الت�ضويقية  ال��درا���ض��ات 
�ضناعية اأو لأغرا�س دعائية؛ خدمات  تاأجري الآلت واملعدات املكتبية؛ جتميع املعلومات يف قواعد البيانات 

احلا�ضوبية؛ ال�ضت�ضارات الإعالمية، وهي ال�ضت�ضارات التنظيمية يف جمال ال�ضحافة والعالقات العامة.
و�ضف العالمه :  العبارة .Engineering tomorrow. Together  مكتوبة بحروف لتينية

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :                    

 
املودعة حتت رقم :    238405                            بتاريخ : 2015-08-10

تاريخ ايداع الولوية :
با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي

 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      
 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  36

ال�ضوؤون املالية؛ الكفالة املالية؛ ال�ضوؤون العقارية؛ التاأجري؛ التاأمني.
و�ضف العالمه :  العبارة .Engineering tomorrow. Together  مكتوبة بحروف لتينية

ال�ضراطات: 
على من لديه اعرا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، او ار�ضاله 

بالربيد امل�ضجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  فرباير 2016 العدد 11642

يعلن ق�ضم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
لت�ضجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :    238406                            بتاريخ : 2015-08-10
تاريخ ايداع الولوية :

با�ضم  : تي�ضني كروب اأي جي
 وعنوانها: تي�ضني كروب اللي 1، 45143  اي�ضن، اأملانيا      

 وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة:  37
ان�ضاء املباين؛ تاأجري ال�ضقالت، قوالب البناء، من�ضات العمل واأجهزة البناء؛ الر�ضم وال�ضقل؛ تاأجري معدات البناء؛ تاأجري 
الآلت ال�ضناعية، وهي اجهزة البناء ومعدات اأعمال احلفر، وبالأخ�س الدعامات ال�ضطحية، اآلت البناء للتثبيت، ال�ضغط، 
املرافق يف جمال  اإدارة  الفئة37؛  املدرجة يف  الفي�ضانات،  اأنظمة احلماية من   ، الر�ضم  وتقنيات  الدعامات  و�ضع  الهتزاز، 
املباين؛  تنظيف  لذلك؛  دائمة  مت�ضل  توريد  انظمة  ت�ضمل  العقارات،  وخدمات  �ضيانة  اإ�ضالح،  وهي  التقنية،  الت�ضهيالت 
التجميع و �ضيانة واإ�ضالح امل�ضاعد، ال�ضالمل املتحركة و املمرات املتحركة و م�ضاعد املن�ضة و من�ضات الرفع للنا�س و ج�ضور 
الركاب و ال�ضالمل املتحركة و م�ضاعد الدرج و التجميع و �ضيانة واإ�ضالح املعدات والآلت لال�ضتخدام يف املناجم و التعدين 
ال�ضطحي و املحاجر و مناجم اخلام اأو الفحم، وهدم وبناء الطرق؛ التجميع و �ضيانة واإ�ضالح الهياكل؛ التجميع و �ضيانة 
واإ�ضالح الآلت ال�ضناعية واملن�ضاآت التحويلية؛ التجميع و �ضيانة واإ�ضالح اأجهزة الت�ضالت؛ التجميع و �ضيانة واإ�ضالح 
وحدات اأو اأنظمة القوة ومنطقة الهيكل ال�ضفلي من املركبات واأجهزة التنقل الربي و اجلوي اأو املائي؛ التجميع و �ضيانة 
واإ�ضالح املركبات واأجهزة التنقل الربي، اجلوي اأو املائي واأجزاء ذلك؛ التجميع و�ضيانة واإ�ضالح الأجهزة الفنية يف جمال 
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عربي ودويل

وك��ان كريي قد اأع��رب يف وقت �ضابق 
اإيران  لن�ضر  والغ�ضب  الإح��ب��اط  عن 
البحارة  ي��ظ��ه��ر  م�������ض���ورا  ت�����ض��ج��ي��ال 
الأمريكيني الع�ضرة اأثناء احتجازهم، 
اأو  الإي���������راين  اجل���ي�������س  اأن  م�����ض��ي��ف��ا 
ال������ذي ن�ضر  ال�����ث�����وري ه����و  احل����ر�����س 
ال��ت�����ض��ج��ي��ل ول��ي�����س احل���ك���وم���ة. لكنه 
اأن���ه ل ي��وج��د ع��ذر لذلك.  اأ���ض��ار اإىل 
ل��ق��د دخ���ل ب��ح��ارت��ن��ا ل��الأ���ض��ف وب�ضكل 

فيه  يظهر  م�ضورا  ت�ضجيال  اإي��ران  وبثت  الإيرانية”.  املياه  مق�ضود  غري 
اإىل اخللف،  واأيديهم  راك��ع��ون  وه��م  وام���راأة-  رج��ال  ت�ضعة  -وه��م  البحارة 
وهو ما اأغ�ضب كريي. وكان احلر�س الثوري الإيراين قد احتجز البحارة 
الأمريكيني بعد دخولهم على منت قاربي دوريات املياه الإقليمية لإيران 
يف 12  يناير كانون الثاين، وقال م�ضوؤولون اأمريكيون حينها اإن احلادث 

ناجم عن م�ضكلة يف نظام املالحة.

الدوحة ت�ست�سيف اليوم موؤمتر حوار االأديان حتت �سعار »االأمن الروحي والفكري يف �سوء التعاليم الدينية «
•• الدوحة-وام:

ل�موؤمتر   12 ال�  ال��دورة  اأعمال  الثالثاء  اليوم  دول��ة قطر  ت�ضت�ضيف 
الروحي  “ الأم���ن  �ضعار  ي��وم��ني حت��ت  ي�ضتمر  ال���ذي  الأدي����ان  ح���وار 

والفكري يف �ضوء التعاليم الدينية ». 
ابراهيم �ضالح  الدكتور  “ عن  “ قنا  القطرية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
النعيمي رئي�س جمل�س اإدارة مركز الدوحة الدويل حلوار الأديان  يف 
روؤو�ضاء  فيه  ي�ضارك  احلالية  ال��دورة  موؤمتر  اإن   .. ام�س  له  ت�ضريح 
وم�ضرعون  دين  وعلماء  وداخلية  خارجية  ووزراء  �ضابقون  حكومات 

واأكادمييون من 70 دولة يف خمتلف التخ�ض�ضات ..
التيارات  مواجهة  جتربة  عا�ضوا  واأف��راد  لل�ضباب  متثيل  اىل  اإ�ضافة   

الفكرية املتالطمة. واأ�ضار اإىل اأنه يح�ضر املوؤمتر ممثلون عن الأديان 
عن  “ للحديث  واليهودية  وامل�ضيحية  “ الإ�ضالم  الثالث  ال�ضماوية 
الروحي  الأم����ن  لق�ضية  وال��دي��ن��ي��ة  والفل�ضفية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  الأب���ع���اد 

والفكري.
اأن املوؤمتر يهدف اإىل الت�ضدي خلطاب الكراهية و الت�ضدد   واأو�ضح 
والت�ضامح.  احل��وار  لغة  تغليب  بجانب  وم�ضادره  اأ�ضكاله  بكل  والغلو 

وحول اآلية اختيار ال�ضيوف واملتحدثني يف املوؤمتر .
اأ�ضاف النعيمي اأنه مت ا�ضتقطاب ال�ضيوف ممن لهم باع يف مو�ضوع 
املوؤمتر املتعلق بالأمن الروحي والفكري لأنها ق�ضية فكرية فل�ضفية 
اأبعاد يف واقعنا املعا�س.. بجانب دعوة علماء الدين للخو�س يف  ولها 
ال�ضق ال�ضرعي وتو�ضيح نظرة الأديان الثالثة يف املحافظة على عقيدة 

وفكر الن�ضان مع الركيز على عدم امل�ضا�س بروح وج�ضد الن�ضان من 
اإدارة  رئي�س جمل�س  داخل جمتمعه. وقال  اأفكار متطرفة  اأية  خالل 
امل�ضهورة لل�ضيوف بقدر  ال�ضماء  املركز ل يبحث فقط عن  اإن  املركز 
ما يبحث عن القيمة العلمية وهذا ل مينع اأ كل �ضيف هو �ضهري يف 
يومني  عرب  امللمو�س  الواقع  لتعك�س  التو�ضيات  تخرج  حتى  جماله 
والفكري  الروحي  التهديد  اأب��اب  اىل  للو�ضول  واحل��وار  النقا�س  من 
الفكرية ودور  التيارات  ال�ضباب من هذه  للمجتمعات وكيفية حماية 
املوؤ�ض�ضات التعليمية والدينية والأ�ضرة يف هذا املجال. وب�ضاأن اختيار 
م�ضطلح اأن الأمن الفكري بديال عن حماربة الإرهاب ليكون عنونا 

ملوؤمتر هذا العام .. 
قال الدكتور ابراهيم النعيمي اإن م�ضطلح الأمن الفكري هو املرادف 

للبحث عن  امل��وؤمت��ر  ي�ضعى  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ل��الإره��اب  الإي��ج��اب��ي 
منتجا  ليكون  واأمنيا  فكريا  الن�ضان  بناء  و  وال�ضالم  الأم��ن  حتقيق 
بحثا  قتلت  الإره��اب  حماربة  ق�ضية  اأن  خا�ضة  واقعه  مع  ومن�ضجما 
يف حمافل عديدة وموؤمتر الدوحة يكر�س لأهمية املنظور الديني يف 
حماية و�ضون عقل وفكر الن�ضان من هذا الزخم املوجود من التيارات 

والتنظيمات املتطرفة. 
واأ�ضار اإىل اأن التهديد الفكري موجود يف كل مكان ولي�س يف ال�ضرق 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  ويف  كذلك  الغرب  يف  بل  فقط  الو�ضط 
حتمله  وما  ترامب  دونالد  الرئا�ضي  باملر�ضح  ذلك  على  مثال  �ضاربا 
ت�ضريحاته من اإرهاب فكري .. م�ضددا على اأهمية العودة اىل اجلذور 

كي تقود الأديان ال�ضماوية الن�ضان وحترم عقله وبناءه.

نفي الك��راد اي تن�ضيق مع النظام 
ال�ضتباكات  ترافق  رو�ضيا،  مع  او 
الدميوقراطية  �ضوريا  ق���وات  ب��ني 
وال��ف�����ض��ائ��ل امل��ق��ات��ل��ة م���ع غ����ارات 
الرو�ضي  احلربي  للطريان  مكثفة 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق ال���ض��ت��ب��اك��ات. وقال 
مع  تن�ضيق  ه��ن��اك  لي�س  اإب��راه��ي��م 
الرو�س ، م�ضريا يف الوقت ذاته اىل 
ان القوى الكربى ان كان رو�ضيا او 
امريكية  بقيادة  ال��دويل  التحالف 
م�ضطرة للتعاون مع قوات �ضوريا 
يف  فعالية  الك��ر  الدميوقراطية 

مواجهة تنظيم داع�س.

وال  امل��ط��ار.  م��ن  ين�ضحبوا  ان  ب��د 
�ضنجعله غري �ضالح لال�ضتخدام .

ال�����ك�����ردي عبدو  امل���������ض����وؤول  وق������ال 
من�ضب  ي�����ض��غ��ل  ال������ذي  اب���راه���ي���م 
ال���دف���اع يف مقاطعة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
انه  بر�س  فران�س  لوكالة  عفرين، 
�ضمان  على  العمل  اىل  بالإ�ضافة 
ك�ضر ح�ضار الف�ضائل وبينها جبهة 
الن�ضرة على مقاطعة عفرين، فان 
ق����وات �ضوريا  ت��ق��دم  اه�����داف  اح���د 
مواجهة  ه�����و  ال����دمي����وق����راط����ي����ة 
حلب  ري��ف  وحترير  داع�س  تنظيم 
ال�����ض��م��ايل م��ن��ه. وع��ل��ى ال��رغ��م من 

ال�ضمايل،  حلب  ري��ف  يف  ال�����ض��وري 
ال�������ض���رق  اىل  م��������ارع  ج����ان����ب  اىل 
اىل  والق���رب  �ضمال  واع���زاز  منها 
احلدود الركية. يف املقابل، ركزت 
امل��دف��ع��ي��ة ال��رك��ي��ة ق�����ض��ف��ه��ا على 
الع�ضكري  الطريق بني مطار منغ 
يف حم��اف��ظ��ة ح��ل��ب ودي����ر اجلمال 
باجتاه تل رفعت يف حماولة لقطع 
طريق التعزيزات عن قوات �ضوريا 
ا�ضتهدفت  ك��م��ا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة. 
ب��ني اعزاز  ت��واج��د الك���راد  مناطق 
غرب  جنوب  اىل  الواقعة  وعفرين 
اع������زاز، وحت���دي���دا ق��ري��ت��ي قطمة 
اليوم  وق���ت���ل ط���ف���الن  وم���رمي���ني. 

الثنني  ام�����س  اوغ��ل��و  داود  اح��م��د 
ب�ضقوط  ت�����ض��م��ح  ل����ن  ب�������الده  ان 
مدينة اعزاز بايدي الكراد. وقال 
ل�����ض��ح��اف��ي��ني يف ط���ائ���رة ت��ق��ل��ه اىل 
اوكرانيا لن ن�ضمح ب�ضقوط اعزاز، 
ول بتقدم امليلي�ضيات الكردية نحو 

غرب الفرات او �ضرق عفرين .
وط�������ال�������ب امل�����ق�����ات�����ل�����ني الك�����������راد 
الذي  منغ  مطار  م��ن  بالن�ضحاب 
املا�ضي  الأ����ض���ب���وع  ع��ل��ي��ه  ���ض��ي��ط��روا 
خ���الل ت��ق��دم��ه��م ن��ح��و اع����زاز التي 
كيلومرات  ع�ضرة  م��ن  اق��ل  تبعد 
ع��ن احل���دود ال��رك��ي��ة. واأ���ض��اف ل 

•• عوا�صم-وكاالت:

الركي  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  اع���ل���ن 
ام�����س ان بالده  اوغ��ل��و  اح��م��د داود 
اعزاز  مدينة  ب�ضقوط  ت�ضمح  ل��ن 
ال�����ض��وري��ة ال��ق��ري��ب��ة م���ن احل����دود 
ب��اي��دي م��ق��ات��ل��ي وحدات  ال��رك��ي��ة 
التي  ال���ك���ردي���ة  ال�����ض��ع��ب  ح���م���اي���ة 
تركي  م��دف��ع��ي  ق�ضف  ي�ضتهدفها 

منذ ثالثة ايام.
يف  ل�ضحافيني  اوغ��ل��و  داود  وق���ال 
طائرة كانت تقله اىل اوكرانيا لن 
بتقدم  ول  اع���زاز،  ب�ضقوط  ن�ضمح 
الكردية  ال�����ض��ع��ب  ح��م��اي��ة  وح����دات 
نحو غرب الفرات او �ضرق منطقة 

عفرين. 
ال�������وزراء الركي  رئ��ي�����س  وط���ال���ب 
����ض���وري���ا  الك������������راد يف  امل����ق����ات����ل����ني 
الذي  منغ  مطار  م��ن  بالن�ضحاب 
املا�ضي  ال���ض��ب��وع  ع��ل��ي��ه  ���ض��ي��ط��روا 
خ�����الل ت��ق��دم��ه��م ن���ح���و اع�������زاز يف 
حمافظة حلب التي تبعد اقل من 
ع�����ض��رة ك��ي��ل��وم��رات ع���ن احل����دود 

الركية.
وتابع داود اوغلو ل بد ان ين�ضحبوا 
من املطار. وال �ضنجعله غري �ضالح 

لال�ضتخدام ، بح�ضب ما نقلت عنه 
وكالة ان تي يف لالأنباء.

ي���اأت���ي ذل���ك ب��ي��ن��م��ا ت��وا���ض��ل انقرة 
ق�ضف  ال��ت��وايل  على  الثالث  لليوم 
م���واق���ع حت���ال���ف ك�����ردي ع���رب���ي يف 
دون  حت��ول  ان  دون  ���ض��وري��ا  �ضمال 
حدودها،  من  مقربة  على  تقدمه 
و�ضفته  م��ا  مو�ضكو  دان���ت  ح��ني  يف 

بالق�ضف الركي ال�ضتفزازي.
وتوؤكد تركيا انها لن ت�ضمح بتقدم 
الكردية،  ال�ضعب  حماية  وح���دات 
اه�������م ال���ف�������ض���ائ���ل امل���ن�������ض���وي���ة يف 
امل�ضمى  العربي  ال��ك��ردي  التحالف 
الدميوقراطية،  ����ض���وري���ا  ق������وات 
ال��رك��ي��ة. بينما  ب���اجت���اه احل�����دود 
ت�ضييق  هدفهم  ان  الك���راد  يقول 
اخلناق على تنظيم داع�س يف �ضمال 

�ضوريا.
ال�������ض���وري حلقوق  امل��ر���ض��د  واف�����اد 
ا���ض��ت��ب��اك��ات م�ضتمرة  ع��ن  الن�����ض��ان 
�ضوريا  ق�������وات  ب����ني  الح�������د  م���ن���ذ 
مقاتلة  وف�ضائل  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
ب��ي��ن��ه��ا اإ���ض��الم��ي��ة ، م��دع��وم��ة من 
ان����ق����رة وال�����ري�����ا������س، يف الح����ي����اء 
ال��غ��رب��ي��ة مل��دي��ن��ة ت���ل رف���ع���ت، ابرز 
للنظام  املعار�ضة  الف�ضائل  معاقل 

الق�ضف  ج��راء  دي��ر جمال  بلدة  يف 
ال���رك���ي، ب��ح�����ض��ب امل��ر���ض��د ال���ذي 
حت���دث ام�����س ع��ن مقتل ام����راأة يف 
مرميني ومقاتلني اثنني من قوات 

�ضوريا الدميوقراطية يف منغ.
جنحت  ال��رك��ي،  الق�ضف  وب��رغ��م 
ق����وات ���ض��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف 
التي  كفرنايا  بلدة  على  ال�ضيطرة 
ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د ك��ي��ل��وم��ري��ن فقط 
اىل اجل��ن��وب م��ن ت��ل رف��ع��ت، وفق 

املر�ضد.
وي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ق��دم يف ري���ف حلب 
للجي�س  ت����ق����دم  ب���ع���د  ال�������ض���م���ايل 
ال�����ض��وري ب��غ��ط��اء ج���وي رو����ض���ي يف 
املنطقة نف�ضها، ما و�ضع الف�ضائل 
امل��ق��ات��ل��ة ب���ني ف��ك��ي ك��م��ا���ض��ة قوات 
و�ضبه  الك����راد،  واملقاتلني  النظام 
ال�ضرقية  الح���ي���اء  يف  حم��ا���ض��رة 

ملدينة حلب.
ات�ضاع  م��ع  الك���راد  نفوذ  وت�ضاعد 
العام  ���ض��وري��ا يف  يف  ال���ن���زاع  رق��ع��ة 
ق���وات  ان�����ض��ح��اب  وب���ع���د   .2012
املناطق  م����ن  ت���دري���ج���ي���ا  ال���ن���ظ���ام 
حمتفظة  ال��ك��ردي��ة  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات 
مب��ق��ار ح��ك��وم��ي��ة واداري������ة وبع�س 
ادارة  اقامة  اعلن الك��راد  ال��ق��وات، 

ذاتية موقتة يف ثالث مناطق هي 
وعفرين  )احل�������ض���ك���ة(،  اجل����زي����رة 
)ري������ف ح����ل����ب(، وك�����وب�����اين )عني 
العرب(. و�ضّميت هذه املناطق روج 

اآفا ، اأي غرب كرد�ضتان.
وي�����ض��ع��ى الك�����راد يف م��ع��رك��ة حلب 
الثالث  امل��ن��اط��ق  ام���ن  ���ض��م��ان  اىل 
عن  النظر  بغ�س  ببع�س،  وربطها 

الطرف الذي يقاتلونه.
ويقول مدير املر�ضد ال�ضوري رامي 
ال��رح��م��ن ان ه��ذا خ��ط احمر  عبد 
يخ�ضون  الذين  لالأتراك  بالن�ضبة 

قيام دولة كردية على حدودهم.
وت����ع����ت����رب ان�����ق�����رة ح�������زب الحت�������اد 
الكردي  احل����زب  ال���دمي���وق���راط���ي، 
جناحه  م����ع  �����ض����وري����ا،  يف  اله�������م 
ال�ضعب،  حماية  وح��دات  الع�ضكري 
الكرد�ضتاين  العمال  حل��زب  ف��رع��ا 
اإرهابيا  ت�����ض��ن��ف��ه  ال�����ذي  ال���رك���ي 
وتخو�س معه مواجهة منذ عقود.

املر�ضد،  وي�ضيطر الك��راد، بح�ضب 
على ثالثة ارباع احلدود الركية-

الف�ضائل  وت��ت��ق��ا���ض��م  ال�������ض���وري���ة، 
الق�ضم  داع�������س  وت��ن��ظ��ي��م  امل��ق��ات��ل��ة 

الباقي من احلدود.
واع��ل��ن رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة الركي 

الأربعاء  داع�����س  تنظيم  �ضد  العمليات  اىل  الن�ضمام 
املا�ضي يف بروك�ضل م�ضريا اىل انه ما زال يتعني حتديد 

تفا�ضيل هذه امل�ضاهمة.
وعلى خلفية املخاوف من طموحات رو�ضيا يف منطقتها، 
بان  الأطل�ضي  احللف  البلطيق  ودول  بولندا  تطالب 
لدوله  بالن�ضبة  معمق  ب�ضكل  ا�ضراتيجيته  ي��راج��ع 
الع�ضاء  دول���ه  يف  دائ��م��ة  ق��واع��د  يقيم  وان  ال�ضرقية 
اجل���دي���دة يف اوروب�����ا ال�����ض��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة، وه���و طرح 

ي�ضطدم مبعار�ضة �ضديدة من مو�ضكو.
غري ان وزراء دفاع دول احللف الأطل�ضي قرروا الأربعاء 
املا�ضي تعزيز الوجود املتقدم للحلف يف اأوروبا ال�ضرقية 
انه  �ضتولتنربغ  ين�س  للحلف  ال��ع��ام  الأم����ني  واأو����ض���ح 
�ضيتم ار�ضال قوات حليفة اىل املنطقة باملناوبة و�ضيتم 
تعزيز الوجود املتقدم الأطل�ضي فيها بوا�ضطة برنامج 
الذي  الم��ر  فيها،  واي��داع معدات وجتهيزات  تدريبات 
هجوم  وق��وع  ح��ال  يف  �ضريعة  تعزيزات  ار�ضال  �ضي�ضهل 

حمتمل.
وتامل بولندا ان توجه قمة الطل�ضي املقررة يف متوز 
يوليو يف وار�ضو ر�ضالة قوية اىل مو�ضكو باتخاذها قرارا 
بتعزيز وجود احللف ب�ضكل كبري على �ضفحه ال�ضرقي.

هذه  اقامة  م�ضالة  ليعر�س  الثالثاء  �ضباح  �ضحافيا 
املن�ضاآت، على ما افاد مكتبه الإعالمي.

م��ن م�ضاكن  امل��وؤل��ف��ة  امل��راك��ز  ه���ذه  م��ن  ك��ل  و�ضيت�ضع 
يتم  ريثما  �ضاعة   72 ملدة  واف��د  ال�ضنع للف  م�ضبقة 
ت�ضجيلهم واخذ ب�ضماتهم لر�ضد وجود اي جهاديني 
بينهم، وفرزهم بني مهاجرين موؤهلني حلق اللجوء 

واخرين ينبغي اعادتهم.
تقدم  ت�ضيربا�س  الك�ضي�س  ال���وزراء  رئي�س  و�ضيعر�س 
التي تفتتح اخلمي�س  الأوروبية  القمة  امل�ضروع خالل 

يف بروك�ضل.
ل�ضبط  املزيد  ببذل  �ضركائها  من  مطالبة  واليونان 
تدفق مئات الف املهاجرين والالجئني اىل اأرا�ضيها 
وه����ي ت���واج���ه خم���اط���ر اغ�����الق م���ت���زاي���د ل���ل���ح���دود يف 

اأوروبا.
ان  قبل  امل��راك��ز  ه��ذه  فتح  ت��اأخ��رت يف  اثينا  كانت  واذا 
منذ  توؤكد  فهي  اقامتها،  لت�ضريع  باجلي�س  ت�ضتعني 
بداأت  وفرزهم  الالجئني  ت�ضجيل  عمليات  ان  ا�ضابيع 
ملراقبة احلدود  الأوروبية  الوكالة  مب�ضاعدة موظفي 
انحاء  400 منهم يف  ن�ضر نحو  الذين مت  فرونتك�س 

البالد.

اأنقرة تتهم مو�سكو بالت�سرف كمنظمة اإرهابية
•• كييف-اأ ف ب:

يف  بالت�ضرف  رو�ضيا  ام�س  اوغلو  داود  اأحمد  الركي  ال��وزراء  رئي�س  اتهم 
�ضوريا كاأنها منظمة اإرهابية  متوعدا برد قوي.

و�ضرح داود اوغلو يف موؤمتر �ضحايف يف كييف مع نظريه الوكراين ار�ضيني 
يات�ضينيوك اذا وا�ضلت رو�ضيا الت�ضرف كاأنها منظمة ارهابية ترغم املدنيني 
على الفرار ف�ضنوجه اليها ردا حا�ضما جدا ، بح�ضب الرجمة الر�ضمية ملا 

قاله.
واأ�ضاف ان رو�ضيا وتنظيم داع�س يف �ضوريا ارتكبا العديد من اجلرائم �ضد 

الإن�ضانية. وهذه الق�ضية ينبغي النظر فيها يف اطار القانون الدويل .
وتابع داود اوغلو ان النية احلقيقة لرو�ضيا يف �ضوريا هي قتل اكرب عدد من 

املدنيني ودعم النظام ال�ضوري وموا�ضلة احلرب .
ت�ضنه  ال��ذي  الهجوم  فرباير  �ضباط  بداية  منذ  الرو�ضي  الطريان  ويدعم 
ب�ضمال  حلب  منطقة  يف  امل��ع��ار���ض��ة  مقاتلي  على  ال�����ض��وري  ال��ن��ظ��ام  ق���وات 

البالد.
وادت ال�ضربات اجلوية اىل فرار ع�ضرات الف املدنيني الذين اقامت لهم 

تركيا خميمات يف �ضوريا على اجلانب الخر من احلدود بني البلدين.
وجاءت اتهامات وزير اخلارجية الركي بعد ب�ضع �ضاعات من بيان ا�ضدرته 
املدفعية  ق�ضف  حيال  البالغ  قلقها  عن  فيه  واعربت  الرو�ضية  اخلارجية 

الركية ملواقع املقاتلني الكراد ال�ضوريني لليوم الثالث على التوايل.
وتدهورت العالقات بني انقرة ومو�ضكو اىل ادنى م�ضتوياتها بعد ان قامت 
تركيا الع�ضو يف حلف �ضمال الطل�ضي يف ت�ضرين الثاين نوفمرب باإ�ضقاط 
طائرة حربية رو�ضية قرب احلدود ال�ضورية رغم تاأكيد رو�ضيا ان الطائرة 

مل تدخل الجواء  الركية.

اأملانيا ت�ستبعد حربا باردة جديدة 
•• برلني-رويرتز:

قالت احلكومة الأملانية ام�س اإنها ل تعتقد اأن حربا باردة جديدة اندلعت 
هذا  مثل  منع  يف  مو�ضكو  اإىل  يرجع  الأم��ر  واأ�ضافت  وال��غ��رب  رو�ضيا  بني 

التدهور يف العالقات.
مريكل  اأجنيال  الأملانية  امل�ضت�ضارة  با�ضم  املتحدث  زاي��ربت  �ضتيفن  وق��ال 
للذين يتحدثون عن حرب باردة اأو خطر احلرب الباردة مثل رئي�س الوزراء 
الرو�ضي دميري ميدفيديف .. كل ما ميكنني قوله اإن هذه لي�ضت بالتاأكيد 

روؤية احلكومة الأملانية.
واأ�ضاف يتعني القول اإن الأمر يف يده ملنع الو�ضول اإىل مثل هذا الو�ضع.

يوجد  ل  اأن��ه  الأملانية  اخلارجية  وزارة  با�ضم  املتحدث  �ضيفر  مارتن  وذك��ر 
باأنه ت�ضارب م�ضالح  بديل عن احل��وار مع مو�ضكو على خلفية ما و�ضفه 

حاد و�ضعب.

•• وار�صو-اأ ف ب:

ال��ق��وم��ي يف  الم���ن  رئي�س مكتب  ���ض��ول��وه  بافيل  اع��ل��ن 
الرئا�ضة البولندية ام�س ان بالده م�ضتعدة للم�ضاهمة 
يف م��ك��اف��ح��ة ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف ���ض��وري��ا ب��ار���ض��ال اربع 
“ترويكا”  لإذاع��ة  �ضولوه  وق��ال  “اف-16”.  طائرات 
طائرات  ار���ض��ال  احتمال  ح��ول  ���ض��وؤال  على  ردا  العامة 
اف-16 بولندية للقيام مبهمات فوق مناطق النزاع يف 
دوريات  يف  للم�ضاركة  م�ضتعدون  اننا  اعلنا  لقد  �ضوريا 

واقرحنا اربعا من طائراتنا .
وتابع انه �ضيتم تو�ضيح التفا�ضيل على امل�ضتوى التقني، 
لكننا يف مطلق الأحوال ادلينا مبثل هذا العالن واكده 

وزير الدفاع والرئي�س .
وقال م�ضت�ضهدا بالرئي�س اندري دودا ان التزام بولندا 
�ضد تنظيم الدولة ال�ضالمية هو تعبري عن ت�ضامننا 
مع باقي حلفائنا م�ضريا اىل ان بولندا تتوقع الت�ضامن 
ذاته يف ما يتعلق بتعزيز احللف الأطل�ضي �ضرقا. واكد 
يف املقابل انه من غري الوارد ار�ضال جنود بولنديني اىل 
ال�ضرق الأو�ضط . وكان وزير الدفاع البولندي انتوين 
بولندا  ق��رار  عن  عامة  ب�ضورة  حتدث  مات�ضرييفيت�س 

•• اثينا-اأ ف ب:

اىل  اأربعة  الأرب��ع��اء  غدا  بحلول  ر�ضميا  اليونان  تفتح 
خم�ضة مراكز لت�ضجيل الالجئني واملهاجرين وفرزهم 
قبل  وذل��ك  الأوروب���ي  لالحتاد  قطعتها  بوعود  عمال 
افاد  ما  ، على  الأ�ضبوع  نهاية  الأوروبية  القمة  انعقاد 

م�ضدر حكومي وكالة فران�س بر�س.
وكان من املقرر ان تفتح هذه املراكز يف اخلريف املا�ضي 
غ��ري ان��ه مت تاأجيل ذل��ك م���رارا و���ض��ول اىل منت�ضف 
انها �ضتفتح ر�ضميا يف  �ضباط فرباير، واو�ضح امل�ضدر 
بحر  يف  و�ضامو�س  ول��ريو���س  وكيو�س  لي�ضبو�س  ج��زر 
ايجه حيث املحطة الأوىل التى ي�ضل اليها املهاجرون 
ال��رك��ي��ة يف طريقهم اىل  ال�����ض��واح��ل  ال��ق��ادم��ون م��ن 

اأوروبا ، على ما اأو�ضح امل�ضدر.
وقال ان اخر هذه املراكز التي تعهدت اليونان اقامتها 
اعمال  تاخري  ب�ضبب  قليل  وق��ت  بعد  �ضيقام  كو�س  يف 
ال��ب��ن��اء ال��ت��ي ا���ض��ط��دم��ت مب��ع��ار���ض��ة ال��ب��ل��دي��ة املحلية 
وعدد من ال�ضكان معتربين ان تدفق املهاجرين ي�ضكل 

خطرا على ال�ضياحة املحلية.
موؤمترا  ك��ام��ي��ن��و���س  ب��ان��و���س  ال���دف���اع  وزي����ر  و�ضيعقد 

اوغلو: لن ن�سمح ب�سقوط اأعزاز ال�سورية 

االأكراد يتقدمون �سمال �سوريا رغم الق�سف الرتكي

بولندا م�ستعدة الإر�سال مقاتالت لقتال داع�س اليونان تفتح مراكز لت�سجيل الالجئني غدًا

وزارة الدفاع الكويتية : امل�ساركة يف مترين » رعد ال�سمال « تهدف اإىل تعزيز التعاون الع�سكري امل�سرتك 
•• الكويت-وام:

ت��وج��ه��ت كتيبة دب��اب��ات م��ن دول���ة ال��ك��وي��ت اإىل 
للم�ضاركة يف مترين  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
رعد ال�ضمال  الذي �ضينفذ يف مدينة امللك خالد 
الع�ضكرية يف مدينة حفر الباطن �ضمال اململكة 

و ي�ضتمر اإىل ال�ضاد�س من �ضهر مار�س املقبل. 
“ عن  “ ك��ون��ا  الكويتية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
اأن كتيبة  وزارة الدفاع الكويتية يف بيانها ام�س 
ال��دب��اب��ات 152  م��ن ل���واء م��ب��ارك امل����درع 15 
قبل  الليلة  ال�ضعودية  الأرا���ض��ي  اىل  توجهت   ..
اجلي�س  م�����ض��ارك��ة  اأن  اىل  م�����ض��رية   .. امل��ا���ض��ي��ة 
الكويتي .. تهدف اإىل تعزيز التعاون الع�ضكري 
امل�ضرك وتطويره واكت�ضاب مزيد من اخلربات 

من مثل هذه التمارين. 

التمرين  يف  امل�����ض��ارك��ة  ال����دول  ق����وات  اأن  ي��ذك��ر 
ال��ذي يعد الأه��م والأك��رب يف تاريخ   �� الع�ضكري 
اململكة  اأرا���ض��ي  اإىل  الو�ضول  ب��داأت   _ املنطقة 
دول���ة عربية   20 ال��ت��م��ري��ن  ت�����ض��ارك يف  فيما   ����
درع  ق���وات  اإ���ض��اف��ة اىل   .. واإ���ض��الم��ي��ة و�ضديقة 

اجلزيرة . 
الأكرب  الع�ضكري  التمرين  ال�ضمال  رع��د  ويعد 
امل�ضاركة  ال�������دول  ع�����دد  ح���ي���ث  م����ن  ن���وع���ه  م����ن 
ومعدات  اأ�ضلحة  من  النوعي  الع�ضكري  والعتاد 
م��ن��ه��ا طائرات  م��ت��ن��وع��ة وم���ت���ط���ورة  ع�����ض��ك��ري��ة 
الطيف  تعك�س   .. ط��رازات خمتلفة  مقاتلة من 
تلك  ب��ه  تتحلى  ال���ذي  الكبري  وال��ن��وع��ي  الكمي 
القوات .. ف�ضال عن م�ضاركة وا�ضعة من �ضالح 
الدفاع  ومنظومات  وامل�ضاة  الدبابات  و  املدفعية 
اجل���وي وال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة يف حم��اك��اة لأعلى 

درجات التاأهب الق�ضوى جليو�س الدول ال� 20 
امل�ضاركة. 

“ قد  “ وا����س  وك��ان��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء ال�ضعودية 
مترين  اأن  امل��ا���ض��ي��ة  الليلة  ت��ق��ري��ره��ا  يف  ذك���رت 
رعد ال�ضمال يعد ر�ضالة وا�ضحة اإىل اأن اململكة 
واأ���ض��ق��اءه��ا واإخ��وان��ه��ا واأ���ض��دق��اءه��ا م��ن الدول 
التحديات  ملواجهة  واح��دا  �ضفا  تقف  امل�ضاركة 
املنطقة  يف  والإ�ضتقرار  ال�ضالم  على  واحلفاظ 
.. اإ�ضافة اإىل التاأكيد على العديد من الأهداف 
التامة  دائ��رة اجلاهزية  ت�ضب جميعها يف  التي 

واحلفاظ على اأمن و�ضلم املنطقة والعامل. 
يوؤكد  ال�ضمال  رع��د  مترين  اأن  املحللون  وي��رى 
اأن قيادات الدول امل�ضاركة تتفق متاما مع روؤية 
حماية  ���ض��رورة  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

ال�ضالم وحتقيق ال�ضتقرار يف املنطقة. 

ماكني يهدد باإ�ستدعاء بحارة احتجزتهم اإيران
•• وا�صنطن-وكاالت:

بحارة  ع�ضرة  ي�ضتدعي  ق��د  اإن���ه  م��اك��ني  ج��ون  اجل��م��ه��وري  ال�ضيناتور  ق��ال 
اأمريكيني لال�ضتماع لإفاداتهم حول ظروف اعتقالهم الق�ضري يف اإيران اإذا 
مل تك�ضف اإدارة الرئي�س باراك اأوباما عن نتائج التحقيق يف هذه الق�ضية 
جلنة  يراأ�س  ال��ذي  ماكني  واأ�ضاف  القادم.  اآذار  مار�س  من  الأول  بحلول 
يف  لل�ضحفيني  حديث  يف  الأم��ريك��ي  ال�ضيوخ  جمل�س  يف  امل�ضلحة  ال��ق��وات 
اأنه ل يرغب يف اللجوء  وا�ضنطن بعد عودته من موؤمتر الأمن يف ميونخ 
اإىل هذا اخليار، لكنه علم اأن ا�ضتجواب البحارة قد ا�ضتكمل ويفر�س اأن 
تكون اجلهة املكلفة بالتحقيق تبذل ق�ضارى جهودها لإكمال عملها، متهما 
اأن��ه لن ينتظر  امللف لأغ��را���س دعائية.  و�ضدد على  اإي��ران با�ضتغالل ه��ذا 
اأكر من التاريخ الذي حدده للجنة للك�ضف عن نتائج التحقيق، لفتا اإىل 
اأنه ناق�س هذه الق�ضية مع وزير اخلارجية جون كريي على هام�س موؤمتر 
اإن البحرية الأمريكية اأطلعت ماكني عدة  ميونخ. وقال م�ضوؤول اأمريكي 

مرات على احلادث، و�ضتوا�ضل القيام بذلك مع ا�ضتمرار التحقيق.
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   يف  الدعوى 2015/363  ا�ستئناف تظلم جتاري       
 اىل امل�ضتاأنف �ضده/ رويالتي بروليوم للتجارة �س م ح  جمهول حمل القامة 
رينبو  لل�ضفينة  ب�ضفتها مالكة   - ليميتد  �ضيبنغ  امل�ضتاأنف /رانبو اجنل  ان  مبا 
اينجيل وميثله: امل خمي�س دروي�س حممد البلو�ضي قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم 
وحددت   .2015/11/3 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2015/398 رقم  بالدعوى  ال�ضادر 
ال�ضاعة 17.30 �ضباحا بالقاعة رقم  املوافق 2016/3/2  لها جل�ضه يوم الربعاء 
ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
       اعادة اعالن بالن�سر          

   يف  الدعوى 2015/545  عقاري كلي                                    
املدعى عليه /1- م�ضطفى عبدالرحمن عبدالرحمن م�ضطفى   جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان املدعى:متويل )�ضركة م�ضاهمة خا�ضة( وميثله: نا�ضر مال اهلل حممد 
املنتهية  الي��ج��اري��ة  عقد  بف�ضخ  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  غ��امن 
والر�ضوم   تعوي�س  دره��م(   163094.52( وق��دره  مبلغ  عليه  املدعية  وب��ال��زام  بالتملك 
لها  وح���ددت  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف 
جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2016/3/16 ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة  ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.  
رئي�س الق�سم           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر          
   يف  الدعوى 2016/37  جتاري جزئي                                      
اىل املدعى عليه /1- فريد بيهبور   جمهول حمل القامة مبا ان املدعى:م�ضرف 
الهالل ) �ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله: نا�ضر مال اهلل حممد غامن قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام   املدعى عليه مببلغ وقدره )35.000 
ال�ضتحقاق  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
 2016/2/23 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�ضداد  وحتى 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة   ���س   8.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر          
   يف  الدعوى 2015/87  عقاري جزئي                                      
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه /1- دي����الن اوب����رى ب��وم��ان جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
م��ال اهلل حممد  نا�ضر  خ��ا���ض��ة(    وميثله:  م�ضاهمة  �ضركة   ( امل��دع��ى:مت��وي��ل 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ عقد اليجار املنتهية  غامن قد 
بالتملك والزام املدعي عليه مببلغ وقدره)80.884.06 درهم( كتعوي�س والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.    وحددت 
 ch1.B.9  لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2016/3/1 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان:ال�ضيدة/فتيحة 
رفيق اجلن�ضية: املغرب  وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن  )تنازل عن ح�ضتها البالغة 
) م�ضئولية حم��دودة  ذات  �ضركة  م  م  ذ  الرفيع  ال��ذوق  التجاري )حمم�ضة  ال�ضم  1%( يف 
ال�ضادر   572785 رقم  مهنية  رخ�ضة  ال�ضارقة  يف  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�ضادرة 
�ضيف  ال�ضيد:  �ضريكها  اىل  بخورفكان.  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  2009/4/21 يف  بتاريخ 
خمي�س عبداهلل يو�ضف اجلن�ضية: المارات لت�ضبح ح�ضته 100% وتغيري ال�ضكل القانوين 
من �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
 الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان:ال�ضيد/

الت�ضديق على حمرر  الزعابي اجلن�ضية:المارات  وطلب  �ضيف عبداهلل  عبداهلل 
يت�ضمن  )تنازل(   يف ال�ضم التجاري )منجرة عبداهلل  (ال�ضادرة من دائرة التنمية 
 1984/3/24 بتاريخ  ال�ضادر   240098 رقم  مهنية  رخ�ضة  ال�ضارقة  يف  القت�ضادية 
الدين  مفتاح  ال�ضيد:  �ضريكه  اىل  ب��خ��ورف��ك��ان.  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  يف 
حممد�ضادق اجلن�ضية: باك�ضتان وتغيري ال�ضم التجاري من منجرة عبداهلل اىل 
العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  ب��ان  امل��ط��الع    ليكن معلوما للجميع  منجرة 
�ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
 الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

  اعالن بالن�سر
املرجع:  175

ليكن معلوما جلميع بان ال�ضيد: باقر ح�ضني فريد بخ�س- باك�ضتاين اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% ح�ضه اىل ال�ضيد : كليم اهلل غالم حيدر- 
باك�ضتاين اجلن�ضية 51% ح�ضة وال�ضيد: عبدول احمد نزير جميد-باك�ضتاين اجلن�ضية %49 
املهنية: منجرة باقر ح�ضني ترخي�س رقم ) 723235( حيث مت تنازل  ح�ضة يف الرخ�ضة 
�ضاحب الرخ�ضة لخرين وتغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل 
�ضركة اعمال بوكيل خدمات وتغيري ال�ضم التجاري من : منجرة باقر ح�ضني اىل: منجرة 
كليم حيدر.  وعمال لن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق 
على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س على 

ذلك  عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

  اعالن  
املرجع:  2016/22

ليكن معلوما جلميع بان ال�ضيد: حممد مي�ضم �ضوكت علي - باك�ضتاين اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( يف ) الراين جلارة النظارات ال�ضم�ضية( 
املرخ�ضة برقم )612578( وذلك لل�ضيد: ف�ضيح الرحمن خواجي ف�ضل الرحمن- باك�ضتاين  
اجلن�ضية وقد مت تغيري ال�ضم التجاري  القدمي من )الراين لتجارة النظارات ال�ضم�ضية( 
اىل ال�ضم التجاري اجلديد ) الهدف ال�ضريع لتجارة النظارات ال�ضم�ضية(. وعمال لن�س 
امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحت��ادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال  ذلك  عليه اتباع 

ال�ضبل القانونية حيال ذلك . 
 الكاتب العدل بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
  اعالن  

املرجع: 176
ليكن معلوما جلميع بان ال�ضيد: حممد نا�ضم �ضم�ضو- بنغالدي�س اجلن�ضية، يرغب 
برج  )كافترييا  ال�ضركة  يف   )%100( البالغة   ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الرولة( مبوجب الرخ�ضة رقم )530177( وذلك اىل ال�ضيد: حممد منني الدين 
امل��ادة )14( فقرة )5(  حممد ه��ارون ر�ضيد- بنغالدي�س اجلن�ضية.   وعمال بن�س 
الكاتب العدل . فقد  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان  من احكام 
اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق على الجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�ضبل القانونية حيال ذلك.
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

  اعالن بالن�سر
املرجع:  178

احلارثي،  نا�ضر  ال�ضيد/عبدالرحمن علوي عبدالقوي  بان  ليكن معلوما جلميع 
يف   )%51( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  ام��ارات��ي 
رقم  رخ�ضة  م(  م  ذ  اجل��اه��زة  البيوت  لتجارة  ال�ضحراء  بيت   ( امل�ضماة  الرخ�ضة 
)627278( وذلك اىل ال�ضيدة: ب�ضائر حمفوظ حممد- اماراتية اجلن�ضية. وعمال 
بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق 
اي  لديه  فمن  الع���الن  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار  الج���راء  على 
اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات 

القانونية.
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

  اعالن بالن�سر
املرجع:  177

ليكن معلوما جلميع بان ال�ضيد: عبدالرحمن علوي عبدالقوي نا�ضر احلارثي- 
اماراتي اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 51% يف/ املالح 
لل�ضيدة:  وذل��ك   542114 ترخي�س جت��اري  م  م  ذ  والر���ض��ي��ات-  التك�ضية  مل��ق��اولت 

ب�ضائر حمفوظ حممد المارات اجلن�ضية.  
ل�ضنة   رق��م )4(  القانون الحت��ادي  احكام  امل��ادة )14( فقرة )5( من  بن�س  وعمال 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
امل�ضادقة على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرا�س على ذلك  عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور بالعالن لتباع 

الجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

  اعالن بالن�سر
املرجع:  179

ليكن معلوما جلميع بان ال�ضيد/ عبداهلل احمد فا�ضل احمد املاهر، اماراتي اجلن�ضية 
جالل  ن��ور  حممد  يف   )%51( البالغة  احل�ض�س  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب 
لتجارة قطع غيار ال�ضيارات امل�ضتعملة ذ م م مبوجب رخ�ضة رقم )538381( وذلك اىل 
ال�ضيد: حممد علي احمد عي�ضى املن�ضوري اماراتي اجلن�ضية.تعديالت اخرى: خروج 
�ضريك ودخول اخر. وعمال بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي 
رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه 
�ضوف يتم الت�ضديق على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لديه اي اعرا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
       اعادة اعالن  بالن�سر          

   يف  الدعوى 2015/1453  مدين  جزئي                                      
ان  الق���ام���ة مب���ا  ���ض��ي��ن��غ جم���ه���ول حم���ل  اوداى   -1/ ع��ل��ي��ه  امل���دع���ى  اىل 
دعوى  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ضيخ   افرين  املدعى:�ضهناز 
مطالبة مببلغ ) 250000 دره��م( وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch2.D.18 بالقاعة   �س   8.30 ال�ضاعة   2016/3/7
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/1151 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �ضده/1- احمد عطا ابوعا�ضى جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ امني حممود العو�س    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27607( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 41 /2015 تظلم  عقاري                       
اىل املتظلم �ضده: 1- �ضركة اقم�ضة مهرجان الربيع ذ م م   جمهول حمل القامة 
القيطي  عبداهلل  مبارك  وميثله:  ناريندا�س  �ضنكر  جيوناين  املتظلم/  ان  مبا 
امل�ضعبني   قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم يف المر على 
2015/10 بيع عقار مرهون .  وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2016/2/28  
من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.16 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة 
للمحكمة  او م�ضتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة 

ح�ضوري. 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 43 /2015 تظلم  عقاري                       
اىل املتظلم �ضده: 1- �ضركة اقم�ضة مهرجان الربيع ذ م م   جمهول حمل القامة 
القيطي  عبداهلل  مبارك  وميثله:  ناريندا�س  �ضنكر  جيوناين  املتظلم/  ان  مبا 
امل�ضعبني   قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم يف المر على 
2015/12 بيع عقار مرهون .  وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2016/2/28  
من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.16 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة 
للمحكمة  او م�ضتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة 

ح�ضوري. 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
        مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/1507 جتاري كلي             
اىل  املدعى عليهم /1-البحر الخ�ضر  لالقم�ضة )�س ذم م( 2- منوهرلل بول�ضنداين 
كرتار   -3 م(  ذم   ( لالقم�ضة  الخ�ضر  البحر  �ضركة  ملديونية  �ضامن  كفيل  ب�ضفته 
لدهارم بول�ضنداين ب�ضفته كفيل �ضامن ملديونية �ضركة البحر الخ�ضر لالقم�ضة )ذ 
اي��ران وميثله: حممدعي�ضى  م م(   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى: بنك ملي 
بالزام املدعي عليهم  اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  ال�ضويدي  قد  �ضلطان 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  والتكافل مببلغ وقدره )611.372.13 درهم(  بالت�ضامن 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها 
لذا   ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�ضاعة   2016/2/22 املوافق  الثنني  يوم  جل�ضة 
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . 
 رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

        مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/1969 جتاري جزئي             

راغب  �ضيد   -2 م  ذم  �س  الفنية  للخدمات  جنما  ع�ضر  /1-ارب��ع��ة  عليهما  املدعى  اىل  
ح�ضني عبدى- ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته �ضريك ومدير اربعة ع�ضر جنما للخدمات 
الفنية  �س ذم م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى: بنك الحتاد الوطني �س م  ع 
وميثله: فهد �ضلطان علي لوتاه   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
اتعاب  وامل�ضاريف ومقابل  والر�ضوم  درهم(  وقدره )187.802.06  عليها مببلغ  املدعي 
املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2015/3/8 وحتى متام 
ال�ضداد.    وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2016/3/3 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . 
 رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

        مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/176 جتاري جزئي             

اىل  املدعى عليهما /1-�ضوريندران بيالى تانكاما كوجنورامان ب�ضفته مدير و�ضريك 
م    جمهويل حمل  ي��ورو جلف لالن�ضاءات �س ذم  ذ م م 2-  ي��ورو جلف لالن�ضاءات - 
القامة مبا ان املدعى: فينيك�س كونكريت برودكت�س - فرع من وايف ال�ضناعية �س ذم م 
وميثله:روكز جورج حبيقة  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما مببلغ وقدره )24.511.50درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول 
املوافق 2016/2/22  الثنني  يوم  لها جل�ضة  املعجل بالكفالة. وح��ددت  بالنفاذ  احلكم 
ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على القل . 
 رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2015/942  جتاري كلي

اىل املدعى عليهم/1- ب�ضتون التجارية 2- عبا�س ر�ضا ايرواين 3- حممد ح�ضن 
عبا�س ايرواين 4- �ضيد حم�ضن �ضيد م�ضطفى جنوميان    جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك ���ض��ادرات اي���ران   قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله  وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2016/2/11 احلكم التمهيدي التايل: حكمت 
املحكمة/ وقبل الف�ضل يف املو�ضوع: بندب اخلبري امل�ضريف املخت�س �ضاحب الدور 
باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�ضادر بتلك اجلل�ضة.   وحددت لها 
القاعة   يف  �ضباحا   9.30 ال�ضاعة   2016/2/29 املوافق  الثنني  يوم  جل�ضة  املحكمة 

اخلبري.  امانة  املدعى  �ضداد  عدم  حالة  يف   ch2.E.21
  رئي�س الق�سم                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2016/154 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان:ال�ضيد/

حمرر  على  الت�ضديق  وطلب  الم���ارات  اجلن�ضية:  حممد  علي  ابراهيم  احمد 
يت�ضمن :تنازل يف ال�ضم التجاري )قمة الربج ل�سيانة املباين  (  واملرخ�ضة 
وامل�ضجل   )70681( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من 
را�ضد  احمد  عبداهلل  احمد  ال�ضيد:  اىل  عجمان  و�ضناعة  وجت��ارة  غرفة  ل��دى 
ال�ضحي اجلن�ضية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�ضيقوم بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية  -عجمان 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2016/704   

 املنذر/علي خليفة عبداهلل �ضيف 
املنذر اليها: كورات مراكز الت�ضوق �س ذم م

تاريخ  من  اليجارية-  القيمة  و�ضداد  املاجور  اخ��الء  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
المتناع 2015/2/1 وذلك عن عامي 205- 2016 مبلغ وقدره 8.777.820 درهم 
القيمة اليجارية حتى متام الخ��الء واعتبارا عقد اليجار  وما ي�ضتجد من 
مف�ضوخا وت�ضليم العني املوؤجرة خالية من ال�ضخا�س وال�ضواغل وذلك  خالل  
كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  �ضي�ضطر  وال  بالن�ضر  الع��الن  تاريخ  يوم من   30 مدة 
الج����راءات ال��ق��ان��وين ال��الزم��ة قبل امل��ن��ذر اليها لخ��الئ��ه واج��ب��اره على دفع 

القيمة اليجارية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11642 بتاريخ  2016/2/16     

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2015/1633
اىل املحكوم عليه / ت�ضابال وورلد عامل �ضابل ذ م م  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد ا�ضدرت 
بحقك حكما بتاريخ 2015/4/29 يف الق�ضية احلقوقية رقم 2014/1220 
الر�ضوم  �ضامال  دره��م   )260015( وق���دره  مبلغ  بدفع  ب��ال��زام��ك  يق�ضى 
وامل�ضاريف. وحيث ان املحكوم له/ حممد �ضفيق �ضيخ    قد تقدم بطلب 
مكلف  ان��ت  ل��ذا   2015/1633 رق��م  حت��ت  التنفيذ  و�ضجل  احل��ك��م  تنفيذ 
ويف  الخطار  ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ل�ضداد 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك الج��راءات القانونية 

املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ح�ضب ال�ضول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  11642 بتاريخ   2016/2/16     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنة /�سفره �سالح بالليث /بطلب اىل حمكمة 
من)  ا�ضمها  بتغيري  التوثيقات  ق�ضم  البتدائية  ابوظبي 

�ضفره( اىل )فاطمة(
 فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�ضم املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر العالن.
عبدالودود احمد حممد
قا�سي توثيقات

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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املنتخب  لعبة  ال�ضطرجن،  احتاد  اختار 
العرب  وب���ط���ل���ة  ل��ل�����ض��ط��رجن  ال���وط���ن���ي 
الأ����ض���ت���اذة ال���دول���ي���ة خ���ل���ود ال���زرع���وين 
البتكار  جلنة  رئي�س  من�ضب  لتتوىل 
لالحتاد بعد النجاحات التي حققتها يف 
امللوك  ملخيم  التنظيمية  اللجنة  رئا�ضة 
ت�ضم  اأن  ع��ل��ى   ، الول،  ال�����ض��ط��رجن��ي 
اللجنة نخبة من لعبي ال�ضطرجن وهم 
نعمان  اآمنة  ال��زرع��وين،  عي�ضى  عائ�ضة 
اآل علي، عبري علي حممد، عمر نعمان 
عي�ضى  امل��ازم��ي،  م��راد  علي، عبداهلل  ال 
عبداهلل املرزوقي، مايد علي الرا�ضدي، 
عبداهلل حممد املرزوقي ،رو�ضة عي�ضى 
تنمية  يف  اللجنة  وتخت�س  ال�����ض��رك��ال، 
ال�ضطرجن  لالعبي  البتكارية  امل��ه��ارات 
اجلانب  وت��ط��وي��ر  وحت�ضني  ال��دول��ة  يف 
البحث  ث���ق���اف���ة  وغ�����ر������س  الب������داع������ي 
ال�ضطرجن  منت�ضبني  جلميع  والبتكار 
ت�ضاهم  وبطولت  مبادرات  وا�ضتحداث 

يف تن�ضيط ال�ضطرجن يف الدولة.
وتكليف  البتكار  جلنة  ا�ضتحداث  ياأتي 
تعيني  م��ن  يومني  بعد  برئا�ضتها  فتاة 
ال�ضطرجن  ب��احت��اد  ل��ل�����ض��ع��ادة  م�ضت�ضار 
مبادراته  الإم�����ارات  �ضطرجن  ليوا�ضل 
م��ق��ت��دي��ا يف ذلك  امل���ت���م���ي���زة  ال���ن���وع���ي���ة 
بتوجهات القيادة الر�ضيدة بعد الت�ضكيل 
تعيني  ت�ضمن  الذي  احلكومي اجلديد 
وزيرة لل�ضعادة ووزيرة للت�ضامح ووزيرة 
دول������ة ل��ل�����ض��ب��اب يف ح�����دث ع���امل���ي غري 
ملا  العامل  دول  كافة  به  اأ���ض��ادت  م�ضبوق 
الإمارات  دولة  وتفرد  يعك�ضه من متيز 
وقيادتها الر�ضيدة يف العمل على اإ�ضعاد 
مواطنيها وتوفري اأعلى معايري التميز 
احلكومي  العمل  يف  والبتكار  واجل��ودة 
و�ضول  امل��ج��الت  خمتلف  يف  والإداري 
العمل  جم����ال  يف  ط���ف���رة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
اأداء  املواطنني على  العام وحتقيق ر�ضا 
العمل  احل���ك���وم���ة وخم��ت��ل��ف جم�����الت 

اخلدمي والتطوعي خلدمة املواطنني 
رئي�س  امل��ق��ب��ايل  �ضعيد  امل�ضت�ضار  واأك����د 
اولوياتنا  اأهم  اأنه من  ال�ضطرجن  احتاد 
امل����زي����د من  ه����و    2016 ع�����ام  خ�����الل 
والق��ت��داء باحلكومة  والب��داع  البتكار 
الداري����ة  �ضيا�ضاتها  ن��ه��ج  يف  ال��ر���ض��ي��دة 

من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  مقولة  اأن  واك���د 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د  بن 
" هدفنا  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
بروح  الب��ت��ك��ار  ب��روح  اجلميع  يعمل  اأن 
فكر  ب��ل  يتوقف  مل  ال���ذي  زاي���د  ال�ضيخ 
ودب��ر واأب��دع واأجنز" هي عنوان ي�ضيء 
لالبتكار  الم��������ارات  ���ض��ط��رجن  ط���ري���ق 
حمور  ه��م  ال�ضطرجن  لع��ب��ي  ان  وق���ال 
اه��ت��م��ام��ن��ا و���ض��ق��ل م��ه��ارات��ه��م واب�����راز 
افكارهم وقدراتهم هو من اهم حماور 

ا�ضراتيجيتنا لهذا العام ، 
واأو�ضح املقبايل ان هدف جمل�س الدارة 
المارات  احت��اد  يكون  اأن  هو  الأ�ضا�ضي 
مايخدم  ك����ل  يف  ����ض���ب���اق  ل���ل�������ض���ط���رجن 
على  وال�ضطرجن  العموم  على  الريا�ضة 
اخل�ضو�س على ان يكون �ضعار �ضطرجن 
المارات لهذه ال�ضنة التميز والبتكار. 

واأ�ضاد املقبايل باهتمام الدولة بريا�ضة 
لريا�ضة  كبري  دع��م  وتوفري  ال�ضطرجن 
الأذك�����ي�����اء م����ن خ�����الل ت��ه��ي��ئ��ة امل���راف���ق 
اخل��ا���ض��ة ب��ه��ا، وت�����ض��ج��ي��ع ال�����ض��ب��اب من 
�ضفوفها  يف  ل���الن���خ���راط  اجل��ن�����ض��ني 
جميع  اإىل  وال��ع��رف��ان  بال�ضكر  وت��ق��دم 
الم���ارات ويف مقدمتهم  رع��اة �ضطرجن 
وزارة �ضوون الرئا�ضة وم�ضرف اأبوظبي 
الوطني  اب���وظ���ب���ي  وب���ن���ك  ال����ض���الم���ي 
واأدن���������وك وم���وؤ����ض�������ض���ة ات�������ض���الت على 
امل�ضاركة  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ه��م  اه��ت��م��ام��ه��م 
والفعاليات  الح���داث  دع��م  يف  الدائمة 

ال�ضطرجنية يف المارات . 

الزرعوين  خ��ل��ود  اأك�����دت  ن��اح��ي��ت��ه��ا  م���ن 
والعناية  اجل��ه��د  ب����ذل  م���ن  ب���د  ل  اأن����ه 
ال��ك��ام��ل��ة  لإب������راز ل��ع��ب��ة ال�����ض��ط��رجن يف 
ين�ضب  ال������ذي  والب����ت����ك����ار  الإم�����������ارات 
لتطوير هذه اللعبة مبا يخدم ال�ضالح 
كما   ، م�ضرفة  ب�ضورة  واإظهارها  العام، 
رئي�س  اإىل  وال��ع��رف��ان  بال�ضكر  تقدمت 
ال�ضطرجن  احتاد  اإدارة  واأع�ضاء جمل�س 
على الثقة التي اولوها اياها هي وفريق 
واأع�ضاء  رئي�س  على دعم  واأثنت  العمل 
من  الحت����اد  ل��ت��ط��وي��ر  الإدارة  جم��ل�����س 
تقديرها  ع��ن  واأع��رب��ت   ، جوانبه  ك��اف��ة 
�ضعيد  الحت��اد  رئي�س  وحر�س  لهتمام 
امل��ق��ب��ايل م��ن اأج����ل حت�����ض��ني اآل��ي��ة عمل 
الحتاد ب�ضورة جديدة ومبتكرة متبعاً 
بطلة  الر�ضيدة وقالت  ال��ق��ي��ادة  ن��ه��ج 
ت��ك��ل��ي��ف ولي�س  امل��ن�����ض��ب  ه����ذا  ال���ع���رب 
بت�ضريف وانها وفريق العمل �ضيعملون 

بيد واحده وبروح الفريق الواحد.
وتعترب رو�ضة ال�ضركال اأ�ضغر ع�ضو يف 
جلنة على م�ضتوى العامل ومت اختيارها 
�ضنها  �ضغر  رغم  اللجنة  هذه  لع�ضوية 
والمكانيات  وكفاءتها  متيزها  ب�ضبب 
ال��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ����ض���واء من 
من  وم��اح��ق��ق��ت��ه  وف��ك��ره��ا  �ضخ�ضييتها 
اجن����از رغ���م ���ض��غ��ر ���ض��ن��ه��ا مم���ا يجعلها 
حم�������ور م����ه����م يف ال����ف����ك����ر الب����ت����ك����اري 
�ضطرجن  يف  البتكار  للجنة  والب��داع��ي 
والريا�ضة  اخل�����ض��و���س  ع��ل��ى  الم�����ارات 

على العموم.

يوم  ال��ري��ا���ض��ي  دب���ي  جمل�س  ينظم 
 2016 فرباير   20 املقبل  ال�ضبت 
فعالية "دبي ت�ضبح – �ضباق النهر" 
�ضمن برنامج دبي للن�ضاط البدين 
الألعاب  حديقة  يف  دب����ي(،   )نب�س 
جزيرة  يف  اأتالنت�س  بفندق  امل��ائ��ي��ة 

النخلة.
اأوىل  ه��ي  ت�ضبح  دب��ي  فعالية  وت��ع��د 
�ضمن  الرئي�ضية  ال�ضت  الفعاليات 
الذي  البدين  للن�ضاط  دبي  برنامج 
عام  الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  اأط��ل��ق��ه 
وتوجيهات  لفكرة  ترجمة   ،2009
بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
الريا�ضة  ج��ع��ل  يف  اهلل"  "رعاه 
اأ�ضلوب حياة، وتوجيهات �ضمو ال�ضيخ 

ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���ض��ي ن��ح��و ت��ع��زي��ز الوعي 
باأهمية الريا�ضة وممار�ضة الن�ضاط 
البدين من اأجل بناء جمتمع �ضحي 

ومنتج و�ضعيد.
جميع  الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  ودع��ا 
املقيمني يف دول��ة الإم���ارات العربية 
خا�ضة  دب�����ي  ويف  ع����ام����ة  امل���ت���ح���دة 
ال���ي���وم احلافل  ه���ذا  ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
ب���ال���ن�������ض���اط ال�����ب�����دين وال����رف����ي����ه، 
امل�ضاركة  يف  ل���ل���راغ���ب���ني  ومي����ك����ن 
موقع  زي����ارة  خ���الل  م��ن  الت�ضجيل 
اللكروين  اأك���وات���ي���ك  ه��ام��ي��ل��ت��ون 
وت���ع���ب���ئ���ة ال������ض�����ت�����م�����ارة اخل���ا����ض���ة 
www. ال��راب��ط:  ع��رب  بالفعالية 
hamiltonaquatics.ae/

امل�ضاركة  اأن  حيث   ،  riverrace
عمر  من  العمرية  للفئات  مفتوحة 
7 �ضنوات حتى عمر 40 عام للذكور 
اجلن�ضيات،  ك���اف���ة  م����ن  والإن����������اث 
ال�ضباحة  �ضباق  الفعالية  وتت�ضمن 
املائية  امل�ضارات  امل��اء يف  عك�س اجت��اه 
يف حديقة الألعاب بفندق اأتالنت�س، 
م����ع ت���وف���ر ج��م��ي��ع ع����وام����ل الأم�����ن 
و�ضيتم  ل��ل��م�����ض��ارك��ني،  وال�������ض���الم���ة 
الفائزين  على  عينية  هدايا  توزيع 
الثالثة  الأوائ��ل يف كل فئة عمرية، 
ك��م��ا ���ض��ي��ت��م ت���وزي���ع ق��م�����ض��ان ومياه 

للم�ضاركني.
الريا�ضي  دب���ي  جمل�س  ينظم  ك��م��ا 
دب�����ي يف ح���ت���ا يوم  ن��ب�����س  ف���ع���ال���ي���ة 
اخلمي�س 25 فرباير 2016، حيث 
 3 تقام م�ضرية للم�ضي على م�ضافة 

ك��ي��ل��وم��رات يف م��دي��ن��ة ح���ت���ا، كما 
للن�ضاط  دب�����ي  ب���رن���ام���ج  ي��ت�����ض��م��ن 
الفعاليات  م����ن  ال���ع���دي���د  ال����ب����دين 
نب�س  فعالية  ت��ق��ام  ح��ي��ث  الأخ����رى 
دبي بالعوير يوم اخلمي�س 3 مار�س 
الكرمي  القراآن  مم�ضى  يف   2016
فعالية  ينظم  كما  العوير،  مبنطقة 
دبي مت�ضي يف خمتلف املناطق بدبي 
يوم اجلمعة 8 اأبريل، وتقام فعالية 
يوم  الهوائية  للدراجات  دب��ي  نب�س 
ند  م�ضمار  يف  اأب��ري��ل   15 اجلمعة 
وتقام  ال��ه��وائ��ي��ة،  ل��ل��دراج��ات  ال�ضبا 
ف���ع���ال���ي���ة ن���ب�������س دب������ي ل����ل����دراج����ات 
يوم  ال��وع��رة  ال��ط��رق  على  الهوائية 
4 ن��وف��م��رب مب��دي��ن��ة دبي  اجل��م��ع��ة 

الريا�ضية. 
دبي" اإىل  "نب�س  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 

بناء جمتمع ريا�ضي متكامل وذلك 
م��ن خ���الل م�����ض��ارك��ة ���ض��ك��ان دب���ي يف 
الريا�ضية  والأن�������ض���ط���ة  الأح�������داث 
تو�ضيع  اإىل  يهدف  كما  املجتمعية، 
البدين  للن�ضاط  املمار�ضني  ق��اع��دة 
يف اإم���ارة دب��ي من خ��الل زي��ادة عدد 
الأن�ضطة والفعاليات التي يت�ضمنها 
مدار  على  ت�ضتمر  والتي  الربنامج 
العام وتنويع اأماكن تنظيمها لإتاحة 
الفر�ضة لأكرب عدد من �ضكان اإمارة 

دبي للم�ضاركة فيها.
وك���ان ب��رن��ام��ج نب�س دب��ي ق��د حقق 
ك��ب��ريا ع��ل��ى م���دار ال�ضنوات  جن��اح��ا 
ال�ضت املا�ضية حتى بات �ضمة مميزة 
لي�س لأن�ضطة جمل�س دبي الريا�ضي 
وح�ضب بل وللحياة العامة يف اإمارة 
الذي  الأث��ر اليجابي  دبي، وبف�ضل 

املجتمع  ال��ربن��ام��ج على  ه��ذا  ت��رك��ه 
وال��ت��ف��اع��ل ال��ك��ب��ري م��ع��ه م��ن جميع 
فقد  والأع��م��ار،  واجلن�ضيات  الفئات 
وتطوير  دع��م  على  املجل�س  حر�س 

التطور  م��ع  ين�ضجم  ال��ربن��ام��ج مب��ا 
والتو�ضع  امل���ج���ت���م���ع  يف  احل���ا����ض���ل 
ليحقق  وال���������ض����ك����اين  ال�����ع�����م�����راين 
الأه�������داف امل��و���ض��وع��ة ل����ه، ك��م��ا اأن 

ي��ن��ال تقديرا  دب����ي  ن��ب�����س  ب��رن��ام��ج 
الدولية  املنظمات  من  وا�ضعا  دوليا 
الرائد  الربنامج  بهذا  اأ���ض��ادت  التي 

يف املنطقة.

بعد ا�ضراحة مطولة ا�ضتمرت ملدة �ضهرين، عادت بطولة الإمارات 
الوطنية  ال��ب��اه��ا  رال��ي��ات  �ضل�ضلة  �ضمن  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  ال�����ض��ح��راوي��ة 
)الكوادز(  الرباعية  وال��دراج��ات  النارية  للدراجات  الإم����ارات،  يف 
و�ضيارات الراليات و�ضيارات البقي بجولتها الرابعة وقبل الأخرية 

يف منطقة الفقع بدبي يوم اجلمعة املا�ضي 12 فرباير 2016.
وقد �ضهد م�ضار اجلولة الرابعة تغيريات طفيفة على م�ضار اجلولة 
الثالثة من البطولة التي جرت اأحداثها يف نف�س املنطقة يف �ضهر 

نوفمرب املا�ضي والذي لقي �ضدى اإيجابي من املت�ضابقني. 
وقال حممد بن �ضلّيم: رئي�س نادي الإمارات لل�ضيارات وال�ضياحة 
ورئي�س احتاد الإمارات لريا�ضة ال�ضيارات والدراجات النارية: لقد 
حظي م�ضار اجلولة الثالثة يف منطقة الفقع بدبي ب�ضدى اإيجابي 
املكان يف  نف�س  اإىل  العودة  قررنا  لذلك  املت�ضابقني  قبل  كبري من 
اجلولة الرابعة من البطولة. تتميز هذه املنقطة مب�ضار يجمع بني 
الكثبان الرملية الكبرية والوديان املنحدرة، وهو ما ي�ضكل حتدي 
ممتع ومثري للمت�ضابقني.  ويبقى هدفنا بالدرجة الأوىل �ضمان 

الرابعة  اجلولة  انتهاء  وبعد  ال�ضباق.    اأث��ن��اء  املت�ضابقني  �ضالمة 
وبعد اأن كان املت�ضابق رو�س رانلز اجلنوب افريقي يقرب من الفوز 
املرحلة  يف  ال�ضباق  تقدمه  اأثناء  تعر�س  النارية،  الدراجات  بلقب 
يف  عطل  اإىل  ك��اوا���ض��اك��ي  دراج��ت��ه  تعر�ضت  الأخ����رية،  اإىل  الثانية 
املحرك تاركاً املجال للمت�ضابقني الكويتي حممد جعفر والإماراتي 
الأول  املركزين  يف  الرابعة  اجلولة  اأنهوا  الذين  البلو�ضي  حممد 
والثاين على التوايل، واللذان وا�ضال التقدم للح�ضول على املزيد 
الربيطاين  وج��اء  رانلز.  وبني  بينهم  الفارق  وتقليل  النقاط  من 
من  ثالثة  بتواجد  املن�ضة  لتكتمل  الثالث  املركز  يف  اأيفيليه  اأويل 
فريق كي تي اأم.  ويف �ضباق دراجات الدفع الرباعي، جاء املت�ضابق 
الرابعة،  اجلولة  يف  الأوىل  باملركز  اخلليفي  عبداملجيد  ال�ضعودي 
لت�ضتد  الفئة  ه��ذه  �ضمن  البطولة  ه��ذه  يف  الرابع  الفائز  لي�ضبح 
املناف�ضة على اللقب وتبقى مفتوحة لتح�ضم يف اجلولة اخلام�ضة 
والأخرية والتي من املقرر اأن جتري اأحداثها يوم اجلمعة 4 مار�س 
الفهيم  اأحمد  الإماراتي  قاد  البقي،  �ضيارات  �ضباق  ويف    .2016

فريق بولري�س الإم��ارات اإىل املن�ضة بعد اأن حل باملركز الأول مع 
زميله الإماراتي عمر �ضوان والهندي حممد غلزار يف املراكز الثاين 
والثالث على التوايل. وبعد ال�ضباق، عرّب الفهيم عن �ضعادته بالفوز 
يف هذه اجلولة وتعزيز نقاطه م�ضرياً اإىل اأن هذه البطولة الوطنية 
قدمت له التدريب ال��الزم الذي يتيح له الدفاع عن لقبه يف فئة 
يف  اأحداثه  جتري  اأن  املزمع  ال�ضحراوي  اأبوظبي  رايل  يف   )T3(
اأبريل املقبل.  وجاء الإماراتي خالد اجلافلة يف املركز الأول يف فئة 
علي  الإماراتي  املت�ضابق  يليه   )T3( بولري�س  ب�ضيارته  ال�ضيارات 
باترولز.  �ضيارتي ني�ضان  باركر يف  اآيان  الكتبي والربيطاين  مطر 
وكما هو احلال مع الفهيم، �ضي�ضعى املت�ضابقني الثالثة للح�ضول 
م��ن مو�ضم  والأخ���رية  اجل��ول��ة اخلام�ضة  م��راك��ز متقدمة يف  على 
الباها 2015-2016 قبل التوجه اإىل رايل اأبوظبي ال�ضحراوي 
بعد ثالث اأ�ضابيع.  ويتم تنظيم بطولة الإمارات ال�ضحراوية من 
قبل احتاد الإم��ارات لريا�ضة ال�ضيارات والدراجات النارية  بدعم 

واإ�ضراف نادي الإمارات لل�ضيارات. 

ر�ضمياً  ال���ث���الث���اء  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
القدم  ك����رة  خ��م��ا���ض��ي��ات  "بطولة 
احلكومية  وال���دوائ���ر  للموؤ�ض�ضات 
2016"، الذي ينظمها معهد دبي 
الق�ضائي و�ضط اأجواء من الرقب 
واحل�����م�����ا������س م�����ن ج����ان����ب ال����ف����رق 
احل��ك��وم��ي��ة امل�����ض��ارك��ة ال��ت��ي عقدت 
ال���ع���زم ع��ل��ى امل��ن��اف�����ض��ة ب���ق���وة لنيل 
املنظمة،  ال��ل��ج��ن��ة  واأج�����رت  ال��ل��ق��ب. 
ب��رئ��ا���ض��ة ال��ق��ا���ض��ي ال��دك��ت��ور جمال 
ال�ضميطي، مدير عام املعهد، مرا�ضم 
الفرق،  وت���وزي���ع  ال��ق��رع��ة لخ��ت��ي��ار 
البالغ عددها 21 فريقاً، لتتناف�س 
جمموعات   4 ���ض��م��ن  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا 
و�ضوًل اإىل موقع ال�ضدارة واعتالء 

من�ضة التتويج.
الفرق  جم���م���وع���ات  اخ���ت���ي���ار  وم�����ع 
املتناف�ضة، تتجه الأنظار حالياً نحو 
الذي  الق�ضائي،  دب��ي  معهد  ملعب 
�ضيحت�ضن مباريات الدورة الرابعة 
القدم  ك��رة  خما�ضيات  بطولة  م��ن 
احلكومية  وال���دوائ���ر  للموؤ�ض�ضات 
النظيف"،  "اللعب  ����ض���ع���ار  حت����ت 
15 فرباير  ال��ف��رة ب��ني  وذل���ك يف 
اجلاري و2 مار�س املقبل. واأظهرت 
نتائج القرعة باأّن املجموعة الأوىل 
كل  بني  حا�ضمة  مناف�ضات  �ضت�ضهد 
م���ن ك��ه��رب��اء دي������وا، ج���م���ارك دب���ي، 
دائ����رة الرا�ضي  ال���دي���وان،  اإي���ن���وك، 

�ضيتواجه  ح���ني  يف  دب����ي  و����ض���رط���ة 
ك��ل م��ن م��ط��ارات دب���ي، مكتب ويل 
واملوا�ضالت،  ال��ط��رق  هيئة  العهد، 
امل��دين واإ�ضعاف دب��ي �ضمن  ال��دف��اع 

املجموعة الثانية. 
ومن املقرر اأن يلتقي كل من النيابة 
بلدية  ال�ضالمية،  ال�ضوؤون  العامة، 
وديوا  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  دب���ي، 
الثالثة، على  املجموعة  مياه �ضمن 
ال�ضحة،  دب��ي،  حماكم  تخو�س  اأن 
الب�ضرية  للموارد  الإحتادية  الهيئة 
والأحوا�س  دبي  تاك�ضي  احلكومية، 

ال��ع��امل��ي��ة م���ب���اري���ات قوية  اجل���اف���ة 
�ضمن املجموعة الرابعة.

ال�ضميطي  جمال  الدكتور  واأو���ض��ح 
ب�����اأّن ت��ن��ظ��ي��م ال������دورة ال��راب��ع��ة من 
ب���ط���ول���ة خ���م���ا����ض���ي���ات ك������رة ال���ق���دم 
احلكومية  وال���دوائ���ر  للموؤ�ض�ضات 
ي���اأت���ي ا���ض��ت��ك��م��اًل ل��ن��ج��اح ال�����دورات 
ق���ن���وات جديدة  ب���ن���اء  يف  ال�����ض��اب��ق��ة 
اأوا�ضر  التعاون وتعزيز  لإذك��اء روح 
الهيئات  ب����ني  ال����ب����ّن����اءة  ال���ع���الق���ة 
اأّن  اإىل  امل��ح��ل��ي��ة، لف��ت��اً  احل��ك��وم��ي��ة 
والروح  ال�ضريفة  املناف�ضة  اأج����واء 

والت�ضامح  وال���ت���اآخ���ي  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
املميزة  امل���الم���ح  اأب������رز  م���ن  ت��ع��ت��رب 
ت�����ض��ت��ه��دف ن�ضر  ال���ت���ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
عن  املنبثقة  الإيجابية  ال�ضلوكيات 

القيم اجلوهرية حلكومة دبي.
بطولة  ت�ضتند  ال�ضميطي:  واأ�ضاف 
للموؤ�ض�ضات  ال��ق��دم  ك��رة  خما�ضيات 
خطة  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����دوائ�����ر 
ومنهجية  حم���ك���م���ة  ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة 
باملو�ضوعية  ت���ّت�������ض���م  حت��ك��ي��م��ي��ة 
الأمر  واحل�ضم،  والثقة  واحليادية 
الذي يجعل منها اأحد اأبرز املناف�ضات 

امل��رت��ق��ب��ة ع��ل��ى خارطة  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
دبي.  اإم��ارة  يف  املوؤ�ض�ضية  الفعاليات 
م�ضاركة  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  وت�ضهد 
الهيئات  نخبة  من   21 من  وا�ضعة 
الثقة  املحلية، ما يعك�س  احلكومية 
الأو�ضاط  لنا  توليها  التي  العالية 
الذي  الريادة  وم�ضتوى  احلكومية 
باعتبارها  ال��ب��ط��ول��ة  اإل��ي��ه  و���ض��ل��ت 
التوا�ضل  ج�����ض��ور  لتفعيل  م��ل��ت��ق��ًى 
والتناف�س  ال��ت��م��ي��ز  ث��ق��اف��ة  ون�����ض��ر 
ونتطلع  اجل��م��اع��ي.  ال��ع��م��ل  وروح 
اإىل اأن ن�ضهد مباريات تطغى عليها 
�ضلوكيات اللعب النظيف، التي متثل 
حمور الركيز الرئي�س للبطولة يف 

دورتها الرابعة. 
املنظمة  اللجنة  ب��اأّن  الذكر  ويجدر 
العليا ل�بطولة خما�ضيات كرة القدم 
احلكومية  وال���دوائ���ر  للموؤ�ض�ضات 
من  جم���م���وع���ة  ر�����ض����دت   2016
باللقب  ل��ل��ف��ائ��ز  ال��ق��ّي��م��ة  اجل���وائ���ز 
يتم  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  وال���و����ض���ي���ف. 
ت���ك���رمي امل��ت��م��ي��زي��ن مم���ن اأظ���ه���روا 
املناف�ضات،  خ���الل  ا�ضتثنائياً  اأداًء 
من خالل منح كاأ�س لأف�ضل لعب 
املثايل،  والفريق  البطولة  وه��داف 
النظام  ق��واع��د  اإىل  ا���ض��ت��ن��اداً  وذل���ك 
الن�ضباطية  وامل��ع��اي��ري  الأ���ض��ا���ض��ي 
اللجنة  ق���ب���ل  م�����ن  ب���ه���ا  امل����ع����م����ول 

الفنية.

جمل�س دبي الريا�سي ينظم فعالية "دبي ت�سبح" ال�سبت املقبل

الفهيم، جعفر  واجلافلة اأبطال اجلولة الرابعة من بطولة الإمارات ال�سحراوية

بن �سلّيم: هدفنا االأول �سالمة املت�سابقني وم�سار ال�سباق ي�سكل حتدي ممتع ومثري 

اللقب لنيل  جمموعات   4 �سمن  يتناف�سون  فريقا   21

"2016 احلكومية  للدوائر  القدم  كرة  "خما�سيات  مناف�سات  الق�سائي" يطلق  "دبي 

مبادرة جديدة غري م�سبوقة عامليا وعربيا

احتاد ال�سطرجن يعني خلود الزرعوين رئي�سة للجنة االبتكار

فازت املنطقة الغربية على املنطقة ال�ضرقية 196-173 يف 
�ضتارز"  "اول  النجوم  كل  مباراة  يف  الكندية  تورونتو  مدينة 
ال�ضنوية التقليدية التي جتمع بني جنوم املنطقتني يف دوري 

كرة ال�ضلة الأمريكي للمحرفني.
لو�س  لالعب  الأخ��ري  ع�ضر  الثامن  الظهور  امل��ب��اراة  و�ضهدت 
الذي  عاما(   37( براينت  كوبي  الأ�ضطوري  ليكرز  اجنلي�س 
دافع عن الوان املنطقة الغربية للمرة الأخرية كونه �ضيعتزل 
الو�ضول  م��ن  يتمكن  ول��ن  احل���ايل،  امل��و���ض��م  نهاية  يف  اللعب 
با�ضم  وامل�ضجل  امل�ضاركات  القيا�ضي من حيث عدد  الرقم  اىل 
اأي�����ض��ا ك���رمي ع��ب��د اجل��ب��ار )19(. وخا�س  ل��ي��ك��رز  ا���ض��ط��ورة 
ار�س  على  النجوم  كل  م��ب��اراة  يف  الأخ���رية  م�ضاركته  براينت 
الفريق الذي �ضجل يف �ضلته 81 نقطة عام 2006، ما جعله 
�ضاحب اك��رب ع��دد نقاط يف م��ب��اراة واح��دة يف تاريخ الدوري 
100 نقطة يف مباراة  ال��ذي �ضجل  ت�ضامربلين  خلف ويلت 
1962. واكتفى براينت الذي كان ميني النف�س  واحدة عام 
للمرة  امل��ب��اارة  ه��ذه  يف  لع��ب  اف�ضل  ج��ائ��زة  على  باحل�ضول 
اخلام�ضة والنفراد بالرقم القيا�ضي الذي يت�ضاركه حاليا مع 
 7 10 نقاط مع  ا�ضطورة اخلم�ضينات بوب بوتيت، بت�ضجيل 

متريرات حا�ضمة و6 متابعات.
 5 للمحرفني  المريكي  ال��دوري  بلقب  املتوج  براينت  لكن 
مرات يف م�ضريته الحرافية، وقف مرة اخرى على ال�ضعبية 

له  يكنه  ال���ذي  الكبري  والح����رام  بها  يحظى  ال��ت��ي  الكبرية 
زمالوؤه �ضواء الذين ل يزالون يف املالعب او املعتزلني. وقال 
ا�ضطورة ليكرز الخر ماجيك جون�ضون قبل انطالق املباراة: 
قائال  ب��ران��ي��ت  ورد  ع��ام��ا   20 طيلة  ب��روع��ة  امتعنا  ب��راي��ن��ت 
يف  واللعب  املف�ضلة  لعبتي  ملمار�ضة  كبرية  بفر�ضة  "حظيت 
ال��دوري المريكي للمحرفني ملدة ن�ضف عمري"،  م�ضيفا 
اليوم، اللعب اىل جانب  ا�ضتمتعت كثريا يف مباراة  "بالتاأكيد 
ال���ذي توج  ب��راي��ن��ت  رائ���ع جدا". وع��ان��ى  اأم���ر  ال�ضباب  ه���وؤلء 
بذهبيتني اوملبيتني مع منتخب بالده يف بكني 2008 ولندن 
2012، من ال�ضابات يف املوا�ضم الخرية وبينها متزق يف وتر 
اخيل، ك�ضر يف ركبته الي�ضرى ومتزق ع�ضلي يف كتفه المين، 

وهو ما ارغمه على العتزال.
وك��ان��ت م���ب���اراة الم�����س الك����ر غ����زارة يف ال��ن��ق��اط يف تاريخ 
مباريات كل النجوم حيث �ضجلت 369 نقطة اي بفارق 48 
نقطة عن الرقم القيا�ضي ال�ضابق الذي �ضجل يف ن�ضخة العام 

املا�ضي.
وفر�س لعب انديانا بي�ضرز بول جورج نف�ضه جنما للمباراة 
بت�ضجيله 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الرقم القيا�ضي 
مل  لكنه  ت�ضامربلين،  ويلت  بحوزة  املوجود  النقاط  عدد  يف 
يجنب املنطقة ال�ضرقية اخل�ضارة ال28 يف تاريخ مواجهاتها 

مع نظريتها الغربية.

 توج  نادي احلمرية الثقايف الريا�ضي الفائزين يف بطولة المارات 
احلديث  ال�ضراع  مدر�ضة  الرابعة  مبقر  اجلولة  احلديث  لل�ضراع 

لنادي احلمرية الريا�ضي الثقايف ب�ضاطىء احلمرية .
توا�ضل  ال��ذي  تنظيمها  م��دار  على  كبريا  اجلولة جناحا  وحققت 
 60 م�ضاركة  و�ضهدت  اأم�����س  م�ضاء  واختتمت  يومني  م��دى  على 
11�ضنة  م��ن  اق��ل  الوبتيمي�ضت  �ضنف  �ضملت  اأ���ض��ن��اف  يف  لع��ب��ا 
و�ضنف  مفتوح   الوبتيمي�ضت  و�ضنف  بنات  الوبتيمي�ضت  و�ضنف 
4.7 و�ضنف الليزر راديال و�ضنف الليزر �ضتندار و جائزة  الليزر 

ا�ضغر م�ضارك.
وا�ضرف على متابعة �ضري اجلولة حتكيم دويل من فرن�ضا واليونان 

من اجل تطبيق قوانني الحتاد الدويل لل�ضراع فيما تابع اأحداث 
ع�ضو  البحرية  ال��ري��ا���ض��ات  جلنة  وجم��ري��ات��ه��ا  رئي�س  البطولة 
جمل�س اإدارة نادي احلمرية  �ضامل غامن ال�ضام�ضي ومتابعة املدير 
الفني لل�ضباق كابنت �ضمري احمد ترييكي الأمور الفنية لل�ضباق .

و�ضارك الالعبون يف اجلولة الرابعة والتي تناف�ضوا من خاللها يف 
�ضبعة اأبرزت مدى جاهزيتهم وقوتهم للمناف�ضة .

ويف ن��ه��اي��ة اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن ال��ي��وم ال��ث��اين ع��زف��ت املو�ضيقى 
وعدد  الوطني  ال�ضالم  ال�ضرطية  العلوم  لالأكادميية  الع�ضكرية 
حليمه  ب��ن  عبيد  م��ن  ك��ال  ك��رم  بعدها  املو�ضيقية  املقطوعات  م��ن 
ال�ضام�ضي اأمني ال�ضر العام وع�ضو جمل�س الدارة وعمار املهريي 

جلنة  ال�����ض��ام�����ض��ي  رئي�س  و����ض���امل  غ���امن  الدارة  جم��ل�����س  ع�����ض��و 
الريا�ضات البحرية الفائزين فى البطولة 

كما ك��رم ن���ادي احلمرية م��ب��ادرة م��ن ط��رف ن���ادي ال��الع��ب خالد 
للنادي  لفريق  ال�ضراع احلديث  ا�ضغر م�ضارك  البلو�ضي  ابراهيم 

احلمرية.
فوز  عن  11�ضنة  من  اقل  الوبتيمي�ضت  فئة  يف  النتائج  واأ�ضفرت 
عثمان عبدالكرمي احلمادي من نادي تراث المارات باملركز الول 
اإ�ضماعيل اآل علي من نادي تراث الم��ارات باملركز الثاين  وحارث 
وحممد �ضعيد املن�ضوري باملركز الثالث وهو اأي�ضا من نادي تراث 

المارات .

بعد م�ساركة حافلة من 60 لعبا 

نادي احلمرية يتوج الفائزين يف اجلولة الرابعة لبطولة االإمارات لل�سراع احلديث

املنطقة الغربية تفوز على ال�سرقية مبباراة النجوم
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مل���ع ب���ري���ق الإن����ت����اج امل��ح��ل��ي مل���رب���ط دب����ي للخيول 
ال���دول���ي���ة جلمال  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��رب��ي��ة يف ب��ط��ول��ة 
دي  ال��واع��د  امل��ه��ر  و�ضطع جن��م  العربية،  اخل��ي��ول 
�ضراج حمققا املركز الذهبي الأول مع اأعلى نقطة 
دي  العجيبة  املهرة  تتنازل  بينما مل  البطولة.  يف 
والفر�س  ف��ري��د  اآي  اآف  اآر  ال��ف��ح��ل  اب��ن��ة  ع��ج��اي��ب 
كذلك  دب��ي  مربط  منحت  التي  فريونيكا  ليدي 
اأعلى نقطة يف البطولة 93.75 عند انطالقتها 
منذ اليوم الأول، قبل اأن يعلو املهر دي �ضراج ابن 
الفحل "اآف اآي الر�ضيم" والفر�س ليدي فريونيكا 
بتحقيق معدل �ضعب املنال خالل مناف�ضات اليوم 
الأق�ضام  كل  يف  املح�ضلة  الأرق��ام  متجاوزا  الثالث 
علو  موؤكدا  ثم  نقطة،   94.25 مبعدل  والفئات 
يف  معدل  اأعلى  على  باحل�ضول  اجلمالية  هامته 

احلفل اخلتامي للبطولة.
ومثلما متكن مربط دبي للخيول العربية، وللمرة 
الثانية يف تاريخ بطولة الإمارات الوطنية جلمال 
اأ�ضمى و�ضام يف البطولة  العربية، من نيل  اخليل 
للفرو�ضية  اأبوظبي  ن��ادي  �ضهدها  التي  الأخ���رية 
 23 اإىل   19 م��ن  ال��ف��رة  يف  اأبوظبي  بالعا�ضمة 
زايد يف  ال�ضيخ  كاأ�س  اأح��رز  املن�ضرم، عندما  يناير 
ال�ضيخ  �ضمو  مهرجان  من  مقدمة  وهي  البطولة 
من�ضور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 
الدولية جلمال  اأبوظبي  الأ�ضيلة، عاد يف بطولة 

املطلقة  لتاأكيد جدارته   2016 العربية  اخليول 
بنيل املركز الأول بذهبيتي دي �ضراج ودي عجايب 
اأع��ل��ى املعدلت   وب��رون��زي��ة امل��ه��ر دي ع��ا���ض��ف م��ع 
كذلك  مقدما  زايد  ال�ضيخ  كاأ�س  الكوؤو�س  واأ�ضمى 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  م��ه��رج��ان  م��ن 
اأ�ضبح  اأنه  العربية، موؤكدا  للخيول  العاملي  نهيان 
حمليا  الأول  املركز  انتزاع  يف  متخ�ض�ضا  مربطا 
ودول���ي���ا. وت�����ض��ري الأرق�����ام ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي حققتها 
خ��ي��ول م��رب��ط دب���ي ب��و���ض��اط��ة ك��ل م��ن دي �ضراج 
ودي ع��ج��اي��ب ب��ني اأف�����ض��ل امل��ن��اف�����ض��ني م��ن خيول 
امل��راب��ط ال��ك��ربى، اإىل مالمح الأب��ط��ال اجل��دد يف 
امل�ضهد اجلمايل العاملي للخيل العربية الأ�ضيلة. 
فاملراقبون يتوقعون انطالقا من بطولة اأبوظبي 
جلمال اخليول العربية اأن حتتفظ هذه الأ�ضماء 
يف  باألقها  املحلي  الإن��ت��اج  م��ن  الالمعة  اجل��دي��دة 

اأقوى امليادين وامل�ضابقات العاملية.
لفار�س  الألقاب  اأ�سمى  اإهــداء  التوحيدي: 

العرب والعامل
العربية  للخيول  دب���ي  م��رب��ط  ع���ام  م��دي��ر  اأع����رب 
الغامرة  �ضعادته  عن  التوحيدي  حممد  املهند�س 
يف  دب��ي  م��رب��ط  حققها  ال��ت��ي  القيا�ضية  بالنتائج 
بطولة اأبوظبي الدولية للخيول العربية امتدادا 
مل���ا ح��ق��ق��ه ه����ذا امل��و���ض��م م��ن��ذ ب��داي��ت��ه ف�����ض��ال عن 
وقال  واأمريكا.  اأورب��ا  التاألق اخلارجي يف كل من 

املهمات  ينجز  لي��زال  دبي  اإن مربط  التوحيدي: 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي ت��اأ���ض�����س م���ن اأج����ل اإجن���ازه���ا طبقا 
العرب  فار�س  يقودها  التي  الأول  املركز  لفل�ضفة 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وال��ع��امل 
الالحمدود  بدعمه  �ضموه  جعل  ح��ني  مكتوم  اآل 
مباركا  ح�ضنا  دب��ي  مربط  م��ن  البالغ  واهتمامه 
بكافة  ومتتيعها  الأ�ضيلة  العربية  اخليل  لتكرمي 
وجود  اإن  العامل.  يف  والإنت�ضار  التطور  مقومات 
الإن���ت���اج امل��ح��ل��ي مل��رب��ط دب���ي يف خم��ت��ل��ف مناطق 
العامل لهو دليل على النجاح الهائل لتلك الروؤية 
الثاقبة ال�ضامية، التي جعلت من اإنتاج مربط دبي 
رهن اإ�ضارة العامل يف اإطار دور قيادي عربي يعمق 
العربية  الهوية  ومرتكزات  اأ�ض�س  على  املحافظة 
اخليل  واأن  ل�ضيما  ومكوناتها،  جتلياتها  بكافة 
العربية حتمل اإ�ضم هويتنا وت�ضكل جزءا ليتجزاأ 
التوحيدي قوله:"   واأ�ضاف   . تراثنا احليوي  من 
الدولية  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  اإجن���ازات���ن���ا يف  ن��ع��ت��رب 
وترجم  للغاية  ه��ام��ة  العربية  اخل��ي��ول  جل��م��ال 
ال��ع��امل، وهي  املحلي يف  ل��الإن��ت��اج  مرحلة ج��دي��دة 
يف  عاملية  ط��ف��رة  دب��ي  م��رب��ط  فيها  �ضنع  مرحلة 
نحن فخورون  ولذلك  والتميز.  واجل��ودة  الإنتاج 
بنجاح م�ضرورع عاملي نبيل. وملبدعه وداعمه الأول 
والأخري ومهند�س املراكز الأوىل يف كل املجالت، 
�ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 

مربط  حققها  التي  الإجن���ازات  كل  نهدي  مكتوم 
دبي منذ تاأ�ضي�ضه حتى هذه البطولة املباركة، مع 
عظيم الإمتننان وعميق الإعتزاز، معاهدين �ضموه 
على امل�ضي قدما يف العمل اجلاد على حتقيق املزيد 
من الإجنازات التي تخدم اخليل العربية الأ�ضيلة 
يف ال��ع��امل . ك��م��ا اأ����ض���اف ال��ت��وح��ي��دي ق��ول��ه: كما 
نهدي هذا التاألق اإىل �ضيدي �ضمو ال�ضيخ حمدان 
�ضمو  واإىل  دب���ي،  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را���ض��د  ب��ن 
البطولة  راعي  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ من�ضور 
التي حتقق كل عام بدعم �ضموه ال�ضخي وت�ضجيعه 
ملالك اخليل العربية، مزيدا من الإقبال والتميز 

وارتفاع م�ضتوى التنظيم.
تقييم  مقايي�س  جــددت  بطولة  املــرازيــق: 

الإنتاج املحلي
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال امل�����ري ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رب���ط دبي 
�ضعداء  نكون  اأن  اإل  املرازيق: لي�ضعنا  عبدالعزيز 
خيول  حققتها  ال��ت��ي  اجل��ي��دة  النتائج  ب��ه��ذه  ج��دا 
مبا  املناف�ضة  بقوة  متيزت  بطولة  يف  دب��ي  مربط 
ا�ضتقطبته من اأجود خيول املرابط العربية ومنها 
ب�����ض��ف��ة خ��ا���ض��ة. وق���د ك��ان��ت منا�ضبة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
املرابط  التي تبذلها هذه  �ضانحة لتقييم اجلهود 

يف منطقة تقود عملية اإنتاج اخليل العربية.
ميلكها  التي  املنتجة  اخليول  اأن  املرازيق  واأ�ضاف 
وهي  العاملي،  الإن��ت��اج  م��راج��ع  تتقدم  دب��ي  مربط 

م�ضتويات  اأع��ل��ى  ذات  اأن��ه��ا  من�ضبة  ك��ل  يف  ت��وؤك��د 
�ضراج  دي  املهور  يف  ولعل  العربية.  اخليل  اأ�ضالة 
ودي  ي��ارا  دي  مثل  الكثري  وغ��ريه��ا  عجايب  ودي 
اجل��ي��ل اجلديد  خ��ي��ول  وك��ل  اأم��ن��ي��ة  ودي  عا�ضف 
العاملية  الفحول  اأق��وى  دبي من  اإنتاج مربط  من 
ومنها الفحل املنتج لأقوى خيول هذا اجليل اأف 
م�ضتويات  اأعلى  حققت  خيول  وه��ي  الر�ضيم،  اإي 
العاملية  الأل���ق���اب  ب��ان��ت��زاع  وواع�����دة  ال��ت��ق��ي��ي��م،  يف 
بحول اهلل، لهو دليل على اأننا من�ضي يف الطريق 
بالقول:  ت�ضريحه  امل��رازي��ق  واخ��ت��ت��م  ال�ضحيح. 
اجلودة  دوليا  اأك��دت  الدولية  اأبوظبي  بطولة  اإن 
الوطنية  الإم���ارات  بطولة  �ضهدتها  التي  العالية 
جلمال اخليل العربي الأخرية، وجددت مقايي�س 
ويف  الإم����ارات،  يف  املحلي  الإن��ت��اج  م�ضتوى  تقييم 
العاملي  نف�س الوقت مدى ما بلغته جهود الإنتاج 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���ض��ي��ل��ة يف م��رح��ل��ة ه��ام��ة من  للخيل 
وانت�ضارها  لإن��ت��اج��ه��ا  املتتالية  ال��ط��ف��رات  ت��ط��ور 
وتعزيز مكانتها يف موطنها بف�ضل الدعم الهائل 
الهوية  اإح��دى مقومات  بو�ضفها  به  تتمتع  ال��ذي 

الوطنية والعربية.
منح  من�سور  ال�سيخ  �سمو  عبداهلل:  ع�سام 

البطولة �سموا
ع��رب م��دي��ر ع��ام جمعية الإم����ارات مل��رب��ي اخليول 
ع�����ض��ام ع���ب���داهلل ع���ن ارت��ي��اح��ه ال��ب��ال��غ للظروف 

الدولية  اأبوظبي  بطولة  فيها  مرت  التي  اجليدة 
جلمال اخليول العربية، واعتربها مرحلة جديدة 
الأ�ضيلة،  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل  وت���ط���ور  ازده�����ار  م���ن 
ال�ضيخ  �ضمو  م��ن  ب�ضخاء  امل��ت��زاي��د  ال��دع��م  بف�ضل 
وهو  البطولة،  راع��ي  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�ضور 
ومالكها.  ال��ع��رب��ي��ة  للخيل  ت��ك��رمي��ا  ي��ع��ت��رب  دع���م 
الدولية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  ع��ب��داهلل:  ع�ضام  وق���ال 
جلمال اخليول العربية، ومثلها بطولة الإمارات 
اليوم حافزا هاما لبذل مزيد  اأ�ضبحت  الوطنية، 
من اجلهود من قبل اجلميع منظمني ومالكا بعد 
بالع�ضرات ممن  تعد  املتوجني  قائمة  اأ�ضبحت  اأن 
هذا  راأي��ت��م  وق��د  التتويج.  فرحة  طعم  ي��ت��ذوق��ون 
من  للمربني  عر�ضا  ك��ان  ال��ذي  احلما�ضي  امل�ضهد 
الإمارات ومن الدول ال�ضقيقة. وقد منح مهرجان 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����ض��ور 
خا�ضا  وه��ج��ا  املحلية  وقبلها  ال��دول��ي��ة  البطولة 
يرنو  جنما  اأ�ضبحت  ال��ت��ي  زاي���د  ال�ضيخ  ب��ج��ائ��زة 
اإليه جميع املالك من داخل الدولة وخارجا. فكل 
ال�ضكر والإمتنان ل�ضيدي �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
الكرمية للبطولتني وما قدمه  زايد على رعايته 
من دعم لأو�ضع �ضريحة من املالك واملربني وعلى 
الأغلى  بالكاأ�س  للبطولتني  منحه  ال��ذي  ال�ضمو 
كاأ�س  اجلميع  قلوب  على  غاليا  اإ�ضما  حتمل  التي 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل هيان طيب اهلل ثراه.

مربط دبي يتاألق يف بطولة اأبوظبي الدولية جلمال اخليول العربية

البطولة يف  معدل  واأعلى  كاأ�س  باأ�سمى  ويعلو  بالذهب  �سراج" يتوهج  "دي 

ال�ضارقة  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  النومان  الرحمن  عبد  العزيز  عبد  اأ���ض��اد 
التي ظل يبذلها احتاد الم��ارات للم�ضارعة واجلودو  الريا�ضي باجلهود 
تاأ�ضي�س  م��ن��ذ  ال���درع���ي  ث��ع��ل��وب  ب��ن  حم��م��د  ب��رئ��ا���ض��ة  بوك�ضينج  وال��ك��ي��ك 
ملراحل  وف��ق��ا  املختلفة،  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  لأل��ع��اب  واحت�ضانه  الحت���اد 
التي  ال��واع��دة  امل��واه��ب  من  عري�ضة  قاعدة  خلق  يف  �ضاهم  مما  تاأ�ضي�ضها 
التي  الل��ع��اب  تلك  جم��ال  يف  املختلفة  الوطنية  للمنتخبات  دعما  ت�ضكل 
الربوية  ثقافتها  ن�ضر  يف  �ضاهم  مم��ا  ب��ال��دول��ة  امل�����ض��وؤول��ني  اهتمام  جت��د 
املجتمعية. واأ�ضاف خالل تواجده بنادي ال�ضارقة بح�ضور حممد جا�ضم 
م�ضرف  ل��الحت��اد  امل�ضاعد  ال��ع��ام  الم��ني  واجل���ودو  امل�ضارعة  احت��اد  ع�ضو 
وعدد  ال�ضارقة  لنادي  التنفيذي  املدير  احل��زام��ي  ه��الل  وعي�ضى  اجل��ودو 
من الداري��ني وم��درب نادي ال�ضارقة للجودو ، وقد حر�س النومان علي 
تهنئة فريق نادي ال�ضارقة للجودو  مبنا�ضبة فوز بف�ضية املركز الثاين يف 

بطولة دوري اآيبيك للجودو ملو�ضم 2015-2016 للفئات العمرية مع 
ب�ضالة  موؤخرا  اقيمت  التي  للم�ضابقة  اخلتامية  اجلولة  مناف�ضات  ختام 
الدرعي  ثعلوب  بن  برعاية حممد  ابو ظبي  امل�ضرف يف  الحت��اد مبنطقة 
رئي�س احتاد الإمارات للم�ضارعة واجلودو والكيك بوك�ضينغ والتي �ضمت 
8 فرق من خمتلف امارات الدولة ، موؤكدا بان ما حققه فريق ال�ضارقة 
الف�ضي للجودو و�ضط فرق عريقة بلغت نهائيات البطولة ال�ضنوية ميثل 
التفاقية  عرب  وذل��ك  بال�ضارقة  والنا�ضئة  الطفل  مراكز  خمرجات  اأح��د 
�ضنوات   8 توقيعها قبل  وال��ت��ي مت  وامل��رك��ز  اللعبة  احت���اد  ب��ني  ال��ت��ي مت��ت 
لتمثل احد مكت�ضبات تلك ال�ضراكة ال�ضراتيجية الناجحة ، م�ضريا باأن 
امكانات جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي �ضتكون يف خدمة احتاد اجلودو وجميع 
الحتاد الريا�ضية بالدولة مبا يخدم ريا�ضة المارات التي تبواأت مراكز 
متقدمة يف جمال اللعاب الفردية ب�ضفة خا�ضة. من جانبه اأ�ضاد حممد 

والكيك  واجل���ودو  للم�ضارعة  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  بن 
بوك�ضينغ بدور املجال�س الريا�ضية التي �ضاهمت بقدر كبري يف دعم م�ضرية 
التي  املجال�س  تلك  تاأ�ضي�س  منذ  قاعدتها  ات�ضاع  على  �ضاعد  مما  انديتها 
�ضاهمت يف اعداد البنية التحتية ا�ضتثمار لدعم ورعاية القيادة الر�ضيدة 
لقطاع ال�ضباب والريا�ضة مما �ضاعد علي �ضغل فراغ ال�ضباب ح�ضب هوايته 
ومواهبة التي تفجرت ابداعا واجنازات والتي رفعت ا�ضم المارات عاليا 
اأفرزته  ما  ان  واأ�ضاف    .. والدولية  القليمية  املحافل  خمتلف  يف  خفاقا 
اجلولة اخلتامية من بطولة دوري اآيبيك للجودو ملو�ضم 2016-2015 
وت�ضخري  الهتمام  من  املزيد  ويتطلب  ال�ضادة  ي�ضتحق  العمرية  للفئات 
قدمت  والتي  الحت��اد  لع�ضوية  حديثا  ان�ضمت  التي  لالأندية  المكانات 
والتي  امل�ضاركة  تلك  الوطنية من خالل  للمنتخبات  املواهب  العديد من 

�ضتجد اهتمام اجلهاز الفني للمنتخبات الوطنية للجودو.

النومان يثمن جهود احتاد اجلودو وي�سيد بنتائج فريق ال�سارقة

بن  ال�ضيخ ح��م��دان  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل مكتوم،  حممد بن را�ضد بن �ضعيد 
ويل ع��ه��د دب����ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
بطولة  مناف�ضات  انطلقت  الريا�ضي، 
القوة  لرفعات  ال�ضابعة  الدولية  ف��زاع 
التي   ،2016 دبي  العامل-  كاأ�س   –
بدعم  للمعاقني،  دب��ي  ن���ادي  ينظمها 
م����ن مركز  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  و����ض���راك���ة 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإح���ي���اء ال���راث، 
الباراملبية  ال��ل��ج��ن��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لل�ضباب  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال���دول���ي���ة، 
الريا�ضي،  دب���ي  جمل�س  وال��ري��ا���ض��ة، 
وال���ل���ج���ن���ة ال���ب���ارامل���ب���ي���ة الإم����ارات����ي����ة،  
وت�ضتمر حتى يوم 20 فرباير اجلاري 
يف نادي دبي للمعاقني، والتي ي�ضارك 
42 دولة  210 لعبني ميثلون  فيها 
من خمتلف دول العامل يف رقم قيا�ضي 
ن����ادي دب���ي للمعاقني  ج��دي��د. و���ض��ه��د 
�ضباح اأم�س حركة كبرية ون�ضاط غري 
عادي يف ظل التواجد الكبري من دول 
ال��ع��امل يف ه���ذه ال��ن�����ض��خ��ة ال��ت��ي يبدو 
ل�ضل�ضلة  ا�ضتثنائيا  حدثا  �ضتكون  اأنها 

بطولت كاأ�س العامل.
اأم�س  م�ضاء  املنظمة  اللجنة  وع��ق��دت 
الأول، الجتماع الفني للدول امل�ضاركة 
عبداهلل  م���اج���د  ال�����ض��ي��د  ب��ح�����ض��ور   ،
ال��ع�����ض��ي��م��ي م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة، وحمد 
العالقات  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ب���اجل���اف���ل���ة 
العامة واأحمد حممد ح�ضن احلمادي 
اأمو�س  وج��ون   ، الفنية  اللجنة  رئي�س 
ال��ق��وة باللجنة  رئ��ي�����س جل��ن��ة رف��ع��ات 
الباراملبية الدولية، اإىل جانب ح�ضور 
امل�ضاركة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ك���اف���ة  مم��ث��ل��ي 
ب��امل��ن��اف�����ض��ات ، وت��ط��رق الج��ت��م��اع اإىل 
امل�ضابقات،  اإق��ام��ة  اآل��ي��ات  كافة  حتديد 
ومراجعة اجلدول الزمني للمناف�ضات، 
والإطالع على كافة اجلوانب املتعلقة 
يحقق  اأن  ����ض���اأن���ه  م���ن  مب���ا  ب���احل���دث 
ال�ضعيدين  ع��ل��ى  امل��ن�����ض��ود  ال��ن��ج��اح  ل��ه 

التنظيمي والفني. 
وعرب ماجد الع�ضيمي مدير البطولة، 
عن ر�ضاه بالتفاعل الكبري من الوفود 
امل�ضاركة، وقال: مل�ضنا رغبة كبرية من 
الفنية  ال���دول لبحث اجل��وان��ب  ك��اف��ة 
والإملام بامل�ضابقات، مبا يعك�س قدومها 
هنا لعتالء من�ضات التتويج، وهو ما 
يربهن على قوة البطولة وم�ضتوياتها 
ت��ل��و الأخ������ر، فيما  امل��ت�����ض��اع��دة ع���ام���اً 
ولعبة،  لعباً   210 م�ضاركة  تعك�س 
يتقدمهم اأبرز امل�ضنفني عاملياً، اأهمية 
هذا احلدث الذي بات حمطة تتطلع 
التي  الغاية  ال��دول، وهي  اإليها جميع 
ال��دول��ة من  اأب��ن��اء  الأول  باملقام  تخدم 
الدولية  الريادة  وتعزز  الإعاقة،  ذوي 

لبطولت فزاع.
اللجان  يف  ثقته  عن  الع�ضيمي  وع��رب 
على  ت�ضري  بطولة  تنظيم  يف  العاملة 
درب النجاحات التي حققتها بال�ضابق، 
ح��ي��ث ت�����ض��ع��ى ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة على 
وتعزيز  الإم��ك��ان��ي��ات  اأف�����ض��ل  ت�ضخري 

لتقدمي  امل�ضاركني  الريا�ضيني  قدرات 
امل�ضتويات . من جانبه، حتدث  اأف�ضل 
جلنة  ا�ضتعدادات  عن  باجلافلة  حمد 
ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة، وت��وف��ري ك��ل �ضبل 
ال��راح��ة ل��ل��وف��ود امل�����ض��ارك��ة، م��وؤك��داً اأن 
امل�ضاركني �ضيعودون لبلدانهم حمملني 
وبالذكريات  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  ب��امل��ي��دال��ي��ات 
اجلميلة للجميع،  واأ�ضاف اأن اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ق���د اع���ت���م���دت ع����دة رح���الت 
للوفود  �ضياحية  وج����ولت  ترفيهية 
الوجه  واإب��راز  باأجواء دبي  لال�ضتمتاع 
وق�ضاء  للدولة،  واحل�ضاري  الراثي 
اجلميلة،  ب��ال��ذك��ري��ات  مليئة  اأوق���ات���اً 
حم���م���ل���ة ب���ان���ط���ب���اع مم���ي���ز ع�����ن ك���رم 
وال�ضتمتاع  الإم����ارات����ي����ة،  ال�����ض��ي��اف��ة 
باملرافق احل�ضارية احلديثة والطبيعة 
اخلالبة والطق�س املميز يف هذا الوقت 
من العام.   وعلى �ضعيد اأخر، متيزت 
ال��ب��ط��ول��ة ب��رت��ي��ب��ات��ه��ا الأن��ي��ق��ة التي 
على  امل��ن��ظ��م��ة،  ال��ل��ج��ن��ة  ج��ه��د  عك�ضت 
م��دار فرة الإع���داد، وقدمت منوذجاً 

تراثي  رك�����ن  اإق����ام����ة  ع����رب  م���ت���م���ي���زاً، 
ل�ضتقبال ال�ضيوف امل�ضاركني والوفود 
القادمة من خمتلف دول العامل، تقدم 
اإىل  امل��ع��روف��ة،  ال�ضعبية  الأك���الت  فيه 
الراثية  الن�ضاطات  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب 
اإق��ب��ال وا���ض��ع��ا وتفاعال  ال��ت��ي ���ض��ه��دت 

معها منذ اليوم الأول.
اأماكن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ك��م��ا ح����ددت 
العمل داخل النادي، مع ت�ضييد مركز 
اإعالمي متكامل، وتوفري مركز خدمة 
ال�ضالة  اإع���داد  جانب  اإىل  املعلومات، 
للجماهري  ي�����ض��م��ن  مب���ا  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
احل����ا�����ض����رة ال������راح������ة وال����ض���ت���م���ت���اع 

بالعرو�س الفنية القوية.
ويف مناف�ضات الفرة ال�ضباحية ليوم 
بامليدالية  لع��ب��ني  ت��ت��وي��ج  مت  اأم�������س 
نوال  امل�����ض��ري��ة  ه��ي  الأوىل  ال��ذه��ب��ي��ة 
البولندية جا�ضتينا  والثانية  رم�ضان، 
ن���وال رم�ضان  وه��ي  الأوىل  ك����وزدرك، 
وزنا  ، حيث حققت  41 كجم  وزن  يف 
املركز  يف  وح���ل���ت  ك���ج���م،   95 ق������دره 

الثاين وامليدالية الف�ضية لنف�س الوزن 
مارينا كوبيكا الأوكرانية وحملت وزن 
الثالث  املركز  يف  وحلت   ، كجم   88
يوليا  الرو�ضية  الربونزية  وامليدالية 

بونت�ضوفا م�ضجلة 81 كجم.
البولندية  تاألقت  كجم   45 وزن  ويف 
جو�ضتينا م�ضجلة 96 كجم وامليدالية 
الأوك���ران���ي���ة ريي�ضا  ال��ذه��ب��ي��ة، وح��ل��ت 
وفازت  كجم،   91 م�ضجلة  توبوركوفا 
مارينا  الرو�ضية  الربونزية  بامليدالية 

بيكيتوفا م�ضجلة 90 كجم.
البطالت  ال����ف����ائ����زات  ب��ت��ت��وي��ج  وق������ام 
بطولت  م���دي���ر  ال��ع�����ض��ي��م��ي  م���اج���د 
ف����زاع ل����ذوي الع���اق���ة، وج����ون اأمو�س 
ال��ق��وة باللجنة  رئ��ي�����س جل��ن��ة رف��ع��ات 
ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة، واأح��م��د حممد 
الفنية  اللجنة  رئي�س  احلمادي  ح�ضن 

لبطولت فزاع لذوي العاقة.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ع�����ربت امل�������ض���ري���ة ن����وال 
رم�ضان عن �ضعادتها الكبرية بالجناز 
الأول مل�ضر يف افتتاح املناف�ضات قائلة: 
العدد الكبري من الفرق امل�ضاركة من 
املناف�ضات  مينح  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
الإثارة والقوة، وقبل و�ضويل اإىل دبي 
حتقيق  كيفية  على  تركيزي  ك��ل  ك��ان 
التاأهل  وت��اأك��ي��د  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
الربازيل  الأوملبية يف  الأل��ع��اب  ل��دورة 

وهو ما حتقق بعد الفوز بالذهبية .
واأ�ضافت: هناك جهد كبري يبذل من 
الريا�ضة  ه��ذه  على  القائمني  جانب 
يف م�����ض��ر، ووج���ودن���ا يف ب��ط��ول��ة فزاع 
للغاية  مهمة  حمطة  الع��اق��ة  ل��ذوي 
ملزيد  امل��ن��ت��خ��ب  ول��ك��اف��ة لع���ب���ات  يل 
ل��ن��ا كالعبات  امل��ن��ا���ض��ب  م���ن الع�����داد 
ك��ب��ري من  ع����دد  ل��دي��ن��ا  واأن  خ��ا���ض��ة 
البطالت متاأهالت لالألعاب الوملبية، 
للم�ضاركة  النهائي  الختيار  و�ضيكون 
ال��ربازي��ل م��ن خ��الل بطولة فزاع  يف 

اأي�ضا .

ينظم نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية يوم ال�ضبت 
بطولة  م��ن  واخل��ت��ام��ي��ة  الثالثة  اجل��ول��ة  �ضباق  املقبل 
يف  وذل���ك  ق��دم��ا   43 املحلية  ال�ضراعية  ل��ل��ق��وارب  دب��ي 
الريا�ضي  املو�ضم  يف  البحرية  ال�ضباقات  روزنامة  اإط��ار 
النادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأعلنت   .2016-2015
الت�ضجيل  ع��رب  ال�ضباق  يف  امل�ضاركة  اإج����راءات  ب��دء  ع��ن 
النادي  م��ق��ر  اإىل  ب��احل�����ض��ور  ال�����ض��ب��اق��ات  ق�����ض��م  ل����دي 
وا�ضتكمال كافة الإجراءات وذلك يوميا مبقر النادي يف 
امليناء ال�ضياحي اأو عرب جلنة ال�ضباقات يف نادي ابوظبي 
م�ضاء  من  اخلام�ضة  ال�ضاعة  حتى  واليخوت  لل�ضراعية 

يوم اخلمي�س املقبل موعد اإغالق باب الت�ضجيل.
النواخذة  ب��ك��اف��ة  ل��ل��ح��دث  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأه����اب����ت 
واملالك الراغبني يف امل�ضاركة �ضرعة ا�ضتكمال اإجراءات 
الت�ضجيل يف الفرة املحددة و�ضوف تقوم اللجنة املنظمة 
مبتابعة كافة التفا�ضيل املتعلقة باحلدث وحالة البحر 
لالأر�ضاد  الوطني  امل��رك��ز  م��ن  الر�ضمية  التقارير  ع��رب 
اأمر  ا�ضتجد  ما  اإذا  واإخ��ط��ار اجلميع  وال���زلزل  اجلوية 
عرب التوا�ضل بخدمة الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية عرب 

الهواتف املتحركة.
 اجلولة 2 

 اجلدير بالذكر اأن مناف�ضات اجلولة الثانية من بطولة 

دبي للقوارب ال�ضراعية املحلية 43 قدما والتي نظمها 
املا�ضي  ال�ضهر  البحرية  للريا�ضات  الدويل  نادي دبي 
النوخذة  ملالكه   206 ال��ف��اروق  ال��ق��ارب  ف��وز  �ضهدت 
احمد را�ضد جمعة ال�ضويدي فيما احتل القارب غازي 
النوخذة  وبقيادة  جابر  احمد  حممد  ملالكه   103
احمد �ضعيد الرميثي املركز الثاين بينما ح�ضل على 
طار�س  ملالكه   56 رج��ام  القارب  طاقم  الثالث  املركز 

عتيق القبي�ضي وبقيادة ابنه النوخذة احمد
 نامو�س املو�سم

العام لبطولة دبي للقوارب   ويحتل �ضدارة الرتيب 
ال�ضراعية املحلية 43 قدما يف املو�ضم احلايل 2015-

من  والثانية  الأوىل  اجلولتني  نهاية  وبعد   2016
عمر املناف�ضة القارب غازي 103 ملالكه حممد احمد 
جابر وبقيادة النوخذة احمد �ضعيد الرميثي بر�ضيد 
3 نقاط حيث كان هذا القارب قد تاألق يف مناف�ضات 
املا�ضي  اأك��ت��وب��ر  �ضهر  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة 
يف  الثاين  املركز  يف  وي��اأت��ي  فيها  الأول  املركز  حمققا 
عتيق  ملالكه طار�س   56 رجام  القارب  العام  الرتيب 
القبي�ضي وبقيادة ابنه النوخذة احمد بر�ضيد 6 نقاط 
بعد احتالله املركز الثالث مرتني يف اجلولتني الأوىل 

والثانية

بداية قوية ملناف�سات البطولة

م�سر تفتتح دولية فزاع لرفعات القوة  »كاأ�س العامل -  دبي 2016« بالذهب
الفني الجتماع  يف  امل�ساركة  الوفود  من  كبري  تفاعل  الع�سيمي:  • ماجد 

)دبي البحري( ي�ستعد لإجناح احلدث

خامتة جوالت ال�سراعية 43 قدما يف دبي ال�سبت
بدء اإجراءات امل�ساركة واإغالق الت�سجيل اخلمي�س
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الفجر الريا�ضي

 توافد املئات من طلبة املدار�س من 
جميع اأنحاء الدولة اإىل �ضتاد ال�ضوق 
يف  للم�ضاركة  ب��دب��ي  للتن�س  احل���رة 
اأقيمت  ال��ت��ي  الأط��ف��ال  ي��وم  فعالية 
يف اإطار الأن�ضطة امل�ضاحبة لبطولة 
ال�ضيدات  لتن�س  احل���رة  دب���ي  ���ض��وق 
ان��ط��ل��ق��ت م��ن��اف�����ض��ات��ه��ا ام�س  ال���ت���ي 
مب�ضاركة اأملع جنمات الكرة ال�ضفراء 

يف العامل.
ي������وم ج����ي بي  �����ض����ارك يف ف���ع���ال���ي���ة 
م���ورغ���ان ل���الأط���ف���ال م���ا ي���زي���د عن 
مدار�س  من  وطالبة  طالب   450
تن�س  جل�ضة  وت�ضمنت   الإم������ارات، 
جميع  م����ن  ل����الأط����ف����ال  ت���دري���ب���ي���ة 
الأعمار واملهارات، وفقرات ترفيهية، 
وفر�ضة م�ضاهدة لقاء بع�س جنمات 

التن�س. 
التي  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ع���ل���ى  واأ�������ض������رف 
�ضاعتني عدد من مدربي  ا�ضتغرقت 
فران�ضي�س  ك��������الرك  اأك�����ادمي�����ي�����ة 
خاللها  اأتيحت  حيث  بدبي،  للتن�س 
بع�س  لكت�ضاب  لالأطفال  الفر�ضة 
والتفاعل  اللعبة  ه��ذه  م��ه��ارات  م��ن 

مع لعبات التن�س.
اأكادميية  ا���ض��ب��ي، م��دي��ر  ب���ول  وق���ال 
ق�ضارى  نبذل  فران�ضي�س:  ك��الرك 
جهدنا لت�ضجيع الأطفال يف املجتمع 
ل����الإق����ب����ال ع���ل���ى ه������ذه ال���ري���ا����ض���ة، 
التن�س  جن���م���ات  ت��ل��ه��م  اأن  وج��م��ي��ل 
الكثريين منهم يف مثل هذه الأيام، 
واأن تتاح لهم الفر�ضة ملمار�ضة هذه 

الريا�ضة.
�ضريكوفا،  باربورا  الالعبة  وحلت 
وف��ري��ق ال��زوج��ي امل��ك��ون م��ن اأندريا 
ه��الف��اك��وف��ا ول��و���ض��ي ه��ادري��ك��ا من 
ال��ت�����ض��ي��ك ���ض��ي��ف��ات ع��ل��ى الأط���ف���ال 
اليوم،  ه��ذا  يف  فرحتهم  مل�ضاركتهم 
املعلومات  بع�س  لهم  قدمنا  حيث 
ع���ن ك��ي��ف��ي��ة حت�����ض��ني م��ه��ارات��ه��م يف 

ال��ت��ن�����س، وق���ال���ت ���ض��ري��ك��وف��ا: من 
عن  الأط�����ف�����ال  ي�������ض���اه���د  اأن  امل����ه����م 
واأن  ال��رائ��ع��ة،  التن�س  ري��ا���ض��ة  كثب 
ي���درك���وا الإح�����ض��ا���س ال���رائ���ع الذي 
اللعبة ملن يعمل عليها  متنحه هذه 
ب��ج��د، واأن����ا ���ض��ع��ي��دة ب��ت��واج��دي هنا 
حميا  على  ترت�ضم  الفرحة  وبروؤية 
بع�س  باإعطائهم  و�ضررت  الأطفال، 

وعندما  باللعبة.  اخلا�ضة  الأف��ك��ار 
كنت طفلة، �ضاركت مع �ضغار جمع 
البطولت،  م����ن  ع�����دد  يف  ال����ك����رات 

واأعجبت كثرياً بالالعبات.
البطولة:  وقال �ضالح تهلك مدير 
امل�ضاركني  الأط���ف���ال  اأع����داد  ت��ت��زاي��د 
عاماً  التدريبية  التن�س  جل�ضات  يف 
بعد ع��ام، وه��ذا اإجن���از رائ���ع، اإذ اأننا 

ت��ط��ور ريا�ضة  ن��ح��ر���س ع��ل��ى دع����م 
التن�س يف الدولة، وكلنا اأمل اأن نرى 
ي�ضقون  ال�ضغار  ه���وؤلء  م��ن  بع�ضاً 
ط��ري��ق��ه��م اإىل ع���امل ال��ن��ج��وم��ي��ة يف 

امل�ضتقبل.
من ناحيته قال �ضورد لينارت، كبري 
ال�ضرق  م��وظ��ف��ي ج��ب��ي م��ورغ��ان يف 
الأو����ض���ط وت��رك��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا: نعتز 

برعايتنا لبطولت �ضوق دبي احلرة 
للتن�س، ونحن �ضعداء بدعمنا للجيل 
ال��ق��ادم من اأب��ط��ال ه��ذا احل��دث من 

خالل فعالية يوم الأطفال.
ت����ق����ام ب���ط���ول���ة �����ض����وق دب������ي احل����رة 
ل��ت��ن�����س ال�������ض���ي���دات يف ال����ف����رة من 
اأربع  مب�ضاركة  ف��رباي��ر،   20-15
من امل�ضنفات الع�ضر الأوائ��ل عاملياً، 

حاملة  ه��ال��ي��ب  �ضيمونا  فيهن  مب��ا 
اللقب، وجاربني موغوروزا، و�ضيفة 
كفيتوفا  وبيرا  وميبلدون،  بطولة 
لقب  وح��ام��ل��ة   2013 دب���ي  ب��ط��ل��ة 

وميب������������لدون مرتني. 
تليها بطولة الرجال يف الفرة من 
فيها  وي�����ض��ارك  ف��رباي��ر   27-22
ن���وف���اك دي��وك��وف��ي��ت�����س، ب��ط��ل تن�س 
دب��ي اأرب���ع م���رات وال��ف��ائ��ز ببطولت 
املتحدة  وال�����ولي�����ات  ومي����ب����ل����دون، 
املفتوحة،   واأ����ض���رال���ي���ا  امل��ف��ت��وح��ة 
ببطولتي  الفائز  فافرينكا،  و�ضتان 
املفتوحتني  واأ�����ض����رال����ي����ا  ف��رن�����ض��ا 
�ضابقاً، وتوما�س بريديت�س الذي بلغ 
نهائي دبي مرتني، والأ�ضرايل نك 

كريغيو�س.
ت���ق���ام ب����ط����ولت ����ض���وق دب�����ي احل����رة 
متلكها  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ن�����س،  امل���ف���ت���وح���ة 
وت��ن��ظ��م��ه��ا ���ض��وق دب���ي احل����رة، حتت 
رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���ض��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي.

مئ��ات االأطف���ال ي�ستمت�ع��ون بفع��الي���ات بطول��ة �س��وق دب��ي احل�رة للتن���س 

العمومية لالحتاد  وخ���الل اجلمعية  ودلل��ت��ه   م��غ��زاه  ل��ه  احتفال  ف��ى 
ال�ضيوي لل�ضحافة الريا�ضية التي اختتمت اعمالها قبل يومني  باملنامة 
قامت جمعية العالم الريا�ضي بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع رابطة 
ال�ضحافيني الريا�ضيني التون�ضية حيث قام عبد اهلل ابراهيم وبح�ضور 
حممد اجلوكر وميثلرئي�س جمعية ال�ضحفيني الريا�ضيني التون�ضيني 
حممد عدنان بن مراد ومتت املرا�ضم فى مقر اإقامة الوفود ال�ضحفية 
بالبحرين فى وجود عدد كبري من ابناء املهنة و�ضط ا�ضادة من اجلميع 
امل�ضتوى  على  اجلانبني  ب��ني  العالقة  عمق  على  ت��وؤك��د  التى  باخلطوة 
املهني  اتفاق التفاهم يعترب نقلة نوعية بني البلدين فى ميدان �ضديد 
التفاعل وهو ال�ضحافة الريا�ضية ويعك�س التقارب بينهما ورغبتهما فى 

ال�ضتفادة من اخلربات وتبادل فر�س الحتكاك والتواجد فى امليادين 
الريا�ضية التى تعزز خربات ال�ضحافيني وت�ضاهم فى اك�ضابهم القدرات 

املهنية فى التعامل مع البطولت العاملية التى ي�ضاركون فيها ، 
اكد فيها على اهمية مثل هذه اخلطوات  ابراهيم وجه كلمة  عبد اهلل 
لتعميق العالقات بني ال�ضحافة الريا�ضية فى تون�س والمارات وا�ضار 
دولة  ف��ى  ا  الريا�ضية  ال�ضحافة  بها  حتظى  ال��ت��ى  الطيبة  املكانة  اىل 
المارات ، و�ضرورة تعزيز العالقات الثنائية ، وقال: جمعيتنا وليدة فى 
عمر الزمن لكنها متلك طموحات هائلة بف�ضل ابنائها من ال�ضحافيني 
ال�ضنوات  عرب  كبرية  ادواراآ  لعبت  عربية  خ��ربات  وج��ود  فى  املواطنني 
ونحن  �ضادقة  واعية  ريا�ضية  ل�ضحافة  �ضليمة  ا�ض�س  لو�ضع  املا�ضية 

�ضعداء بالتفاهم مع ال�ضقاء فى تون�س حيث يعم لدينا جمموعة من 
لبناء تون�س يف جمال ال�ضحافة الريا�ضية  ولهم ب�ضمات وا�ضحة ، 

وب����دوره ع��رب ب��ن م���راد ع��ن ارت��ي��اح��ه ال��ت��ام ل��ل��دخ��ول ف��ى ات��ف��اق تفاهم 
ن��ام��ل ف��ى تاأ�ضي�س عالقات  م��ع الع���الم ال��ري��ا���ض��ي الآم���ارات���ي وق���ال: 
منوذجية قائمة على امل�ضاركة وتبادل الفكار واخلربات والزيارات مبا 
اع�ضاء  دور  بتفعيل  م��راد  ب��ن  رح��ب  كما   ، اجلانبني  على  بالنفع  يعود 
التواجد  مزايا  لتحقيق  الماراتية  اجلمعية  مع  التوان�ضة  ال�ضحفيني 
ال�ضكر  واع��رب عن   ، البلدين  واملباريات فى كال  البطولت  الفعال فى 
جلمعية العالم الريا�ضي فى مبادرتها بتقدمي مذكرة التفاهم م�ضرياآ 

اىل اهميتها و�ضرورة ترجمتها اىل واقع جاد.

على هام�س الكوجنر�س الأ�سيوي

توقيع اأول اتفاق تفاهم بني االإمارات وتون�س فى البحرين

تعود عجلة م�ضابقة دوري ابطال اأوروبا لكرة القدم اىل الدوران للمرة الأوىل منذ 
الإنكليزي  وت�ضل�ضي  الفرن�ضي  جرمان  �ضان  باري�س  بني  نارية  بقمة  �ضهرين،  نحو 
اليوم الثالثاء يف ذهاب الدور ثمن النهائي. ويلعب اليوم اي�ضا بنفيكا الربتغايل مع 
�ضيفه زينيت �ضان بطر�ضبورغ الرو�ضي، على ان يلتقي غنت البلجيكي مع فولف�ضبورغ 
ار�ضنال  ويلتقي  الربعاء.  ال�ضباين غدا  ريال مدريد  الإيطايل مع  الأمل��اين، وروم��ا 
النكليزي مع بر�ضلونة ال�ضباين حامل اللقب، ويوفنتو�س الإيطايل الو�ضيف مع 

بايرن ميونيخ الملاين الثالثاء املقبل، وايندهوفن الهولندي مع اتلتيكو مدريد 
ال�ضباين، ودينامو كييف الوكراين مع مان�ض�ضر �ضيتي الإنكليزي الربعاء 

املقبل. �ضيكون ملعب بارك دي بران�س م�ضرحا لقمة نارية بني باري�س �ضان 
جرمان و�ضيفه ت�ضل�ضي بطل عام 2012. وهي املرة الثانية على التوايل 
التي يلتقي فيها الفريقان يف دور ثمن النهائي بعد الأوىل املو�ضم املا�ضي 

عندما تعادل 1-1 ذهابا يف باري�س، ثم 2-2 ايابا يف لندن فتاأهل فريق 
النهائي  رب��ع  اىل  القواعد  خ��ارج  اله���داف  بف�ضل  العا�ضمة 

الثالثة  امل���رة  ه��ي  كما  ال��ت��وايل.  على  ال��ث��ال��ث  للعام 
يف  الفريقان  فيها  يلتقي  التي  ال��ت��وايل  على 

ربع  يف  القرعة  اوقعتهما  بعدما  امل�ضابقة 
وكان   ،2014-2013 ن�ضخة  ن��ه��ائ��ي 

الهداف  بف�ضل  اخ���رى  م��رة  احل�ضم 
ال��ق��واع��د ح��ي��ث ف���از باري�س  خ����ارج 
ورد  باري�س  3-1 يف  �ضان جرمان 

ت�����ض��ل�����ض��ي ب��ث��ن��ائ��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة يف 
�ضتامفورد بريدج.

اي�ضا  ال��ف��ري��ق��ان  وال��ت��ق��ى 
عام  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف 

ت�ضل�ضي  وفاز   ،2004
على  نظيفة  بثالثية 
ب�����������ارك دي  م����ل����ع����ب 
�ضلبا  وتعادل  بران�س 

يف لندن.
ول����ك����ن ����ض���ت���ان بني 
باري�س  م�������ض���ت���وى 

�������ض������ان ج�����رم�����ان 
وق�������ت�������ه�������ا وم�������ا 
النادي  ي��ق��دم��ه 
ال����������وق����������ت  يف 
حيث  احل�����������ايل 

ي���������ض����ي����ط����ر ع���ل���ى 
حمليا  امل�ضابقات  جميع 

وت����وج ب��رب��اع��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة حملية 
كاأ�س  نهائي  وب��ل��غ  امل��ا���ض��ي،  امل��و���ض��م 

ال��راب��ط��ة ه���ذا امل��و���ض��م ورب����ع نهائي 
كاأ�س  لقب  ون��ال  فرن�ضا  ك��اأ���س  م�ضابقة 

الب���ط���ال وي��ب��ت��ع��د ب���ف���ارق 24 ن��ق��ط��ة يف 
���ض��دارة ال����دوري ح��ي��ث ي�ضري ب��ث��ب��ات نحو 

باري�س  ان  كما  ال��ت��وايل.  على  الرابع  اللقب 
�ضان جرمان هو الفريق الوحيد يف البطولت 

خ�����ض��ارة حتى  اي  يتلق  ال��ك��ربى مل  اخل��م�����س 
 39 الن، وه��و خ�ضر م��ب��اراة واح���دة فقط يف 

امل�ضابقات  مباراة خا�ضها حتى الن يف خمتلف 
ري��ال مدريد �ضفر1-  ام��ام  وكانت  املو�ضم  ه��ذا 

قبل  متتاليا  ف��وزا   16 بينها  املجموعات،  دور  يف 
�ضقوطه يف فخ التعادل ال�ضلبي على ار�ضه امام ليل 
ا�ضا�ضي  املا�ضي حيث غاب اكر من لعب  ال�ضبت 

يف �ضفوفه.
وا�ضتكى مدرب باري�س �ضان جرمان من الروزنامة 
امل�ضغوطة وكرة املباريات التي يخو�ضها لعبوه 
ت�ضل�ضي مل  وق��ال  4 جبهات،  على  املناف�ضة  ب�ضبب 
لنا.  خ��الف��ا  ال���ض��ب��وع  منت�ضف  م��ب��اراة  اي  يخ�س 
مباريات دوري البطال تتطلب ا�ضتعدادات مكثفة، 
بينما نحن نخو�س مباراة كل ثالثة اأيام . واأ�ضاف 

نحن مرغمون على هذا الو�ضع مبا اننا نناف�س على جميع اللقاب، حل�ضن حظنا ان 
لعبينا مل يتعر�ضوا اىل اي اإ�ضابة خطرية وهذا جيد لأنه �ضيكون باإمكاننا العتماد 
العابه  �ضانع  خدمات  موؤخرا  جرمان  �ضان  باري�س  وا�ضتعاد   . الالعبني  جميع  على 

وقد  با�ضتوري  خافيري  الرجنتيني  وكذلك  فرياتي  ماركو  الإي��ط��ايل  ال��دويل 
ا�ضركهما بالن امام ليل حيث دفع بالأخري يف ال�ضوط الول قبل ان يحل 

مكانه الثاين يف ال�ضوط الثاين.
وي��ع��ق��د ب��اري�����س ���ض��ان ج��رم��ان ام���ال ك��ب��رية على 

خرج  ال��ت��ي  اأوروب�����ا  اب��ط��ال  دوري  م�ضابقة 
من دورها ربع النهائي يف املوا�ضم الثالث 
الخ�������رية، وه����و ي���رغ���ب يف ال����ذه����اب اىل 
اب��ع��د دور مم��ك��ن خ��ا���ض��ة م��ع ت��ع��اق��ده مع 
انخل  الرجنتيني  ال��دويل  الو�ضط  لع��ب 
مدريد  ري��ال  مع  باللقب  املتوج  ماريا  دي 

دي  و�ضاهم  املا�ضي.  قبل  العام  ال�ضباين 
ان��ت�����ض��ارات ك��ث��رية للنادي  م��اري��ا يف 

املو�ضم،  ه��ذا  الباري�ضي 
�ضيكون احد  وهو 
اب�������رز امل���ع���ول 
ع��ل��ي��ه��م يف 
م�������ب�������اراة 
الغد اىل 

نب  جا

العمالق الدويل ال�ضويدي زلتان ابراهيموفيت�س والأوروغوياين ادين�ضون كافاين. 
ن�ضبيا  توازنه  ا�ضتعاد  ولكنه  تاريخه  يف  املوا�ضم  اأ�ضواأ  احد  ت�ضل�ضي  يقدم  املقابل،  يف 
منذ تعيني الهولندي غو�س هيدينك على راأ�س ادارته الفنية موؤقتا بعد اقالة 
ال���دور ثمن  اي��ام فقط على قرعة   3 بعد  ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو 
النهائي للم�ضابقة القارية العريقة. وقتها خ�ضر ت�ضل�ضي امام لي�ضر 
�ضيتي مفاجاأة املو�ضم 1-2 وكان يحتل املركز ال�ضاد�س ع�ضر، لكنه مل 
يخ�ضر يف مبارياته ال12 التي لعبها باإ�ضراف هيدينك اخرها الفوز 
الكبري على �ضيفه نيوكا�ضل 5-1 وارتقاوؤه اىل املركز الثاين ع�ضر.

م�ضتوانا  ب��ني  �ضتان  وي��ل��ي��ان:  ال��ربازي��ل��ي  ت�ضل�ضي  مهاجم  وق���ال 
كبرية  بثقة  باري�س  اىل  �ضنذهب  وحاليا،  املا�ضي  العام  نهاية  يف 
و�ضنلعب باأ�ضلوبنا. باري�س �ضان جرمان لديه فريق رائع ولعبني 

رائعني، ولكننا �ضنذهب اىل هناك من اجل حتقيق الفوز.
ال�ضباين  ال����دويل  م��ه��اج��م��ه  ���ض��ح��وة  ع��ل��ى  ت�ضل�ضي  وي��ع��ول 
بقيادة  جرمان  �ضان  باري�س  دف��اع  لرب��اك  كو�ضتا  دييغو 
البولز  وجنم  �ضيلفا  تياغو  الربازيليني  الدوليني 
ال�ضابق دافيد لويز. وميلك ت�ضل�ضي بدوره 
بنتيجة  ل��ل��ع��ودة  ال���الزم���ة  الأ���ض��ل��ح��ة 
ايجابية من ملعب بارك دي بران�س 
ال�ضباين  الأل��ع��اب  �ضانع  اب��رزه��ا 
فابريغا�س  فران�ضي�ضك  الخ���ر 
وال���ب���ل���ج���ي���ك���ي ادي���������ن ه�������ازار 

والربازيلي الخر او�ضكار.
م�ضاركة  حول  ال�ضك  ويحوم 
ت���ريي ب�ضبب  ال��ق��ائ��د ج���ون 
ي�ضكل  قد  ما  وهو  ال�ضابة، 
اللندين  الفريق  امام  عائقا 
ال������ذي خ�����ض��ر ج���ه���ود قطب 
زوما  ك��ورت  الفرن�ضي  دف��اع��ه 
الرباط  يف  بتمزق  لإ���ض��اب��ت��ه 

ال�ضليبي وانتهى مو�ضمه.
النور  م���ل���ع���ب  و����ض���ي���ك���ون 
م�ضرحا  ل�������ض���ب���ون���ة  يف 
ل����ق����م����ة ن������اري������ة ث���ان���ي���ة 
ب������ني ب���ن���ف���ي���ك���ا ح���ام���ل 
 1961 ع��ام��ي  ال��ل��ق��ب 
�ضان  وزينيت  و1962 
املرة  وه��ي  بطر�ضبورغ. 
الثالثة التي يلتقي فيها 
امل�ضابقة  يف  ال��ف��ري��ق��ان 
التوايل  ع��ل��ى  وال��ث��ان��ي��ة 
ال����دور  يف  الأوىل  ب��ع��د 
2012 وكان  ذات��ه ع��ام 
ن�ضيب  م�����ن  ال����ت����اأه����ل 
ال������ف������ري������ق ال�����ربت�����غ�����ايل 
يف   3-2 خ�������ض���ر  ع����ن����دم����ا 
بثنائية  �ضان بطر�ضبورغ ذهابا وفاز 
نظيفة ايابا على ملعب النور وبلغ الدور ربع النهائي، 
والثانية املو�ضم املا�ضي يف دور املجموعات وخرج الفريق الرو�ضي فائزا 
بنفيكا  وي�ضعى  رو�ضيا.  ايابا يف  وه��دف وحيد  ل�ضبونة  ذهابا يف  نظيفة  بثنائية 
1-2 على  التقليدي بورتو  اىل م�ضاحلة جماهريه بعد خ�ضارته امام غرميه 
ملعب النور ال�ضبت املا�ضي يف الدور املحلي عندما توقفت م�ضريته انت�ضاراته 
�ضخ�س  لبورتو يف  اخ��رى ممثال  م��رة  امامه  �ضيجد  لكنه   ،11 عند  املتتالية 
مدربه ال�ضابق اندريه فيا�س بوا�س الذي ي�ضرف على الدارة الفنية للفريق 
الرجنتيني  املدافع  بنفيكا هم  �ضابقني من  3 لعبني  الذي ي�ضم  الرو�ضي 
وخفف  فيت�ضل.  اك�ضيل  والبلجيكي  غار�ضيا  وال���ض��ب��اين  غ���اراي  ايزيكييل 
مدرب بنفيكا روي فيتوريا من وقع اخل�ضارة امام بورتو، وقال انها مباراة يف 
الدوري، واملو�ضم طويل، لكن مباراة زينيت خمتلفة كليا ول حتتمل اخل�ضارة 
خ�ضو�ضا واننا نلعب على ار�ضنا . واأ�ضاف �ضندخل بعقلية اخرى وبحما�س 
لكن  بارتياح،  الي��اب  مباراة  خو�س  تخولنا  مطمئنة  نتيجة  لتحقيق  كبري 

املهمة لن تكون �ضهلة امام الفريق الرو�ضي .

اختبار �سعب لبنفيكا اأمام �سان بطر�سبورغ 

قم��ة ناري��ة بني �س�ان جرم�ان وت�س�ل�س�ي يف اإبط�ال اأوروب���ا بدايته  القدم  لكرة  الرجنتيني  ال���دوري  بطل  لقب  حامل  جونيورز  بوكا  وا�ضل 
اخليبة وخ�ضر امام �ضيفه اتلتيكو توكومان �ضفر1- يف املرحلة الثانية من مناف�ضات 
املجموعة الثانية. و�ضجل لياندرو غونزاليز هدف اتلتيكو توكومان الذي حقق فوزه 
الثاين على التوايل رافعا ر�ضيده اىل 6 نقاط يف املركز الثاين بفارق الأهداف خلف 
وجوناثان  اه��داف  بثالثة  جونيورز  ارجنتينو�س  على  والفائز  املت�ضدر  الدو�ضيفي 
ولوتورو  ان�ضوا  لفيديريكو  هدفني  مقابل  دي��از  وانخل  لما  وكري�ضتيان  غالفان  
بهدفني  خو�ضتيكا  ديفن�ضا  على  الفائز  لنو�س  ام��ام  اله���داف  وب��ف��ارق   ، رينالدي 

خلو�ضيه �ضاند )43 و60 من ركلة جزاء( مقابل هدف لفابيان بورداغاراي .
م�ضيفه  ام��ام  املخيب  تعادله  بعد  الوىل  بخ�ضارته  جونيورز  بوكا  مني  املقابل،  يف 
بلقبه احلادي  توج  بوكا جونيورز  وكان   . الوىل  املرحلة  تيمربيل �ضفر-�ضفر يف 
والثالثني املو�ضم املا�ضي الذي اقيم بنظام جديد حيث ارتفع عدد الندية امل�ضاركة 
من 20 اىل 30، ومتت املناف�ضة عليه ببطولة موحدة عو�ضا عن اثنتني كما كانت 

احلال يف العوام الخرية حيث �ضمت البطولة الفتتاحية والبطولة اخلتامية.
وت�ضمن الدوري 30 مرحلة )8 مراحل اأقل من النظام ال�ضابق( ومل تكن هناك 
مباريات ذهاب واإياب بني جميع الفرق با�ضتثناء لقاءات الدربي، وبخ�ضو�س بع�س 
الفرق حيث تغيب لقاءات الكال�ضيكو بينها فاأقيمت مباريات الذهاب والياب بني 
اي�ضا  فريقا   30 مب�ضاركة  املو�ضم  هذا  ال��دوري  ويقام  جغرافيا.  قريبني  فريقني 

وزعت على جمموعتني �ضمت الوىل 14 فريقا والثانية 16 فريقا.
ريانو   لكالوديو  اه���داف  بثالثة  تيمربيل  على  يونيون  ف��از  ذات��ه��ا،  املجموعة  ويف 
للوكا�س  بهدف  ا�ضتوديانتي�س  ام��ام  رافاييال  واتلتيكو  وخ�ضر   . مالكورا  وفيكتور 
فياتري . وتعادل را�ضينغ كلوب مع مارتن دي �ضان خوان بهدفني لو�ضكار رومريو 

وغو�ضتافو بو  مقابل هدفني لدانيال غونزاليز وخافيري توليدو .

رئي�س الحت��اد الأوروب��ي لكرة القدم 
ب��الت��ي��ن��ي �ضباح  م��ي�����ض��ال  ال��ف��رن�����ض��ي 
التابعة  ال�ضتئناف  جلنة  ام��ام  ام�س 
)فيفا(  القدم  لكرة  ال��دويل  لالحتاد 
لالحتجاج على قرار ايقافه 8 اعوام 
ب��ح�����ض��ب م���ا لح��ظ��ت وك���ال���ة فران�س 

بر�س.
وقال بالتيني يف ت�ضريح امام ع�ضرات 
الأخرية  م   100 ال���  يف  ال�ضحافيني 
ال���ت���ي ت��رج��ل��ه��ا ق���ب���ل ال���و����ض���ول اىل 

اجل  من  اقاتل  ل  الفيفا:  مقر 
�ضد  ولكن  م�ضتقبلي 

ال��ظ��ل��م. ل���و كان 
�ضىء  ه��ن��اك 

����������ض���������دي 
ت  خبتاأ ل

يف 

�ضيبرييا من اخلجل .
الفيفا  ورئ���ي�������س  ب��الت��ي��ن��ي  واوق�������ف 
بالتر  جويزف  ال�ضوي�ضري  امل�ضتقيل 
املا�ضي  الأول دي�ضمرب  21 كانون  يف 
عن مزاولة اي ن�ضاط كروي لثماين 
�ضنوات ب�ضبب دفعة غري م�ضروعة من 
الثاين �ضددها عام 2011 لقاء عمل 
 1999 بني  الأول  به  قام  ا�ضت�ضاري 

و2002 ومن دون عقد مكتوب.
باإيقاف  ال��ف��ي��ف��ا  حم��ق��ق��و  وط����ال����ب 
ال��ث��ن��ائ��ي م����دى احل���ي���اة، علما 
التهامات  نفيا  بانهما 

املوجهة اليهما.
بالتيني  وا���ض��ط��ر 
ب���������ع���������د ق��������������رار 
اىل  اي��������ق��������اف��������ه 
تر�ضيحه  ���ض��ح��ب 
رئا�ضة  لنتخابات 
الفيفا املقررة يف 26 
املقبل،  فرباير  �ضباط 
املر�ضح  ك��ان  ب��اأن��ه  علما 

الأبرز خلالفة بالتر.
اليوم  ب���الت���ر  و���ض��ي��م��ث��ل 
اللجنة  ام�����ام  ال���ث���الث���اء 

ذاتها.

بوكا جونيورز يوا�سل بدايته املخيبة

بالتيني ميثل اأمام ا�ستئناف الفيفا



    
يهدد باالإنتحار لقطع راتبه

ب��الإن��ت��ح��ار، من  ق��ط��اع غ���زة،  ه��دد م��وظ��ف حكومي فل�ضطيني يف 
ات�ضالت  ل�ضركة  تتبع  اإر���ض��ال،  برج ملحطة  على  القفز من  خالل 

خلوية، و�ضط املدينة؛ ب�ضبب قطع ال�ضلطة الفل�ضطينية لراتبه.
وقال �ضهود عيان، اإن ال�ضاب الفل�ضطيني رزق اأبو �ضتة )38 عاما(، 
اأبراج  اأح��د  اأعلى  ، يقع  اإر�ضال يتبع ل�ضركة ج��وال  �ضعد على برج 
حي الرمال اجلنوبي، غرب مدينة غزة، وهدد بالنتحار، بدعوى 

قطع راتبه.
ع��دل عن  �ضتة،  اأب���و  اأن  الأن��ا���ض��ول،  وك��ال��ة  ملرا�ضل  ال�ضهود  واأف���اد 
النتحار، بعدما تدخل عدد من امل�ضوؤولني، ووعدوا بحل م�ضكلته، 

وارجاع راتبه املقطوع .
وقالت والدة اأبو �ضتة التي ف�ضلت عدم ذكر ا�ضمها : ابني، موظف 
حكومي، مت قطع راتبه من عدة �ضنوات وو�ضعه القت�ضادي �ضعب 

جدا .
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  يف  امل�ضوؤولني  من  ع��ددا  هناك  اأن  واأ�ضافت 

تدخلوا لإنقاذ حياته، وبحمد هلل عدل عن النتحار.

بدينة ترتبع على عر�س الر�ساقة!
الأم��ري��ك��ي��ة، جميع معارفها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ف��ت��اة يف  اأذه���ل���ت 
واأ�ضدقائها وحتى من تابعوها بتمكنها من خ�ضارة اأكر من ن�ضف 
وزنها، وحتدت الفتاة نف�ضها يف رحلتها ال�ضاقة مع خ�ضارة الوزن، 
رين�ض�س،  كونر  تكتف  ومل  واجلمال.  الر�ضاقة  يف  اأيقونة  لت�ضبح 
26 عاماً، بذلك فح�ضب بل اإنها قامت باأكر من خ�ضارتها وزنها 
اجلديد،  ج�ضدها  مع  اتخذته  التي  بقرارها  اجلميع  مبفاجاأتها 
ملن  واأم���ال  الفتيات  م��ن  لغريها  ق���دوة  لت�ضري  بر�ضاقته،  امل��ث��ايل 
يرغنب باإنقا�س وزنهن، وقطعهن هذه الرحلة مبزيد من ال�ضرب 
بعدما  وزنها  باإنقا�س  القرار  هذا  اتخذت  فكونر  ال�ضاق،  والعمل 

تعّر�ضت ملوقف من قبل �ضخ�س، قال لها:

اخليل متيز انفعاالت االإن�سان
اأثبت علماء من جامعة �ضا�ضك�س الربيطانية من خالل درا�ضتهم 
هذه  تتاأثر  حيث  الإن�ضان  وجه  تعابري  متييز  ت�ضتطيع  اخليل  اأن 

احليوانات خا�ضة بالوجوه العاب�ضة والبا�ّضة.  
ال�ضور  من  ع�ضرات  يف  اأب��رزوه��ا  فر�ضا   28 العلماء  ا�ضتخدم  وق��د 

الفوتوغرافية. 
يف البداية عر�س الباحثون �ضورا لوجوه رجال غ�ضبني ونظر هذه 
الأم��ر الذي  الي�ضرى يف معظم احل��الت،  اإليها بعينها  احليوانات 
وازدادت  قلبها  ازداد خفقان  كما  اخليل،  لدى  �ضلبياً  �ضعوراً  يعني 

حركاتها، مما يدل عادة على وقوع اخليل يف حالة اإجهاد. 
الغا�ضبة  الوجوه  ترى  باتت  احليوانات  هذه  اأن  العلماء  ويعتقد 

وهي تعلمت متييزها عن غريها. 
بالذات  الإن�ضان  لدى  ال�ضلبية  بالنفعالت  خا�ضة  اخليل  وتتاأثر 
اأكر من غريه. ويعود ذلك اإىل �ضرورة متييز اخلطر يف الو�ضط 
ال���ذي تعي�س ف��ي��ه اخل��ي��ل، وه���ذا ي��ت��ح��ول ت��دري��ج��ي��ا اإىل ن���وع من 

منظومة اإنذار.  
اأنه تن�ضاأ لدى اخليل قدرات وراثية تعينها على  وبراأي الباحثني 
مدى  التعابري  ه��ذه  اخليل  وتتذكر  الب�ضر.  وج��وه  تعابري  متييز 

حياتها .

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تغّيب عن عمله 6 �سنوات ومل يلحظ اأحد!
تغّيب موظف يف اإحدى املوؤ�ض�ضات احلكومية الإ�ضبانية عن العمل 6 �ضنوات من دون اأن يالحظ اأحد ذلك، ومل يتم 

اكت�ضاف اأمر املوظف البالغ من العمر 69 عاما، اإل عندما اأ�ضبح م�ضتحقا ملكافاأة خدمة العمل.
ومت تغرمي خواكون غار�ضيا، الذي كانت وظيفته الإ�ضراف على حمطة ملعاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي، مببلغ مايل 
قدره 30 األف دولر، علما باأن الرجل تقاعد بعد ك�ضف اأمره. واأنكر غار�ضيا التهم املوجهة اإليه، حيث �ضّرح حماميه 

باأن موكله اختباأ بعد تعّر�ضه لهجوم قا�س من الإعالم. 
اإىل  انتقل  وان��ه  لأ�ضرته،  ال�ضيا�ضي  املوقف  ب�ضبب  ال�ضابقة  وظيفته  يف  ال�ضيا�ضي  ل�لتخويف  �ضحية  كان  انه  وق��ال 
وظيفة مل يكن بها مهام ليقوم بها. لالإ�ضارة، فاإن غار�ضيا يح�ضل على راتب �ضنوي قدره 37 األف يورو قبل خ�ضم 

ال�ضرائب، من �ضركة مياه تديرها ال�ضلطات املحلية جنوب غرب مدينة كاديز.
املالية التي تعادل راتب عام بعد خ�ضم ال�ضرائب، وهو  اإ�ضبانية باأن يدفع املوظف مبلغ الغرامة  وق�ضت حمكمة 

اأق�ضى ما ميكن لل�ضركة ق�ضائيا ا�ضرداده منه.
من جهته، اأفاد رئي�س �ضركة املياه للمحكمة اأنه مل يَر غار�ضيا ل�ضنوات رغم انه كان يحتل املكتب املقابل له، وكانت 
اأنه خا�ضع لإ�ضراف  ال�ضلطات املحلية تعتقد  ال�ضلطات املحلية بينما كانت  اأنه خا�ضع لإ�ضراف  املياه تعتقد  �ضركة 

�ضركة املياه. من جهتها، اأطلقت ال�ضحف الإ�ضبانية على غار�ضيا اإ�ضم "امل�ضوؤول اخلفي".
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احلب عيد  تكلفة  دوالر  مليار   20
احلب  عيد  دولر يف  مليار   20 ح��واىل  الأمريكيون  ينفق  اأن  تقرير  توقع 
اإنفاق ت�ضهده الأ�ضواق الأمريكية خالل هذه  اأعلى معدل  العام، وهو  هذا 
املنا�ضبة. وتوقع التقرير باأن الأمريكيني �ضينفقون 150 دولرا يف املتو�ضط 

للفرد يف عيد احلب هذا العام، بزيادة قدرها 4 دولرات عن العام املا�ضي.
ب�ضفة  ال�ضوكول واحللوى  ان  اإىل  ان" الأمريكية  ان  "�ضي  �ضبكة  واأ�ضارت 
كما   ،%  50 ن�ضبتها  ت�ضل  اإذ  ال��ع��ام،  ه��ذا  احل��ب  عيد  هدايا  تت�ضدر  عامة 
 %  38 ن�ضبة  ع��ل��ى  امل��ط��اع��م  اأح���د  ال��ع�����ض��اء يف  ل��ت��ن��اول  ال���دع���وات  ت�ضتحوذ 
واأخريا   ،37% اإىل  ن�ضبتها  ت�ضل  التي  ال���ورود  ب��اق��ات  تليها  ال��ه��داي��ا،  م��ن 
%. كما اأظهر التقرير انه رغم ان الن�ضاء هن اأكر  املجوهرات بن�ضبة 19 
اإقبال على ال�ضراء مبنا�ضبة عيد احلب، غري اأنه من املتوقع اأن ي�ضل حجم 

اإنفاق الرجال يف املتو�ضط �ضعف حجم ما �ضت�ضريه الن�ضاء هذا العام.
وتوقع التقرير اأن واحدا من بني كل 5 اأمريكيني �ضي�ضري يف عيد احلب 

هدية لكلبه اأو قطته مببلغ قد ي�ضل اإىل 30 دولرا.

العثور على ممثلة هندية جثة هامدة 
فجعت بوليوود بوفاة النجمة ال�ضابة �ضان جون�ضون، البالغة من العمر 29 

عاماً، يف �ضقتها اإثر تعّر�ضها ل�ضكتة قلبية.
ومثلت وفاة �ضان �ضدمة يف الو�ضط الفني يف الهند، خا�ضة بعد وفاة �ضقيقها 

يف العام 2012 يف حادث دراجة.
واأقيمت مرا�ضم اجلنازة، بح�ضور العديد من جنوم ال�ضينما الهندية.

ت�سدد ال�سهام با�ستخدام قدميها
ال�ضهم  ت�ضديد  اإىل  املعتاد  يف  ي��ل��ج��وؤون  النبالة  ريا�ضة  ممار�ضو  ك��ان  اإذا 
بالقو�س عرب الأيدي وهم واقفون ب�ضورة طبيعية، فاإن فتاة رو�ضية اختارت 

�ضيغة فريدة من نوعها.
�ضارت اليافعة الرو�ضية التي تبلغ من العمر 19 عاما، قادرة على ممار�ضة 

النبالة بقدمها، وهي واقفة على يديها وراأ�ضها اإىل الأ�ضفل.
على  وقوفها  رغ��م  هدفه،  اإىل  بدقة  ال�ضهم  اإي�ضال  بيلي�س،  اآن��ا  وت�ضتطيع 

اليدين، يف مكان مغلق داخل بيتها، و�ضط رو�ضيا.
اآنا اأنها بداأت ممار�ضة النبالة بالطريقة املاألوفة، بادئ الأمر،  واأكد اأقارب 
لكنها اختارت اأن ت�ضتغل مهاراتها يف عرو�س الأكروبات لحقا، وتنقلب راأ�ضا 

علماء يودعون 
املج�س الف�سائي فيله 
ف��ق��د ع��ل��م��اء اأوروب����ي����ون الأم�����ل يف 
معاودة الت�ضال باملج�س الف�ضائي 
فيله الذي هبط بنجاح على �ضطح 
الدقة  ب���ال���غ���ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  م���ذن���ب 
بعد  عميق  �ضبات  يف  دخ��ل  وبعدها 
نفاد بطارياته التي تعمل بالطاقة 
ال�ضم�ضية نظرا لهبوطه يف منطقة 

معتمة.
الأمل�����اين للطريان  امل��رك��ز  واأع���ل���ن 
مطلع  يف  )دي.اإل.اأر(  وال��ف�����ض��اء 
الأ�ضبوع اأنه يعتقد اأن فيله مدفون 
الآن حتت الأتربة ول ي�ضتطيع اأن 

يعمل يف هذا اجلو البارد.
���ض��ت��ي��ف��ان اولم����ي����ك مدير  وق�����ال 
م�����ض��روع ف��ي��ل��ه يف امل���رك���ز الأمل����اين 
بيان  يف  وال����ف���������ض����اء  ل����ل����ط����ريان 
الت�ضال  اإع���ادة  فر�س  "لالأ�ضف 
بني فيله وفريقنا يف مركز مراقبة 
ال���ه���ب���وط م��ن��ع��دم��ة ت��ق��ري��ب��ا ولن 
الآن."  ب��ع��د  اأوام�����ر  اأي  ل��ه  ن��ر���ض��ل 
نوفمرب  ف��ي��ل��ه يف  امل��ج�����س  وه���ب���ط 
2014 على  ع���ام  ال��ث��اين  ت�����ض��ري��ن 
ب���ي/ت�������ض���ورمي���وف-  67 امل����ذن����ب 
ف�ضائية  رح��ل��ة  يف  جريا�ضيمينكو 
التزم  �ضريعا  لكنه  بدقتها  اأمُ���ض��ي��د 
مكان  يف  ا�ضتقر  اأن  ب��ع��د  ال�ضمت 
معتم وتعذر اإعادة �ضحن بطارياته 

التي تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية.
اأن دخل فيله يف مكان معتم  وبعد 
ح����ني ه���ب���ط ع���ل���ى م���ذن���ب نه�س 
امل��ج�����س م��ن �ضباته م��ن ج��دي��د يف 
اأ�ضعد  م���ا  وه����و  ح����زي����ران  ي��ون��ي��و 
الأوروبية  الف�ضاء  حمطة  علماء 
الذين و�ضعوا خططا لعدة جتارب 
ي���ري���دون اإج����راءه����ا ق��ب��ل الجت���اه 
اأك����ره����ا خ����ط����ورة وهي  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

احلفر يف �ضطح املذنب.

وفاة �سجينة اأدينت 
بقتل حفيدتها 

الأمريكية  ال�ضجينة  قال حمامي 
التي  حفيدتها  بقتل  اأدي��ن��ت  التي 
كانت تبلغ من العمر ت�ضعة اأعوام 
باأزمة  اإ�ضابتها  اإث���ر  توفيت  اإن��ه��ا 
قلبية يف ال�ضجن بعد اأقل من عام 
مدى  ب�ضجنها  حكم  ���ض��دور  على 

احلياة.
واأدي�����ن�����ت ج���وي�������س ج��������ارارد )50 
العام  م��ن  اآذار  م��ار���س  يف  ع��ام��ا( 
حفيدتها  م��وت  ق�ضية  يف  املا�ضي 
بعد   2012 يف  ه���اردي���ن  ���ض��اف��ان��ا 
نحو  اجل�����ري  ع��ل��ى  اأج���ربت���ه���ا  اأن 
ثالث �ضاعات وهي حتمل اخل�ضب 
اأكل  ب�ضاأن  الكذب  على  لها  عقابا 
الطفلة  وان���ه���ارت  ال�����ض��وك��ولت��ة. 
بعدها  وتوفيت  بنوبات  واأ�ضيبت 
ن�ضبة  وانخفا�س  اجلفاف  ب�ضبب 

ال�ضوديوم يف الدم.

غريت ق�سة �سعرها فطلقها زوجها    
اأرادت عرو�س اإحداث تغيري جذري يف اإطاللتها قبيل اأيام 
بعدما مّلت  �ضعر ق�ضرية  ت�ضريحة  واختارت  زفافها  من 

من العناية ب�ضعرها الطويل.
�ضهدتها  الق�ضة  اأن  ال�ضعودية  عكاظ  �ضحيفة  واأف����ادت 
التي  احلالقة  �ضالون  �ضاحبة  وترويها  امل��ن��ورة  املدينة 
حتفظت عن ذكر ا�ضمها اأو ذكر هوية الزوجني اأو تاريخ 
ح�ضرت  التفا�ضيل،  ويف  الغريبة.  احل��ادث��ة  ه��ذه  وق���وع 
�ضعر  ت�ضريحة  وطلبت  العمر  من  الثاين  العقد  يف  فتاة 
م�ضهورة بحجة اأنها تريد التخل�س من �ضعرها الطويل 

ب�ضبب معاناتها من كرة العناية به.
واقرحت  ق��راره��ا  ع��ن  ثنيها  ال�ضعر  م�ضففة  وح��اول��ت 
على  اأ�ضرت  اأنها  اإل  اأخواتها  اأو  والدتها  ا�ضت�ضارة  عليها 
وعندما  الفراولة،  ت�ضريحة  على  الختيار  ووق��ع  راأيها، 
ات�ضلت  الطويل،  �ضعرها  من  وتخل�ضت  رغبتها،  نفذت 
اخلارجية  ال�����ض��م��اع��ة  ع��ل��ى  ه��ات��ف��ه��ا  وو���ض��ع��ت  بعري�ضها 

)الإ�ضبيكر( لتب�ضره باخلرب املفرح.
وبررت الع�ضرينية له اأن معاناتها مع �ضعرها الطويل قد 
ارتاحت حالياً، ومل ي�ضدق قولها، وحينها  واأنها  انتهت، 
فاأجابها:  ق�ضيته  العظيم  واهلل  قائلة:  وردت  ا�ضتحلفها 
�ضعي �ضعرك يف كي�س بال�ضتيك للذكرى، واأنِت طالق لأن 

حلمي يف عرو�ضي اأن تكون ذات �ضعر طويل .

تخلى �سديقها عنها فانتحرت
اأقدمت ابنة اأ�ضتاذ جامعي يف بريطانيا على النتحار �ضنقاً 
يف حقل على مقربة من منزل حبيبها، على خلفية �ضجار 
ن�ضاأ بينهما حول هدايا عيد مولدها احلادي والع�ضرين. 
بها  ينهي  حبيبها  من  ن�ضية  ر�ضالة  تلقت  الفتاة  وكانت 

عالقتهما، بح�ضب �ضحيفة دايلي ميل الربيطانية.
ت�ضميم  جم��ال  يف  طالبة  وه��ي  ب��ون��وف��ا،  نينا  تكتف  ومل 
الأزياء، ب�ضنق نف�ضها، بل اأقدمت قبل اأن تفعل ذلك على 

قطع مع�ضميها يف مكان منعزل ثم انتحرت.

كلب ي�ستطيع القراءة
حتول كلب من نوع "لبرادور" اإىل م�ضدر اإلهام للطالب 
باملرحلة الإبتدائية يف مدينة بر�ضتل الربيطانية، وذلك 
بف�ضل مهارته يف القراءة والقدرة على حتويلها اإىل فعل 

ملمو�س.
وبح�ضب �ضحيفة دايلي ميل الربيطانية، اأدخلت مدر�ضة 
�ضلب  يف  فريين  الكلب  الربيطانية  البتدائية  ونيفورد 
على  ال�����ض��غ��ار  ال��ت��الم��ي��ذ  ي��ح��ّف��ز  ك��ي  التعليمي  منهجها 
تخّطي  تلميذ  كل  باإمكان  اأن��ه  واإث��ب��ات  والتعلم،  ال��در���س 

امل�ضاعب التي يواجهها.
وظ��ه��ر ال��ك��ل��ب ف���ريين يف ف��ي��دي��و م���ت���داول ع��ل��ى مواقع 
تبت عليها اأوامر  التوا�ضل الجتماعي، وهو يقراأ اأوراقاً كمُ
على  وت��دح��رج  ان���زل  و  اجل�س  م��ث��ل:  لتنفيذها  ب�ضيطة 
الأر�س ويقوم بعد قراءة الكلمات بتنفيذ املهمة املطلوبة 

منه من دون اأن يخطئ.
هذه  اكت�ضب  الكلب  اأن  الربيطانية  ال�ضحيفة  واأف���ادت 
املدر�ضة  يف  التدريبات  تلقيه  من  �ضهراً   18 بعد  املهارات 
لتعلم  ال��ب��ادرة  ه��ذه  على  اأم���اًل  الإدارة  وتعلق  امل��ذك��ورة، 
الأطفال  اأن جميع  امل��ه��ارات، ل�ضيما  من  املزيد  الطالب 

يحبون الكالب.

كاردا�سيان حتتفل بعيد 
احلب على طريقتها 

ن�ضرت جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردي�ضيان على ح�ضابها يف موقع التوا�ضل 
املغني الأمريكي كانيه  الإن�ضتغرام، �ضورة جديدة لها مع زوجها  الجتماعي 
قائلة:  ال�ضورة  على  كيم  وعّلقت  بالفالنتني،  احتفالهما  اأثناء  وذلك  وي�ضت، 

عيد حبي.
ويبدو اأن كيم اختارت اأن يكون احتفالها بعيد احلب هذا العام رومان�ضياً جداً، 

حيث بداأته بن�ضر مقطع فيديو وهي حتتفل بالفالنتاين بالورود احلمراء، 
وعّلقت على الفيديو قائلة: عيد حب �ضعيد. وقبلها بيوم، ر�ضد م�ضورو 
الباباراتزي جنمة تليفزيون الواقع املعروفة، اأثناء جتولها مع زوجها يف 

اأحد �ضوارع نيويورك، وكانت ترتدي جاكيت اأحمر اللون.

املغنية اأندرا داي لدى و�سولها لكاليف ديفي�س حل�سور حفل اأكادميية جرامي يف بيفريل هيلز بكاليفورنيا. )ا ف ب(

�سر تغري لون لهب الغاز
الغاز  لهب  ل��ون  تغري  يف  ال�ضر  اإن 
يف  يكمن  الأ���ض��ف��ر  اإىل  الأزرق  م��ن 
له  يتعر�س  الذي  الأك�ضجني  كمية 
الأك�ضجني  كمية  اإن  اإذ  ال��غ��از.  ه��ذا 
���دد معدل  يف ال���ه���واء م��ع ال��غ��از حتمُ
الح��راق، وه��ذا هو العامل الأهم 
اإذا ما قمت  يف حتديد لون اللهب. 
فاإنه  ب��ن�����ض��ن،  م���وق���د  ب��ا���ض��ت��خ��دام 
العر�س  ن�����ض��ب��ة  ت��ع��دي��ل  ب��اإم��ك��ان��ك 
يوؤثر  م��ا  وه��ذا  الأك�ضجني  اجل��وي 
على لون ودرجة حرارة اللهب. عند 
تعديل موقد بن�ضن وزيادة العر�س 
اجلوي، فاإنك �ضتح�ضل على مزيد 
وبالتايل  ال��ك��ام��ل،  الح�����راق  م��ن 
درجة  وترتفع  ال�ضخام،  ن�ضبة  تقل 
احلرارة، وبذلك ي�ضبح اللهب اأزرق 
ال���ل���ون. ي��ظ��ه��ر ل��ه��ب ال��غ��از الأزرق 
والذي  ال��ك��ام��ل،  الح����راق  ب�ضبب 
لإثارة  الطاقة  من  يكفي  ما  يخلق 
ال�ضعلة.  ال��غ��از يف  وت��اأي��ن ج��زي��ئ��ات 
واإذا ما قمت بحرمان موقد بن�ضن 
ف��اإن عملية الحراق  ال��ه��واء،  م��ن 
وبالتايل  م��ك��ت��م��ل��ة،  غ����ري  ت�����ض��ب��ح 
اأو  الأ�ضفر  اإىل  اللهب  يتحول لون 
الأحمر.  هذا الحراق يطلق عليه 
ا�ضم الحراق الغري كامل. كذلك 
الغري كامل  ف��اإن عملية الح���راق 
الكربون  اأك�����ض��ي��د  اأول  ع��ن��ه��ا  ي��ن��ت��ج 
ل���ل���ون الغاز  ال�������ض���ار. ك��ي��ف مي��ك��ن 

الأزرق اأن يوفر عليك املال؟
الأرزق  ال��ل��ون  اأن  ع��رف��ت  اأن���ت  الآن 
الكامل،  الح��راق  على  يدل  للغاز 
وهذا يعني اأنك �ضتح�ضل على حرق 
لكميات  اأي �ضياع  دون  كفاءة  اأك��ر 
اأخرى من الغاز، واأي�ضاً التقليل اأو 
الكربون.  اأك�ضيد  اأول  على  الق�ضاء 
اأن  عليك  يجب  اأن��ه  اإىل  بالإ�ضافة 
�ضحيح  ب�ضكل  الغاز  باإ�ضعال  تقوم 

واآمن، وتتبع تو�ضيات ال�ضانعني.

اكت�ساف اأوك�سجني �سائل يف لب االأر�س
متكن  م�ضركة  جهود  ب��ذل  نتيجة 
من  رو�ضي–اأملاين  ع��ل��م��ي  ف���ري���ق 
معروفة  غ�����ري  ط���ب���ق���ة  اك���ت�������ض���اف 
ل��ب الأر����س حت��ت��وي على  �ضابقا يف 
كميته  ت����ع����ادل  ����ض���ائ���ل  اأوك�������ض���ج���ني 
الغالف  يف  كميته  8-10اأ�ضعاف 

اجلوي. 
وت���ق���ول ي��ل��ي��ن��ا ب��ي��ك��وف��ا م���ن جامعة 
بايرويت الأملانية: ح�ضب تقديراتنا 
ك��م��ي��ة الأوك�������ض���ج���ني يف هذه  ت��ب��ل��غ 
يف  كميته  ا���ض��ع��اف   10-8 الطبقة 

الغالف اجلوي لالأر�س. 
ل��ن��ا، ولكننا  لقد ك��ان ه��ذا م��ف��اج��اأة 
ل�"اأنهار  ي��ح�����ض��ل  م������اذا  ن��ع��ل��م  ل 

الأوك�ضجني" يف باطن الأر�س .
الأنهار  ه��ذه  العلماء  اكت�ضف  وق��د 
ب�ضورة عفوية يف اثناء اإجراء جتارب 

يف مركز ديزي يف اأملانيا على اأكا�ضيد 
احلديد وهي من املكونات الأ�ضا�ضية 
ل�ضخور باطن الأر�س بغية معرفة 
ال�ضغط  ظ��روف  يف  تفاعلها  كيفية 
واحلرارة املختلفني. ذلك اأن علماء 
ال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء اك��ت�����ض��ف��وا يف 
ال�ضنوات الأخرية عدداً من اأكا�ضيد 
تتكون يف ظروف  التي  الأوك�ضجني 
�ضغط ع��اٍل ودرج��ات ح��رارة عالية، 
ال���ذرات مثل  حتتوي على ع��دد من 
 Fe13O19 و Fe5O6 و Fe3O5

وغريها. 
لذلك قرر العلماء معرفة التغريات 
لأوك�������ض���ي���د احلديد  ال���ت���ي حت�����ض��ل 
من  ق��ري��ب��ة  ظ�����روف  يف   Fe3O4
الأر�س،  ن��واة  يف  ال�ضائدة  ال��ظ��روف 
فو�ضعوا هذا الأوك�ضيد حتت �ضغط 

ال�ضغط  م����رة  األ�����ف   670 ي���ع���ادل 
اجل������وي، ف��ت��ح��ول الأوك�������ض���ي���د اىل 
يف  ال����ض���ت���م���رار  ول�����دى   ،Fe5O7
زيادة ال�ضغط ورفع درجات احلرارة 
كلتا  ويف   Fe25O32 اىل  حت���ول 
من  هائلة  كمية  حت��ررت  احلالتني 

الأوك�ضجني ال�ضائل. 
الأوك�ضجني  ه����ذا  م�����ض��ري  وي��ب��ق��ى 
جم���ه���ول، ح��ي��ث م���ن امل��ح��ت��م��ل انه 
الأر�س  ب��اط��ن  �ضخور  م��ع  يتفاعل 
اأو قد يرتفع اىل طبقات لب الأر�س 
العليا. يقول العامل مك�ضيم بيكوف، 
اأن وجود هذا الأوك�ضجني يف باطن 
الأر�س يوؤدي يف جميع احلالت اىل 
معقدة  كيميائية  تفاعالت  ح�ضول 
مي��ك��ن��ه��ا ال��ت��اأث��ري يف م��ن��اخ الأر�����س 

وغالفها اجلوي.


