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)الفيكتوري 3( بطل 
�شباق )تريا�شينا( الأول

عربي ودويل

�شفارة الدولة بالقاهرة ت�رشف على توزيع حلوم الأ�شاحى 
املقدمة من الهالل الحمر وجمعية ال�شارقة للمحتاجني

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

23 اأكتوبر النطالق الر�شمي للحوار الوطني ..

اجلبهة ال�شعبية تتم�ّشك مب�شرية الرحيل يف نف�ص اليوم..!

•• دبي-وام:
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أع��ل��ن 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل عن م�شروع حتويل  �لدولة رئي�س جمل�س 
دبي �إىل مدينة ذكية مبا يكفل �إد�رة كافة مر�فق وخدمات �ملدينة عرب 
�ل�شرعة  ع��ايل  �الن��رن��ت  وت��وف��ر  ومر�بطة  ذكية  �إلكرونية  �أنظمة 
��شت�شعار يف كل مكان  �أجهزة  وتوزيع  �لعامة  �الأماكن  �ل�شكان يف  لكافة 
لتوفر معلومات وخدمات حية ت�شتهدف �النتقال لنوعية حياة جديدة 

جلميع �شكان وزو�ر �إمارة دبي. 
�إط��اق  �آل مكتوم خ��ال  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وق��ال �شاحب 
�شموه للم�شروع: ن�شتهدف من خال �مل�شروع �جلديد حت�شني �حلياة.. 
وحياة  دب��ي  مدينة  يف  جديد  و�ق��ع  ل�شنع  �لتكنولوجيا  ت�شخر  نريد 

و�أ�شاف �شموه م�شروع مدينة دبي  �لتنمية.  خمتلفة ومنوذج جديد يف 
�لذكية �شر�شخ طريقة جديدة يف �إد�رة �ملدن .. نتمنى تعميمها الحقا 
ب�شكل  �ملدينة  مع  �ل�شكان  �شرتبط  حيث  �ل��دول��ة..  مر�فق  كافة  عرب 
د�ئم عرب �شبكات عالية �ل�شرعة و�شرتبط �جلهات مع بع�شها لتوفر 
خدمات �أف�شل و�أ�شرع وبتكلفة �أقل .. نريد �أن ت�شل خدماتنا لكل طفل 
للجميع  نوعية حياة جديدة  ل�شنع   .. و�شائح  �أعمال  ورج��ل  و�شاب  و�أم 
و�إبد�عات   .. .. وفكر خمتلف  �ليوم حتتاج الأدو�ت جديدة  �ملدن  ف��اإد�رة 
من نوع جديد. وقال �شموه تتطور روؤيتنا مع �الأي��ام .. وتتغر قو�عد 
.. ومن خال جتربتنا  ودويل جديد  و�ق��ع علمي  مع  لتتكيف  �لتنمية 
�إبد�ع  .. بل  �لتنمية  �أنه ال يوجد منوذج د�ئم و�حد يف  �لطويلة تعلمنا 

د�ئم.. وتطوير ال يتوقف.   )�لتفا�شيل �س2(

   

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد للأعمال الإن�سانية تنفذ بنجاح 
برنامج م�ساعدات غذائية و�سحية وتعليمية لت�ن�س

•• اأبوظبي-وام:

�الن�شانية  ل��اع��م��ال  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  �ختتمت 
فعاليات برنامج للم�شاعد�ت �لغذ�ئية و�ل�شحية و�لتعليمية لتون�س 
�لتاميذ  و�آالف  �مل��ع��وزة  �الأ���ش��ر  م��ن  �الآالف  ع�شر�ت  منه  ��شتفادت 

وع�شر�ت �ملر�كز �ل�شحية �ملنت�شرة يف خمتلف �أنحاء تون�س.
و�أعلن معايل �أحمد جمعه �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة نائب 
�آل نهيان لاأعمال �الن�شانية �نه مت  رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�ملوؤ�ش�شة يف تون�س توزيع  من خال برنامج �مل�شاعد�ت �لذي نفذته 
�مل��ع��وزة  �ال���ش��ر  م��ن  �الآالف  ع�����ش��ر�ت  على  غ��ذ�ئ��ي��ة  �شلة  �آالف  ع�شرة 
�ىل  باال�شافة  �الحتياجات �خلا�شة  وذوي  �ل�شن  كبار  و�الف��ر�د من 
��شعاف  �شيارة  و12  مدر�شية  حقيبة  �آالف  خم�شة  من  �كرث  تقدمي 

و�كرث من 50 جهاز� طبيا مت ت�شليمها لوز�رة �ل�شحة �لتون�شية.
)�لتفا�شيل �س3(

بدء العمل يف اإن�ساء مبنى م�ست�سفى
 �سعم اجلديد بتكلفة 80 ملي�ن درهم 

•• راأ�س اخليمة- الفجر  

يف  جديد  تخ�ش�شي  م�شت�شفى  بناء  يف  مت�شارعة  بخطى  �لعمل  ب��د�أ 
منطقة �شعم على �شاطيء �لبحر �شعة 30 �شرير� بتكلفة تبلغ 80 

مليون درهم .
ومو�كبة  �ل��دول��ة  جل��ه��ود  ترجمة  �مل�شت�شفى  م�شروع  تنفيذ  وي��اأت��ي 
لنه�شتها وم�شرتها �لهادفة لتوفر �خلدمات �ل�شحية للمو�طنني 

يف كل �ملجاالت ب�شورة ع�شرية متطورة.
)�لتفا�شيل �س5(

ي�سمل ربط مرافق وخدمات املدينة ببع�سها وتوفري النرتنت عايل ال�سرعة يف كافة الأماكن العامة

حممد بن را�سد يعلن عن م�سروع
 حت�يل دبي اإىل مدينة ذكية 

ال�س�مال  و�سط  انتحاري  هج�م  يف  قتيل   15

مقتل ت�سعة اإرهابيني و�سبط طنني من املتفجرات يف ت�ن�س 

•• مقدي�شو-ا.ف.ب:

قتل 15 �شخ�شا على �القل �ل�شبت يف هجوم نفذه �نتحاري 
بح�شب  �ل�شومال،  بو�شط  بلدوين  مدينة  يف  مطعم  د�خ��ل 

�شهود.
و�علن قائد �شرطة منطقة هر�ن علي عبدي لوكالة فر�ن�س 
15 قتيا وع��دد� �كرب من �جلرحى. وكانت  بر�س �ح�شينا 

ح�شيلة �شابقة حتدثت عن 12 قتيا.
وت��ب��ن��ت �ل��ه��ج��وم ح��رك��ة �ل�����ش��ب��اب �ال���ش��ام��ي��ة �ل�����ش��وم��ال��ي��ة 
ب��ال��ق��اع��دة، وق���ال �ح��د ق��ي��ادي��ي �حل��رك��ة يف مدينة  �ملرتبطة 
�لهجوم  �ن  بر�س  لفر�ن�س  حممد  �ل�شيخ  �ملجاورة  بوالبورد 
�شنه �حد �ملجاهدين وقد متكن بف�شل �هلل من قتل �لعديد 

من �العد�ء بينهم جنود �ثيوبيون وجيبوتيون.

�ت�شال هاتفي مع وكالة  ��شلو علي يف  �ل�شاهد حممد  وقال 
12 جثة  فر�ن�س بر�س كان �الم��ر رهيبا، متكنت من تعد�د 

يعود بع�شها �ىل جنود ��شافة �ىل عدد كبر من �جلرحى.
وروى �شاهد �خر هو ح�شني علي �ن �ملطعم كان مكتظا حني 
فجر �النتحاري نف�شه. �شقط قتلى كثرون بينهم مدنيون.

جنود  وخ�شو�شا  ع�شكريون  �ملذكور  �ملطعم  يرتاد  ما  وع��ادة 
�ثيوبيني وجيبوتيني من قوة �الحتاد �الفريقي يف �ل�شومال 

و�شوماليني يتمركزون جميعا يف بلدوين.
وبح�شب �شكان يف �ملدينة، فان ع�شكريني من �لدول �لثاث 
كانو� جمتمعني الحت�شاء �ل�شاي يف هذ� �ملطعم عندما وقع 
�لهجوم. وبني �لقتلى زبائن ومارة. ود�ن �لرئي�س �ل�شومايل 
�لهجوم. وقال ح�شن �شيخ حممود �ن هذ� �لعمل �جلبان نفذه 

عنا�شر يت�شمون بالعنف ال يعرفون �ي �شيء عن �ال�شام.

•• تون�س-ا.ف.ب:

ت�شعة  مقتل  �ل�شبت  �لتون�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  �علنت 
�ره��اب��ي��ني خ���ال ع��م��ل��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة يف والي����ة ب��اج��ة 
)غرب( و�شبط طنني من �ملتفجر�ت وفق ما �فادت 

وكالة �النباء �لر�شمية.
جمموعة  قتلت  �ن  بعد  �لع�شكرية  �لعملية  وب���د�أت 
م�����ش��ل��ح��ة �ث��ن��ني م���ن ع��ن��ا���ش��ر �حل���ر����س �ل��وط��ن��ي يف 

منطقة مل ت�شلها �عمال �لعنف حتى �الن.
و���ش��رح �ل��ع��م��ي��د ت��وف��ي��ق �ل��رح��م��وين �ل��ن��اط��ق با�شم 
�لتون�شية  �ف��ادت وكالة �النباء  �لدفاع وفق ما  وز�رة 
ت�شعة عنا�شر  �لق�شاء على  �نه مت  �ل�شبت  �لر�شمية 
من �ملجموعة �الرهابية �ملتح�شنة يف جبل �لطو�يل 
مبعتمدية قباط بوالية باجة فيما �شلم عن�شر �آخر 
نف�شه خال عملية ع�شكرية يف والية باجة )غرب(.

و��شاف �لرحموين �نه مت �لعثور على حو�ىل طنني 
من �ملو�د �الولية �مل�شتعملة يف �شنع �ملتفجر�ت منها 
ما هو جاهز لا�شتعمال باال�شافة �ىل حقائب مليئة 

بالذخرة وجتهيز�ت للروؤية.
ومل تو�شح �لوكالة طبيعة تلك �ملتفجر�ت ومل يت�شن 

�الت�شال بوز�رة �لدفاع.
بد�ت  �لتي  �لع�شكرية  �لعمليات  �ن  �لرحموين  وقال 
�خلمي�س متو��شلة �ل�شبت و�ن �لطائر�ت �لع�شكرية 
�ملدفعية  وق�شفت  لا�شتعام  جوية  بطلعات  قامت 
�ل��ث��ق��ي��ل��ة �اله�����د�ف �مل�����ش��ب��وه��ة ومت �ق��ح��ام �ل��ع��رب��ات 
�ملجنزرة و�ملدرعة لاقر�ب من �لعنا�شر �ملتح�شنة 

باجلبل.
�جلمعة  �ع��ل��ن��ت  �لتون�شية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ان��ت 
�لق�شاء على عدة �رهابيني يف عملية �منية وع�شكرية 
جمموعة  على  �ل�شيطرة  �ج��ل  م��ن  �ل��ن��ط��اق  و����ش��ع��ة 
��شامية م�شلحة ي�شتبه يف �نها قتلت عن�شرين من 

�حلر�س �لوطني �خلمي�س.
ب��والي��ة  ق��ب��اط  �ل��ط��و�ي��ل يف معتمدية  وي��ق��ع ج��ب��ل 
باجة )�شبعني كلم غرب تون�س �لعا�شمة( حيث قتل 
بر�شا�س  ثالث  و��شيب  �خلمي�س  �حل��ر���س  عن�شر� 
جمموعة م�شلحة قال وزير �لد�خلية لطفي بن جدو 

�ن عدد �فر�دها ير�وح بني 20 �ىل 25 مقاتا.
ومل تتحدث �ل�شلطات �لتون�شية قبل هجوم �خلمي�س 
عن مقاتلني يف تلك �ملنطقة. وهي تو�جه منذ ��شهر 

مقاتلني ��شاميني عند �حلدود �جلز�ئرية.

عنا�شر �المن تعاين موقع �النفجار �لذي دمر جد�ر مبنى �ملخابر�ت �حلربية يف مدينة �ال�شماعيلية )رويرز(

جولة مكوكية للإبراهيمي متهيدا لعقد جنيف 2

ع�سرات القتلى يف تفجري وا�ستباكات قرب دم�سق

•• القاهرة-وكاالت:

�ن����ف����ج����ار يف م���ب���ن���ى ف����رع  وق�������ع 
مبحافظة  �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  ج��ه��از 
�الإ���ش��م��اع��ي��ل��ي��ة )���ش��رق �ل��ق��اه��رة(، 

بعد ظهر �م�س.
وقال �ملوقع �اللكروين ل�شحيفة 
و�شفه  حريقاً  �إن  �ل�شابع،  �ل��ي��وم 
ب��� �ل��ه��ائ��ل وق���ع مببنى �مل��خ��اب��ر�ت 
م��دِو،  �نفجار  �إث��ر  باالإ�شماعيلية 
و�ن��ط��ل��ق��ت �ل��ع��دي��د م���ن ���ش��ي��ار�ت 
�الإط���ف���اء و�الإ����ش���ع���اف و�ل��ق��ي��اد�ت 

�الأمنية ملوقع �حلدث.
و��شتهدف �عتد�ء ب�شيارة مفخخة 
�ل�شبت �ملبنى ما ��شفر عن ��شابة 
���ش��ت��ة ع�����ش��ك��ري��ني، وف����ق م���ا �ف���اد 

�جلي�س �مل�شري.
و�و����ش���ح �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �جلي�س 
�شفحته  على  علي  �حمد  �لعقيد 
ع���ل���ى م���وق���ع ف��ي�����ش��ب��وك �ن ���ش��ت��ة 
ع�شكريني ��شيبو� بجروح طفيفة، 
مندد� بعمل �رهابي يندرج يف �طار 
�الره��اب��ي��ة  �لعمليات  م��ن  �شل�شلة 

�جلبانة.
�منية  م�شادر  �ك��دت  جهتها،  م��ن 
لفر�ن�س بر�س �نه مت �لعثور على 

و��شتمعت �ملحكمة بدء� من �م�س 
�ل�شبت وملدة ثاثة �أيام يف جل�شات 
�شرية �إىل �شهادة عدد من �ل�شهود، 
منهم  ��شتدعاءهم،  طلبت  �لذين 
�للو�ء مر�د مو�يف مدير �ملخابر�ت 

�الأ�شبق.
ب��ي��ن��م��ا ق�����ررت �مل��ح��ك��م��ة ب��رئ��ا���ش��ة 
�لر�شيد،  كامل  حممود  �مل�شت�شار 
�أن تكون جل�شة يوم �الثنني �ملقبل 
ع��ل��ن��ي��ة، الإع�����ان �أق�����و�ل �ل�����ش��ه��ود 
للر�أي �لعام، ما عد� تلك �ملتعلقة 

باالأمن �لقومي �مل�شري.
بيان �شحايف:  �لر�شيد يف  و�أو�شح 
�إىل  �ل�شبت  �شت�شتمع  �ملحكمة  �أن 
�أق����و�ل �ل��ل��و�ء م���ر�د م���و�يف مدير 
وم�شطفى  �الأ����ش���ب���ق،  �مل���خ���اب���ر�ت 
ع��ب��د �ل��ن��ب��ي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �الأم���ن 
�أكتوبر   20 �الأحد  ويوم  �لقومي، 
����ش��ت��دع��اء �ل��دك��ت��ور ع��اط��ف عبيد 
وزير  �لدين  جمال  �أحمد  و�للو�ء 
�ل���د�خ���ل���ي���ة �الأ����ش���ب���ق و�مل��ه��ن��د���س 
�لبرول  وزي��ر  �إ�شماعيل  �شريف 
و�لطاقة، ويوم �الثنني �إىل �أقو�ل 
�للو�ء �أركان حرب �لرويني و�ملقدم 
عمر �لدردير رئي�س مباحث �شجن 

�ملنيا وقت �لثورة.

حمكمة  �ل���ق���اه���رة  يف  وت�����ش��ت��اأن��ف 
ج�����ن�����اي�����ات �ل�����ق�����اه�����رة �مل���ن���ع���ق���دة 
ب���اأك���ادمي���ي���ة �ل�����ش��رط��ة حم��اك��م��ة 
م����ب����ارك وجن���ل���ي���ه ج���م���ال وع����اء 
ووزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �الأ���ش��ب��ق حبيب 
�لعاديل و�شتة من كبار م�شاعديه، 
�تهامات بالتحري�س على قتل  يف 

�ملتظاهرين �إبان ثورة يناير.

�شيارة مفخخة �خرى على مقربة 
من �ملكان لكنها مل تنفجر.

�مل�������ش���ادر �ن �الع���ت���د�ء  و�����ش���اف���ت 
م���ادي���ة ج�شيمة  ب��ا���ش��ر�ر  ت�����ش��ب��ب 
�ل��ذي  �جل����د�ر  ت��دم��ر  �ىل  و�دى 
�لعديد  و�ح���ر�ق  باملبنى  يحوط 

من �ل�شيار�ت يف حميط �ملكان.
�ط��اق  �شمعو�  �ن��ه��م  �شهود  و�ك���د 

نار عند وقوع �النفجار.
�لرئي�س  و���ش��ل  �خ��ر  �شعيد  على 
�مل�����ش��ري �الأ���ش��ب��ق حم��م��د ح�شني 
م��ب��ارك، على م��ن ط��ائ��رة طبية 
جمهزة من مقر �إقامته �جلربية 
مب�شت�شفى �ملعادي �لع�شكري، �إىل 
بالقاهرة  �ل�شرطة  �أكادميية  مقر 

�جلديدة.

�مل��ح��ت��م��ل ح���ول �الأزم����ة  �ل��ث��اين  مل��وؤمت��ر ج��ن��ي��ف  للتح�شر 
خولة  �الإبر�هيم�ي  با�شم  �ملتحدث�����ة  وقال������ت  �ل�����ش��وري��ة.  
�لقاه�������رة،  بزي������ارة  ج��ول��ت��ه  ب���د�أ  تعلم�����ون  ك��م��ا  م��ط��ر: 
�لعيد  عطلة  ب�شبب  لكن  �ملنطقة،  يف  دول  ع��دة  و�شت�شمل 
�ل��زي��ار�ت مت تغيرها و�شيعلن عن هذه  ف��اإن مو�عيد ه��ذه 
�ملو�عيد تباعاً.  وب��دوره �شيعقد وزير �خلارجية �الأمركي 
جون كري يف لندن غد� �الثنني �جتماعاً حا�شماً ملا ُيعرف 
�أ�شدقاء �شوريا،  11 دولة من  مبجموعة لندن �لتي ت�شم 

بح�شب موقع �لعربية. 
من  �ملختلفة  �مل��و�ق��ف  تن�شيق  �إىل  �ل����دول  ه���ذه  و�شت�شعى 
موؤمتر جنيف 2 وحتديد موعد �نعقاده �إن �أمكن، وعر�شها 
يف  ي�شارك  �ل��ذي  �ل�شوري  �لوطني  �الئ��ت��اف  على  بالتايل 
هذ� �الجتماع.  يف �ملقابل �شيعقد �الئتاف �لوطني �ل�شوري 
حول  ق��ر�ر  الت��خ��اذ  �إ�شطنبول  يف  �ملقبل  �لثاثاء  �جتماعاً 
�أع�شائه  ب��ني  �لكبر  �النق�شام  بعد   2 جنيف  يف  �مل�شاركة 
حول �مل�شاركة من عدمها، و�لتي كان �أبرزها �إعان �ملجل�س 
�لوطني مقاطعة �ملوؤمتر وتهديده باالن�شحاب من �الئتاف 

�إن متت �مل�شاركة. 

•• بريوت-وكاالت:

قتل 16 عن�شر� من �لقو�ت �لنظامية �ل�شورية و15 مقاتا 
معار�شا �ل�شبت يف تفجر �نتحاري و��شتباكات بني �لقو�ت 
�لنظامية ومقاتلني معار�شني لها معظمهم ��شاميون يف 
بلدة �ملليحة جنوب �شرق �لعا�شمة �ل�شورية، بح�شب ما �فاد 

�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الن�شان.
وذكرت وكالة �النباء �ل�شورية �لر�شمية )�شانا( من جهتها 
�ن �لتفجر �وقع 15 جريحا بني �ملدنيني، من دون �ن تاأتي 

على ذكر ��شابات بني �لع�شكر.
وقال �ملر�شد يف بريد �لكروين �رتفع �ىل 15 عدد �شهد�ء 
�لكتائب �ملقاتلة �لذين ق�شو� خال �ال�شتباكات بني �لقو�ت 
�مل�شطفى  �حلبيب  و�ل��وي��ة  ط��رف  م��ن  �ل�شورية  �لنظامية 
وكتائب �شباب �لهدى وجبهة �لن�شرة و�حر�ر �ل�شام وجي�س 
�ال�شام من طرف �خر. وبد�أت �ال�شتباكات �شباحا بتفجر 
مقاتل من جبهة �لن�شرة نف�شه بعربة مفخخة على حاجز 
�لقو�ت �لنظامية يف حميط معمل تاميكو �لو�قع بني بلدة 

�ملليحة ومدينة جرمانا.

فر�ن�س  لوكالة  �لرحمن  عبد  ر�م��ي  �ملر�شد  مدير  و�و�شح 
بر�س �ن مقاتلي �ملعار�شة يحاولون �حكام �شيطرتهم على 
�حلاجز �لذي مت تفجره، م�شر� �ىل �لنظام ي�شن غار�ت 

جوية على �ملنطقة ملنع تقدم �ملقاتلني.
و��شار �ىل �ن �ال�شتياء على �حلاجز �ال�شر�تيجي و�ملنطقة 
�ملحيطة به من �شاأنه �ن يجعل مدينة جرمانا، �حد �ماكن 

ثقل �لنظام، مك�شوفة �مام مقاتلي �ملعار�شة.
يف �ملقابل، حتدثت �شانا عن تفجر �نتحاري نف�شه ب�شيارة 
�شركة  حميط  ف��ى  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  م��ن  ك��ب��رة  بكمية  مفخخة 
عند مدخل جرمانا من جهة  �لدو�ئية  لل�شناعات  تاميكو 
معظمهم  ��شابة  مو�طنا،   15 با�شابة  ت�شبب  م��ا  �ملليحة 

بليغة"، باال�شافة �ىل وقوع ��شر�ر مادية كبرة يف �ملكان.
عدم  ف�شل  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  جرمانا  �شكان  �حد  وق��ال 
�لك�شف عن هويته �ن ��شو�ت �القتتال )�لقادمة من خارج 

جرمانا( تدل على �ن �ال�شتباكات كانت عنيفة.
�الأخ�شر  �شوريا  �إىل  �خلا�س  �الأمم��ي  �ملبعوث  ب��د�أ  �شيا�شيا 
ت�شمل  باملنطقة،  جولة  �لقاهرة  من  �ل�شبت،  �الإبر�هيمي 
وطهر�ن  و�ل�شعودية  و�ل��ع��ر�ق  و�لكويت  و�الإم����ار�ت  دم�شق 

جل�سات �سرية لـ3 اأيام يف اإعادة حماكمة مبارك

هج�م اإرهابي يفجر مبنى املخابرات احلربية بالإ�سماعيلية 

الدين العام الأمريكي
 يتجاوز 17 تريلي�ن دولر

•• وا�شنطن-وام:

 17 �ل��والي��ات �ملتحدة  �ل��ع��ام يف  �ل��دي��ن  جت��اوز م�شتوى 
�أعلنته  م��ا  وف��ق  �ل��ت��اري��خ  يف  م��رة  الأول  دوالر  تريليون 
�لوز�رة على موقعها  وز�رة �خلز�نة �الأمريكية. وذكرت 
�المركية  �لفدر�لية  �لدولة  ل��دى  �ملر�كم  �لدين  �ن 
�الأمريكي  �لكوجنر�س  مو�فقة  بعد  �خلمي�س-  يوم  بلغ 
كان  وق��ت  دوالر يف  مليار   17027  - �شقفه  رف��ع  على 
 16700 زه��اء  عند  حم��دد�  للدين  �لقانوين  �ل�شقف 

مليار دوالر.
�ملا�شي  �الأرب��ع��اء  و�ف��ق  �الأمريكي قد  �لكوجنر�س  وك��ان 
�ملقبل  �ل�شابع من فرب�ير  �لدين حتى  �شقف  رفع  على 
�الأجهزة  من  �لعديد  وتعطل  �جلمود  من  �أ�شابيع  بعد 

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    05:00            
الظهر.......    12:07  
الع�رص........   03:31   
املغرب.....   05:52  

الع�ساء......   07:22

اأهل بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �اللكروين�لربيد �اللكروين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
�لنفط و�ل��غ��از.  �لعاملية يف جم��ال  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ه��ر  م��ع��د�ت وخ��دم��ات 
وخ�شو�شا حلول �لقيا�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�الأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات، �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �الأمان 

تغطي دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لا�شتف�شار �الت�شاالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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من  امل��ح��ررون  اللبناني�ن 
�س�ريا يف طريقهم اإىل بريوت 

•• انقرة-يو بي اأي:

ذكرت وكالة �أنباء �الأنا�شول 
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني  �أن  �ل���رك���ي���ة 
�ل��ت�����ش��ع��ة �ل���ذي���ن ك���ان���و� قد 
�ل�شورية  �أع���ز�ز  يف  خطفو� 
باتو� يف طريقهم �إىل بروت 
على من طائرة خا�شة بعد 

حتريرهم.
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اخلدمات العلجية اخلارجية تطلق حملة ت�عية ن�سائية يف مركز الرو�سة ال�سحي
بامل�شاكل �ل�شحية �لن�شائية و�لتي غالبا ما متنعهن من �لتما�س �مل�شورة 
�لتابعة  �ملن�شاآت  �إح���دى  ه��ي  �خل��ارج��ي��ة  �لعاجية  �خل��دم��ات  �لطبية. 
�خل��دم��ات  تاأ�ش�شت  وق��د  �شحة  �ل�شحية  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ل�شركة 
خدمات  من  فريد  مزيج  وتقدمي  ت�شهيل  بهدف  �خلارجية  �لعاجية 
�لتي  و�لرعاية �خلا�شة  �مل�شت�شفيات  تقدمها  �لتي  و�لعاج  �لت�شخي�س 

توفرها �لعياد�ت �ل�شغرة. وت�شمل خدمات �ملوؤ�ش�شة حاليا:
�ملر�كز �لعاجية �خلارجية

مر�كز �لفح�س و�ل�شحة �لوقائية
خدمات �ل�شحة �ملدر�شية
�حللول �لعاجية �ملتنقلة

وقالت �لدكتورة �فتتاح علي �أخ�شائية �لوالدة و�أمر��س �لن�شاء يف مركز 
�لوردي  �ل�شهر  باعتباره  عادة  �أكتوبر  ب�شهر  نحتفل  �ل�شحي:  �لرو�شة 
لرفع م�شتوى �لوعي حول �شرطان �لثدي يف جميع �أنحاء �لعامل وقد 
تغطية جميع  ن�شمن  لكي  نوفمرب  �شهر  لت�شمل  بتمديد حملتنا  قمنا 
تتناول  و�شوف  ب��امل��ر�أة.  �ملتعلقة  �الأخ��رى  �الأ�شا�شية  �ل�شحية  �لق�شايا 
�حلملة �ملفاهيم �خلاطئة �ل�شائعة بني �لن�شاء بخ�شو�س �شحتهن كما 
�شت�شلط �ل�شوء على �لك�شف �ملبكر عن �الأمر��س و�لذي يعد �أمر� بالغ 
�الأهمية لل�شفاء . و�شيتم �إجر�ء حملة �لتوعية من قبل فريق طبي موؤهل 
حتت �إ�شر�ف �لدكتورة �فتتاح. وتهدف �حلملة �إىل تقدمي �ال�شت�شار�ت 
�لك�شف عن �شرطان  للمر�شى حول ق�شايا طبية خمتلفة تر�وح من 

�لكي�شات  �ملتعدد  �ملبي�س  متازمة  �إىل  �ل��ث��دي  و�شرطان  �ل��رح��م  عنق 
و�نقطاع �لطمث ومتازمة ما قبل �حلي�س كما �شتتناول �حلملة �أي�شا 
�أبو�بها  �حلملة  وتفتح  �الأ�شرة.  وتنظيم  و�لعقم  �لطمث  غ��ز�رة  م�شائل 
�ل�شحي  �لرو�شة  مركز  يف  موعد  غر  من  �أو  مبوعد  �شو�ء  للمر�شى 
�مل��ر�أة  تخ�س  �لتي  و�الخ��ت��ب��ار�ت  �لفحو�شات  �لتوعوية  �مل��ب��ادرة  وتوفر 
و�لفح�س �ل�شريري للثدي وكذلك ور�س عمل حول �حلمل و�الأمومة. 
و�أ�شافت �لدكتورة �فتتاح: توؤكد هذه �ملبادرة �لتز�م �خلدمات �لعاجية 
�خلارجية بتقدمي خدمات �لرعاية �ل�شحية �ملتميزة للمجتمع من �أجل 
�شمان �شحته ورفاهيته �لعامة. وناأمل �أن ت�شاهم مثل هذه �لرب�مج يف 
عادة  يلت�شق  �لذي  باحلرج  �ل�شعور  �أو  �لثقافية  �حل�شا�شيات  �حلد من 

•• اأبوظبي -وام:

ت�����ش��ت��ع��د �خل���دم���ات �ل��ع��اج��ي��ة �خل���ارج���ي���ة �ل��ت��اب��ع��ة ل�����ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي 
ن�شائية يف مركز  توعية  �أول حملة  الإط��اق  �ل�شحية �شحة  للخدمات 
�لرو�شة �ل�شحي بني 21 �أكتوبر و28 نوفمرب �ملقبل. وتهدف �ملبادرة 
�أهمية  على  و�ل��ت��اأك��ي��د  �ملجتمع  يف  ل��ل��م��ر�أة  �حل��ي��اة  نوعية  حت�شني  �إىل 
�لن�شاء  ل��دى  �ل�شرطان  مثل  �خل��ط��رة  ل��اأم��ر����س  �ملبكر  �لت�شخي�س 
�لعاجية  �خلدمات  تعر�س  ذلك  �إىل  وباالإ�شافة  �الأع��م��ار.  جميع  من 
�خلارجية �أحدث �لتقنيات و�خلدمات �لتي تقدمها يف جماالت �لتوليد 
و�أمر��س �لن�شاء يف مر�كز �لرعاية �ل�شحية �لتي تديرها �شركة �شحة. 

ي�سمل ربط مرافق وخدمات املدينة ببع�سها وتوفري النرتنت عايل ال�سرعة يف كافة الأماكن العامة

حممد بن را�سد يعلن عن م�سروع حت�يل دبي اإىل مدينة ذكية 
نريد �سنع واقع جديد ل�سعبنا .. وحياة خمتلفة لأبنائنا .. ومن�ذج عاملي جديد يف التنمية

اله�ية ت�قع مذكرة تفاهم مع الأمم املتحدة لتط�ير م�ساريع اله�ية الرقمية

مرور اأب�ظبي حتث اأولياء اأم�ر الطلب على ال�سكنى قرب عملهم لتجنب م�ساق التنقل والقيادة ل�ساعات ط�يلة

ويل عهد دبي: مدينة دبي �ستك�ن خمتربا عامليا مفت�حا لكافة التطبيقات الذكية والتفاعلية •• دبي-وام:

�أع����ل����ن ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل عن 
�إىل مدينة  م�����ش��روع حت��وي��ل دب��ي 
ذكية مبا يكفل �إد�رة كافة مر�فق 
وخ����دم����ات �مل���دي���ن���ة ع���رب �أن��ظ��م��ة 
�إل���ك���رون���ي���ة ذك���ي���ة وم���ر�ب���ط���ة 
�ل�شرعة  ع��ايل  �النرنت  وتوفر 
�لعامة  �ل�شكان يف �الأماكن  لكافة 
كل  يف  ��شت�شعار  �أج��ه��زة  وت��وزي��ع 
مكان لتوفر معلومات وخدمات 
لنوعية  �النتقال  ت�شتهدف  حية 
ح����ي����اة ج�����دي�����دة جل���م���ي���ع ���ش��ك��ان 
وق���ال �شاحب  دب���ي.  �إم���ارة  وزو�ر 
ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�شموه  �إط����اق  خ���ال  م��ك��ت��وم  �آل 
خال  م��ن  ن�شتهدف  للم�شروع: 
�حلياة  حت�شني  �جل��دي��د  �مل�شروع 
. ن���ري���د ت�����ش��خ��ر �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ل�شنع و�قع جديد يف مدينة دبي 
وحياة خمتلفة ومنوذج جديد يف 
م�شروع  �شموه  و�أ���ش��اف  �لتنمية. 

•• اأبوظبي -وام:

ي�������وؤدي �الخ���ت���ن���اق �مل��������روري ع��ل��ى 
����ش���اع���ات  �ل����ط����رق �خل����ارج����ي����ة يف 
�ل�������ذروة خ����ال ف���رت���ي �ل�����ش��ب��اح 
وعند �لظهرة �إىل حدوث �لكثر 
بالن�شبة  و�مل�شكات  �الأزم����ات  م��ن 
يدر�شون  �ل��ذي��ن  �مل��د�ر���س  لطاب 
�أب��وظ��ب��ي فيما تقع  د�خ���ل ج��زي��رة 
بني  وم��ن  �ملدينة  خ��ارج  م�شاكنهم 
ه���ذه �مل�����ش��اك��ل �ل��ت��اأخ��ر ع��ن موعد 
�لذهاب يف وقت مبكر  �أو  �لدر��شة 
�لطريق  ومفاجاآت  للزحام  تفاديا 
غ���ر �ل�������ش���ارة يف ب��ع�����س �الأح���ي���ان 
�مل��رك��ب��ة  ق��ائ��د  ك���ان  �إذ�  خ�����ش��و���ش��ا 

�ملدر�شية غر موؤهل للقيادة.
وحول �مل�شاكل �ملرورية �لتي تو�جه 
�أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ودور  �ل���ط���اب 
حممد  �أو����ش���ح  ح��ل��ه��ا  يف  للتعليم 
�لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري  �شامل 
ل���ق���ط���اع �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل���در����ش���ي���ة يف 
لدى  �أن  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س 
�ملد�ر�س �حلكومية توزيعا جغر�فيا 
خلدمة جميع �الأحياء بحيث تكون 
�لطالب  �شكن  من  قريبة  �ملدر�شة 

•• اأبوظبي-وام:

تهدف  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  للهوية  �الإم�����ار�ت  هيئة  وق��ع��ت 
�لرقمية  �لهوية  مل�شاريع  �لتحتية  �لبنى  تطوير  جم��ال  يف  �ل��ت��ع��اون  �إىل 
على  �ملتقدمة  �لهوية  بر�مج  تطوير  يف  �الإم���ار�ت  جتربة  من  و�ال�شتفادة 

�مل�شتوى �لعاملي.
و�تفقت �لهيئة و�الأمم �ملتحدة مبوجب مذكرة �لتفاهم على تنفيذ مبادر�ت 
�ملعرفة  جمتمع  ودع��م  �مل�شتد�مة  �لتنمية  جم��االت  يف  م�شركة  وم�شاريع 
على �ل�شعيد �لعاملي من خال تنظيم موؤمتر�ت دولية وور�س عمل و�إعد�د 

بحوث علمية متخ�ش�شة.
�شعادة  بح�شور  نيويورك  يف  �ملتحدة  �الأمم  مبقر  �التفاقية  توقيع  ج��رى 
للهوية  �الإم���ار�ت  ع��ام هيئة  �ملهند�س علي حممد �خل��وري مدير  �لدكتور 
و�ل�شيد فين�شينزو �أكو�رو �مل�شوؤول عن �شعبة �الإد�رة �لعامة و�إد�رة �لتنمية و 

�إد�رة �ل�شوؤون �القت�شادية و�الجتماعية لدى �الأمم �ملتحدة.
وقدم �لدكتور �خلوري على هام�س توقيع مذكرة �لتفاهم ورقة عمل �أكد 
�إىل رفع  �الإم���ار�ت  دول��ة  �لر�شيدة يف  للقيادة  �ل���دوؤوب  �ل�شعي  من خالها 
�مل�شتمر  و�لتطوير  و�لريادة  �لتميز  ثقافة  وتبني  �حلكومي  �لقطاع  كفاءة 
دول  �أف�شل  م��ن  ت��ك��ون  �أن  على  وعزمها  عامليا  �الإم����ار�ت  مكانة  ي��ع��زز  مب��ا 
�لعامل وفقا ل� روؤية �الإمار�ت 2021 و �لروؤية �القت�شادية 2030 الإمارة 
�أبوظبي ..وقال �إن حكومة �الإمار�ت و�شعت روؤية �شاملة ومتكاملة لتطوير 
وهي  �أر�شها  على  وللمقيمني  ملو�طنيها  و�خلدماتية  �حلياتية  �ملنظومة 
�مل�شتويات تهدف  كافة  تنموية م�شتد�مة على  بيئة  تعمل جاهدة لتطوير 

�لعامة  �الإد�رة  �شعبة  بالوكالة عن  �مل�شوؤول  �أك��و�رو  �ل�شيد فين�شينزو  وقال 
و�إد�رة �لتنمية و �إد�رة �ل�شوؤون �القت�شادية و�الجتماعية لدى �الأمم �ملتحدة 
�إن هيئة �الإمار�ت للهوية موؤ�ش�شة �بتكارية ونحن يف �الأمم �ملتحدة نتطلع 

لبناء �شر�كة ر�ئدة وناجحة ومثمرة معها .
و�أكد �ل�شيد ريت�شارد كربي �مل�شت�شار �الإقليمي لدى �الأمم �ملتحدة يف �إد�رة 
�ل�شر�كة بني  �إن  �حلكومة �الإلكرونية لل�شوؤون �القت�شادية و�الجتماعية 
�الأمم �ملتحدة وهيئة �الإمار�ت للهوية هي فر�شة لدعم �لهيئة نحو حتقيق 
�أهد�فها �لطموحة وهي فر�شة ملنظمتنا لتعميم �لفائدة من جتربة �لهيئة 

على �ل�شعيد �لعاملي.
�الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة  يف  ممثلة  �مل��ت��ح��دة  و�الأمم  �لهيئة  و�ت��ف��ق��ت 
على  لها  �لتابعتني  �لتنمية  و�إد�رة  �لعامة  �الإد�رة  �شعبة  و  و�الجتماعية 
عامة  وخ��دم��ات  و�إد�رة  حوكمة  �إىل  �ل��و���ش��ول  ت�شجيع  جم��ال  يف  �ل��ت��ع��اون 
�شالح  على  و�لركيز  و�مل�شوؤولية  و�ل�شفافية  و�لكفاءة  بالفاعلية  متتاز 
�ملو�طن و�مل�شاهمة يف حت�شني برنامج �لتحول �إىل �لتعامات �الإلكرونية 

�حلكومية يف دولة �الإمار�ت.
�لتقنية  �لنظم  م��ن  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ال���ش��ت��ف��ادة  على  حر�شهما  �جل��ان��ب��ان  و�أك���د 
و�خلرب�ت �ملتوفرة لدى كل منهما و�مل�شاهمة يف بناء قدر�ت �ملو�رد �خلا�شة 
وذل���ك يف جم���االت �حلوكمة  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �الإل��ك��رون��ي��ة يف  باحلكومة 

�ملفتوحة و�لبيانات �لكبرة و�الندماج �الجتماعي.
ونوه �مل�شوؤولون باإ�شد�ر�ت هيئة �الإمار�ت للهوية يف جمال �لبحث �لعلمي 
�لتي مت توفرها يف �ملكتبة �لعامة لاأمم �ملتحدة و�شمن مكتبتها لل�شوؤون 
�القت�شادية و�الجتماعية و�لتي مت حتميل ن�شخ �إلكرونية منها على �ملوقع 

يف �لدرجة �الأوىل الإ�شعاد �لنا�س و�ل�شالح �لعام.
و�أكد حر�س هيئة �الإمار�ت للهوية على رفع ��شم �الإمار�ت عاليا و�لتعريف 
باالإجناز�ت �ملتتالية للدولة يف خمتلف �ملحافل �لدولية وعلى �لتعاون �جلاد 
مع خمتلف �ملنظمات �الأممية �لر�ئدة يف جمال �لهوية �ملتقدمة وتطوير 
�لعمل �حلكومي وتعزيز ممار�شات �لبحث �لعلمي و�شوال �إىل بناء جمتمع 
و�قت�شاد �ملعرفة ومبا ي�شاهم يف تر�شيخ مكانة �الإمار�ت �لتناف�شية وريادتها 

كي تغدو �لرقم و�حد يف �شتى �مليادين.
و��شتعر�س �لدكتور �خلوري �خلطة �ال�شر�تيجية لهيئة �الإمار�ت للهوية 
2010 - 2013 وخطتها �جلديدة 2014 - 2016 وعدد� من �مل�شاريع 
و  �لرقمية  �لهوية  م�شروع  مقدمتها  ويف  �لهيئة  تنفذها  �لتي  �حليوية 
نظام  دور  مو�شحا  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �الإل��ك��روين  �لربط  م�شروع 

�ل�شجل �ل�شكاين يف دعم �تخاذ �لقر�ر.
�الإم��ار�ت  دول��ة  بروؤية  �الجتماع  هام�س  على  �الأمم��ي��ون  �مل�شوؤولون  و�أ���ش��اد 
مو�طنيها  حياة  ونوعية  ج��ودة  حت�شني  نحو  قيادتها  طموح  على  و�أث��ن��و� 
ويف  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  �ل���دويل  �ل�شعيد  على  �ل��ري��ادة  لتحقيق  و�شعيها 

موؤ�شر �حلكومات �الإلكرونية.
�أ�شاد �مل�شوؤولون باجلهود �لتي تبذلها هيئة �الإم��ار�ت للهوية لتطوير  كما 
منظومة متقدمة الإد�رة �لهوية �ل�شخ�شية ل�شكان دولة �الإمار�ت ..منوهني 
وحمفز�  �ملمار�شات  الأف�شل  مرجعا  جعلتها  �لتي  و�إجن��از�ت��ه��ا  بتجربتها 
تعزيز  �مل�شاهمة يف  �ملهام نحو  بنف�س  �لتي ت�شطلع  للموؤ�ش�شات �حلكومية 
�أمن جمتمعاتها ودعم م�شاريع �حلكومة �الإلكرونية وت�شهيل �خلدمات يف 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س.

�الإلكروين لاأمم �ملتحدة بهدف �إتاحتها للباحثني و�لر�غبني باال�شتفادة 
منها يف جمال تطوير وتعزيز مفاهيم �أنظمة �لهوية �لذكية وتطبيقاتها 
�ملتقدمة وغرها من �ملجاالت منوهني بحر�س �لهيئة على م�شاركة نتاجها 

�لبحثي و�لعملي على نطاق عاملي.
يف  �مل�شوؤولون  قدمها  �لتي  �لعرو�س  بع�س  �إىل  �خل��وري  �لدكتور  و��شتمع 
�الأمم �ملتحدة عن �لتطوير و�البتكار �حلكومي كما قام بزيارة مكتبة �الأمم 
�ملكتبة  يف  �ملتوفرة  �لهيئة  �إ���ش��د�ر�ت  على  �طلع  حيث  مانهاتن  يف  �ملتحدة 
�أك��رث م��ن �شعيد يف  �الإم����ار�ت على  ل��دول��ة  �لتجربة �حلية  و�ل��ت��ي تعر�س 
�شعيها �لدوؤوب لتغدو من �أف�شل دول �لعامل يف �إطار روؤية �الإمار�ت 2021 

. و روؤية �أبوظبي 2030 
�أفكار  �ل��ر�ب��ع  �لعلمي  �لبحثي  كتابها  م��وؤخ��ر�  �أ���ش��درت  ق��د  �لهيئة  وك��ان��ت 
و�لفكرية  �لعلمية  و�لدر��شات  �الأبحاث  من  جمموعة  ي�شم  �ل��ذي  نقدية 
و�الإد�رة  �الإلكرونية  �ملتقدمة و�حلكومة  �لهوية  �أنظمة  �إد�رة  يف جماالت 
خال  �ملحكمة  �لدولية  �ملجات  من  عدد  يف  ن�شرت  و�لتي  �ال�شر�تيجية 

�لعام 2012.
ح�شر �الجتماع �ملو�شع - �لذي عقد على هام�س توقيع مذكرة �لتفاهم - 
عدد من كبار �مل�شوؤولني يف �الأمم �ملتحدة من �شعبة �الإد�رة �لعامة و�إد�رة 
�لتنمية فرع �القت�شاد و�ل�شوؤون �الجتماعية من بينهم �لدكتور جون ماري 
كوزيا �ملدير �مل�شوؤول رئي�س فرع �الإد�رة �لعامة وتطوير �لقدر�ت و�ل�شيدة 
كربي  ري��ت�����ش��ارد  و�ل�شيد  �ل��ق��در�ت  تنمية  مكتب  رئي�شة  �أوف��ي�����ش��ي  م���اري 
�الإلكرونية  �حلكومة  �إد�رة  يف  �ملتحدة  �الأمم  ل��دى  �الإقليمي  �مل�شت�شار 

لل�شوؤون �القت�شادية و�الجتماعية وعدد من �مل�شوؤولني يف �الأمم �ملتحدة. 

�الت�������ش���االت ق��ري��ب��ة �مل���ج���ال.�أه���م 
دع���ائ���م م��ن��ظ��وم��ات �الت�������ش���االت 
�حلديثة �لتي توؤ�ش�س لبناء �ملدن 
و�شت�شاهم  �ل��ع��امل.  ح��ول  �لذكية 
�لا�شلكية  �ل�شبكات  تكنولوجيا 
�الت�شاالت  وتكنولوجيا  طى-ئى 
�مل��ث��ال  ق��ري��ب��ة �مل��ج��ال ع��ل��ى �شبيل 
يف م��ع��رف��ة �ل���ع���رو����س �خل��ا���ش��ة 
ت��ل��ك  يف  �مل���ت���اج���ر  يف  �مل����ت����و�ف����رة 
�للحظة من خال توجيه حامل 
�ملعني.  �ملتجر  �لذكي �ىل  �لهاتف 
ك��ذل��ك ���ش��ت��وف��ر م��ع��ل��وم��ات ح��ول 
�ملو�قع �لرئي�شية يف �الإم��ارة مثل 
�ل�شائحني  لتعريف  خليفة  ب��رج 
�ل���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون ه���و�ت���ف ذك��ي��ة 
باملعامل �لرئي�شية وهويتها وتاريخ 
�ل��ب��ن��اء وع����دد �ل��ط��و�ب��ق وغ��ره��ا 
�لرفيهية  �لوجهات  ع��ن  ف�شا 
و�خل����دم����ات �الأخ�������رى �مل��ت�����ش��ل��ة. 
و���ش��ت��ع��زز ه���ذه �مل���ب���ادرة م��ن ق��درة 
و�ملناف�شة  �ال���ش��ت��د�م��ة  ع��ل��ى  دب���ي 
ع����رب ت���وظ���ي���ف �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
�ل��ذك��ي��ة و�ل��ت��ي ت��رك��ز على تطبق 
كافة  يف  �حلو�شبة  تكنولوجيات 

�أركان ومر�فق �الإمارة. 

م���دي���ن���ة دب�����ي �ل���ذك���ي���ة ���ش��ر���ش��خ 
 .. �مل��دن  �إد�رة  طريقة ج��دي��دة يف 
كافة  تعميمها الحقا عرب  نتمنى 
�شرتبط  حيث  �ل��دول��ة..  مر�فق 
�مل��دي��ن��ة ب�شكل د�ئ��م  �ل�����ش��ك��ان م��ع 
ع����رب ����ش���ب���ك���ات ع���ال���ي���ة �ل�����ش��رع��ة 
و���ش��رت��ب��ط �جل��ه��ات م��ع بع�شها 
ل��ت��وف��ر خ��دم��ات �أف�����ش��ل و�أ���ش��رع 
ت�شل  �أن  ن��ري��د   .. �أق���ل  وبتكلفة 
ل��ك��ل ط��ف��ل و�أم و���ش��اب  خ��دم��ات��ن��ا 
ل�شنع   .. و���ش��ائ��ح  �أع���م���ال  ورج����ل 
للجميع  ج���دي���دة  ح���ي���اة  ن��وع��ي��ة 
�ليوم حتتاج الأدو�ت  �مل��دن  ف��اإد�رة 
 .. خم���ت���ل���ف  وف����ك����ر   .. ج�����دي�����دة 
و�إب��د�ع��ات من نوع جديد ..وق��ال 
�شموه تتطور روؤيتنا مع �الأيام .. 
لتتكيف  �لتنمية  ق��و�ع��د  وتتغر 
 .. ودويل جديد  علمي  و�ق��ع  م��ع 
وم����ن خ����ال جت��رب��ت��ن��ا �ل��ط��وي��ل��ة 
د�ئم  �أن��ه ال يوجد من��وذج  تعلمنا 
�إب�����د�ع  ب���ل  �ل��ت��ن��م��ي��ة ..  و�ح�����د يف 

د�ئم.. وتطوير ال يتوقف .

�لطق�س  ح��ال��ة  ح����ول  م��ع��ل��وم��ات 
و�لطو�رئ  و�لنقل  �ل�شر  وحركة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م  ذك�����ي�����ة يف  وخ������دم������ات 
و�ل�������ش���ح���ة ب���االإ����ش���اف���ة ل��ت��وف��ر 
خ����دم����ات ت��رف��ي��ه��ي��ة و���ش��ي��اح��ي��ة 
ب���ط���ري���ق���ة ج�����دي�����دة ك���امل���ط���اع���م 
�لذكية وخدمات �لطر�ن �لذكية 
�شيتم  كما  �لذكية  �مل��رور  و�أنظمة 
�لركيز �أي�شا على �إد�رة �خلدمات 
�القت�شادية �ملقدمة للم�شتثمرين 
ورج����ال �الأع���م���ال ب��ط��ري��ق��ة ذكية 
�لبور�شة  ك��خ��دم��ات  وم��ر�ب��ط��ة 
�ل����ذك����ي����ة و�مل������و�ن������ئ و�جل����م����ارك 
�أج��ه��زة  �أن  كما  وغ��ره��ا.  �لذكية 
على  �مل��وزع��ة  �لذكية  �ال�شت�شعار 
دور�  �شتلعب  �ملدينة  �أرج���اء  كافة 
رئ��ي�����ش��ي��ا يف ت���وف���ر ك���اف���ة ه���ذه 
بطريقة  و�خل���دم���ات  �مل��ع��ل��وم��ات 
غ���ر حم�����ش��و���ش��ة وب���دق���ة ع��ال��ي��ة 
بطريقة  �ل�شكان  كافة  و�شربط 
�شمو  و�أك��د  مبدينتهم.  �شخ�شية 
م��ب��ادر�ت  كافة  �أن  دب��ي  عهد  ويل 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
. وت�شتخدم �ملدينة �لذكية بيانات 
�إل���ك���رون���ي���ة م��ت��ك��ام��ل��ة وت��ت�����ش��ل 
منظومات  ط��ري��ق  ع��ن  ببع�شها 
م��ع��ل��وم��ات��ي��ة و���ش��ب��ك��ات م��ت��ز�م��ن��ة 
�ملدينة  �أم���ور  تنظيم  على  للعمل 
ب����االع����ت����م����اد ع���ل���ى �حل���و�����ش���ي���ب 
على  وتعتمد  �خلا�شة  و�ل��رب�م��ج 
�حلو�شبة  وتكنولوجيا  �النرنت 
حتتية  ب��ن��ي��ة  لتنفيذ  �ل�����ش��ح��اب��ي��ة 
�مل��دي��ن��ة  �إد�رة  ت�����ش��م��ل  وخ���دم���ات 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة 
و�الأم�����ن �ل��ع��ام و�ل��ن��ق��ل و�مل��ر�ف��ق 
�عتماد�  و�أك��رث  �أكرث كفاءة  ب�شكل 
تعتمد  ك��م��ا  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى 
�ال�شت�شعار  و�أدو�ت  �أج��ه��زة  على 
موزعة على كافة �ملو�قع �حليوية 
وتهدف  �الإم�����ارة.  يف  و�لرئي�شية 
�إىل  �أ�شا�شي  ب�شكل  �لذكية  �مل��دن 
ت��وط��ي��د ع���اق���ات �ل���ت���ع���اون بني 
�ملدينة ومو�طنيها و�ملقيمني فيها 
عرب تعزيز تر�بط مر�فق و�أركان 

�إىل ذلك �أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �أن  دب����ي  ع��ه��د  ويل 
تنفيذ  ف�����ور� يف  ب��ال��ب��دء  ت��ق�����ش��ي 
�مل�����ش��روع �جل��دي��د و�ل����ذي يعترب 
��شتكماال  ت��اأت��ي  متطورة  مرحلة 
مل�����ش��روع �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة �ل��ذي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم يف 
�جلهات  فيه  وقطعت  �شابق  وق��ت 
�حل��ك��وم��ي��ة ���ش��وط��ا ك���ب���ر� .. يف 
حمور  ه��م  �ل�شكان  �شيكون  ح��ني 
بنية  �مل�شروع �حل��ايل عرب توفر 
حتتية متطورة لهم وربطهم مع 
�شبكات  عرب  �ملدينة  �إد�رة  �أنظمة 
عالية �ل�شرعة يف �الأماكن �لعامة 
�لعمود  �شت�شكل  ب�شرية  و�أل��ي��اف 
�ل����ف����ق����ري ل���ل���م�������ش���روع �جل���دي���د 
معلومات  ت��وف��ر  ع��ل��ى  و�شتعمل 
ح��ي��ة وم��ت��ن��وع��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��دي��د 
بحياتهم  �ملرتبطة  �مل��ج��االت  م��ن 
�مل�شروع �جلديد  �ليومية. ويوفر 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وم�شاريع 
م��ك��ت��وم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
�ملتعلقة بالتكنولوجيا و�النرنت 
�ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا خ����ال �ل�����ش��ن��و�ت 
�أننا كنا  �إىل  �الأخ��رة كانت ت�شر 
م��دي��ن��ة خمتلفة  ب���اجت���اه  ن�����ش��ر 
.. وخ���دم���ات خم��ت��ل��ف��ة.. وح��ي��اة 
جديدة يف �إمارة دبي لكافة �لزو�ر 

و�ملقيمني.
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أو�شح   
حم��م��د ب���اأن م��دي��ن��ة دب���ي �شتكون 
لكافة  مفتوح  عاملي  �أك��رب خمترب 
�لتطبيقات �لتفاعلية و�حلكومية 
�أدع���و �جلميع الأن   : �شموه  وق��ال 
ي��ك��ون��و� ج����زء� م��ن ه���ذه �ل��رح��ل��ة 
وك����ذل����ك �أدع��������و ك����اف����ة �خل�����رب�ء 
يف  معنا  �مل�شاركني  و�ملتخ�ش�شني 
�أن  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  جيتك�س  معر�س 
معنا  وي�����ش��اه��م��و�  �إل��ي��ن��ا  ين�شمو� 
 .. ل��ل��ح��ي��اة  ل�شنع من���وذج ج��دي��د 
ومنوذج جديد يف �إد�رة �ملدن وفق 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ملتجددة  �لروؤية 

با�شتخد�م  ببع�س  بع�شها  �ملدينة 
�لتطبيقات  �أك��رب عدد ممكن من 
�ل��ذك��ي��ة و�ل���رك���ي���ز ع��ل��ى خ��دم��ة 
حياتهم  يف  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني 
�ل��ي��وم��ي��ة م���ن خ����ال �مل��ع��ل��وم��ات 
وح��رك��ة  �ل��ط��ق�����س  ح���ول  �لعملية 
�ل�شر وخدمات �لنقل و�شوال �إىل 
ميكن  بحيث  �ل���ط���و�رئ  خ��دم��ات 
لتخفيف  �ل��ط��رق  حركة  مر�قبة 
�الزدحام وتاأمني معلومات �أف�شل 

حول �لو�قع �ملعي�شي. 
بكافة فروعها  �الت�شاالت  ومتثل 
�ملجتمعات  لبناء  �أ�شا�شيا  حم��ور� 
�شمنها  م���ن  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �ل���ذك���ي���ة 
�الت�������ش���االت ب���ني �الأف��������ر�د وب��ني 
�ل���ن���ا����س وجم���ت���م���ع���ات �الأع����م����ال 
ب��ح��ي��ث ت��ت��م��ح��ور ج��م��ي��ع��ه��ا ح��ول 
�الإن�����������ش�����ان. وت���ع���ت���رب �ل�����ش��ب��ك��ات 
و�لا�شلكية  �لب�شرية  �ل�شلكية 
�ل�شرعة  وعالية  �لنطاق  عري�شة 
م����ث����ل ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �ل�������ش���ب���ك���ات 
وتكنولوجيا  ط��ى-ئ��ى  �لا�شلكي 

بالتن�شيق  ي��ت��م  ذل���ك  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
م���ع م��و����ش��ات �الإم�������ار�ت ت��اأم��ني 
خ���ط���وط ���ش��ر ب���ا����ش���ات �مل��در���ش��ة 
وف���ق���ا ال����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ات وخ��ط��ط 
متقدمة لتفادي �لزحام كما تنظم 
م��و����ش��ات �الإم�����ار�ت حم��ا���ش��ر�ت 
وور�س عمل دورية لل�شائقني تتعلق 
بكيفية تاأمني �لطفل قبل �ل�شعود 
�إىل �حلافلة و�أثناء وجوده د�خلها 

وكيفية �لنزول منها.
جمل�س  �أن  �إىل  �ل��ظ��اه��ري  و�أ���ش��ار 
م��ن خال  وف��ر  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
للمر�حل  �شنو�ت  �خلم�س  م�شروع 
�ل��ت��ي ت�شتمل ع��ل��ى ري��ا���س  �ل��دن��ي��ا 

�الأط����ف����ال و�مل����ر�ح����ل �الب��ت��د�ئ��ي��ة 
د�خل  �لتاميذ  لتاأمني  م�شرفني 
وخارج �حلافلة �ملدر�شية باالإ�شافة 
�إىل ذلك ي�شارك �ملجل�س بالتعاون 
م��ع مديرية �مل���رور و�ل��دوري��ات يف 
حملة �لتوعية �ملرورية �لتي تنظم 
�لدر��شي للطاب  �لعام  مع بد�ية 
و�ل�������ش���ائ���ق���ني ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ق��و�ع��د 

�ل�شر و�ملرور.
ون��ا���ش��د �ل��ظ��اه��ري �أول���ي���اء �الأم���ور 
�مل���ك���ان  ب����ال����وق����وف يف  �الل������ت������ز�م 
خ��روج  �أث��ن��اء  لانتظار  �ملخ�ش�س 
�ل����ط����اب م����ن �مل�����د�ر������س ت���ف���ادي���ا 
ل��ت��ك��د���س �ل�����ش��ي��ار�ت �أم�����ام ب��و�ب��ات 

�ملد�ر�س.
�مل�شت�شار  ع��ب��ا���س  ع��دن��ان  و�أو����ش���ح 
�لنه�شة  م���د�ر����س  يف  �الأك����ادمي����ي 
�ملدر�شة  طاب  �أغلب  �أن  �لوطنية 
يقطنون د�خل مدينة �أبوظبي فيما 
مناطق  يف  �الآخ���ر  �لبع�س  يقطن 
�ملدر�شة على  �إد�رة  و  �ملدينة  خ��ارج 
ع��ل��م ب���اإزدح���ام �ل��ط��رق �خل��ارج��ي��ة 
يف ���ش��اع��ات �ل�����ذروة م��ا ي����وؤدي �إىل 
تاأخر �لطاب عن �حل�شة �الأوىل 
�أو �ل�����ش��ب��اب  ب�����ش��ب��ب �ل���زح���ام  �إم����ا 
�لتعامل  يتطلب  مم��ا  و�حل�����و�دث 
�ملرونة  من  بقدر  �مل�شكلة  هذه  مع 
وتفهم حاالت �لتاأخر �ال�شتثنائية 
ت��زي��د ع���ن خ��م�����س ع�شرة  �ل��ت��ي ال 

دقيقة يف �أغلب �الأحو�ل.
برناجما  �مل��در���ش��ة  ل���دى  �أن  وذك���ر 
للحاالت �خلا�شة حيث يقوم معلم 
�ملادة باجللو�س مع �لطالب خال 
�أن  �لف�شحة ل�شرح ما فاته ب�شرط 
وي�����ش��ب��ح م�شكلة  �الأم����ر  ي��ت��ك��رر  ال 

يومية.
يعانون  �لذين  للطاب  وبالن�شبة 
ب�شبب  �ل����درو�����س  �أث���ن���اء  �ل��ن��ع��ا���س 
�ال���ش��ت��ي��ق��اظ �مل��ب��ك��ر ج����د� الأن��ه��م 

ي��ع��ي�����ش��ون خ����ارج �مل��دي��ن��ة وي��رغ��ب 
�إىل  و�شولهم  يف  �أم��وره��م  �أول��ي��اء 
تفاديا  �ملنا�شب  �لوقت  يف  �ملدر�شة 
�ل����ط����رق �خل���ارج���ي���ة  ل���ل���زح���ام يف 
بتقليل  �أم����وره����م  �أول����ي����اء  ي��ن�����ش��ح 
���ش��اع��ات �ل�����ش��ه��ر ح��ت��ى ال ي�����ش��اب��و� 
�أث���ن���اء �ل��در����ش��ة ب�شبب  ب��االإج��ه��اد 
�مل�شافة بني  �لنوم وبعد  �لتاأخر يف 
مت�شل  �شياق  يف  و�ملدر�شة.  �لبيت 
�ل��ط��اب من  �أم����ور  �أول���ي���اء  ي�شكو 
�الزدح���ام �مل���روري ل��دى و�شولهم 
�ل���ذي  �مل��دي��ن��ة �الأم�����ر  �إىل و����ش���ط 
�ملوعد  قبل  �خل���روج  �إىل  يدفعهم 
ت���ف���ادي���ا حل���رك���ة �ل�����ش��ر وت��ك��د���س 
�لدكتورة  توؤكده  �ل�شيار�ت هذ� ما 
الفتة  طبيبة  ع���ب���د�ل���روؤوف  مل��ي��اء 
�ل��ذي��ن  �جل��ام��ع��ات  ط���اب  �أن  �إىل 
�أب��وظ��ب��ي  د�خ���ل  تعليمهم  يتلقون 
م�شكلة  يعانون  دب��ي  مدينة  يف  �أو 
مو��شات  ت��وج��د  ال  حيث  ك��ب��رة 
خارجية تقلهم �إىل مكان در��شتهم 
مما يتطلب �لنظر يف هذ� �ملو�شوع 
ح���ت���ى ي���ت���ف���ادى �أب����ن����اوؤن����ا م�����ش��ك��ل��ة 
و�شعوبة  �ل��زح��ام  ب�شبب  �ل��ت��اأخ��ر 
�إيجاد و�شائل تقلهم �إىل جامعاتهم 

�لدو�م يوميا.
�أن م��ت��اع��ب حركة  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�مل�������رور �ل���ي���وم���ي���ة خ���ا����ش���ة �أوق������ات 
�ل������ذروة ق���د ي��ن��ج��م ع��ن��ه��ا �ل��ت��وت��ر 
�ملزمن و�الجهاد ما يعترب م�شدر 
�أهم  وه��و  �ملركبة  قائد  على  خطر 
�مل��روري��ة حيث  �حل���و�دث  م�شببات 
يعد �الإرهاق و�الإجهاد من �مل�شببات 

�لرئي�شية لوقوع �حلو�دث. 

يف ف������رة �ل�������ش���ب���اح ع���ن���د ذه�����اب 
�ملوظفني و�لعمال �لذين يقطنون 
الأعمالهم  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  خ���ارج 
وخ�����ال ع���ودت���ه���م يف �مل�������ش���اء مما 
يوؤدي �إىل �زدحام مروري ومن ثم 
وتاأخرهم  �لقيادة  م�شقة  تكبدهم 
ع��ن م��و�ع��ي��د �أع��م��ال��ه��م وع��ودت��ه��م 

�إىل منازلهم.
م���ن ج��ان��ب��ه ح���ث �ل��ع��ق��ي��د خمي�س 

�إ�شحاق نائب مدير مديرية �ملرور 
و�ل�����دوري�����ات يف ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي 
�مل��وظ��ف��ني �ل����ذي ي��ق��ط��ن��ون خ���ارج 
�أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ت��وف��ر ���ش��ك��ن ق��رب 
�أم����اك����ن ع��م��ل��ه��م ل��ت��ج��ن��ب م�����ش��اق 
ل�شاعات  و�لقيادة  �ليومي  �لتنقل 
ينتج عنه ح��و�دث  ق��د  طويلة مم��ا 
م����روري����ة ن��ت��ي��ج��ة ل���ع���دم �ل��رك��ي��ز 
مو�عيد  الإدر�ك  ب�شرعة  و�لقيادة 

د.ملياء عبد�لروؤوف عدنان عبا�س
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وزارة العمل تبداأ الت�سغيل التجريبي ملراكز اخلدمة يف اب�ظبي الي�م 
•• اأبوظبي-وام:

�علنت وز�رة �لعمل بدء مرحلة �لت�شغيل �لتجريبي ملر�كز �خلدمة ت�شهيل 
�ملر�كز  تنجز  �ن  �ملقرر  من  حيث  �الح��د  �ليوم  من  �عتبار�  �بوظبي  يف 
معامات ��شد�ر بطاقات �لعمل وجتديدها وتعديل بياناتها. ويبلغ عدد 
�ملر�كز �لتي �شتنجز �ملعامات ب�شكل ح�شري �شتة مر�كز ت�شمل :مركز 
معامات ويقع على �شارع ز�يد �الول ومركز �جناز�ت �شرفي�س ويقع 
يف منطقة م�شفح �ل�شناعية ومركز جود للخدمات �لعامة ويقع على 
�لقرية مول ومركز كريتيف للمعامات ويقع  �لرئي�شي  �شارع �مل�شفح 
على �شارع �ملرور ��شافة �ىل مركز �نفنتي �شرفي�س دوكمنت�س ويقع يف 
�ملعامات ويقع  �لعاملية للطباعة ومتابعة  �ملارينا مول ومركز �الحتاد 

�ملو�شوعة ذ�ت �لعاقة بالتجهيز�ت �لد�خلية من حيث توفر �ملقاعد 
�الحتياجات  ب��ذوي  �خلا�شة  و�مل��د�خ��ل  للمتعاملني  و�ملريحة  �لكافية 
�خلا�شة �ىل جانب توفر �ملو�قف �لكافية و�ملجانية ل�شيار�ت �ملتعاملني 
و�لتاأكد من �شهولة و�شولهم �ىل �ملر�كز وغرها من �ملعاير �ملعمول بها 
يف �ملر�كز �لقائمة على م�شتوى �لدولة ذ�ت �لت�شاميم �ملوحدة. و��شار 
خوري �ىل �نه �شيتم الحقا منح مر�كز �خلدمة يف �بوظبي حق �جناز 
معامات �خرى وفقا خلطة ت�شتند �ىل �لتدرج يف �شحب �خلدمات من 
مكاتب �لطباعة وح�شرها يف �ملر�كز �لتي جت�شد منوذجا لل�شر�كة بني 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س يف تقدمي �خلدمات �ملتميزة للمتعاملني 
مبا ين�شجم مع ومعاير برنامج �الإمار�ت للخدمة �حلكومية �ملتميزة 
28 مركز�  �لقائمة حاليا  وبكو�در وطنية. ويبلغ عدد مر�كز �خلدمة 

يف �لنادي �ل�شياحي. وياأتي �لت�شغيل �لتجريبي للمر�كز �ل�شتة يف �طار 
�ن�شاء مر�كز  �لعمل ال�شتكمال  �ملرحلة �الخرة من خطة وز�رة  تنفيذ 
�خلدمة على م�شتوى �لدولة بال�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س �لذي يدير 
و�أك��د خليل خوري  �ل���وز�رة.  ��شر�ف  بكو�در وطنية وحت��ت  �ملر�كز  ه��ذه 
جاهزية  بابوظبي  �لعمل  وز�رة  دي��و�ن  يف  �خلدمة  مر�كز  �د�رة  مدير 
�ملر�كز لتقدمي �خلدمة للمتعاملني من خال 210 منافذ كاونر�ت 
�لعمل  ب��ط��اق��ات  م��ع��ام��ات  وط��ب��اع��ة  ����ش��ت��ام  م��ن خالها  �شيتم  حيث 
وذلك بعد �ن مت �شحب هذه �خلدمة من مكاتب �لطباعة وح�شرها يف 
�ملر�كز �ل�شتة �لتي تبلغ ن�شبة �لتوطني فيها نحو 67 يف �ملائة. و��شاف 
ال�شتقبال  ��شتعد�دها  على  للوقوف  �ملر�كز  مبعاينة  قامت  �ل���وز�رة  �ن 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني و�جن����از م��ع��ام��ات��ه��م مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع �مل��ع��اي��ر و�ل�����ش��روط 

3 مر�كز يف  و  دبي  �خ��رى يف  و�شبعة  �ل�شارقة  ت�شمل ثمانية مر�كز يف 
��شافة �ىل مركز يف  �لفجرة وعجمان ور����س �خليمة و�لعني  كل من 
�م �لقيوين باال�شافة �ىل �ملر�كز �ل�شتة يف مدينة �أبوظبي حيث ح�شل 
��شحاب هذه �ملر�كز على تر�خي�س ت�شغيلها مبوجب �لية تتبعها وز�رة 
قبل  م��ن  وذل��ك  �ليها  ت��رد  �لتي  و�لطلبات  �ل��ع��رو���س  تقييم  يف  �لعمل 
جلنة خمت�شة تاأخذ يف �العتبار �ل�شرة �لذ�تية ملقدم �لطلب و�ملنطقة 
�لتي يقع فيها �ملركز للتاأكد من و�شول �خلدمة �ىل �أكرب �شريحة من 
�ملو�شوعة  للمعاير  �ملركز  مقر  ��شتيفاء  م��دى  �ىل  ��شافة  �ملتعاملني 
ومطابقته للت�شميم �لد�خلي �ملوحد لكافة مر�كز �خلدمة حيث يعمل 
�ع�شاء �للجنة على و�شع درجات ون�شب لتلك �العتبار�ت و بالتايل منح 

�لرخي�س للطلب �لذي يح�شل على �على �لدرجات. 

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد للأعمال الإن�سانية تنفذ بنجاح برنامج م�ساعدات غذائية و�سحية وتعليمية لت�ن�س
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  �ختتمت 
�الن�����ش��ان��ي��ة  ل��اع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
ف��ع��ال��ي��ات ب���رن���ام���ج ل��ل��م�����ش��اع��د�ت 
و�لتعليمية  و�ل�شحية  �لغذ�ئية 
ل��ت��ون�����س ����ش��ت��ف��ادت م��ن��ه ع�����ش��ر�ت 
�مل��ع��وزة و�آالف  �الأ���ش��ر  �الآالف م��ن 
�ل����ت����ام����ي����ذ وع�����������ش�����ر�ت �مل����ر�ك����ز 
خمتلف  يف  �مل��ن��ت�����ش��رة  �ل�����ش��ح��ي��ة 

�أنحاء تون�س.
و�أعلن معايل �أحمد جمعه �لزعابي 
نائب  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب 
ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س 
�نه  �الن�شانية  لاأعمال  نهيان  �آل 
�مل�شاعد�ت  برنامج  خ��ال  من  مت 
�ل���ذي ن��ف��ذت��ه �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف تون�س 
غذ�ئية  �شلة  �آالف  ع�شرة  ت��وزي��ع 
ع��ل��ى ع�����ش��ر�ت �الآالف م��ن �ال���ش��ر 
�مل��ع��وزة و�الف����ر�د م��ن ك��ب��ار �ل�شن 
�خل���ا����ش���ة  �الح����ت����ي����اج����ات  وذوي 
ب��اال���ش��اف��ة �ىل ت��ق��دمي �ك���رث من 
م��در���ش��ي��ة  ح��ق��ي��ب��ة  �آالف  خ��م�����ش��ة 
و12 ���ش��ي��ارة ����ش��ع��اف و�ك����رث من 
ت�شليمها  مت  ط��ب��ي��ا  ج���ه���از�   50

لوز�رة �ل�شحة �لتون�شية.
وق���ال م��ع��ال��ي��ه �ن ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج 
��شر�تيجية موؤ�ش�شة  ياأتي �شمن 

خ���ل���ي���ف���ة ل����اأع����م����ال �الن�������ش���ان���ي���ة 
�لهادفة �ىل تقدمي �لعون �ىل كل 
خارجها  �و  �ل��دول��ة  د�خ��ل  حمتاج 
من  تعاين  �لتي  لل�شعوب  خا�شة 
و�ملعي�شية  �القت�شادية  �ل�شعوبات 
ل����ل����ك����و�رث  ت���ت���ع���ر����س  �ل�����ت�����ي  �و 

�لطبيعية �و �حلروب.
موؤ�ش�شة  �ن  �ىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
خليفة لاأعمال �الإن�شانية جنحت 
برنامج  بتنفيذ  �ل��ع��ام  ه��ذ�  خ��ال 
�ن�����ش��اين يف ل��ب��ن��ان ه���و �ال���ش��خ��م 
من  �أك��رث  تكلف  حيث  �ملنطقة  يف 
منه  و��شتفادت  دره��م  مليون   70
�شورية  ��شرة  �ل��ف  �ك��رث من مائة 
�الر��شي  من  نازحة  وفل�شطينية 
ب�����ش��ب��ب  ل����ب����ن����ان  �ىل  �ل���������ش����وري����ة 

�الحد�ث �لتي متر بها �شوريا.
�مل���وؤ����ش�������ش���ة  ب����ر�م����ج  �ن  و�أو�������ش������ح 
متعددة يف هذ� �ملجال وقد و�شلت 
 60 م�����ش��اع��د�ت��ه��ا �ىل �ك����رث م���ن 
دول��ة ح��ول �لعامل ومل تتو�ن عن 
تقدمي �لعون الي مكان يف �لعامل 
�لدين  �و  �للون  عن  �لنظر  بغ�س 

�و �جلن�س.
م��ن ج��ان��ب��ه �ك���د م�����ش��در م�����ش��وؤول 
مبوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
برنامج  �ن  �الن�����ش��ان��ي��ة  ل��اع��م��ال 
�ملوؤ�ش�شة �الن�شاين �لذي نفذته يف 
��شر�تيجية  من  ج��زء  هو  تون�س 

�لتاميذ  �بنائها  �ىل  وقرطا�شية 
�ل����ذي����ن ال ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون ت���اأم���ني 
عامهم  بدء  مع  �الحتياجات  هذه 

�لدر��شي �جلديد.
ك���م���ا ق������دم �ل���ف���ري���ق م�������ش���اع���د�ت 
ل�����ش��ال��ح ك��ب��ار �ل�����ش��ن �مل��ق��ي��م��ني يف 
�ل�����دور �مل��خ�����ش�����ش��ة ل��ه��م وك��ذل��ك 
ذوي �الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة وق��د 
بالتن�شيق  �لت�شليم  عملية  ج��رت 
للت�شامن  �لتون�شي  �الحت���اد  م��ع 
�الج���ت���م���اع���ي و�ل����ه����ال �الح���م���ر 

�لتون�شي �ي�شا.
وقال �مل�شدر �ن من بني �لواليات 
و�مل����دن و�ل���ق���رى �ل��ت��ون�����ش��ي��ة �لتي 
���ش��م��ل��ت��ه��ا �مل�����ش��اع��د�ت ه���ي �ل��ك��اف 
وم���ن���وب���ة و�مل���رن���اق���ي���ة و�جل���دي���دة 
ووالي��ة  �الن��دل�����س  وقلعة  و�شو�شة 
�ري���ان���ة و�مل��ن��ي��ه��ل��ة و�ل�����ش��ي��ج��وم��ي 
وب�������اردو وق���اب�������س ب���اال����ش���اف���ة �ىل 

�لعا�شمة تون�س.
عن  �لتون�شيون  �مل�شوؤولون  وع��رب 
�الن�شانية  �للفتة  لهذه  تقديرهم 
م���ن ج��ان��ب م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
ز�يد �آل نهيان لاأعمال �الإن�شانية 
..و�أكد �لدكتور خليل �لز�وية وزير 
�أن  �لتون�شي  �الجتماعية  �ل�شوؤون 
نفذتها  �لتي  �الن�شانية  �الع��م��ال 
على  �لكبر  �أث��ره��ا  لها  �ملوؤ�ش�شة 
�لفقر يف  تعاين  �لتي  �ال�شر  �آالف 

خمتلف �ملدن و�لقرى �لتون�شية.
وعرب �لوزير �لتون�شي عن �متنانه 
وت���ق���دي���ره �ل��ك��ب��ري��ن ل��ل��م��ب��ادرة 
تعك�س  �ن��ه��ا  ق��ال  �ل��ت��ي  �الن�شانية 
�الخوية  �لعاقات  وع��ر�ق��ة  عمق 
�ل���ق���ائ���م���ة ب����ني دول�������ة �الم��������ار�ت 
وتون�س وبعد نظر وقيمة �ن�شانية 
عظيمة تعمل دولة �الم��ار�ت على 
م���ن دول  �ل��ك��ث��ر  ت��ر���ش��ي��خ��ه��ا يف 

�لعامل.
ك��م��ا ع���رب �مل�����ش��ت��ف��ي��دون م���ن ه��ذه 
�رتياحهم  ع��ن  �الن�شانية  �مل��ب��ادرة 
وت���ق���دي���ره���م �ل�������ش���دي���دي���ن ل��ه��ذه 
�مل��ب��ادرة �الم��ار�ت��ي��ة �ل��ت��ي تقودها 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
ل��اع��م��ال �الن�����ش��ان��ي��ة وق���ال���و� �ن 
�م��ار�ت��ي  ت�شامن  ع��ن  يعرب  ذل��ك 
تون�س  مع  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
و�شعبها �لذي لن ين�شى لامار�ت 

هذه �ملو�قف �لنبيلة.
و�أك������دو� �ن م�����ش��اع��د�ت م��وؤ���ش�����ش��ة 
جاءت  �الن�شانية  لاعمال  خليفة 
�لعام  بدء  حيث  �ملنا�شب  وقتها  يف 
�لدر��شي �جلديد �لذي تكون فيه 
�ال�شر �ملعوزة يف حالة �رتباك نظر� 
لعدم قدرتها على تلبية �حتياجات 
�للفتة  ف��ج��اءت  �لتاميذ  �بنائها 
�المار�تية �الن�شانية لت�شد حاجة 

هوؤالء يف �لوقت �ملنا�شب.

عون �شاملة تنفذها د�خل �لدولة 
وخ��ارج��ه��ا ..م�����ش��ر� �ىل �ن��ه على 
�لرب�مج  تتعدد  �لد�خلي  �ل�شعيد 
موؤ�ش�شة  تنفذها  �لتي  �الن�شانية 
خ���ل���ي���ف���ة ف���م���ن ب����رن����ام����ج �ال����ش���ر 
�مل���و�ط���ن���ة �ىل ب��رن��ام��ج م�����ش��اع��دة 
�ىل  عددهم  و�شل  �لذين  �لطلبة 
 600 �ل��ف ط��ال��ب يف   135 نحو 
م���در����ش���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة 
�ل���دع���م  ب����ر�م����ج  �ىل  ب���اال����ش���اف���ة 

�الخرى �ملو�شمية و�لد�ئمة.
لوكالة  ت�شريح  يف  �مل�شدر  وق���ال 
م�����ش��اع��د�ت  �ن  �الم��������ار�ت  �أن����ب����اء 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�مل�شتوى  على  �الن�شانية  لاعمال 
�خل���ارج���ي و���ش��ل��ت �ىل ن��ح��و 60 
دول�������ة ح������ول �ل�����ع�����امل ..م�������ش���ر� 
تون�س  م�����ش��اع��دة  ب��رن��ام��ج  �ن  �ىل 
���ش��م��ل ث���اث���ة ق��ط��اع��ات رئ��ي�����ش��ي��ة 
و�الغ��اث��ة  و�لتعليم  �ل�شحة  ه��ي 
م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  م��ن  ف��ري��ق��ا  و�ن 
ج����اب �ك����رث م���ن ع�����ش��ري��ن والي���ة 
ت��ون�����ش��ي��ة ووزع  وم���دي���ن���ة وق���ري���ة 
ف��ي��ه��ا ع�����ش��رة �الف ���ش��ل��ة غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة يف  �آالف �ال����ش���ر  ع��ل��ى 
ح��ني ق���ام �ل��ف��ري��ق �ي�����ش��ا م��ع ب��دء 
ب��ت��وزي��ع خم�شة  �ل���در�����ش���ي  �ل���ع���ام 
�الف حقيبة مدر�شية على �لطلبة 
�ملعوزين �لذين ال ي�شتطيع �ولياء 

�مورهم تدبر �حلاجات �ملدر�شية 
ل�شيق �حلال.

نال  �ل�شحي  �لقطاع  �ن  و�أو���ش��ح 
موؤ�ش�شة  م�����ش��اع��د�ت  م��ن  ن�شيبا 
 12 �ملوؤ�ش�شة  خليفة حيث قدمت 
 50 �ىل  باال�شافة  ��شعاف  �شيارة 
ج���ه���از� ���ش��ح��ي��ا مت ت��وزي��ع��ه��ا على 
م���ر�ك���ز ���ش��ح��ي��ة غ��ط��ت �الر�����ش���ي 
�لتون�شية حيث تنوعت �مل�شاعد�ت 
�ل�����ش��ح��ي��ة ب���ني م��ق��اي��ي�����س درج���ات 
�ل��ت�����ش��وي��ر  م���ع���د�ت  �إىل  �حل������ر�رة 
�لت�شخي�شي �ملعقدة و�ملكلفة لتلبي 
�حتياجات �لرعاية �ل�شحية حيث 
ت�����ش��اع��د �الأج����ه����زة �ل��ط��ب��ي��ة على 
من  �مل��ر���ش��ى  �آالم  م��ن  �لتخفيف 
�جلر�حية  �الأدو�ت  توفر  خ��ال 
وم������ع������د�ت �ل����ت����خ����دي����ر الإج���������ر�ء 

�لعمليات �جلر�حية.
�مل�����ش��اع��د�ت  ه����ذه  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
نالت تقدير �مل�شوؤولني �لتون�شيني 
برنامج  م��ن  �مل�شتفيدة  و�جل��ه��ات 
م����وؤ�����ش���������ش����ة خ���ل���ي���ف���ة وق�������د ب��ع��ث 
�مل�شوؤولون �لتون�شيون بتقارير �ىل 
تقديرها  عن  تعرب  �ملوؤ�ش�شة  �د�رة 
�الن�شانية  �للفتة  لهذه  و�رتياحها 
من جانب دولة �المار�ت �لعربية 
ومن  �لر�شيدة  وقيادتها  �ملتحدة 
م���وؤ����ش�������ش���ة خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ز�ي������د �آل 
�لتي  �الن�شانية  ل��اع��م��ال  نهيان 

�ن�شاين  برنامج  تنفيذ  �ىل  ب��ادرت 
�ل�شعب  ل�شالح  �جل��و�ن��ب  متعدد 
�لتون�شي. و�أو�شح �مل�شدر �مل�شوؤول 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �ن 
كانت  �الإن�شانية  لاأعمال  نهيان 
قد �شاركت يف فريق �لعمل �الغاثي 
ق��دم��ت  �ذ  ل��ي��ب��ي��ا  يف  �الم�����ار�ت�����ي 
من  للنازحني  متعددة  م�شاعد�ت 
يف  منهم  �الآالف  �أق��ام  حيث  ليبيا 
�م��ار�ت��ي بني على �حل��دود  خميم 
�ل���ت���ون�������ش���ي���ة �ل���ل���ي���ب���ي���ة وق����دم����ت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة م���و�د غ��ذ�ئ��ي��ة و�غطية 
طبية  ومعد�ت  و�أجهزة  للنازحني 
مل�����ش��ت�����ش��ف��ى م��دي��ن��ة ج��رج��ي�����س يف 
�ملر�كز  م�شاعد�ت  �ط��ار  يف  تون�س 
�لطبية و�مل�شت�شفيات �لقريبة من 
خميم �الغاثة �المار�تي و��شتقبل 
80 �لف  هذ� �مل�شت�شفى �كرث من 
�ه����ايل  ب���اال����ش���اف���ة �ىل  م���ري�������س 

�ملنطقة �ملجاورة.
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  فريق  و�أع��ل��ن 
ز�يد �آل نهيان لاأعمال �الن�شانية 
�ل�����ذي ن��ف��ذ ب���رن���ام���ج �مل�����ش��اع��د�ت 
�الن�شاين يف تون�س �نه ز�ر �كرث من 
وع�شر�ت  تون�شية  والي��ة  ع�شرين 
�لقرى و�ملدن خال حملة توزيع 
ع�شرة  نحو  �شلم  حيث  �مل�شاعد�ت 
غذ�ئية  �شاال  معوزة  ��شرة  �الف 
مدر�شية  ح��ق��ائ��ب  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة 

حتت رعاية نهيان بن مبارك 

م�ؤمتر علمي عن ال�سلمة يف ممار�سة ال�سيدلة يف اب�ظبي اجلمعه املقبل 
•• ابوظبي-الفجر:

نهيان  �ل�شيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
بن مبارك �ل نهيان وزير �لثقافة 
يعقد  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب 
ي���وم �جل��م��ع��ه �مل��ق��ب��ل ب��ف��ن��دق ب��ارك 
�لنور  م��وؤمت��ر  �لعا�شمة  يف  روت��ان��ا 
�لدوىل �لثاين يف �ل�شيدلة و�لذي 
يعقد هذ� �لعام حتت �شعار �جلودة 
و�ل��ت��م��ي��ز و�ل�����ش��ام��ة يف مم��ار���ش��ة 
�ل�������ش���ي���دل���ة  وي���������ش����ارك يف �ل���ق���اء 
خال  �لعمل  و�ور�ق  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
ج��ل�����ش��ات �مل���وؤمت���ر �الرب���ع���ة خ���رب�ء 

�ل�شيدلية  �ل��ع��ل��وم  يف  وخمت�شني 
م���ن ���ش��رك��ة �ب���وظ���ب���ي ل��ل��خ��دم��ات 
�ل�شحية �شحة ممثلة يف �خلدمات 
�ل���ع���اج���ي���ة �خل���ارج���ي���ة و ع���ي���ادة 
�لتقنية  وكلية  كلينك  كليفاند 
�ل��ع��ل��ي��ا يف دب����ي و ج��ام��ع��ة �ل��ع��ني 
وم�شت�شفى  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�ل��ك��ورن��ي�����س ل��ل��ن�����ش��اء و�ل�������والدة يف 
مل�شت�شفيات  ب��اال���ش��اف��ة  �ب��وظ��ب��ي 

�لنور �ملنظمة للموؤمتر. 
و�كد �لدكتور قا�شم �لعوم �لرئي�س 
م�شت�شفيات  ملجموعة  �لتنفيذي 
�لنور رئي�س �ملوؤمتر تطور خدمات 

و�ل���ن���ظ���م �ل����ت����ي �ط���ل���ق���ت���ه���ا ه��ي��ئ��ة 
نظام  ومنها  �ب��وظ��ب��ي  يف  �ل�شحة 
ت��ق��ي��ي��م ج������ودة خ����دم����ات �مل��ن�����ش��ات 
�ن  �ىل  م�������ش���ر�  �ل�������ش���ي���دالن���ي���ة 
حتر�س  �ل�شحية  �ملن�شات  غالبية 
يف  و�ملمار�شات  �لنظم  تطبيق  على 
جمال �ل�شيدلة ما ينعك�س �يجابا 
�ملقدمة  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �خل���دم���ات 

للمر�شى . 
�ل�شيدلة  م��وؤمت��ر  �ن جن��اح  وق���ال 
�لعام �ملا�شي �شجع على �ال�شتمر�ر 
يف ع���ق���د �مل�����وؤمت�����ر ����ش���ن���وي���ا ح��ي��ث 
مل�����ش��ن��ا م���دى ح��ر���س �ل��ع��ام��ل��ني يف 

يف �بوظبي ، وت�شكل �ملبادرة طرفاً 
�ل��و���ش��ف��ات  ب��رن��ام��ج  الإد�رة  ث��ال��ث��اً 
�ل��ط��ب��ي��ة �الإل���ك���رون���ي���ة وم��ت��اب��ع��ة 

�إجناز ودفع �ملطالبات �ملالية .
�لربع�شي  ملياء  �لدكتورة  قالت  و 
م�����دي�����رة ����ش���ي���دل���ي���ات جم��م��وع��ة 
�ملوؤمتر  �لنور ومديرة  م�شت�شفيات 
ت��ت��م��ث��ل يف  �مل�����وؤمت�����ر  �ه��������د�ف  �ن 
��شتعر��س ومناق�شة عمليات �د�رة 
تكنولوجيا  �ث���ر  تقييم  و  �ل�����دو�ء 
�ملعلومات عن �شامة �ملري�س ودور 
�ال�شتخد�م  يف  �لب�شرية  �ل��ع��و�م��ل 
�الم������ن ل�����ل�����دو�ء.  و�و����ش���ح���ت �ن 

�خر  متابة  على  �ل�شيدلة  ق��ط��اع 
�ل���ع���ل���وم  �مل�������ش���ت���ج���د�ت يف جم������ال 
جمموعة  �ن  م��وؤك��د�  �ل�شيدالنية 
منذ  ح��ر���ش��ت  �ل��ن��ور  م�شت�شفيات 
�شنو�ت على تطبيق نظم �لكرونية 
م��ت��ط��ورة يف جم���ال �ل�����ش��ي��دل��ة ما 
رفع من م�شتوى �خلدمات �ملقدمة 
�ىل  م�شر�  و�ملر�جعني  للمر�شى 
من  �ل�شيدالنية  �ملنافع  �إد�رة  �ن 
�هم �لرب�مج �لتي �طلقتها �ل�شركة 
�ل�شحي �شمان  لل�شمان  �لوطنية 
بالتعاون مع جمموعة م�شت�شفيات 
�ل�شحة  هيئة  ����ش��ر�ف  حتت  �لنور 

ج���ل�������ش���ات �مل�����وؤمت�����ر ����ش���رك���ز ع��ل��ى 
جودتها  و  �ملر�شى  رعاية  حت�شني 
يف  �لب�شرية  بالعو�مل  �الهتمام  و 
�منا  �ك���رث  تكنولوجيا  ����ش��ت��خ��د�م 
و حت�����ش��ني حت�����ش��ر �الدوي��������ة يف 
و�ال���ش��ت��خ��د�م  و�لتعبئة  �ل��رك��ي��ب 

�لر�شيد للم�شاد�ت �حليوية . 
�ل�شحية  �مل��ن�����ش��ات  يف  �ل�����ش��ي��دل��ة 
يف �م�����ارة �ب��وظ��ب��ي ب��ع��د �ل��رب�م��ج 
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•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك د�ئرة �لق�شاء باأبوظبي مبعر�س جيتك�س للمرة 
�لر�بعة على �لتو�يل وذلك يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها 
معلومات  وتقنيات  �أنظمة  من  �لكرونية  بنية  لتطوير 
توفر من خالها خدمات وتطبيقات �إلكرونية متقدمة 
تدعم روؤيتها يف حتقيق �لتميز و�لفعالية يف نظام ق�شائي 
وعاملية  مبتكرة  عدلية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  ون��اج��ز  ع���ادل 

�جلودة ��شافة �إىل �شهولة �لو�شول للعد�لة.
و�أك�����دت د�ئ����رة �ل��ق�����ش��اء �أن��ه��ا ت��ع��م��ل م��ن خ���ال بنيتها 
و�لتقنيات  �الأنظمة  يف  �لتكامل  دع��م  على  �الإلكرونية 
بحيث ترتقي مبجمل �خلدمات و�لتطبيقات �ملخ�ش�شة 
لل�شلطة �لق�شائية و�لنيابة �لعامة و�ملحامني و�ملتقا�شني 
�الب��ت��ك��ار�ت  يف  �ل��ري��ادة  �إىل  عموما  �ملتعاملني  وجمهور 
�إىل  �ل��و���ش��ول  �شهولة  يحقق  مب��ا  �ملتخ�ش�شة  �لتقنية 

عد�لة �شفافة حتظى بثقة عالية من �ملجتمع.
�حللول  يف  �ال�شتثمار  ج��ه��ود  �أن  �إىل  �ل��د�ئ��رة  و�أ����ش���ارت 
وتطبيقها  تطويرها  على  تقت�شر  ال  �ملتطورة  �لتقنية 
مبتكرة  ب�شورة  �لتقنيات  ه��ذه  تطويع  �أي�شا  ت�شمل  بل 
ل��ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع �ح��ت��ي��اج��ات خ��دم��ة �ل��ق�����ش��اء و�ل��ع��د�ل��ة 
باالإمارة �شمن �شبكات وبنية �أ�شا�شية متقدمة ت�شتجيب 

�مل�شتويني  على  �الإ�شر�تيجية  �لق�شاء  د�ئ��رة  الأه���د�ف 
و�لتو��شل  �لتكامل  على  �لقدرة  مع  و�الإد�ري  �لق�شائي 

مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �الأخرى يف �الإمارة.
 2013 جيتك�س  يف  م�شاركتها  �أن  �ل��د�ئ��رة  و�أو���ش��ح��ت 
تت�شمن �لك�شف ر�شميا عن جمموعة جديدة من �لنظم 
عر�س  بينها  وم��ن  م��وؤخ��ر�  �أطلقتها  �لتي  و�لتطبيقات 
�لنيابة  ون��ظ��ام  �لق�شايا  �إد�رة  لنظام  �لذكية  �لتقارير 
لنظام  �جلديدة  �اللكرونية  �خلدمات  وعر�س  �لعامة 
�لنيابة على �لبو�بة �اللكرونية وم�شروع خدمتك على 
ح�شادنا  لنظامي  تقدميي  عر�س  �إىل  �إ�شافة  �لطريق 
�ل��د�خ��ل��ي  �مل��وق��ع  �ل�����ش��ك��اوي وع��ر���س خ�شائ�س  ون��ظ��ام 
�إ�شافة �إىل تطبيقات �الأجهزة �لذكية �جلديدة  �جلديد 
على  ي�شتمل  و�ل��ذي  �لعامة  �لنيابة  نظام  تطبيق  ومنها 
�لنيابات  ووك��اء  �لعام  بالنائب  �خلا�س  �ال�شتعامات 
وتطبيق �ملعلنني تطبيق �لتقارير �خلا�شة للنائب �لعام.

�لد�ئرة يف معر�س جيتك�س  ي�شهد جناح  �أن  �ملقرر  ومن 
�الإطاق �لر�شمي لتطبيق �ملاأذون �ل�شرعي �لذي يعترب 
من  للجمهور  �خل��دم��ة  ت��ق��دمي  طريقة  يف  نوعية  نقلة 
�لو�شائل  �أحدث  و��شتغال  �شرعة وجودة �خلدمة  حيث 
�حلكومة  ممار�شات  �إىل  �لتحول  نحو  �حلديثة  �لتقنية 

�لذكية.

�مل���ح���م���ول���ة ج������و� وع������رب �ل���ف�������ش���اء 
وم�����ش��ارك��ة ل�����ش��وي��ت�����ش��ي ن��وغ��وت�����ش��ي 
��شتك�شاف  وك��ال��ة  م��ن  ف�شاء  ر�ئ���د 
�ل���ف�������ش���اء �ل���ي���اب���ان���ي���ة وم�������ش���ارك���ة 
ل��ل��دك��ت��ور ف��رن��ر ب��ال��وغ م��ن مكتب 
�ل��ف�����ش��اء  ل�������ش���وؤون  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�خل�����ارج�����ي. و���ش��ي��ت�����ش��م��ن �حل����دث 
عدة  تناق�س  رئي�شية  جل�شات  �شبع 
مو��شيع من بينها بناء �لقدر�ت يف 
�لف�شاء  تكنولوجيا  تطوير  جم��ال 
�الأقمار  �إط��اق  وفر�س  �الأ�شا�شية 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة �ل�����ش��غ��رة و�ل��ق�����ش��اي��ا 
و�الأن�شطة  و�لقانونية  �لتنظيمية 
�الإمن���ائ���ي���ة ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ف�����ش��اء 
ك��م��ا ي�شهد �حل��دث  �آ���ش��ي��ا  يف غ���رب 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ع���ن تطوير  حم��ا���ش��ر�ت 
نقا�س  وحلقات  �لف�شاء  تكنولوجيا 
و�شل�شلة  لدر��شات �حلالة  وعرو�س 
م��ن �ل��ع��رو���س �ل��ت��ق��دمي��ي��ة وزي����ارة 
وق��ال  �ملوؤ�ش�شة.  مقر  �إىل  ميد�نية 
�ل��دك��ت��ور ف��رن��ر ب��ال��وغ م��ن مكتب 

تكنولوجيا  ���ش��م��ن  �ل���ق���در�ت  ب��ن��اء 
�لتحتية  �لبنية  �الأ�شا�شية  �لف�شاء 
لتطوير علوم �لف�شاء فر�س �إطاق 
�أق���م���ار ���ش��ن��اع��ي��ة ���ش��غ��رة وب��ر�م��ج 
�الأقمار �ل�شناعية �ل�شغرة لر�شد 
�الأر���������س ك���م���ا ���ش��ت��ب��ح��ث �ل��ق�����ش��اي��ا 
و�أن�����ش��ط��ة  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لتنظيمية 
تنمية تكنولوجيا �لف�شاء يف غربي 
لهند�شة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وم��ن��اه��ج  �آ���ش��ي��ا 
�ل���ف�������ش���اء وم������ب������ادرة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�شي�شتعر�س  �الأ�شا�شية.  �لف�شاء 
�لعام يف  �ملدير  �مل��ري م�شاعد  �شامل 
و�لتقنية  للعلوم  �الإم��ار�ت  موؤ�ش�شة 
م�������ش���اري���ع  �ل������ن������دوة  �مل���ت���ق���دم���ة يف 
�لتي  �شات  دب��ي  �ل�شناعية  �الأق��م��ار 
�لتكنولوجيا  نقل  و�أن�شطة  �أطلقت 
باال�شافة  بها  �ملتعلقة  و�لتطور�ت 
���ش��ان��د�و  رينييه  ل��ل��دك��ت��ور  مل�����ش��ارك��ة 
و�ل��ذي  �لف�شاء  �أن�شطة  يف  �خلبر 
ع���ام���ام���ن   30 م����ن  �أك�������رث  مي���ل���ك 
�خلربة يف جمال �لبعثات �لف�شائية 

•• دبى-وام:

ت�����ش��ت�����ش��ي��ف م���وؤ����ش�������ش���ة �الإم���������ار�ت 
�إيا�شت  �ملتقدمة  و�لتقنية  للعلوم 
بالنيابة عن حكومة دبي وبالتعاون 
ل�����ش��وؤون  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  مكتب  م��ع 
�ل��ف�����ش��اء �خل���ارج���ي ي��ن��و���ش��ا �ل��ي��وم 
 - �مل����ت����ح����دة  �الأمم  ن�������دوة  �الح�������د 
�الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ح��ول 
�لتي  �الأ�شا�شية  �لف�شاء  تكنولوجيا 
تقام يف جامعة ز�يد بدبي وت�شتمر 
�ل�شهر  �لثالث و�لع�شرين من  حتى 
�جل�����اري وحت��ظ��ى ب��اإع��ت��م��اد مكتب 
�ل��ف�����ش��اء  ل�������ش���وؤون  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�خل���ارج���ي ب��و���ش��ف��ه��ا �إح������دى �أب����رز 
�الأمم  برنامج  ل�  �لتابعة  �لن�شاطات 
يف  �لف�شائية  للتطبيقات  �مل��ت��ح��دة 
�لف�شاء  تكنولوجيا  م��ب��ادرة  �إط���ار 
�ل����ن����دوة  �الأ����ش���ا����ش���ي���ة . وت���ن���اق�������س 
ذ�ت  �لق�شايا  من  و��شعة  جمموعة 
�أبرزها  �لف�شاء  بتكنولوجيا  �ل�شلة 

�ل��ف�����ش��اء  ل�������ش���وؤون  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�الإم���ار�ت  مع  تعاوننا  �إن  �خل��ارج��ي 
و موؤ�ش�شة �الإمار�ت للعلوم و�لتقنية 
�مل���ت���ق���دم���ة ي����اأت����ي يف �إط�������ار ���ش��ع��ي��ن��ا 
�مل�شرك لاإ�شتفادة من تكنولوجيا 
�ل��ف�����ش��اء وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا م���ن �أج���ل 
�لتنمية �مل�شتد�مة لي�س يف �الإمار�ت 
فح�شب و�إمنا يف جميع �أنحاء غرب 
�آ�شيا. من جانبه قال �شعادة يو�شف 
موؤ�ش�شة  ل���  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل�شيباين 
�ملتقدمة  و�لتقنية  للعلوم  �الإم��ار�ت 
للعلوم  �الإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  تاأ�ش�شت 
متكني  �أجل  من  �ملتقدمة  و�لتقنية 
دول���ة �الإم����ار�ت و�أب��ن��اء �ل��وط��ن من 
�إ�شتخد�م تكنولوجيا �لف�شاء بهدف 
دفع عجلة �لنمو و�لتنمية �مل�شتد�مة 
ومع �الإطاق �لناجح ل� دبي �شات 1 
 2 �شات  دب��ي  ل�  �لو�شيك  و�الإط���اق 
�ل��ف�����ش��اء و�الإط�����اق �مل��زم��ع ل��� دب��ي 
و�ل���ذي   2017 �ل���ع���ام  يف   3 ���ش��ات 
نعتقد  ح��ال��ي��ا  عليه  �ل��ع��م��ل  ي��ج��ري 
بذلتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رة  �جل��ه��ود  �أن 
�ملوؤ�ش�شة قد �أثمرت جناحات كبرة 
ومهمة. يذكر �أن موؤ�ش�شة �الإمار�ت 
�إيا�شت  �ملتقدمة  و�لتقنية  للعلوم 
حلكومة  تابعة  عامة  موؤ�ش�شة  ه��ي 
دب��ي مت �إن�����ش��اوؤه��ا يف �ل��ع��ام 2006 
و�لتقدم  �لعلمي  �البتكار  لت�شجيع 
�لتقني يف دبي و�الإمار�ت ف�شا عن 
بناء قاعدة تناف�شية لتطوير �ملو�رد 
�الإبتكار  وتعزيز  �ملو�طنة  �لب�شرية 
�إىل  بهم  و�الإرت��ق��اء  لديهم  �لتقني 
م�����ش��ت��وي��ات ع��ل��م��ي��ة ر�ئ������دة وت��ق��وم 
يف  رئي�شية  �أبحاث  بتنفيذ  �ملوؤ�ش�شة 
وت�شنيع  �خل��ارج��ي  �لف�شاء  جم��ال 
�لنظم  وتطوير  �ل�شناعية  �الأقمار 
خ����دم����ات  وت�����وف�����ر  �ل�������ش���ل���ة  ذ�ت 
�ل���ت�������ش���وي���ر �ل���ف�������ش���ائ���ي وخ���دم���ات 
لاأقمار  و�لدعم  �الأر�شية  �ملحطة 

�ل�شناعية �الأخرى.
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�لدعوى:  مو�شوع  �جلن�شية:�المار�ت  �لبا�شر  العمال  �لهر  دنيا  موؤ�ش�شة 
تذكرة   - �جازة  بدل   - بنكي  �شمان   - متاأخرة  رو�تب   - عمالية  مطالبة 
�لغاء �القامة �ملطلوب �عانه/موؤ�ش�شة دنيا �لهر العمال �لبا�شر  �شفر  - 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �جلن�شية:�المار�ت 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/10/20 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/1
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10924 بتاريخ   2013/10/20     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1011 جت  جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ دوثر خان �ميت �هلل خان �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: د�شتيار 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  علي  مور�د  خان 
مالية بقيمة 60.000 درهم �ملطلوب �عانه/د�شتيار خان مور�د علي خان 
�جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لنظر  موعد�   2013/11/6 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
�الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا  
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10924 بتاريخ   2013/10/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1167 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ �يهاب حممد �شامي �شلطان �جلن�شية: م�شر �ملنفذ �شده 
�عانه:  �ملطلوب  حمدد  غر  �جلن�شية:  �لزعبي  �شالح  هندي  حممد   :
حممد هندي �شالح �لزعبي �جلن�شية: غر حمدد عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
- - وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/10/24 موعد� لنظر 
�لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  طلب 
-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكت�م ت�قع مذكرة تفاهم مع جمم�عة لرمتان الفرن�سية للن�سر
باأنني  �أ�شعر  و�الأفكار. وقال ديني بريان مدير جمموعة الرمتان للن�شر: 
بالفعل �شريك حقيقي لربنامج دبي �لدويل للكتابة الأنه يطمح �إىل تفعيل 
الأن  نطمح  و�إننا  �لعاملية..  �لكتابة  طريق  على  و�شقلها  �جلديدة  �ملو�هب 
علمية  كتابات  �أب��ن��اوؤه من  به  يقوم  ما  خ��ال  �لبلد من  ه��ذ�  على  نتعرف 
و�أدبية ومعرفية من �أجل �أن يقدمو� لنا �شورة حقيقية عن دولة �الإمار�ت 
ونه�شتها �مل�شهود لها يف �لعامل �أجمع.. وخر طريق ملعرفته هو من خال 
وكتابها  مبدعيها  خال  من  م�شتقبلها  على  حتافظ  �الأمم  الأن  �إبد�عاته 

وعلمائها فهم �لذين ي�شيغون وجد�نها و�شمرها.
و�لتنمية  �لتطور  ر�ق يف  م�شتوى  �إليه من  و�شلت  وما  دبي  �إن  و�أ���ش��اف.. 
جديرة باأن تكون ر�عية لثقافة �أبنائها �ملبدعني الأنها �لوحيدة �لقادرة على 
�شمان م�شتقبل هذ� �لبلد �لذي نه�س من �ل�شحر�ء ليعطي �لعامل در�شا 

يف �لتطور و�لنمو و�لرخاء.

قال �شعادة جمال بن حويرب.. �إن م�شاركتنا مع جمموعة الرمتان تتجاوز 
للكتابة  �ل��دويل  دبي  برنامج  دعم  �إىل  وتتعد�ها  �لفرن�شية  باللغة  �لن�شر 
�مل��ت��درب��ني و�لطموحني  ل��ت��وف��ر الأب��ن��ائ��ن��ا م��ن  و�ل��ط��رق  �الأ���ش��ال��ي��ب  ب�شتى 
�لظروف �ملائمة للو�شول �إىل �آفاق �لعاملية �لرحب خا�شة يف عامل �ملعرفة 

�ملتز�يد �لذي يعتمد تقنية �أ�شاليب �لتو��شل �الجتماعي.
و�أ�شاف .. جنح �لعديد من �لكتاب �لعرب �أمثال �لطاهر بن جلون و�أمني 
معلوف و�أدوني�س يف �لو�شول �ىل �لعاملية بجهودهم �خلا�شة لكننا نحر�س 
على تقدمي �لدعم �لكامل الأبنائنا �لكتاب �إىل تخطي جميع �لعقبات �لتي 
تقف حائا دون تاألقهم يف �شماء �لعاملية من �أجل متكينهم يف �لو�شول �إىل 
ما و�شلت �إليه �الأمم �الأخرى من ن�شر كتابها و�أدبائها وعلمائها على �أو�شع 
د�ر  الأنها  لي�س  �لفرن�شية  الرمتان  جمموعة  على  �ختيارنا  ووق��ع  نطاق.. 
و�لعاملي فقط بل الأنها  �لفرن�شي  �لثقايف  �مل�شهد  نافذة وموؤثرة على  ن�شر 

�ي�شا تتميز باهتمامها بالثقافة �لعربية و�لكتاب �لعرب ولها �نت�شار و��شع 
يف بلد�ن �أفريقيا و�آ�شيا وكند�.. لذ� نحن نعترب جمموعة الرمتان �شريكا 

�أ�شا�شيا يف م�شروعنا �لثقايف �لر�ئد و�لطموح يف �ملنطقة.
وياأتي برنامج دبي �لدويل للكتابة ليج�شد جزء� من وم�شات فكر �شاحب 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي ر�عي �مل�شروعات �لثقافية و�الآد�ب و�لعلوم من 
�أجل �لو�شول �إىل �الآفاق �لثقافية �لتي ت�شاير ما قطعته دبي يف تطورها 
�شعيد  على  لي�س  ر�ئ��دة  �أ���ش��و�ط  من  و�الجتماعي  و�القت�شادي  �ملعماري 
برنامج  تبني  �أن  على  �بن حويرب  و�شدد  �لعامل.  �شعيد  على  بل  �ملنطقة 
دبي �لدويل للكتابة للمبدعني و�لطموحني من �أبناء �الإمار�ت �شي�شعهم 
يف م�شاف مبدعي �لعامل ومثقفيه من �أجل تو��شلهم �شمن �شبكة �لعامل 
�لعنكبوتية �لتي حولت �لعامل �إىل قرية �شغرة للمعرفة وتبادل �حلو�ر 

•• دبي-وام:

جمموعة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  وقعت 
و�لعرب  �لكتاب  �ملو�طنني  �أعمال  ون�شر  لتدريب  للن�شر  �لفر�شية  الرمتان 
�ملوؤ�ش�شتني  ب��ني  �مل�شتقبلية  �لتعاون  خطط  م��ن  كجزء  �لفرن�شية  باللغة 
�شعادة  �مل��ذك��رة  وق��ع  للكتابة.  �ل��دويل  دب��ي  برنامج  وباري�س لدعم  دب��ي  يف 
بريان مدير جمموعة  وديني  مللوؤ�ش�شة  �ملنتدب  �لع�شو  جمال بن حويرب 
�لتي  للن�شر  الرمتان  جمموعة  و�شتختار  للن�شر.  �لفرن�شية  "الرمتان" 
�أف�شل  �لعام  �أكرث من مليوين ن�شخة يف  11 كتابا يف �ليوم وتبيع  ت�شدر 
�لكتابات يف خمتلف جماالت �الأدب و�لعلوم و�القت�شاد و�الجتماع و�ملعرفة 
�شد�رة  يف  تاأتي  �لفرن�شية  �للغة  باعتبار  عامليا  و�إطاقها  ن�شرها  لغر�س 
�لطرفني  بني  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  ومبنا�شبة  �حلية.  �لعاملية  �للغات 

�سفارة الدولة بالقاهرة ت�سرف على ت�زيع حل�م الأ�ساحى املقدمة من الهلل الحمر وجمعية ال�سارقة للمحتاجني
•• القاهرة-وام:

بالقاهرة  �ل��دول��ة  ���ش��ف��ارة  �أ���ش��رف��ت 
على م�شروع توزيع حلوم �الأ�شاحى 
�أ�شرة فى حمافظات  �ألف   20 على 
�ملختلفة  �لعربية  م�شر  جمهورية 
�الحمر  �ل��ه��ال  هيئة  م��ن  مقدمة 
وج���م���ع���ي���ة �ل���������ش����ارق����ة �خل����ري����ة 
�مل��ب��ارك.  �الأ���ش��ح��ى  ع��ي��د  مبنا�شبة 
وق��ام��ت ���ش��ف��ارة �ل���دول���ة ب��ال��ق��اه��رة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن م���ع���اىل �ل�����ش��ف��ر 
حممد بن نخرة �لظاهرى �شفر 
�لدولة ومندوبها �لد�ئم باجلامعة 
73 ع��ج��ا من  ب�������ش���ر�ء  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شوق �ملحلية ومت ذبحها وتقطيع 
وحفظها  وتغليفها  ووزنها  �للحوم 
�أي��ام  �أول  ف��ى ���ش��ي��ار�ت نقل ث��اج��ة 
�ل���ع���ي���د ب��ح�����ش��ور ع���ل���ى �ل�����ش��م��ي��ل��ى 
����ش���ك���رت���ر ث����ال����ث وحم����م����د ���ش��امل 
ب�شفارة  �الإد�رى  �مل��ل��ح��ق  �لكعبيى 
�ل����دول����ة ب���ال���ق���اه���رة. وب���ا����ش���ر وف��د 
�ل�شفارة مع ممثلى �لهال �الحمر 
�إد�رة  �ل�شام�شى مدير  ر��شد  حميد 
و�أحمد  للكو�رث  و�لتاأهب  �الإغاثة 
مدير  �لطنيجى  �أح��م��د  �إب��ر�ه��ي��م 
�ل��ه��ال  بهيئة  �للوج�شتية  �إد�رة 
�الح�����م�����ر ع���م���ل���ي���ة ت�����وزي�����ع حل����وم 
�خلرية  �جلمعيات  �ال�شاحىعلى 
�أي��ام  وث��ال��ت  ثانى  �ملتعففة  و�الأ���ش��ر 
�لعيد وبد�أت بجمعية طاقة �خلر 
 15 مدينة  و  ح��ل��و�ن  مدينتى  ف��ى 
�أن��ح��اء  �أخ���رى ف��ى  م��اي��و وجمعيات 
. وق��ال  �ل��ع��رب��ي��ة  ج��م��ه��وري��ة م�شر 

ب���ال���ق���اه���رة ن���ح���ن م����ت����و�ج����دون يف 
�لقيادة  توجيهات  علي  بناء  م�شر 
�ل�شمو  ب�شاحب  ممثلة  �ل��ر���ش��ي��دة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�لفريق  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س 
ز�ي��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �ول 
�أب��و ظبى نائب  �آل نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
وبتوجيهات حثيثة من �شمو �ل�شيخ 
ح��م��د�ن ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ممثل 
رئي�س  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم 
�لهيئة للوقوف مع �هلينا يف م�شر 
. و��شاف �ن م�شروع �ال�شاحي هو 
عام  ك��ل  ب��ه  ن��ق��وم  مو�شمي  م�شروع 
ل��ا���ش��ر �ال����ش���د ف��ق��ر� ون��ع��م��ل بكل 
بيوتهم  يف  �ليهم  للو�شول  �ل�شبل 
وت�شليمهم هذه �مل�شاعد�ت يد� بيد 
 . ه��ذ� من عناء وجهد  مهما كلفنا 
�أن حملة �ال�شاحي ت�شتهدف  و�أكد 
م�����ش��اع��دة �ل�����ش��ر�ئ��ح �ل�����ش��ع��ي��ف��ة و 
�أ�شحاب �حلاجات و �الأ�شر �ملتعففة 
�ن  �شنويا  م�شتمرة  �حلملة  وه���ذه 
���ش��اء �هلل و���ش��ن��و���ش��ع ك���ل ع����ام ع��دد 
�مل�شتفيدين خال �العو�م �لقادمة 
بقدر ما تزيد �أمو�ل �لتربعات من 
�أه���ل �خل���ر ل��ه��ذ� �مل�����ش��روع �ل��ه��ام . 
و�أع����رب ع��ن ���ش��ك��ره �ل��ك��ب��ر للدعم 
�لذى قدمته �شفارة �لدولة الغتنام 
�شكره  �أع��رب عن  كما  �مل�شروع  ه��ذ� 
ل��ل�����ش��ل��ط��ات �مل�����ش��ري��ة و�جل��م��ع��ي��ات 
�خل��ري��ة �ل��ت��ى ���ش��اع��دت �ل��وف��د فى 
�مل��ح��ت��اج��ة  �الأ�����ش����ر  �ل���و����ش���ول �ىل 

لتو�شيل حلوم �ال�شحية �إليهم.

حممود بكري رئي�س جمل�س �مناء 
جمعية طاقة �خلر بحلو�ن ورئي�س 
�ل���ت���ح���ري���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
�ال�شبوع �مل�شرية �ن حلوم �الأ�شحى 
�ملقدمة من دولة �المار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة مت ت��وزي��ع��ه��ا م���ن خ��ال 
فروع �جلمعية فى عدة حمافظات 
�أ�شفي  وه���ذ�  �ملتعففة  �ال���ش��ر  على 
�الأ�شر  ه��ذه  علي  �لفرحة  من  ج��و� 
�لفقرة وخفف من حملهم �لثقيل 
ل��ت��وف��ر م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ع��ي��د . و�أك���د 
مل��ر����ش��ل وك��ال��ة  ف��ى ت�شريح  ب��ك��رى 
�أن��ب��اء �الم����ار�ت ب��ال��ق��اه��رة �ن هذه 
�ل��ل��ف��ت��ة �ل��ك��رمي��ة ت����دل ع��ل��ي عمق 
�لبلدين  بني  �لتاريخية  �لعاقات 

مبحافظة �لقليوبية �شمال �لقاهرة 
ح��ي��ث مت ت��وزي��ع ك��م��ي��ة ك��ب��رة من 
من  �ملتعففة  �ال���ش��ر  ع��ل��ى  �ل��ل��ح��وم 
خال موؤ�ش�س حركة مترد حممود 
ب���در موؤ�ش�س  ب���در. و ق���ال حم��م��ود 
وكالة  ملر��شل  ت�شريح  مترد  حركة 
ب��ال��ق��اه��رة ن�شكر  �الم������ار�ت  �أن���ب���اء 
دول����ة �الم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
ع���ل���ي ه�����ذ� �ل����دع����م وت���ل���ك �ل��ل��ف��ت��ة 
لي�س  ه����ذ�  �ن  .م����وؤك����د�  �ل���ك���رمي���ة 
ب��ج��دي��د ع��ل��ي دول���ة �الم�����ار�ت فهم 
مل�شر  �لدعم  كل  ويقدمون  قدمو� 
:نتمني  ق��ائ��ا  ...وت���اب���ع  و���ش��ع��ب��ه��ا 
وحكومة  قيادة  لامار�ت  �لتوفيق 
و�شعبا فهذ� �لتو��شل و�لدعم يعزز 

يقدموت  و�لذين  �لر�شيدة  �لقيادة 
ور�ئ��ع��ة  عظيمة  م�����ش��روع��ات  مل�شر 
وط��ي��ب��ة . و�ك����د �ل��دك��ت��ور حم��م��ود 
ع��ا���ش��ور �ن �ل��ت��و����ش��ل و�حل���ب بني 
م�شر و�الم��ار�ت �شيظل قائما الن 
ونتو��شل  �هلنا  هم  �الم���ار�ت  �أه��ل 
�ي�����ش��ا م��ن �هليهم.  م��ع��ه��م ون��ح��ن 
وق���ال ع��ا���ش��ور �ن م��ا ت��ق��دم��ه دول��ة 
ل�شعب  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الم����ار�ت 
م�������ش���ر ي����وؤك����د �ال�����ش����ال����ة و�حل����ب 
و�لعاقة  و�لتعاون  و�الخ��اء  و�ل��ود 
و�ن  �لبلدين  بني  �لطيبة  �لوثيقة 
�لطيبة  �ل��ع��اق��ة  �شتظل  �هلل  ���ش��اء 
قائمة ووثيقة الن �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد �ر�شي قو�عدها وو�شع ��شا�شها 

بجديد  لي�س  ذل���ك  �ن  �ىل  م��ن��وه��ا 
على دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
له  �مل��غ��ف��ور  موؤ�ش�شها  ك���ان  و�ل����ذى 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان رمز� للكرم 
�شاحب  نهجه  على  و�شار  �حلامتي 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفه بن ز�يد رئي�س 
�ل��دول��ة حفظه �هلل . ووج��ه �ل�شكر 
وحكومة  رئي�شا  �الم�����ار�ت  ل��دول��ة 
من  مبزيد  �مله  عن  معربا  و�شعبا 
�ل��ت��ق��دم و�ل���رق���ي ل��دول��ة �الم����ار�ت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قيادة  حتت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل . وكانت �ملحطة 
�ال�شحى  حل��وم  توزيع  فى  �لثانية 
ف������ى م���ن���ط���ق���ة ����ش���ب���ني �ل���ق���ن���اط���ر 

�لبلدين  ب��ني  �الخ���وي���ة  �ل��ع��اق��ات 
�لثالثة  �ملحطة  وكانت  و�ل�شعبني. 
فى  ب��ال��ق��اه��رة  �ملهند�شني  ح��ى  ف��ى 
حممود  لل�شيخ  �خلرية  �جلمعية 
حيث  �ل�شابق  �الأزه��ر  وكيل  عا�شور 
ق���ام وف���د ���ش��ف��ارة �ل��دول��ة و�ل��ه��ال 
ب��ت��وزي��ع كمية ك��ب��رة من  �الح��م��ر 
حل�����وم �الأ�����ش����اح����ى ع���ل���ى �أع�������ش���اء 
�جل���م���ع���ي���ة م����ن �ال�����ش����ر �ل���ف���ق���رة 
و�ملتعففه و�الي��ام و�الر�م��ل. و قال 
ت�شريح  ع��ا���ش��ور  �ل��دك��ت��ورحم��م��ود 
مل���ر�����ش���ل وك����ال����ة �أن����ب����اء �الم�������ار�ت 
�الم��ار�ت  دول��ة  �ن جهود  بالقاهرة 
كبرة و�أف�شالها كثرة منذ �ملغفور 
ز�ي���د ويف ظل  �ل�شيخ  ب���اإذن �هلل  ل��ه 

�ملتني و�شار علي نف�س دربه �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���دول���ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �ول  و�ل��ف��ري��ق 
�أب��و  ب��ن ز�ي����د �أل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  ظبى 
�مل�����ش��ل��ح��ة م��وج��ه��ا �ل�����ش��ك��ر ل��ل��ق��ي��ادة 
من  �شو�ء  ماقدموه  على  �لر�شيدة 
ك�����ش��وة �ل��ع��ي��د وحل�����وم �ال���ش��اح��ي 
ف��ق��ر�ء  م��ن  م�شر  يف  للمحتاجني 
وم�شاكني . ومن ناحيته قال حميد 
ر��شد �ل�شام�شى مدير �إد�رة �الإغاثة 
�لهال  بهيئة  ل��ل��ك��و�رث  و�ل��ت��اأه��ب 
�الح����م����ر �الإم������ار�ت������ى يف ت�����ش��ري��ح 
مل���ر�����ش���ل وك����ال����ة �أن����ب����اء �الم�������ار�ت 

وفد من �سفارة الدولة بالقاهرة يرافقه ممثل�ن عن الهلل الأحمر يزور املر�سى الإماراتيني مب�ست�سفى بهمن 
•• القاهرة-وام:

�لهال  هيئة  ع��ن  ممثلون  ير�فقه  بالقاهرة  �ل��دول��ة  �شفارة  م��ن  وف��د  ز�ر 

و�ل��ت��اأه��ب  �الإغ��اث��ة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�شام�شى  ر����ش��د  حميد  �الأح��م��ر  �ل��ه��ال 
بهيئة  �للوج�شتية  �إد�رة  مدير  �لطنيجى  �أحمد  �إبر�هيم  و�أحمد  للكو�رث 
م�شئولو  و�شرح  �ملختلفة  �مل�شت�شفى  �أق�شام  �لوفد  وتفقد   . �الحمر  �لهال 
�أجل  للمر�شى من  تقدم  �لتى  و�لعناية  �لرعاية  �أ�شاليب  للوفد  �مل�شت�شفى 

�ملتحدة مب�شت�شفى بهمن لل�شحة  �الإم��ار�ت �لعربية  �الأحمر مر�شى دولة 
�ملبارك  �ال�شحى  عيد  مبنا�شبة  �لقاهرة  جنوب  حلو�ن  ب�شاحية  �لنف�شية 
�لقائم  �لطنيجى  خليفة  �مل�شت�شار  بالقاهرة  �ل��دول��ة  �شفارة  وف��د  و�شم   .
بال�شفارة و�شم وفد هيئة  �أول  �شكرتر  �ل�شميلى  بالنيابة وعلى  باالأعمال 

�إىل كل حالة على حدة  عاجهم وتاأهيلهم و�لطرق �لعاجية �لتى تقدم 
و�ل��ورود  �الأ�شاحى  �لهد�يا وحل��وم  و�لهال �الحمر  �ل�شفارة  وق��دم وفد   .
على �ملر�شى وق�شو� عدة �شاعات مع �ملر�شى فى �مل�شت�شفى مما كان له �أثر 
كبر يف رفع �حلالة �ملعنوية و �أ�شفى جو� من �لبهجة و�لفرح على وجوه 

غاز الإمارات تتربع بكرا�س متحركة ملركز را�سد لعلج ورعاية الطف�لة
•• دبي-الفجر: 

 ، ، �لتابعة ل�شركة ب��رول �الإم��ار�ت �لوطنية �ينوك  تربعت غاز �الإم��ار�ت 
بكر��س متحركة لاأطفال ذوي �الحتياجات �خلا�شة يف مركز ر��شد لعاج 
وتركيب  بتجميع  �ل�شركة  عدد من موظفي  تطوع  كما  �لطفولة.  ورعاية 

هذه �لكر��شي يف �ملركز.
وحتر�س د�ئماً غاز �الإمار�ت ، �لفائزة بجائزة عامة غرفة دبي للم�شوؤولية 
�الجتماعية للموؤ�ش�شات للعام �لثالث على �لتو�يل من غرفة جتارة و�شناعة 

دبي، على دعم �ملبادر�ت �لتي من �شاأنها �أن حتدث فرقاً نوعياً يف �ملجتمع.
�لغاز  ت�شويق  �إد�رة  �أول  مدير  م�شطفى،  علي  ه�شام  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
يف �ينوك ورئي�س �د�رة تطوير �العمال �لدولية ومدير عام غاز �الإمار�ت 
�أن حتدث فرقاً  �إىل ��شتك�شاف �لفر�س �لتي من �شاأنها  : ن�شعى با�شتمر�ر 
�ملتحركة  بالكر��شي  �لتربع  يقت�شر  وال  �ملجتمع.  يف  وم�شتد�ماً  �إيجابياً 
و�جلهود �لتطوعية للموظفني على ت�شليط �ل�شوء على �هتمامنا �لقوي 
قيم  غر�س  �أي�شاً  بل  للموؤ�ش�شات  �الجتماعية  �مل�شوؤولية  مبادر�ت  مببا�شرة 
�خلر و�لعطاء يف موظفينا. �إن دعم هذه �لق�شايا �لنبيلة و�إتاحة �لفر�شة 

�شورة  تعزيز  يف  ي�شهم  �الجتماعية  �خل��دم��ات  �إح���دى  الأد�ء  للموظفني 
قلوب  �إىل  و�ل�����ش��رور  �لبهجة  �إدخ���ال  ع��ن  ف�شًا  �ملوظفني،  ل��دى  �ل�شركة 

�مل�شتحقني �ل�شغار .  
م��ن جانبها ق��ال��ت م��رمي ع��ث��م��ان، م��دي��ر ع��ام م��رك��ز ر����ش��د ل��ع��اج ورع��اي��ة 
و�مل�شاركة  �لتربع،  هذ�  على  �الإم���ار�ت  غاز  �شركة  ن�شكر  �أن  نود  �لطفولة: 
�لن�شطة �لتي �أبد�ها �لعاملون لديها. وال �شك �أن هذه �للفتة �لنبيلة من 
�أعلى  �لتدريب و�لدعم �لازمني وفق  �ل�شركة �شوف تعزز قر�رنا بتوفر 
ل�شر�كتنا  ��شتكمااًل  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي  كما  لطابنا.  �جل���ودة  م�شتويات 
برنامج  �ينوك،  �لتي تدعم طابنا من خال حتدي  �ينوك  �لطويلة مع 

�لتدريب �ل�شامل �لذي تبلغ مدته �شبعة �أ�شهر .
ل��ط��امل��ا ك��ان��ت رع��اي��ة ذوي �الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة يف �ملجتمع م��ن �الأم���ور 
�لعزيزة لدى غاز �الإمار�ت . وفيما م�شى ويف �إطار برناجمها للم�شوؤولية 
�الجتماعية، قام عدد من موظفي غاز �الإمار�ت بلعب مبار�ة ودية يف كرة 
�الحتياجات  ل��ذوي  �لوطني  �لفريق  م��ع  �ملتحركة  �لكر��شي  على  �ل�شلة 
ع��دد من  ت��ك��رمي  ب��ال�����ش��ارق��ة، حيث مت  للمعاقني  �لثقة  ن���ادي  �خل��ا���ش��ة يف 

�لاعبني بعد �ملبار�ة الإظهارهم مهار�ت �للعبة. 

العدد  10924 بتاريخ   2013/10/20     
اعالن باحل�سور يف الق�سية التنفيذية رقم 2000/1161 تنفيذ احتادي  

ن�شر�ً  �لدين عنو�نه:  تاج  ولد  �ملنفذ �شده : حممد  �ىل 
�لق�شاء  بد�ئرة  �لتنفيذ  �د�رة  �م��ام  باحل�شور  نخطرك 
�شباح  من   8:30 �ل�شاعة  يف  �مل��ح��ددة  للجل�شة  باأبوظبي 
يوم 2013/10/29م ويف حال عدم �حل�شور فان �ملحكمة 
بتوقيعي  �شدر  �ملنا�شبة.  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  �شتتخذ 

وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/9/25م.  
القا�سي/ ماجد عز الرجال 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
ادارة التنفيذ        

العدد  10924 بتاريخ   2013/10/20     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 777 /2013 احوال نف�س م�سلمني                             
�ىل �ملدعى عليه/1-  �شيد حممد زي�شان �شيد زكاء �هلل  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �رما زي�شان �شيد حممد زي�شان  قد �قام عليك 
وموؤخر  ع��دة  ونفقة  لل�شرر  بالطاق  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�ل�شد�ق و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2013/10/28  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.C.12 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
حالة  ويف  �الق��ل  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س ال�سعبة                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10924 بتاريخ   2013/10/20     
يف الدعوى رقم 2013/209 جتاري كلي

�شهيل �شالح حممد  عليه:  �مل��دع��ى  ذ.م.م  م  ع   � �ملالية  ل���اور�ق  �شرف  م��اك   : �مل��دع��ى 
حمامدة يعلن �خلبر �حل�شابي/ عقيل حممد هادي ح�شن و�ملعني من قبل حمكمة 
من  و�ملقامة  كلي  جت��اري   2013/209 رق��م  �لدعوى  يف  ح�شابيا  خبر�ً  �البتد�ئية  دب��ي 
�ملدعى / ماك �شرف لاور�ق �ملالية )� ع م( ذ.م.م وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه / 
�شهيل �شالح حممد حمامدة �و من ميثله مدعو حل�شور �الجتماع �خلربة �حل�شابية 
ب�شخ�شة �و بو��شطة وكيل معتمد منه و�ملقرر عقده يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/10/22م 
يف متام �ل�شاعة �لر�بعة ع�شر� مبقر مكتب �خلبر �لكائن يف ديرة - بور �شعيد - بناية 
�لطابق   - روتانا  رح��اب  وفندق  �لعربية  �ملاحة  �شركة  بجو�ر   - �شنر  بزن�س  �لو�شل 
نرجو  ل��ذ�   04-2955990 وفاك�س:   04-2954833 هاتف:   )902( رق��م  مكتب   - �لتا�شع 

منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاه.
اخلبري احل�سابي/ د. عقيل حممد هادي ح�سن

اإعـــــالن 
اجتماع خربة ح�سابية

العدد  10924 بتاريخ   2013/10/20     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2064 جت  كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �لتقنية �لتخ�ش�شية للحفر ��س بي تي وميثلها �لك�شندر جون د�وين �جلن�شية: 
�المار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة مارت الد�رة �لعقار�ت ل�شاحبها �حمد حممد �حمد �شعيدي 
وميثلها مديرها �لتنفيذي عبد�ل�شام عبد�لرحمن ح�شن �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع 
�لدعوى: �لت�شديق على حكم حمكم وفائدة تاخرية و�تعاب حمكم 474.688.00 درهم 
�شعيدي  �حمد  حممد  �حمد  ل�شاحبها  �لعقار�ت  الد�رة  مارت  �عانه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب 
�لتنفيذي عبد�ل�شام عبد�لرحمن ح�شن �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه:  وميثلها مديرها 
بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 
2013/10/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�و  �شخ�شيا   �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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بدء العمل يف اإن�ساء مبنى م�ست�سفى �سعم اجلديد بتكلفة 80 ملي�ن درهم

طرق دبي تطلق خدمة التاك�سي الذكي وتطبيقات متن�عة لله�اتف خلل جيتك�س

اجتماع م�سرتك بني بلدية عجمان ووفد من 
وزارة الأ�سغال وبرنامج زايد للإ�سكان

قائد عام �سرطة عجمان يزور معهد تدريب ال�سرطة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

م�شت�شفى  بناء  يف  مت�شارعة  بخطى  �لعمل  ب��د�أ 
�شاطيء  على  �شعم  منطقة  يف  جديد  تخ�ش�شي 
�لبحر �شعة 30 �شرير� بتكلفة تبلغ 80 مليون 
درهم .  وياأتي تنفيذ م�شروع �مل�شت�شفى ترجمة 
وم�شرتها  لنه�شتها  وم��و�ك��ب��ة  �ل��دول��ة  جلهود 
للمو�طنني  �ل�شحية  �خلدمات  لتوفر  �لهادفة 

يف كل �ملجاالت ب�شورة ع�شرية متطورة .
م�شاحته  تبلغ  �ل��ذي  �مل�شت�شفى  مبنى  ويتاألف   
ط��اب��ق��ني حيث  م��ن  م��رب��ع  م��ر  �الف   8 �لكلية 
ي�����ش��م �ل���ط���اب���ق �الأر�����ش����ي �الأق�������ش���ام �ل���ع���ي���اد�ت 
�ل��ط��اب��ق  ي�����ش��م  بينما  �لتخ�ش�شية  �ل��ع��اج��ي��ة 
�لثاين �خلدمات �لتي يحتاجها �ملر�شى وعاوة 
ع��ل��ى ذل���ك ي��ت�����ش��م��ن �مل�����ش��روع م��ك��ات��ب ل����اد�رة 

وغرفة للحر��شة وم�شطحات خ�شر�ء وم�شاحة 
خم�ش�شة كمو�قف لل�شيار�ت �ملر�جعني .

�لذي  �جلديد  �شعم  م�شت�شفى  م�شروع  وي�شكل   
م���ن �مل���ق���رر �ن ي��ك��ون ج���اه���ز� يف غ�����ش��ون ف��رة 
بحدود �ل�شنتني �لقادمتني بديا ملبنى م�شت�شفى 
�شعم �لقدمي �لذي �أن�شيء يف عام 1973 كمركز 
�شحي ومت حتويله �ىل م�شت�شفى تخ�ش�شي وقام 
�ل�شحة  وزي��ر  �ملدفع  عبد�لرحمن  حمد  معايل 

. وقتذ�ك بافتتاحه ر�شميا يف عام 1982 
 وحول �الأخطار �ملحتملة على �الأجهزة �لطبية 
م���ن وج����ود �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى �جل���دي���د ع��ل��ى ���ش��اط��يء 
للم�شروع  �ملنفذة  �ل�شركة  م�شادر  ذك��رت  �لبحر 
�ملز�يا  م��ن  �لعديد  يك�شبه  �مل�شت�شفى  موقع  �ن 
�شمم  وق��د  �لعاجية  للجهود  �ملحفزة  �لبيئية 
�الن�شائية  �لنه�شة  مع  تتو�ءم  ع�شرية  ب�شورة 

و�خلدمية �لتي ت�شهدها �لدولة و�أي�شا تت�شمن 
�لتي متنع ت�شرب  جميع �الحتياطات �الن�شائية 
�لرطوبة �ىل د�خل �مل�شت�شفى مما يجعل خمتلف 
�الأج���ه���زة �لطبية يف ح��م��اي��ة ك��اف��ي��ة م��ن �الث���ار 
�ل�شلبية �ملحتملة . ومن جانبهم رحب �ملو�طنون 
و�عتربوه  �شعم  مل�شت�شفى  �جلديد  �ملبنى  باقامة 
مبختلف  �ل�شحية  �جلهود  لدفع  مهمة  خطوة 
�أنو�عها �لعاجية و�لوقائية نحو �لتطور م�شر� 
�مام حل�شول  �شكل عائقا  �لقدمي  �ملبنى  �ن  �ىل 

على خدمات عاجية تخ�ش�شية متطورة .
وق������ال ���ش��ع��ي��د �ل�����ش��ح��ي م����ن �مل����وؤك����د �ن م��ب��ن��ى 
ع��م��ره  جت����اوز  �ل����ذي  �ل���ق���دمي  ���ش��ع��م  م�شت�شفى 
�لنه�شة  ملو�كبة  منا�شبا  يكن  مل  عاما  �الأربعني 
قيادتها  ظل  يف  دولتنا  تعي�شها  �لتي  �حل�شارية 
�لر�شيدة و�أي�شا لي�س موؤها لتقدمي �خلدمات 

�ل�شحية �لع�شرية �لتي يتطلع �ليها �ملو�طنون 
لبلوغ  �ملبنى �جلديد يعد خطوة مهمة  لذ� فان 
�الأهد�ف �ل�شحية �ملن�شودة . وبالن�شبة للمو�طن 
الأه��ايل  بالن�شبة  �مل��ه��م  �خل��رب  ف��ان  علي  حممد 
�ل��ب��دء يف تنفيذ  منطقة �شعم وم��ا ج��اوره��م ه��و 
�ن��ت��ظ��اره  ط���ال  �ل���ذي  �مل�شت�شفى  مبنى  م�����ش��روع 
ل��ك��ن دول��ت��ن��ا يف �ط���ار �هتمامها  ل��ف��رة ط��وي��ل��ة 
�ل���د�ئ���م مب�����ش��ال��ح م��و�ط��ن��ي��ه��ا دف��ع��ت ب��امل�����ش��روع 
للخروج �ىل حيز �لتنفيذ �لفعلي . وحول �أهمية 
�أهمية  تكمن   ) �أم خالد   ( قالت  �شعم  م�شت�شفى 
�مل�شت�شفى يف �نه يقدم �خلدمات �ل�شحية ملنطقة 
؛  �شعم  �جل��ر  ت�شمل  �ل�شكانية  بالكثافة  متتاز 
غليله وخور خوير عاوة على �نها متثل مركز� 
�شناعيا ي�شم جمموعة من �أكرب�مل�شانع �ملنتجة 

ملادة �الأ�شمنت يف منطقة �خلليج .

•• دبى -وام:

�أع���ل���ن ����ش���ع���ادة م��ط��ر �ل���ط���اي���ر رئ��ي�����س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر  �الإد�رة  جم��ل�����س 
و�ملو��شات عن �طاق  �لطرق  لهيئة 
ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن �خل��دم��ات �لذكية 
عرب  للمتعاملني  �لهيئة  تقدمها  �لتي 
للمتعاملني  وتتيح  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف 
�إجن������از �ل���ع���دي���د م���ن �مل���ع���ام���ات عرب 
�حلاجة  دون  �لذكية  هو�تفهم  �أجهزة 
وذلك  �لعماء..  مر�كز خدمة  لزيارة 
�شاحب  �أطلقها  �لتي  للمبادرة  تنفيذ� 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف 
�لتحول من �حلكومة �الإلكرونية �إىل 
خدماتها  تقدم  �لتي  �لذكية  �حلكومة 
عرب �لهاتف �ملحمول على مد�ر �ل�شاعة 

وعلى مد�ر �الأ�شبوع و�لعام.
�إن من  وقال �لطاير يف ت�شريحات له 
�لهيئة  �شتطلقها  �لتي  �خلدمات  �أه��م 
جيتك�س  معر�س  يف  م�شاركتها  خ��ال 
�ل���ذك���ي  �ل���ت���اك�������ش���ي  خ����دم����ة   2013
�أح��دث  م��ن  تعد  �ل��ت��ي  تاك�شي  �شمارت 
ت��ط��ور�  و�أك���رثه���ا  �ل��ذك��ي��ة  �لتطبيقات 
�ل��ذك��ي  �لتطبيق  ه���ذ�  وي��ع��د  و�ب��ت��ك��ار� 
بحجز  ي�شمح  �ل���ذي  ن��وع��ه  م��ن  �الأول 
�الأج��رة وتتبع م�شار و�شولها  مركبات 
حلركة  �لفعلي  �ل��وق��ت  �أث��ن��اء  مبا�شرة 
من  بالعديد  �لتطبيق  وينفرد  �ملركبة 
�مل�شبوقة  غ��ر  و�مل��م��ي��ز�ت  �خل�شائ�س 
يف �ل�شرق �الأو�شط ويتيح ل�شكان �إمارة 
�مل�شتخدمني  و�ل�����زو�ر  ول��ل�����ش��ي��اح  دب���ي 
خلدمة حجز مركبات �الأجرة �إمكانية 
�إج�������ر�ء ح��ج��ز م��رك��ب��ة �الأج�������رة فقط 

بلم�شة زر و�حدة يف �أي وقت �شاء ومن 
�أر�د ذلك من خال تطبيق  �أي موقع 
�لهو�تف �لذكية �لذي يتميز بال�شهولة 

و�ملرونة �لفائقة.
و�أ�شار �إىل �أن �لتطبيق �جلديد �لتاك�شي 
�ل��ذك��ي �ل����ذي ي��غ��ط��ي ج��م��ي��ع م��رك��ب��ات 
�الأجرة يف �إمارة دبي �لبالغ عددها �أكرث 
قناة  مبثابة  يعد  مركبة   8500 م��ن 
تو��شل ذكية تتميز بب�شاطة المتناهية 
�حلديثة  �لع�شر  تقنيات  مع  وتتو�كب 
وتخدم خمتلف �شر�ئح �ملجتمع وتلبي 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م ك���م���ا �أن 
�لتطبيق �لذكي يجعل من �إجر�ء حجز 
�أج��رة �شورة جديدة من �شور  مركبة 
للجميع يف  �ملقدمة  و�لتميز  �لرفاهية 

�إمارة دبي.
�لتاك�شي  تطبيق  ي�شتطيع  و�أ����ش���اف« 
�إح����دى خ�شائ�شه  �ل��ذك��ي م��ن خ���ال 
�ملتميزة �أن يلتقط �لعنو�ن �أوتوماتيكيا 
�الأمر  �لر�كب  موقع  على  يتعرف  و�أن 
�ل�����ذي ي�����ش��اع��د �جل���م���ه���ور م�����ش��ت��خ��دم 
�خل���دم���ة يف �ل���ت���ع���رف ع��ل��ى �ل��ع��ن��و�ن 
وبيانات  تفا�شيل  لكتابة  �حلاجة  دون 
على  �الأح���ي���ان  بع�س  يف  ت�شعب  رمب���ا 
�جل��دد يف  �ل�شياح  �أو  �ل�شن  كبار  بع�س 
تعطلت  تتعذر على من  �أو  دب��ي  �إم���ارة 
له  بالن�شبة  ج��دي��د  م��وق��ع  يف  مركبته 
بعد  �لقلق  �إىل  بحاجة  لي�شو�  ه���وؤالء 
و�شائل  �أح����دث  ت�شخر  مت  ف��ق��د  �الآن 
لتلبي  �لتقليدية  غ��ر  �لتكنولوجيا 
حاجاتهم كما تخطى تطبيق �لتاك�شي 
�لذكي يف �لهو�تف �لذكية مرحلة مل�س 
�لهاتف  حت��ري��ك  جم���رد  �إىل  �ل�شا�شة 
حيث  و�الأ�شفل  لاأعلى  خفيف  ب�شكل 
يتم حتديد بينات وموقع �حلجز ويتم 

ح��ج��ز م��رك��ب��ة �الأج����رة و�إر����ش���ال �أق���رب 
مركبة �شاغرة �إىل �لعميل.

�إن حزمة  �ل��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة مطر  وق���ال 
�لهيئة  تعتزم  �لتي  �لذكية  �خل��دم��ات 
ت�شمل   2013 جيتك�س  يف  �إط��اق��ه��ا 
تطبيق  م��ن  �لثالثة  �لن�شخة  �إط���اق 
�لهو�تف  �أج��ه��زة  م��ع  �مل��ت��و�ف��ق  �لهيئة 
تقدمي  �لتطبيق  ه���ذ�  وي��ت��ي��ح  �ل��ذك��ي��ة 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني منها  خ���دم���ات ج���دي���دة 
و�إع���ادة  �مل��روري��ة  �ملخالفات  قيمة  دف��ع 
خا�شية   و�إ���ش��اف��ة  ن��ول  بطاقات  �شحن 
خلدمة مدينتي ودليل خدمات �لهيئة 
ويتوفر هذ� �لتطبيق باللغتني �لعربية 
�ملعر�س  �أن  �إىل  ..م�شر�  و�الإجنليزية 
على  وجهتي  تطبيق  �ط��اق  �شي�شهد 
مل�شتخدمي  وي��ت��ي��ح  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف 
�ل��ع��ام��ة خ��دم��ة تخطيط  �مل��و����ش��ات 
جهة  �إىل  معينة  ج��ه��ة  م��ن  رح��ات��ه��م 
�ملو��شات  و�شائل  با�شتخد�م  �أخ���رى 
معرفة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملختلفة  �ل��ع��ام��ة 
مو�عيد و�شول و�شائل �لنقل �ملختلفة 
�لثانية  �لن�شخة  �لتطبيق يف  .. ويوفر 
ويتوفر  �لرحلة  تكلفة  ح�شاب  خدمة 
باللغة  �الأويل  �مل��رح��ل��ة  يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 

�الإجنليزية على �أن يتم توفره باللغة 
�ل��ع��رب��ي��ة يف �ل��ن�����ش��خ��ة �ل��ث��ان��ي��ة �مل��زم��ع 

�إطاقها منت�شف نوفمرب �ملقبل.
و�أ�شاف �إن من �خلدمات �جلديدة �لتي 
�شيتم �إطاقها خدمة نول �لذكية �لتي 
م�شتوى  على  نوعها  م��ن  �الأوىل  تعد 
�ل�شرق �الأو�شط وتتيح ��شتخد�م �لهاتف 
�ل���ذك���ي ك��ب��ط��اق��ة ن����ول ل���دف���ع ت��ع��رف��ة 
�مل��و����ش��ات �لعامة �مل��رو و�حل��اف��ات 
مت  �أن��ه  �إىل  م�شر�  �مل��ائ��ي..  و�لتاك�شي 
�لتعاون مع �شركتي �ت�شاالت ودو من 
�أهد�فها  �إىل  باخلدمة  �لو�شول  �أج��ل 
�شريحة  �إ���ش��د�ر  خ��ال  من  �ملو�شوعة 
�الت�شال قريب �ملدى )�ن �ف �س( �لتي 
منها  �ال�شتفادة  من  �ملتعاملني  متكن 
�لتي  �ل��ه��و�ت��ف  بع�س  ����ش��ت��خ��د�م  ع��رب 
�ل�شريحة  ه��ذه  م��ع  تقنياتها  ت��ت��و�ف��ق 
�لتي تعتمد على تقنية مترير �لهاتف 
على  تام�شية  ال  ب��ط��ري��ق��ة  �مل��ت��ح��رك 
�لدخول  ب��و�ب��ات  يف  �ال�شت�شعار  نقطة 
ل��و���ش��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي. و�أك����د �أن��ه 
�ملحفظة  خ��دم��ة  �ط���اق  �أي�����ش��ا  �شيتم 
�الإل��ك��رون��ي��ة وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ح�شاب 
�إل����ك����روين م�����ش��ب��ق �ل���دف���ع خل��دم��ات 
هيئة �لطرق و�ملو��شات.. وتتيح هذه 
يف  �الأم���و�ل  حفظ  لل�شركات  �ملحفظة 
كو�شيلة  �الإلكرونية  �ملحفظة  ح�شاب 
ج��دي��دة ل��دف��ع ت��ع��رف��ة خ��دم��ات هيئة 
�لطرق و�ملو��شات بدال من ��شتخد�م 

�ملبالغ �لنقدية �أو بطاقات �الئتمان.
�الإد�رة  جمل�س  رئي�س  �شعادة  و�أو���ش��ح 
م�����ش��ت��خ��دم��ي  �أن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�مل����دي����ر 
مركبات �الأج��رة �شيكونون على موعد 
م���ع خ���دم���ات ج���دي���ده م��ث��ل �ل�����ش��ا���ش��ات 
�ل��ل��م�����س �ل��ذك��ي��ة يف م��رك��ب��ات �الأج����رة 

�خل����ا�����ش����ة مب���وؤ����ش�������ش���ة ت���اك�������ش���ي دب���ي 
نول  بطاقة  ��شتخد�م  �إمكانية  وكذلك 
تعرفة  دف��ع  يف  �الئتمانية  و�لبطاقات 
مركبات �الأجرة وكذلك عد�د مركبات 
�حلجز عرب �لهاتف ها تاك�شي �لذي 
يتيح للمتعاملني �الطاع على بيانات 

�ل�شائق و�شورته وبيانات �ملركبة.
�إن هيئة  �ل��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة م��ط��ر  وق���ال 
�لطرق و�ملو��شات �أعلنت فور �طاق 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل��������وزر�ء ح���اك���م دب��ي 
رعاه �هلل ملبادرة �لتحول من �حلكومة 
�الإلكرونية �إىل �حلكومة �لذكية �لتي 
�ملحمول  �لهاتف  عرب  خدماتها  تقدم 
توجيهات  لتنفيذ  طريق  خ��ارط��ة  ع��ن 

�شموه.
وت�����ش��م��ن��ت ه����ذه �خل���ارط���ة رف����ع ع��دد 
عرب  �لهيئة  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�ملحمولة  و�الأج��ه��زة  �لذكية  �لهو�تف 
�أي فون �أندرويد باك بري وويندوز 
8 من 17 خدمة حاليا �إىل 72 خدمة 
2014 و�شوال �إىل تغطية  نهاية عام 
�أك���رب م��ن �خل��دم��ات �ل��ت��ي تقدمها يف 
كما   2015 ع���ام  م��ن  �الأول  �لن�شف 
�لهيئة بدر��شة كافة �خلدمات  �شتقوم 
عددها  يقدر  و�لتي  للجمهور  �ملقدمة 
 156 م��ن��ه��ا  خ����دم����ات   208 ب�����ن��ح��و 
�إلكرونيا  حاليا  تقدميها  يتم  خدمة 
تقدميها  �إمكانية  وحت��دي��د  وحتليلها 
�أما جزئيا  �لذكية  �لهو�تف  من خال 
�الط���اع  ج��ان��ب  �إىل  ك��ام��ل  ب�شكل  �أو 
على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية للو�شول 
ميكن  وم��ب��دع��ة  مبتكرة  خ��دم��ات  �إىل 

تقدميها عرب �لهو�تف �لذكية.
•• عجمان ـ الفجر 

يف  �جتماعاً  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  عقدت 
من  وف��د  م��ع  �لهند�شية  �ل�����ش��وؤون  بقطاع  �لتدريب  قاعة 
لاإ�شكان  ز�ي���د  �ل�شيخ  وب��رن��ام��ج  �لعامة  �الأ���ش��غ��ال  وز�رة 
�لتعاون وتبادل �خل��رب�ت و�ملعلومات  �أوج��ه  وذل��ك لبحث 
من  وغرها  �لطرق  وم�شاريع  �لهند�شية  �ل�شوؤون  ح��ول 

�الأمور �خلا�شة بذلك.
�ألعو�شي  �ل����رز�ق  عبد  �ح��م��د  �ملهند�س  �الج��ت��م��اع  ت��ر�أ���س 
وح�شره  �لهند�شية  �ل�����ش��وؤون  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
وعبد �لرحمن �لنعيمي مدير مكتب �شمو رئي�س �لد�ئرة 
،وماجد  �ملباين  �إد�رة  مدير  �لفا�شي  خليفة  �ملهند�س  ،و 
– مدير  �لطنيجي  وعائ�شة  �مل�شاحة  ق�شم  رئي�س  عثمان 
 – �ل�شام�شي  ،وه��ن��د  �جل��غ��ر�ف��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  نظم  م��رك��ز 

م�شوؤول وحدة �ملخطط �ل�شامل.
من  كل  �لعامة  �الأ�شغال  وز�رة  من  �الجتماع  ح�شر  فيما 
�مل�شاريع  �إد�رة تخطيط  – مدير  �ل�شمري  �أنو�ر  �ملهند�س 
�ملدير   - �خل���دمي  ع��ب��د�هلل  نفي�شة  و  �الأ���ش��غ��ال،  وز�رة   –
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��وؤون �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة ل��ربن��ام��ج �ل�����ش��ي��خ ز�ي��د 
لاإ�شكان ومت خال �الجتماع مناق�شة �مل�شاريع �مل�شركة 
وز�رة  م���ب���ادر�ت  و  ل��اإ���ش��ك��ان  ز�ي���د  �ل�شيخ  م���ب���ادر�ت  ب��ني 

�الأ�شغال ود�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان.

�إل��ي��ه �إم���ارة عجمان م��ن تطور  و�أ���ش��اد �ل��وف��د مب��ا و�شلت 
و�الإن�����ش��ائ��ي��ة  �لهند�شية  �مل�����ش��اري��ع  ت�شهده  وم���ا  ع��م��ر�ين 
ملحوظ  تطور  م��ن  �لتحتية  و�لبنية  �ل��ط��رق  وم�شاريع 
كافة  �زده��اره��ا وح�شارتها يف  ي��دل على  �الإم����ارة مب��ا  يف 
�لعي�س  ت��وف��ر  �ل��ق��ي��ادة يف  �هتمام  يعك�س  ومب��ا  �مل��ج��االت 
و�ملقيمني  للمو�طنني  �مل�شتقر  �الآم���ن  و�ل�شكن  �ل��ك��رمي 
ف��ي��ه��ا. م���ن ج��ه��ت��ه �أع�����رب �مل��ه��ن��د���س �أح���م���د ع��ب��د �ل����رز�ق 
�لهند�شية عن  �ل�شوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لعو�شي 
لاإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  لربنامج  و  �الأ�شغال  ل��وز�رة  �شكره 
�مل��و�ط��ن��ني يف  على �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة لتوفر �ح��ت��ي��اج��ات 
�الإ�شكان  م�شاريع  تنفيذ  �لكبر يف  دوره��م  وعلى  �الإم��ارة 
يف ك��اف��ة �أن��ح��اء �ل���دول���ة. و�أط��ل��ع �ل��وف��د و�حل�����ش��ور على 
وم�شاريع  �الإم����ارة  يف  �لتحتية  �لبنية  تطوير  م�شاريع 
�الإ�شكان �لتابعة لربنامج �ل�شيخ ز�يد لاإ�شكان وم�شاريع 
�الإ�شكان �لتابعة لوز�رة �الإ�شغال ومو��شفات و ��شر�طات 
و  �حتياجاتها  ومناق�شة  �الإ�شكان  مل�شاريع  �لتابعة  �ملباين 
تابعو� ماحظات �ملو�طنني حول بر�مج �الإ�شكان وتعزيز 
و  �الأ�شغال  وز�رة  و  �لبلدية  د�ئ��رة  من  كل  بني  �لتو��شل 
برنامج �ل�شيخ ز�يد لاإ�شكان مبا يخدم م�شلحة �لدولة 
و�ملو�طنني وما يحقق �الأهد�ف �ملن�شودة من هذه �مل�شاريع 
�لتنموية �لتي تنفذ بتوجيهات عليا من �لقيادة �حلكيمة 

يف �الإمار�ت �لغالية.

•• عجمان -وام:

قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  عبد�هلل  على  �لعميد  �شعادة  �كد 
عام �شرطة عجمان �شرورة ربط �ملو�د �الأكادميية بالدور�ت 
مع �لو�قع �لفعلي يف �لعمل . ووجه �ملتدربني باالإ�شتفادة 
هذه  ونقل  ممكن  حد  باأق�شى  و�ملحا�شرين  �خل��رب�ء  من 
�ل�شرطي  عملهم  �أد�ء  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  مم��ا  �مل���ع���ارف 
بالقيادة  �ل�شرطة  تدريب  معهد  زيارته  خال  ذلك  .ج��اء 

�لتدريبية  �لعملية  �شر  ملتابعة  عجمان  ل�شرطة  �لعامة 
حيث  �جل��م��ه��ور  ثقة  رف��ع  �الإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي  للهدف  تنفيذ� 
مدير  تري�س  ب��ن  خ��ال��د  �لعقيد  ���ش��ع��ادة  ��شتقباله  يف  ك��ان 
�مل��ت��درب��ني يف  �أد�ء  ت��اب��ع  ك��م��ا   . ب��ال��وك��ال��ة  �ل��ت��دري��ب  معهد 
دورتي �لتخطيط �الإ�شر�تيجي ودورة �خلر�ئط �لذهنية 
مع  و�لنقا�س  باحل�شور  للمتدربني  م�شاركته  خ��ال  من 
و�شام  و�ل��دك��ت��ور  �مل��ق��دم  حممد  �شاح  م�شطفى  �لدكتور 

حممد �إبر�هيم. 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شرف جلنة خمت�شة من جامعة ز�يد بالتعاون مع كلية 
عملية  تطبيقات  خم�شة  متابعة  على  �لتقني  �البتكار 
لطلبة �جلامعة وذلك بهدف �مل�شاركة يف جائزة �أف�شل 
خدمة حكومية عرب �لهاتف �ملحمول �لتي �طلقها يف وقت 
�شابق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
رعاه �هلل . ومتثل هذه �مل�شاركة �أوىل �إجناز�ت �لطلبة يف 

هذ� �ملجال وتعترب بد�ية �لطريق نحو تطبيقات �أخرى 
�ل�شام�شي  ميثاء  �لدكتورة  ومتابعة معايل  رعاية  حتت 
وزيرة دولة رئي�س جامعة ز�يد . وكان �لدكتورعبد �هلل 
�الأمري نائب مدير �جلامعة ��شدر تعليمات بت�شكيل 
�الإد�ري��ة  �لهيئتني  �أع�شاء  �لتي ت�شم عدد� من  �للجنة 
و�لتدري�شية وي�شاهم فيها كافة �لطلبة و�ملوظفني مبا 
و�أفكار البتكار وجت�شيد تطبيقات  لديهم من ت�شور�ت 
�شهلة  ب��اإج��ر�ء�ت  و�الأك��ادمي��ي  �لطابي  �ملجتمع  تخدم 

ومب�شطة تتميز بالكفاءة و�ل�شفافية �لعالية. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

و�لتميز  لابد�ع  �خليمة  ر����س  جائزة  �مناء  جمل�س  عقد 
للجائزة  �لعامة  �الم��ان��ة  مبقر  �جتماعه  �م�س  �لتعليمي 
�لقا�شمي  �ل�شيخ في�شل بن �شقر  ر�أ�س �خليمة برعاية  يف 
حممد  �ل��دك��ت��ور  وبرئا�شة  �جل��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
�الجتماع  �طلع  حيث  �جلائزة  عام  �أم��ني  �ملن�شور  �بر�هيم 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �ع��م��ال �مل��ل��ت��ق��ى �ل�����ش��ن��وي ل��ل��ج��ائ��زة ل��ل��ق��ي��اد�ت 
�ملدر�شية و�لطابية و�لذي �شمل مديري ومدير�ت مد�ر�س 
�خليمة  ر�أ���س  مبنطقة  �لثانوي  و�لتعليم  �لثانية  �حللقة 
�لطالبات  وجمال�س  �لطاب  جمال�س  وروؤ�شاء  �لتعليمية 

يف ر�أ�س �خليمة و��شت�شافته قاعة �لكورني�س لاحتفاالت. 
وقال �أمني عام �جلائزة �ن جمل�س �المناء �عتمد مقرحا 
بان يكون يوم وتاريخ �الحتفال بالدورة �لعا�شرة للجائزة 
الحتفاالت  مو�كبة  �ملقبل  دي�شمرب  م��ن  ع�شر  �ل��ث��اين  ه��و 
�ن  �ىل  منوها  و�الرب��ع��ني  �ل��ث��اين  �لوطني  باليوم  �ل��دول��ة 
�شنو�ت  ع�شر  مل�شرة  تتويجا  �شيكون  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ح��ت��ف��ال 
من عمر �جلائزة و�شي�شمل �حلفل تكرمي �لع�شرة �الو�ئل 
على �لق�شمني �لعلمي و�الدبي على م�شتوى منطقة ر��س 
�لتكنولوجيا  معهد  على  و�لثاين  و�الول  �لثانوية  �خليمة 
كما   . �ل��ث��ان��وي  �ل��ث��ال��ث  يف  �خل��ي��م��ة  ر������س  يف  �لتطبيقية 
يف  �شنو�ت  �لع�شر  ط��و�ل  �ملتو��شلني  �ل��رع��اة  تكرمي  تقرر 

�البد�عات  دورية  ��شد�ر  �الجتماع  و�عتمد  رعاية �جلائزة 
�لطابية وبحث �الجتماع �ختيار �ملدر�شة �لفائزة بجائزة 
�جل��ائ��زة  �ن  �ملن�شور  و�ك���د   . �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �الب����د�ع  حا�شنة 
و�ملبدعني  و�ملتميزين  �ملتفوقني  �لطلبة  رعاية  �ىل  تهدف 
ل�شمان ��شتثمار �أف�شل للكفاء�ت �ملو�طنة و حتفيز وتنمية 
�لطلبة و�الأ�شاتذة و�خلرجني من �جل تعميق قيمة �لتميز 
و�جلودة يف �لعمل. و�مل�شاهمة يف �لتطوير �لنوعي للمو�رد 
�لب�شرية مبا يلبي متطلبات �لتنمية �مل�شتد�مة كما تهدف 
و�مل��ب��دع��ني  و�مل��ت��م��ي��زي��ن  �مل��ت��ف��وق��ني  ت�شجيع  �ىل  �جل���ائ���زة 
�شر�كة  حتقيق  و�ىل  و�خلريجني  و�الأ���ش��ات��ذة  �لطلبة  من 

حقيقية وفاعلة بني �جلائزة و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.

جامعة زايد ت�سارك بخم�سة تطبيقات 
عملية لتحقيق روؤية احلك�مة الذكية

جائزة راأ�س اخليمة للبداع تعتمد دي�سمرب م�عدا للحتفال بالدورة العا�سرة

�سابا م�اطنا ي�ؤ�س�س�ن فرقة حربية تراثية   45
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ل�شعبية  للفنون  دبي  جمعية  �أطلقت 
موؤخر� فرقة حربية للفنون �لر�ثية 
�الأ�شيلة، �ملتجذرة يف �لثقافة �ل�شعبية 

�الإمار�تية.
�أيدي نخبة من  �لفرقة علي  تاأ�ش�شت 
�لفنون  ه��و�ة  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني  �ل�شباب 
وو�شع  وحمبيها،  �ل�شعبية  �لر�ثية 
م��وؤ���ش�����ش��و �ل���ف���رق���ة �أه�����د�ف�����ا وط��ن��ي��ة 
لي�شعوها  �لوليدة  لفرقتهم  وتر�ثية 
على  �ملحافظة  �أهمها  �أعينهم،  ن�شب 
�الإمار�تي  و�ل�شعبي  �لوطني  �ل��ر�ث 
وت��ر���ش��ي��خ��ه ب���ني �الأج�����ي�����ال، ال���ش��ي��م��ا 
توجيهات  وترجمة  �ل�شاعد،  �جليل 
ق��ي��ادة �ل��دول��ة �ل��ر���ش��ي��دة، �ل��ت��ي تدعو 
�ل�شعبي  ت��ر�ث��ن��ا  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  �إىل 
و�ل��وط��ن��ي، و�ل��وف��اء لعهد �مل��غ��ف��ور له 

ت���ع���اىل، �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن  ب�����اإذن �هلل، 
�ل��ذي  �هلل،  رحمه  نهيان،  �آل  �شلطان 
ق���دم �ل��ك��ث��ر ل���ر�ث �الإم�����ار�ت و�أع���اد 
لهم،  �ملغفور  �إخ��و�ن��ه  �إح��ي��اءه، بجانب 

باإذن �هلل، �شيوخ �الإمار�ت �ملوؤ�ش�شني.
ق�����ال ع��ب��ي��د ع���ل���ي ع���ب���د �هلل، رئ��ي�����س 
ج��م��ع��ي��ة دب���ي ل��ل��ف��ن��ون �ل�����ش��ع��ب��ي��ة: �إن 
)فرقة جمعية  م�شمى  �لفرقة حتمل 
دبي �حلربية(، و�أع�شاوؤها متطوعون، 
�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��ر�ث  وه��م��ه��م �الأول 
�الإمار�ت، �لذي يجمعهم ع�شق فنونه، 
�الإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  لن�شر  و�ل�����ش��ع��ي 
حول �الإمار�ت وتقدمي وجه ح�شاري 
ع�شويتها  يف  �ل��ف��رق��ة  وت�����ش��م  ل���ه���ا. 
�أعمارهم  ت���ر�وح  مو�طنا،  �شابا   45
45 عاما، بقيادة  �إىل  �أع��و�م   10 بني 
حم��م��د �ل��ي��ت��ي��م �ل�����ش��ح��ي و���ش��امل علي 
�ليتيم، �شاحب  و�أكد حممد  �لكعبي. 

م���ب���ادرة �إن�����ش��اء �ل��ف��رق��ة، �أن �ن�����ش��و�ء 
�ل��ف��رق��ة �ل��ف��ن��ي��ة �ل��ر�ث��ي��ة �جل��دي��دة 
حت����ت م��ظ��ل��ة ج��م��ع��ي��ة دب�����ي ل��ل��ف��ن��ون 
دعم  يف  �لتعاون  �إىل  يهدف  �ل�شعبية 
تر�ثنا �لوطني، وعك�س �شورة م�شرقة 
وب��ذل  �الإم��ار�ت��ي��ة،  �ل��ر�ث��ي��ة  للفنون 
توجيهات  لتفعيل  �ملمكنة  �جلهود  كل 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لدولة، حفظه �هلل،  �آل نهيان، رئي�س 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيه 
ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم، ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
�ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
دب����ي، رع����اه �هلل، ب��اأه��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة 
بني  وتر�شيخه  �لوطني  �ل��ر�ث  على 
لربطهم  حت��دي��د�،  و�ل�شغار  �ل�شباب 
و�أجد�دهم.  �آبائهم  وت��ر�ث  مبا�شيهم 
و�ل��ي��ت��ي��م )30 ع��ام��ا ( مي��ل��ك خ��ربة 
و����ش��ع��ة يف �ل�����ر�ث �الإم����ار�ت����ي، وق��د 
ب����د�أ م�����ش��رت��ه يف ه���ذ� �حل��ق��ل مبكر� 
على  �ملحافظة  �إىل  ت�شعى  �لفرقة  �أن 
�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة م��ن ب��و�ب��ة �لفنون 
�لر�ثية، و�لركيز على ن�شر �لر�ث 
�الأطفال و�جليل  وتعزيزه بني  �لفني 
�لقيم  على  �ل�شغار  وتربية  �لنا�شىء، 
�لفنون  �أد�ء  على  وتدريبهم  �الأ�شيلة 

و�إتقان،  بحرفية  و�لر�ثية  �ل�شعبية 
من �أجل تفعيل نهج وتوجيهات �لقيادة 
�لر�شيدة. وقال �ليتيم، �لذي �شبق له 
ومنا�شبات  م��ه��رج��ان��ات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
وخارجها،  �لدولة  د�خ��ل  ع��دة  تر�ثية 
على  ت��ق��ت�����ش��ر  ال  �ل���ف���رق���ة  خ��ط��ة  �أن 
�لر�ث �لفني، بل متتد لت�شمل �لعمل 
�شادقة  رغ��ب��ة  يعك�س  م��ا  �ل��ت��ط��وع��ي، 
ل���دى م��وؤ���ش�����ش��ي �ل��ف��رق��ة و�أع�����ش��ائ��ه��ا 
و�إن�����ش��اين  �ج��ت��م��اع��ي  مب��م��ار���ش��ة دور 
ووط�����ن�����ي ب��������روح �ل���ع���م���ل �جل���م���اع���ي 
نهدف من  وق��ال:   . �لو�حد  و�لفريق 
�لغايل  �ل��وط��ن  �إىل خدمة  ذل��ك  ور�ء 
ودع����م �مل��ج��ت��م��ع �الإم�����ار�ت�����ي، ب��ج��ان��ب 
يف  �الأ�شيلة  �الأخ��اق��ي��ة  �لقيم  غر�س 
�أ�شغر  �أن  �إىل  الفتا   ، �لنا�شئة  نفو�س 
�أع�شاء �لفرقة ال يتجاوز عمره ع�شرة 

�أعو�م فقط.
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 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/863 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  �الم���ار�ت  وطلب  �جلن�شية:  علي  �ل  يو�شف ح�شن علي حممد 
للخياطة  )العوانه  �ل��ت��ج��اري  �ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة  والتطريز( 
�ىل:�حمد  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )61171( �مللف 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  �الم����ار�ت  �جلن�شية:  ك��اي��د  �ل  حممد  عبد�لكرمي 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10924 بتاريخ   2013/10/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/36 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- عباد �لرحمن �و�شاف �لرحمن 2- جلوبال فين�شر للو�شاطة �لتجارية 
���س.ذ.م.م 3- �شويا رحمن عباد �لرحمن  جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
ورثة عبيد �ل�شيخ جمعه �ملن�شوري وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر ومبوجب �لقر�ر 
دبي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  من  �ل�شادر 
فانك مكلف باالتي:1- �لز�م �ملنفذ �شدهم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 94878 درهم على �ن 
يت�شامن �ملنفذ �شدها �لثانية مع �ملنفذ �شدها �الوىل يف حدود مبلغ )12000 درهم( فقط 
و�ن تت�شامن �ملنفذ �شدها �لثالثة مع �ملنفذ �شدها �الوىل يف حدود مبلغ 70000 درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العان. وعليه 
�ملذكور  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م  �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت  فان �ملحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10924 بتاريخ   2013/10/20     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1022 /2012 عقاري كلي                                 
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  برمير ج��روب ���س م ح   جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / 
طارق جمال �ل�شيد عامر وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة �شم ملف �لدعوى رقم 2011/123 عقاري كلي �ملت�شمن لكافة ��شول 
مببلغ  بالتكافل  و�لثانية  �الوىل  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �خل��ربة  تقرير  و��شل  �مل�شتند�ت 
وقدره )4743248.86 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 9% من تاريخ 
�لغاء �مل�شروع قبل موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري بتاريخ 2011/10/3 �ملتمثل بتقرير ريل بوينت 
عن تقدمي �العمال �الن�شائية للم�شروع بالغاء �مل�شروع وحتى �ل�شد�د �لتام .   وحددت لها 
جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/10/21  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10924 بتاريخ   2013/10/20     
     اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/322 جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعي  بنغاد�س   �جلن�شية:  علي  �ميان  حممد  ح�شني  فاروق  مدعي/حممد 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  لبنان  �جلن�شية:  غامن  عجاج  جورج  عليه: 
�لعامة  للمقاوالت  �لنجاح  �عانه/�شركة  �ملطلوب  درهم    150000 مببلغ  
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/10/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية
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األفا �سجل�ا يف م�سروع املنافذ الإلكرتونية  512
نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  باالأمانة  �الأم��ن��ي  �الإع���ام  �إد�رة  مع 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية.
للجمهور عرب مو�قع  �لتوعية  �أبوظبي قدمت  �شرطة  وكانت 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �الإل��ك��رون��ي��ة  و�مل��و�ق��ع  �الجتماعي  �لتو��شل 
�حلملة  �ط��اق  منذ  �لتجارية  باملر�كز  �الإع��ان��ي��ة  �ل�شا�شات 
و�الإع��ان��ي��ة  �الإخ��ب��اري��ة  �مل���و�د  ن�شر  مقابل  �أب��وظ��ب��ي  مبدينة 
عرب و�شائل �الإعام �ملرئية و�مل�شموعة و�ملقروءة حول عملية 

�لت�شجيل و�لتوعية عرب �الإذ�عات.
وخ�ش�شت �شرطة �أبوظبي رقم �لهاتف �ملجاين 8005000 
للرد  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  �شفحاتها  عن  ف�شا 
على ت�شاوؤالت و��شتف�شار�ت �جلمهور حول �لت�شجيل يف �ملنافذ 

�اللكرونية.

و�أ�شار �إىل �أنه �شيتم قريبا �إطاق مرحلة جديدة للت�شجيل يف 
مو�عيد  الحق  وقت  يف  و�شيحدد  �الإلكرونية  �ملنافذ  م�شروع 
و�أماكن �لت�شجيل ..م�شيفا �ن �لت�شجيل جماين ويف وقت ال 
يتجاوز 20 ثانية ويتطلب من �ل�شخ�س �إح�شار جو�ز �ل�شفر 
ت�شمح  �الإلكرونية  �لبو�بات  �ن  �لزعابي  �لر�ئد  وق��ال  فقط. 
بت�شجيل وعبور �الأطفال من �شن 5 �شنو�ت فما فوق ومن ذوي 

�الإعاقة �لقادرين على م�شاعدة �أنف�شهم.
و�أكد �ن م�شروع �ملنافذ �الإلكرونية يهدف �إىل �شرعة وت�شهيل 
�إجر�ء�ت �لدخول و�خلروج من منافذ �لدولة ويف وقت قيا�شي 
�لوقوف يف طو�بر خلتم ج��و�ز�ت  دون  ثانية   15 يتجاوز  ال 
�ل�شفر. وتتو��شل �حلملة �الإعامية �لتي ت�شرف عليها �شرطة 
�أبوظبي ممثلة يف �الإد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية بالتن�شيق 

•• اأبوظبي-وام:

�لتعاون  جمل�س  ومو�طني  �ملو�طنني  من  �مل�شجلني  ع��دد  بلغ 
�خلليجي و�ملقيمني و�لز�ئرين �حلا�شلني على تاأ�شرة دخول 
من �ملنفذ يف م�شروع �ملنافذ �الإلكرونية حتى �الآن 512 �ألف 
ودبي  �أبوظبي  م��ط��ار�ت  يف  �شجلو�  �ألفا   483 منهم  �شخ�س 
�لتي  �الإع��ام��ي��ة  �حل��م��ل��ة  خ���ال  �شجلو�  �شخ�س  �أل���ف  و29 

نظمتها وز�رة �لد�خلية يف مدينتي �أبوظبي و�لعني.
�أعلن ذلك �لر�ئد حممد �أحمد �لزعابي مدير م�شروع �ملنافذ 
�ملرحلة  يف  �لت�شجيل  على  �الإق��ب��ال  �ن  ..وق����ال  �الإل��ك��رون��ي��ة 
�لثانية من �حلملة يف مركز �لعني �لتجاري �لعني مول و�لتي 

�نطلقت يوم 29 �شبتمرب �ملا�شي و�ختتمت �خر� كان جيد�.

الداخلية تعر�س مبادراتها وخدماتها الأمنية والذكية يف جيتك�س 2013

م�ساركة متميزة مل�ؤ�س�سة دبي للإعلم يف اأ�سب�ع جيتك�س للتقنية 2013

•• ابوظبي-وام:

ت�شارك وز�رة �لد�خلية يف فعاليات 
�ل���ذي   2013 ج��ي��ت��ك�����س  م��ع��ر���س 
�ل��ي��وم �الأح����د مب��رك��ز دب��ي  ينطلق 
�ل����ت����ج����اري �ل����ع����امل����ي و����ش���ت���ع���ر����س 
�لوز�رة من خال جناحها يف قاعة 
�حل��دي��ث��ة  �الأج���ي���ال  �شعيد  �ل�����ش��ي��خ 
�مل��ب��ادر�ت  م��ن  و�ل��ع��دي��د  للتقنيات 
و�خل������دم������ات �ل���ذك���ي���ة �ل����ت����ي ي��ت��م 
�ل��ل��و�ء  وق���ال  للجمهور.  تقدميها 
�أح��م��د ن��ا���ش��ر �ل��ري�����ش��ي م��دي��ر ع��ام 
�لعمليات �ملركزية ب�شرطة �أبوظبي 
�ل�شرطية  �لقيادة  وبتوجيهات  �إن��ه 
ت��اأت��ي م�����ش��ارك��ة ه���ذ� �ل��ع��ام �لثالثة 
�لوحد�ت  لت�شمل  باملعر�س  ع�شرة 
ح�شب  مق�شمة  ك��اف��ة  �لتنظيمية 
�الرت�����ب�����اط �مل���ب���ا����ش���ر ب����االأول����وي����ات 
�ال�شر�تيجية �ملعتمدة يف �لوز�رة. 
و�أ����ش���اف �أن م�����ش��ارك��ة �ل������وز�رة يف 
�أحدث  �ملعر�س تتيح �الطاع على 
�خل���دم���ات �الإل���ك���رون���ي���ة وع��ر���س 
ب��ع�����س �أح�������دث م�������ش���اري���ع �أن��ظ��م��ة 
�ملعلومات �جلغر�فية �لعاملية و�لتي 
�ملنطقة  يف  �ل����ري����ادة  ل��ه��ا  ���ش��ت��ك��ون 
 . .�أي  ت��ط��ب��ي��ق��ات �جل���ي  يف جم���ال 
�إ���س يف جم��االت �الأم���ن و�ل�شامة 
مع  �ملبا�شر  �لتو��شل  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
توعوية  ر�شائل  و�إي�شال  �جلمهور 
ميثل  �ملعر�س  ب��اأن  منوها  منتقاة 
ف��ر���ش��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة الط�����اع جميع 
����ش���ر�ئ���ح �مل��ج��ت��م��ع و�ل���������زو�ر ع��ل��ى 
و�خل��دم��ات  �لنوعي  �لتقدم  حجم 
�ل��وز�رة  �إليها  �لتي و�شلت  �ملتميزة 
ع���رب خم��ت��ل��ف �أ����ش���ك���ال �ل��ت��و����ش��ل 
�لرقمي. من جانبه �أو�شح �لعميد 
�إ���ش��م��اع��ي��ل �ل�����ش��رك��ال ن��ائ��ب مدير 
�شرطة  يف  �مل��رك��زي��ة  �لعمليات  ع��ام 
فر�شة  ميثل  �ملعر�س  �أن  �أبوظبي 
ج��ي��دة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �الأح�����دث يف 
جم����ال ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات م�����ش��ر� 
�شتعر�س  �لد�خلية  وز�رة  �أن  �إىل 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل�����ش��اري��ع و�خل��دم��ات 
�الإل��ك��رون��ي��ة و�ل��ذك��ي��ة �جل��دي��دة 
�لتي يتم تقدميها للجمهور. وقال 

�لكامر�  عر�س  �شا�شة  خ��ال  من 
�مل��ح��م��ول��ة ع���ن ب��ع��د و�ل���ت���ي تعمل 
على  �ملثبتة  �لكامر�  م��ع  ال�شلكيا 
حتركاته  متابعة  من  �لكلب  ظهر 
وم��اح��ظ��ة �إ����ش���ار�ت���ه و�حل�����ش��ول 
تفيد  فيديو  وم��ق��اط��ع  ���ش��ور  على 
ب���وج���ود ���ش��ح��اي��ا يف م���ك���ان وج���ود 
و�الأنفاق  �ل�شيقة  باالأماكن  �لكلب 
�ل��ف��وري الإنقاذ  �لتحرك  �أج��ل  م��ن 
�ل�شحايا �لعالقني يف هذه �الأماكن 
حيث مت تطوير �ملنظومة بالتعاون 
مع مركز جي �أي ����س �الأم��ن��ي مبا 
مي��ك��ن م��ن حت��دي��د م��وق��ع �لبحث 
وب����دق����ة م��ت��ن��اه��ي��ة. وب�����ني �مل���ق���دم 
م��ط��ر خ��رب��ا���س �ل�����ش��اع��دي م��دي��ر 
�الإل���ك���رون���ي���ة  �خل�����دم�����ات  �إد�رة 
و�الت�����������ش�����االت ب���ق���ط���اع �ل���وك���ي���ل 
�مل�شاعد ل�شوؤون �جلن�شية و�الإقامة 
خ��ال  وم����ن  �الإد�رة  �أن  و�مل���ن���اف���ذ 
�شتطلع  �مل���ع���ر����س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
�الإلكروين  �جلمهور على �جل��و�ز 
و�ل����ذي ي��و�ك��ب �أح����دث �ل��ت��ط��ور�ت 
�أنه  و�أو�شح  �لعاملي��ة.  �لتكنولوجية 
ي��ت��م��ي��ز ع���ن ج����و�ز �ل�����ش��ف��ر �ل��ع��ادي 
ب���وج���ود خ�����ش��ائ�����س �أم��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة 
على  حتتوي  �إلكرونية  و�شريحة 
�لن�شية  �جل�����و�ز  ���ش��اح��ب  ب��ي��ان��ات 
و�ل��ب��اروم��ري��ة م��ع ت��و�ف��ر خا�شية 
�لقر�ءة �الآلية للجو�ز �الإلكروين 
�ملوحدة  �لبيانات  بقاعدة  �ملرتبط 
�لتحقق  ���ش��رع��ة  ي�����ش��اع��د ع��ل��ى  م���ا 
م��ن ب��ي��ان��ات �ل��ق��ادم��ني و�مل��غ��ادري��ن 
�مل�����ط�����ار�ت و�مل����ن����اف����ذ و�مل����ر�ك����ز  يف 
�حلدودية يف �لدولة. و�أ�شار �إىل �أن 
�الإل��ك��روين �جلديد  �ل�شفر  ج��و�ز 
ميتاز بتو�فقه مع �ملعاير �لدولية 
بهذ� �خل�شو�س حيث متت �إ�شافة 
خ�����ش��ائ�����س �أم���ن���ي���ة ع���ال���ي���ة ت��ت��ي��ح 
للمخت�شني بفح�س �جلو�ز وب�شكل 
حم���اوالت  �أي����ة  ت�شخي�س  م��ب��ا���ش��ر 
�أو تزوير ملحتوى �جلو�ز كما  عبث 
�إلكرونية  �شريحة  على  يحتوي 
تتيح  ك��ب��رة  ت��خ��زي��ن��ي��ة  ���ش��ع��ة  ذ�ت 
�لن�شية  �ل��ب��ي��ان��ات  ج��م��ي��ع  ح��ف��ظ 
م��ن��ه��ا و/�ل���ب���اروم���ري���ة الأغ���ر�����س 

�ل��وق��اي��ة  �إج�����ر�ء�ت  ن��ظ��ام  جيتك�س 
�الحت��ادي  �الإل��ك��روين  و�ل�شامة 
وم�������ش���روع م���ر�ك���ز �ل���دف���اع �مل���دين 
�إج��ر�ء�ت  �أن نظام  �لذكية مو�شحا 
�ل��وق��اي��ة و�ل�����ش��ام��ة �الإل���ك���روين 
�لتكنولوجية  �ل��ت��ط��ور�ت  ي��و�ك��ب 
ن��ح��و تطبيق  و�ل��ت��وج��ه  �حل��دي��ث��ة 
مفاهيم �حلكومة �لذكية وتطوير 
�الأد�ء وجودة �خلدمات و�الإجر�ء�ت 
و�مل���ع���ام���ات ب��ه��دف �ل��ت��ح��ول �إىل 
من  خالية  �إل��ك��رون��ي��ة  عمل  بيئة 
بيانات موحدة  �لورق وبناء قاعدة 
تر�خي�س  �إج����ر�ء�ت  جميع  حت��وي 
�أن  �إىل  و�أ�شار  و�ل�شامة.  �لوقاية 
�لنظام  يغطيها  �ل��ت��ي  �الإج�����ر�ء�ت 
م���ت���ع���ددة م��ن��ه��ا �إج���������ر�ء�ت �الأم����ن 
و�ل�����ش��ام��ة ل��ل��م��ن�����ش��اآت و�إج������ر�ء�ت 
�ع���ت���م���اد �مل���خ���ط���ط���ات �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
و�إج��ر�ء�ت �إمت��ام �ملباين و�إج��ر�ء�ت 
�الأم����ن و�ل�����ش��ام��ة �خل��ا���ش��ة بنقل 
�ملو�د �خلطرة و�إج��ر�ء�ت �ل�شامة 
�أن  �إىل  و�أ�شار  �ملوؤقتة.  �ملباين  على 
لهذ� �لنظام �لعديد من �المتياز�ت 
موحدة  بيانات  قاعدة  وج��ود  منها 
ت�����ش��م��ل ج��م��ي��ع �إج�������ر�ء�ت �ل��وق��اي��ة 
و�ل�شامة وتر�بط �الإجر�ء�ت مما 
يلزم �ملر�جعني �النتهاء من جميع 
�الإج����������ر�ء�ت �ل���ت���ي ت�����ش��ب��ق �إج�����ر�ء 
على  �الإل��ك��روين  و�لتوقيع  معينا 
�ل�����ش��ه��اد�ت و �ل��ر�خ��ي�����س. وق���ال 
مدير  �مل���ا  ع��ب��د�هلل  �أن����ور  �لعقيد 
و�الت�شاالت  �ملعلومات  تقنية  �إد�رة 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  �إن  �أب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 
ت��ع��د   2013 ج��ي��ت��ك�����س  م���ع���ر����س 
�الأكرب من نوعها و�الأ�شخم وتاأتي 
جت�شيد� ال�شر�تيجية �ل�شرطة يف 
وموؤ�ش�شات  �جلمهور  مع  �لتو��شل 
�مل���ج���ت���م���ع �مل���خ���ت���ل���ف���ة. و�أ������ش�����اف: 
يف  م�شاركتنا  خ��ال  م��ن  ��شتطعنا 
�الأع��و�م �ملا�شية يف �ملعر�س عر�س 
خ���دم���ات���ن���ا وم��ن��ت��ج��ات��ن��ا �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�مل�شتخدمة  و�خل���دم���ات  و�حل��ل��ول 
�الأنظمة  بع�س  �إىل  �إ�شافة  لدينا 
�الأخرى.  �ملر�قبة  و�أنظمة  �الأمنية 
�الأم��ن��ي��ة  �أن �خل��دم��ات  �إىل  و�أ����ش���ار 

باملركز  �لقوة  وج��ود  للوقت خ��ال 
وت���ط���وي���ر خ���رب�ت���ه���م وق���در�ت���ه���م 
�ل���ع���ل���م���ي���ة و�مل����ه����ن����ي����ة م�����ن خ����ال 
و�الأف��ام  و�لتدريبات  �ملحا�شر�ت 
�لتعليمات  ن�شر  و�أي�شا  �لتعليمية 
و�الأو�م�����������ر �الإد�ري�����������ة م����ن خ���ال 
�شا�شات  �أ�شفل  �لتعليمات  �شريط 
�ل���ت���ل���ف���از وت���ت���ي���ح ل�����ش��اب��ط �مل���رك���ز 
من  م��رك��زه  م��ع  �مل�شتمر  �لتو��شل 
خ���ال ه��ات��ف��ه �ل��ذك��ي ح��ي��ث �شيتم 
ت���زوي���ده ب��ح��ال��ة �مل��رك��ز ع��ل��ى م��د�ر 
�ل�����ش��اع��ة. و�أع���ل���ن �ل���ر�ئ���د حممد 
���ش��ال��ح �مل���ن�������ش���وري م���دي���ر م��رك��ز 
�الأمني  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم 
�لبنية  ب��رن��ام��ج  ع��ر���س  �شيتم  �أن���ه 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �الإل���ك���رون���ي���ة ل��ت��ب��ادل 
�ل��ب��ي��ان��ات �جل��ي��وم��ك��ان��ي��ة �الأم��ن��ي��ة 
�لربنامج  �أن  �إىل  الفتا  �الحت��ادي��ة 
ي��ت��ك��ون م��ن ث��اث��ة م�����ش��اري��ع ه��ي: 
نظم  بيانات  غ��رف  جتهيز  م�شروع 
�مل��ع��ل��وم��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة و�ل��ت��ع��ايف 
م����ن �ل�����ك�����و�رث وم�������ش���روع �إن�������ش���اء 
�ملعلومات  لنظم  �لتحتية  �لبنية 
�جل���غ���ر�ف���ي���ة �الأم���ن���ي���ة �الحت���ادي���ة 
وم�شروع �قتناء وتركيب برجميات 
وق��و�ع��د �ل��ب��ي��ان��ات �خل��ا���ش��ة بنظم 
�مل���ع���ل���وم���ات �جل���غ���ر�ف���ي���ة �الأم��ن��ي��ة 
وحتليل �جلر�ئم. كما �شيتم عر�س 
�ل���ب���و�ب���ة �جل��ي��وم��ك��ان��ي��ة �الأم��ن��ي��ة 
�الحت���ادي���ة و�ل��ت��ي مت��ث��ل �ل��و�ج��ه��ة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة مل�����ش��ت��خ��دم��ي �خل���ر�ئ���ط 
نظام  وعر�س  �لد�خليني  �لرقمية 
با�شتخد�م  �ل�شرطية  �مل���و�رد  �إد�رة 
ن��ظ��م �مل��ع��ل��وم��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة وه��و 
ن��ظ��ام ج���غ���ر�يف م��ت��ط��ور ي�����ش��ه��م يف 
���ش��رع��ة �ال���ش��ت��ج��اب��ة ودع��م  حت�شني 
�ملو�رد و�لوحد�ت �مليد�نية يف �ملهام 
تطوير  �إىل  يهدف  كما  بها  �ملكلفة 
ت��ط��ب��ي��ق��ات للدعم  �أرب���ع���ة  وت��ن��ف��ي��ذ 
و�مل����و�رد  �ل��ق��وى  وت���وزي���ع  �إد�رة  يف 
�ل�������ش���رط���ي���ة وت����وف����ر �إم���ك���ان���ي���ات 
�حلدث.  موقع  يف  �لو�شع  لتحليل 
�أي�شا عر�س  �شيتم  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار 
يف  �ملتنقلة  �لبيانات  وح��دة  تطبيق 
�ملجاالت �مليد�نية ونظام �لتحاليل 

�إن �لوز�رة د�أبت كل عام على تقدمي 
جديدة  مبتكرة  وم�شاريع  خدمات 
يف كل دورة من دور�ت �ملعر�س من 
خال م�شاركة �لعديد من قياد�تها 
الفتا  باملعر�س  �ل��ع��ام��ة  و�إد�ر�ت���ه���ا 
�أه��د�ف��ه��ا �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة من  �إىل 
باملعر�س  �لكبرة  م�شاركتها  ور�ء 
ذلك  ي�شهم  �إذ  �ل��د�ئ��م  وح�شورها 
يف �ل���روي���ج ل��ل��خ��دم��ات �الأم��ن��ي��ة 
عن  ف�شا  تقدمها  �لتي  �مل��ت��ع��ددة 
�أف���ر�د �جلمهور  ل��دى  �ل��وع��ي  ن�شر 
ب�اأهمية  �الأعمال  وموؤ�ش�شات  كافة 
�ال����ش���ت���ف���ادة م���ن ه����ذه �خل���دم���ات. 
�لعميد  �أك���د  �مل����روري  ويف �جل��ان��ب 
م��ه��ن��د���س ح�����ش��ني �أح��م��د �حل��ارث��ي 
م��دي��ر م��دي��ري��ة �مل���رور و�ل��دوري��ات 
ب�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س جمل�س 
ل��اأن��ظ��م��ة  ����ش���اع���د  ����ش���رك���ة  �إد�رة 
فر�شة  يعترب  �ملعر�س  �أن  �ملرورية 
���ش��ان��ح��ة الط�����اع �جل���م���ه���ور على 
�ل���ع���دي���د م���ن �مل�����ش��اري��ع �جل���دي���دة 
و�الأن�����ظ�����م�����ة و�حل�����ل�����ول �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف جم����ال �ل�����ش��ام��ة 
�شيتم عر�س  �نه  �ملرورية مو�شحا 
�أن��ظ��م��ة �مل��ر�ق��ب��ة �مل���روري���ة �ل����ر�د�ر 
متجاوزي  ر�شد  و�أنظمة  �لقنا�س 
�الإ������ش�����ارة �حل����م����ر�ء وغ���ره���ا من 
�جلمهور  �ط��اع  بجانب  �الأنظمة 
ع���ل���ى م���رك���ز �الأن����ظ����م����ة �مل����روري����ة 
�أنظمة  �لذكية و�لذي ي�شتمل على 
تتبع وتوزيع �لدوريات ونظام �إد�رة 
�شامة �لتحويات �ملرورية ونظام 
�مل���روري���ة ون��ظ��ام  حتليل �حل����و�دث 
و�أو�شح  �لذكية.  �ملرورية  �لتوعية 
�شاعد  �شركة  م�شاركة  �أن  �حلارثي 
هذ� �لعام يف معر�س جيتك�س تعترب 
تعزيز� ملا لدى �ل�شركة من �أنظمة 
متطورة وفريدة تتيح لها �لدخول 
فى �أ�شو�ق عاملية مهمة م�شر� �إىل 
�أن �جلمهور �شيتعرف على �لبو�بة 
�الحتادية للمركبات ونظم �لدورية 
�لعقيد  ق��ال  وم��ن جانبه  �ل��ذك��ي��ة. 
�ملكتب  �إن  �لنعيمي  حممد عبد�هلل 
�ل��دف��اع  تطوير  ملجل�س  �لتنفيذي 
خال  �شيعر�س  �الحت���ادي  �مل���دين 

�ل��ت��دق��ي��ق و����ش��ت��ك��م��ال �الإج������ر�ء�ت 
و�لدول  للدولة  �حلدودية  باملنافذ 
�ل���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل م���ع ت��ل��ك �ل��ن��وع��ي��ة 
من �جل��و�ز�ت وب�شكل �شريع و�آمن 
�ل�����ش��ري��ح��ة  وج�������ود  �أن  م���و����ش���ح���ا 
�الإلكرونية �شيتيح توفر خدمات 
�مل��ق��دم  وق����ال  م�شتقبا.  �إ���ش��اف��ي��ة 
ف��ي�����ش��ل حم��م��د �ل�����ش��م��ري ���ش��اب��ط 
�للجنة  رئي�س  �ملعلومات  �أم��ن  �أول 
�لد�خلية  وز�رة  مل�شاركة  �ملنظمة 
�إن  جيتك�س2013  م��ع��ر���س  يف 
ف���ري���ق �أم�����ن �مل��ع��ل��وم��ات ب��ال��ق��ي��ادة 
�شي�شارك  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
ل��ل��م��رة �ل��ث��ال��ث��ة يف �مل��ع��ر���س حيث 
�مل�شاريع  �الإع��ان عن بع�س  �شيتم 
ف�شا عن �مل�شاركة بعرو�س �شمن 
و�لتي  �لتوعوية  �ل��ن��دو�ت  برنامج 
���ش��ت��ع��ق��د مب��ن�����ش��ة �ل��������وز�رة. وق���ال 
�ل���ر�ئ���د حم��م��د خ��م��ي�����س �ل��ربي��ك��ي 
مدير م�شروع مر�كز �لدفاع �ملدين 
لتقلي�س  �مل�شروع  فكرة  �إن  �لذكية 
زم�������ن �ال�����ش����ت����ج����اب����ة ل���ل���ب���اغ���ات 
�مل��ر�ك��ز يف زم���ن قيا�شي  وحت��ري��ك 
ح�شب �ملعاير �لدولية ومن خال 
و�لتي  �لذكية  �ملر�كز  �إىل  �لتحول 
خ��ال غرفة  م��ن  بها  �لتحكم  يتم 
�ملوظف  ع��رب  �لرئي�شية  �لعمليات 
لتحريك  �ل��ب��اغ  بتلقي  �ملخت�س 
�إلكرونيا . ويعمل  �ملركز �ملخت�س 
�ل���ن���ظ���ام ب��ت�����ش��غ��ي��ل ج���ه���از �الإن������ذ�ر 
و�شاحة  �مل��م��ر�ت  و�إ���ش��اءة  �ل�شوتي 
�ل�������ش���ي���ار�ت وف���ت���ح �أب������و�ب م��و�ق��ف 
عن  �لتعليمات  و�إع��ط��اء  �ل�شيار�ت 
مكان ون��وع �حل���ادث خ��ال حترك 
وقيا�س  �شيار�تهم  �إىل  �الإطفائني 
زم�����ن حت�����رك �ل���ف���رق���ة م����ن ت��ل��ق��ي 
�لباغ �إىل خروج �أول �شيارة وذلك 
ح�����ش��ب �مل���ع���اي���ر �ل���دول���ي���ة وي��ق��وم 
�لنظام بر�شيد �لطاقة �لكهربائية 
تلقائيا ومتابعة كمية �ملاء يف خز�ن 
�ملركز للتزويد. ومن �أهم خ�شائ�س 
�لنظام �لتعليم �الإلكروين عن بعد 
بقاعات  �لتلفاز  �شا�شات  خال  من 
�أكادميية  عرب  باملر�كز  �ملحا�شر�ت 
�الأمثل  لا�شتغال  �مل��دين  �لدفاع 

وز�رة  ت���ق���دم���ه���ا  �ل���ت���ي  و�ل����ذك����ي����ة 
�لد�خلية متعددة �الأ�شكال و�ل�شور 
�أمثلة هذه  تعدد �جلهات ومن  مع 
�خل���دم���ات م��وق��ع �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة 
ل�������ش���رط���ة �أب����وظ����ب����ي ع���ل���ى ���ش��ب��ك��ة 
و�لتي  �خلدمات  وبو�بة  �الإن��رن��ت 
للخدمات  �لرئي�شية  �لبو�بة  تعد 
للجمهور.  �مل��ق��دم��ة  �الإل��ك��رون��ي��ة 
�أن �الإ�شد�ر �جلديد للموقع  وذكر 
جاء  للقيادة  �ملتكامل  �الإل��ك��روين 
مو�كبا للتطور�ت �لتقنية يف جمال 
�ل��ن�����ش��ر �الإل����ك����روين وف���ق �أح���دث 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ت��ط��ورة ومب���ا ي��ت��اءم 
ت�شعى  �ل���ت���ي  �خل���دم���ات  وط��ب��ي��ع��ة 
خمتلف  يف  تقدميها  �إىل  �ل��ق��ي��ادة 
�ملجاالت ذ�ت �ل�شلة ب�شورة متميزة 
وم��ت��ط��ورة ت��وف��ر �جل��ه��د و�ل��وق��ت 
جل��م��ه��ور �مل�����ش��ت��خ��دم��ني. وب���ني �أن 
ب��ال��ق��ي��ادة  �ل��د�خ��ل��ي��ة مم��ث��ل��ة  وز�رة 
�شت�شارك  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
�لعديد من  يف جيتك�س من خال 
�لزو�ر  �طاع  �شيتم  �لتي  �ملبادر�ت 
على  عليها منها تطبيق �خلدمات 
و�الأجهزة  �لذكية  �لهو�تف  �أجهزة 
�ل��ل��وح��ي��ة وي��ح��ت��وي خ���دم���ات مثل 
دف��ع �مل��خ��ال��ف��ات و�ال���ش��ت��ع��ام عنها 
�مل�شجلة  �ملركبات  عن  و�ال�شتعام 
�شيتمكن  كما  �ملحجوزة  و�للوحات 
�جل���م���ه���ور م����ن �إر�������ش������ال �آر�ئ����ه����م 
�لنظام  ط��ري��ق  ع��ن  ومقرحاتهم 
ب��و�ب��ة  ل��ي��ك��ون  ت�شميمه  مت  �ل����ذي 
ل��ل��خ��دم��ات �ل�����ش��رط��ي��ة ع��ن طريق 

�أجهزة �لهو�تف �لذكية.
حب�س  جمعة  جمال  �لعقيد  و�أعلن 
�الأم���ن���ي  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  �إد�رة  م���دي���ر 
ب�������االإد�رة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��وؤون �الأم���ن 
و�مل��ن��اف��ذ يف ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي �أن���ه 
���ش��ي��ت��م م���ن خ���ال �مل��ن�����ش��ة �ط���اع 
�جل���م���ه���ور ع���ل���ى ع����ر�����س ك���ام���ر� 
رقمية خم�ش�شة للكاب ت�شتخدم 
يف جم����ال �الإن����ق����اذ و�ل���ب���ح���ث عن 
�ل�����ش��ح��اي��ا يف �الأم����اك����ن �ل�����ش��ي��ق��ة 
و�مل��غ��ل��ق��ة ب��امل��ب��اين �مل��ن��ه��ارة. ولفت 
�ل��رق��م��ي��ة  �ل���ك���ام���ر�  ه����ذه  �أن  �إىل 
للكلب  �مل�����ش��اح��ب  �مل������درب  مت��ك��ن 

�لر�ئد  وق��ال  �الأمنية.  �جلغر�فية 
فو�ز علي رئي�س �لفريق �الإعامي 
وز�رة  مل��ن�����ش��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  ب��ال��ل��ج��ن��ة 
يف  �ل����وز�رة  م�شاركة  �إن  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�مل���ع���ر����س ت���ه���دف �ىل زي������ادة وع��ي 
�جل��م��ه��ور ب���اخل���دم���ات و�الأن��ظ��م��ة 
�لتي توفرها للجمهور مما �شيكون 
له دور �إيجابي وفعال يف ��شتخد�م 
�أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ل���ه���ذه �خل���دم���ات 
و�الأن����ظ����م����ة ب��ط��ري��ق��ة ���ش��ح��ي��ح��ة. 
وذك�����ر �ل��ن��ق��ي��ب م���اج���د �ل��ه��ا���ش��م��ي 
ق�شم  �أن  �مل��ع��ل��وم��ات  �أم����ن  ���ش��اب��ط 
�أمن �ملعلومات �شيقوم بعر�س نظام 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �الإل����ك����روين وه���و ن��ظ��ام 
�ل��وز�رة  منت�شبي  لتوعية  ي�شتخدم 
�مل�شتوى  قيا�س  خاله  م��ن  ميكن 
للمادة  �ل���وز�رة  ملنت�شبي  �لتوعوي 
خاله  وم��ن  �مل��ط��روح��ة  �لتوعوية 
دقيقة.  �أد�ء  موؤ�شر�ت  و�شع  ميكن 
�إج���ر�ء  �شيعر�س  �لق�شم  �إن  وق���ال 
�الأم��ن��ي��ة على  �الخ��ر�ق��ات  �ختبار 
�خل���دم���ات �الإل���ك���رون���ي���ة �مل��ق��دم��ة 
م���ن �ل��������وز�رة ومي���ك���ن م���ن خ��ال 
هذ� �الختبار �لك�شف على �لثغر�ت 
�الأمنية �لتي ميكن ��شتغالها من 
قبل �ملخرقني للدخول على هذه 
�الأنظمة و��شتغال �لثغر�ت ونقدم 
ل��ه��م ح���ل���وال ل�����ش��د ه����ذه �ل��ث��غ��ر�ت 
�الأمنية. وبدوره �أو�شح �ملازم �أول 
رئي�س  ح��وي��ل  ب��ن  �شلطان  ي��و���ش��ف 
فريق �لتن�شيق و�ملتابعة جلناح وز�رة 
�لد�خلية �أن م�شاركة هذ� �لعام تعد 
�إد�ر�ت  �مل�شاركات وب��ادرت  �أكرب  من 
حيث  �مل�����ش��ارك��ة  �إىل  ع���دة  �شرطية 
�شي�شهد �جلمهور تنوعا يف �ملن�شات 

و�الأنظمة �ملوجودة.

•• دبي-وام:

عن  لاإعام  دب��ي  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
تكنولوجيا  معر�س  يف  م�شاركتها 
�ملعلومات جيتك�س للتقنية 2013 
�لذكية  دب���ي  ح��ك��وم��ة  مظلة  حت��ت 
وذلك يف �إطار حر�شها على �مل�شاركة 
يف ك���اف���ة �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�مل���ع���ار����س 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم�����ال �الإع������ام 
و�الإع��ام  �الإت�شاالت  وتكنولوجيا 
خال  �ملوؤ�ش�شة  و�شتقوم  �لرقمي. 
�لتطبيقات  ب��اإط��اق  �ملعر�س  �أي��ام 
�الإلكرونية �جلديدة للمرة �الأوىل 
�شتكون  �لتي  �الإنرنت  �شبكة  عرب 
�أي  تتطلب  وال  بالكامل  جمانية 
تكاليف  �أي  ت�����ش��م��ل  وال  �����ش���ر�ك 
على �مل�شاهد يف كافة �أرجاء �لعامل 
ب��االإ���ش��اف��ة �إىل ت��ط��وي��ر ع���دة نظم 
�جلمهور  م��ع  �ل��ف��ع��ال��ة  للم�شاركة 
تقدمي  ع��رب  �مل��ت��ع��ددة  فئاته  بكافة 
ح��زم��ة م���ن �مل���و�ق���ع �الل��ك��رون��ي��ة 
�لتابعة  �الإعامية  �لو�شائل  لكافة 
مل��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل���اإع���ام وم���و�ق���ع 
�ل���ت���ف���اع���ل �الج���ت���م���اع���ي �خل��ا���ش��ة 
�ملن�شوري  �شعيد  �أحمد  و�أك��د  بها. 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتلفزيون 
لاإعام  دب��ي  مبوؤ�ش�شة  و�الإذ�ع����ة 
�أه����م����ي����ة ق�����ط�����اع �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
للموؤ�ش�شات  بالن�شبة  و�الإت�����ش��االت 
�الإع�����ام�����ي�����ة م�����ن خ������ال ت���وزي���ع 
�شريحة  الأك��رب  وو�شوله  �ملحتوى 
بني  �لتقارب  من �جلمهور يف ظل 
�لتكنولوجيا و�الإعام يف �ل�شنو�ت 
�ىل  �أدى  و�ل����ذي  �مل��ا���ش��ي��ة  �لقليلة 
زي������ادة �ل�����ش��ر�ك��ة ب���ني �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�الإع��ام��ي��ة و���ش��رك��ات �الإت�����ش��االت 
�دى  حيث  �لتكنولوجيا  وم���زودي 
�لتطبيقات  �إط���اق  �ل��ت��ق��ارب  ه��ذ� 
ع��ل��ى �ل���ه���و�ت���ف �ل���ذك���ي���ة و�أج���ه���زة 
�ل��ك��م��ب��ي��وت��ر �ل��ل��وح��ي��ة و���ش��ا���ش��ات 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون �ل��ذك��ي��ة ك��م��ا �أن ه��ذ� 
حتوالت  ح��دوث  �إىل  �أدى  �لتقارب 
يف �أمن������اط م�����ش��اه��دة �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
مع  �مل��ا���ش��ي��ة  �لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  يف 
مل�شاهدة  جديد  من��وذج  ��شتحد�ث 
مقابل  يف  �لطلب  ح�شب  �ملحتوى 

�إط��اق  �شيتم  ذل��ك  �إىل  باالإ�شافة 
�لذكية  �لهو�تف  تطبيقات  �أح��دث 
و�الأج������ه������زة �ل���ل���وح���ي���ة �خل���ا����ش���ة 
ب�شحيفتي �لبيان و�الإمار�ت �ليوم 
ب���ه���دف ت���ق���دمي �آخ�����ر �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
�الأخ����ب����ار �ل��ع��اج��ل��ة و�ل��ت��ح��ل��ي��ات 
�الأخ��ب��ار  تقدمي  خدمة  جانب  �إىل 
حيث  �الأج����و�ء  يف  للقر�ء  �لعاجلة 
�ملوؤ�ش�شة  �شحف  من  كل  ت�شامنت 
�لبيان و�الإمار�ت �ليوم و�إمريت�س 
7 يف ���ش��ر�ك��ة م��ع ف���اي دب��ي   24
ل���ت���وف���ر ل���رك���اب���ه���ا م�������ش���در� ه��ام��ا 
لاأخبار حيث يقوم 66 �ألف ر�كب 
�أخ���ب���ار �شحف  ب���ق���ر�ءة وم��ت��اب��ع��ة 
م�شر�  �ل�شهر  مد�ر  على  �ملوؤ�ش�شة 
يف �لوقت نف�شه �إىل خدمة �الأخبار 
�لن�شية  �ل��ر���ش��ائ��ل  ع��رب  �ل��ع��اج��ل��ة 
�ل��ر�ئ��دة  �لتقنيات  م��ن  تعد  و�ل��ت��ي 
عرب  �لبيان  �شحيفة  توفرها  �لتي 
ت��زوي��د �ل��ق��ر�ء و�مل�����ش��رك��ني ب��اآخ��ر 
�الأخ���ب���ار و�مل�����ش��ت��ج��د�ت و�ل��ع��ن��اوي��ن 
�ل���رئ���ي�������ش���ي���ة ل����اأخ����ب����ار �مل��ح��ل��ي��ة 
و�ل���ع���رب���ي���ة و�ل���ع���امل���ي���ة ب��االإ���ش��اف��ة 
�مل��ب��وب��ة  �الإع����ان����ات  خ���دم���ات  �إىل 
ب��ال��ر���ش��ائ��ل �ل��ن�����ش��ي��ة و�ل���ت���ي تتيح 
ل��ل��م�����ش��رك��ني �إر����ش���ال �إع��ان��ات��ه��م 
�ملبوبة عن طريق �لر�شائل �لن�شية 
عرب  وتوزيعها  لن�شرها  �لق�شرة 
�شحيفتي �لبيان و�الإمار�ت �ليوم. 
و�آخر  �لتحديثات  على  وللح�شول 
على  �ل�شوء  وت�شليط  �مل�شتجد�ت 
بر�مج قنو�ت موؤ�ش�شة دبي لاإعام 
توزيع  يتم  �إن��ه  �شاهني  قال ظاعن 
مف�شلة  �شهرية  �إخ��ب��اري��ة  ر���ش��ال��ة 
جلميع �ملتابعني و�جلمهور حتتوي 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �ل����رب�م����ج �جل���دي���دة 
�ل��ك��و�ل��ي�����س  ور�ء  م����ن  ول���ق���ط���ات 
و�أخبار �لنجوم و�مل�شاهر كما تقوم 
كل من �شحيفتي �لبيان و�الإمار�ت 
�ل���ي���وم ب���اإر����ش���ال ن�����ش��ر�ت �إخ��ب��اري��ة 
دورية ت�شل �إىل �أكرث من 25 �ألف 
م�����ش��رك ي��وم��ي��ا. يف �ل��وق��ت �ل��ذي 
�مل�شتخدمني  ب��اإم��ك��ان  �الآن  �أ�شبح 
م�شاركة �شورهم ومقاطع �لفيديو 
و�ف��ت��ت��اح��ي��ات �ل�����ر�أي م��ب��ا���ش��رة مع 
�شحيفة  ل����دى  �ل��ت��ح��ري��ر  ف���ري���ق 

�إطاق عدد  لاإعام  دبي  ملوؤ�ش�شة 
�خلا�شة  �جلديدة  �لتطبيقات  من 
�لكبر  للتطور  مو�كبة  بالقنو�ت 
م����ن ن���اح���ي���ة �ل�������ش���ك���ل وم�����ش��م��ون 
�لتطبيق  م��ث��ل  �مل��ق��دم��ة  �ل���رب�م���ج 
�لناطقة  ون  دب���ي  ب��ق��ن��اة  �خل��ا���س 
ب��ال��ل��غ��ة �الإن��ك��ل��ي��زي��ة وؤُق�����ف�����ىَدم ِءِ 
و�خل���ا����س ب���اأج���ه���زة ةذف����ل و�ل����ذي 
يوفر جتربة م�شاهدة حية وفريدة 
م����ن ن���وع���ه���ا ت���ت���ي���ح ع����ر�����س ب��اق��ة 
ملجموعة  عالية  وب��ج��ودة  متنوعة 
�ل���رب�م���ج �ل��ن��اج��ح��ة ع��امل��ي��ا و�ل��ت��ي 
�لرب�جمية  �لفئات  خمتلف  ت�شم 
جم��م��وع��ة  ج���ان���ب  �إىل  �مل���ت���ن���وع���ة 
�ملنتجة حمليا  �ل��رب�م��ج �حل��و�ري��ة 
و�مل�����ش��ل�����ش��ات �الأج��ن��ب��ي��ة و�أح����دث 
�إن��ت��اج��ات ����ش��ت��ودي��وه��ات ه��ول��ي��وود 
خ����ي����ار�ت خمتلفة  ت���وف���ر  ك���ذل���ك 
�الجتماعية  �ل��رب�م��ج  ت��ر�وح بني 
و�الأخ�������ب�������ار و�ل�����������ش�����وؤون �مل��ح��ل��ي��ة 
و�الأع�����م�����ال �ل���ت���ج���اري���ة و�ل����در�م����ا 
�لرفيهية.  و�لرب�مج  و�لكوميديا 
ك���ذل���ك �ل��ت��ط��ب��ي��ق �جل����دي����د دب���ي 
� م��ات�����س �شنر و�ل���ذي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ي��ن��ق��ل حم���ت���وى م���وق���ع ق���ن���اة دب��ي 
�لريا�شية �الإلكروين مبا�شرة �ىل 
و�أنظمة  �لذكية  �لهو�تف  �شا�شات 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل �مل���ت���ع���ددة ب��اك��ب��ي��ري 
متابعة  ويقدم  �الأندوريد  �الآيفون 
م��ب��ا���ش��رة ل��ل��ب��ط��والت و�ل����دوري����ات 
�ل�شرق  �أن��ح��اء  �مل��رم��وق��ة يف جميع 
نتائج  و�أوروب���ا كما يوفر  �الأو���ش��ط 
�مل��ب��اري��ات و�الإح�����ش��اء�ت و�الأخ��ب��ار 
ون���ت���ائ���ج ج��م��ي��ع �ل�����دوري�����ات ل��ك��رة 
دبي  موؤ�ش�شة  تن�شى  مل  كما  �لقدم 
لاإعام �الهتمام باإطاق تطبيق 
�إلكروين خا�س باإذ�عة دبي �إف �إم 
�مل�شتمعني  كافة  �إىل  تتوجه  �لتي 
يف دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لعامل  �لعربي  �خلليج  ومنطقة 
معاير  �أع��ل��ى  لهم  وت��وف��ر  �لعربي 
�جل���ودة �لعاملية يف جم��ال �الإذ�ع���ة 

�لرفيهية جلميع �الأعمار.
�شاهني  ظ��اع��ن  م��ن جانبه حت��دث 
�لن�شر  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
يف م��وؤ���ش�����ش��ة دب�����ي ل����اإع����ام ع��ن 

�الإلكرونية �حلديثة و�لتي �شيتاح 
للجمهور فر�شة �الإطاع عليها يف 
ب��ادرة  يف  للتقنية  جيتك�س  �أ���ش��ب��وع 
دبي  موؤ�ش�شة  �إ�شر�تيجية  تعك�س 
�شر�ئح  م��ع  �لتو��شل  يف  ل��اإع��ام 
و�إطاعه  �ملتعددة  �ملجتمع  وفئات 
ع��ل��ى ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د يف جم��ال 
�إ�شتخد�م تقنيات �لبث �لتلفزيوين 
�ملتطور وحلول �لهو�تف و�الأجهزة 
�ل�����ذك�����ي�����ة وم�������و�ق�������ع �مل����وؤ�����ش���������ش����ة 
�الإلكرونية على �شبكة �الإنرنت. 
�إن موؤ�ش�شة  وقال في�شل بن حيدر 
�أن تكون  دب��ي ل��اإع��ام د�أب���ت على 
�مل�شتجد�ت  �آخر  توفر  �إىل  �شباقة 
�ل���ع���اج���ل���ة يف وق��ت��ه��ا  و�الأخ�������ب�������ار 
�ل��رب�م��ج  معلومات  ت��وف��ر  ك��ذل��ك 
و�ل��ت��غ��ر�ت �ل��ط��ارئ��ة ع��ل��ى �ل��ه��و�ء 
للم�شاهدين  �لفور  وعلى  مبا�شرة 
�لنجاح  ه��ذ�  ولتحقيق  و�ملتابعني 
تفاعلية  �إن��ر�ن��ت  �شبكة  �إن�شاء  مت 
الإط�����اع ف���رق �ل��ع��م��ل و�مل��وظ��ف��ني 
ع�����ل�����ى �ل�����ت�����غ�����ي�����ر�ت و�الأخ��������ب��������ار 
و�مل��ق��ت��ط��ف��ات ع��رب ج��م��ي��ع و���ش��ائ��ط 
�لوقت  يف  ل��اإع��ام  دب��ي  موؤ�ش�شة 
�لتو��شل  من�شة  �شت�شاعد  �ل���ذي 
�الإعامي �لذكية موظفي �ملوؤ�ش�شة 
على عر�س �أحدث �الخبار و�ل�شور 
لتغطية  ف��وري��ة  ب�شورة  و�لفيديو 
�الأح�������د�ث و���ش��رع��ة ع��ر���ش��ه��ا عرب 
و�شائل �العام وذلك النتقال دورة 
�الأجهزة  باإ�شتخد�م  �الإع��ام  عمل 
�حلديثة من توزيع مهام �ملحررين 
م�شاحة  وت��و���ش��ي��ع  و�الإع���ام���ي���ني 
لي�شمل موظفي  �ملعلومات  م�شادر 
�ن�شاأت  موؤ�ش�شة دبي لاإعام. كما 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ل�����ش��رك��ائ��ه��ا يف �الأع��م��ال 
ب���و�ب���ات ت��خ��دم �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م على 
وت�����ش��اه��م يف تب�شيط  �أف�����ش��ل  ن��ح��و 
وتو�شيل عرو�س �ملوؤ�ش�شة �ملختلفة 
مل���ج���م���وع���ة ع���م���ائ���ه���ا �حل���ال���ي���ني 
و�مل��ح��ت��م��ل��ني م��ث��ل ب���و�ب���ة �ل��ن��ا���ش��ر 
�ل���ت���ي ق���ام���ت ب��ت��ط��وي��ره��ا ���ش��رك��ة 
ت��و���ش��ي��ل ل��ل��خ��دم��ات �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
ملوؤ�ش�شة دبي لاإعام عرب  �لتابعة 
للنا�شرين  متقدم  معلومات  نظام 
و�ل��ع��م��اء مي��ك��ن �ال���ش��ت��ف��ادة منه 

�ل��ن��م��وذج �ل��ت��ق��ل��ي��دي �ل��ق��ائ��م على 
بث �ملو�د �لتلفزيونية عرب �الأقمار 
�ال�����ش����ن����اع����ي����ة. وحت��������دث �أح����م����د 
�مل��ن�����ش��وري ع���ن ق��ائ��م��ة �خل��دم��ات 
�ل����ذك����ي����ة �جل������دي������دة و�خل����ا�����ش����ة 
ب��ق��ن��و�ت �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل���ت���ي وف��رت��ه��ا 
�ل��رق��م��ي وي��اأت��ي يف  �الإع����ام  �إد�رة 
�الإل���ك���روين  �لتطبيق  مقدمتها 
و�ل���ذي  ���ش�����س   ِ �أفôكو ُ �جل���دي���د 
�الأول من نوعه على م�شتوى  يعد 
�ل����ع����امل �ل����ع����رب����ي وي���ت���ي���ح �إع�������ادة 
م�شاهدة ما مت بثه خال �ليومني 
�ملا�شني على �شا�شات موؤ�ش�شة دبي 
�إم��ك��ان��ي��ة متابعة  ل��اإع��ام ك��ذل��ك 
�لدر�مية  و�الأعمال  �لرب�مج  كافة 
و�الأخ����ب����اري����ة �ل���ت���ي مت �إدر�ج����ه����ا 
يف �جل�������دول �ل���ي���وم���ي ل��ل��ب��ث مم��ا 
ي��ع��د �إ����ش���اف���ة ج���دي���دة ل��ل��خ��دم��ات 
�ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  �لتي  �الإلكرونية 
كذلك  �ل���دو�م.  على  تقدميها  �إىل 
�حلال خلدمة فيديو ح�شب �لطلب 
وتطبيق وؤحة َد وؤٍمَفل �لذي يتنفرد 
ب���امل���زج ب���ني �ل��ب��ث �حل���ي و�مل��ب��ا���ش��ر 
وم��ت��اب��ع��ة �ل��ف��ي��دي��وه��ات �خل��ا���ش��ة 
بقنو�ت  �الإعامية �خلا�شة  باملو�د 
موؤ�ش�شة دبي لاإعام و�لتي ت�شل 
فيديو  �أل��ف   16 يزيد عن  ما  �إىل 
�لقانونية  �حلماية  �ملوؤ�ش�شة  متلك 
لها وكافة حقوق �لن�شر �الإلكروين 
و�الإع�����ام�����ي ح����ول �ل���ع���امل حيث 
من  �أي  م�����ش��اه��دة  للجميع  مي��ك��ن 
هذه �ملو�د �لتي متت �إعادة ت�شنيفها 
وتبويبها ح�شب فئات متعددة تتيح 
من  و��شعة  ت�شكيلة  من  �ال�شتفادة 
�ل���رب�م���ج �ل��ع��رب��ي��ة و�الإجن��ل��ي��زي��ة 
وك����ل م���ا ي��ح��ت��اج��ه �مل���ت���اب���ع يف �أي 
ةذف��ل فيما يوفر  وق��ت ع��رب جهاز 
ت��ط��ب��ي��ق �ل���ب���ث �حل����ي وؤح�����ة ج���ِىم 
ف��ر���ش��ة م�����ش��اه��دة ج��م��ي��ع ب��ر�م��ج 
ق���ن���و�ت م��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل���اإع���ام 
�مل�شل�شات  ك��ذل��ك  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
و�ل����رب�م����ج �حل����و�ري����ة و�مل��ح��ط��ات 
�الإذ�عية وب�شكل مبا�شر. يف �لوقت 
توجيهات  على  وب��ن��اء  �شيتم  �ل��ذي 
رئي�س  نائب  �لقمزي  �شامي  �شعادة 
�ملنتدب  و�ل��ع�����ش��و  �الإد�رة  جمل�س 

وذل��ك  �الأخ��ب��ار  وم��ع مركز  �لبيان 
من خال �شفحة قر�ء �لبيان عرب 
�ملوقع �الإلكروين فيما توفر بو�بة 
متكاما  م�شدر�  �ل�شحية  بل�شم 
�ل�شحية  �الأخ��ب��ار  على  للح�شول 
و�ل���ن�������ش���ائ���ح و�مل�����ق�����االت �ل��ط��ب��ي��ة 
�ال���ش��ت�����ش��اري��ني  ك��ب��ار  تعليقات  م��ع 
ب����دوره حت���دث في�شل  و�خل�����رب�ء. 
���ش��امل ب��ن ح��ي��در �مل��دي��ر �لتنفيذي 
ل���ق���ط���اع �ل���ط���ب���اع���ة و�ل����ت����وزي����ع يف 
�شعي  ع��ن  ل��اإع��ام  دب��ي  موؤ�ش�شة 
�إىل  و�لن�شر  للطباعة  �شركة م�شار 
�لطباعية  �خل��دم��ات  �أه���م  ت��ق��دمي 
و�لتقنية ملجموعة �ل�شحف �لتابعة 
ملوؤ�ش�شة دبي لاإعام ومو�كبة �آخر 
ت���ط���ور�ت �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل���ث���ورة 
�لرقمية يف عامل �لطباعة و�الإبد�ع 
�ل��رق��م��ي ح��ي��ث ح�����ش��ل��ت يف �ل��ع��ام 
�لذهبية  دب��ي  جائزة  على   2008
للن�شر عن فئة �جلر�ئد وذلك بعد 
عامني فقط من �نطاقها كو�حد 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات  �أه�����م  م���ن 
يف جم���ال �ل��ط��ب��اع��ة و�ل��ن�����ش��ر كما 
�لنادي  جو�ئز  من  ثاثة  ح�شدت 
�لدويل لع�شوية �لطباعة و�ن �إفر� 
�لطباعة  ج��ودة  �لدولية يف جم��ال 
عن جريدة �لبيان و�الإمار�ت �ليوم 
7. يف �لوقت �لذي  و�إمريت�س 24 
تخت�س �شركة تو�شيل بتوزيع 12 
�شحيفة دولية يومية على م�شتوى 
�لدولة باالإ�شافة �إىل 150 جملة 
دولة  �لبيع يف  دولية يف كل منافذ 
�الم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة حيث 
ح�شلت �ل�شركة على جائزة �الآيزو 
يف ج��ودة �الد�رة من خ��ال عر�س 
�لتي  �حلديثة  �لتقنية  �ملمار�شات 
ت�����ش��ت��خ��دم يف حت�����ش��ني �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ل���ي���وم���ي���ة وم���ت���اب���ع���ة ك����ل ح���رك���ات 
�أ�����ش����ط����ول �ل����ت����وزي����ع ك���م���ا جن��ح��ت 
ب��ت��ح��وي��ل ك���ل �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ي��وم��ي��ة 
با�شتخد�م  �اللكروين  �لن�شق  �ىل 
�جل������ه������از �ل����ك����ف����ي و�ل������������ذي ي��ت��م 
��شتخد�مه من قبل جميع م�شريف 
�لتوزيع م�شر� يف �لوقت نف�شه �إىل 
�أهمية �إطاق موؤ�ش�شة دبي لاإعام 
للعديد من �لتطبيقات و�خلدمات 

مكانتها  تكري�س  يف  �ملوؤ�ش�شة  جناح 
�الإع�����ام�����ي�����ة م�����ن خ������ال ت��ن��ف��ي��ذ 
�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة الإي����ج����اد حم��ت��وى 
�إعامي يحرم �لقيم �الجتماعية 
متا�شيا  وذل��ك  �لعربية  و�لثقافية 
م����ع �إ����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة ح���ك���وم���ة دب���ي 
وت���وج���ه���ات���ه���ا �الإ����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة يف 
ت��ط��ب��ي��ق �أع����ل����ى �مل���ع���اي���ر �جل�����ودة 
�ل��ع��امل��ي��ة يف ك��اف��ة �مل���ج���االت كذلك 
�ل���ت���م���ي���ز  �إىل  �ل������د�ئ������م  ����ش���ع���ي���ه���ا 
و�الل�����ت�����ز�م ب��امل��ق��اي��ي�����س و�مل��ع��اي��ر 
لتقدمي  �مل��ج��االت  كافة  يف  �لعاملية 
�أرق����ى �خل���دم���ات �الإع��ام��ي��ة على 
و�لتميز.  �جل��ودة  من  عالية  �أ�ش�س 
�إىل  �الإنتباه  �شاهني  ظاعن  ولفت 
قامت  ل��اإع��ام  دب���ي  موؤ�ش�شة  �أن 
موؤخر� باإطاق �ملوقع �الإلكروين 
�جلديد �إمار�ت �شبورت و�لذي يعد 
لع�شاق  ي��وف��ر  ري��ا���ش��ي  م��وق��ع  �أول 
�ل��ري��ا���ش��ة يف �الإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
تغطيات  �لعربية  وباللغة  �ملتحدة 
�لريا�شية  �الأح���د�ث  الأب��رز  �شاملة 
�مل���ح���ل���ي���ة يف خم���ت���ل���ف جم���االت���ه���ا 
�الأح�����د�ث  �إىل  �إ���ش��اف��ة  وح��ق��ول��ه��ا 
�لعاملية �لتي تهم �لقارئ �الإمار�تي 
تغطيات  ن�شر  جانب  �إىل  و�لعربي 
خ��ا���ش��ة ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ت���رك���ز ع���ل���ى �ل��ق�����ش�����س �خل���ربي���ة 
بحرفية  �لبناء  و�لنقد  و�لتحليل 
ع��ال��ي��ة ت�����ش��م��ن ل���ل���ق���ارىء ���ش��رع��ة 
�خل���رب وم��ه��ن��ي��ت��ه م��ع ن��خ��ب��ة كتاب 
�الأعمدة و�ملحللني �ملتخ�ش�شني يف 
�ملوقع  يوفر  كما  �لريا�شي  �حلقل 
�جل��دي��د حم��ت��و�ه �الإخ���ب���اري على 
�لرقمية  �ل��ق��ر�ءة  و�شائل  خمتلف 
يف ت��ط��ب��ي��ق��ات ه��ات��ف��ي��ة ول��وح��ي��ة 
�لتطور�ت  �أح��دث  تو�كب  متطورة 
�ملوقع  ي�شاف  �ملجال حيث  هذ�  يف 
قائمة  �إىل  �جل��دي��د  �الإل���ك���روين 
�خلدمات �الإلكرونية �لتي تفخر 
بتقدميها  ل��اإع��ام  دب��ي  موؤ�ش�شة 
جل����م����ه����وره����ا �مل����ح����ل����ي و�ل����ع����رب����ي 
على  بقدرتها  منها  �إميانا  و�لعاملي 
�أحدث  مو�كبة  يف  و�ل�شبق  �لريادة 
�حلديثة.  و�لتكنولوجيا  �لتقنيات 

ل���ع���ر����س �إح�������ش���ائ���ي���ات �مل���ب���ي���ع���ات 
وت��ق��دم��ه��ا ع��رب �الن���رن���ت ور���ش��د 
ح����ال����ة �حل�������ش���اب���ات و�ل���������ش����د�د يف 
�ألبوم  معر�س  يوفر  �ل��ذي  �ل��وق��ت 
�ألبوم  خدمة  م�شار  مطبعة  �شور 
�ل�������ش���ور ح�����ش��ب �ل���ط���ل���ب ك��ن��ق��ط��ة 
بالن�شبة  متجر  يف  و�ح����دة  ت��وق��ف 
�ل�شور  �ألبومات  الختيار  للعماء 
و�لتقوميات و�لكتيبات مع حتميل 
ح�شاباتهم  ك��اف��ة  و�إد�رة  �ل�����ش��ور 
موؤ�ش�شة  وت�����ش��م  �الن���رن���ت.  ع��رب 
دب����ي ل���اإع���ام جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة 
م����ن و����ش���ائ���ل �الإع��������ام �ل��رق��م��ي��ة 
و�الج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي ت��ت��ف��اع��ل مع 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  متابعيها 
حيث و�شل متو�شط عدد �لزيار�ت 
ع��ل��ى ك��اف��ة م���و�ق���ع م��وؤ���ش�����ش��ة دب��ي 
م��ل��ي��ون   64 ن��ح��و  �إىل  ل����اإع����ام 
فيما  �شهريا  و167  �أل��ف  و786 
على  �لزيار�ت  عدد  متو�شط  و�شل 
�لهو�تف �لذكية �إىل نحو مليونني 
حيث  �شهريا  و220  �أل��ف��ا  و649 
ميكن للجمهور �الإطاع على باقة 
�خل��دم��ات �الإل��ك��رون��ي��ة �جل��دي��دة 
�لذكية  دب��ي  حكومة  ج��ن��اح  �شمن 
�س2-�آ21  �شعيد  �ل�شيخ  قاعة  يف 
يف م���رك���ز دب����ي �ل���ت���ج���اري �ل��ع��امل��ي 
�لعر�س  وذل��ك من خال من�شات 
�خلا�شة و�لتي تت�شمن كل من�شة 
�شا�شة  جهاز كمبيوتر حممول مع 
�الإلكرونية  للمو�قع  ج��اأوؤ  عر�س 
ل��ك��ل م���ن ق���ن���و�ت دب���ي و���ش��م��ا دب��ي 
ودب���ي ون ودب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة ودب��ي 
ري�شينغ وقناة نور دبي �لتلفزيونية 
و�إذ�ع��ة نور دبي و�إذ�ع��ة دبي �إف �إم 
�ل��رب�م��ج  ع��ر���س  ج����دول  يت�شمن 
وت��ف��ا���ش��ي��ل ع��ن��ه��ا ب���االإ����ش���اف���ة �إىل 
م���و�ع���ي���د ب���ث���ه���ا وت�����������ردد�ت �ل��ب��ث 
�لتفاعلية  �خل���دم���ات  ج��ان��ب  �إىل 
فيما  و�ل��وظ��ائ��ف  �لت�شويت  م��ث��ل 
���ش��ي��ت��اح ل��ل��ج��م��ه��ور ع��رب م��وق��ع كل 
و�الإم����ار�ت  �ل��ب��ي��ان  �ل�شحف:  م��ن 
 7-24 بيزن�س  و�م��ري��ت�����س  �ل��ي��وم 
�ل��ن��اط��ق��ة ب��االإن��ك��ل��ي��زي��ة و�الإط����اع 
و�ملاحق  �ليومية  �ل�شحفات  على 

و�آخر �الأخبار و�مل�شتجد�ت .
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•• دبي-وام:

�حلكومية  �جل��ه��ة  ب��دب��ي  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  هيئة  ت�����ش��ارك 
يف  �ملجتمعية  �لتنمية  �أطر  وتطوير  تنظيم  عن  �مل�شوؤولة 
�لتي تبد�أ فعالياته  �أ�شبوع جيتك�س للتقنية  �إمارة دبي يف 
خال �لفرة من 20 وحتى 24 �أكتوبر �جلاري يف مركز 
�مل�شاركة  هذه  وتاأتي  و�ملعار�س.  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي 
�لتطبيقات  �أح���دث  ع��ر���س  على  �لهيئة  ح��ر���س  �إط���ار  يف 
على  �حل�شول  �شهولة  من  تعزز  �لتي  �لذكية  و�خلدمات 
معها  للمتعاملني  وتتيح  �لهيئة  توفرها  �لتي  �ملعلومات 
�أحدث �لتطبيقات  �أكرب يف �لتعامل و�لتعرف على  �شرعة 

خلدمات  ذكية  حلول  لتطوير  عامليا  �ملتبعة  و�ملمار�شات 
لارتقاء  متكامل  نظام  �إي��ج��اد  يف  ي�شاهم  م��ا  �ملتعاملني 
�إم����ارة دب���ي. وق��ال  مبنظومة �خل��دم��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�أن  �ملجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  �لكمدة  خالد  �شعادة 
�إىل تبني حلول  �إن�شائها  هيئة تنمية �ملجتمع ت�شعى منذ 
فئات  مع  �لتو��شل  �إىل  رئي�شي  ب�شكل  تهدف  و�إج����ر�ء�ت 
�ملجتمع �ملختلفة ويف �شبيل ذلك د�أبت �لهيئة على �ل�شعي 
ل��ل��ت��و����ش��ل ال���ش��ي��م��ا فيما يتعلق  ق��ن��و�ت ج��دي��دة  الإي���ج���اد 
برب�جمها �ملخ�ش�شة لفئات حمددة من �ملجتمع..و�أ�شاف 
�أن �لنقلة �لنوعية �لتي �أحدثتها تقنيات �الت�شال �جلديدة 
مثالية  من�شة  ت��وف��ر  يف  ت�شاهم  �ل��ذك��ي��ة  و�لتطبيقات 

�أكرب من �ملتعاملني  �أعد�د  �إىل  للهيئة تتيح لها �ال�شتماع 
و�لتعرف على طلباتهم و�شكاويهم و�حتياجاتهم ودر��شة 
ك���ل ح���ال���ة ع��ل��ى ح����دة ب��خ�����ش��و���ش��ي��ة وت��ل��ب��ي��ة �ح��ت��ي��اج��ات 
�ملتعاملني ب�شرعة �أكرب وهو ما ياأتي يف �شلب روؤية �لهيئة 
للتحول باملجتمع �ملحلي �إىل منوذج ملهم لرفاه �ملجتمع. 
وتوفر هيئة تنمية �ملجتمع جمموعة و��شعة من �خلدمات 
�لذكية للمتعاملني ت�شمل �إمكانية �لتقدم لرخي�س �ملهن 
و�لتقدم بطلب للح�شول على منفعة �جتماعية وطلبات 
توظيف ذوي �الإعاقة �شمن برنامج �لكيت باالإ�شافة �إىل 
�ملجال�س  حجز  و�إمكانية  �الإن�شان  حقوق  �شكاوى  تقدمي 

و�ملر�كز �ملجتمعية.

هيئة تنمي�ة املجتم�ع بدبي ت�ستعر�س اأحدث التطبيق�ات واخلدمات الذكية يف مع�ر�س جيتك�س للتقني���ة

البيئة واملياه: ا�ستخدام الزراعة املائية ي�ساهم يف ت�فري الأعلف ط�ال العام مع ثبات ج�دة املنتج وت�فري املياه

حماكم دبي تطلق خدمات املحكمة الذكية يف معر�س جيتك�س 2013

جمعية ال�سح�ح للرتاث ال�طني ت�سيد بدعم ويل عهد دبي وهند بنت مكت�م للفعاليات الرتاثية يف بط�لة دبي العاملية لل�سيافة

•• دبي-وام:

�ظ��ه��رت نتائج �أول��ي��ة ل��ت��ج��ارب مت �إج���ر�وؤه���ا يف 
حم��ط��ات ت��اب��ع��ة ل������وز�رة �ل��ب��ي��ئ��ة و�مل���ي���اه جن��اح 
�ملائية �لتي ميكن من  �إنتاج �الأعاف بالزر�عة 
�لعام مع ثبات  خالها توفر �الأع��اف ط��و�ل 
ج���ودة �مل��ن��ت��ج وت��وف��ر �مل��ي��اه. وق���د ب����د�أت وز�رة 
�لبيئة و�ملياه باإر�شاد وت�شجيع �ملز�رعني ومربي 
�ل��زر�ع��ة  تقنيات  ��شتخد�م  تبني  على  �مل��و����ش��ي 
�لعايل  و�الإنتاج  �لكبر  �ملائي  �لوفر  ذ�ت  �ملائية 
من �العاف �خل�شر�ء من �جل تعزيز تر�شيد 
��شتخد�مات �ملياه يف �لزر�عة وتوفر �العاف 
�حليو�ين  �النتاج  زي��ادة  يف  لاإ�شهام  �خل�شر�ء 
و�ل��ل��ح��وم وحتقيق ع��ائ��د م���ادي ودخ���ل منا�شب 
بوجود  �مل�����ش��روع  ف��ك��رة  وتتلخ�س  ل��ل��م��ز�رع��ني. 
غرفة زر�عة طولها 5 ر6 مر وعر�شها 8 ر3 
مر و�رتفاعها 5 ر3 مر د�خل مز�رع �ملو��شي 
�الإ�شاءة  حيث  من  معينة  بتجهيز�ت  وجمهزة 
ودرجات حر�رة معينة 20 - 22 درجة مئوية 
وب��ه��ا رف���وف على ك��ا �جل��ان��ب��ني وي��و���ش��ع على 
�لرفوف �شو�ين با�شتيكية �أو من �الأملنيوم كل 
�شينية يو�شع بها كمية 2 ر1 كيلوغر�م �شعر 
ل��ت��ع��ط��ي م���ا ي���ق���ارب 7 - 8 ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات من 
�ل�شعر �مل�شتنبت ولتعطي �لغرفة يوميا حو�يل 
ن�شف طن من علف �ل�شعر �الخ�شر �مل�شتنبت 
ب�شكل  �حليو�ن  ال�شتهاك  �جلاهز  �لبذور  من 
�أو���ش��ح �شعادة �ملهند�س  ط��ازج. ويف ه��ذ� �الإط���ار 

�مل�شاعد  �ملياه  �لبيئة  وز�رة  وكيل  �ل�شرع  �شيف 
ل��ل�����ش��وؤون �ل��زر�ع��ي��ة و�حل��ي��و�ن��ي��ة ب����اأن �ل��ت��ط��ور 
دول��ة  يف  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  �شهده  �ل��ذي  �لكبر 
�الم��ار�ت �نعك�س عرب �ل�شنو�ت على �لتنمية يف 
جمال �لرثوة �حليو�نية و�نتاج �العاف حمليا 
حيث بلغ �نتاج �لدولة من �الع��اف �خل�شر�ء 
وفقا الإح�شائيات عام 2005 �إىل حو�يل 3 ر2 
مليون طن �ال �ن تر�جع م�شتويات �ملياه �جلوفية 
�ىل  باالإ�شافة  �مل��و�ق��ع  بع�س  يف  �ل��رب��ة  ومتلح 
�ملناخ �جلاف قد �دت �ىل �نخفا�س �نتاج �العاف 
يف �لدولة �ىل 7 ر1 مليون طن خال �لفرة 
25 يف �ملائة  2010 وهو ما يعادل   - 2006
وفقا  �شنويا  �مل�شتهلكة  �الأع���اف  �إج��م��ايل  م��ن 
بحو�يل  ق��درت  و�لتي   2010 ع��ام  الإح�شاء�ت 
�ملفرط  �ل�شخ  �أن  �إىل  ون��وه  8 ر6 مليون طن. 
�مل��ي��اه �جل��وف��ي��ة لتلبية م��ت��ط��ل��ب��ات زر�ع���ة  م��ن 
�العاف مثل ح�شائ�س �لرود�س و�لرب�شيم ذ�ت 
�الحتياجات �ملائية �لعالية قد �دى �ىل ��شتنز�ف 
ن�شبة كبرة من �ملياه �جلوفية وتدهور نوعيتها 
متلحها وقدر متو�شط ��شتهاك �ملياه �ل�شنوي 
باأكرث من  �لدولة  ل��ري حما�شيل �الع��اف يف 
مكعب  مر  مليون   450 غالون  مليار   120
من �ملياه �جلوفية وهو ما دفع �إىل �تخاذ عدد 
من �لتد�بر لتقلي�س ��شتهاك �ملياه يف زر�عة 
�العاف من �جل �حلفاظ على �ملخزون �جلويف 
�بتد�ء من �لعام 2011 وهي خف�س �مل�شاحات 
�ملزروعة باالأعاف وخ�شو�شا �عاف �لرود�س 

�الع��اف  �ملائة من  80 يف  ت�شكل ح��و�يل  �لتي 
�لذي  �لعايل  �ملائي  �ال�شتهاك  وذ�ت  �مل��زروع��ة 
260 مر  غ���ال���ون  �ل����ف   69 ب���ح���و�يل  ي��ق��در 
�ل��رود���س �الخ�شر.  م��ن  1 ط��ن  مكعب الإن��ت��اج 
�أن����ه مت خ��ف�����س �مل�����ش��اح��ات  و�أ����ش���ار �ل�����ش��رع �إىل 
�ملائة  65 يف  �ل��رود���س بحو�يل  �مل��زروع��ة بنبات 
مما �دى �ىل �نخفا�س �نتاج �العاف �خل�شر�ء 
2011 �ىل ح��و�يل  ع��ام  نهاية  م��ع  �ل��دول��ة  يف 
745 �لف طن وهو ما يعادل 12 يف �ملائة من 
و�أو���ش��ح  �شنويا.  �مل�شتهلكة  �الأع����اف  �إج��م��ايل 
و�حليو�نية  �لزر�عية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل 
على  �حل��ي��و�ين  �الإن�تاج  م�شروعات  �عتماد  ب��اأن 
�رت��ف��اع �ال���ش��ع��ار يجعل ربحية  �ال���ش��ت��ر�د م��ع 
�الأع���اف  تكلفة  ومت��ث��ل  مت�ذبذبة  �مل�شروع�ات 
ل��ه��ذه  �مل����ائ����ة م����ن م����دخ����ات �الإن�����ت�����اج  70 يف 
�مل��ز�رع لذلك فاإن حتول �ملز�رعني من �لزر�عة 
�لتقنيات  على  �لقائمة  �لزر�عة  �إىل  �لتقليدية 
ق��در من  �ك��رب  �لتي تتيح  �ل��زر�ع��ة  �حلديثة يف 
�ملياه  ال�شتهاك  معدل  وباقل  �لزر�عي  �الإنتاج 
����ش��ب��ح ����ش���رورة ق�����ش��وى م��ث��ل تقنية �ل��زر�ع��ة 

�ملائية الإنتاج �العاف �خل�شر�ء.
وع���ن ����ش��ت��خ��د�م تقنية �ل���زر�ع���ة �مل��ائ��ي��ة الإن��ت��اج 
�شيف  �ملهند�س  �شعادة  �أف��اد  �الع��اف �خل�شر�ء 
�ل�شرع باأنها تكنولوجيا زر�عية حديثة تت�شمن 
��شتنبات حبوب �ملحا�شيل �لعلفية مثل �ل�شعر 
و�لذرة وغرها دون ��شتخد�م �أي و�شط زر�عي 
على  م��و���ش��وع��ة  معينة  �ب��ع��اد  ذ�ت  ���ش��و�ين  يف 

د�خ��ل غرف  �رف��ف  م�شافات فوق بع�شها وعلى 
وبا�شتخد�م  و�لرطوبة  �حل���ر�رة  مكيفة  زر�ع��ة 
�أي  ��شتخد�م  دون  �لري  قليلة من مياه  كميات 
��شمدة �و مبيد�ت كيماوية ولينتج كمية كبرة 
من �لعلف �الخ�شر ي�شل �رتفاعه 20 - 25 �شم 
من خال حتويل �حلبوب �ىل حو�يل 7 �أ�شعاف 
علف �خ�شر م�شتنبت خال ��شبوع و�حد تقريبا. 
و�و�شح �أن ��شتخد�م تقنية �لزر�عة �ملائية ميكن 
طو�ل  �خل�شر�ء  �الأع���اف  توفر  خالها  من 
�ل��ع��ام م��ع ث��ب��ات ج���ودة �مل��ن��ت��ج وت��وف��ر �مل��ي��اه يف 
�لتقليدية  �حل��ق��ل��ي��ة  ب��ال��زر�ع��ة  م��ق��ارن��ة  �ل����ري 
�ر���س زر�عية لاإنتاج لكون  وع��دم �حلاجة �ىل 
يتم  ب��ي��ئ��ات  ذ�ت  مغلقة  غ���رف  يف  ي��ت��م  �الن���ت���اج 
�لتحكم بها �لكرونيا وب�شفة رئي�شية ن�شتطيع 
�خل�شر�ء  �لعلفية  �مل���ادة  ك��ل  �و  معظم  ت��وف��ر 
و�أك��د  �حليو�نية.  �ل��رثوة  قطاع  يحتاجها  �لتي 
�لزر�عة  تقنية  ��شتخد�م  وفو�ئد  �أهمية  �ل�شرع 
�ملائية يف �إنتاج �الأعاف م�شر� �إىل �أنها حتقق 
�إن��ت��اج وف���ر م��ن �الع����اف �خل�����ش��ر�ء و�شمان 
تو�فرها يف �ملزرعة طو�ل �يام �ل�شنة وبالكميات 
�لعايل جد�  �ملائي  �لتوفر  �إىل جانب  �ملطلوبة 
98 يف �ملائة من  و�ل��ذي ي�شل �ىل حو�يل 95 
ذلك �مل�شتخدم الإنتاج نف�س �لكمية من �العاف 
�الأع��اف  �نتاج  دورة  �أن  كما  �حلقلية  بالزر�عة 
عاليا  �نتاجا  ي��وم وحتقق   8  -  7 ج��د�  ق�شرة 
ج��د� م��ن �الع���اف �خل�����ش��ر�ء ل��وح��دة �مل�شاحة 
وك���ذل���ك ت�����ش��اه��م يف ت���وف���ر �الأي������دي �ل��ع��ام��ل��ة 

مائيا  �ملنتج  �الخ�شر  �لعلف  ويعترب  باملزرعة. 
فيتامينات  بالربوتينات  ع��ال  غذ�ئي  تركيز  ذ� 
�ن���زمي���ات وغ��ره��ا وحم��ت��و�ه��ا �ع��ل��ى م��ن ذل��ك 
�ملوجود يف �العاف �ملنتجة بالزر�عة �لتقليدية 
�مل�شتنبت  �ل�شعر  يف  �ل��ربوت��ني  ن�شبة  �ن  حيث 
مقابل  �مل��ائ��ة  يف   21 ح���و�يل  �ىل  ت�شل  م��ائ��ي��ا 
�الخ�شر �حلقلي.  �جل��ت  �ملائة يف علف  18 يف 
�خل�شر�ء  �الأع���اف  ف��اإن  ذل��ك  �إىل  وباالإ�شافة 
حت�����ش��ن ن��وع��ي��ة �ل��ل��ح��وم ن�����ش��ب��ة حت��وي��ل �لعلف 
�الأع����اف �خل�����ش��ر�ء  �أع��ل��ى بكثر يف  �إىل حل��م 
نوعية �حلليب  �جل��اف��ة وحت�شن  �الأع���اف  ع��ن 
ت���دين �شهية �حل��ي��و�ن��ات  وب�����ش��ب��ب  وم�����ش��ت��ق��ات��ه 
ب��ع��د �ل������والدة ل��ذل��ك ف��اإن��ه��ا ت��ف�����ش��ل �الأع����اف 
من  وحت�شن  �جل��اف��ة  �الأع���اف  على  �خل�شر�ء 
�شهية �حل��ي��و�ن حت��ت ظ��روف �حل���ر�رة �لعالية 
�لفو�ئد  وع��ن  �ل��دول��ة.  يف  �ل�����ش��ائ��دة  تلك  مثل 
خف�س  يف  ت�شاهم  �لتقنية  ه���ذه  ف���اإن  �لبيئية 
��شتخد�مها  ت��دوي��ر  م��ع  �مل��ي��اه  ��شتهاك  كمية 
ب��ال��زر�ع��ة �مل��ائ��ي��ة مم��ا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى �حل���د من 
هدر �ملياه �إ�شافة �ىل عدم متلح �لربة نتيجة 
�ل��زر�ع��ة  �مل��ي��اه �جلوفية يف  م��ن  �مل��ف��رط  �ل�شخ 
�حلقلية وال حتتاج م�شاريع �لزر�عة �ملائية �ىل 
��شتغال �الأر����ش��ي  �ر���س زر�ع��ي��ة و�من��ا ميكن 
جد�  قليلة  ومب�شاحات  للزر�عة  �شاحلة  �لغر 
�لزر�عية  �الر��شي  ��شتغال  ميكن  فانه  لذلك 
�إىل  الإن��ت��اج حما�شيل �خ��رى مثل �خل�����ش��رو�ت 
�و مبيد�ت  ����ش��م��دة  �أي  ����ش��ت��ه��اك  ع���دم  ج��ان��ب 

كيماوية يف �لزر�عة �ملائية لعدم �حلاجة كما يف 
�لذي  �ل�شرر  تايف  وبالتايل  �حلقلية  �لزر�عة 
يلحق باملنتج �و بالربة و�ملياه �جلوفية لكرثة 

��شتعمال �الأ�شمدة �لكيميائية و�ملبيد�ت. 
و�ق��ت�����ش��ادي��ا ف�����اإن �ن���ت���اج �الأع������اف �خل�����ش��ر�ء 
ب���ال���زر�ع���ة �مل���ائ���ي���ة ي�����ش��اع��د يف ت���اأم���ني �ل��ع��ل��ف 
ب�شكل  وي�شاهم  �ل�شنة  �أ�شهر  مد�ر  على  �لطازج 
مربو  يتحملها  �لتي  �لتكلفة  �إنقا�س  يف  كبر 
�إنتاج  تكلفة  �أن  على  �لدر��شات  ودل��ت  �ملو��شي. 
1 ط��ن م��ن �ل��ع��ل��ف �الأخ�����ش��ر ب��ال��زر�ع��ة �ملائية 
تعمل على توفر نحو 15 يف �ملائة من جممل 
ت��ك��ال��ي��ف �الإن���ت���اج وع��ل��ى ت��وف��ر ح���و�يل 60 يف 
�نتاج  عند  �ل�شنوية  �لت�شغيل  تكاليف  �ملائة من 
بالزر�عة �حلقلية �حلر�ثة  �الأعاف �خل�شر�ء 
م��ك��اف��ح��ة �الع�����ش��اب �حل�����ش��اد وغ���ره���ا/. كما 
م��ن مياه  �مل��ائ��ة  95 يف  توفر نحو  تعمل على 
�ملبيد�ت  و  �الأ�شمدة  �ملائة من  و100 يف  �ل��ري 
�ملائة  50 يف   - 30 �ل��زر�ع��ي��ة و توفر ح��و�يل 
من �الحتياجات �لغذ�ئية �ليومية من �الأعاف 
�لعلف  من  �ل��و�ح��د  و�لطن  للحيو�نات  �مل��رك��زة 
ر����س   50 ل  �ليومية  للتغذية  يكفي  �الخ�شر 
�بقار وعجول �و ل 500 ر�أ�س من �لغنم و�ملاعز. 
و�نه ميكن ��شتخد�م حبوب �ملحا�شيل �لنجيلية 
�و  و�ل��ق��م��ح  و�ل�����ش��ورج��وم  و�ل����ذرة  �ل�شعر  مثل 
حبوب �ملحا�شيل �لبقولية مثل �للوبيا �لعلفية 
يف  �لعلفية  �ملحا�شيل  الإنتاج  و�حللبة  و�لبيقيا 

هذ� �لنظام.

•• دبي-وام:

تد�شن حماكم دبي م�شروع �ملحكمة �لذكية - �لذي 
�ل�شرق  منطقة  م�شتوى  على  نوعه  من  �الأول  يعد 
فعاليات معر�س  �ن��ط��اق  م��ع  ت��ز�م��ن��ا   - �الأو���ش��ط 
خ��دم��ات  �رب���ع  �مل�����ش��روع  ي�شم  �إذ   2013 جيتك�س 
�ل��ذك��ي��ة وخ��دم��ات  �ل��ق��ا���ش��ي  رئي�شية ه��ي خ��دم��ات 
�ملحامي �لذكية وخدمات �لت�شجيل �لذكي وخدمات 
من  جمموعة  ت�شكل  و�لتي  �لذكية  �لعدل  �لكاتب 
�خل���دم���ات ���ش��ت��ق��دم ع���رب ت��ط��ب��ي��ق حم���اك���م دب����ي يف 
�إط��ار �شعي حماكم دبي  �الأج��ه��زة �لذكية وذل��ك يف 
خال  م��ن  �ملحاكم  عمل  يف  �ل��ري��ادة  �إىل  للو�شول 
ت��ع��زي��ز �ل��ث��ق��ة ب��ال��ن��ظ��ام �ل��ق�����ش��ائ��ي حم��ل��ي��ا ودول��ي��ا 

وتعزيز فعالية وكفاءة �الأد�ء �لد�خلي.
بن هزمي مدير  �شعيد  �أحمد  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
�لذكية جاءت حتقيقا  �ملحكمة  �ن  دبي  عام حماكم 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة 
�ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل ب�شاأن �إطاق م�شروع �حلكومة 
خال  �شعت  دب��ي  حماكم  �ن  �ىل  ..م�شر�  �لذكية 
�ملحاكم  ل��ت��ق��دمي جميع خ��دم��ات  �مل��ا���ش��ي��ة  �مل��رح��ل��ة 

�إلكرونيا.
وقال �ن حتويل بع�س هذه �خلدمات �لتي تقدم عرب 
�لتطبيق �لذكي ملحاكم دبي لاأجهزة �لذكية ماهي 

�إال �لبد�ية ملرحلة نتطلع للو�شول بجميع خدماتنا 
�إىل ذكية ومو�كبة متطلبات �حلكومة �لذكية.

و�أ�شاف �ن من �أهم هذه �خلدمات و�لتي تنفرد بها 
خدمة  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  م�شتوى  على  دب��ي  حماكم 
للح�شور  �حل��اج��ة  دون  بعد  ع��ن  �لق�شايا  ت�شجيل 
�إىل �ملحاكم وهذه ميزة ال تتوفر يف �أي حمكمة على 

م�شتوى �ملنطقة.
ذكية  خدمة   86 �لذكية  �ملحكمة  م�شروع  وي�شم 
خدمات  ه��ي  رئي�شية  قطاعات  �أرب��ع��ة  ع��رب  توفرها 
�لقا�شي �لذكية و�لتي تتيح لل�شادة �لق�شاة �لولوج 
�إىل ح�شاباتهم �خلا�شة عرب تطبيق �ملحاكم لاأجهزة 
�لذكية عرب ��شم م�شتخدم وكلمة مرور خا�شة بكل 
قا�س متكنه من �الطاع على م�شتجد�ت �أي ق�شية 
�ل��دع��وى من  و�أط���ر�ف  �ملحامون  وم��ا يقدمه فيها 
بيانات التخاذ �لقر�ر �ملنا�شب لكل ق�شية على حده 
معلومات  توفر  �لتي  �لذكية  �ملعلومات  ..وخ��دم��ة 
تف�شيلية حول جميع �إجر�ء�ت �لتقا�شي .. و�ملعرفة 
�أهم  من  �لذكية  �ملعرفة  �إد�رة  بو�بة  تعد  �إذ  �لذكية 
�ل��و���ش��ائ��ط �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي ���ش��ت��ت��اح جل��م��ي��ع �ل��ق�����ش��اة 
و�لعاملني يف �ملحاكم للو�شول �إىل خمتلف م�شادر 
�إذ  �لذكي  ..و�ملكتب  �لذكية  �أجهزتهم  عرب  �ملعرفة 
قامت حماكم دبي بتجهيز جميع مكاتب �لق�شاة يف 
مبنى �ملحاكم ومقر �الإقامة باأحدث �الأجهزة �لذكية 

�لتي متكن �لقا�شي من �لعمل ب�شكل متو��شل.

�لدفع  خ��دم��ة  �لذكية  �لقا�شي  خ��دم��ات  تتيح  كما 
�لذكية �إذ توفر حماكم دبي ملتعامليها نظام �لدفع 
�لذكي و�لذي ميكن �ال�شتفادة منه يف �أي وقت ويف �أي 
مكان و�لذي بدوره ي�شرع عملية �لتقا�شي وكذلك 
�الأر�شفة �لذكية �لتي تتيح ملحاكم دبي حفظ جميع 
بياناتها عرب نظام �أر�شفة ذكي مما ي�شهم يف �شرعة 
حفظ �مل�شتند�ت و�شهولة ��شرجاعها عند �حلاجة 
وكذلك تطبيق �جلل�شات �لذكية �لذي يتيح ملحاكم 
�إدخال �لبيانات و�لتحكم يف ��شتدعاء �لق�شايا  دبي 
وت�����ش��ج��ي��ل �ل���ق���ر�ر�ت ع��رب ه���ذ� �ل��ت��ط��ب��ي��ق وك��ذل��ك 
�الأح��ك��ام  وت�شجيل  �لذكية  �لق�شايا  �إد�رة  خ��دم��ات 
باقة  توفر  �لتي  �لذكية  �خل��رب�ء  وخ��دم��ات  �لذكي 
دب��ي لاأجهزة  ع��رب تطبيق حماكم  م��ن �خل��دم��ات 
جميع  عن  �ملعلومات  لهم  وتقدم  للخرب�ء  �لذكية 
�لتي كلفو� بها وذلك للت�شهيل يف متابعة  �لق�شايا 
متطلباتها  وم��ع��رف��ة  عنها  و�ال�شتف�شار  �أع��م��ال��ه��م 
وخ��دم��ات �الأط�����ر�ف �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي تخ�س �أط���ر�ف 
�لدعوى و�لتي متكنهم من �الطاع على معلومات 
�الأد�ء  و�إد�رة  �لتقا�شي  م��ر�ح��ل  خ��ال  ق�شاياهم 
�لقيا�س  �أدو�ت  من  جمموعة  �شتوفر  �لتي  �لذكية 
و�لتي  �الأد�ء  وم��وؤ���ش��ر�ت  �الإح�����ش��اء�ت  منها  �لذكية 

ت�شهم يف قيا�س �أد�ء �لق�شاة و�لعمليات �لق�شائية.
�أما بالن�شبة خلدمات �ملحامي �لذكية فاإنها تت�شمن 
خدمة ت�شجيل �لق�شايا عن بعد و�لتي تتيح ملكاتب 

�ملحاماة ت�شجيل �لدعاوى من خال تطبيق حماكم 
للح�شور  �حل��اج��ة  دون  �ل��ذك��ي��ة  �الأج���ه���زة  دب���ي يف 
و�إم��ك��ان��ي��ة �إرف����اق �ل��وث��ائ��ق ودف���ع �ل��ر���ش��وم وحتديد 
موعد �جلل�شة وكذلك خدمة �لدفع �لذكي للر�شوم 
و�الأم���ان���ات و�ل��غ��ر�م��ات وت��ق��دمي ط��ل��ب��ات �لق�شايا 
وكذلك  نتائجها  على  و�الط��اع  تنفيذها  ومتابعة 
ملكاتب  �شيوفر  �ل���ذي  �ل��ذك��ي  و�ل��ر����ش��ل  �لتو��شل 
�ملحاماة خدمة �لتقرير �ليومي من خال �لربيد 
�الإلكروين حول قر�ر�ت �جلل�شات �خلا�شة مبكتب 
�ملحاماة وخدمة �لر�شائل �لن�شية ملو�عيد �جلل�شات 
حول  �لن�شية  و�ل��ر���ش��ائ��ل  بها  �ملتعلقة  و�ل���ق���ر�ر�ت 

جاهزية ��شتام �ل�شيكات.
وت�شم خدمات �ملحامي �لذكية كذلك خدمة و��شل 
�ل��ت��و����ش��ل مع  �مل��ح��ام��اة  تتيح ملكاتب  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة 
�لوحد�ت �الإد�رية يف حماكم دبي من خال �لربيد 
�الإلكروين لا�شتفادة من متابعة تنفيذ �لطلبات 
�الإلكرونية �مل�شجلة عرب �لتطبيق �لذكي للمحاكم 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �جلل�شات  ق����ر�ر�ت  تنفيذ  ومتابعة 
�لق�شائية  �الأحكام  طباعة  جاهزية  عن  �ال�شتعام 
ق��ب��ل ����ش��ت��ام��ه��ا وجت��ه��ي��ز م��ل��ف��ات �ل��ق�����ش��اي��ا قبل 
�حل�����ش��ور وك��ذل��ك ����ش��ت��ق��ب��ال وم��ت��اب��ع��ة م��اح��ظ��ات 
�ملتعاملني �لو�ردة حول دقة وجودة تنفيذ �لقر�ر�ت 
�أو �لطلبات هذ� �إىل جانب �خلدمات �لذكية الإد�رة 
معلومات  ع��ل��ى  �الط����اع  ت�شهل  و�ل��ت��ي  �ل���دع���اوى 

جل�شات  وج��دول  �ملحاماة  ملكاتب  �لتابعة  �لق�شايا 
منها  تنفيذه  مت  وم��ا  طلباتهم  ومتابعة  �لق�شايا 
وكذلك �خلدمة �لذكية للبحث يف �لقو�نني وتقدم 
لاأجهزة  تطبيقها  عرب  �خلدمة  هذه  دبي  حماكم 
�لذكية وهي متاحة ملختلف فئات �ملجتمع ومتكنهم 
م��ن �الط����اع ع��ل��ى �ل��ق��و�ن��ني �الحت���ادي���ة و�ملحلية 
و�للو�ئح  و�لقر�ر�ت  و�ملر��شيم  و�لنظم  وتعدياتها 
و�لتعاميم و�ملذكر�ت �لتف�شرية �لتي تتناول فروع 
ودويل  وجنائي  وم��ايل  و�إد�ري  م��دين  من  �لقانون 
�لر�شمية  مل�شادرها  وفقا  وذل��ك  ع��ام  ودويل  خا�س 
و�الط������اع ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �ل��ت�����ش��ري��ع��ات �الحت���ادي���ة 
�أو  �لفئة  ح�شب  �لبحث  خدمة  توفر  كما  و�ملحلية 
�لذكي  �الأد�ء  �إد�رة  خدمة  وتتيح  �لكلمة.  �أو  �لنوع 
�الإح�شائية  �لبيانات  على  �الط��اع  �ملحاماة  ملكاتب 
�ليومية و�ل�شهرية و�ل�شنوية على جميع م�شتويات 
�أد�ء مكاتب  �لثاثة و�لتي ت�شهم يف قيا�س  �ملحاكم 
�مل��ح��ام��اة وم��ت��اب��ع��ة �أع��م��ال �مل��ك��ت��ب وك��ذل��ك �ملعرفة 
�لذكية و�لتي توفر من خالها حماكم دبي ملكاتب 
�ملكتب  متعاملي  بجميع  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  �مل��ح��ام��اة 
�لقانونية  �مل��ب��ادئ  على  �الط���اع  خدمة  توفر  كما 
وذل��ك يف  �الأح��ك��ام  مكتبة  �إىل  باالإ�شافة  و�لقو�نني 
تطبيقها �خلا�س باالأجهزة �لذكية وخدمة ت�شجيل 
�ل��وك��االت �ل��ت��ي متكن مكاتب �مل��ح��ام��اة م��ن �إجن��از 
�إىل  �إ�شافة  �أن��و�ع��ه��ا  مبختلف  �ل��وك��االت  معامات 

ت�شديق �الإنذ�ر�ت �لعدلية وغر ذلك من �خلدمات 
�ل��ت��ي ميكن �جن��ازه��ا ع��رب تطبيق حم��اك��م دب��ي يف 
�الأجهزة �لذكية. �أما فيما يتعلق بخدمة �لت�شجيل 
�لذكي فمحاكم دبي تقدم نظاما �إلكرونيا لت�شجيل 
�أنو�ع �لق�شايا ومتابعتها عرب تطبيقها يف  خمتلف 
و�جلهد  �ل��وق��ت  �شيقل�س  و�ل���ذي  �لذكية  �الأج��ه��زة 
حتتاج  حيث  �لبيانات  و�إدخ���ال  �لت�شجيل  عملية  يف 
لقبول  �الأ�شا�شية  باملر�حل  �ملرور  �إىل  هذه �خلدمة 
�إدخ��ال  وتتطلب  �لق�شية  ت�شجيل  و�إجن���از  �لطلب 
ملقدم  �ملحمول  �لهاتف  ورق��م  �الل��ك��روين  �ل��ربي��د 
�لطلب وذلك لغايات �لتو��شل عرب تطبيق حماكم 

دبي يف �الأجهزة �لذكية.
ويف نف�س �ل�شياق توفر حماكم دبي دليل �الإجر�ء�ت 
للمتقا�شني  �ل��ذك��ي  تطبيقها  ع��رب  وذل���ك  �ل��ذك��ي��ة 
وهو دليل متكامل عن �الإج��ر�ء�ت يف خمتلف �أنو�ع 
�الأح��و�ل  و�إج���ر�ء�ت  �مل�شتعجلة  و�لق�شايا  �لق�شايا 
�لعدل  و�لكاتب  �لتنفيذ  �إىل  باالإ�شافة  �ل�شخ�شية 
�أم����ا ع���ن خ���دم���ات �ل��ك��ات��ب �ل���ع���دل �ل��ذك��ي��ة و�ل��ت��ي 
ت�شنيفات  خم�شة  حت��ت  خ��دم��ة  �شتني  ن��ح��و  ت��وف��ر 
و�لت�شديق  �ل��ع��ق��ود  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��دي��ق  ه��ي  رئي�شية 
�إ�شد�ر  على �الإق��ر�ر�ت و�لت�شديق على �لوكاالت و 
يتم  �الإد�ري����ة على  و�خل��دم��ات  �لعدلية  �الإن�����ذ�ر�ت 
ت���وف���ره���ا ج��م��ي��ع��ا ع���رب ت��ط��ب��ي��ق حم���اك���م دب����ي يف 

�الأجهزة �لذكية.

�����ش���ادت ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ح��وح ل��ل��ر�ث 
�شمو  بتوجيهات  بابوظبي  �لوطني 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي ودعم حرم �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ل�شيخة  �شمو  دب���ي،  ح��اك��م  �ل����وزر�ء 
هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم 
لتنظيم بطولة دبي �لعاملية لل�شيافة 
م���ع���ر����س  وت���خ�������ش���ي�������س   2013
�لثقافة  يعك�س  و�ل�شيافة  �ل���ر�ث 
هذ�  يف  �الم��ار�ت��ي��ة  و�النرثبولوجيا 
ر��شد  عبد�هلل  �شعادة  و�أك��د   . �ملجال 
جمل�س  رئي�س  �ل�شحي  لقيو�س  ب��ن 
ل���ل���ر�ث  �ل�������ش���ح���وح  ج��م��ع��ي��ة  �د�رة 
�ل���وط���ن���ي �ه���م���ي���ة �ل��ف��ع��ال��ي��ة ك��ام��ل 
����ش��ت��ع��د�د ف����رق �جل��م��ع��ي��ة وجل��ان��ه��ا 
م�شركة  من�شة  خ��ال  م��ن  لتقدم 
عبقاً من �لثقافة و�لر�ث و�لتقاليد 
�الإمار�تية �الأ�شيلة للجمهور �لعاملي 
الأع�����ش��اء  �أد�ء  �مل��ع��ر���س  ويت�شمن   .
جمعيات �لفنون �ل�شعبية يف �لدولة 
على مدى فرة �إقامة �لبطولة �لتي 
�شتمتد خال �لفرة بني 16 و18 
دبي  مركز  قاعات  يف  �ملقبل  نوفمرب 

�لتجاري �لعاملي.
وقالت �ل�شيدة مرمي عبد�هلل �شعيد 
�ل�شحي نائب رئي�س �جلمعية ل�شوؤون 
�ملر�أة : �ن مبادرة ��شتا�شفة وتنظيم 
لل�شيافة  �ل��ع��امل��ي��ة  دب����ي  �ل��ب��ط��ول��ة 
�ل�شيافة  كرم  �ب��ر�ز  ت�شهم كثر� يف 
�الم��ار�ت��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ال���ش��ي��ل��ة على 
م���ر �ل��ع�����ش��ور وث��ق��اف��ة �الم��ارت��ي��ني 
�ملتميزة يف خمتلف بيئاتهم �ل�شكنية 
تتميز  �ىل  م�شرة  �ل�شيافة  كرم  يف 
�ملتنوعة،  �ل�شعبية  �الإم��ار�ت بفنونها 
ول��ك��ن �جل��م��ه��ور �ل��ع��امل��ي ال ي��ع��رف 
�شوى �لقليل عنها �لتي ت�شكل جزء�ً 
وتقاليدها  �لدولة  ثقافة  من  مهماً 
�ل��ع��ري��ق��ة ����ش���اك���رة ح���ر����س �ل��ل��ج��ن��ة 
�حمد  �الخ  برئا�شة  �ملنظمة  �لعليا 
�إىل  حر�شه  �لفاحي  ح��ارب  ح��ارب 
�لغني  ت��ر�ث��ن��ا  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط 
من  وزو�ره���ا  �لفعالية  ح�شور  �أم���ام 

خمتلف �أنحاء �لعامل . 
للر�ث  �ل�شحوح  جمعية  �ن  وقالت 
�لر�ثية  �لقرية  �شتقدم يف  �لوطني 
ل������ل������زو�ر ع�����رو������ش�����اً م������ن �ل���ف���ن���ون 
بها  مت��ت��از  �ل��ت��ي  �جل��ب��ل��ي��ة  �ل�شعبية 
وه����ي ، �ل���ن���دب���ة، �ل�������رو�ح، �ل���رزي���ف، 
�جلمعية  ع�شو�ت  ��شتعد�د  و�ك���دت 

للم�شاركة يف كافة فعاليات �لبطولة 
و�ال����ش���ه���ام يف جن��اح��ه��ا �ل����ذي ميثل 
و�ج���ب وط��ن��ي ع��ل��ى �جل��م��ي��ع وك��اف��ة 
الإظ��ه��ار  ب��ق��وة  �شيناف�شن  �مل�����ش��ارك��ات 
يف  �شو�ء  �الإبد�عية  قدر�تهن  �أق�شى 
�أو  �الإمار�تية  �مل��اأك��والت  طبخ  جمال 
يف جمال �الأعمال و�ملنتجات �ملنزلية 
�ل�شحي  م���رمي  و�أ����ش���ادت   . �مل��ت��م��ي��زة 
�ل��ت��ي تتمثل يف  �ل��ب��ط��ول��ة  ب���اأه���د�ف 
�الإم�������ار�ت وجعلها  ب��ا���ش��م  �الرت���ق���اء 
م���رك���ز�ً ع��امل��ي��اً ل���اإب���د�ع و�ل��ت��م��ي��ز يف 
ثم  �ل��ع��امل  ح��ول  �ل�شيافة  خ��دم��ات 
ت�شجيع ز�ئري ومقيمي �لدولة على 
�الهتمام و�ملعرفة باملطبخ �الإمار�تي 
�ملجتمع  �أط��ي��اف  جميع  ن��ط��اق  على 
و�لعامل وتعزيز �ملاأكوالت �الإمار�تية 

و�حل�����ف�����اظ ع���ل���ي���ه���ا م�����ن �الن�����دث�����ار 
وك��ذل��ك دع���م م��ك��ان��ة �ل���دول���ة ك��اأه��م 
معاير  لتطوير  �ملنطقة  يف  حم��ور 
خ��دم��ات �ل�����ش��ي��اف��ة ث��م �إب�����ر�ز ودع��م 
و�ل�شابات يف جمال  �ل�شباب  مهار�ت 
منتخب  بتكوين  وذل���ك  �ل�����ش��ي��اف��ة، 
وطني للمناف�شة يف م�شابقات عاملية 
و�حل����ف����اظ ع��ل��ى �مل��ن��ت��ج��ات �مل��ح��ل��ي��ة 
وت���و����ش���ي���ل���ه���ا الأك�������رب ����ش���ري���ح���ة م��ن 
�ملجتمع عن طريق �الأ�شو�ق �ملحلية.

�إد�رة  وح����ر�����س  ت����ع����اون  و�����ش����ك����رت 
�لت�شهيات  ت��وف��ر  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة 
�أن  �شاأنها  �لتي من  كافة  و�خلدمات 
ت�شهم يف تعزيز م�شاركة �المار�تيات، 
وب���رح���ي���ب �ل��ب��ط��ول��ة ب��امل�����ش��ارك��ني 
م��ن م��و�ط��ن��ي �ل���دول���ة م��ن �ل��رج��ال 
�ملنتوجات  ب��اإب��د�ع  �ملهتمني  و�لن�شاء 
ونوهت  �ملحلية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ملنزلية 
يف  �ملنظمة  �للجنة  بجهود  �ل�شحي 
�لتي  �لعمل  ور���س  م��ن  �شل�شلة  عقد 
ت�����ش��ت��ه��دف �مل��ن��ظ��م��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�إىل  م�شعى  يف  ب���االإم���ار�ت  �لن�شائية 
ت��ع��ري��ف��ه��ن ب��امل�����ش��اب��ق��ة �الإم���ار�ت���ي���ة، 
�ل���ت���ي ت�����ش��ك��ل ع��ن�����ش��ر�ً �أ����ش���ا����ش���ي���اً يف 
�ل�����دورة �الف��ت��ت��اح��ي��ة م���ن �ل��ب��ط��ول��ة 
�أي��ام يف  �لتي تقام على م��دى ثاثة 

�ل�شحي لقد  �ملقبل. و�ك��دت  نوفمرب 
�حلفاظ  يف  كبر  ف�شل  للن�شاء  كان 
�لثقافة  جو�نب  من  جانب  كل  على 
�الإم���ار�ت���ي���ة م��ن��ذ ب���د�ي���ة ح�����ش��ارت��ن��ا 
دب���ي  ب���ط���ول���ة  ت���ك���ون  ون��ت��ط��ل��ع الأن 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل�����ش��ي��اف��ة مب��ث��اب��ة ت��ك��رمي 
بدورها  وعرفاناً  �الإمار�تية  للمر�أة 
�ل����ر�ث �لفريد  �ل���ري���ادي يف ���ش��ون 

لدولة �الإمار�ت عرب �لع�شور .
�ملطبخ  �إىل  دب��ي  يف  �الأن��ظ��ار  وتتجه 
�لعاملية  دب��ي  �الإم��ار�ت��ي عرب بطولة 
وت�شعى  �الأوىل  دورت��ه��ا  يف  لل�شيافة 
على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل  �لبطولة 
دب���ي و�الم�����ار�ت ك��و�ح��دة م��ن �أرق���ى 
وجهات �ل�شيافة �ملتعددة �لثقافات يف 
�لعامل ومن �ملقرر �أن ينعقد �حلدث 
نوفمرب-  18-16 م��ن  �ل��ف��رة  يف 
دبي  مركز  يف  �ملقبل  �لثاين  ت�شرين 
�لتجاري �لعاملي، مب�شاركة �أكرث من 
700 طاٍه وتقدم �لتظاهرة �لعاملية 
6 مايني درهم  يف ن�شختها �الوىل 

كجو�ئز للم�شابقات.
وت�����ش��م �ل��ب��ط��ول��ة �ك���رث م��ن فعالية 
و�ملحلية  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ش��اب��ق��ات  م��ن��ه��ا 
ل���اط���ع���م���ة، وم���ع���ار����س ل��اأط��ع��م��ة 
�لفعاليات  �أن  كما  و�لعاملية،  �ملحلية 

�خل��ا���ش��ة ب��امل��ط��ب��خ �مل��ح��ل��ي ت�����ش��م يف 
�لتي  �الأف���ك���ار  م��ن  �ل��ع��دي��د  جعبتها 

تعر�س الأول مرة. 
وت�������ش���ت���ق���ط���ب ف����ئ����ات م����ن����وع����ة م��ن 
�لعنا�شر �لب�شرية �ملبدعة يف �ملطبخ 
�الإم����ار�ت����ي م���ن ك��اف��ة ف��ئ��ات �ل��ه��و�ة 
و�ملحرفني و�شناع �ملنتجات �ملحلية 
�الأول  ه��و  يعترب  و�حل���دث  �لوطنية 
من نوعه يف دول��ة �الإم���ار�ت برعاية 
ودعم  زعبيل  ق�شر  �شيافة  وتنظيم 

من جمعية طهاة �الإمار�ت.
فئتي  يف  �ملتناف�شني  جميع  و�شيقوم 
�مل����ح����رف����ني و�ل�������ه�������و�ة ب��ت��ح�����ش��ر 
عرب  ومبا�شر  ح��ي  ب�شكل  �أط��ب��اق��ه��م 
من�شات للطهي مت �إعد�دها خ�شي�شاً 
يف �ل���ب���ط���ول���ة، ب��ي��ن��م��ا ي��ت��ع��ني ع��ل��ى 
�مل�شاركني يف فئة �ملنتجات �الإمار�تية 
حت�شر منتجاتهم م�شبقاً من �أجل 
ع��ر���ش��ه��ا وب��ي��ع��ه��ا يف �ل���ب���ط���ول���ة، يف 
�مل�شاركني يف فئة  حني يتوجب على 

�أطباقهم  �إع����د�د  �ملنزلية  �مل���اأك���والت 
�مل��ح��ددة  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ب��ي��ت بح�شب  يف 
�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �ل��ل��ج��ن��ة وب��ع��د ذل��ك، 
�لتي  للجمعية  �الأطباق  تقدمي  يتم 
�إليها كل مت�شابق يف خمتلف  ينتمي 
�الإم��ار�ت، ثم �شتقوم جلنة �لتحكيم 
�جلمعية  �إىل  ب���زي���ارة  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
ل��ت��ق��ي��ي��م �الأط����ب����اق، وذل�����ك ل��ت��ف��ادي 
�الأ�شر�ر �ملحتملة �لتي قد تن�شاأ عن 

نقل �الأطباق .

دبي ت�ست�سيف حفل تكرمي الفائزين بجائزة ال�سبكة 
العربية للم�س�ؤولية الإجتماعية لل�سركات اخلمي�س

•• دبي-وام:
طر�ن  ملجموعة  �الأعلى  �لرئي�س  للطر�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�لعربية  �ل�شبكة  جائزة  وحفل  ملنتدى  �ل�شاد�شة  �ل��دورة  �ملقبل  �خلمي�س  بدبي  �لعنو�ن  فندق  ي�شت�شيف  �الإم��ار�ت 
�لعربية  �ل�شبكة  رئي�شة  �ملرع�شي  حبيبة  و�أو�شحت   . نتورك  �آر  �أ���س  �شي  �أربيا  لل�شركات  �الإجتماعية  للم�شوؤولية 

للم�شوؤولية �الإجتماعية لل�شركات �أن �ملنتدى �شيناق�س قيادة �الإ�شتد�مة من خال مو�طنة �ملوؤ�ش�شات.
و�أ�شارت �ملرع�شي �إىل �أن �ل�شبكة تعمل على ت�شجيع �ملوؤ�ش�شات خللق ثقافة �ملو�طنة د�خلها ب�شفافية و�لت�شجيع على 
�إىل حتقيق ذلك من خال توفر من�شة تناف�شية  �ل�شبكة تهدف  �أن  �إىل  �البتكار يف جماالت �ال�شتد�مة. ولفتت 
�لتي حققتها الإ�شتد�متها.  �لعام و�خلا�س لتبادل �خلرب�ت و�الإجن��از�ت  �لقطاعني  �ملوؤ�ش�شات من  وت�شجيعية لكل 
ونوهت �إىل �أن �ل�شبكة ��شتلمت 111 م�شاركة يف �لدورة �حلالية من 22 قطاعا يف 10 دول عربية ت�شمل خمتلف 

�لقطاعات �ل�شناعية . 
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ال�سلطة الفل�سطينية تت��سط لتبادل رهائن يف �س�ريا 
•• رام اهلل -اأ ف ب:

�ع��ل��ن��ت �ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�ل�������ش���ب���ت �ن����ه����ا ق����ام����ت ب��و���ش��اط��ة 
�لنظامي  �ل�����ش��وري  �جل��ي�����س  ب��ني 
�ل�����ش��وري �حل���ر لتبادل  و�جل��ي�����س 
ره��ائ��ن حم��ت��ج��زي��ن يف ���ش��وري��ا يف 
م��ق��دم��ه��م �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون �ل��ت�����ش��ع��ة 
�ل���ذي���ن ك���ان���و� حم��ت��ج��زي��ن ل��دى 
�ل�شورية  �ملعار�شة  من  جمموعة 
وقالت  �شوريا  �شمال  يف  �مل�شلحة 
يف  �لفل�شطينية  �خلارجية  وز�رة 
بر�س  ف��ر�ن�����س  وك��ال��ة  تلقته  ب��ي��ان 
منذ  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل���ت���دخ���ل  �ن 
�ل��ب��د�ي��ة ه��و �ل����ذي ����ش�����س لفكرة 
ت��ب��ادل �مل��ح��ت��ج��زي��ن ل���دى ك��ل من 
�ل�شوري،  و�جلي�س  �حل��ر  �جلي�س 
وخا�شة �طاق �شر�ح �ملحتجزين 
�ملقاتلة  �?لوية  ل��دى  �للبنانيني 
���ش��م��ن ق���وى �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة 
م��ق��اب��ل �ط���اق ���ش��ر�ح �أع����د�د من 
�مل����ح����ت����ج����ز�ت �ل���������ش����وري����ات ل���دى 

�جلي�س �ل�شوري
و�������ش�����اف �ل���ب���ي���ان ك����ان����ت ح��رك��ة 
�لتي  �لفل�شطينية  �لدبلوما�شية 
قامت باوىل خطو�ت �?ت�شال بني 
تلك �ملجموعات بناء على تعليمات 
�لفل�شطينية  �لقيادة  من  و��شحة 
حيث  ب��ه��دوء  �لعمل  ف�شلت  �لتي 

طيارين  بخطف  �آب-�غ�����ش��ط�����س، 
ت����رك����ي����ني ع����ل����ى ط�����ري�����ق م���ط���ار 

بروت.
وق��ال��ت �مل��ج��م��وع��ة �ن��ه��ا ل��ن تفرج 
عنهما قبل �الفر�ج عن �للبنانيني 
�مل��ح��ت��ج��زي��ن يف ����ش���وري���ا. وي��ق��ول 
�ن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني  �مل��خ��ط��وف��ني  ذوو 
�ن��ق��رة ق����ادرة ع��ل��ى �ل�����ش��غ��ط على 

�خلاطفني.

��شهر �ثناء عودتهم من زيارة حج 
الي��ر�ن بر� عرب تركيا و�شوريا يف 
�ي��دي  ع��ل��ى   ،2012 �ي���ار-م���اي���و 
جمموعة م�شلحة �تهمتهم بانهم 
�ل��ل��ب��ن��اين  �هلل  م�����و�ل�����ون حل�����زب 
�مل���ت���ح���ال���ف م����ع ن����ظ����ام �ل��رئ��ي�����س 

�ل�شوري ب�شار �ال�شد.
جمموعة  ق��ام��ت  ذل���ك،  على  ورد� 
من  �لتا�شع  يف  جمهولة،  لبنانية 

ج��ه��ة،  م���ن  ذل����ك  �?مر  ي��ت��ط��ل��ب 
 ? وب�����ش��ب��ب �ن دول������ة ف��ل�����ش��ط��ني 
ت��ب��ح��ث ع���ن �مل���ج���د يف �م�����ور على 
�?ن�شانية  م����ن  �مل�������ش���ت���وى  ه�����ذ� 
و�حل�شا�شية ومرتبط بحياة �نا�س 

وعائات وم�شاعر وماآ�س.
وت����اب����ع ل���ق���د حت��ف��ظ��ت ف��ل�����ش��ط��ني 
�لتي  ع��ن خطو�تها  �الع���ان  ع��ن 
ل���وح���ده���ا دون  �ق����دم����ت ع��ل��ي��ه��ا 
���ش��ري��ك م��ن �ح���د. وب��ع��د �ن تبني 
�ىل  حتتاج  �لفرقاء  مطالبات  �ن 
تعاون عديد �?طر�ف وت�شهيات 
�مل�شاعي،  تلك  ملو��شلة  ���ش��روري��ة 
�ت���خ���ذت �ل���ق���ي���ادة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
يف  �?خرين  ب����ا�����ش����ر�ك  �ل�����ق�����ر�ر 
بقية  دخ��ول  ك��ان  وهنا  م�شاعيها. 

�لدول ذ�ت �لعاقة.
وقالت �خلارجية �لفل�شطينية �ن 
�ل��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س ق��د ق��ام 
�للبنانية  �لقياد�ت  كافة  ب��اإط��اع 
�مل�شاعي  ت��ل��ك  ع��ل��ى  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وب�������د�أ �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لفعال بني �جلانبني �لفل�شطيني 
�يجابيا  منحى  ي��اأخ��ذ  و�ل��ل��ب��ن��اين 

ومتطور�.
و�علن �الفر�ج �جلمعة عن ت�شعة 
حمتجزين  كانو�  �شيعة  لبنانيني 
ل�����دى جم���م���وع���ة م����ن �مل��ع��ار���ش��ة 
�مل�����ش��ل��ح��ة يف ���ش��م��ال ���ش��وري��ا، على 

�ىل  ت��رك��ي��ا  يف  ت�شليمهم  ي��ت��م  �ن 
�ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ع��د �ف���ر�ج 
معتقلني  عن  �ل�شورية  �ل�شلطات 
م��ع��ار���ش��ني ل��دي��ه��ا ط��ال��ب��ت بهم 
الطاق  ك�شرط  �خلاطفة  �جلهة 

�للبنانيني.
وخ��ط��ف �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون، وك��ل��ه��م من 
�ح��د ع�شر  ع��دده��م  وك��ان  �ل�شيعة 
ق��ب��ل �ن ي��ط��ل��ق �ث��ن��ان م��ن��ه��م بعد 

ديك ت�سيني خ�سع لتعديل جهاز القلب خلداع الإرهابيني 
•• وا�شنطن-ا ف ب:

ت�شيني  دي��ك  �ل�شابق  �الم��رك��ي  �لرئي�س  نائب  ك�شف 
للتلفزيون �نه مت �ج��ر�ء تعديل يف عمل جهاز تنظيم 
دقات �لقلب ملنع �رهابيني من �لتاعب به عندما كان 
يخو�س �حلرب على �الرهاب يف ظل رئا�شة جورج بو�س 

�البن.
�لروؤ�شاء �الكرث  ن��و�ب  و�ح��د� من  يعد  �ل��ذي  وت�شيني 
نفوذ� يف �لتاريخ �المركي، عانى من م�شكات عديدة 
�زم��ة قلبية وه��و يف �شن  ب��اول  �لقلب. وق��د ��شيب  يف 
�ل�شابعة و�لثاثني ويحمل جهاز� لتنظيم دقات �لقلب 
م��ن��ذ �ك���رث م��ن ع�شر ���ش��ن��و�ت. و�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي خ�شع 

لعملية زرع قلب.
2007 وف��ي��م��ا ك���ان ي��خ��و���س �حل���رب على  ويف �ل��ع��ام 
بنموذج  جهازه  ��شتبدل  �البي�س،  �لبيت  من  �الره��اب 
ر�يرن  جوناثان  طبيبه  ق��ام  �لعملية  قبل  لكن  جديد. 
عمل  ب�شبط  ت�شمح  �ل��ت��ي  وظ��ائ��ف��ه  �ح���دى  بتعطيل 
�مكانية قتله من  م��ن  �ع��د�ئ��ه  ملنع  ب��ع��د،  ع��ن  �جل��ه��از 
72 عاما  خ��ال تخريب عمل �جل��ه��از. وق��ال ت�شيني 
��س  ب��ي  �شي  حمطة  تبثه  �ل��ذي  دقيقة   60 لربنامج 
ف��وج��دت  حقيقيا.  خ��ط��ر�  ك���ان  للخطر  م��درك��ا  ك��ن��ت 
�شنو�ت  خم�س  نحو  وب��ع��د   . �مل��ع��ق��ول  �ل�شيناريو  ه��ذ� 
ت�شيني  دي��ك  ز�ل  م��ا  �الب��ي�����س  �لبيت  م��ن  رحيله  م��ن 
عر�شة لانتقاد�ت من قبل جمعيات �لدفاع عن حقوق 

مبمار�شة  �شمح  بانه  خ�شو�شا  تتهمه  �لتي  �الن�����ش��ان 
من  ب��ان��ه  يو�شف  م��ا  وغ��ال��ب��ا  �شجناء.  على  �لتعذيب 
�ل�شقور وكان من ��شد �ملهند�شني حما�شة لغزو �لعر�ق 
يف �ذ�ر مار�س 2003. ويف �ملقابلة �لتي خ�س بها �شي 
�لتي  �لعام  �الره��اق  �ن حالة  ت�شيني  �كد ديك  ��س  بي 
تعر�س لها خال �ل�شنو�ت �لثماين من توليه من�شب 
نائب �لرئي�س مل توؤثر �و تزيد من م�شاكله �ل�شحية. 
وقال �نني غر مقتنع بهذه �لفكرة بان ذلك �شاهم يف 
م�شاكلي �لقلبية م�شيفا �نه ي�شعر �ليوم بانه يف و�شع 
�ل�شابق  �المركي  �لرئي�س  نائب  و�ك��د  ممتاز.  �شحي 
�نني ��شطاد �ل�شمك و�لطيور، ال �مار�س �لتزلج لكن 

ذلك ب�شبب ركبتي ولي�س ب�شبب �لقلب.

هنية يدع� عبا�س
 اإىل ت�سكيل حك�مة وحدة 

•• غزة-يو بي اأي:

دعا رئي�س �حلكومة �لفل�شطينية �ملقالة �إ�شماعيل هنية �ل�شبت، �إىل تطبيق 
وقت  �أ�شرع  يف  و�إجن��ازه��ا  �ل�شابقة،  لاتفاقات  ��شتناد�ً  �لوطنية  �مل�شاحلة 
وق��ال هنية  �مل�شري..  �ل�شاأن  تتدخل يف  �ن حركة حما�س ال  ،وق��ال  ممكن 
يف خطاب بغزة،لدينا �تفاقيات و�أور�ق وقعناها ن�شتند �إليها و�لتي ��شتملت 
على �مللفات �خلم�س �لرئي�شة، �حلكومة، و�ملنظمة، و�النتخابات، و�مل�شاحلة 

�ملجتمعية، وهي �تفاقيات حمرمة وجاهزين لبدء �لتطبيق فيها .
و�شدد على �شرورة �لبحث �لعملي يف �آليات تطبيق �تفاق �مل�شاحلة و�إنهاء 
وتوفر  وطني  وجمل�س  وطنية،  حكومة  ت�شكيل  على  و�لركيز  �النق�شام 
ت�شكيل  �ىل  عبا�س  �لفل�شطيني حممود  �لرئي�س  د�عياً  �لد�خلية،  �الأج��و�ء 
�ملجل�س  �ن��ت��خ��اب��ات  �إىل ح��ني  �مل��وؤق��ت  �ل��ق��ي��ادي  �الإط����ار  �حل��ك��وم��ة وتفعيل 
�لوطني، و�للجنة �لتنفيذية للمنظمة، و�إد�رة �لقر�ر �ل�شيا�شي �لفل�شطيني 
و�لربنامج �لن�شايل ملو�جهة �الحتال ومقاومته . وقال جندد موقفنا من 
�التفاق عليه، ونحن مع  �أ�شا�س كل ما مت  �النق�شام على  و�إنهاء  �مل�شاحلة 
�إجنازها يف �أ�شرع وقت ممكن، م�شيفاً نحن مع �أي مبادرة تنهي �النق�شام 
�ملوؤ�ش�شات �ل�شيا�شية، لتكون لنا حكومة وت�شريعي ورئا�شة و�حدة،  وتوحد 
وتعزز �خليار �لدميقر�طي و�النتخابات يف حياتنا �ل�شيا�شية وتوفر �حلرية 
قوى  بني  �لوطني  �لن�شيج  وت�شون  للجميع  �ملتكافئة  و�لفر�س  و�لعد�لة 
نائب  وهو  هنية  قال  �أخ��رى  ق��و�ه. من جهة  وت�شون  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
رئي�س �ملكتب �ل�شيا�شي حلما�س �أن ملف �الأ�شرى يف �ل�شجون �الإ�شر�ئيلية 
مفتوح ولن يغلق �إال بتحريرهم جميعاً و�أ�شاف هنية �ملقاومة هي �لثابت 
�ال�شر�تيجي يف بحر �ل�شر�ع، م�شدد�ً على �أن �الآالف من �ملقاومني حتت 
�الأر�س وفوقها يتجهزون ملعركة حترير فل�شطني. ونبه خلطورة �خلطط 
�شرع يف  �الح��ت��ال  �أن  م��ن  �ل��ق��د���س، حم���ذر�ً  �الإ�شر�ئيلية يف  و�الإج�����ر�ء�ت 
خال  م��ن  وذل��ك  وزم��ان��ي��اً  مكانياً  �الأق�����ش��ى  لتق�شيم  �لعملية  �الإج����ر�ء�ت 
�ل�شماح للم�شتوطنني و�ملجندين باقتحامه و�لو�شول �إىل �مل�شجد �الأق�شى 
�ملفاو�شات  و�نتقد  لهدمه.  �الإبر�هيمي متهيد�ً  للحرم  م�شابه  �إىل م�شر 
بني �ل�شلطة �لفل�شطينية و�إ�شر�ئيل، وقال �إنها جتري بقر�ر �شيا�شي منفرد 
وت�شكل خروجاً عن �الإجماع �لوطني. وقال لن نقبل باأقل من عودة �لقد�س 
كاملة وقيام �لدولة �لفل�شطينية على كامل �لر�ب �لفل�شطيني على �أ�شا�س 

دولة كاملة �ل�شيادة مع عودة �لاجئني وحقهم.

تايلند  جن�ب  يف  بتفجريين  جريحًا   13
•• بانكوك-يو بي اأي:

�أ�شيب 13 �شخ�شاً من بينهم 5 �شحافيني بجروح �ل�شبت جر�ء تفجرين 
بانكوك  جل��ري��دة  �الل��ك��روين  �مل��وق��ع  ونقل  �مل�شطرب  تاياند  جنوب  يف 
�أن �لعبوة  �ل�شرطة يف �ملنطقة بول كول جر�ديج قوله  بو�شت، عن مدير 
�الوىل �نفجرت حو�يل �ل�شاعة 11 �شباحاً يف نار�تيو�ت �أحد �أقاليم جنوب 
تاياند و��شتهدفت دورية للجي�س و�أ�شفرت عن �إ�شابة 6 جنود 3 منهم يف 
حالة خطرة. و�أ�شافت �ن �لعبوة �لثانية �نفجرت لدى ح�شور �ل�شحافيني 
�ل�شرطة  رج���ال  م��ن  �ث��ن��ني  �إ���ش��اب��ة  �إىل  �أدى  م��ا   ، �مل��ك��ان  لتفقد  و�ل�شرطة 
وخم�شة �شحافيني وت�شهد جنوب تاياند ذ�ت �الأغلبية �مل�شلمة منذ حو�ىل 

ع�شر �شنو�ت ��شطر�بات طائفية قتل جر�ئها حو�يل 5700 �شخ�س.

•• الهاي-ا ف ب:

400 ج��ن��دي و�رب���ع مروحيات  ت��ن��وي ه��ول��ن��د� �ر���ش��ال 
هجومية من نوع �بات�شي �ىل مايل، تلبية لدعوة �المم 
يو�جه  �ل��ذي  �لبلد  ه��ذ�  �ل��ق��و�ت يف  تعزيز  �ىل  �ملتحدة 
هجمات م�شتمرة ي�شنها جهاديون يف �ل�شمال، كما ذكرت 

�ل�شحافة.
ن��ق��ا عن  �ل��ي�����ش��اري��ة  ف��ول��ك�����ش��ك��ر�ن��ت  وك��ت��ب��ت �شحيفة 
رفيعة  ع�شكرية  وم�شادر  �شيا�شة  ورج��ال  دبلوما�شيني 
�مل�شوى مل تك�شف هوياتهم، �ن �مل�شروع يق�شي بار�شال 
من  عن�شر�   70 منهم  هولندي  جندي   400 ح��و�ىل 
�لكومندو�س قادرين على �لعمل خلف خطوط �العد�ء 

جلمع معلومات.
�رب��ع  �ي�����ش��ا  ���ش��ت��ق��دم  ه��ول��ن��د�  �ن  �ل�شحيفة  و����ش��اف��ت 
مروحيات هجومية من نوع �بات�شي مع طياريها ومئة 

�شتتخذ  �حلكومة  �ن  �ل�شحيفة  وقالت  للدعم  عن�شر 
قر�رها يف غ�شون �ال�شبوعني �ملقبلني.

وطلب �مل��ن��دوب �خل��ا���س ل��امم �ملتحدة يف م��ايل وزي��ر 
�ل��ت��ع��اون �ل��ه��ول��ن��دي �ل�����ش��اب��ق ب���رت ك��ون��در���س �الرب��ع��اء 
�ال�شر�ع يف تعزيز قوة �لدعم �لدولية يف مايل و�ر�شال 
مروحيات �ىل قوة �المم �ملتحدة، م�شر� �ىل �ن �المن 

يف �ل�شمال ما ز�ل ه�شا.
وتتاألف قوة �لدعم �لدولية يف مايل من 6300 عن�شر 
�ن  على  �فريقية،  ب��ل��د�ن  منهم  �الك���رب  �لق�شم  �ر�شلت 

يت�شاعف عديدها بحلول نهاية �ل�شنة.
وتنوي فرن�شا �لتي تتدخل ع�شكريا يف مايل منذ كانون 
�حتلت  �ل��ت��ي  �مل�شلحة  �مل��ج��م��وع��ات  �شد  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
�شمال هذ� �لبلد ت�شعة ��شهر، خف�س عدد عنا�شرها من 
�و�خ��ر  �ل��ف  �ل��ر�ه��ن �ىل  �لوقت  ثاثة �الف جندي يف 

كانون �لثاين-يناير 2014.

ه�لندا تن�ي اإر�سال جن�د ومروحيات قتالية اإىل مايل 

رئي�س اأذربيجان الهام 
علييف ي�ؤدي اليمني 

•• باكو-ا ف ب:

�دى رئي�س �ذربيجان �لهام علييف 
والي��ت��ه  م�شتها  �ل�����ش��ب��ت  �ل��ي��م��ني 
�النتخابات  يف  ف���وزه  بعد  �لثالثة 
�ملعار�شة  �نتقدته  �لذي  �لرئا�شية 
ب�شدة ووقع �حلفل يف مقر �لربملان 
ب��ع��د �ن �ق���ر �مل��ج��ل�����س �ل��د���ش��ت��وري 
فوزه يف �لتا�شع من ت�شرين �الول 
�كتوبر رغم م�شاكل كبرة وفق ما 
و�لتعاون يف  �المن  �علنت منظمة 

�وروبا.
وق����ال ع��ل��ي��ي��ف �ق�����ش��م ب���ان �ح���رم 
د�شتور �لباد و�ن �عمل على حماية 
��شتقال و�شيادة �ر��شي �ذربيجان 
وف����ق م���ا ن��ق��ل��ت وك���ال���ة �زي���رت���اك 
�لذي  علييف  حقق  وق��د  �لر�شمية 
ي��ح��ك��م ب�����اد� غ��ن��ي��ة ب��امل��ح��روق��ات 
 ،2003 و�ل����ده يف  �ن خ��ل��ف  م��ن��ذ 
فوز� كا�شحا يف �النتخابات بحو�ىل 
متقدما  �ال�����ش����و�ت  م���ن   85%
كثر� على خ�شمه �ال�شا�شي جميل 
�شوى  يح�شل  مل  �ل����ذي  ح�شنلي 
ح�شب  �ال�شو�ت  من   5،5% على 

�لنتائج �لر�شمية.
وق�������ال ح�����ش��ن��ل��ي �ل�������ذي ي��رف�����س 
�الع�����������������ر�ف ب�����ه�����زمي�����ت�����ه �م��������ام 
يف  جم��ال  هناك  لي�س  متظاهرين 
�ذربيجان للطغاة �لذين ��شتحوذو� 
على �حلكم، يجب �ن يرحل �لهام 

علييف و�شرحل.
و���������ش�������اف ي����ج����ب �ل������غ������اء ن���ت���ائ���ج 
�النتخابات و�ج��ر�ء �ق��ر�ع جديد 
وحت������دث وف�����د م���ر�ق���ب���ي م��ن��ظ��م��ة 
�الم�����ن و�ل���ت���ع���اون يف �وروب�������ا عن 
���ش��و�ئ��ب يجب  م�����ش��اك��ل ك���ب���رة و 
من  �ذرب��ي��ج��ان  لتتمكن  ت��د�رك��ه��ا 
�ح���ر�م �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا �م���ام منظمة 
�الم���ن و�ل��ت��ع��اون يف �وروب����ا ب�شان 
دمي��وق��ر�ط��ي��ة حقيقية  �ن��ت��خ��اب��ات 
بانت�شار  علييف  ن��وه  جهته  وم��ن 
�لدميقر�طية يف �نتخابات �لتا�شع 
من ت�شرين �الول �كتوبر يف كلمة 

متلفزة.

مقتل القائد الع�سكري للقاعدة يف احل�يجة بالعراق

•• عوا�شم-وكاالت:

�لرو�شية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 
�ل�شابق  م��ن  ي���ز�ل  م��ا  �إن���ه  �ل�شبت 
�أم��ور حمددة  الأو�ن���ه �حلديث عن 
ح�������ول ت���ق���ن���ي���ة ت����دم����ر �ل�������ش���اح 
�قرح  �أن  بعد  �ل�شوري  �لكيميائي 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الأم��رك��ي جون 
�إىل خ����ارج  ب����ح����ر�ً  ���ش��ح��ن��ه  ك�����ري 

�ملنطقة.
وقالت �لوز�رة يف بيان �إن �خلرب�ء 
يدر�شون خمتلف �لو�شائل �لتقنية 
ل��ت��دم��ر �الأ����ش���ل���ح���ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
الأو�ن��ه  �ل�شابق  من  لكن  �ل�شورية، 
�حل��دي��ث ع��ن �أم����ور حم���ددة بهذ� 
�ل�����ش��اأن وذّك�����رت �أن����ه وف��ق��ا ل��ل��ق��ر�ر 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �ت��خ��ذه  �ل���ذي 
�لكيميائية  �الأ�شلحة  ملنظمة حظر 
ي���ج���ب �إق����������ر�ر خ���ط���ة وم���و�ع���ي���د 
يف  �لكيميائية  �لر�شانة  ت�شفية 
موعد �أق�شاه 15 ت�شرين �لثاين-
جمموعة  �إط��ار  يف  و�الآن  نوفمرب، 
ومب�شاركة  �لر�شمية،  غر  �لعمل 
رو�شية يف اله��اي ي��در���س �خل��رب�ء 
خمتلف �لطرق و�لو�شائل �لتقنية 
ل��ت��دم��ر �الأ����ش���ل���ح���ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�ل���������ش����وري����ة، مب�����ا يف ذل������ك خ�����ارج 

�شوريا.
ي����وم �خلمي�س  ع����رّب  ك����ري  وك����ان 
�إخ��ر�ج  باإمكانية  �أمله  عن  �ملا�شي 
�ل�������ش���اح �ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي �ل�������ش���وري 
خارج  �لق�شوى  بال�شرعة  و�إتافه 
�مل��ن��ظ��م��ة  �ن  �ىل  وي�������ش���ار  ����ش���وري���ا 
ع��ل��ى تفكيك  ب���االإ����ش���ر�ف  �مل��ك��ل��ف��ة 
�ل�����ش��وري��ة  �لكيميائية  �ل��ر���ش��ان��ة 

حتققت  �أنها  بيان  يف  �أعلنت  كانت 
ودم��رت جتهيز�ت  11 موقعا  من 

لاإنتاج يف 6 مو�قع.
�ىل ذل�����ك، ق����ال مم��ث��ل �الئ���ت���اف 
و�ملعار�شة  �ل��ث��ورة  لقوى  �لوطني 
�ل�����ش��وري��ة �مل���ع���ار����س يف �ل���والي���ات 
�إن  �ل���غ�������ش���ب���ان  �مل����ت����ح����دة جن���ي���ب 
موقفه  بعد  يح�شم  مل  �الئ��ت��اف 
م����ن ح�������ش���ور م����وؤمت����ر ج��ن��ي��ف 2 
�شوريا،  �الأهلية يف  �حل��رب  الإن��ه��اء 
موؤكد� ح�شوره �إذ� توفرت �شروط 
ه���ذه  ي����ح����دد  �أن  دون  جن�����اح�����ه، 

�ل�شروط.
ت�شريحات  يف  �لغ�شبان  و�أ���ش��اف 
نتخذ  مل  و����ش��ن��ط��ن  يف  ب��ه��ا  �أدىل 

�إذ�  قد يكون فر�شة لتحقيق ذلك 
و�شع يف �الإطار �ل�شحيح، مو�شحا 
�أن����ه ال ع��ل��م ل��دي��ه ب�����ش��اأن حت��دي��د 

موعد للموؤمتر.
و����ش���ب���ق ل���������ج����ورج �����ش����ربة رئ��ي�����س 
�ملجل�س �لوطني �ل�شوري وهو �أكرب 
كتلة �شيا�شية يف �الئتاف �لوطني 
�ل�شوري �ملدعوم من �لغرب �أن قال 
�إن �ملجل�س لن ي�شارك يف �ملحادثات 
الأن����ه ال ي��ت��وق��ع �أن���ه���ا ���ش��ت��ق��دم �أي 
�إجر�ء  ميكن  وال  لل�شوريني،  �شيء 
�ل�شعب  معاناة  ظ��ل  يف  مفاو�شات 

�ل�شوري على �الأر�س.
وم��ن جهة �أخ���رى، ج��ّددت �ل�شني 
�شوريا،  يف  �شلمي  حل  �إىل  دعوتها 

قر�ر� بعد يف �الئتاف بخ�شو�س 
�تفقنا  لكننا  �شنذهب،  كنا  �إذ�  م��ا 
على حمدد�ت معينة ملا هو مقبول 
وما هو غر مقبول.. و�إذ� تو�فرت 
نريد  ف�شنذهب،  جن��اح��ه  ���ش��روط 

�إنهاء �ل�شر�ع.
و�ع������رف ب�����اأن ك��ت��ل��ة رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
�الئ���ت���اف ق����ررت ع���دم �مل�����ش��ارك��ة، 
�آخ��ري��ن قد  �أع�����ش��اء  �إن  ق���ال  لكنه 
�أن  يقررون �لذهاب على �فر��س 
لن  �الأ�شد  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س 
�لغر�س  �أن  �لغ�شبان  و�أك��د  يذهب 
م����ن �مل����وؤمت����ر ه����و �الن����ت����ق����ال �إىل 
كثر�  و�أن  �شوريا،  يف  دميقر�طية 
من �أع�شاء �ملعار�شة يعتقدون �أنه 

مطالبة بعقد موؤمتر جنيف 2 يف 
وقت مبكر.

ون���ق���ل���ت وك�����ال�����ة �أن������ب������اء �ل�����ش��ني 
�ملتحدثة  )�شينخو�( عن  �جلديدة 
�شونيينغ  ه����و�  �خل���ارج���ي���ة  ب��ا���ش��م 
�أن  ق��ول��ه��ا �إن �ل�����ش��ني ت���رى د�ئ��م��اً 
�لو�قعي  �ل�شيا�شي هو �حلل  �حلل 

�لوحيد حلل �لق�شايا �ل�شورية.
تكثيف  م��ع  ه���و�  تعليقات  وج����اءت 
ل���اأمم �ملتحدة بان  �ل��ع��ام  �الأم���ني 
ك���ي م����ون ج���ه���وده ل��ع��ق��د م��وؤمت��ر 
ن��وف��م��رب-ت�����ش��ري��ن  يف   2 ج��ن��ي��ف 
�لثاين �ملقبل وبد�أ �ملبعوث �الأممي 
�الأخ�������ش���ر  ����ش���وري���ا  �إىل  �خل����ا�����س 
�لقاهرة  م��ن  �ل�شبت  �الإب��ر�ه��ي��م��ي 
ت�����ش��م��ل دم�شق  �مل��ن��ط��ق��ة  ج��ول��ة يف 
جنيف  ملوؤمتر  للتح�شر  وطهر�ن 
للموؤمتر  �لرتيبات  وت�شمل   .2
بني  حمتما  ث��اث��ي��ا  ل��ق��اء  نف�شه 
و�الأمم  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  رو�شيا 
�ملتحدة، و�جتماعا يف لندن لوزر�ء 
خارجية جمموعة �أ�شدقاء �شوريا 
�لتي ت�شم 11 بلد� بينها �لواليات 
�مل���ت���ح���دة وب���ري���ط���ان���ي���ا وف��رن�����ش��ا، 

وتركيا، ودول عربية.
وق����ال����ت خ����ول����ة م���ط���ر �مل��ت��ح��دث��ة 
ت�شريحات  يف  �الإبر�هيمي،  با�شم 
�ملبعوث  �إن  �جلمعة-  بجنيف  لها 
بالقاهرة  �ل�شبت  �شيلتقي  �الأمم��ي 
�مل�������ش���ري نبيل  وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة 
للجامعة  �ل���ع���ام  و�الأم������ني  ف��ه��م��ي 
�إىل  �لعربية نبيل �لعربي، م�شرة 
دوال  ت�شمل  �الإبر�هيمي  جولة  �أن 
�أخ��رى يف �ملنطقة مبا فيها �شوريا 

و�إير�ن.

جولة للإبراهيمي والئتلف ي�سرتط حل�سور جنيف 2

م��سك� ترف�س حتديد تقنية تدمري الكيميائي ال�س�ري 

باك�ستان: مئات املدنيني قتل�ا بالهجمات الأمريكية
•• نيويورك-رويرتز:

قال بن �مير�شون مقرر �المم �ملتحدة �ملتحدة حلقوق �الن�شان ومكافحة �الرهاب �ن باك�شتان 
�لع�شر  �ل�شنو�ت  خ��ال  طيار  با  ط��ائ��ر�ت  هجمات  يف  قتلو�  �شخ�س   2200 نحو  �ن  �ك��دت 
�الخرة من بينهم مااليقل عن 400 مدين باال�شافة�ىل 200 �شحية �خرى �عتربو� غر 
مقاتلني حمتملني . وحث �مير�شون �ي�شا �لواليات �ملتحدة على ن�شر بياناتها �خلا�شة بعدد 
�ملدنيني �لذين �شقطو� �شحايا ب�شبب هجمات �لطائر�ت با طيار و��شاف �ن وز�رة �خلارجية 
 2004 330 هجمة لطائر�ت با طيار منذ  �شجلت مااليقل عن  �نها  �بلغته  �لباك�شتانية 
يف �ملناطق �لقبلية �لتي تديرها �ل�شلطات �الحتادية وهي منطقة جماورة الفغان�شتان ينعدم 
فيها �لقانون �ىل حد كبر. وتعترب و��شنطن �ن تطهر �ملاذ�ت �حلدودية للمت�شددين �مر� 
حا�شما العادة �ال�شتقر�ر الفغان�شتان وال�شيما مع �نتهاء �ملهمة �لقتالية �لتي تقودها �لواليات 
�ملتحدة يف 2014 . ومعظم �لهجمات �لتي �شنتها طائر�ت با طيار نفذتها�لواليات �ملتحدة. 

و��شتخدمت بريطانيا و��شر�ئيل �ي�شا هذه �لطائر�ت.

•• بغداد-يو بي اأي:

�أعلنت �ل�شلطات �لعر�قية �ل�شبت مقتل �لقائد �لع�شكري 
ب��ك��رك��وك ونقل  �ق��ل��ي��م �حل��وي��ج��ة  �ل��ق��اع��دة يف  لتنظيم 
�لتابعة   12 �لفرقة  قائد  نيوز(عن  )�ل�شومرية  موقع 
�ن  قوله  �لدليمي  خلف  حممد  �لركن  �ل��ل��و�ء  للجي�س 
�لع�شكري  �ل��ق��ائ��د  م��ع  ��شتبكت،   12 �ل��ف��رق��ة  م��ن  ق��وة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة يف ق�����ش��اء �حل���وي���ج���ة، ق����رب ق��ري��ة 
�لطارقية �لتابعة للق�شاء )55 جنوب غرب كركوك(، 
ومتكنت من قتله يف �حلال. و�أ�شاف �لدليمي �ن �لقتيل 
وحم��اول��ة  ال�شتهد�ف  �ملخطط  ه��و  ي�شمه(  مل  )�ل���ذي 
�قتحام جمل�س ق�شاء �حلويجة ومركز �شرطة �لق�شاء 
خال �ل�شهر �ملا�شي، م�شر� �ىل �ن �لقوة طوقت مكان 

�ال�شتباك، ونقلت �جلثة �ىل د�ئرة �لطب �لعديل.
وك����ان �مل��ج��ل�����س �مل��ح��ل��ي ل��ق�����ش��اء �حل��وي��ج��ة مبحافظة 
�أن  �مل���ا����ش���ي،  ���ش��ب��ت��م��رب-�ي��ل��ول   25 �أع���ل���ن يف  ك���رك���وك 
بتفجر  �ملجل�س  مبنى  ��شتهدفو�  جمهولني  م�شلحني 
م�شيفا  القتحامه،  منهم  حم��اول��ة  يف  ه���اون  وق��ذ�ئ��ف 
وت�شدت  �ملبنى  حميط  يف  �نت�شرت  �الأمنية  �لقو�ت  �ن 
13 قتيًا و23 جريحاً. يف �الثناء  �أ�شفر عن  لهم، ما 
قتل جندي عر�قي �ل�شبت يف هجوم على نقطة تفتي�س 
ب�شرق �ملو�شل ونقل موقع )�ل�شومرية نيوز( عن م�شدر 
يف �شرطة حمافظة نينوى قوله �ن م�شلحني جمهولني 
�أطلقو� �لنار، يف �شاعة متاأخرة من �لليلة �ملا�شية باجتاه 
نقطة تفتي�س ع�شكرية يف حي �مليثاق ب�شرقي �ملو�شل ما 

�أ�شفر عن مقتل �أحد عنا�شرها .
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ف�شلت �ل�شني ��شتاذ� جامعيا ليرب�ليا يف �القت�شاد ي�شتهر بانتقاده 
و��شعة  حملة  �ط���ار  يف  وذل���ك  �ل�شيني  �ل�شيوعي  للحزب  �ل�شريح 
يليانغ  �شيا  �جلامعي  �ال�شتاذ  وك��ان  �ملعار�شني.  ت�شتهدف  �لنطاق 
�لبالغ من �لعمر 53 عاما قد �ثار حفيظة �د�رة جامعة بكني �لعريقة 
ب�شبب مدوناته �لتي تطالب باجر�ء ��شاحات جذرية وتطبيق حكم 
وكبار  �لتدري�س  هيئة  ب��ان  �بلغ  �ن��ه  �شيا  وق��ال  �ل��ب��اد.  �ل��ق��ان��ون يف 

�الد�ريني باجلامعة و�فقو� يف �قر�ع على �نهاء تعاقده.
يكون  �ن  ي��اأم��ل��ون  �ل�شني  يف  �ملفكرين  وطبقة  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ون  وك���ان 
�لرئي�س �جلديد �شي جني بينغ �لذي توىل �شدة �حلكم يف مار�س �ذ�ر 
�ملا�شي �كرث جتاوبا مع �لدعو�ت �ملطالبة باال�شاحات �ال �نه يبدو 
�شحفيون  و�عتقل  لنفوذها.  حتد  �ي  مع  تتهاون  لن  �ل�شلطات  �ن 
وحمامون ون�شطاء يف جمال حقوق �الن�شان خال �ال�شهر �لقليلة 
�ملا�شية. وقال �شيا لرويرز بالتليفون �نهم ي�شرون على �نه لي�س 
قر�ر� �شيا�شيا �ال �نني �عتقد �نه كذلك. قالو� يل �نني �ذ� ظللت �قول 
يت�شورون  �شوء�.  �شيزد�د  موقفي  فان  �شيا�شية  م�شاألة  �نها  للنا�س 
�نني دمرت �شورة كلية �القت�شاد وجامعة بكني. وقال �شيا �نه �شمح 

له بالقاء حما�شر�ت حتى �شهر يناير كانون �لثاين �لقادم.

يف  �جل��اري��ة  �ل�شام  مفاو�شات  �ن  �ل�شبت  �لتمرد  حلركة  بيان  �ك��د 
ت�شجل  �م23  �ملتمردين  وحركة  �لكونغولية  �حلكومة  بني  كامباال 
تقدما كبر� وخامتتها قد تكون م�شالة �شاعات وجاء يف بيان موقع 
23 مار�س برتر�ن بي�شيمو� �ن  من رئي�س �جلناح �ل�شيا�شي حلركة 
ب�شكل  �ل��دويل  �ملجتمع  تدخل  منذ  كامباال  يف  ي�شجل  كبر�  تقدما 
روبن�شون  م��اري  وج��ود  �ىل  خ�شو�شا  �ملتمردين  زعيم  و��شار  كبر. 
�لعظمى  �لبحر�ت  منطقة  �ىل  �ملتحدة  ل��امم  �خلا�شة  �ملبعوثة 
ون��ظ��ره��ا �الم���رك���ي ر������س ف��ي��ن��غ��ول��د وق��ائ��د ب��ع��ث��ة �المم �مل��ت��ح��دة 
ال�شتقر�ر جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية )مونو�شكو( مارتن كوبلر 

��شافة �ىل موفدين من �الحتاد �الوروبي و�الحتاد �الفريقي.
و��شاف بي�شيمو� �ن حركة �م23 و�فقت �جلمعة على تقدمي تنازالت 
على  �ل��ت��وق��ي��ع  �م��ك��ان��ي��ة  الت��اح��ة  �ل�شيا�شية  مطالبها  ب�����ش��اأن  ك��ب��رة 
تو�شيح م�شمون  بدون  �ملقبلة،  �ل�شاعات  كامباال يف  �شام يف  �تفاق 
قبل  من  مفاو�س  ب��اي  �لفور  على  �الت�شال  يت�شن  ومل  �ل��ت��ن��ازالت. 
�م23  حركة  وت�شيطر  �ملعلومات  هذه  لتاأكيد  �لكونغولية  �حلكومة 
على منطقة تقدر م�شاحتها بنحو 700 كلم مربع مبحاذ�ة �حلدود 

مع رو�ند� و�وغند� يف �شرق جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية.
وقد �نطلقت �حلركة على �ثر ع�شيان متمردين �شابقني �ندجمو� 
2012 وتتهم  يف �جلي�س �لكونغويل وتاأ�ش�شت ر�شميا يف �يار-مايو 
تنفيه  �لذي  �المر  بدعمها،  و�وغند�  رو�ن��د�  بانتظام  �ملتحدة  �المم 

هاتان �لدولتان �ملجاورتان جلمهورية �لكونغو �لدميقر�طية.

 
طائرة  ل��ه  تعر�شت  ح���ادث  �شحايا  م��ن  ع�شرة  �رب���ع  �ىل  �لتعرف  �م��ك��ن 
�الربعاء يف الو�س، بني 30 من جثث 49 من ركابها �لذين كانت تقلهم، 
كما �علنت �ل�شبت �شركة الو �يرالينز �جلوية. وتو��شلت عمليات �لبحث 
عن �جلثث �ل�شبت للعثور يف مياه نهر ميكونغ على �ل�شحايا �الخرين 
ومنهم عدد كبر من �الجانب وال�شيما فرن�شيون. وقد حتطمت �الربعاء 
تقوم  كانت  �لتي  �لر�شمية  الو���س  ل�شركة   600-72 �ي.ت���ي.�ر  طائرة 
برحلة بني فينتيان �لعا�شمة وباك�شي )جنوب(. ويتعني على رجال �النقاذ 
�ن يو�جهو� �ل�شبت مزيد� من �لتيار�ت �لقوية �لتي جرفت جثث بع�س 
هوياتهم  �ىل  �لتعرف  مت  �لذين  �ال�شخا�س  ومن  كيلومر�ت  �ل�شحايا 
�لطاقم.  �ف���ر�د  م��ن  كبر  وع��دد  �لكمبودي  �لطائرة  وق��ائ��د  ��شر�ليان 
وتقدم تاياند م�شاعدة تقنية مهمة ميد�نية، فيما تفتقد �ل�شلطات يف 
الو�س �ىل �لو�شائل. وي�شود �العتقاد �ن �حلادث جنم عن ظروف مناخية 
و�شفتها �ل�شركة �جلوية باأنها �شعبة للغاية ب�شبب �الع�شار ناري. وتفيد 
16 من  �ن �لطائرة كانت تقل  �لر�شمية للم�شافرين  �لائحة �الخرة 
وثاثة  تايانديني  وخم�شة  ��شر�ليني  و�شتة  فرن�شيني  و�شبعة  الو�س 

كوريني جنوبيني وثاثة فيتناميني و�مركيا و�شينيا وتايو�نيا.

عوا�شم

بكني

باك�شي

كين�شا�شا

القب�س على اأمريكي 
بتهمة م�ساعدة القاعدة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

عمره  نيويورك  �شكان  من  �شاب  على  �لقب�س  �الأمركية  �ل�شلطات  �ألقت 
عاما بتهمة حماولة �ل�شفر �إىل �ليمن لان�شمام لتنظيم �لقاعدة يف   25
جزيرة �لعرب و�أظهرت وثائق �ملحكمة �تهام �ل�شاب �لذي يدعى ماركو�س 
ووج��ه  ل��ه،  �ل��ع��ون  وت��ق��دمي  �لتنظيم  �إىل  �الن�شمام  مبحاولة  زي��ا  �ألون�شو 
�لواليات  خ��ارج  للقاعدة  للم�شاركة يف عمليات  �لتخطيط  تهم  �الدع��اء  له 

�ملتحدة من �شاأنها �أن تت�شبب يف قتل �أ�شخا�س.
وحماولة  بالقاعدة،  مرتبطة  جماعات  متويل  تهمة  كذلك  لزيا  ووجهت 
للتحقيق.  �شيخ�شع  �أن��ه  علم  حني  به  �خلا�شة  �لكمبيوتر  �أجهزة  تدمر 
�إال �أن �ملحققني متكنو� من ��شتعادة �لوثائق �لتي مت حموها ومن �شمنها 

�إ�شد�ر�ت ملجلة �إن�شباير �لتي ت�شدرها �لقاعدة.
وبنّي �الدعاء �أن زيا �شّلم �شاحا ناريا يعود له الأحد معارفه قبل حماولته 

�ل�شفر لليمن، ومتت م�شادرة �ل�شاح.
�لعرب  �ل��ق��اع��دة يف ج��زي��رة  بها تنظيم  ق��ام  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �لعمليات  وم��ن 
مبحاولة   2009 ع��ام  عنا�شره  �أح��د  قيام  �ملتحدة،  �ل��والي��ات  و��شتهدفت 

تفجر طائرة ركاب كانت متجهة �إىل ديرويت بالواليات �ملتحدة. 
وقام بالعملية عمر فاروق عبد �ملطلب �لذي يحمل �جلن�شية �لنيجرية، 
عبوة  خ��ب��اأ  حيث  ك��ب��رة،  �شجة  ��شتخدمها  �ل��ت��ي  �لطريقة  �أح��دث��ت  وق��د 
طريقة  ����ش��ت��ح��د�ث  �إىل  �أدى  �ل���ذي  �الأم���ر  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ماب�شه  يف  نا�شفة 
�لتفتي�س �جل�شدي �لكامل بو��شطة �الأ�شعة �ل�شينية، و�عتربها �لكثر من 
جنائية:  تهم  خم�س  زي��ا  ويو�جه  خ�شو�شياتهم.  على  تعديا  �الأمركيني 
�لدعم  تقدمي  مبحاولة  وتهمتني  �أجنبي  بلد  يف  للقتل  بالتخطيط  تهمة 

الإرهابيني �أو منظمات �إرهابية وتهمتني بعرقلة �شر �لتحقيقات.

اإندبندنت: غليان يف املنطقة والغ�سب الفل�سطيني يتعاظم �سد الحتلل

روحاين يدع� �س�ي�سرا اإىل دور يف مفاو�سات 1+5
•• طهران-يو بي اأي:

دع�����ا �ل���رئ���ي�������س �الإي����������ر�ين ح�����ش��ن 
روح��اين �شوي�شر� �ىل لعب دور يف 
5+1 �ىل �الأم���ام  دف��ع م��ف��او���ش��ات 
�حل�شنة  ط��ه��ر�ن  ن��و�ي��ا  نقل  ،و�ىل 

�ىل �جلانب �الأمركي.
ونقلت وكالة �أنباء فار�س �الإير�نية 
ق��ول��ه خال  ع��ن روح���اين  �ل�شبت 
����ش��ت��ق��ب��ال��ه �ل�����ش��ف��ر �ل�����ش��وي�����ش��ري 
�جل��دي��د ج��ول��ي��و ه���از، �أن ط��ه��ر�ن 
تبذل جميع م�شاعيها �أمام �ملجتمع 
تنجز  �أن��ه��ا  على  للتاأكيد  �ل���دويل 
�لقانون  �إط��ار  يف  خطو�تها  جميع 
يف  وذل��ك  تخفيه  م��ا  هناك  ولي�س 
�لربنامج  يبدو �ىل  �أ�شارة على ما 

�لنووي �الير�ين.
�الإي����ر�ين  �ل�شعب  �أن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
�ط��ار  ح��ق��وق��ه يف  بجميع  ي��ط��ال��ب 
�شوي�شر�  و�أن  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��و�ن��ني 
باعتبارها دولة م�شتقلة وحمايدة 
وحتتل مكانة خا�شة يف عامل �ليوم 
�ملو�شوع  �أد�ء دور يف هذ�  ت�شتطيع 
ب��اأف�����ش��ل ����ش���ورة مم��ك��ن��ة وه����و ما 

ي�شب يف م�شلحة �جلميع.
و�أعرب روحاين عن �أمله باأن ينقل 
�ل�����ش��ف��ر �ل�����ش��وي�����ش��ري �جل���دي���د، 

مل�شاعدة  ج��ه��وده  ق�شارى  �شيبذل 
�إير�ن يف هذ� �ملو�شوع.

و�شكر طهر�ن على �ختيارها جنيف 
�ل��ن��ووي��ة  �مل��ف��او���ش��ات  حم��ا لعقد 
وي�شار �ىل  �لدولية  �ل�شد��شية  مع 
�ي���ر�ن  ت�شم   1+5 م��ف��او���ش��ات  �ن 
�لع�شوية  د�ئمة  �خلم�س  و�ل���دول 
ب��االإ���ش��اف��ة �ىل  �الأم����ن  يف جمل�س 

�ملانيا.

م�������ن ج����ه����ت����ه �أع�������������رب �ل�������ش���ف���ر 
�رتياحه  عن  �جلديد  �ل�شوي�شري 
تاريخ  �ن  للقاء روح��اين الفتا �ىل 
�ىل  ميتد  �لبلدين  بني  �لعاقات 
140 عاما و�أعرب عن ت�شوره باأنه 
�حلظر  م�شتوى  خف�س  باالإمكان 
�ىل  بالنظر  �إي���ر�ن  على  �ملفرو�س 
�حلالية  �لعاملي  �القت�شاد  ظ��روف 
�أن��ه  نف�شه على  �ل��وق��ت  يف  م��وؤك��د�ً 

باعتباره ر�عي �مل�شالح �الأمركية 
يف �إي�����ر�ن، �ل��ن��و�ي��ا �حل�����ش��ن��ة ل��دى 

�إير�ن �إىل �جلانب �الأمركي.
ج���ول���ة  �إىل  روح�����������اين  و�أ���������ش��������ار 
�مل��ف��او���ش��ات �الأخ������رة ب���ني �إي����ر�ن 
و�ل�����ش��د����ش��ي��ة �ل���دول���ي���ة �الأخ�����رة 
�ل��ت��ي ع��ق��دت يف ج��ن��ي��ف وق����ال �إن 
متتلك  �ل�����ش��وي�����ش��ري��ة  �حل���ك���وم���ة 
�لطاقة �لازمة ملمار�شة دور يفوق 
للمفاو�شات  م�شيفا  كونها  جمرد 
�تخاذ خطو�ت من  حيث ت�شتطيع 
�إىل  ودفعها  �ملفاو�شات  تقدم  �جل 

�الأمام.
وق��������ال �إن��������ه ي�������ش���ع���ر ب��������اأن ج��م��ي��ع 
�ملفاو�شات  يف  �مل�شاركة  �الأط����ر�ف 
حول �لربنامج �لنووي �قتنعت باأن 
منا�شبا،  يكن  مل  �ل�شابق  �الأ�شلوب 
الفتا �إىل �نه �إذ� كان �لهدف �شنع 
ث��ق��ة م��ت��ب��ادل��ة ف����ان ه���ن���اك ط��رق��ا 

للحلول �أف�شل بكثر للغاية.
و�أع������رب ع���ن ت�����ش��وره �ن����ه يف ظل 
�لظرف �لر�هنة يف عامل �ليوم فاإن 
لعبة ربح -خ�شارة مل تكن موفقة 
يف  �لتفكر  �جلميع  وعلى  مطلقاً 
لعبة ربح – ربح. ويف هذ� �ل�شياق 
مت��ت��ل��ك �جل��م��ه��وري��ة �الإ���ش��ام��ي��ة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �الإر�دة  �الإي����ر�ن����ي����ة 

�ل���ازم���ة. وع����رّب ع��ن �ع���ت���اده ب��اأن 
قد  ل��ط��ه��ر�ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �الإر�دة 
�ت�شحت جلميع �الأطر�ف �مل�شاركة 

يف موؤمتر جنيف.
وج�����دد رف�������س �حل���ظ���ر �الأح������ادي 
�جلانب �ملفرو�س على �ير�ن الفتاً 
�إىل وجود بع�س �مل�شاكل �مل�شرفية 
�ل��ت��ي ت���و�ج���ه �ل���ب���اد �أم�����ام ���ش��ر�ء 

�لعقاقر �لطبية و�الأغذية.

•• لندن-اأ ف ب:

ح�������ذرت �ل�������ش���رط���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
عدة  بريطانية  م�شلمة  �شخ�شيات 
للخطر  ت��ع��ر���ش��ه��ا  �ح���ت���م���ال  م���ن 
ل����ورود ����ش��م��ائ��ه��ا ع��ل��ى �ن��ه��ا �ع���د�ء 
لا�شام يف �شريط فيديو ن�شرته 
على  �ل�شومالية  �ل�����ش��ب��اب  ح��رك��ة 
با�شم  و���ش��رح متحدث  �الن��رن��ت. 
���ش��ك��وت��ل��ن��دي��ارد ل���وك���ال���ة ف��ر�ن�����س 
ب���ر����س �ن حت��ق��ي��ق��ا ج����اري����ا ح���ول 
���ش��ري��ط ف��ي��دي��و ي�����ش��ت��غ��رق ���ش��اع��ة 
ن�����ش��رت��ه ح��رك��ة �ل�����ش��ب��اب �مل��ت�����ش��ددة 
�الرب���ع���اء ع��ل��ى م��وق��ع ي��وت��ي��وب ثم 
�ننا  و�و���ش��ح  �شحبته  �ن  لبثت  م��ا 
ن���در����س ح��ال��ي��ا حم����ت����و�ه. و�ع��ل��ن 
�رب���ع���ة م��ث��ق��ف��ني م�����ش��ل��م��ني �دل����و� 
للتطرف  م��ع��ار���ش��ة  ب��ت�����ش��ري��ح��ات 
�لديني، �نهم تلقو� زيارة �شرطيني 
جاءو� لتحذيرهم من �ن ��شماءهم 
ور�شدت  �ل�شريط.  ذل��ك  يف  وردت 
�ملو�قع  ملر�قبة  �المركية  �ل�شبكة 
�شريط  �الربعاء  �شايت  �ال�شامية 
ف���ي���دي���و �ع����دت����ه ح���رك���ة �ل�����ش��ب��اب 
�ل�����ش��وم��ال��ي��ني تبنت  ل��ل��م��ت��م��ردي��ن 
فيه خ�شو�شا �لهجوم �لد�مي على 

�ل�شهر  ن��روب��ي  م��رك��ز جت���اري يف 
�ملر�فق  �ل�شريط  ويندد  �ملا�شي. 
ب��ت��ع��ل��ي��ق رج�����ل ل��ك��ن��ت��ه �ن��ك��ل��ي��زي��ة 
ب���ه���وؤالء �مل��ث��ق��ف��ني الن���ه���م ���ش��وه��و� 
�شحيفة  بح�شب  �ال���ش��ام  تعاليم 
�ل����غ����اردي����ان �ل���ربي���ط���ان���ي���ة. و�ك����د 
و�شحايف  �م��ام  وهو  م�شرور  �جمل 

على  �شفحته  على  لندن  يف  مقيم 
�ل�����ش��رط��ة  �ل��ف��ي�����ش��ب��وك �ن  م���وق���ع 
�لتيقظ.  درج���ات  باق�شى  �و�شته 
وكتب �ن �لر�شالة هي �ن �رهابيني 

قد يعر�شون حياتي للخطر .
وق��������ال حم����م����د �ن���������ش����ار �مل����خ����رج 
موقع  على  جهته  م��ن  و�ل�شحايف 

ت��وي��ر �ن �ل�����ش��رط��ة ك��ان��ت جت��وب 
بانتظام �مام منزله.

ك���م���ا �ع����ل����ن حم���م���د ���ش��ف��ي��ق وه���و 
حملل و��شامة ح�شن وهو باحث يف 
موؤ�ش�شة كيليام �ملتخ�ش�شة ب�شوؤون 
ق���ام���ت  �ل�������ش���رط���ة  �ن  �ل����ت����ط����رف 

بتحذيرهم �ي�شا.

حتذير مل�سلمني بريطانيني هددتهم حركة ال�سباب 

�مل��ف��او���ش��ات ول��ك��ن ع��ل��ى �جلانبني 
كليهما �ن يقدما تنازالت.

و��شاف هر�شون �ن �شفك �لدماء 
�لفل�شطينيني  جانب  م��ن  �الخ��ر 
ال ي�شاعد �ملفاو�شات. �نه يزيد من 
ت�شكك �جلمهور ب�شاأن ح�شن نيات 

�لفل�شطينيني.

يف �ل�شو�رع. ونحن نتحرك يف ذلك 
يف  ��شر�ئيل  ��شتمرت  �ذ�  �الجت���اه 

تخريب عملية �ل�شام.
و��������ش������ار ع���ب���د �ل�����ك�����رمي ب�������ش���ورة 
�دىل  ت�������ش���ري���ح���ات  �ىل  خ���ا����ش���ة 
ب��ه��ا ل��ي��ل��ة �خل��م��ي�����س ن���ائ���ب وزي���ر 
بقوة  �مل��وؤي��د  �ال�شلر�ئيلي  �ل��دف��اع 

و�قتحم  جر�فة  �شاأقود   – ويقول 
قاعدة. وهو ما ي�شعب �ن مننعه.

لي�س  �ال�شر�ئيلي  �جلي�س  �ن  على 
ق��ل��ق��ا يف �ل���وق���ت �حل�����ايل م���ن �ن 
تتحول �لهجمات �لتي مل ت�شحبها 
�ل�شو�رع،  يف  مظاهر�ت  �الن  حتى 
ق��ول  ح�شب  ث��ال��ث��ة،  �نتفا�شة  �ىل 
ل�����رن�����ر. ف���ق���د ق������ال حت��ل��ي��ات��ن��ا 
م�شلحة  م���ن  �ن  ت��ف��ي��د  �حل��ال��ي��ة 
وم�شلحة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 

��شر�ئيل منع �لت�شاعد.
وم�����ع ذل�����ك ف�����ان �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
�ل�����ش��ام  �ن حم����ادث����ات  ي���ق���ول���ون 
�حلالية ت�شر يف ما يبدو على غر 
�ن لي�شت هناك  و�ن��ه يبدو  ه��دى، 
نهاية لاحتال، و�ن �الحتماالت 
تظل قائمة الندالع �أكرب للعنف يف 

�ل�شفة �لغربية.
قال قي�س عبد �لكرمي، وهو ع�شو 
يف �ملجل�س �لت�شريعي �لفل�شطيني: 
�ل��ع��ن��ف ي���ق���وم ب���ه �ل���ن���ا����س �ل��ذي��ن 
�شاقو� ذرعاً ب�شورة كلية با�شتمر�ر 
يظهر  ما  وهو  �ال�شر�ئيلي،  �لقمع 
و���ش��ع  �ىل  ن�����ش��ل  �ن  �ن���ن���ا مي��ك��ن 
ي��ن��دل��ع ف��ي��ه �ل��ع��ن��ف جم�������دد�ً. �ن 
باعمال  ت��ب��د�أ  ال  ج��دي��دة  �نتفا�شة 
عنف عفوية من جانب �فر�د. �نها 
تر�كم تدريجي يرجم �ىل �فعال 

•• لندن-وكاالت:

�ن��دي��ب��ن��دن��ت  ذي  �شحيفة  ن�����ش��رت 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة م��ق��اال ي��ب��ني �زدي����اد 
�لهجمات �لتي قام بها فل�شطينيون 
خال  �ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  يف 
ذل��ك  يف  ور�أت  �ل���ف���ائ���ت،  �ل�����ش��ه��ر 
ت��ه��دي��د� ل��ل�����ش��ع��ور خ����ال �ل��ف��رة 
�ملنطقة.  يف  ن�شبي  بهدوء  �ملا�شية 
ج���اء ذل���ك يف ت��ق��ري��ر م��ن �لقد�س 
وهذ�  لينفيلد.  بني  مر��شلها  من 

ن�س �ملقال:
ك��ان �ح��دث هجوم ه��و ذل��ك �ل��ذي 
وق������ع م�������ش���اء �خل���م���ي�������س ع��ن��دم��ا 
ع�شكرية  قاعدة  فل�شطيني  �قتحم 
م��ق��ت��ل  �ىل  �دى  م����ا  ����ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
ي��ط��ل��ق �جل���ن���ود  ج���ن���دي ق���ب���ل �ن 
ويردونه  عليه  �لنار  �ال�شر�ئيليون 
ق��ت��ي��ا، ح�����ش��ب رو�ي�����ة م�����ش��وؤول��ني 

��شر�ئيليني.
وه��������ذ� ه�����و �ل����ه����ج����وم �خل���ام�������س 
�و م�����ش��ت��وط��ن��ني يف  ����ش���د ج����ن����ود 
�ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي، وم����ن ب���ني تلك 
�حل�������و�دث ح���ال���ت���ان م���ن �ل��ت�����ش��ل��ل 
يف  فتاة  و��شابة  �مل�شتوطنات،  �ىل 
�لعمر بجر�ح ومقتل  �لتا�شعة من 

م�شتوطن بفاأ�س.
�جلي�س  �ف��ر�د  من  �ثنان  قتل  كما 

�ال�شر�ئيلي، �حدهما كان يف عطلة 
ك��ان  فل�شطيني  ب���ه  غ����رر  �ن  ب��ع��د 
�شمال  �ىل  ل��ل��ت��وج��ه  ع��ل��ي��ه  ت��ع��رف 
فقد  �ل��ث��اين  �م��ا  �لغربية،  �ل�شفة 
يف  ك��ان  بينما  ن���اري  بطلق  ��شيب 

�خلدمة يف مدينة �خلليل.
و�ع����رب �جل��ي�����س �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي عن 
�عتقاده بان تلك حو�دث فردية ال 
وبد�  ي�شندها،  بتنظيم  لها  عاقة 
�ك��رث من  �ن هناك دو�ف��ع جنائية 
�ن تكون وطنية يف بع�س �حلاالت. 
هناك  تكن  مل  فانه  �لعموم  وعلى 
ه��ج��م��ات   2012 �ل����ع����ام  ط������و�ل 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة دم����وي����ة يف �ل�����ش��ف��ة 
�لغربية، �لتي �حتلتها ��شر�ئيل يف 
1967 جرى تق�شيمها �ىل  �لعام 
للحكم  يخ�شع  ما  منها  قطاعات، 
�ل���ع�������ش���ك���ري �ال����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ك��ل��ي��ة، 
�ل��ذ�ت��ي  باحلكم  يتمتع  م��ا  ومنها 
جميع  وق��ع��ت  وق���د  �لفل�شطيني. 
�ع���م���ال �ل��ع��ن��ف يف �مل���ن���اط���ق �ل��ت��ي 

تخ�شع ل�شيطرة �جلي�س.
وق������ال �ل���ن���اط���ق ب��ل�����ش��ان �جل��ي�����س 
�ال�شر�ئيلي �لكولونيل بير لرنر 
�ن ذلك يتجاوز كثر� �حد�ث �لعام 
�ل��ف��ائ��ت وه����و م�����ش��در ق��ل��ق ب��ال��غ. 
م�شبقة  ��شتخبار�ت  هناك  ولي�س 
�ل�شباح  يف  �شي�شحو  �شخ�شا  ب��ان 

لا�شتيطان د�ين د�نون وقال فيها 
�ن ال مكان لدولة فل�شطينية.

ورد �لناطق با�شم وز�رة �خلارجية 
�ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ب���ول ه��ر���ش��ون ب��ان 
م����وق����ف د�ن��������ون ال ي���ع���ن���ي �ن������ه ال 
�ليه.  �لتو�شل  ميكن  �تفاق  يوجد 
يف  �لتقدم  ب�شاأن  ج��د�ً  ج��ادون  �ننا 

اجلنائية تعفي كينياتا 
جزئيًا من ح�س�ر حماكمته 

•• الهاي-وكاالت:

�أعلنت �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أنها �أعفت �لرئي�س �لكيني �أهورو كينياتا 
جل�شات  كل  ح�شور  �شرط  من  �الإن�شانية  �شد  جر�ئم  يف  بال�شلوع  �ملتهم 
ق���ر�ر لاحتاد  م��ن  �أي���ام  بعد  وذل���ك  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شهر  ت��ب��د�أ  �ل��ت��ي  حماكمته 

�الأفريقي بعدم مثول �لروؤ�شاء �حلاليني �أمامها.
وقالت �ملحكمة يف بيان �إن قر�رها يهدف فقط �إىل �لتما�شي مع �شاحياته 

�مللزمة رئي�شا لكينيا.
وجاء يف �لبيان �أن �إعفاء كينياتا جزئيا من �ملحاكمة �شيق�شر ح�شوره على 
وعند  ب��اه��اي،  �ملقبل  �لثاين  نوفمرب-ت�شرين   12 ي��وم  �ملحاكمة  �فتتاح 
�أم��ام  �شحايا  مثول  ح��ال  ويف  باحلكم،  و�لنطق  �لنهائية  ب��اأق��و�ل��ه  �الإدالء 

�ملحكمة لاإدالء باإفاد�تهم.
بيد �أن �لبيان نف�شه قال �إن �لق�شاة يبقون على �ملر�قبة �لق�شائية للمتهم، 
�إ�شد�ر مذكرة توقيف  �إىل  ي��وؤدي  �ل�شروط قد  �نتهاك الأحد هذه  و�إن كل 

�شده.
�إثر   2007 عام  �ندلعت  عرقية  عنف  �أعمال  يف  بال�شلوع  متهم  وكينياتا 
�نتخابات �لرئا�شة يف كينيا، وت�شببت يف قتل 1100 �شخ�س، وت�شريد �أكرث 

من 600 �ألف �آخرين.
و�أثناء �لقمة �ال�شتثنائية لاحتاد �الأفريقي �الأ�شبوع �ملا�شي يف �أدي�س �أبابا، 
�نتقد كينياتا �ملحكمة �جلنائية وو�شفها باأنها �أد�ة بيد �لقوى �الإمربيالية، 

كما �تهمها بالعن�شرية.
ويف هذه �لقمة، �تفق �لقادة �الأفارقة على عدم مثول �أي زعيم �أفريقي �أثناء 
واليته �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أو �أي حمكمة خارجية، وهو ما عد 

حتديا لهذه �ملحكمة �لتي تاحق رئي�شي �ل�شود�ن وكينيا.

اغتيال �سابط اأمن 
يف جن�ب اليمن 

•• عدن-رويرتز:

قتل م�شلحان ملثمان �شابط �أمن 
وح��ار���ش��ه �ل��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي��ة يف 
م�شوؤول  ق��ال  فيما  �ليمن  ج��ن��وب 
�مني �نه هجوم ي�شتبه بان تنظيم 
�أمني  �لقاعدة نفذه وقال م�شوؤول 
و�شهود �ن �لعقيد حممد عبد �هلل 
�حلب�شي �مل�شت�شار �المني ملحافظة 
�ليمن  �شرق  جنوب  يف  ح�شرموت 
كان يف مطعم مع حار�شه يف مدينة 
���ش��ي��ئ��ون ع��ن��دم��ا ت��ع��ر���س الط���اق 
در�ج���ة  ع��ل��ى  م�شلحني  م���ن  �ل���ن���ار 

نارية.
عن  �مل�شوؤولية  جهة  �أي  تعلن  ومل 
�ل��ه��ج��وم �ال �ن �مل�����ش��وؤول ق���ال �ن��ه 
ي�شك يف �ن مت�شددي �لقاعدة ور�ء 
�لهجوم النه ي�شبه حادثا �خر وقع 
يف نف�س �ملحافظة منذ �يام و��شفر 

عن مقتل �شابطني.
�ملدعومة  �ليمن  حكومة  وجت��اب��ه 
�ملتحدة عدة م�شاكل  �لواليات  من 
ت��ه��دي��د�ت  منها  و�شيا�شية  �م��ن��ي��ة 
م��ن �ح���د �الف����رع �ل��ق��وي��ة لتنظيم 
�ل���ق���اع���دة وح���رك���ة �ن��ف�����ش��ال��ي��ة يف 
يف  �حلوثيون  و�ملتمردون  �جلنوب 

�ل�شمال.

اأخبار ال�ساعة: دعم اإماراتي ثابت لل�سعب الفل�سطيني
لدولة  �خلارجية  �مل�شاعد�ت  م��ن  كبر  بن�شيب  د�ئ��م��ا  حتظى  �لفل�شطينية 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف خمتلف �مليادين �لتنموية و�الإن�شانية و�خلرية 
كما جاء يف تقرير �مل�شاعد�ت �خلارجية �الإمار�تية لعام 2012 �لذي �أو�شح �ن 
�جلهات �الإمار�تية �ملانحة قدمت �لعديد من �مل�شاعد�ت لل�شعب �لفل�شطيني 
مر�كز  وبناء  و�الجتماعية  �ل�شحية  �خلدمات  م�شروعات  تطوير  �أج��ل  من 
�خلدمات �الجتماعية وتطوير �لبنية �الأ�شا�شية. و�ختتمت "�أخبار �ل�شاعة" 
�فتتاحيتها بالتاأكيد على �ن دعم �ل�شعب �لفل�شطيني يعرب عن مبد�أ ثابت يف 
�ل�شيا�شة �خلارجية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يعلي من قيمة �لت�شامن 
�الإن�شاين يف �لعاقات مع �الأ�شقاء �لعرب و�لدول �الإ�شامية و�لنامية بوجه 
ت�شتهدف  �لتي  و�الإن�شانية  �خلرية  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  يف  ويرجم  ع��ام 
�ملنطقة و�لعامل كله ما جعل من  �لتنمية و�الأم��ن و�ل�شام يف  تعزيز جهود 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة رمز� م�شرفا للعطاء و�لعمل �الإن�شاين.

•• اأبوظبي-وام:

تاألو جهد�  �ملتحدة ال  �لعربية  �ن دول��ة �الم��ار�ت  �ل�شاعة  �أخبار  �أك��دت ن�شرة 
جتاوز  على  مل�شاعدته  �لفل�شطيني  لل�شعب  �ملختلفة  �لدعم  �أوج��ه  تقدمي  يف 
حقوقه  ك��ام��ل  ����ش��ت��ع��ادة  م��ن  يتمكن  حتى  يعي�شها  �ل��ت��ي  �ل�شعبة  �الأو����ش���اع 
عن  �ل�شادرة   - �لن�شرة  وقالت  �مل�شتقلة.  دولته  و�إق��ام��ة  �أر���ش��ه  يف  �لوطنية 
�م�س  �فتتاحيتها  يف  �الإ�شر�تيجية  و�ل��ب��ح��وث  للدر��شات  �الإم����ار�ت  مركز 
�ملهمة  �ملوؤ�شر�ت  من   - �لفل�شطيني  لل�شعب  ثابت  �إمار�تي  دعم  عنو�ن  حتت 
يف هذ� �ل�شاأن ما ت�شمنه تقرير �مل�شاعد�ت �خلارجية �الإمار�تية لعام 2012 
�ل�شادر عن وز�رة �لتنمية و�لتعاون �لدويل �ل�شهر �جلاري �لذي �أ�شار �إىل �أن 
�جلهات �ملانحة �الإمار�تية قدمت م�شاعد�ت بنحو ن�شف مليار درهم لتنفيذ 
�لعام  خال  �لفل�شطينية  �الأر��شي  يف  وخرية  و�إن�شانية  تنموية  م�شروعات 

�لدولية  �ل�شرعية  بقر�ر�ت  و�لتز�مها  �ملحتلة  �لعربية  �الأر��شي  من  �لكامل 
ومبد�أ �الأر�س مقابل �ل�شام ومبادرة �ل�شام �لعربية . و�كدت حر�س دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة كذلك على تخفيف معاناة �لاجئني �لفل�شطينيني 
�الأو�شاع  هذه  جتاهل  باأن  �إدر�كها  منطلق  من  �ملعي�شية  �أو�شاعهم  وحت�شني 
�أكرث  على  تتحرك  ول��ذ�  خطرة  حتديات  على  ينطوي  قد  تتفاقم  وتركها 
م��ن م�شتوى ل��دع��م ه���وؤالء �ل��اج��ئ��ني ���ش��و�ء م��ن خ��ال ت��ق��دمي �مل�شاعد�ت 
�ملبا�شر  غر  �أو  �ملبا�شر  �لتمويل  خال  من  �أو  �ملتنوعة  و�القت�شادية  �ملالية 
مل�شروعات �لبنية �لتحتية للمخيمات �لفل�شطينية �أو من خال دعوة �ملجتمع 
جتاه  و�الإن�شانية  و�لقانونية  �ل�شيا�شية  م�شوؤولياته  حتمل  ملو��شلة  �ل��دويل 
هوؤالء �لاجئني على �أ�شا�س �أن ذلك يعد جزء� ال يتجز�أ من جو�نب �لق�شية 
�لفل�شطينية وجهود ت�شويتها �ل�شاملة يف �ملنطقة. وقالت " و�إ�شافة �إىل �لدعم 
�ل�شيا�شي للق�شية �لفل�شطينية يف �ملحافل �الإقليمية و�لدولية فاإن �الأر��شي 

�ملا�شي 2012 بزيادة قدرها �أربعة �أ�شعاف على عام 2011 وبزيادة قدرها 
لل�شعب  �الإمار�تي  �لدعم  مييز  ما  �أهم  �ن  و�أ�شافت   .2010 عام  على   40
�لفل�شطيني �أنه يت�شم بال�شمول و�ال�شتمر�رية ف�شيا�شيا كانت دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة د�ئما يف طليعة �لدول �لد�عمة لل�شعب �لفل�شطيني و�شلطته 
رب��وع  يف  �ل��ك��رمي  و�لعي�س  و�ال�شتقال  �حل��ري��ة  نيل  م��ن  لتمكينه  �لوطنية 
وطنه متمتعا بال�شيادة و�ال�شتقال �أ�شوة ب�شعوب �لعامل كافة وهذ� ما عب�ر 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بو�شوح �شاحب  عنه 
حفظه �هلل يف كلمته يف �ليوم �لوطني �حلادي و�الأربعني يف �الأول من دي�شمرب 
�لفل�شطينيني  �الأ�شقاء  م�شاعي  بقوة  ندعم  وفيما  فيها  قال  �لتي   2012
�لقد�س  وعا�شمتها  �مل�شتقلة  دولتهم  و�إق��ام��ة  �مل�شروعة  حقوقهم  ال�شتعادة 
�ملركزية  �لق�شية  هي  �لفل�شطينية  �لق�شية  باأن  قناعتنا  عن  نعب�ر  �ل�شريف 
جلميع �لعرب و�أن �ل�شام �لعادل و�ل�شامل لن يتحقق �إال بان�شحاب �إ�شر�ئيل 
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يف وقت خّيم فيه �لهاج�س �الأمني 
و�ل��ت��ه��دي��د �الإره���اب���ي ع��ل��ى �ل��ب��اد 
وت�����ش��ّدر �أج��ن��د� �الأح�����د�ث و�أح���ال 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة مم��ث��ل��ة يف 
�حلو�ر �لوطني �إىل �ملرتبة �لثانية،  
�أعلن �الأم��ني �لعام  يف هذ� �لوقت، 
ح�شني  لل�شغل  �لتون�شي  ل��اإحت��اد 
�لعبا�شي م�شاء �جلمعة، �أن �حلو�ر 
�لوطني يف تون�س �شينطلق ر�شميا 
ي���وم 23 �أك��ت��وب��ر �جل�����اري وذل���ك 
�ملنظمات  ب��ني  �ت��ف��اق  ح�شول  بعد 
�ل��ر�ع��ي��ة ل��ل��ح��و�ر وب��ق��ي��ة �ل��ف��رق��اء 

�ل�شيا�شيني. 

الإرهاب دليل 
على ف�سل احلكومة

ه����ذ� �الإع�������ان مل ي���غ���ّر ع��ل��ى ما 
�ل�شعبية  يبدو من موقف �جلبهة 
�لد�عي �إىل �خلروج �إىل �ل�شارع يف 
نف�س �لتاريخ. فقد قال �لقيادي يف 
عام  �أم��ني  نائب  �ل�شعبية  �جلبهة 
�لدميقر�طيني  �ل��وط��ن��ي��ني  ح���زب 
�جلبهة  �أّن  ج��م��ور  حممد  �مل��وح��د 
�ل�شعبية ما�شية يف تنظيم �مل�شرة 
�ل�����ش��ل��م��ي��ة �ل���ت���ي دع����ت �إل��ي��ه��ا ي��وم 
�الأربعاء 23 �أكتوبر �جلاري حتت 
�ل��رح��ي��ل رغ��م �الإع����ان عن  �شعار 
�مل��وع��د �لر�شمي الن��ط��اق �حل��و�ر 

�لوطني �ملو�فق لنف�س �لتاريخ.
ك��م��ا �أع������رب ع���ن ح���ر����س �جل��ب��ه��ة 
�لتظاهر  ي��ك��ون  �أن  على  �ل�شعبية 
�أكتوبر  منا�شبة للتنديد   23 يوم 
لقو�ت  �مل�شاندة  وتاأكيد  ب��االإره��اب 
�الأم�������ن و�جل���ي�������س �ل���وط���ن���ي���ني يف 
�الإرهابية  �لع�شابات  حربهما على 

�لتي ت�شتهدف �أمن تون�س.
و�ع����ت����ربت �جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة �أن 
يعطي  وتفاقمه  �الإره���اب  تو��شل 
حكومة  ف�شل  م��دى  على  �ل��دل��ي��ل 
�لرويكا وعلى حجم �الأزمة �لتي 
�أو�شلت �إليها �لباد، جر�ء �نكبابها 
ع���ل���ى و����ش���ع ي����د �حل������زب �حل���اك���م 
و�أجهزتها  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  على 
وم���ق���در�ت���ه���ا وت��وظ��ي��ف��ه��ا خل��دم��ة 
م�شاحلها �حلزبية وحتقيق �ملنافع 
ح�شاب  على  و�أت��ب��اع��ه��ا  الأع�شائها 
�لتي  �الأ�شا�شية  �مل�شاكل  مو�جهة 
�إره���اب  م��ن  �ل��ب��اد  فيها  تتخبط 
وت����ده����ور �ق��ت�����ش��ادي و�ج��ت��م��اع��ي 

و�شحي. 
وجددت �جلبهة مطالبتها برحيل 
�حل���ك���وم���ة �ل���ق���ائ���م���ة �مل�������ش���وؤول���ة، 
ح�����ش��ب ت��ق��دي��ره��ا، ع���ن �الأو����ش���اع 
�ملجال  وف�شح  �لباد  تعي�شها  �لتي 
�الإر�دة  لها  ج��دي��دة  حكومة  �أم���ام 
و�لكفاءة الإنقاذ �لباد وو�شع حد 
جميع  على  تعي�شه  �لذي  للتدهور 

�مل�شتويات.
وع�����ربت �جل��ب��ه��ة ع���ن ت�����ش��ام��ن��ه��ا 
�ل��ك��ام��ل م��ع �مل��وؤ���ش�����ش��ت��ني �الأم��ن��ي��ة 
�ل���ت�������ش���ح���ي���ات  يف  و�ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
دفاعا  تتكبد�نها  �ل��ت��ي  �جل�شيمة 
وعن  و�ملو�طنني  �لوطن  �أم��ن  عن 
م�شاندتها �لكاملة لهما يف �ملعركة 
�جلماعات  �شد  تخو�شانها  �ل��ت��ي 

�الإرهابية.
ت�����ر�ب�����ط �مل���������ش����اري����ن �حل���ك���وم���ي 

و�لتاأ�شي�شي
�لنه�شة  حركة  �أك��دت  جهتها،  من 
�الإ����ش���ام���ي���ة �حل���اك���م���ة يف ن����دوة 
�لتمهيدية  �جلل�شات  �أن  �شحفية، 

وحلق  �مل��رن��اق��ي��ة  ك���اأح���د�ث  �شابقة 
�ل��وح��د�ت  �أن  �إىل  م�شر�  �ل���و�دي، 
�لبحث عن عن�شر  ب�شدد  �الأمنية 

�آخر فار.
�ل��وح��د�ت  �أن  �إىل  �ل��ع��روي  و�أ���ش��ار 
�الأمنية متكنت من حجز جمموعة 
و�شاح  كا�شنكوف  �الأ�شلحة  من 
جماعي ر�شا�س وحجز �شاح قن�س 
وجم��م��وع��ة ه���ام���ة م���ن �ل���ذخ���رة 

وطنني من مادة �المونير.
وذكر �لناطق �لر�شمي با�شم وز�رة 
�الإ�شابات يف �شفوف  �أن  �لد�خلية 
�أعو�ن �لدرك بلغ 4 �إ�شابات �إ�شافة 

�إىل �إ�شابة يف �شفوف �جلي�س.
وق��ال حممد علي �لعروي  �نه مت 
�ملجموعة  ل��دى  خمططات   حجز 
�الإره����اب����ي����ة يف م��ن��ط��ق��ة ق��ب��اط 
م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��م��ل��ي��ات �ع����ت����د�ء على 

مقر�ت �ل�شيادة.
و�أ�������ش������اف �ن������ه مت ح���ج���ز ك���ذل���ك 
ق���ائ���م���ات ت�����ش��م �أ����ش���م���اء ع����دد من 
من  ك���ان  و�الأم��ن��ي��ني  �ل�شيا�شيني 

�ملقرر �غتيالهم.
�ملقر�ت  ذك��ر  عن  �ملتحدث  و�متنع 
و�الأ����ش���م���اء، م��ت��ع��ل��ا يف ذل����ك �إىل 
حني �حل�شول على �إذن من حاكم 

�لتحقيق لاإف�شاح عنها.
مو�جهة  عملية  �أّن  �ل��ع��روي  و�أك���د 
�ملجموعة �الإرهابية يف قباط من 

حمافظة باجة متت بنجاج.
�لعمليات   ه��ذه  �ن  �ملتحدث  وق���ال 
�شارفت على �لنهاية، مبينا �ن عدد 
هذه �ملجموعة 15 �شخ�شا مت قتل 
 2 ومايز�ل   4 و�إيقاف  عنا�شر   9

�آخرين يف حالة فر�ر.
و�أف������اد �ل���ع���روي �أن ع��ن��ا���ش��ر ه��ذه 
�ملجموعة �غلبهم من �ملفت�س عنهم 

يف ق�شايا �إرهابية �شابقة. 
عليها  �ل��ع��ث��ور  مت  وث��ائ��ق  وك�شفت 
بحوزة �الإرهابيني �لذين قتلو� �أن 
�أ���ش��ات��ذة خمت�شون يف  ع��دد� منهم 
�إذ�ع��ة  ذكرته  ملا  وفقا  �لبيولوجيا 

موز�ييك �لتون�شية.
ع�شو  �أع��ل��ن  مت�شل،  �شعيد  على 
�الإحت�����اد �ل��وط��ن��ي ل��ن��ق��اب��ات ق���ّو�ت 
بال�شوؤون  و�ملكلف  �لتون�شي  �الأم��ن 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل�����ش��ح��ب��ي �جل��وي��ن��ي، 
بوجود  تفيد  معلومات  وردت  �أن��ه 
تفجر   50 ب���  للقيام  حت�����ش��ر�ت 
�شاعة  يف  �لكربى  تون�س  �إقليم  يف 

و�حدة.
و�أ�������ش������اف �جل����وي����ن����ي ع���ل���ى ق���ن���اة 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة خ��ا���ش��ة �جل��م��ع��ة، �أن 
�أي  �خل��رب  تعر  مل  �ملعنية  �ل�شلط 
رغبة  توجد  ال  �أن��ه  موؤكد�  �هتمام 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة و�����ش���ح���ة يف �الإ����ش���اح 
و�ل��ت��ق��دم ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �الإره����اب 
�أ�شبح يهدد �الأم��ن �لوطني  �ل��ذي 
مبينا �أن �خلرب�ء �الأمنيني قدمو� 
يتم  مل  لكن  لاإ�شاح  مقرحات 

�إىل �ليوم �لنظر فيها .
�لتاأكيد  �لعمري  �ل�شحبي  وج��دد 
ع���ل���ى مت�������ش���ك �الأم����ن����ي����ني ب���اأم���ن 
جمهوري بعيد� عن كل �لتجاذبات 

�ل�شيا�شة قائا �أطلقو� �أيدينا.
�ملوؤقت  �حلكومة  رئي�س  �أّن  يذكر 
على  �أعلن  قد  كان  �لعري�س،  علي 
رفع خاله  �حتجاجي  �ثر حترك 
����ش���ع���ار �رح������ل يف وج�����ه �ل���روؤ����ش���اء 
�ل����ث����اث����ة خ������ال م����وك����ب ت���اأب���ني 
�شهيدي �لدرك �لتون�شي �نه �شيتم 
تتبع كل من قام بهذ� �لعمل �إد�ريا 

و ق�شائيا.

ل����ل����ح����و�ر �ل����وط����ن����ي ق�����د ح��ق��ق��ت 
و�ل�شكل  �ملنهج  يف  �ملكا�شب  ع��دي��د 
ج�شور  بناء  �أول��ه��ا  ك��ان  و�مل�شمون 
�ل�شيا�شيني  �ل��ف��رق��اء  ب��ني  �ل��ث��ق��ة 

و�لوعي بعديد �مل�شاكل.
و�أول هذه �مل�شاكل هيئة �النتخابات 
ح��ي��ث �أب������رز ن���ائ���ب رئ��ي�����س ح��رك��ة 
�جلا�شي  �حلميد  عبد  �لنه�شة 
متعلقة  �إك��ر�ه��ات  ثاثة  هناك  �أن 
�لت�شريع  ���ش��رورة  وه��ي  باملو�شوع 
للتنفيذ  قابل  حّل  �إيجاد  و�شرورة 
�لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س  د�خ��ل 
�إم��ك��ان��ي��ة ح�شول  ت���ف���ادي  و�أي�����ش��ا 

طعون خال �ملرحلة �لقادمة.
�إن ه���ن���اك م�����ش��اري��ن د�خ���ل  وق�����ال 
�حل���������و�ر �ل����وط����ن����ي ه���م���ا �مل�������ش���ار 
�لتاأ�شي�شي �ملتعلق بالد�شتور وهيئة 
�الن��ت��خ��اب��ات وم��وع��د �الن��ت��خ��اب��ات 
وك��ذل��ك �مل�����ش��ار �حل��ك��وم��ي ولذلك 
مت �ل��ت��و�ف��ق ع��ل��ى ت��ك��وي��ن ور���ش��ات 
عمل لكل م�شار ولكن �نطلقت �الآن 

فقط ور�شة �مل�شار �النتخابي.
�أّن �حل��و�ر  �إىل  و�أ���ش��ار �جل��ا���ش��ي 
تاأ�شي�شيا  جمل�شا  لي�س  �ل��وط��ن��ي 
مو�زيا و�إمنا هو مطروح يف �شياق 
م��ع��نّي ي��ج��ب �الن��ت��ب��اه ل���ه ل��ك��ي ال 

يف�شل.
ب��ني  ل���ل���ع���اق���ة  ت���و����ش���ي���ح���ه  ويف 
و�حلكومي،  �لتاأ�شي�شي  �مل�شارين 
قال رئي�س �ملكتب �ل�شيا�شي حلركة 
�لنه�شة عامر لعري�س، �أن مبادرة 
�لوطني  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي 
ف��ي��ه��ا ت���ر�ب���ط وج���وب���ي وت�����ازم يف 
ب��د�ي��ت��ه��ا ول���ذل���ك ج�����اءت ور����ش���ات 
ت�شمن  ك��ي  �لتح�شرية  �حل����و�ر 
�أن  �إىل  م�شر�  �لوجوبي  �لر�بط 
خطو�ت  يف  �لتعجيل  م��ع  �حل��رك��ة 
�حلو�ر ولكن يف نف�س �لوقت ت�شعى 
�إىل �الإع����د�د �جل��ّي��د ل��ه��ذ� �حل��و�ر 
ل�������ش���م���ان جن����اح����ه وع�����ن حت��دي��د 
لعري�س  ذك��ر  لانتخابات  موعد 
ب���اأن ه��ن��اك ع��دي��د �مل��ق��رح��ات من 

ب���ج���ب���ل �ل����ط����و�ي����ل ح���ي���ث ق���ام���ت 
�ل�����ط�����ائ�����ر�ت �ل���ع�������ش���ك���ري���ة �أم�������س 
لا�شتعام  جوية  بطلعات  �ل�شبت 
وق�شفت �ملدفعية �لثقيلة �الأهد�ف 
�ل��ع��رب��ات  �إق����ح����ام  �مل�����ش��ب��وه��ة ومت 
�مل��زجن��رة و�مل��درع��ة ل��اق��ر�ب من 

�لعنا�شر �ملتح�شنة باجلبل.
و�أك���د �ل��رح��م��ون��ى �إ���ش��اب��ة رقيبني 
م��ن �جلي�س  وم���ازم م��ن طائع 
�لدرك ومت نقل وكيل من �حلر�س 
ب��ر���ش��ا���ش��ة يف ك��ت��ف��ه �إىل  �أ���ش��ي��ب 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل���ع�������ش���ك���ري ب��ت��ون�����س  

بو��شطة مروحية ع�شكرية. 
 و�أ����ش���اف �ل��ع��م��ي��د �أن����ه مت �ل��ع��ث��ور 
ب�����ش��ي��ع��ة جم�����اورة ل��ل��م��ن��زل �ل���ذي 
كانت تت�شوغه �ملجموعة �الإرهابية 
على حو�يل طنني من �ملو�د �الأولية 
�مل�شتعملة يف �شنع �ملتفجر�ت منها 
ما هو جاهز لا�شتعمال باالإ�شافة 
ب���ال���ذخ���رة  م��ل��ي��ئ��ة  ح���ق���ائ���ب  �إىل 

وجتهيز�ت للروؤية.
تطويق  عملية  تو��شل  �إىل  و�أ�شار 
�مل��ن��ط��ق��ة وحم���ا����ش���رة �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
�مل�����ش��ب��وه��ة م���ن ط����رف �ل���وح���د�ت 
من  بعنا�شر  مدعومة  �لع�شكرية 

طائع �حلر�س �لوطني.
�لر�شمي  �لناطق  �أك���د  جهته،  م��ن 
�لتون�شية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  با�شم 
�ل��ع��روي، خ��ال ندوة  حممد علي 
���ش��ح��ف��ي��ة ع���ق���دت مب��ق��ر �ل������وز�رة 
�أم�س �ل�شبت، �أن ح�شيلة �لعمليات 
�ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا وح����د�ت �حل��ر���س 
و�جل����ي���������س �أف����������رزت ع�����ن ق���ت���ل 9 
�الإره��اب��ي��ة  �ملجموعة  م��ن  عنا�شر 
خطر  م�شنف  عن�شر  بينهم  من 
�لقب�س  �إل��ق��اء  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ج���د�، 

على 4 �إرهابيني.
�مل���ج���م���وع���ة  �أن  �ل�����ع�����روي  و�أك���������د 
�لتنظيم  �إىل  ت��ن��ت��م��ي  �الإره���اب���ي���ة 
م�شيفا  �ل�شريعة  �أن�شار  �الإرهابي 
م��ن  ت���ت���ك���ون  �مل���ج���م���وع���ة  ه�����ذه  �أن 
م���ت���ورط���ني يف ق�����ش��اي��ا �إره���اب���ي���ة 

�لر�ف�شة  �لتاأ�شي�شي  ن��و�ب  ط��رف 
�إم�شاء   113 للحو�ر قد جتاوزت 
وذلك ب�شبب غياب نو�ب عن �حلو�ر 
�ل���وط���ن���ي و����ش���ع���وره���م ب��االإق�����ش��اء 
باالإ�شافة �إىل حالة �الحتقان �لتي 
يعي�شها نو�ب حركة �لنه�شة لذلك 
دعا �إىل �لبحث عن �شيغ الإ�شر�ك 
خمتلف �ل��ن��و�ب يف �أع��م��ال �حل��و�ر 
�لوطني عرب �لتو�فق و�لتناغم يف 
كامل جمريات عملية �حلو�ر �لتي 
ت��ن��ق�����ش��م ب���ني رئ��ا���ش��ة �جل��م��ه��وري��ة 
ورئا�شة �حلكومة و�ملجل�س �لوطني 
�لتاأ�شي�شي و�ملجتمع �ملدين وم�شار 

�حلو�ر �لوطني.
هذ� وقد حتدث �ملكلف باالإعام يف 
�لورميي  �لعجمي  �لنه�شة  حركة 
عن  �ل�شحفية  �ل���ن���دوة  ب��د�ي��ة  يف 
�أك��ت��وب��ر   23 ي���ك���ون  �أن  �����ش����رورة 
باملجل�س  لاحتفال  موعد�  �لقادم 

�الأح�����ز�ب ول��ك��ن ذل���ك ل��ن ي��ت��م �إاّل 
ب���ان���ط���اق ع���م���ل �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ل��ي��ا 
�مل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات و����ش���دور 
�ملجل�س  م��ن  بقانون  �ل��ت��اري��خ  ه��ذ� 

�لوطني �لتاأ�شي�شي.
وم������ع غ����ي����اب �أح����������ز�ب مم���ث���ل���ة يف 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ع���ن �حل���و�ر 
�ل��وط��ن��ي ورف�����ش��ه��ا ل��ل��ح��و�ر، �أف���اد 
ع��ام��ر ل��ع��ري�����س ب����اأن ل��ي�����س ه��ن��اك 
ت�����د�خ�����ل ب�����ني �حل���������و�ر �ل���وط���ن���ي 
وب��اأن��ه  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  وع��م��ل 
لن يكون �حل��و�ر مو�زيا للمجل�س 
وفيما يتعلق مبو�قف نو�ب حركة 
�أنه  �لنه�شة �ملناه�شة للحو�ر قال 
لي�س ه��ن��اك �زدو�ج��ي��ة يف �مل��و�ق��ف 
و�إمن����ا ه��ن��اك ح��ر���س ع��ل��ى �إجن���اح 

�مل�شار �النتقايل.
وكان عبد �حلميد �جلا�شي، قد 
ذك���ر ب���اأن �ل��ع��ري�����ش��ة �مل��م�����ش��اة من 

على  ت�شّر  �ملعار�شة  �أّن  �إىل  ي�شار 
�لوحيد  �ملخرج  �أّن  �ل��ذي  موقفها 
مل��ا ُت�����ش��ّم��ي��ه ب���االأزم���ة �ل��ع��ام��ة �لتي 
ت��ع��ي�����ش��ه��ا �ل���ب���اد ه���و رح���ي���ل ه��ذه 
�حلكومة �لفا�شلة وت�شكيل حكومة 
�إن����ق����اذ ت��ت��ك��ون م���ن ك����ف����اء�ت غر 

متحزبة.

ح�ساد العملية الإرهابية
�مل��ع��رك��ة �شد  �م��ن��ّي��ا، وع��ل��ى جبهة 
�ل��ن��اط��ق �لر�شمي  �أع��ل��ن  �الإره����اب، 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �ل����دف����اع  وز�رة  ب��ا���ش��م 
�ل��ع��م��ي��د ت��وف��ي��ق �ل��رح��م��ون��ى عن 
�ل���ق�������ش���اء ع���ل���ى 9  ع��ن��ا���ش��ر م��ن 
�ملتح�شنة  �الإره���اب���ي���ة  �مل��ج��م��وع��ة 
قباط  مبنطقة  �ل��ط��و�ي��ل  بجبل 
م���ن حم��اف��ظ��ة ب���اج���ة ف��ي��م��ا �شلم 

عن�شر �آخر نف�شه.
�لع�شكرية  �لعمليات  تو��شل  و�أك��د 

�لتاأ�شي�شي.
�لوطني  �الإنقاذ  جبهة  دع��وة  وعن 
ل��ل��ت��ظ��اه��ر ي���وم 23 �أك��ت��وب��ر، ق��ال 
عامر لعري�س �أن هذه �ملنا�شبة من 
�ملفرو�س �أن جتمع �لتون�شيني وال 
تفرقهم وهذ� ما �عتربه �زدو�جية 
م���ع ت���ق���دم �حل�����و�ر �ل���وط���ن���ي، �أم���ا 
حركة  �أن  فبني  �لورميي  �لعجمي 
�ل�����ش��ارع  يف  ت��ت��ظ��اه��ر  ل��ن  �لنه�شة 
�أن  �الإن��ق��اذ ميكن  �أن جبهة  و�أب���رز 
ولكن  �ملظاهرة  �شعار  عن  تر�جع 
�ل��ت��ظ��اه��ر  �إىل   �ل���دع���وة  يف  ر�أى  
�ل��ر�ع��ي للحو�ر  ل��ل��رب��اع��ي  حت��دي��ا 
�ل������ذي ي���ح���دد ف���ق���ط �ل��رت��ي��ب��ات 

و�ل�شروط النطاق �حلو�ر
ونفى عامر لعري�س �إمكانية ف�شل 
�أن  �إىل  م�����ش��ر�  �ل��وط��ن��ي  �حل�����و�ر 
حركة �لنه�شة �شتحتفل بيوم 23 

�أكتوبر يف �ل�شارع.

23 اأكتوبر النطلق الر�سمي للحوار الوطني

اجلبهة ال�سعبية تتم�ّسك مب�سرية الرحيل يف نف�س الي�م..!
حت�سريات للقيام بـ 50 تفجري يف اإقليم تون�س الكربى يف �ساعة واحدة..!

�سبط خمططات لغتيال �سخ�سيات معروفة
اأ�ساتذة خمت�سون يف البيولوجيا من بني الإرهابيني

وفد الربملان العربي يلتقي رئي�س جمل�س الن�اب البلجيكي يف بروك�سل
••بروك�شل-وام:

�لتقى وفد �لربملان �لعربي برئا�شة معايل 
�أح���م���د حم��م��د �جل������رو�ن رئ��ي�����س �ل��ربمل��ان 
بال�شيد �ندريه فاهو رئي�س جمل�س �لنو�ب 
�لبلجيكي وذلك على هام�س م�شاركة �لوفد 
كر�ن�س  ملنتدى   15 �ل���  �ل����دورة  �أع��م��ال  يف 

مونتانا �ملنعقد يف بروك�شل.
وع����رب �جل���ان���ب���ان خ����ال �ل���ل���ق���اء - �ل���ذي 
ع��ق��د مب��ق��ر جم��ل�����س �ل����ن����و�ب �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
- ع��ن دع��م��ه��م��ا ل��ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون وت��وث��ي��ق 
�ل��ع��اق��ات �ل��ع��رب��ي��ة �الأوروب���ي���ة ح��ي��ث �أك��د 
معايل �جل��رو�ن �ن �لربملان �لعربي ما�س 
�الأوروب���ي  �ل��ربمل��ان  م��ع  تفعيل عاقاته  يف 
بروك  �ومل��رت  بال�شيد  لقائه  �ىل  ..م�شر� 
رئي�س جلنة �لعاقات �خلارجية بالربملان 
�الوروب��ي  �لربملان  �الأوروب���ي موؤخر� مبقر 
�الوروبيني  �لربملانيني  من  وع��دد  ودعوته 
�ل�شيا�شية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  �ع��م��ال  حل�شور 

و�خل���ارج���ي���ة و�الم�����ن �ل��ق��وم��ي ب��ال��ربمل��ان 
نهاية  �ل��ق��اه��رة  يف  �شتعقد  و�ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي 
�ل�����ش��ه��ر �جل�����اري. م���ن ج��ان��ب��ه �ك���د رئي�س 
���ش��رورة  ع��ل��ى  �لبلجيكي  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س 
�ه��د�ف م�شركة  و�شع خارطة طريق ذ�ت 
وحمددة لتكون قابلة للتطبيق ومبا يخدم 
�شعوب �ملنطقة. ويف ختام �للقاء وجه رئي�س 
جمل�س  لرئي�س  �ل��دع��وه  �لعربي  �ل��ربمل��ان 
�لعربية  �ملنطقة  لزيارة  �لبلجيكي  �لنو�ب 
لتعزيز �لتعاون وتوثيق �لعاقات �لثنائية 
رئي�س جمل�س  �لربملانيني. وقد رحب  بني 
�أهمية  م��وؤك��د�  بالدعوة  �لبلجيكي  �ل��ن��و�ب 
باعتباره  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��ان  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
�لق�شايا  ع��ن  معرب�  و�شعبيا  ر�شميا  كيانا 

و�الأو�شاع يف �ملنطقة �لعربية.
���ش��م وف���د �ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي �ل��دك��ت��ور عبد 
�القت�شادية  �للجنة  رئي�س  �لعجيلي  ذي��اب 
و�مل��ال��ي��ة و�ل���دك���ت���ور ع��ب��د �ل��ن��ا���ش��ر حممد 

جناحي �لعبا�شي �المني �لعام . 

مو�جهة مفتوحه �شد �الرهاب يف تون�س

�جلبهة �ل�شعبية تتم�شك باخلروج �ىل �ل�شارع

�المن �لتون�شي و�الختيار �ل�شعب

ملاذا يهاجر الإ�سرائيلي�ن اإىل برلني؟ ال�سني تنتقد الدلي لما ل�سعيه ل�ستقلل التبت 
•• حيفا-وكاالت:

تك�شف معطيات �إ�شر�ئيلية جديدة عن هجرة �أعد�د كبرة من �ل�شباب �الإ�شر�ئيليني �إىل �أملانيا، وحتديد� 
لعا�شمتها برلني بحثا عن م�شادر دخل وحياة �أكرث ر�حة دون �هتمام بالقيم �ل�شهيونية. وتثر �ملعطيات 
جدال �شاخبا يف �إ�شر�ئيل، حيث �شنت �أو�شاط حمات قا�شية على من ُو�شفو� باأنهم يتنازلون عن �لوطن 
ويهربون الأملانيا بالذ�ت كونها موطن �لنازية و�ملحرقة. وتفيد در��شات �أكادميية ومعطيات ر�شمية �أنه 
منذ 1990 �لهجرة يف �إ�شر�ئيل �شلبية، ويف �ل�شنو�ت �الأربع �الأخرة يغادر 26 �ألف �إ�شر�ئيلي كل عام. 
ويوؤكد �ملمر�س �الإ�شر�ئيلي �ملخت�س بالتدليك �إيان �شاي�شرن )39 عاما( �ملقيم يف برلني �أن �حلالة 
�الأمنية وحتول �إ�شر�ئيل لدولة �حتال عن�شرية تزعجه جد�، لكن هجرته �إىل برلني �شببها �قت�شادي 
للحالة  الفتا  �إ�شر�ئيل،  يف  �لفاح�س  �لغاء  ن��ت،  �جل��زي��رة  مع  هاتفية  مكاملة  يف  وي�شتذكر،  باالأ�شا�س. 
�ملعي�شية �لقا�شية �لتي عا�شها يف تل �أبيب حتى �لعام �ملا�شي رغم �أنه كان يعمل وزوجته �ملمر�شة. ويتابع 

هاجرت قبل عام ون�شف �لعام من �أجل م�شتقبل �أف�شل يل ولطفلتْي �أي�شا.

لزيادة �حلكم �لذ�تي للتبت. ونقل عن ت�شو قوله يف �شحيفة ت�شاينا ديلي 
قوله باملعنى �ال�شا�شي تعني عبارة حكم ذ�تي على م�شتوى عال ��شتقال 

�لتبت.
�نها مق�شمة �ىل خطوتني �خلطوة �الوىل ت�شمى �حلكم �لذ�تي و�لثانية 
�لذ�تي  �ل��دالي الما عن �حلكم  �لفعلي وقال �ن مفهوم  هي �ال�شتقال 
�دخال  �شوى  �شيئا  يفعل  وال  �ل�شيني  �لذ�تي  �حلكم  نظام  مع  يتعار�س 
لل�شني  �القليمي  �لعرقي  �ل��ذ�ت��ي  �حلكم  ق��ان��ون  يف  �نف�شالية  عنا�شر 
�لو�شط  �لتبتيون �لطريق  �لذي يطلق عليه  �لدالي الما  وي�شعى منهج 
�ىل منح �لتبت حكما ذ�تيا على غر�ر هوجن كوجن مع �ح��ر�م مو�طني 
�لتبت �ل�شيادة �ل�شينية على وطنهم ولكن يكون لهم دور �كرب يف �ل�شوؤون 

�لدينية و�لثقافية.

•• بكني-رويرتز:

نقلت و�شائل �العام �لر�شمية �ل�شينية �م�س عن م�شوؤول �شيني كبر 
�د�نته �شعي �لدالي الما منذ فرة طويلة ملنح �لتبت حكما ذ�تيا وو�شف 

ذلك بانه يعادل تاأييد ��شتقال �لتبت.
وت�شر ت�شريحات ت�شو ويت�شيون رئي�س جلنة �ل�شوؤون �لعرقية و�لدينية 
باللجنة �ال�شت�شارية �لعليا للربملان �ل�شيني �ن �ل�شني قد ترف�س �ل�شعي 

للتو�شل حلل و�شط مع �لزعيم �لروحي �ملنفي للتبت.
وت��ع��ت��رب �ل�����ش��ني �ل����دالي الم���ا �ل���ذي ف��ر م��ن �ل�����ش��ني ع���ام 1959 بعد 

�نتفا�شة فا�شلة �شد �حلكم �ل�شيني �نف�شاليا عنيفا .
 وي��ق��ول �ل���دالي الم��ا �ل��ذي يتخذ م��ن �لهند مقر� ل��ه �ن��ه ي�شعى فقط 
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طالبة من ك��س�ف� تثري م�جة احتجاجات يف فرن�ساحرمان برل�سك�ين من اأي من�سب ملدة �سنتني 
•• باري�س-رويرتز:

تظاهر �لطاب �لفرن�شيون يف �شو�رع باري�س لليوم �لثاين على �لتو�يل �حتجاجاً على طرد زميلتهم بعدما مت �إخر�جها 
من حافلة مدر�شية وترحيلها �إىل كو�شوفا باالإ�شافة �إىل طالب �آخر من �أ�شول �أرمنية. �لق�شية �أ�شبحت حديث �ل�شاعة 
�حلزب  من  برملانيني  جانب  من  ح��ادة  �نتقاد�ت  فال�س  مانويل  �لد�خلية  وزي��ر  يو�جه  حيث  �لهجرة،  ب�شاأن  فرن�شا  يف 
�ال�شر�كي �لذي ينتمي �إليه. وفجرت ق�شية تلميذة )15 عاما( �أنزلت من حافلة مدر�شية وطردت �إىل كو�شوفو �جلدل 
من جديد يف فرن�شا ب�شاأن قو�نني �لهجرة وت�شببت يف توجيه �نتقاد�ت حادة �إىل وزير �لد�خلية مانويل فال�س من جانب 
�أع�شاء حزبه �ال�شر�كي يف �لربملان. وحا�شر تاميذ عدة مد�ر�س ثانوية يف منطقة باري�س �خلمي�س �ملا�شي �حتجاجا 
على �أعمال �لرحيل، يف حني �شعت �حلكومة �ىل تخفيف �النتقاد�ت �ملوجهة �ىل فال�س ووعدت مبر�جعة معاملة ليونارد� 

ديرب�ين �لتي دخلت �أ�شرتها فرن�شا ب�شورة غر �شرعية يف عام 2009 و��شتنفدت �لطعون �لقانونية �شد ترحيلها.
و�تهم �أع�شاء ��شر�كيون يف �لربملان فال�س �أ�شهر وزير يف حكومة �لرئي�س فر�ن�شو� �أولوند بخيانة قيم �لي�شار بتطبيق 

�شيا�شات هجرة �شارمة �أدت �إىل �عتقال �لفتاة �أثناء رحلة مدر�شية.

• روما-يو بي اأي:

ق�������ش���ت حم���ك���م���ة �إي����ط����ال����ي����ة �ل�����ش��ب��ت 
�شيلفيو  �الأ���ش��ب��ق  �ل����وزر�ء  رئي�س  مبنع 
عام  من�شب  �أي  ت��ويل  م��ن  برل�شكوين 
�ح��ت��ي��ال  بق�شية  الإد�ن���ت���ه  �شنتني  مل���دة 

�شريبي.
�أن  �الإيطالية  �أن�شا  �أنباء  وكالة  و�أف��ادت 
ق�شت  ميانو  يف  �ال�شتئناف  حمكمة 
بحرمان برل�شكوين من تويل منا�شب 
ق�شية  ب�شبب  �ش�����نتني  مل���������دة  ع��ام��ة 

�مل��دن��ي��ة ع��و���ش��اً ع��ن ع��ام م��ن �العتقال 
�ملنزيل يف هذه �لق�شية.

وي�����ش��ت��اأن��ف ب��رل�����ش��ك��وين ح��ك��م��اً ����ش���ادر�ً 
بحقه يف ق�شية روبي غيت و�لتي حكم 
عليه فيه بال�شجن 7 �شنو�ت وحرمانه 

من �شغل منا�شب عامة طو�ل �حلياة.
�أمام  للتحقيق  برل�شكوين  يخ�شع  كما 
ر���ش��وة  �أو  ���ش��ر�ء  بتهمة  ن��اب��ويل  ن��ي��اب��ة 
�شيناتور �لعام 2006 الإ�شقاط حكومة 
رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء �الإي����ط����ايل �الأ����ش���ب���ق، 

رومانو برودي.

ح���ق���وق �ل���ب���ث �ل��ت��ل��ف��زي��وين ل�����ش��رك��ت��ه 
م��ي��دي��ا���ش��ي��ت �مل���ت���ه���م ف��ي��ه��ا ب��ال��ت��ه��ّرب 

�ل�شريبي.
وك�����ان�����ت جل���ن���ة يف جم���ل�������س �ل�������ش���ي���وخ 
�الإي�����ط�����ايل ����ش���ّوت���ت �ل�����ش��ه��ر �جل�����اري 
�لربملان  من  برل�شكوين  ط��رد  مل�شلحة 
�ل�شريبي،  بالتهرب  �إد�نته  على خلفية 
بعد �أن �أّيدت �ملحكمة �لعليا �إد�نته بهذه 

�لتهمة يف �آب �أغ�شط�س �ملا�شي.
وتقّدم رئي�س �لوزر�ء �الإيطايل �الأ�شبق 
بالتما�س لتاأدية عام و�حد من �خلدمة 

•• او�شلو-ا ف ب:

ي���رك���ز �مل��ح��ق��ق��ون ع��ل��ى ن��روي��ج��ي 
�لهجوم  بعد  ���ش��وم��ايل  ����ش��ل  م��ن 
غيت  وي�شت  �لتجاري  �ملركز  على 
�يلول-�شبتمرب  �و�خ��ر  نروبي  يف 
مم��ا ي��دع��م ف��ر���ش��ي��ة وج���ود �شبكة 
�ق��ن��ع��ت ���ش��ب��ان��ا مب����غ����ادرة �ل���دول���ة 
�ال���ش��ك��ن��دي��ن��اف��ي��ة ل��ان�����ش��م��ام �ىل 
حركة �ل�شباب. وغادر ما بني 20 و 
30 �شخ�شا �لرنوج لان�شمام �ىل 
�ل�شوماليني  �ملت�شددين  �شفوف 
وو����ش���ل���و� يف ب��ع�����س �الح���ي���ان �ىل 
�لباحث  بح�شب  ق��ي��ادي��ة  منا�شب 
�ل����رنوج����ي ���ش��ت��ي��غ ي������ارل ه��ان�����ش��ن 

�ملتخ�ش�س ب�شوؤون �ل�شومال.
وقال هان�شن لوكالة فر�ن�س بر�س 
ه���ذ� لي�س جت��ن��ي��د� ب��اع��د�د ك��ربى 
و�منا بع�س هوؤالء �ملجندين يجب 

�خذهم على حممل �جلد ب�شدة.
و�علنت هيئة �الذ�ع��ة �لربيطانية 
)ب����ي ب���ي ����ش���ي( �ن �ح����د م��ن��ف��ذي 
�ل���ه���ج���وم �ل�����دم�����وي ع���ل���ى �مل���رك���ز 
�لذي  �يلول-�شبتمرب  يف  �لتجاري 
كامر�ت  على  ���ش��وره  روؤي���ة  �مكن 
�مل���ر�ق���ب���ة ه���و ن���روج���ي م���ن ����ش��ل 
����ش���وم���ايل ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 23 
عاما ويدعى ح�شن عبدي دوهولو 
وق��د و�شل �ىل �ل���رنوج وه��و طفل 
�ح��دى  وق��ال��ت   .1999 �ل��ع��ام  يف 
�ق�����رب�����اء ح�����ش��ن ع���ب���دي دوه���ول���و 

اإرجاء النتخابات 
الرئا�سية يف املالديف

•• مايل-رويرتز:

�أع����ل����ن����ت جل���ن���ة �الن����ت����خ����اب����ات يف 
�ملالديف �ن �ل�شرطة �وقفت �جر�ء 
�الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة �جل��دي��دة 
�لرغم  على  �ل�شبت  �م�����س  �مل��ق��ررة 
من حكم ق�شائي بامل�شي قدما يف 
�جر�ء �النتخابات وت�شهد �ملالديف 
����ش��ط��ر�ب��ات م��ن��ذ ف��رب�ي��ر �شباط 
بالرئي�س  �ط��ي��ح  عندما   2012
ف��از  �ل����ذي  �ل�����ش��اب��ق حم��م��د ن�شيد 
يف �ول �ن��ت��خ��اب��ات ح���رة جت���ري يف 
�ملالديف عام 2008 يف ماب�شات 
بانها  �ن�����ش��اره  ن���ز�ع و�شفها  حم��ل 

�نقاب.
وقد ي�شهد �حدث تاأجيل زي��ادة يف 
�عمال عنف. ويطالب �ن�شار ن�شيد 
ب���اج���ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة 
منذ  عنيفة  �حتجاجات  وينظمون 
ع��زل��ه وق���ال م��ف��و���س �الن��ت��خ��اب��ات 
�ل�����ش��رط��ة طوقت  ف����وؤ�د ت��وف��ي��ق �ن 

�مانة �للجنة.
ت��وف��ي��ق يف م��وؤمت��ر �شحفي  وق����ال 
يف  ق����دم����ا  من�������ش���ي  �ن  مي���ك���ن  ال 
�ل�شرطة.  عرقلتها  �ذ�  �النتخابات 
��شيبت بخيبة  �للجنة  �ن  و��شاف 
�مل و�حباط الن �ل�شرطة جتاوزت 
�ي�����ش��ا يف  ت��وف��ي��ق  و���ش��ك��ك  �شلطتها 
�م���ك���ان �ج������ر�ء �الن���ت���خ���اب���ات قبل 
نهاية ف��رة �ل��رئ��ا���ش��ة �حل��ال��ي��ة يف 

�لثاين. ت�شرين  نوفمرب   11

ل��ت��ل��ف��زي��ون �ن �ر ك��ي �ل��ع��ام ب��دون 
ظهر  م��ن  �ن  ��شمها  ع��ن  �لك�شف 
ع���ل���ى �����ش����ور ك�����ام�����ر�ت �مل���ر�ق���ب���ة 
�ج��ه��زة  ت��وؤك��د  ق��ري��ب��ه��ا. ومل  لي�س 
�لرنوجية  �لد�خلية  �ال�شتخبار�ت 
�ل��ذي ظهر يف  �ل��رج��ل  �جلمعة �ن 
�ملقابل  دوه���ول���و. ويف  ه��و  �ل�����ش��ور 
�حتمال  ح��ول  حتقق  بانها  ذك���رت 
�شلوع نروجي من ��شل �شومايل. 
وق���د ي��ك��ون ع��ل��ى �الرج����ح ه���ذ� هو 
�جلمعة  و�علنت  نف�شه.  �ل�شخ�س 

ن���روب���ي. وق���ال ن��اط��ق ب��ا���ش��م ه��ذ� 
�جلهاز يدعى مارن برن�شن لوكالة 
ف���ر�ن�������س ب���ر����س �ن �ح����د ج��و�ن��ب 
�ذ�  م��ا  ب��ت��ح��دي��د  يتعلق  �لتحقيق 
كان �مل�شتبه به )�لرنوجي( مات �و 
�الجهزة  وتقول  �حلياة.  قيد  على 
�ل��رنوج��ي��ة �ن��ه��ا قلقة م��ن �رت��ف��اع 
ع����دد �ال���ش��خ��ا���س �ل���ذي���ن غ����ادرو� 
�ل�������رنوج ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ن���ز�ع���ات 
و�لتدرب يف خميمات �و لان�شمام 

�ىل �شبكات �رهابية.

على ��شا�س معلومات جمعت حتى 
قد  م�شاركته  حول  �ل�شبهات  �الن، 
ت��ع��ززت. و�ل��ه��ج��وم �ل���ذي �ط��ل��ق يف 
�يلول-�شبتمرب من قبل عدد   21
�ربعة  �ملهاجمني  م��ن  حم��دد  غ��ر 
معلومات  �خ���ر  بح�شب  ���ش��ت��ة  �ىل 
�يام  عدة  ��شتمر  �لكينية  �ل�شرطة 
و�وقع 67 قتيا فيما �عترب 23 

�شخ�شا يف عد�د �ملفقودين.
وه������ن������اك حم����ق����ق����ان م������ن ج���ه���از 
�ال������ش�����ت�����خ�����ب�����ار�ت �ل�������رنوج�������ي يف 

التحقيق يف هج�م نريوبي يركز على نرويجي 

الحتاد الأفريقي قلق من تده�ر الأمن بدارف�ر 

اأمر ق�سائي باإبقاء عمر خ�سر يف �سجن فدرايل 

تفريق تظاهرة قرب حرم جامعي يف اأنقرة

•• عوا�شم-وكاالت:

�لتابع لاحتاد �الأفريقي  �ل�شلم و�الأمن  �أعرب جمل�س 
ع��ن قلقه �لعميق ح��ي��ال ت��ده��ور �الأو����ش���اع �الأم��ن��ي��ة يف 
�إقليم د�رفور �مل�شطرب بغرب �ل�شود�ن و�أو�شح �ملجل�س 
�ملتكررة  و�لهجمات  �لقبلية  �ل�شر�عات  �أن  له  بيان  يف 
على �لبعثة �مل�شركة لاأمم �ملتحدة و�الحتاد �الأفريقي 

باالإقليم غر مقبولة. 
و�أك����د �ل��ب��ي��ان ع��ل��ى ���ش��رورة �ن�����ش��م��ام جميع �حل��رك��ات 
التفاق �ل�شام، للتو�شل حلل نهائي لل�شر�ع عرب تنفيذ 
�تفاقية �لدوحة و�أعلن �ملجل�س عن عزمه رفع تو�شية 

�إج���ر�ء�ت �شد �حلركات  �ل��دويل التخاذ  �الأم��ن  ملجل�س 
�لتي تعرقل م�شاعي �ل�شام باالإقليم.

�لبعثة  يف  �أع�شاء  �شنغاليني  جنود  ثاثة  �أن  �إىل  ي�شار 
�مل�شركة لاأمم �ملتحدة و�الحت��اد �الأفريقي يف د�رفور 
�ملا�شي، يف  �الأح��د  �شباح  �آخ��ر  وج��رح  قتلو�  )يوناميد( 
كمني بالقرب من �جلنينة ك��ربى م��دن غ��رب د�رف��ور. 
كما لقي مر�قب ع�شكري ز�مبي ع�شو يف �لبعثة حتفه 
د�رفور  وتنت�شر يف  د�رف��ور(  �لفا�شر )�شمال  �جلمعة يف 
منذ �لعام 2007 و�حدة من كربى مهام حفظ �ل�شام 
�ل��ع��امل، وه��ي ق��وة م�شركة م��ن �الحت���اد �الأفريقي  يف 

و�الأمم �ملتحدة.

•• اأوتوا-اأ ف ب:

ف��در�يل  �شجن  يف  خ�شر  عمر  باإبقاء  كندي  قا�س  �أم��ر 
يخ�شع حلر��شة م�شددة وذلك �ثر عودة �ل�شاب �لكندي 
�لبالغ من �لعمر 27 عاما �ىل باده بعد ع�شر �شنو�ت 

�م�شاها يف معتقل غو�نتانامو �لع�شكري �المركي.
وك���ان �مل��ح��ام��ي دن��ي�����س �إدين وك��ي��ل �ل���دف���اع ع��ن خ�شر 

يف  �الم��رك��ي  �جلي�س  �عتقله  �ل���ذي 
�ف��غ��ان�����ش��ت��ان ح���ني ك���ان يف �خل��ام�����ش��ة 
�لقا�شي  من  طلب  �لعمر  من  ع�شرة 
�شجن  م��ن  موكله  نقل  على  �ملو�فقة 
ف������در�يل �ىل ���ش��ج��ن حم���ل���ي، م���ربر� 
طلبه ب���ان م��وك��ل��ه ك���ان ق��ا���ش��ر� حني 

�رتكب �لتهم �لتي متت �د�نته بها.
وكان خ�شر �قر يف 2010 مبا ن�شب 
�ليه وحكم عليه بال�شجن ملدة ثماين 
��شتثنائية  حمكمة  قبل  م��ن  �شنو�ت 
قتل  بتهمة  غو�نتانامو  يف  ع�شكرية 
قنبلة  �ل��ق��اء  ع��رب  �أم��رك��ي  �شرجنت 
خ����ال ع��م��ل��ي��ة �ط����اق ن����ار يف ق��ري��ة 

�ملحكمة  ق��ا���ش��ي  �ن  غ��ر   .2002 �ل��ع��ام  بافغان�شتان 
ذكر  روك  ج��ون  )غ��رب(  �لربتا  مقاطعة  يف  �لفدر�لية 
يف مطالعته بان �ملعتقل وجهت �ليه يف �شباط-فرب�ير 
2005 خم�س تهم هي �لقتل وحماولة �لقتل و�لتاأمر 
ل�شالح  و�ل��ت��ج�����ش�����س  �ره���اب���ي���ة  �ن�����ش��ط��ة  و�مل�����ش��ارك��ة يف 
 2010 �لعدو، وبانه �عرف يف ت�شرين �الول-�كتوبر 
�خلم�س  �لتهم  �ي  �ل��ي��ه،  ��شند  م��ا  ك��ل  ع��ن  مب�شوؤوليته 
جميعها، وذلك مقابل ح�شوله على 
ثماين  �ل�شجن  ه��ي  خمففة  عقوبة 
�شنو�ت ونقله �ىل بلده لتم�شية هذه 

�لعقوبة.
ي�شتند  ق���ر�ره  �ن  �لقا�شي  و����ش��اف 
للعقوبة  ب��ح��ت  ق��ان��وين  تف�شر  �ىل 
�ل�������ش���ادرة ب��ح��ق �مل������د�ن ول��ي�����س �ىل 

�لبحث يف جوهر هذه �لعقوبة.
و�ثر �شدور �لقر�ر قال وكيل �لدفاع 
عن خ�شر �نه يعتزم �لتقدم با�شتئناف 
وب��امل��ق��اب��ل رح���ب وزي����ر �الم����ن �ل��ع��ام 
بان  مذكر�  بالقر�ر  بايني  �شتيفن 

خ�شر �قر بارتكابه جر�ئم �شنيعة.

•• اأنقرة-وكاالت:

تدخلت �ل�شرطة �لركية ليل �جلمعة �ل�شبت يف �نقرة 
��شغال  بد�ية  �حتجاجا على  لتفريق طاب تظاهرو� 
مثرة للجدل لبناء طريق يف �حل��رم �جلامعي، وفق 

ما �فاد م�شور وكالة فر�ن�س بر�س.
ب��د�أت  �لركية  �لعا�شمة  بلدية  م��ن  �أم���ر  على  وب��ن��اء 
يف  تعمل  كبرة  �منية  بتعزيز�ت  حماطة  �جل��ر�ف��ات 
�ال�شجار  وتقتلع  �ملحلي  بالتوقيت   22،00 �ل�شاعة 
ل�شق طريق و�شط حديقة يف جامعة �ل�شرق �الو�شط 

�لتقنية.
و�شرعان ما تبلغ �لطاب ببد�ية تلك �ال�شغال فتجمع 
�ف��ادت  م��ا  وف��ق  �جلامعة  �شياج  �م���ام  منهم  �لع�شر�ت 

وكالة دوغان لانباء.
و��شتعملت �ل�شرطة �لغاز�ت �مل�شيلة للدموع لتفريقهم. 

ويثر هذ� �مل�شروع �ملطعون فيه، و�لذي �شيتم خاله 
�ل�شرق  جامعة  يف  �شجة  �شجرة،  �الف  ثاثة  �قتاع 

�الو�شط �لتقنية يف �نقرة منذ عدة ��شابيع.
)�شبتمرب( مر�ر�  �يلول  �الم��ن يف  ق��و�ت  وقد تدخلت 
�لبيئة  ع��ن  وم��د�ف��ع��ني  م��ت��ظ��اه��ري��ن  ط���اب  لتفريق 

يعار�شون �مل�شروع.
�ملناه�شة  �حل��ا���ش��دة  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  بعد  ذل��ك  ويح�شل 
للحكومة يف تركيا يف حزير�ن )يونيو( �لتي �نطلقت 
حديقة  تدمر  �شد  �لبيئة  عن  مد�فعني  تعبئة  من 
ج��ي��زي �ل��ع��ام��ة يف ����ش��ط��ن��ب��ول �ل��ق��ري��ب��ة م���ن ���ش��اح��ة 

تق�شيم.
�ردوغ��ان  �ل���وزر�ء رج��ب طيب  رئي�س  وقمعت حكومة 
ب�����ش��دة ت��ل��ك �ل��ت��ظ��اه��ر�ت �ل��ت��ي ح�����ش��دت �الالف من 
�ال�شخا�س طيلة ثاثة ��شابيع يف �لعديد من كربى 

مدن �لباد.

عق�بات م�سددة على �سباط اأمريكيني اأ�ساوؤوا ال�سل�ك
•• وا�شنطن-ا ف ب:

��شبح كبار �ل�شباط �المركيني يو�جهون عقوبات قا�شية عن 
�لقمار يف ع�شر  ت��ر�وح من �خليانة �لزوجية �ىل لعب  ق�شايا 
�النرنت �لذي و�شع �برز �جلرن�الت حتت رقابة غر م�شبوقة. 
وكان ميكن يف �ل�شابق �خفاء �شوء �ل�شلوك بدون �ن يوؤثر ذلك 
معاقبة  جت��ري  �ل��ي��وم  لكن  لل�شباط،  �لع�شكرية  �مل�شرة  على 
�ل�شباط حتت �ال�شو�ء كما قال م�شوؤولون ع�شكريون وحمللون. 
�ل�شقف  ��شمه لقد ��شبح  �لك�شف عن  وقال �شابط كبر رف�س 
�على، وتقل�س هام�س �ملناورة م�شيفا ��شبحو� �الن حتت �ملجهر. 
و�ال�شبوع �ملا�شي مت �عفاء �مل�شوؤول �لثاين عن �لر�شانة �لنووية 
معلومات  ب�شبب  مهامه  من  غياردينا  تيم  �الم��ر�ل  �لباد  يف 
�نه ��شتخدم في�شا مزورة يف كازينو يف �يو�. وبعد يومني �عفي 
20 يف �شاح  �لفرقة  �ل��ذي يقود  ك��اري  �مليجور ج��رن�ل مايكل 
�جلو، �لقوة �ملكلفة بر�شانة �ل�شو�ريخ �لنووية �لعابرة للقار�ت 
ويجري  و�ح��ك��ام��ه.  قيادته  يف  �لثقة  ف��ق��د�ن  ب�شبب  مهامه  م��ن 
�لتحقيق مع كاري ب�شبب �شوء �ل�شلوك على �ل�شعيد �ل�شخ�شي 
وقال م�شوؤولون �ن �المر يتعلق على �الرجح بالكحول. و�ل�شنة 

�ملا�شية مت تاأنيب �جلرن�ل كيب وورد �لذي يتوىل قيادة منطقة 
�م��و�ل يف  ��شتخد�م  ��شاء  �نه  �ىل  بعدما خل�س حتقيق  �فريقيا 
رحات باذخة. ومت خف�س رتبته وتغير من�شبه �ىل �شاأن �قل 
�همية. ويف كانون �لثاين يناير يو�جه �لربيغايدر جرن�ل جيفري 

�شينكلر حمكمة ع�شكرية ب�شبب �تهامات غر �خاقية.
�ما �جلرن�ل �البرز يف �جلي�س ديفيد بر�يو�س فلم تتم معاقبته 
من  �ملا�شية  �ل�شنة  �ال�شتقالة  على  �رغ��م  لكن  �جلي�س  يف  وه��و 
)�شي  �المركية  �ملركزية  �ال�شتخبار�ت  وكالة  كمدير  من�شبه 
�ل���زو�ج مع  �ي���ه( بعدما �ع���رف باقامة ع��اق��ة خ���ارج �ط���ار  �آي 
كاتبة �شرته. ويقول ديفيد بارنو �جلرن�ل �ملتقاعد يف �جلي�س 
لكن  تتغر  مل  �جل���رن�الت  على  �ملطبقة  �لقانونية  �لقو�عد  �ن 
�حلاالت �لتي خرجت �ىل �لعلن يف �الونة �الخرة �لقت �ل�شوء 
على كيفية تطبيق هذه �ملعاير. وقال لوكالة فر�ن�س بر�س ما 
�لتقاعد  �ىل  �ح��ال��ة  �و  باعفاء  يعالج  �ن  �ل�شابق  يف  ميكن  ك��ان 
�ل�شحف.  عناوين  مبا�شرة  يت�شدر  �الن  ��شبح  �شامت،  ب�شكل 
وهذ� �المر لي�س ب�شيء. و��شاف �نه بالتاكيد عامل �كرث �شفافية 
مقارنة مع ما كان عليه قبل 15 �و 20 �شنة، حني كانت حت�شل 
مثل هذه �المور على �الرجح لكن تعالج ب�شكل �شامت وبعيد� 

�الم��رك��ي  �رك���ان �جلي�س  هيئة  رئي�س  وي�����ش��رف  �الن��ظ��ار.  ع��ن 
على  �لف�شائح،  ه��ذه  �شدمته  �ل��ذي  دميب�شي  م��ارت��ن  �جل���رن�ل 
على  �ك��رث  تركز  �جل���رن�الت  وتثقيف  لتدريب  �شاملة  مر�جعة 
�جلي�س  �ن  دميب�شي  وق��ال  �ل�شخ�شية.  و�الط��ب��اع  �الخ��اق��ي��ات 
�ل�شلوك معا م�شر�  بالكفاءة وح�شن  يتحلون  قادة  بحاجة �ىل 
�ىل �ن ع��ق��د� م���ن �حل����رب و�مل����و�زن����ات �ل�����ش��خ��م��ة خ��ل��ف��ا بع�س 
�ل��ذي يعمل �الن يف مركز �الم��ن  ب��ارن��و  �ل�شيئة وق��ال  �ل��ع��اد�ت 
ت�شديد�  ن�شهد  �و�شع،  نطاق  على  �نه  �عتقد  �المركي �جلديد 
يف معاير �جلي�س. من جهته يقول يوجني فيديل �لذي يدر�س 
�ن��ه يف حني  ي��ال  كلية �حلقوق يف جامعة  �لع�شكري يف  �لق�شاء 
�ن �جلرن�الت معر�شون لاخطاء هناك نوع من �لف�شول لدى 
�نه يف حالة  تقول  وهناك نظرية  ملر�قبة حياة �جلي�س.  �لنا�س 
كبار �ل�شباط �لذين عملو� جاهدين للو�شول �ىل �ملر�تب �لعليا 
ي�شلون  حني  �شو�بطهم  من  يخففون  �منا  مت�شدد،  نظام  عرب 
�لنا�س �ىل رتبة  �نه حني ي�شل  �مل�شتغرب  �ىل �لقمة. وقال من 
عالية يعتقدون �نهم حم�شنون ورغم �نهم يحا�شبون على �شوء 
�ل�شلوك �ل�شخ�شي، �ال �نه من �لنادر �ن يتم �عفاء جرن�الت �و 

�شباط كبار من مهامهم ب�شبب �د�ئهم �ملهني.

•• ا�شالم اباد-كابول-وكاالت:

ق��������ال م���ن���ظ���م���و م������وؤمت������ر ح����ول 
�ل����دور  �إن  �ل�����ش��ب��ت  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي ل���ل���ق���و�ت �الم��رك��ي��ة 
يف �ف��غ��ان�����ش��ت��ان ب��ع��د ع���ام 2014 
���ش��ي��ط��رح ع��ل��ى ن��ح��و ث��اث��ة �آالف 
و�ل�شخ�شيات  �لقبائل  زعماء  من 

�لبارزة �الأخرى �ل�شهر �ملقبل.
وق����ال م��ن��ظ��م��و �مل���وؤمت���ر �مل��ع��روف 
ب��ا���ش��م م���وؤمت���ر �مل��ج��ل�����س �الع��ل��ى 
للقبائل )لويا جرغا( �إنه �شيعقد 
تقريبا خال �لفرة من 19 �ىل 
)ن��وف��م��رب(  �ل��ث��اين  ت�شرين   21
�الفغاين  �لرئي�س  و�كتفى  �ملقبل. 
ح��ام��د ك�����رز�ي ب��ال��ق��ول �ال���ش��ب��وع 
���ش��ت��ك��ون له  �مل����وؤمت����ر  �مل���ا����ش���ي �ن 
�ت��ف��اق  ب�����ش��اأن  �ت��خ��اذ ق���ر�ر  �شلطة 

ثنائي.
و����ش���ت���ن�������ش���ح���ب م���ع���ظ���م �ل����ق����و�ت 
�لقادم  �لعام  �لباد  من  �لقتالية 
وت���ت�������ش���م���ن م�����������ش�����ودة �الت�����ف�����اق 
�ل����ث����ن����ائ����ي ب�����ن�����ود� ي���ع���ت���ق���د �ن���ه���ا 
ك���اب���ول  �ىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  خ���اف���ي���ة 
م��ن��ه��ا م��ط��ل��ب و����ش��ن��ط��ن �الب��ق��اء 
على  �لقانوين  �الخت�شا�س  على 
�فغان�شتان  �شتظل يف  �لتي  قو�تها 
مم��ا مي��ن��ح ه���ذه �ل���ق���و�ت ح�شانة 
م���ن ت��ط��ب��ي��ق �ل���ق���ان���ون �الف���غ���اين 
وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى، ت��وج��ه رئي�س 
�شريف  ن��و�ز  �لباك�شتاين  �ل���وزر�ء 

�ل�شبت �ىل �لواليات �ملتحدة حيث 
�ل�شام  ح��ول  حم��ادث��ات  �شيجري 
�لطائر�ت  وغ���ار�ت  �فغان�شتان  يف 
�المركية بدون طيار يف باك�شتان 
هذين  بني  �القت�شادي  و�لتعاون 
عاقات  يقيمان  �للذين  �لبلدين 

م�شطربة.
وي��ل��ت��ق��ي ن����و�ز ���ش��ري��ف �ل��ف��ائ��ز يف 
�ي��ار- يف  �لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات 

 180 مايو يف باك�شتان �لتي تعد 
مناطقها  وتتعر�س  ن�شمة  مليون 
�حل���دودي���ة م��ع �ف��غ��ان�����ش��ت��ان حيث 

يف ����ش���ي���اق ه���ج���وم �ل��ك��وم��ن��دو���س 
�الم����رك����ي �ل������ذي �����ش���ت���ه���دف يف 
�بوت  يف  الدن  بن  �أ�شامة   2011

�باد �شمال �لعا�شمة ��شام �باد.
�ث���ر  وم���ن���ذ ع����ودت����ه �ىل �حل���ك���م 
�ن��ت��خ��اب��ات �ي���ار-م���اي���و ك��ث��ف ن��و�ز 
رئا�شة  �لذي توىل مرتني  �شريف 
�حل���ك���وم���ة خ�����ال �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات 
م���ب���ادر�ت �الن���ف���ر�ج م��ع �ل��والي��ات 
�مل��ت��ح��دة يف ح���ني ي��ري��د �ل��ب��ل��د�ن 
بعد  �فغان�شتان  ��شتقر�ر  �شمان 
نهاية  �الطل�شية  �لقو�ت  �ن�شحاب 

ي��ل��ج��اأ م��ق��ات��ل��و ط���ال���ب���ان ل���غ���ار�ت 
�لطائر�ت �المركية بدون طيار، 
وزير �خلارجية جون كري �الحد 

و�لرئي�س بار�ك �وباما �الربعاء.
ي��ق��وم  ر���ش��م��ي��ة  زي������ارة  �ول  وه����ي 
�ىل  باك�شتاين  وزر�ء  رئ��ي�����س  ب��ه��ا 
ب��ار�ك �وباما  و��شنطن منذ تويل 
�لرئا�شة يف 2009 وفق م�شوؤولني 

�مركيني وباك�شتانيني.
وق���د ���ش��ه��دت �ل��ع��اق��ات �مل��ت��وت��رة 
حليفان  �نهما  رغ��م  �لبلدين  بني 
يف �حل����رب ع��ل��ى �الره������اب ت��ع��رث� 

يف  كبر  م�شوؤول  وق��ال   .2014
�نها  �الم��رك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
تاأتي يف وقت نحاول  زي��ارة كاملة 
�المركية  �ل��ع��اق��ات  تعزيز  فيه 

�لباك�شتانية .
و�و�����ش����ح �جل������رن�ل �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
�مل����ت����ق����اع����د ط���ل���ع���ت م�������ش���ع���ود �ن 
�لواليات �ملتحدة تتوقع �ن بامكان 
باك�شتان �ن تقوم بدور ��شا�شي يف 
�فغان�شتان م�شر�  �الن�شحاب من 
ل��ن��ق��ل  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي  �ل����دع����م  �ىل 
�لعتاد �المركي خارج �فغان�شتان 
وعملية �ل�شام مع حركة طالبان 

�الفغانية.
وتقيم ��شام �باد عاقات تاريخية 
مع طالبان حتى �نها �تهمت مر�ر� 
بدعم حربهم �شد حكومة كابول 

وحلفاءها يف �حللف �الطل�شي.
وت��ام��ل ك��اب��ول وو����ش��ن��ط��ن �ل��ي��وم 
ب��اك�����ش��ت��ان ع��اق��ات��ه��ا  �ن ت�����ش��ت��غ��ل 
بالدخول  القناعهم  ط��ال��ب��ان  م��ع 
�ل�شام يف  و�ح��ال  يف مفاو�شات 

�فغان�شتان بعد 2014.
�ل�شام  بعملية  �لدفع  �أم��ل  وعلى 
�ط��ل��ق��ت ب��اك�����ش��ت��ان م���وؤخ���ر� ���ش��ر�ح 
ب���ع�������س ق�����ي�����ادي ط����ال����ب����ان ك���ان���ت 
ب����ر�د�ر،  �مل���ا  ال�شميا  و  تعتقلهم 
�ل�������ذر�ع �ل��ي��م��ن��ى ���ش��اب��ق��ا ل��زع��ي��م 
طالبان لكن مل يكن لهذ� �الفر�ج 
وق���ع���ا خ���ا����ش���ا، ع��ل��ى �الق�����ل حتى 

�الآن.

نواز �سريف يف وا�سنطن لبحث ال�سلم يف اأفغان�ستان 

م�ؤمتر اأفغاين يقرر دور الق�ات الأمريكية يف امل�ستقبل
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�الإح�شائي  �مل��رك��ز  م��ن  �ملعلومات 
�ىل �مل�����ش��ت��خ��دم��ني ع��ل��ى �خ��ت��اف 
ث��ق��اف��ات��ه��م و�ه��ت��م��ام��ات��ه��م، وه���ذ� 
ي��ن�����ش��ج��م مت���ام���اً و�ه������د�ف �مل��رك��ز 
�ل���وط���ن���ي ل���اإح�������ش���اء يف ت��و���ش��ي��ع 
جماالت ��شتخد�مات �الإح�شاء�ت، 
وت���ن���وي���ع و����ش���ائ���ل و����ش���ول���ه���ا �ىل 
ج��م��ه��ور �مل�����ش��ت��خ��دم��ني، ب��اجل��ودة 
و�لدقة و�لوقتية �لتي تن�س عليها 
�الإح�شائية  و�ملعاير  �لتو�شيات 

�لعلمية �لدولية.
و�أ�����ش����اف ���ش��ع��ادة �ل�����ش��وي��دي ب��ان 
حتقيق �ملركز للمزيد من �شهاد�ت 
�لتي  للمبادر�ت  وتطويره  �جلودة 
تعزز من �أهمية �لرقم �الح�شائي، 
وت���ط���وي���ر ع���اق���ت���ه ب�����االإع�����ام ،، 
و�الرت����ق����اء ب��ع��اق��ة �ل���ت���ع���اون مع 
�ل�����ش��رك��اء ك��ف��ي��ل ب��ت��ح��ق��ي��ق �مل��زي��د 
م���ن �الإجن��������از�ت وحت��ق��ي��ق �مل��زي��د 
م��ن �ل��ت��ق��دم وحت��ق��ي��ق �مل��زي��د من 
�ال���ش��ت��ث��م��ار ل��ل��رق��م �الإح�����ش��ائ��ي 
�ل���ر����ش���م���ي يف خم���ت���ل���ف جم����االت 
الإنتاج  و�الب��د�ع  و�لتميز  �لتطوير 
بالنفع  تعود  �إح�شائية  خمرجات 
ع����ل����ى ج���م���ي���ع �جل�����ه�����ات �مل��ع��ن��ي��ة 
ب��االإح�����ش��اء�ت �ل��ر���ش��م��ي��ة يف دول��ة 

�المار�ت �لعربية �ملتحدة.
جتدر �ال�شارة �ىل �ن �ملركز �لوطني 
من  جمموعة  نظم  قد  لاإح�شاء 
بالتعاون  �الإح�شائية  �لفعاليات 
مع �جلامعات و�ملد�ر�س و�ملوؤ�ش�شات 
�الإح�شائي  بالعمل  �لعاقة  ذ�ت 
ب����ال����دول����ة ل���ت���ق���دمي حم���ا����ش���ر�ت 
�إح�������ش���ائ���ي���ة ع��ل��م��ي��ة وت����وع����وي����ة ، 
لزيارة  طابية  وف��ود  و��شت�شافة 
للتوعية  �ن�����ش��ط��ت��ه  ���ش��م��ن  �مل���رك���ز 
�الإح�شائية وتو�شيع د�ئرة �ملعرفة 

باليوم �لعاملي لاإح�شاء.

•• ابوظبي–الفجر:

�لوطني  �مل��رك��ز  �ح��ت��ف��االت  �شمن 
لاإح�شاء باليوم �لعاملي لاإح�شاء 
و�لذي �أعلنته �الأمم �ملتحدة كيوم 
�أكتوبر عام   20 عاملي �عتبار�ً من 
2010، ياأتي �حتفال �ملركز بهذه 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ه����ذ� �ل���ع���ام حت���ت ���ش��ع��ار 
، و�لتي  �لتميز  عام �الح�شاء-عام 
تّوجها �ملركز بح�شوله على �شهادة 
بالتميز  ملتزمون  �لعاملية  �جلودة 
�الوروبية  �ملوؤ�ش�شة  و�لتي متنحها 
للجودة )EFQM(، ليكون من 
على  �الح�شائية  �ملوؤ�ش�شات  �أو�ئ��ل 
�لذي  و�ل��دويل  �مل�شتوى �القليمي 
ي��ح��ق��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ه���ذه �ل�����ش��ه��ادة 
����ش���ه���ادة �جل����ودة  ب���االإ����ش���اف���ة �ىل 
 9001:2008 �الي���زو  �لعاملية 
و���ش��ه��ادة �الي�����زو مل��رك��ز �ل��ت��دري��ب 
خال  من   ،10015 �الح�شائي 
للمو��شفات  �ل��ربي��ط��اين  �مل��ع��ه��د 
ريادية  خطو�ت  حمققاً   ،)BSI(
للتجاوب مع �لدعوة �لدولية �لتي 
�أعلنها معهد �الح�شاء �لدويل باأن 

يكون عام 2013 عام �الإح�شاء. 
ر��شد  �شعادة  �أك��د  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
خ��م��ي�����س �ل�����ش��وي��دي �مل���دي���ر �ل��ع��ام 
ل���ل���م���رك���ز �ل����وط����ن����ي ل���اإح�������ش���اء 
ب���ان ���ش��ه��ادة م��ل��ت��زم��ون ب��ال��ت��م��ي��ز، 
��شتثنائية  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي 
باملنهجيات  و�لتز�مه  �ملركز  ملهنية 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ت��و���ش��ي��ات و�مل��ع��اي��ر 
�لعمل  جمال  يف  �لعلمية  �لدولية 
�مل�شتمر،  و�ل��ت��ح�����ش��ني  و�ل��ت��ط��وي��ر 
تتويجاً  �ل�شهادة  ه��ذه  ج��اءت  فقد 
ل����ث����اث����ة م���������ش����اري����ع ت���ط���وي���ري���ة 
�أجنزها �ملركز خال عام 2013، 
�لبيانات  مركز  م�شروع  وت�شمل: 

�أف�شل و�أرقى �ملو��شفات و�ملعاير 
�جلودة  معاير  وبخا�شة  �لعاملية 
و�لتميز يف جمال توظيف معاير 
�الآيزو يف جمال �لعمل �الإح�شائي 
�ملركز  م�شاهمة  وكذلك  �لر�شمي، 
حتقيق  يف  ل���اإح�������ش���اء  �ل���وط���ن���ي 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل����دول����ة وروؤي���ت���ه���ا 
لبناء موؤ�ش�شات مهنية وقادرة على 
و�أ���ش��رع  باأف�شل  خدماتها  تقدمي 
للجمهور  �ل��ط��رق  و�أج����ود  و�أك����رث 
�ملركز  و�شع  وكذلك  و�ملتعاملني، 
�ل���وط���ن���ي ل��اإح�����ش��اء يف م��ق��دم��ة 
�ملوؤ�ش�شات �الإح�شائية �لعاملية على 

هذ� �ل�شعيد.
���ش��ع��ادة  �أ������ش�����ار  �ىل ج���ان���ب ذل�����ك 
�ل�شويدي ب��اأن �مل��رك��ز ق��د ق��ام ويف 
�إط������ار �ح��ت��ف��ال��ه ب���ال���ي���وم �ل��ع��امل��ي 
�شهاد�ت  لاإح�شاء وح�شوله على 
�ل���ت���م���ي���ز ب��ت��ن��ظ��ي��م �ل����ع����دي����د م��ن 
�أهمها عقد ور�شة عمل  �لفعاليات 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ب��ع��ن��و�ن ت��ع��زي��ز دور 
�العاميني يف �لتعامل مع �الرقام 
�الإح�����ش��ائ��ي��ة �ل��ر���ش��م��ي��ة ، ���ش��ارك 
و�شائل  خمتلف  عن  ممثلون  فيها 
�العام يف �لدولة، بهدف تطوير 
عاقة �لتعاون مع و�شائل �العام، 
ن��ظ��ر�ً ل��ل��دور �مل��ه��م �ل���ذي يقدمه 
�شو�ء  �الإح�شائي،  للعمل  �الع��ام 
�ال�شر�تيجية  �ل�شر�كة  جمال  يف 
بني �الإح�شاء و�العام باعتبارهما 
����ش��ا���س ع��م��ل��ي��ة �ن���ت���اج �مل��ع��ل��وم��ات 
للدور  للجمهور، وكذلك  ون�شرها 
�لذي يقوم به �العام كج�شر بني 
�الرقام �الح�شائية �لر�شمية وبني 
�لعمل  كون  �مل�شتخدمني،  جمهور 
�ملكونة  �لعنا�شر  �ح��د  �الع��ام��ي 
�حل��دي��ث��ة،  �الإح�����ش��ائ��ي��ة  للعملية 
ف��ه��و �ل�����ش��ري��ان �حل���ي���وي ل��ت��دف��ق 

�الح�شائية �لكلية لدولة �المار�ت 
�لعربية �ملتحدة ، بو�بة �ملنهجيات 
��شتخد�م  وم�����ش��روع  �الإح�����ش��ائ��ي��ة، 
ن��ظ��م �مل���ع���ل���وم���ات �جل���غ���ر�ف���ي���ة يف 

�عد�د �أطر �ملعاينة �الإح�شائية.
حيث يقوم م�شروع مركز �لبيانات 
�ل��ك��ل��ي��ة ل���ل���دول���ة ب���ت���وف���ر م��رك��ز 
تفاعلي لعر�س �لو�قع �الح�شائي 
ل���ل���دول���ة وف����ق �ف�����ش��ل �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�حل����دي����ث����ة، ب���ح���ي���ث ي���ت���م ت��ق��دمي 
�ل�������ش���ورة �الإح�������ش���ائ���ي���ة �ل��ك��ام��ل��ة 
�لقطاعات  ع��ن  �لبيانات  الأح���دث 
�الإح�����������ش�����ائ�����ي�����ة �الق����ت���������ش����ادي����ة 
و�لبيئية  و�ل�شكانية  و�الجتماعية 
جانب  �ىل  وكمياً  رقمياً  وغ��ره��ا 
ت���وف���ر خ���دم���ة �ل���ت���ن���ب���وؤ ب��ن��ت��ائ��ج 
�مل��وؤث��رة على حركة  �الف��ر����ش��ات 
لتمكني  �الح�����ش��ائ��ي��ة،  �ل���ظ���و�ه���ر 
متخذي �لقر�ر ور��شمي �ل�شيا�شات 
يف ه��ذه �مل��ج��االت م��ن تتبع �الآث��ار 
�ملرتبة على ذلك، وت�شم �شا�شات 
�ل���ع���ر����س ز�وي�������ة خ���ا����ش���ة ل��و���ش��ع 
�ل����دول����ة ع���ل���ى ق���ائ���م���ة �ل��رت��ي��ب 
مل��خ��ت��ل��ف �مل������ب������ادر�ت و�ل���ت���ق���اري���ر 
�ل����دول����ي����ة، ك���م���ا مي���ث���ل �مل�������ش���روع 
و�شيلة تقنية حديثة لبحث �ت�شاق 
�مل�����ش��ت��وى �لوطني  �ل��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى 
ومل���ت���اب���ع���ة �مل�������ش���وح �الإح�������ش���ائ���ي���ة 
�الإح�شائية  �الأعمال  من  وغرها 
و�شيلة  �مل�شروع  يعترب  و  ميد�نياً، 
مل��ت��اب��ع��ة م���ا ي��ن�����ش��ر ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى 
�ل��وط��ن��ي و �أي�������ش���اً مل���ا ي��ن�����ش��ر عن 
�ل����دول����ة م���ن ب���ي���ان���ات �إح�����ش��ائ��ي��ة 
باملنظمات  �خل��ا���ش��ة  �مل��و�ق��ع  ع��ل��ى 
يعترب  كما  �لدولية.  و  �الإقليمية 
�ملركز  مبادرة  لتنظيم  تقنية  �أد�ة 
الإن�شاء �ل�شبكة �لوطنية لاإح�شاء 
تدفق  عملية  ماأ�ش�شة  خ��ال  م��ن 

ملنهجيات وطرق �لعمل �الح�شائي، 
�لعمل  م��ن  �لتقليل  يف  �شت�شاهم 
�ملتز�يد  �العتماد  ل�شالح  �مليد�ين 
يف  �مل��ت��ط��ورة  �لتقنية  �لبنية  على 

�لدولة.
ب����اأن ح�شول  �ل�����ش��وي��دي  و�أ����ش���اف 
�ملركز على هذه �ل�شهاد�ت �لدولية 
و�مل���ق���دم���ة م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات ع��امل��ي��ة 
ملهنية  دولية  �شهادة  ي�شكل  عريقة 
ج��ه��ود �مل��رك��ز ع��ل��ى �م���ت���د�د رحلة 
�لتميز �ملوؤ�ش�شي �لتي �أطلقها �ملركز 
���ش��م��ن ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ت��ه وخ��ط��ط��ه 
مع  �ل��ف��ع��ال  وجت��اوب��ه  �لت�شغيلية 
توجيهات جمل�س �لوزر�ء �ملوقر يف 
جمال �لتطوير و�لتميز �ملوؤ�ش�شي، 
نحو  �ملركز  �شيا�شة  مع  و�ن�شجاماً 
�الرتقاء باأدو�ت �لعمل �الإح�شائية 
�مل��رك��ز على  و�لفنية يف  و�الإد�ري����ة 
�أ����ش�������س م��ه��ن��ي��ة ع���ال���ي���ة وحت���اك���ي 

ل��ل��ج��م��ي��ع، ل��ت��ع��زي��ز �الت�������ش���اق يف 
�الإح�شاء�ت �لر�شمية �ل�شادرة عن 
�لنظام �الإح�شائي �لوطني، بهدف 
و�ملهنية  �ل�شفافية  م��ب��د�أ  ت��ع��زي��ز 
للعاملني  �الإح�����ش��ائ��ي��ة  و�مل��ع��رف��ة 
�مل����رك����ز �ل���وط���ن���ي ل���اإح�������ش���اء  يف 
�ل��ن��ظ��ام  و�جل�����ه�����ات �الأخ���������رى يف 
�الإح�������ش���ائ���ي �ل���وط���ن���ي. وق�����د مت 
�طاق هذه �خلدمة للجمهور من 
�ملوقع �اللكروين �خلا�س  خال 
ب���ه���ا، ب���ه���دف ت��ط��وي��ر م��ن��ه��ج��ي��ات 
برنامج  لتنفيذ  �الإح�شائي  �لعمل 
خال  من  �لر�شمية،  �الإح�شاء�ت 
ت��وح��ي��د �مل�����ش��ط��ل��ح��ات و�مل��ف��اه��ي��م 
�الإح�شاء�ت  �إع��د�د  يف  �مل�شتخدمة 
�لر�شمية يف �لدولة و�آلية �حت�شاب 
م���وؤ����ش���ر�ت���ه���ا، وت���ط���وي���ر و�ت���اح���ة 
ك���اف���ة �الدل������ة �مل���ع���ي���اري���ة الإع�����د�د 
�الإح�����������ش�����اء�ت �ل���ر����ش���م���ي���ة وف���ق���اً 

•• دبي-الفجر:

�ل��دورة  فعاليات  �نطاق  �أكتوبر،   20 �مل��و�ف��ق  �الأح��د  �ليوم  دب��ي  ت�شهد 
�الأكرب و�الأ�شد  ، �حلدث  للتقنية  �أ�شبوع جيتك�س  �لثالثة و�لثاثني من 
نحو  مب�شاركة  باملنطقة،  و�الت�شاالت  �ملعلومات  تقنية  قطاع  يف  تاأثر�ً 
80 باملائة من �أبرز �شركات تقنية �ملعلومات و�أهمها يف �لعامل، وبح�شور 
و�شتعر�س  بلد�ً.   150 من  متخ�ش�س  ز�ئ��ر   130،000 عن  يزيد  ما 
�ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ارك��ة يف �حل����دث، �مل��ق��ام يف م��رك��ز دب���ي �ل��ت��ج��اري �لعاملي 
ما  �أح���دث  �أك��ت��وب��ر،   24 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  حتى  فعالياته  وت�شتمر 
�أمام �شانعي  �إليه �لقطاع �لتقني من خدمات ومنتجات مبتكرة  تو�شل 
�لقر�ر و�مل�شرين و�خلرب�ء و�ملهتمني من جميع �لقطاعات، عاوة على 
�ملعلومات و�الت�شاالت  و�ل��ر�أي من قطاع تقنية  �لفكر  �عتز�م كبار قادة 
يف  �مل�شاركني  مع  و�ل���روؤى  �الأف��ك��ار  وتبادل  �لتوجهات  �أح��دث  ��شتعر��س 
�حلدث �شمن عدد من �ملوؤمتر�ت و�ملنتديات �ملتخ�ش�شة، �لتي ي�شت�شيفها 
�أ�شبوع جيتك�س للتقنية ، �لذي تنعقد دورته هذ� �لعام حتت �شعار لنبدع 
معاً بتقنيات جديدة . وياأتي تنظيم مركز دبي �لتجاري �لعاملي للحدث 
�الأكرب من نوعه يف �شوء �الأرقام �لتي تتحدث عن زيادة متوقعة قدرها 
�ل�شرق  منطقة  يف  �ملزدهرة  �ملعلومات  تقنية  �شوق  حجم  يف  باملائة   5،5
ل�شركة  وف��ق��اً  دوالر،  مليار   192.9 �إىل  لت�شل   2013 ع��ام  �الأو���ش��ط 

�الأبحاث �ملتخ�ش�شة جارترن .

جيتك�س ي�سع معايري الريادة وتطوير الأعمال
دبي  م��رك��ز  يف  للرئي�س  �الأول  �ل��ن��ائ��ب  م��رم��ان��د،  ل��وه  تريك�شي  وق��ال��ت 
�ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي، �إن ت��وّج��ه��ات ق��ط��اع �الت�����ش��االت وت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات 

يتناول و�حدة من �أهّم �لق�شايا و�أكرثها �إحلاحاً يف قاع تقنية �ملعلومات 
�لعام  ه��ذ�  للتقنية  جيتك�س  �أ�شبوع  يو�شع  �أن  �ملقرر  وم��ن  و�الت�����ش��االت. 
قدرته على �الحتفاء باالبتكار ودعم �ملو�هب �ملحلية، من خال فعالية 
�لقطاع  ه��ذ�  يف  بالتمّيز  �شتحتفي  �ل��ت��ي   ، �ل�شحابية  �حلو�شبة  ج��و�ئ��ز 
�شتكون جو�ئز جيتك�س  �الأعمال، يف حني  �ملهمة يف قطاعات  و�إ�شهاماته 
للمنتجات �الأكرث �إثارة �أكرب حدث لتكرمي منجز�ت قطاع �الإلكرونيات 
�شيجري تنظيم م�شابقة خمترب جيتك�س  �ملنطقة. كما  �ال�شتهاكية يف 

للطلبة برعاية وز�رة �شوؤون �لرئا�شة بدولة 
�مل��ت��ح��دة، وب��ال��ت��ع��اون مع  �الإم����ار�ت �لعربية 
ج��وج��ل . و���ش��ت�����ش��ه��د �ل������دورة �حل��ال��ي��ة من 
�الحت���اد  �إط����اق  للتقنية  جيتك�س  �أ���ش��ب��وع 
�شل�شلة  �ملتنقلة  �الت�شاالت  الأنظمة  �لعاملي 
جمموعة  وه��ي   ،  360 موبايل  م��وؤمت��ر�ت 
�شتجمع  �الإقليمية  �مل��وؤمت��ر�ت  م��ن  ج��دي��دة 
�ل��ه��و�ت��ف  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �لتنفيذيني 
�ل���ن���ق���ال���ة، وو������ش����ع����ي �ل����ق����و�ن����ني �مل��ن��ظ��م��ة 
و�جل��ه��ات  �حل��ك��وم��ات،  وممثلي  لت�شغيلها، 
�ل��رق��اب��ي��ة. وي��ع��ود �إىل �حل���دث ك��ذل��ك ه��ذ� 
�ل���ع���ام م��ن��ت��دى �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات �ل��رق��م��ي��ة 
، ل��ي��ن��اق�����س �ل���ت���غ���ّر�ت �جل���ذري���ة �حل��ا���ش��ل��ة 
�الأع��م��ال  �ملّتبعة يف  و�ل��ق��و�ن��ني  �ل��ق��و�ع��د  يف 
�ل��ت��ج��اري��ة، وت��ع��ق��ي��د�ت �ل��ت��ع��ام��ل م��ع حقبة 
�مل�شتهلكني.  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ج���دي���دة 
�أعلى  م�شتقطباً  �حلكومة  قطاع  يعود  كما 

يف  �آخ���ر  جت���اري  ح��دث  ب���اأي  مقارنة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  م�شاركة 
�ملنطقة وحمققاً منو�ً بلغ 25 % يف عدد �مل�شاركات �حلمومية مقارنة 
بالعام �ملا�شي.  من جانبه، يجلب ق�شم تقنيات جيتك�س �ال�شتهاكية ، ذو 
�الأهمية �ملتز�يدة، جمموعة جذ�بة من �الأجهزة و�لربجميات و�مللحقات 
�لرفيهية، فيما ي�شتعّد قطاع �ل�شبكات و�الأمن للرحيب باأبرز �ل�شركات 
�لعاملية �ملخت�شة بتقنيات �لتحقق من �لهوية �حليوية، وحلول حماربة 

�لفرو�شات، و�أدو�ت �الأمن.

�لكبرة،  و�ل��ب��ي��ان��ات  �ل�شحابية،  و�حل��و���ش��ب��ة  �لتنقلية،  مثل  �جل��دي��دة، 
�ملعلومات  تقنية  بقطاع  �ملعنيني  �أو�شاط  يف  �شائعة  مفاهيم  حالياً  متثل 
يف  �لوحيد  �حل��دث  هو  للتقنية  جيتك�س  �أ�شبوع  �أن  موؤكدة  و�الت�شاالت، 
منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا وجنوب �آ�شيا، �لذي يقدم لزو�ره 
فهماً متعمقاً لتلك �ملفاهيم ومعرفة �شحيحة بكيفية �ال�شتفادة منها يف 
رفع �لعائد على �ال�شتثمار. و�أ�شافت لوه: ي�شتعّد �أ�شبوع جيتك�س للتقنية 
قطاع  يف  �الأعمال  وتطوير  �لفكرية  �لريادة  معاير  لو�شع  �أخ��رى  مرة 
�ل�شركات  من  �شو�ء  للجميع،  وتر�شيخها  و�الت�شاالت  �ملعلومات  تقنية 
�ل�شغرة �أو �ل�شركات �لكبرة متعددة �جلن�شيات، �أو �لهيئات �حلكومية 

�مل�شاركة يف �حلدث.

م�ساركات دولية 
وت�شهد دورة �لعام �حلايل م�شاركات دولية عديدة، كما ��شتقطبت عدد�ً 
من �مل�شاركني �جلدد، منهم دواَل مثل بارو�شيا و�لرب�زيل وفنلنده وكينيا 
�شربيا،  �ختيار  مت  وقد  و�أكر�نيا.  وتون�س  و�شلوفينيا  وليتو�نياو�شربيا 
�ل�شريك �لُقطري �لر�شمي الأ�شبوع جيتك�س للتقنية هذ� �لعام، يف �شوء 
�تفاقية �شر�كة وقعها مع مركز دبي �لتجاري �لعاملي مع �لهيئة �ل�شربية 
للرويج لا�شتثمار و�ل�شادر�ت، بهدف تعزيز �لرو�بط �لتجارية �لدولية 
و�الت�شاالت  �ملعلومات  تقنية  �شركات  من  كثر  ح�شور  م�شتوى  ورف��ع 

�ل�شربية �لو�عدة يف هذ� �حلدث �لعاملي �ملرموق.

فعاليات جديدة
�لكبرة  �لبيانات  موؤمتر  �الأوىل  للمرة  تقام  �لتي  �لفعاليات  �أب��رز  ومن 
، �ل��ذي ترعاه �شركتا ك��وم فولت و ه��و�وي ، وه��و �أول ح��دث قائم بذ�ته 

�ل���ب���ي���ان���ات ب���ني �مل���رك���ز وم�����ش��ادر 
م�شتوى  على  �ل�شجلية  �لبيانات 
�ملركز �شيوفر  و�أن  �لدولة، خا�شة 
من  متاحة  لتكون  �خل��دم��ة  ه��ذه 
خ�����ال حت��وي��ل��ه��ا ك��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى 
م��ب��ادر�ت  �شمن  �ملحمول  �لهاتف 
�ملركز للتجاوب �لفعال مع مبادرة 
�حلكومة �لذكية، و ت�شهيل عملية 
�ل�شيا�شات  ر�شم  و  �لقر�ر�ت  �تخاذ 
�ل��ت��ي ت�����ش��ه��م يف �رت���ق���اء وت��ط��وي��ر 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ىل ج��ان��ب ذل��ك مت �ط���اق بو�بة 
�ملنهجيات �الح�شائية و�لتي ت�شكل 
�مل���رج���ع �مل��ن��ه��ج��ي �ل��ر���ش��م��ي على 
توثيق  �ل��دول��ة يف جم��ال  م�شتوى 
و�لت�شنيفات  و�ملعاير  �ملنهجيات 
�الإح�����ش��ائ��ي��ة �ل��دول��ي��ة �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ب��االإ���ش��اف��ة ل��ت��ل��ك �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
�ملركز �لوطني لاإح�شاء و�إتاحتها 

و�لت�شانيف  �ل��دول��ي��ة  للتو�شيات 
و�أدل������ة �ل��رم��ي��ز �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
�إع����د�د �الإح�������ش���اء�ت �ل��ر���ش��م��ي��ة يف 
من  للجمهور  و�تاحتها  �ل��دول��ة. 
خ����ال م���وق���ع �ل���ك���روين ر���ش��م��ي 

ي�شرف عليه �ملركز.
و�أو������ش�����ح ����ش���ع���ادة �ل�������ش���وي���دي �ن 
����ش���ه���ادة م��ل��ت��زم��ون ب��ال��ت��م��ي��ز قد 
�شاهمت يف �طاق مبادرة متميزة 
��شتخد�م  مب�شروع  تتمثل  للمركز 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ن����ظ����م �مل���ع���ل���وم���ات 
و�ل�شجات   )GIS( �جلغر�فية 
�الإد�ري����������ة �مل���ك���ان���ي���ة يف �إن�������ش���اء و 
حت��دي��ث �إط����ار �الأ���ش��ر يف �ل��دول��ة، 
ح���ي���ث ي���ع���ت���رب ������ش����ت����خ����د�م ن��ظ��م 
وبالتحديد  �جلغر�فية  �ملعلومات 
الإن�������ش���اء �ط����ر �ح�����ش��ائ��ي��ة مب��ث��اب��ة 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ات �ل��ع��م��ل 
جديدة  ��شافة  وه��ي  �الح�شائي، 

يف اإطار احتفاله باليوم العاملي للإح�ساء

املركز ال�طني للإح�ساء يح�سل على �سهادة اجل�دة العاملية ملتزم�ن بالتميز من امل�ؤ�س�سة الأوروبية للج�دة

% من اأبرز �سركات تقنية املعلومات بح�سور خمت�سني من 150 دولة وم�ساركة 80 

الدورة الثالثة والثلث�ن من اأ�سب�ع جيتك�س للتقنية تنطلق الي�م

عام حكومة دبي �لذكية �أن ما مييز دورة هذ� �لعام من جيتك�س 
مع  متا�شيا  �لذكية  �لهو�تف  لتطبيقات  �ملتميزة  �لعرو�س  هو 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �لذكية  �حلكومة  مبادرة 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  حممد بن ر��شد 
�ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  وتنفيذ�  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
�آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حممد  ح��م��د�ن 
�لذكية.  للحكومة  �لتحول  ب�شرعة  دبي  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�مل��م��ت��دة على  ل���ز�ئ���ري من�شتنا  ���ش��ت��ت��اح  �أن���ه  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
م�شاحة تزيد على 2700 مر مربع بقاعة �ل�شيخ �شعيد رقم 
و�لتطبيقات  �خلدمات  �أحدث  على  لاطاع  ثمينة  فر�شة   3
�لعاملة  فرقنا  �جتهدت  �لتي  �لذكية  للهو�تف  �مل�شبوقة  غر 

•• دبي-وام:
ت�شارك حكومة دبي �لذكية يف معر�س �أ�شبوع جيتك�س للتقنية 
2013 مبجموعة من �لفعاليات وتطبيقات �لهو�تف �لذكية 
بهدف  �مل�شاركة  وت��اأت��ي  م��رة.  الأول  عنها  �شيعلن  �لتي  �ملميزة 
تعريف �جلمهور وقطاع �الأعمال و�لزو�ر و�جلهات �حلكومية 
و�مل��ه��ت��م��ني ب��اخل��دم��ات �الإل��ك��رون��ي��ة وب��ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ذك��ي��ة 
�جل���دي���دة �ل��ت��ي وف��رت��ه��ا ح��ك��وم��ة دب���ي �ل��ذك��ي��ة م��ب��ا���ش��رة على 
�لتو��شل  مو�قع  عرب  فعاليات  م��رة  الأول  تقدم  كما  من�شتها 
�الجتماعي توير و �إن�شتغر�م ت�شمل طرح م�شابقات للجمهور 
ر�شدت لها جو�ئز قيمة. وقال �شعادة �أحمد بن حميد�ن مدير 

�أخبارها وفعالياتها حلظة بلحظة  حكومة دبي لاطاع على 
�إم  �ال�شم  حتت  �إليه  �لو�شول  وميكن  بها  �الت�شال  وتفا�شيل 
دبي من متجر �أبل مل�شتخدمي �أجهزة �آي فون ..ويوفر �لتطبيق 
مز�يا عديدة منها �الطاع على �خلدمات �الإلكرونية �الأكرث 
 1600 م��ن  �أك���رث  �إىل خ��ر�ئ��ط  �ل��و���ش��ول  و�إم��ك��ان  ��شتخد�ما 
و�ملد�ر�س  و�مل�شت�شفيات  �ل�شيدليات  دبي مثل  مرفق حيوي يف 
ومر�كز �ل�شرطة ومر�كز �لت�شوق و�ملناطق �ل�شياحية و�لعياد�ت 
و�حلد�ئق �لعامة و�لبنوك و�إر�شال �النطباعات و�ل�شكاوى كما 
ميكن �مل�شتخدمني من تلقي �إخطار�ت باالأخبار �لتي تهمهم يف 
دبي و�لبحث عن �أي خدمة حكومية يف دليل �إجر�ء �خلدمات 

�حلكومية .

الإجنازها فور �الإع��ان عن بدء �لتحول �إىل �حلكومة �لذكية 
للم�شاهمة باإي�شال دبي �إىل مدينة �إبد�عية متكاملة قائمة على 
�ملعرفة يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين �إميانا منا بوجوب حتقيق 
حياة  ت�شهيل  يف  و�آم��ال��ه��ا  �لقيادة  لطموحات  ت�شتجيب  نتائج 
�لنا�س و�إ�شعادهم م�شر� �إىل �أن حكومة دبي �لذكية تعزز هذه 
�إعامية وتوعوية لرفع معدالت �الإقبال  �الإجن��از�ت بحمات 
على تبني �خلدمات �الإلكرونية و�لذكية وجعلها �خليار �الأول 
من�شة  و�شت�شهد  وج��ه��ده��م.  لوقتهم  ت��وف��ر�  �جل��م��ه��ور  �أم���ام 
�لذكية  �لتطبيقات  م��ن  ح��زم��ة  �إط���اق  �ل��ذك��ي��ة  دب��ي  حكومة 
و�ملبادر�ت �جلديدة ت�شمل تطبيق بو�بة �لهاتف �ملتحرك �إم دبي 
�لتطبيق �ملجاين �الأكرث �شمولية يف �لتو��شل مع دو�ئر وجهات 

�سديد ري حت�سد جائزة 
اإعادة التاأمني لعام 2013 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ف����ازت ���ش��رك��ة ���ش��دي��د ري ، �ال���ش��م 
�ل���ر�ئ���د يف جم���ال خ���دم���ات �إع����ادة 
و�شاطة  �شركة  بجائزة   ، �ل��ت��اأم��ني 
موؤمتر  يف   2013 �لتاأمني  �إع��ادة 
وح��ف��ل ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز �إن�����ش��ورك�����س 
�ل��ذي  �لعا�شر،  �ل�شنوي   2013
�الأول  ت�شرين   2 يف  دب��ي  يف  �أق��ي��م 
رعاية  حتت  �حلفل  �أقيم   2013
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 
م��ك��ت��وم ، ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي ووزي���ر 
�ملالية و�ل�شناعة يف دولة �الإمار�ت 
�ملتحدة، وجمع ح�شد من  �لعربية 
�لتاأمني،  �إع���ادة  �ل��ت��اأم��ني،  �شركات 
�ل���و����ش���ط���اء، �مل��ن��ظ��م��ني، وم���دي���ري 
و�ال�شت�شاريني  و�ملحامني  �ملخاطر 
و�لدولية،  �الإقليمية  �الأ�شو�ق  من 
ل����ت����ق����دي����ر �ل����ت����م����ي����ز وم���ن���اق�������ش���ة 
�الجت�����اه�����ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف ه���ذ� 

�ملجال.
تعليقا على ذلك قال �ل�شيد فريد 
�شديد �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
بهذه  �ل��ف��وز  ي�شرفنا   : ري  �شديد 
�جل������ائ������زة �مل�����رم�����وق�����ة، و����ش���ع���د�ء 
ط��و�ل  �ل�����ش��اق  بعملنا  ب���االع���ر�ف 
م�شتوى  �أعلى  على  �ل�شنو�ت  ه��ذه 
، و�أ���ش��اف: ه��ذه �جل��ائ��زة مل تكن 
مم��ك��ن��ة م���ن دون ف��ري��ق �خل����رب�ء 
و�مل��ه��ن��ي��ني ل��دي��ن��ا، �ل���ذي���ن م��ّك��ن��و� 
�ل�����ش��رك��ة م��ن دف���ع ح���دود �شناعة 
منطقة  يف  �لتاأمني  �إع��ادة  و�شاطة 
�نها حلظة فخر  �الأو�شط.  �ل�شرق 
ل�����ش��رك��ت��ن��ا ول�����ش��ن��اع��ة �ل��ت��اأم��ني يف 
ن�شكر  �أن  ون��ود   ، �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
�لتاأمني  �إع���ادة  وو�شطاء  عمائنا 

�لذين و�شعو� ثقتهم بنا 
وت��ن��اف�����ش��ت �مل��ن��ظ��م��ات و�ل�����ش��رك��ات 
17 ف��ئ��ة  ���ش��م��ن  �الأك�������رث مت����ي����ز�ً 
جو�ئز  توزيع  حفل  ويعّد  خمتلفة 
م��ن  ج�����زء   2013 �إن�������ش���ورك�������س 
�لتاأمني  �الأب����رز يف ق��ط��اع  �مل��وؤمت��ر 
�ل�����ذي ي�����ش��ت��ق��ط��ب جم��م��وع��ة من 
�مل�����ش��ال��ح و�شانعي  �أ���ش��ح��اب  ك��ب��ار 
قطاع  يف  �لنفوذ  و�أ�شحاب  �ل��ق��ر�ر 

�لتاأمني.
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اإح�ساء اأب�ظبي: انخفا�س اأ�سعار 13 جمم�عة من م�اد البناء خلل �سبتمرب
و�ملعتمدة  ب��ه  �ملرتبطة  �لقطاعات  م��ن  وغ��ره��ا  �لبناء  م���و�د  لقطاع 
عليه حيث تبني هذه �الإح�شاء�ت طائفة و��شعة من حتركات �الأ�شعار 
و�ملجموعات �الأكرث �رتفاعا و�الأكرث �نخفا�شا خال �لفرة �ملذكورة. 
و�أو�شح تقرير مركز �الإح�شاء �أن جمموعات مو�د �لبناء �شهدت تغر� 
ب�شهر  مقارنة   2013 �شبتمرب  خ��ال  �أ�شعارها  متو�شط  يف  طفيفا 
باملائة   2.7 بني  �الرتفاعات  ن�شبة  تر�وحت  حيث   2013 �أغ�شط�س 
ت��ر�وح��ت  بينما  �لعمالة  ملجموعة  ب��امل��ائ��ة   2.8 و  �خل�شب  ملجموعة 
 0.5 �أ�شاك للمبنى و  0.2 باملائة ملجموعة  ن�شبة �النخفا�شات بني 
جمموعة  �أ�شعار  متو�شط  �نخف�س  و  �لعازلة.  �مل��و�د  ملجموعة  باملائة 
�حلديد بن�شبة 0.4 باملائة خال �شهر �شبتمرب 2013 وذلك نتيجة 
�أ�شعار كابات  �نخفا�س بع�س بنود هذه �ملجموعة. و�نخف�س موؤ�شر 
�لكهرباء بن�شبة 0.3 باملائة خال �شهر �شبتمرب 2013 وذلك نتيجة 

•• اأبوظبي-وام:

�الإح�شائية  تقاريره  �أح���دث  �م�س  باأبوظبي  �الإح�����ش��اء  مركز  �أ���ش��در 
مت�شمنا  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �لبناء  م��و�د  باأ�شعار  و�خلا�شة  �ل�شهرية 
حتليا حلركة �أ�شعار مو�د �لبناء �لرئي�شية خال �شهر �شبتمرب و�لربع 
�لثالث من �لعام �حلايل. و�أ�شار �ملركز �إىل �أن هذ� �لتقرير يقدم حتليا 
حلركة متو�شط �أ�شعار مو�د �لبناء خال �لربع �لثالث و�شهر �شبتمرب 
من عام 2013 مقارنة بكل من �لربع �لثاين و�شهر �أغ�شط�س 2013 
2012 مما ي�شاعف من �الأهمية �لكبرة  و�لفر�ت نف�شها من عام 
�لتي يحظى بها هذ� �لتقرير �شمن �أهم �لن�شر�ت �الإح�شائية �ل�شادرة 
عن مركز �الإح�شاء حيث �إن ن�شر هذه �الإح�شاء�ت ي�شاعد �لقطاعني 
�حلكومي و�خلا�س و�لباحثني يف �لتخطيط و�تخاذ �لقر�ر�ت �لد�عمة 

�أج��ور  متو�شط  �رتفع  حني  يف  �ملجموعة.  ه��ذه  بنود  جميع  �نخفا�س 
مقارنة  ب��امل��ائ��ة   2.8 بن�شبة   2013 �شبتمرب  �شهر  خ��ال  �لعمالة 
ب�شهر �أغ�شط�س 2013 م�شر� �إىل �أن �شبب �الرتفاع هو �رتفاع �أجور 

�لنجارين وعمال �حلد�دة بن�شبة 10.0 باملائة لكل منهما. 
متو�شط  يف  �رت��ف��اع��ا  �شهدت  �خل�شب  جمموعة  �أن  �لتقرير  و�أو���ش��ح 
�أ�شعارها خال �شهر �شبتمرب 2013 مقارنة ب�شهر �أغ�شط�س 2013 
�الإح�شاء  �أكد تقرير مركز  و   . باملائة   2.7 ن�شبة �الرتفاع  وقد بلغت 
�أن ثاث ع�شرة جمموعة من جمموعات مو�د �لبناء �شجلت �نخفا�شا 
بالفرة  2013 مقارنة  �شبتمرب  �شهر  �أ�شعارها خال  يف متو�شطات 
نف�شها من �لعام �ل�شابق وتر�وحت ن�شبة �النخفا�س بني 0.5 باملائة 
�أهم هذه  11.8 باملائة ملجموعة �لطابوق. ومن  ملجموعة �الأ�شباغ و 
�لتغر�ت �أن متو�شط �أ�شعار جمموعة �لطابوق �نخف�س بن�شبة 11.8 

باملائة خال �شبتمرب 2013 مقارنة بالفرة ذ�تها من �لعام �ل�شابق 
وذلك ب�شبب �نخفا�س جميع بنود هذه �ملجموعة بن�شب تر�وحت بني 
�الأ�شاك  �أ�شعار  متو�شط  �نخف�س  و   . باملائة   17.3 و  باملائة   3.8
خال �شهر �شبتمرب 2013 مقارنة بالفرة نف�شها من �لعام �ل�شابق 
باملائة   9.5 بن�شبة  �ل�شكنية  �الأب���ر�ج  �الأ���ش��اك  جمموعة  وت�شدرتها 
تلتها جمموعة �الأ�شاك للمبنى و�الأ�شاك لل�شقة بن�شبة 7.7 باملائة 
و 3.2 باملائة على �لتو�يل. و �شهدت جمموعة معد�ت �لنقل �نخفا�شا 
ن�شبة  بلغت  وق��د   2013 �شبتمرب  �شهر  خ��ال  �أ�شعارها  متو�شط  يف 
 2013 عام  �لتغر خال  ن�شب  �إىل  م�شر�  باملائة   3.5 �النخفا�س 
عام  خ��ال  �النخفا�س  ن�شبة  ت��ر�وح��ت  حيث   2012 باأ�شهر  مقارنة 
يناير  �شهر  يف  باملائة  و4.0  مايو  �شهر  يف  باملائة   1.1 بني   2013

مقارنة بالعام �ل�شابق. 

مر�سد اأح�ال الأ�سرة امل�اطنة باأب�ظبي ي�سجل انخفا�سًا ن�سبيًا يف القرتا�س من البن�ك خلل الربع الثاين من العام احلايل 

موا�سفات تنفذ حملت تفتي�س ميدانية للتحقق من جودة و�سلمة الأجهزة الكهربائية املتداولة

تكثيف التعاون للمراقبة والتاأكد من خل� الأ�س�اق من املنتجات الرديئة والغري مطابقة للم�ا�سفات
 3 �شحب  �إىل  باالإ�شافة  ثاثية  مبقاب�س  تزويدها  ع��دم  ب�شبب  كهربائية 

�أنو�ع من �ملكيفات لعدم و�شع بطاقة كفاءة �لطاقة.
�أن  بالوكالة  �لهيئة  ع��ام  ب��دري مدير  �شالح  �ملهند�س حممد  �شعادة  وق��ال 
�إط��ار تكثيف جهود �لهيئة ملر�قبة �الأ�شو�ق ورفع  هذه �الإج��ر�ء�ت تاأتي يف 
خال  من  �مل�شتهلكني  حلماية  و�لتجار  �مل�شتهلكني  ل��دى  �لوعي  م�شتوى 
و�لنظام  �ملطابقة  �شهادة  على  �حلا�شلة  باملنتجات  �خلا�س  �الأ�شو�ق  م�شح 
من  �الإم���ار�ت  تكون  الأن  �لر�مية  �لدولة  لروؤية  حتقيقا  للقيا�س  �لوطني 
�لقائم بني هيئة  بالتعاون  و�أ�شاد    .  2021 �لعامل مع حلول  �أف�شل دول 
حلماية  و�ملحلية  �الحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �الإم����ار�ت 
تفعيل  على  مو��شفات  حر�س  موؤكد�  �لوطني  �القت�شاد  ودع��م  �مل�شتهلك 
�لرقابة على �ملنتجات �ملتد�ولة يف �أ�شو�ق �لدولة لتحقيق تناف�س �شريف بني 
�مل�شنعني و�لتجار مما ي�شهم بتعزيز �لثقة بالقطاعات �القت�شادية �ملختلفة 
ويدعم عملية جعل �الأ�شو�ق مثالية من حيث �جلودة وح�شن �الأد�ء وخلوها 
�لدولة.  �ملعتمدة يف  �الإلز�مية  �لفنية  للو�ئح  �ملطابقة  �لغر  �ملنتجات  من 
و�أ�شاف �أنه يجري بحث �الآليات �ملنا�شبة لتنظيم حمات م�شركة ملر�قبة 
و�ملتعاملني  و�لتجار  �مل�شتهلكني  لدى  �لوعي  م�شتوى  رفع  و�شبل  �الأ�شو�ق 

•• ابوظبي-الفجر: 

للمو��شفات  �الإم�����ار�ت  هيئة  ن��ف��ذت 
و�ملقايي�س مو��شفات حمات تفتي�س 
�لكهربائية  �الأج��ه��زة  على  ميد�نية 
�مل��ن��زل��ي��ة �مل��ت��د�ول��ة ب��اأ���ش��و�ق �ل��دول��ة 
�شمن �شل�شلة من �إجر�ء�ت �لتفتي�س 
�ل�شاملة �لتي تقوم بها �لهيئة للتاأكد 
من تو�فر معاير �ل�شامة و�جلودة 
لكافة �ملنتجات �الإ�شتهاكية �ملتد�ولة 
ب�����االأ������ش�����و�ق �مل���ح���ل���ي���ة وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا 

حممد  �ملهند�س  �شعادة  وق��ال  �لوطنية.  �اللز�مية  �لقيا�شية  للمو��شفات 
مو��شفات  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �الإم���ار�ت  هيئة  مديرعام  ب��دري  �شالح 
جاءت  �حلمات  هذه  �أن  �أم�س  �لهيئة  �أ�شدرته  �شحفي  بيان  يف  بالوكالة 
�ملنتجات  للتاأكد من مطابقة  �لتي تهدف  للهيئة  �لرقابية  �إطار�خلطة  يف 
�ملتد�ولة يف �ال�شو�ق للمو��شفات �المار�تية و�لتاأكد من ح�شول �ملنتجات 
على �شهادة مطابقة �شمن نظام تقومي �ملطابقة �المار�تي �أو عامة �جلودة 
بالتن�شيق  تقوم  مو��شفات  �أن  و�أ�شاف  �لطاقة.  كفاءة  وبطاقة  �المار�تية 
و�لتعاون مع �جلهات �لرقابية �ملحلية و�الحتادية بالتاأكد من خلو �أ�شو�ق 
�لدولة من �ملنتجات �ملقلدة و�لرديئة و�لغر مطابقة للمو��شفات �لوطنية 
�أن��ه مت  �إىل  و��شار  �لقطاعات.  بكافة  �لدولية  �ملعاير  �أف�شل  مع  �ملتو�فقة 
�جر�ء زيار�ت ميد�نية قام بها فنيون من �لهيئة �شملت �لعديد من �ملنافذ 
�لتجارية بعدة مناطق بالدولة مت خالها �إ�شد�ر 11 �إنذ�ر� و�شحب 34 
نوعا من �ملنتجات يف �إحدى �لزيار�ت كما مت �شحب 24 منتجا عبارة عن 
توفر  حيث  من  للمو��شفات  مطابقتها  لعدم  بالغاز  تعمل  ومو�قد  �أف��ر�ن 
�أن��و�ع من منتجات   5 ح�شا�شات الكت�شاف ت�شربات �لغاز ومت كذلك �شحب 

�لنتائج �أن �لن�شبة �الأكرب من �أرباب �الأ�شر �ملو�طنة �لذين يتح�شلون على 
دخول من غر �لعمل وفقا للم�شادر �ملذكورة يعتربون تلك �لدخول ذ�ت 
�ل�شابقة لا�شتطاع  �أ�شهر  �لثاثة  طبيعة منتظمة ب�شفة �شهرية خال 

باختافات ملمو�شة عن ��شتطاع �لر�أي خال �شهر مار�س 2013.
باملائة   8 من  قفز  �لعقار�ت  �يجار  بند  �ن  �ال�شتطاع  نتائج  �أظهرت  كما 
2013 فيما �نخف�شت ن�شبة  باملائة يف يونيو   28 �إىل   2013 يف مار�س 
�الأول  بالربع  مقارنة   2013 يونيو  يف  باملائة   7 بنحو  �مل���ز�رع  م�شاهمة 
�ل�شد�د فيما يتعلق  �ملتح�شلة وفقا لفرة  �الإي��ر�د�ت  �لن�شب من  وتختلف 
�ن  �ىل  �لنتائج  و�أ�شارت  للمز�رع.  بالن�شبة  �لزر�عية  و�ملو��شم  باالإيجار�ت 
متو�شط �الإنفاق �ل�شهري للثاثة �أ�شهر �ل�شابقة لا�شتطاع ل�شهر يونيو 
2013 بلغ نحو 22 �ألفا و 356 درهما مقارنة مع نحو 26 �ألفا و 293 
درهما خال �لثاثة �أ�شهر �ل�شابقة ال�شتطاع ر�أي �شهر مار�س 2013. 
وتو�شح �لنتائج �ن ن�شبة �الإنفاق على �ملاأكل و�مل�شرب و�لتبغ باالإ�شافة �إىل 
�الإنفاق على �مل�شكن من �إيجار ومياه وكهرباء وغاز و�ت�شاالت و�أثاث و�شيانة 
من  باملائة   43 نحو  متثل  �مل�شكن  م�شتلزمات  من  وغرها  خ��دم  ونفقات 

�إجمايل �الإنفاق يف �ملتو�شط خال �لثاثة �أ�شهر �ل�شابقة لا�شتطاع.
الإم��ارة   2008-2007 �الأ���ش��رة  و�إن��ف��اق  دخ��ل  م�شح  نتائج  مع  وباملقارنة 
بلغ  �لبندين  ذ�ت  على  �ملو�طنة  �الأ�شرة  �إنفاق  متو�شط  �أن  يت�شح  �أبوظبي 
�أمر طبيعي يف ظل �نخفا�س �الإيجار�ت بعد  55 باملائة تقريبا وهو  نحو 
�الأزمة �ملالية �لعاملية � و�أي�شا �نخفا�س �لرقم �لقيا�شي ال�شعار �مل�شتهلكني 

خال �لفرة �حلالية مقارنة بالفر�ت �لتي مت فيها تنفيذ �مل�شح.
�أفاد  �شكنهم  مبناطق  �ملو�طنة  �الأ�شر  تو�جه  �لتي  بامل�شكات  يتعلق  وفيما 
�أي��ة  م��ن  يعانون  باأنهم ال  �ملو�طنة  �الأ���ش��ر  �أرب���اب  م��ن  باملائة  ر83   1 نحو 
م�شكات بينما �فادت �لن�شبة �ملتبقية 9 ر16 باملائة فقط باأنهم يعانون من 
م�شكات مبناطق �شكنهم. �أما على م�شتوى �ملناطق �لثاث الإمارة �أبوظبي 
جاءت �ملنطقة �لغربية من �أكرث �ملناطق �لتي يو�جه فيها �شكانها من �الأ�شر 
9 ر41 باملائة بينما كانت تلك  �ملو�طنة م�شكات مبناطق �شكنهم بن�شبة 
مدينة  يف  باملائة  ر12   4 ونحو  �لعني  مدينة  يف  باملائة  ر15   7 �لن�شبة 
�أبوظبي. و��شتمرت نف�س �مل�شكات �لتي تو�جه �الأ�شر �ملو�طنة �لذين يرو� 
�أن هناك م�شكات مبناطق �شكنهم و�لتي مت ر�شدها يف عام 2012 ما بني 
�أماكن  توفر  و�لكهرباء وعدم  �ل�شحي  و�ل�شرف  بالطرق  تتعلق  م�شكات 
ترفيهية لعائاتهم بجانب عدم توفر �خلدمات �لتعليمية و�ل�شحية ب�شكل 
ي�شبب  بجو�رهم مما  �لعز�ب  �شكن  تز�يد  �شكو�هم من  �إىل  باالإ�شافة  عام 
لهم يف �أوقات كثرة �إزعاجا كما �أفادت بع�س �الأ�شر عن �شكو�هم من وجود 

بع�س �حل�شر�ت و�لقو�ر�س يف �أماكن �شكنهم. 

•• اأبوظبي -وام:

بلغت ن�شبة �أرباب �الأ�شر �ملو�طنة يف �إمارة �أبوظبي �ملقر�شني من �لبنوك 
و�مل�شارف 55.8 باملائة وفقا الإجاباتهم على ��شتطاع �شهر يونيو 2013 
مر�شد  الع��د�د  �القت�شادية  �لتنمية  بد�ئرة  �لدر��شات  �إد�رة  �أجرته  �ل��ذي 
�لعام �جلاري  �لثاين من  للربع  �أبوظبي  �إم��ارة  �ملو�طنة يف  �ال�شرة  �أح��و�ل 
�المر �لذي يعك�س �نخفا�شا يف ن�شبة �ملقر�شني مقارنة بنتائج �ال�شتطاع 
باملائة   62 نحو  ف��اإن  للنتائج  ووفقا  �جل��اري.  �لعام  من  �ل�شابقة  لل�شهور 
من �مل�شتجيبني بالعينة �أرجعو� �ل�شبب �لرئي�شي يف ح�شولهم على قر�س 
ل�شر�ء �ل�شيار�ت ونحو 25 باملائة من �أجل �شر�ء منزل لاأ�شرة ون�شبة 7 
�ملو�طنة يف  �الأ�شرة  �نفاق  باملائة لل�شفر فيما بلغ  �ل��زو�ج و4  باملائة بهدف 
�ملتو�شط خال �شهر مايو �ملا�شي نحو 22 �ألفا و960 درهما مقارنة مع 
نحو 20 �لفا و 652 درهما يف �ملتو�شط خال �شهر مار�س �ملا�شي ليعك�س 
و�أ���ش��ارت نتائج  �أع��ل��ى ع��ن م��ا �شبق.  زي���ادة يف نفقات �الأ���ش��رة عند م�شتوى 
باملائة   67.6 �ملو�طنة  �الأ�شر  ن�شبة  �رتفاع  �إىل   2013 يونيو  ��شتطاع 
�لتي تتوقع �رتفاع نفقاتها �ل�شهرية خال �لربع �لثالث من عام 2013 
بينما ترى نحو 29 باملائة من �لعينة �ملبحوثة عدم حدوث �ي زيادة على 
�أن نتائج ��شتطاع ر�أي �الأ�شر �ملو�طنة يف �شهر  م�شتويات �الإنفاق يف حني 
مار�س 2013 كانت مغايرة حيث بلغت �لن�شبة نحو 4 ر53 باملائة ونحو 
4 ر43 باملائة على �لتو�يل. ويرجع هذ� ب�شبب توقعات �ال�شر �ملو�طنة �إىل 
�رتفاع �لنفقات �ال�شتهاكية خال �لربع �لثاين ب�شب دخول �شهر رم�شان 
6 ر32  �ل�شفر فيما هناك نحو  �الإج��ازة وما يتبعه من م�شاريف  وف��رة 
باملائة من �الأ�شر �ملو�طنة يف �إمارة �أبوظبي لديها �أبناء يدر�شون يف مد�ر�س 
�أو معاهد �أو جامعات د�خل �لدولة على نفقاتهم �خلا�شة حيث بلغ متو�شط 
�ألفا و505 در�هم   42 �لدولة نحو  �لتعليم د�خل  �الأ�شر على  �إنفاق تلك 
�شنويا فيما بلغ متو�شط �إنفاقها على �لتعليم خارج �لدولة نحو 50 �ألف 
درهم �شنويا بينما هناك نحو 1 ر28 باملائة من �الأ�شر �ملو�طنة لديها �أبناء 
�لدرو�س  على  �الأ�شرة  �إنفاق  متو�شط  بلغ  حيث  خ�شو�شية  درو�شا  يتلقون 
�خل�شو�شية خال �لثاثة �أ�شهر �ل�شابقة ال�شتطاع �لر�أي نحو 6224 
درهما. وجاء يف نتائج مر�شد �حو�ل �ال�شرة �ملو�طنة للربع �لثاين من �لعام 
�جلاري �إن متو�شط عدد �خلطوط �لهاتفية �لثابتة لرب �الأ�شرة نحو خط 
خطوط   4 بنحو  �ملتحركة  �لهاتفية  �خلطوط  عدد  متو�شط  بينما  و�ح��د 
�ال�شهر  �لثاثة  ف��رة  خ��ال  �لثابت  �لهاتف  فو�تر  قيمة  بلغت  حني  يف 
وبلغت قيمة فو�تر  درهما   155 و  �أل��ف  �ل��ر�أي نحو  �ل�شابقة ال�شتطاع 
�لهاتف �ملتحرك خال نف�س �لفرة نحو �أربعة �آالف و259 درهما وهناك 

���ش��روري��ة ال ميكن  �شلع  لكونها  نظر�  وذل��ك  �أ�شعارها  �رت��ف��اع  م��ن  �ل��رغ��م 
�ال�شتغناء عنها فيما عربت ن�شبة قليلة من �مل�شتجيبني عن �إحالهم �أنو�ع 
�أخرى من نف�س �ل�شلعة ذ�ت جودة �أقل و�أ�شعار �أقل كما عربت ن�شبة قليلة 
�أي�شا عن قيامها بر�شيد ��شتهاكها من �ل�شلع �لتي �رتفعت �أ�شعارها من 
�شلع  من  ��شتهاكها  بر�شيد  قامت  للغاية  قليلة  ون�شبة  نظرهم  وجهة 
�لزينة  و�أدو�ت  �مللبو�شات  �شلع  مبجموعة  يتعلق  وفيما  �أخ��رى.  وخدمات 
�شلع  �أ�شعار  يف  بالتغر�ت  �ملو�طنني  �در�ك  �رتفاع  �لعام  �ملوؤ�شر  عك�س  فقد 
�مللبو�شات و�أدو�ت �لزينة خال �لربع �لثاين من عام 2013 مقارنة بنف�س 
�لفرة من عام 2012 فقد بلغ قيمة �ملوؤ�شر �لعام لتلك �ملجموعة خال 
نقاط   4 م��ق��د�ره  بارتفاع  نقطة   78 نحو   2013 ع��ام  �لثاين من  �لربع 
مقارنة مع �لربع نف�شه من عام 2012. و�أ�شار نحو 56 باملائة من �أرباب 
بينما عربت نحو  �ملاب�س وم�شتماتها  �أ�شعار  �رتفاع  �ىل  �ملبحوثة  �الأ�شر 
 2 �الأ�شعار وعرب نحو  بثبات  �ملبحوثة عن �شعورها  �لعينة  باملائة من   42
باملائة فقط من �لعينة عن �نخفا�س �الأ�شعار و�أكدت ن�شبة 31 باملائة من 
�لعينة �ملبحوثة من �الأ�شر �ملو�طنة �لذين �شاحبهم �ل�شعور بارتفاع �أ�شعار 
من  كبرة  ن�شبة  و�أ�شارت  منها.  ��شتهاكها  بتخفي�س  قيامها  �ل�شلع  تلك 
و�لزينة  �لعطور  �شلع  �إز�ء  �ال�شتهاكي  وعيها  �رتفاع  �ىل  �ملو�طنة  �الأ�شر 
ب�شكل خا�س حيث �أكد 52 باملائة من �مل�شتجيبني �لذين �شاحبهم �ل�شعور 
بارتفاع �أ�شعار تلك �ل�شلع قيامهم بتخفي�س ��شتهاكهم منها يف حني �أ�شار 
30 باملائة منهم �ىل ��شتمر�رهم يف ��شتهاك �ل�شلعة بنف�س �لكمية  نحو 
الأنها من وجهة نظرهم �شلعة �أ�شا�شية و�أفاد نحو 18 باملائة با�شتمر�ر�هم 
يف ��شتهاك نف�س �لكمية لكن بجودة و�شعر �أقل. وفيما يتعلق مبجموعة 
بالتغر�ت  �ملو�طنني  �إدر�ك  �رتفع  �الأجل فقد  �ال�شتهاكية طويلة  �ل�شلع 
عام  من  �لثاين  �لربع  خال  �الأج��ل  طويلة  �ال�شتهاكية  �ل�شلع  �أ�شعار  يف 
�ملوؤ�شر  �رتفعت قيمة  2012 حيث  �لربع من عام  2013 مقارنة بنف�س 
�لعام لتلك �ملجموعة خال �لربع �لثاين من عام 2013 بنحو 6 نقاط 
نحو  �ملوؤ�شر  قيمة  بلغت  حيث   2012 ع��ام  م��ن  نف�شه  �ل��رب��ع  م��ع  مقارنة 
�ال�شتطاع  نتائج  و�أظهرت  �لتو�يل.   على  نقطة   66 ونحو  نقطة   72
�ملو�طنة نحو  �الأ���ش��رة  �لذين لديهم عمل د�خ��ل  �الأف���ر�د  �أن متو�شط ع��دد 
�ملو�طنة  �الأ�شر  من  باملائة  ر34   3 ن�شبة  �أن  �لنتائج  �أظهرت  كما  فرد   2
لهم.  �لرئي�شي  �لعمل  بدخل بخاف  يتمتع  �الأق��ل  و�ح��د على  فرد  لديها 
وعك�شت �لنتائج �عتماد �شريحة كبرة من �أرباب �الأ�شر �ملو�طنة يف دخولها 
�الأخرى من غر �لعمل على �الير�د �ملتح�شل نظر �الإيجار�ت �ملتح�شلة 
من �لعقار�ت �ململوكة لهم باالإ�شافة �إىل بيع �ملحا�شيل �لزر�عية و�ملنتجات 
�حليو�نية باملز�رع �خلا�شة باالأ�شر �ملو�طنة و �ملعا�س �لتقاعدي. و�أظهرت 

بتبديل هو�تفهم  ق��ام��و�  �مل��و�ط��ن��ة  �الأ���ش��ر  �أرب���اب  م��ن  باملائة  ر39   4 نحو 
�ملتحركة خال فرة �لثاثة �أ�شهر �ل�شابقة ال�شتطاع �لر�أي. كما جاء يف 
�ال�شتطاع �إن 4 ر84 باملائة من �لعينة �ملبحوثة لاأ�شر �ملو�طنة ميتلكون 
�ن  �ىل  ..م�شر�  مل�شاكنهم  م�شتاأجرون  باملائة  ر15   6 ون�شبة  م�شاكنهم 
24.9 باملائة يتمتعون مبز�يا �ل�شكن من جهة �لعمل و�لذي ميثل نحو 6 
ر90 باملائة من �لقيمة �الإيجارية للم�شكن فيما بلغ متو�شط قيمة �الإيجار 
�آالف و422 درهم �شهريا. وح�شب   10 �مل�شتاأجرة نحو  �ل�شهري للوحدة 
�ل��ع��ام خال  �الأ���ش��ع��ار  ف���اإن موؤ�شر  �مل��و�ط��ن��ة  �أح���و�ل �ال���ش��رة  نتائج مر�شد 
4 نقاط  74 نقطة بارتفاع قدره  2013 بلغ نحو  �لربع �لثاين من عام 
�الأ�شر  �أرب��اب  �شعور  �زد�د  حيث   2012 ع��ام  من  نف�شه  �لربع  مع  مقارنة 
�شهر  ��شتطاع  �لغذ�ئية خال  �ل�شلع  �أ�شعار  بارتفاع ملحوظ يف  �ملو�طنة 
يونيو 2013 مقارنة مع �ال�شتطاع �لذي مت تنفيذه خال �ل�شهر نف�شه 
�ملوؤ�شر و�ملتمثلة يف �شلع �حلبوب و�للحوم  2012 و�لتي يقي�شها  من عام 

باأنو�عها و�لزيوت و�لدهون و�الألبان وم�شتقاتها و�ل�شكر .
الأ�شعار  �لقيا�شي  �ل��رق��م  م��ع  �ل���ر�أي  ��شتطاعات  نتائج  رب��ط  على  وب��ن��اء 
ت�شر  �لفرة  نف�س  خال  �أبوظبي  �إح�شاء  مركز  عن  و�ل�شادر  �مل�شتهلك 
�مل�شتهلك  الأ�شعار  �لقيا�شي  �لرقم  بلغ  عندما  طفيف  تباطوؤ  �إىل  �الأرق���ام 
ملجموعة �الأغذية نحو 99 ر139 نقطة خال �شهر يونيو 2013 مقارنة 

مع نحو 3 ر140 نقطة خال �ل�شهر نف�شه من عام 2012.
كما عربت �لعينة �ملبحوثة من �أرباب �الأ�شر �ملو�طنة عن �رتفاع �أ�شعار �شلع 
مع  مقارنة   2013 عام  من  �لثاين  �لربع  خال  وم�شتماتها  �مللبو�شات 
بارتفاع  �ملو�طنة  �الأ�شر  �أرب��اب  �شعور  و�أي�شا   2012 عام  نف�شه من  �لربع 
عام  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��رب��ع  خ��ال  �الأج���ل  �ال�شتهاكية طويلة  �ل�شلع  �أ���ش��ع��ار 

.2012 عام  من  نف�شه  �لربع  مع  مقارنة   2013
وفيما يتعلق بنتائج موؤ�شر ثقة �مل�شتهلك و�لذي �شهد حت�شنا يف قيمة �ملوؤ�شر 
�لفرعي للمو�طنني �خلا�س مبجموعة �ل�شلع �ال�شتهاكية طويلة �الأجل 
 2013 يونيو  �شهر  خ��ال  نقطة  ر97   44 نحو  �ملوؤ�شر  قيمة  بلغ  حيث 
وم��ن وجهة نظر  يونيو.  �شهر  خ��ال  نقطة  ر102   28 نحو  مقارنة مع 
�أ�شعار  �أكرث �الرتفاعات يف  فاإن  �ملو�طنة  �الأ�شر  �أرب��اب  �ملبحوثة من  �لعينة 
�ل�شابقة  �ل�شلع �لغذ�ئية خال حلظة �ال�شتبيان مقارنة باالأ�شهر �لثاث 
متثلت يف �ل��ل��ح��وم ب��اأن��و�ع��ه��ا. وح���ول ���ش��وؤ�ل �الأ���ش��ر �مل��و�ط��ن��ة ع��ن منطهم 
مطابقة  �لنتائج  ج��اءت  �لغذ�ئية  �ل�شلع  �أ�شعار  �رت��ف��اع  ح��ال  �ال�شتهاكي 
لنتائج ��شتطاع �لر�أي خال �شهر مار�س 2013 باأنه لي�س هناك تغر� 
طر�أ على منط �ال�شتهاك �نخفا�س يف �ال�شتهاك لدى �لن�شبة �لكربى 
�لكمية على  نف�س  با�شتهاك  �الأ�شر قامت  �إن معظم  �ملبحوثني حيث  من 

باأ�شو�ق �لدولة ليعرف كل طرف حقوقه وو�جباته ل�شمان حتقيق �أق�شى 
بالدولة من خال تنظيم  �ملقدمة  �ملنتجات و�خلدمات  درجات �جلودة يف 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  بني  �جلهود  بت�شافر  و�شاملة  منظمة  توعية  بر�مج 
و�لعامة و�خلا�شة �ملعنية. و �أ�شار�إىل �أن �إد�رة �شئون �ملطابقة بهيئة �الإمار�ت 
ملجموعة  ميد�نية  عملية  تدريبات  باإجر�ء  قامت  و�ملقايي�س  للمو��شفات 
�ملنزلية  �لكهربائية  �الأجهزة  ج��ودة  من  �لتحقق  كيفية  على  �ملفت�شني  من 
و منتجات زيوت �لتزييت و �لديزل �ملتد�ولة باالأ�شو�ق و�كت�شاف �ملنتجات 
خال  م��ن  �الم��ار�ت��ي��ة  �الل��ز�م��ي��ة  �لقيا�شية  للمو��شفات  مطابقة  �ل��غ��ر 
تنفيذ حمات م�شركة لعدد من منافذ �لبيع و�ملحال �لتجارية مو�شحا 
�لتدريب ب�شرح نظري الإج���ر�ء�ت �لتحقق من ج��ودة �الأجهزة  �أن��ه مت بدء 
بنودها  بكامل  �ل��دي��زل  و  �لتزييت  زي��وت  منتجات  و  �ملنزلية  �لكهربائية 
عملية  �ختبار�ت  من  �ختبار  لكل  �ملفت�شني  قبل  من  �لقر�ر  �تخاذ  وكيفية 
�لتحقق ثم مت �جر�ء �لتحقق �لعملي لتلك �ملنتجات من قبل �ملدربني ليبد�أ 
مر�ت  ولعدة  بالتتايل  �لعملي  �لتحقق  باإجر�ء  جميعهم  �ملتدربني  بعدها 
مغطياً �الجر�ء من �لبد�ية وحتى عملية ��شد�ر �شهاد�ت �ملطابقة وو�شع 

بطاقات �لبيان على �الأجهزة.

توجيه اإنذارات و�سحب العديد من املنتجات املخالفة
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البقاء على �سدة ريادة قطاع الت�سالت هدفنا الأ�سا�سي، ول تفريط فيه
ن�سبة تو�سيل �سبكة الأليلف ال�سوئية للمنازل جاوزت الـ80 % 

•• ابوظبي-الفجر:

قال �ملهند�س �شالح عبد�هلل �لعبدوىل 
�الم��ار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
لات�شاالت – �ت�شاالت يف حو�ر �شامل 
وم��وؤمت��ر  م��ع��ر���س  �إن���ط���اق  مبنا�شبة 
جيتك�س 2013 �أن �ملوؤ�ش�شة قد �أر�شت 
ق���و�ع���د �ل����ري����ادة ل��ق��ط��اع �الت�����ش��االت 
ف��ى �ل���دول���ة ، وع��م��دت خ���ال �ل��ف��رة 
�ل�شوقية  ح�شتها  تعظيم  �إىل  �ملا�شية 
دون تفريط يف �أ�شبقية �لطرح وجودة 
ي�شار  ر�ئعا  مثًا  قدمت  فيما   ، �ملنتج 
ل����ه ب���ال���ب���ن���ان ف����ى �ل�������ش���ر ن���ح���و ه���ذ� 
�شريعة  �الأ�شبقية بخطاً  �لتقدم وهذه 

ومتو�زية.
وعلى �ل�شعيد �لت�شويقي قال �لعبدويل 
�إن �ت�شاالت عكفت خال �لعام ون�شف 
�حلثيثة  �لدر��شة  على  �ملن�شرم  �لعام 
لهيكلة �ل�شر�ئح �ملكونة لعمائها من 
م���و�ط���ن���ني وم��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �خ��ت��اف 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م وع���اد�ت���ه���م �ل�����ش��ر�ئ��ي��ة 
وجن�شياتهم، ومن ثم جنحت يف �عادة 
لتائم  ومنتجاتها  خدماتها  هيكلة 
م�شتفيدة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  �ل��ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
بذلك من خرب�تها �ملر�كمة فى قطاع 
�لت�شويق ، ومعتمدة على �شبكاتها �لتى 
�الأح���دث عاملياً من حيث �جل��ودة  تعد 

و�لنوعية و�لتغطية .
�ملتحرك  �لهاتف  �شبكات  جانب  وعلى 
�ت�����ش��االت تغطي  �ن  �ل��ع��ب��دويل  ق���ال 
ب��ط��ب��ي��ع��ة �حل����ال ك���ل �أر�����ش���ي �ل��دول��ة 
�لثاين  �جليلني  ب�شبكتي  يتعلق  فيما 
�أكرثمن  حاليا  تغطي  فيما  و�لثالث، 
بال�شكان  �ملاأهولة  �مل�شاحة  من   85%
ب�شبكة �جليل �لر�بع �لتى تعرف باإ�شم 

 .4G LTE
�لعبدويل  �شالح  �ملهند�س  �أك���د  فيما 
�����ش���ت���ع���د�د �ت�������ش���االت ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
حت���ق���ي���ق ه������دف �حل����ك����وم����ة �ل���ذك���ي���ة 
طرحه  �ل��ذي  �لزمني  �الإط���ار  و�شمن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
رع��اه �هلل م�شيًفا  دب��ي  �ل����وزر�ء حاكم 
ب��ن��ى  م����ن  �مل���وؤ����ش�������ش���ة وم��امت��ت��ل��ك��ه  �أن 
للو�شول  توؤهل  �مل�شتوى  حتتية عالية 
�لزمني  �ملقيا�س  وف��ق  ذك��ي��ة  حلكومة 

�لذي طرح م�شبقاً.
وحت�������دث �ل����ع����ب����دويل ع����ن ك���ث���ر م��ن 
�لق�شايا ذ�ت �ل�شلة بقطاع �الت�شاالت 
بدء  مبنا�شبة  �شامل  ح��و�ر  فى  �ملحلي 
 2013 م��ومت��ر وم��ع��ر���س ج��ي��ت��ك�����س 

هذه تفا�شيله :
* ي���ع���د م����وؤمت����ر وم���ع���ر����س ج��ي��ت��ك�����س 
ب���د�ي���ًة ل��ت��ق��ومي ق��ط��اع �الت�����ش��االت يف 
�الإقليمي.  �ل�شعيد  وعلى  بل  �لدولة، 
وع��ودت��ن��ا �ت�����ش��االت ع��ل��ى ت��ق��دمي كل 
جديد مبنا�شبة �نطاق فعالياته. فما 
هذ�  �ت�شاالت  �شتقدمه  �لذي  �جلديد 
�لعام؟ وما هي �أهمية �مل�شاركة يف هذ� 

�حلدث؟
م��ع��ر���س جايتك�س  �ت�����ش��االت  �أول����ت   -
�الأوىل  �نطاقته  منذ  خا�شة  �همية 
وح���ر����ش���ت ع���ل���ى �ل���������دو�م ع���ل���ى دع���م 
دوم��اً  وكانت  فيها،  و�مل�شاركة  �جناحه 
م�شاركة �ت�شاالت تعك�س ترجمة فعلية 
الأحدث �لتوجهات يف قطاع �الت�شاالت 

على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي.
وه����ذ� �ل���ع���ام ح��ر���ش��ت �ت�����ش��االت على 
و�خلدمات  �حللول  �أح��دث  ��شتعر��س 
�ل��ذك��ي��ة، حت��ت ���ش��ع��ار م��ع��اً ن��ح��و ع��امل 
�أذكي . وياأتي هذ� �لتوجه متا�شياً مع 
�ال�شر�تيجية �لتي تنتهجها �ت�شاالت 
خدمات  م��زود  �إىل  للتحول  و�ل��ه��ادف��ة 
�ملعلومات  تكنولوجيا  حللول  متكاملة 
و�الت�������ش���ال، ب��ح��ي��ث ت���وف���ر �خل���دم���ات 
للعماء  �لذكية  و�حللول  �مل�شتقبلية 
وت���دع���م �الب���ت���ك���ار يف دول����ة �الإم������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة. 
فنحن نعي متاماً �همية دور �ت�شاالت 
متكاملة  تو��شل  لبيئة  �لتاأ�شي�س  يف 
تخدم �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات و�ملجتمع، وما 
ت�شطلع به يف قيادة قطاع �الت�شاالت 
�مل�شتقبل  نحو  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاع  وجتهيز 
�لتي  و�البتكار�ت  و�حللول  باخلدمات 

تهيئ لغٍد �أف�شل. 
* �أع��ل��ن��ت��م يف وق����ت ���ش��اب��ق م���ن �ل��ع��ام 
�جل���ارى ع��ن �ح��ت��ال �ل��دول��ة �ملرتبة 

���ش��ب��ك��ة  ت���و����ش���ي���ل  ح���ي���ث  م����ن  �الوىل 
�لدولة  يف  للمنازل  �لب�شرية  �اللياف 
بن�شبة �نت�شار بلغت 72 % فهل هذه 
�لن�شبة مر�شحة للزيادة خال �لفرة 

�لقادمة ؟
- ت�����ش��درت دول����ة �الم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
الأعلى  بتحقيقها  �لعامل  دول  �ملتحدة 
ن�شبة ن��ف��اذ ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي يف 
ت��و���ش��ي��ل ���ش��ب��ك��ة �الأل����ي����اف �ل�����ش��وئ��ي��ة 
�لعاملي  �الإجن���از  ه��ذ�  وي��اأت��ي  للمنازل، 
نتيجة لا�شتثمار �لكبر �لذي وجهته 
موؤ�ش�شة �الإمار�ت لات�شاالت �ت�شاالت 
�ل�شوئية،  �الأل��ي��اف  �شبكة  م�شاريع  يف 
لهذه  �ال�شتثمار�ت  حجم  ج��اوز  حيث 
�ل�شبكة �ل� 19 مليار درهم حتى �الآن.  
وجاء هذ� �الإعان يف تقرير للمجل�س 
�لو��شلة  �ل�شوئية  ل��األ��ي��اف  �ل��ع��امل��ي 
 )FTTH Council( ل��ل��م��ن��ازل 
و�ل�����ذي �أظ���ه���ر ت��رب��ع دول����ة �الإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة على ر�أ�س قائمة �لدول 
�لتي متتلك �شبكات �الألياف �ل�شوئية 
 72% بربطها  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
�الألياف  ب�شبكة  �لدولة  يف  �ملنازل  من 
�ل�شوئية )وذلك �إبان �إعد�د �لتقرير(، 
حققتها  �لتي  �لن�شب  بذلك  متخطية 
دول �أمريكا و�أوروبا و�آ�شيا حيث �حتلت 
�الإمار�ت مرتبة �ل�شد�رة وبفارق كبر 
و�ليابان  �جلنوبية  ك��وري��ا  ع��ن  ن�شبياً 
وفرن�شا،  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  ورو���ش��ي��ا 
ل��ت��ح��ت��ل م��وق��ع �ل�������ش���د�رة ب���ني ب��ل��د�ن 

�لعامل. 
ه��ذ�  يف  �الإم���ار�ت���ي  �ل��ت��ف��وق  ويكت�شب 
�مل��ج��ال قيمة خا�شة يف ظ��ل ع��دد من 

�العتبار�ت �ملهمة، هي:
ت�شّدرته  �ل���ذي  �لت�شنيف  �إن   : �أواًل   
�لدولة ي�شتمل على قائمة ت�شم فقط 
�ل����دول �ل��ت��ي و���ش��ل فيها ع���دد �مل��ن��ازل 
�ل�شوئية  �الألياف  بخدمات  �ملربوطة 
�إجمايل  م��ن  �أك��رث  �أو   1% ن�شبة  �إىل 
عديدة  دواًل  هناك  �أن  وبرغم  �مل��ن��ازل، 
�ل��دول  ف���اإن  �مل��ج��ال،  ذل��ك  ت�شتثمر يف 
�ل�شرط  هذ�  ��شتيفاء  يف  جنحت  �لتي 
ال يتخطى عددها حتى �الآن 36 دولة 

حول �لعامل.
�لقائمة  تت�شّدر  �الإم����ار�ت  �أن  ث��ان��ي��اً: 
�أق���رب  ع��ن  ن�شبياً  ك��ب��ر�ً  ي��ع��ّد  ب��ف��ارق 
�لتي  �جلنوبية  كوريا  وهي  �ملناف�شني، 
تاأتي يف �ملرتبة �لثانية �شمن �لت�شنيف 
ن���ف�������ش���ه، ح���ي���ث ت���ب���ل���غ ن�����ش��ب��ة �مل����ن����ازل 
�ل�شوئية  �الأل��ي��اف  ب�شبكات  �ملو�شولة 
فيها نحو %57 من �إجمايل �ملنازل، 
بل �إن �لفارق يت�شع كثر�ً �إذ� ما قورنت 
دولة �الإمار�ت بالدول �شاحبة �ملر�تب 
ورو�شيا  �ل��ي��اب��ان  بينها  وم��ن  �ل��ت��ال��ي��ة، 
�مل��ت��ح��دة وف��رن�����ش��ا، وبقية  و�ل���والي���ات 

�لدول �ملتقدمة. 
�إذ  ج���دي���د�ً  ن���ب���اأً  �ل��ي��ك��م  �أزف  ودع�����وين 
�إرتفعت ن�شبة �لتو�شيات خال �لعام 
�جلاري لتجاوز حاجز �ل� %80 على 
�ن ه���ذه �ل��ن�����ش��ب��ة م��ر���ش��ح��ة ل��ارت��ف��اع 
خال �لعام �لقادم ب�شكل كبر يحافظ 
ل� �ت�شاالت بل ودولة �المار�ت �لعربية 
�لرتيب  ���ش��د�رة  موقع  على  �ملتحدة 

قيا�شي.
كما �شبق ل� �ت�شاالت �أن طورت عدد�ً من 
من�شات �لعمل �لتي مكنت من تطوير 
�الإلكرونية  حلول خمتلفة للحكومة 
�لدفع  ب��و�ب��ة  مثل  �لذكية  و�حل��ك��وم��ة 
�الإل������ك������روين وب�����و�ب�����ة �ل����دف����ع ع��رب 
 )mPayment( �ملتحرك  �لهاتف 
�الإم��ار�ت  دول��ة  ملبادر�ت حكومة  تلبيًة 
نحو  للتحول  روؤيتها  م��ع  يت�شق  ومب��ا 
�القت�شاد �ملبني على �ملعرفة، ومتتلك 
و�خل��ربة  و�ملعرفة  �ل��ق��در�ت  �ت�شاالت 
�لتحتية  �ل��ب��ي��ن��ة  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ط��ل��وب��ة 
لتطبيقات  �ل��ازم��ة  �لعمل  ومن�شات 
�ملتو�فقة  و�الأجهزة  �ملتحركة  �لهو�تف 
�أن �حل��ل��ول  �ل���ذك���ي���ة ك��م��ا  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
�الأم��ن��ي��ة وح���ل���ول �حل��و���ش��ب��ة و�ل��ب��ن��ي��ة 
للجهات  ت�شمح  �لتي منتلكها  �لتحتية 
ب�شكٍل  تطبيقاتها  بتطوير  �حلكومية 
�أف�شل  لتقدمي  وك��ف��اءة  فعالية  �أك���رث 

�خلدمات و�أ�شملها.
وع�����ن �خل����ط����و�ت �مل��ت��ت��اب��ع��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �أ����ش���اف  �مل���ب���ادرة، 
بن  حممد  �ل�شيخ  م��ب��ادرة  �إن  بالقول 
ر��شد حفظه �هلل تدل على روؤية ثاقبة 
�إال  تر�شى  ال  عالية  تناف�شية  ورغ��ب��ة 
تطورت  لقد  م��رك��ز�ً.  �الأوىل  باملرتبة 
ميّكن  ب�شكل  �الت�����ش��االت  تكنولوجيا 
�ل����دول و�ل��ه��ي��ئ��ات وح��ت��ى �الأف�����ر�د من 
و�ملال  و�لطاقة  �لوقت و�جلهد  توفر 
من خال �ال�شتخد�م �لفعال ملا توفره 
من �إمكانيات �لربط و�لتحكم عن بعد 
و�الت�شال بني �الآالت وحلول �حلو�شبة 
على  �ت�شاالت  حتر�س  كما  �ملتنقلة.  
�جلهات  خمتلف  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ات  عقد 
�حل���ك���وم���ي���ة ل���و����ش���ع ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات 
م�شركة وتطبيقها بهدف تنفيذ روؤية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ت�شاالت  ومت��ل��ك  �ل��ذك��ي��ة،  للحكومة 
�لطو�قم  يف  �ملتمثلة  �ل��ن��ج��اح  ع��و�م��ل 
�ملوؤهلة و�لبينة �لتحتية و�شبكة و��شعة 
متطلبات  تلبي  بحيث  �ل�����ش��رك��اء  م��ن 
�ل���ه���دف،  �إىل ه����ذ�  ل��ل��و���ش��ول  �ل��ع��م��ل 
جيتك�س  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  و���ش��ت��ت�����ش��م��ن 
ل��ه��ذ� �ل��ع��ام ع��ن �الع���ان ع��ن �لعديد 
�ل�شلة  ذ�ت  و�التفاقيات  �ملبادر�ت  من 

مببادرة �حلكومة �لذكية .
�ت�شاالت  تلعبه  �ل��ذي  �ل��دور  * ما هو 
�ك�شبو  ����ش��ت�����ش��اف��ة  م��ل��ف  ب��خ�����ش��و���س 

2020؟
- بد�يًة جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �ت�شاالت 
ه���ي ���ش��ري��ك رئ��ي�����ش��ي حل��م��ل��ة �ك�����ش��ب��و 
2020 وينبع هذ� �اللتز�م من كوننا 
موؤ�ش�شة وطنية تدعم �مل�شاريع �لوطنية 
ر�ئ��د�ً  �ملجتمعي  دوره��ا  ليكون  وت�شعى 
�الأعمال  مب���و�ز�ة جناحاتها يف جم��ال 
�ل�شركاء  و�القت�شاد، ون�شعى مع كافة 
�لهدف  ه��ذه �حلملة وحتقيق  الإجن��اح 
�مل��ت��م��ث��ل ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة �مل��ع��ر���س �الأه���م 

عاملياً على �أر�س �الإمار�ت. 
ومم��ا ال �شك فيه ف��اإن جن��اح �الإم��ار�ت 
يف ����ش��ت�����ش��اف��ة �حل������دث ي��ع��ن��ي ج���ذب 
ف���ر����س ك���ب���رة م����ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء 
�لعامل وتدفق �أعد�د كبرة من �لزو�ر 

�لعاملي من حيث ن�شبة تو�شيل �ل�شبكة 
للمنازل.

*�أع���ل���ن���ت���م يف وق����ت ���ش��اب��ق م���ن �ل��ع��ام 
الر�شاء  �لتام  ��شتعد�دكم  عن  �جل��اري 
�لبنى �لتحتية ملدينة حممد بن ر��شد 
�مل��خ��ط��ط �ق��ام��ت��ه��ا يف دب���ي . ف��ه��ل من 

جديد يف هذ� �خل�شو�س ؟
- ب��ال��ف��ع��ل �أب���دي���ن���ا �إ����ش���ت���ع���د�د ورغ��ب��ة 
�ت�������ش���االت يف �مل�����ش��ارك��ة و�ال����ش���ه���ام يف 
لقطاع  �لتحتية  �لبنية  وب��ن��اء  �إر���ش��اء 
�الت�شاالت وتقنية �ملعلومات يف مدينة 

حممد بن ر��شد �جلديدة.
ون���ح���ن م�����ش��ت��ع��دون ل��ت�����ش��خ��ر ك��اف��ة 
�إمكانات �ملوؤ�ش�شة �لت�شغيلية وطاقاتها 
�أح���دث  م��ن  و�ح����دة  الإن�����ش��اء  �لب�شرية 
�ملعلومات  وتقنية  �الت�شاالت  �شبكات 
م�شتفيدين مبا  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 
�لكافية  �خل���رب�ت  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  ل��دى 
و�ل���ت���ج���ارب �ل�����ش��اب��ق��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
�إجناز هذ� �ل�شرح �لكبر �ملر�د �ن�شاوؤه 

بال�شكل �لذي يحلم به �جلميع.
ون���ح���ن يف �ت�������ش���االت ن���وؤم���ن ب��اأه��م��ي��ة 
يف  م��ت��ط��ورة  تكنولوجية  بنية  وج���ود 
�أن من �شاأن ذلك دعم  �إذ  هذه �ملدينة، 
�إذ تعتمد  �الأخ����رى،  �ل��ق��ط��اع��ات  ب��اق��ي 
م��ع��ظ��م �ل��ق��ط��اع��ات ع��ل��ى �الت�����ش��االت 
وتقنية �ملعلومات يف تقدمي خدماتها.

* ما هو حجم �لدور �ملنوط ب� �ت�شاالت 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرة رئ��ي�����س 

جمل�س �لوزر�ء للحكومة �لذكية ؟
�الأول  �مل�����ش��غ��ل  �ت�������ش���االت  ب��اإع��ت��ب��ار   -
�لدولة  �الت�شاالت يف  لقطاع  و�الأك��رب 
و�ملنطقة ولذلك فنحن �أمام م�شوؤولية 
نتطلع  كبر  ودور  بها  ن�شطلع  كبرة 
للقيام به يف �ملرحلة �ملقبلة من خال 
�ل�شلة  ذ�ت  �جلهات  كافة  مع  �لتعاون 
من وز�ر�ت وجهات حكومية كي من�شي 
ق���دم���اً ب���اجت���اه حت��ق��ي��ق �ل��ت��وج��ي��ه��ات 

�ل�شامية لقيادتنا �لر�شيدة.
�أما عن جاهزية �لبنية �لتحتية لقطاع 
يف  و�ملعلومات  �الت�شاالت  تكنولوجيا 
�ت�شاالت تعتزم ت�شخر  فاإن  �لدولة.. 
ج����ل ط���اق���ات���ه���ا �ل��ب�����ش��ري��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة 
ل��ت��ف��ع��ي��ل م�����ب�����ادرة ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل �خلا�شة 
�الإلكرونية  �حلكومة  م��ن  بالتحول 
�ت�شاالت  و�أن  �ل��ذك��ي��ة.  �حلكومة  �إىل 
�ال�شتثمار  يف  �شباقة  ز�ل���ت  وال  ك��ان��ت 
و  �حلديثة  �لتقنية  م�شتويات  باأعلى 
تكنولوجيا �الت�شاالت وتطبيقاتها ما 
مكَن دولة �الإم��ار�ت من �ملناف�شة على 
�لبنية  تغطية  حيث  من  �ملر�كز  �أعلى 
�شبكة  و  �ل�شوئية  ل��األ��ي��اف  �لتحتية 
�جليل �لر�بع للهو�تف �ملتحركة. ولقد 
ح��ر���ش��ت �ت�����ش��االت ع��ل��ى �إن�����ش��اء بنية 
حتتية متقدمة وقادرة على ربط كافة 
مر�فق �لدولة و موؤ�ش�شاتها باالإ�شافة 
عالية  ���ش��رع��ة  ذ�ت  ب�شبكات  ل��ل��م��ن��ازل 
�ملعلوماتي  �لتدفق  حتمل  على  ق��ادرة 
بكثافة وفاعلية مما يجعل من مبادرة 
�حلكومة �لذكية حقيقة و�قعة يف زمن 

لتلبية  خ�شي�شاً  م�شممة  ب��ع��رو���س 
�ح���ت���ي���اج���ات���ه���ا، و�أذك����������ر ه���ن���ا �أم���ث���ل���ة 
 Business ك���ب���اق���ات  ذل�����ك،  ع��ل��ى 
�أف�����ش��ل  ت��ق��دم  �ل��ت��ي   Ultimate
منها  ك��ٌل  ت�شم  �لكلفة.  مقابل  قيمة 
ور�شائل  ودولية  حملية  �ت�شال  دقائق 
ح�شول  �إىل  باالإ�شافة  وبيانات  ن�شية 
�مل�����ش��رك ع��ل��ى �أح����دث ه��و�ت��ف �شبكة 

�جليل �لر�بع. 
و�أع���ل���ن���ا ك���ذل���ك ع����ن خ���ط���ط ج���دي���دة 
من  �لثابت  �لهاتف  مب�شركي  خا�شة 
قطاع �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات و�لتي تقدم 
�ملكاملات �ملحلية و�ملكاملات بني �الإمار�ت 
جم���ان���اً ع���رب �ل��ه��ات��ف �ل��ث��اب��ت جلميع 

عماء �ت�شاالت من هذ� �لقطاع.
ك��م��ا �أط��ل��ق��ن��ا جم��م��وع��ة م���ن �ل��ب��اق��ات 
�جلديدة م�شبقة �لدفع لعماء قطاع 
على  ت�شاعدهم  و�ل�شركات،  �ملوؤ�ش�شات 
و�مل�����ش��روف��ات  �لتكاليف  حجم  تقليل 
ع����رب �ن���ت���ق���اء �ل���ب���اق���ة �ل���ت���ي ت��ن��ا���ش��ب 
�ح��ت��ي��اج��ات وخم�����ش�����ش��ات �مل��وظ��ف��ني 

�ملالية مقابل ر�شوم �شهرية ثابتة .
كما تو�شعنا يف تقدمي �خلدمات �ملد�رة 
ومنها خدمات �إد�رة حموالت �ل�شبكات 
�مل���ح���ل���ي���ة �ل����ت����ي ت����ق����وم م�����ن خ��ال��ه��ا 
مبحوالت  �ملوؤ�ش�شات  بتزويد  �ت�شاالت 
و�ختبارها  وتركيبها  �ملحلية  �ل�شبكات 
�مل��ر�ق��ب��ة  ت���اأم���ني  ث���م  وم���ن  وت�شغيلها 
�ال�شتباقية �مل�شتمرة على مد�ر �ل�شاعة 
 VSAT وخدمة  بعد،  عن  و�الإد�رة 
�الأقمار  عرب  لات�شال   Express
�ل�شناعية �لتي تلبي �حتياجات حيوية 
للقطاعات �ل�شناعية �ملتخ�ش�شة مثل 

�شركات �لنفط و�حلفر و�الإن�شاء�ت.
�إىل حمفظة  �خل��دم��ات  ه��ذه  وت�شاف 
�ت�������ش���االت �مل���ت���ن���وع���ة م����ن �خل���دم���ات 
�الآم����ن  �الت�������ش���ال  �إد�رة  م��ث��ل  �مل������د�رة 
)وه�������و ح����ل م���ت���ك���ام���ل ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع 
�أمن  و�إد�رة  �الإلكرونية(  �لتهديد�ت 
و�إد�رة  �الإلكروين  و�لربيد  �ل�شبكات 
وغرها  للموؤ�ش�شات  �لهو�تف  ب��د�الت 
ُت��ع��ن��ى مبتطلبات  �ل��ت��ي  �حل���ل���ول  م���ن 

�ملوؤ�ش�شات و�الأعمال.
 Cloud �أط������ل������ق������ن������ا  �أي�����������������ش��������اً 
�ل�شحابية  �حلو�شبة   Compute
�ل�شحابية  �لتحتية  �لبنية  خل��دم��ات 
�مل��ح��ت�����ش��ب��ة ع��ل��ى �أ����ش���ا����س �ال���ش��ت��ه��اك 
�الإم����ار�ت،  يف  و�ل�����ش��رك��ات  للموؤ�ش�شات 
�ملتعلقة  �لتكاليف  يف  وف���ر�ً  يقدم  مم��ا 
ب��اأن��ظ��م��ة ت��ق��ن��ي��ة �مل���ع���ل���وم���ات مب��ق��د�ر 
يف  �أكرب  �شرعة  �إىل  باالإ�شافة   60%
للعماء  �خل���دم���ات  خم��ت��ل��ف  ت��ق��دمي 

بن�شبة ت�شل �إىل 90%.
و��شعة  �ل�شبكات  �إد�رة  خدمة  ووف��رن��ا 
 Managed( �ل���دول���ي���ة  �ل��ن��ط��اق 
ل��ت��ل��ب��ي��ة    )Global WAN
�ح���ت���ي���اج���ات �ل���ع���م���اء �مل��ت��ن��ام��ي��ة من 
�ل�������ش���رك���ات و�مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل���ت���ي ت��دي��ر 
ع��م��ل��ي��ات دول��ي��ة م��ن �الإم������ار�ت و�ل��ت��ي 
تبحث عن حلول الإد�رة �لبنية �لتحتية 

ل�شبكاتها �لو�قعة خارج �لدولة. 
ومل���زي���د م���ن ���ش��م��ول��ي��ة �ل���ط���رح وف���رت 
�ت�������ش���االت ح���ل���واًل ج���دي���دة ل��ل��ح��م��اي��ة 
ت�شمل  �الإل���ك���رون���ي���ة  �ل��ه��ج��م��ات  م���ن 
�حلماية  توفر  ومرنة  متعددة  باقات 
ل�����ش��ب��ك��ات �مل��وؤ���ش�����ش��ات. وي��ع��ت��م��د �ل��ن��وع 
�ل�شبكات  �أمن  �الأول منها على خدمة 
�ل�شحابية حيث يتم حتديد �لهجمات 
ب�شكل  �أثرها  من  و�حل��د  �الإلكرونية 
قبل  �ت�شاالت  �شبكة  �شمن  ��شتباقي 
�أن ت�شل �إىل �شبكة �لعميل �أو موقعه �أو 
قاعدة بياناته، بينما يقدم �حلل �لثاين 
م��ق��ارب��ة جت��م��ع ب���ني م���ز�ي���ا �حل��م��اي��ة 
�ملبنية على �حلو�شبة �ل�شحابية وعلى 
وجتهيز�ته  �لعميل  مل��ع��د�ت  �حل��م��اي��ة 

مما يوؤمن له �أف�شل حماية.
*�أي�������ن ت���ق���ف �ت���������ش����االت �ل����ي����وم ع��ل��ى 
���ش��ع��ي��د خ���دم���ات �جل��ي��ل �ل���ر�ب���ع، وم��ا 
هي جهودكم وخطو�تكم �مل�شتقبلية يف 

تطوير �ل�شبكة؟
 - ك��م��ا ذك����رت يف م��ن��ا���ش��ب��ات ع����دة �أن 
�ت���������ش����االت وم������ن م���ن���ط���ل���ق ري���ادت���ه���ا 
و�القليمي  �ملحلي  �الت�شاالت  لقطاع 
 LTE �لر�بع  �أطلقت خدمات �جليل 
يف  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  م�����ش��غ��ل  ك������اأول   4G
م��ت�����ش��ارع��ة  وب���خ���ط���اً   ،2011 �ل���ع���ام 
ن��ح��و �ل��ت��ف��وق �ل�����ش��ب��ك��ي ب���ات���ت تغطي 
�مل��اأه��ول��ة  �مل�����ش��اح��ة  م��ن   85% ن�شبة 

�إىل  و�شواًل  �لعليا  �لقيادة  من  �لعمل 
�ل��ط��اق��م �ل��ف��ن��ي �ل��ع��ام��ل ع��ل��ى �الأر����س 
�الإد�ري����ة  �مل�شتويات  مبختلف  م����رور�ً 
بحيث يكون �لعن�شر �الإمار�تي فاعًا 
وموؤثر�ً ب�شكٍل حقيقي يف عمل �ملوؤ�ش�شة 
هذ�  ولتحقيق  �ل�شعد.  خمتلف  على 
�لفر�س  كافة  �ت�شاالت  تقدم  �لهدف 
�لتدريب  خال  من  عامليها  لتطوير 

و�لدر��شة.
�إيجابية  نتائج  �ملوؤ�ش�شة  حققت  وق��د 
�إذ  �ل��ت��وط��ني،  �شيا�شة  الف��ت��ة يف جم��ال 
وطنية  موؤ�ش�شة  �أك���رب  �ت�����ش��االت  تعد 
ت���وف���ر�ً ل��ل��وظ��ائ��ف مل��و�ط��ن��ي �ل��دول��ة، 
كبر  ك��م  وت��اأه��ي��ل  توظيف  يتم  حيث 
من �ملو�طنني �شنويا ، حتى بلغت ن�شبة 
�ل��ت��وط��ني 43 % م��ن �إج���م���ايل ع��دد 
�مل��وظ��ف��ني وب��ع��دد ي��ت��ج��اوز �ل��� 2700 

مو�طن .
وف�شًا عن ذلك �ت�شاالت هي �شريك 
�شاحب  �أطلقها  �لتي  �أب�شر  مبادرة  يف 
خليفة  �ل�شيخ  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
لدعم  �هلل  حفظه  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
يف  �لوطنية  �لكو�در  م�شاهمة  ومتكني 
�شوق �لعمل و�أعلنت عن �لتز�مها بزيادة 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �لعاملني  �ملو�طنني  ن�شبة 
 2015 ع����ام  يف   45% �إىل  ل��ت�����ش��ل 
 1000 وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  �إىل ج��ان��ب 
مو�طن يف خمتلف �لتخ�ش�شات وعرب 
ب��ر�جم��ه��ا �ل��ت��دري��ب��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، كما 
�أع��ل��ن��ا يف �ت�����ش��االت ع��ن �إط���اق مركز 
ك��و�در للتوطني ليكون ذر�ع��اً لتدريب 
وتاأهيل �ملو�طنني من خال �أكادميية 
�ت�شاالت ، حيث �شتن�شوي حتت مظلة 
ك������و�در ج��م��ي��ع �ل����رب�م����ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
خ�شي�شاً  �مل�شممة  �لتطوير  وح��ل��ول 

ملو�طني �لدولة من كافة �لقطاعات .
*ك��ي��ف ت���رى ف��ر���س �ل��ن��م��و ف��ى قطاع 
�الت���������ش����االت �الإم��������ار�ت��������ى، وم������ا ه��ي 
على  للحفاظ  �ت�شاالت  ��شر�تيجية 
تكنولوجيا  ل��ق��ط��اع  ك��ر�ئ��دة  مكانتها 

�الت�شال و�ملعلومات يف �لدولة ؟
-ق��ط��اع �الت�����ش��االت يف دول��ة �الإم���ار�ت 
يحمل جتربة فريدة من حيث معدالت 
�الإن��ت�����ش��ار، ح��ي��ث و�شلت  و  �الإ����ش���غ���ال 
قيا�شية  �أرق������ام  �إىل  �ل��ن��ف��اذ  م���ع���دالت 
وف��ق   (  180% �ل�����  ح���اج���ز  ت��خ��ط��ت 
�آخر �الح�شائيات( وقد �أ�شبحت دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �الأوىل عاملياً 
يف ن�شبة �نت�شار �لهو�تف �لذكية بن�شبة 
%73.8 من �لهو�تف �ملتحركة. هذ� 
للنمو  �لفر�شة  يعطى  �ملرتفع  �ملعدل 
ن��اح��ي��ة  م���ن  �ل���ر�ك���م���ي  �أو  �ل���ر�أ����ش���ي 
عدد  حيث  وم��ن  �ال�شتخد�م  م��ع��دالت 
عرب  �لبيانات  نقل  حركة  �أو  �لدقائق 
لتقنيات  �جلديدة  و�خلدمات  �ملوبايل 
�لر�بع  و�جليل  �ملتطور  �لثالث  �جليل 
�ملوؤ�ش�شة  فيه  برعت  �لذي  وتطبيقاته 
تطور�  �الأك��رث  �ل�شبكة  الأجله  و�ن�شاأت 
�لدولة  م�شتوى  على  لي�س  وجاهزية 
�ملنطقة  م�شتوى  على  و�إمن���ا  فح�شب 

ككل.
�ت�������ش���االت حم��اف��ظ��ة على  ز�ل�����ت  وال 
ريادتها لقطاع �الت�شاالت وتكنولوجيا 
�إىل  ن�����ش��ر  �أن  ب���د  ك��م��ا ال  �مل��ع��ل��وم��ات، 
�الإجن��از�ت �ل�شباقة �ملتمثلة يف ت�شغيل 
�شبكة �جليل �لر�بع وكوننا �أول م�شغل 
�ختبار�ت  �إجن���از  يف  ينجح  �ملنطقة  يف 
�ن����ت����ق����ال �ل���������ش����وت ع�����رب �ل�������ش���ب���ك���ات، 
باالإ�شافة �إىل �شبكة �الألياف �ل�شوئية 
�مل��ت��ف��وق��ة و�ل���ت���ي ب��ف�����ش��ل��ه��ا ت�����ش��درت 
�ل��ع��امل��ي لتو�شيل  �ل��رت��ي��ب  �الإم�����ار�ت 
ال  ولكننا  للمنازل  �ل�شوئية  �الأل��ي��اف 
نتوقف عن �ل�شعي لاأف�شل وال ن�شع 
ح��دود�ً نقف عندها حيث نهدف دوماً 

موؤ�ش�شة  �أ�شبحت  وعليه   . بال�شكان 
�الإم�����ار�ت ل��ات�����ش��االت �ت�����ش��االت �أول 
�ل�شرق  منطقة  يف  �ت�����ش��االت  م�����ش��ّغ��ل 
�الأو������ش�����ط و����ش���م���ال �إف���ري���ق���ي���ا ي��ن��ج��ز 
�شبكة  ع��رب  �ل�شوت  �خ��ت��ب��ار�ت  بنجاح 
و�إجتزنا   )VoLTE( �لر�بع  �جليل 
كذلك وبنجاح خدمات �ت�شال �شوتي 
�شل�شلة عند �النتقال بني �شبكة �جليل 
وب��ال��ع��ك�����س وت�شمن  و�ل��ث��ال��ث  �ل���ر�ب���ع 
لل�شوت  عالياً  و�شوحاً  �لتقنيات  هذه 
و���ش��رع��ة �أك����رب يف ت��اأ���ش��ي�����س �الت�����ش��ال 
وم�شتوى �أف�شل فيما يتعلق بخدمات 

�لبيانات و�الإنرنت .
ك���م���ا وف����رن����ا �ل�������ش���رع���ة �الأع����ل����ى ع��ل��ى 
�ملنزيل  �الن��رن��ت  يف  �ل��ع��امل  م�شتوى 
حيث  �ل�شوئية  �الأل���ي���اف  �شبكة  ع��رب 
 300 �شرعة  �إىل  بنجاح  �لو�شول  مت 
�شبكة  ت��وف��ر  فيما  ميجابت/�لثانية، 
ت�شل  �شرعات  �حلالية  �ل��ر�ب��ع  �جليل 

�إىل 150 ميجابت يف �لثانية. 
*وم�����ا ج���دي���د �ت�������ش���االت ب��خ�����ش��و���س 

خدمات �لتجو�ل �لدويل؟
- ق���ام���ت �ت�������ش���االت م�����وؤخ�����ر�ً ب��ط��رح 
ع���دد م��ن �ل��ع��رو���س �مل��م��ي��زة يف جم��ال 
لكافة  �أت��اح��ت  حيث  �ل���دويل  �لتجو�ل 
�ل�شهرية  �ل��ف��ات��ورة  خ��دم��ة  م�شركي 
لدفع  �حلاجة  دون  �لتجو�ل  �إمكانية 
�أي  يف  �ال������ش�����ر�ك  �أو  ت����اأم����ني  م��ب��ل��غ 
خ��دم��ات �إ�شافية وذل��ك م��ع �أك��رث من 
دولة   190 يف  جت��و�ل  �شريك   680
ك��م��ا ط��رح��ت ب���اق���ات جت����و�ل ب��اأ���ش��ع��ار 
ط��رح��ه��ا  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  خم��ف�����ش��ة 
ل��ب��اق��ات جت����و�ل �ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت��ي تتيح 
خم�شة  �إىل  ي�����ش��ل  م���ا  ل��ل��م�����ش��رك��ني 
�شابقاً  �ملتاحة  �لبيانات  حجم  �أ�شعاف 
م��ق��اب��ل ن�����ش��ف �ل�����ش��ع��ر �ل�����ش��اب��ق عند 
م�شغًا   140 من  �أك��رث  مع  �لتجو�ل 
يف  �ت�شاالت  ل�  �ملف�شلني  �ل�شركاء  من 

�أكرث من 70 دولة.
ك��م��ا �أط��ل��ق��ن��ا ب��اق��ات ج��دي��دة ل��ت��ج��و�ل 
لعماء  خم�ش�شة  �ل����دويل  �ل��ب��ي��ان��ات 
قطاع �الأعمال. و�لتي متكن �ملوؤ�ش�شات 
من �ال�شر�ك يف باقة بيانات جماعية 
�أو يف باقة  خم�ش�شة ملجموعة �شر�ئح 
بيانات منفردة ل�شريحة هاتف و�حدة، 
مبا ي�شمن تب�شيط �ال�شر�ك ومتكني 
�لتجو�ل  تكاليف  �ل�شركات من �شبط 

�لدويل وخف�س نفقات �الت�شاالت.
�ل�شركات  �أك��رب  من  �ت�شاالت  *تعترب 
فما  للمو�طنني،  توظيفياً  �لوطنية 

هي روؤية �ملوؤ�ش�شة يف هذ� �ملجال؟
- قطعت موؤ�ش�شة �الإمار�ت لات�شاالت 
م�شروع  حيال  ع��دة  �أ�شو�طاً  �ت�شاالت 
�ل���ت���وط���ني، ح���ي���ث ك���ان���ت م����ن �أو�ئ������ل 
�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لتي �أولت �ل�شباب 
�مل�����و�ط�����ن ج����ل �اله����ت����م����ام م����ن ح��ي��ث 

�لتوظيف و�لتاأهيل و�لتدريب .
خطى  ع��ل��ى  ت�����ش��ر  �ت�����ش��االت  �أن  �إىل 
جت�شيد  يف  �لر�شيدة،  �حلكومة  ونهج 
�ل�شمو  �شاحب  وت��وج��ي��ه��ات  تعليمات 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
د�ئماً  �أك���دت  �لتي  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
على ���ش��رورة توفر ك��ل م��ا م��ن �شاأنه 
خمتلف  يف  �مل���و�ط���ن  �لعن�شر  مت��ك��ني 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل���دول���ة، و�ت���خ���ذت �لكثر 
م����ن �خل�����ط�����و�ت ن���ح���و �مل�������ش���ي ق��دم��ا 
نحتل  زلنا  ما  و   ، �لهدف  ه��ذ�  باجتاه 
مرتبة �ل�شد�رة بني موؤ�ش�شات �لدولة 
وت��اه��ي��ل  وت���دري���ب  ت�شغيل  ح��ي��ث  م���ن 

�ملو�طنني.
�ل���ت���وط���ني يف  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �أن  غ���ر 
�ت�������ش���االت ت��ت��ع��دى م��و���ش��وع �ل��ن�����ش��ب 
ك��و�در  لتكوين  تهدف  حيث  و�الأرق����ام 
وط��ن��ي��ة م��ت��م��ي��زة يف ك��اف��ة م�����ش��ت��وي��ات 

باالإ�شافة  باملايني  تقدر  و�ل�شيوف 
وك��ان��ت  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل�������ش���رك���ات  �إىل 
يف  ق���درت  ت��امي��ز  فاينن�شال  �شحيفة 
�شيجلب  �حل���دث  ه���ذ�  �أن  ل��ه��ا  حتليل 
ل����اإم����ار�ت م��ك��ا���ش��ب ت��ق��در ب���� 28.8 
دره��م(  مليار   140.6( ي���ورو  مليار 
وه����ذ� ي��ع��ن��ي من����و�ً �ق��ت�����ش��ادي��اً ك��ب��ر�ً 
مل��خ��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات مب���ا ف��ي��ه��ا ق��ط��اع 

�الت�شاالت وتكنولوجيا �ملعلومات . 
وي��ح��ت��اج م��ث��ل ه���ذ� �حل���دث �ل��ع��م��اق، 
ب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة ق����������ادرة ع����ل����ى ت���ق���دمي 
و�ملعلومات  �الت�����ش��ال  خ��دم��ات  �أف�شل 
�ل��ه��ائ��ل��ة من  �الأع�����د�د  �ل��ت��ي حتتاجها 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�الأ���ش��خ��ا���س �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لبنية  �أن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  و�إن���ن���ا  �حل�����دث، 
و�لتي  �ت�شاالت  �أر�شتها  �لتي  �لتحتية 
تعمل با�شتمر�ر على تطويرها �شتكون 
�ملتطلبات،  ه��ذه  لتحقيق  معني  خ��ر 
توفر  �شبيل  يف  جهد  �أي  ندخر  ول��ن 
�لهدف  ه��ذ�  خلدمة  �ملثلى  �ملتطلبات 
�لذي يرفع �إ�شم �الإمار�ت عالياً يف �أهم 

�ملحافل �لدولية.
�أن �الم���ار�ت  �إىل  وجت��در �ال���ش��ارة هنا 
�لعربية �ملتحدة تتفوق على مناف�شيها 
حيث  من   2020 �إك�شبو  با�شت�شافة 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل��ت��ق��ن��ي��ة ح��ي��ث �أن 
�مل��ق��ارن��ة ب��ني �ل��دول��ة وت��رك��ي��ا ورو�شيا 
ومنو  تطور  موؤ�شر�ت  على  �الحت��ادي��ة 
�ل�شادرة  و�ملعلومات  �الت�شاالت  قطاع 
 2013 يناير  يف  �ل���دويل  �لبنك  ع��ن 
ت��و���ش��ح ت���ف���وق �الم��������ار�ت يف ك���ل من 
�ل��ذك��ي��ة بني  �ل��ه��و�ت��ف  �ن��ت�����ش��ار  ن�شبة 
�ىل  و�شلت  �لتى  م�شتخدم   100 كل 
%61 ون�شبة �نت�شار �لهاتف �ملتحرك 
و�شلت  �لتي  �ل�شكان  لتعد�د  بالن�شبة 
تو�شيل  ن�شب  % وك��ذل��ك   171 �ىل 
���ش��ب��ك��ة �الل���ي���اف �ل��ب�����ش��ري��ة ل��ل��م��ن��ازل 
�لتي  �ملتحرك  �لهاتف  �شبكة  وتغطية 
بلغت 99 % فيما يبلغ حجم �النفاق 
على تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�شاالت 

من �لناجت �ملحلي �الجماىل 4.5%
*وم��اذ� عن م�شتقبل �شوق تكنولوجيا 

�الت�شال بني �الأجهزة؟
�أه��م��ي��ة  - �ت���������ش����االت ت������درك مت����ام����اً 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �الت�����ش��ال ب���ني �الأج���ه���زة 
قمنا  ل��ذل��ك   M2M ي�����ش��م��ى  م���ا  �أو 
بني  باالت�شال  �لتحكم  مركز  باإطاق 
مُي��ّك��ن  و�ل�����ذي   )M2M( �الج���ه���زة 
و�ل�����ش��رك��ات م���ن توظيف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
حلول �الت�شال بني �الجهزة و �الآالت 
نطاق �خلدمات  و�لتو�شع يف  و�إد�رت��ه��ا 

�ملقدمة �شمن هذ� �لقطاع. 
ف����ي����م����ا ت������ق������در ق����ي����م����ة �������ش������وق ه�����ذه 
�الأجهزة(  �لتكنولوجيا )�الت�شال بني 
 200 ب���ح���و�يل  ح��ال��ي��اً يف �الإم��������ار�ت 
م���ل���ي���ون دره������م ول���ك���ن ه�����ذه �ل��ق��ي��م��ة 
م��ر���ش��ح��ة ل����ازدي����اد ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر مع 
و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  من  �ملزيد  تبني 
حللول �ت�شال �الأجهزة لتحقيق كفاءة 
�أمثل  و�أد�ء  �لتكاليف  �أعلى وتوفر يف 
للعمليات �لت�شغيلية. ويتوقع �أن ت�شل 
قيمة �شوق تكنولوجيا �ت�شال �الأجهزة 
عام  بحلول  دره���م  مليون   600 �إىل 

 .2017
و�الآالت  �الأج�����ه�����زة  �ت�������ش���ال  ي���ع���د  مل 
وح��ي  م��ن  م�شتقبلياً  ���ش��ي��ئ��اً  ببع�شها 
ك���ت���ب �خل����ي����ال �ل���ع���ل���م���ي، ب����ل �أ���ش��ب��ح 
مبا�شرًة  وتوؤثر  نعي�شها  و�قعة  حقيقة 
يف ح���ي���ات���ن���ا �ل���ي���وم���ي���ة و�����ش����وف ن���رى 
تدخل  و�آثارها  تطبيقاتها،  من  �ملزيد 
مما  باأقرب  �حتياجاتنا  لتلبي  حياتنا 
ك��ن��ا ن��ت�����ش��ور.  وت�����ش��ع��ى �ت�����ش��االت من 
خ���ال �ل�����ش��ر�ك��ات �ل��ت��ي ت��ع��ق��ده��ا مع 
م��ط��وري �الأج���ه���زة و�حل���ل���ول الإي��ج��اد 
خدمات  ت��وف��ر  م�شركة  عمل  من�شة 
�لعامة  للموؤ�ش�شات  ومتكاملة  �شاملة 
و�خلا�شة يف دولة �الإمار�ت، وت�شهم يف 
�لتحول نحو م�شتقبل يعتمد �لتقنيات 
�لذكية على خمتلف �مل�شتويات �بتد�ء�ً 
ب��ت��ق��دمي �خل����دم����ات ع���رب �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل�شركات  بخدمات  ومرور�ً  �حلكومية 

ولي�س �نتهاء�ً باخلدمات �ل�شحية.
*ي���ح���ظ���ى ق���ط���اع �الأع�����م�����ال وخ��ا���ش��ة 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات �مل��ت��و���ش��ط��ة و�ل�����ش��غ��رة، 
ب��اه��ت��م��ام م��ل��ح��وظ م���ن ق��ب��ل �جل��ه��ات 

�ملعنية. كيف 
تدعم �ت�شاالت قطاع �الأعمال؟

�ملوؤ�ش�شات  ل��ه��ذه  �ت�����ش��االت  توجهت   -

يف حوار مع الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات للت�سالت )ات�سالت( 

املهند�س �سالح العبدويل: �سعارنا يف جيتك�س 2013 معا نح�عامل اأذكى 
ات�سالت تغطي اأكرث من 85 % من امل�ساحة املاأهولة ب�سبكة اجليل الرابع 

15عامًا من اخل�سخ�سة الناجحة واملتميزة لهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي 

النعيمي ي�سيد بدعم رئي�س الدولة وحممد بن زايد جله�د الرتقاء بدور الإمارات كمركز عاملي للبحث والتط�ير يف جمال الطاقة والطاقة املتجددة 
موؤمتر �لطاقة �لعاملي 2019 مع فتح باب �لر�شيحات يف �شهر يناير �ملقبل 
.ويف هذ� �ل�شدد �شاركت هيئة مياه وكهرباء �بوظبي  �أدويا  وجمموعة �شركاتها 

برعاية ودعم جناح �لدولة �مل�شارك يف �ملعر�س �مل�شاحب ل�لموؤمتر.
وقال �شعادة عبد�هلل �شيف �لنعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء �بوظبي �إن 
�إطار �ملكانة �لتى حتتلها �لدولة يف جمال  م�شاركة �لهيئة يف �ملعر�س تاأتي يف 
�لطاقة ومبا يعك�س �لدور �لذي تلعبه  �أدويا يف قطاع �لطاقة. و�أ�شاف �لنعيمي 
وكهرباء  مياه  هيئة  تنفذها  �لتى  �مل�شاريع  على  تعرفو�  �لدولة  جناح  زو�ر  �إن 
�أبوظبي ��شافة �إىل �أن�شطة وم�شاريع �لهيئة يف قطاع �ملاء و�لكهرباء.. م�شر� 
عام  و�أك��د مدير  باملوؤمتر.  �لدولة  رئي�س جلناح  كد�عم  �شاركت  �لهيئة  �أن  �إىل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �بوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة 

�بوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  ع��ام  مدير  �لنعيمي  �شيف  ع��ب��د�هلل  �شعادة  ����ش��اد 
بتو�شيات و�أعمال �لدورة �لثانية و�لع�شرين من  موؤمتر �لطاقة �لعاملي �لتي 
مبدينة  �عمالها  �أختتمت  و�لتي  �ليوم  �لغد  طاقة  تاأمني  �شعار  حتت  عقدت 
ب��وف��د رفيع  �مل��وؤمت��ر  �ل��ك��وري��ة وق��د �شاركت دول���ة �الم����ار�ت بفعالية يف  د�ي��ج��و 
�مل�شتوى تر�أ�شه معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�شم 

نخبة من ممثلي قطاع �لطاقة بالدولة .
وقال �لنعيمي : يعد �ملوؤمتر من �أبرز �الأحد�ث �لعاملية �ملعنية مبجال �لطاقة 
و�شلط خاله وفد �لدولة �ل�شوء على �لدور �لر�ئد �لذي تلعبه دولة �الإمار�ت يف 
�شياغة م�شهد �لطاقة �لعاملي و�الإمكانات �لتي توؤهلها ال�شت�شافة دورة 2019 
�إ�شت�شافة  نيتها طلب  �أعلنت عن  قد  �الإم���ار�ت  دول��ة  وكانت  �ملوؤمتر.  من هذ� 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة  حفظه �هلل  ومتابعة �لفريق �أول �شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
كمركز  بدورها  لاإرتقاء  جدية  بكل  تعمل  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة 
م�شاريع  لتنفيذ  �ملتجددة  و�لطاقة  �لطاقة  جمال  يف  و�لتطوير  للبحث  عاملي 
بافتتاح حمطة  �الخ��ر  �لهيئة  �حتفال  �ن  �شعادته  وق��ال   . �لطموحة  �لتنمية 
�ل�شويهات 2 بتكلفة ع�شرة مليار�ت درهم يف مدينة �لروي�س باملنطقة �لغربية 
ي�شكل ترجمة فعلية حلر�س �لدولة وتوجهاتها يف توفر �خلدمات �الأ�شا�شية 
وتوفر   2030 �أبوظبي  روؤي��ة  حتقيق  يف  ي�شهم  ومب��ا  للمو�طنني  و�ملتطورة 
�حلياة �لكرمية للمو�طنني و�لنهو�س باالقت�شاد �لوطني على م�شتوى �لدولة 

حيث ت�شهم �ملحطة يف تغذية حمطات �لكهرباء باأبوظبي وبقية �الإمار�ت.

منلك البنية التحتية امل�ؤهلة للحك�مة الذكية
الإنفاق الراأ�سماىل لل�سبكات جاوز الـ 19مليار درهم
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الدورة الرابعة للجنة القت�سادية امل�سرتكة تنطلق الثلثاء 

املن�س�ري ي�ؤكد حر�س الدولة على تعزيز العلقات القت�سادية والتبادل التجاري وال�ستثماري مع ني�زيلندا

 ت�ستعر�س اأحدث خدماتها الإلكرتونية والذكية

وزارة القت�ساد ت�سارك يف الدورة 33 لأ�سب�ع جيتك�س للتقنية 2013 بدبي

انطلق فعاليات م�ؤمتر داتاماتك�س جيتك�س الي�م بدبي
•• دبي -وام:

ثاين  دو���ش��ي��ت  بفندق  �ل��ي��وم  تنطلق 
د�تاماتك�س  م��وؤمت��ر  فعاليات  ب��دب��ي 
�ل�شنوي  �مللتقى  ب��اع��ت��ب��اره  جيتك�س 
خل�������رب�ء ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �مل���ع���ل���وم���ات 
و�الت���������ش����االت ب���ال�������ش���رق �الأو�����ش����ط 
�أي��ام. ومن  �أربعة  و�ل��ذي ي�شتمر ملدة 
�لتطور�ت  �ملوؤمتر  يناق�س  �أن  �ملقرر 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �شهدتها  �لتي 
و�الت�����ش��االت يف �ل�����ش��ن��و�ت �الأخ���رة 

ث��ق��اف��ة ت��ق��ن��ي��ة �مل���ع���ل���وم���ات و�إق���ام���ة 
تقنيات  �لبيانات  وق��و�ع��د  �ل�شبكات 
�جلو�ل �حلديثة وخدمات �الإنرنت 
�أهد�ف  وحتقيق  �لا�شلكيه  و�لنظم 
�ال�����ش����ت����د�م����ة �ل���ب���ي���ئ���ي���ة �حل���و����ش���ب���ة 
�ل�����ش��ح��اب��ي��ة وغ���ره���ا م���ن �مل��و����ش��ي��ع 
�ال�شر�تيجيات  م��ع  تتنا�شب  �ل��ت��ي 
حلول  لتطوير  �لناجحة  �مل�شتقبلية 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات 
و�الت�����ش��االت. وع��ن حم���اور �مل��وؤمت��ر 
ق�������ال ع����ل����ي �ل����ك����م����ايل م����دي����ر ع����ام 

�مل��ت��ع��ددة وحم��ل��ل��ي ن��ظ��م �مل��ع��ل��وم��ات 
وق���و�ع���د �ل��ب��ي��ان��ات ب���االإ����ش���اف���ة �يل 
�أن  و�أو�شح  و�ملهند�شون.  �ملربجمون 
�مل��وؤمت��ر �أث��ب��ت وج���وده ك��ح��دث عاملي 
ي��ت��م��ت��ع ب��ح�����ش��ور ك���ب���ر م����ن د�خ����ل 
ملتقى  باعتباره  وخ��ارج��ه��ا  �ملنطقة 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �شنويا خلرب�ء 
تكنولوجيا  باتت  بعدما  و�الت�شاالت 
�لعو�مل  من  و�الت�شاالت  �ملعلومات 
دول  يف  �القت�شاد  لتقدم  �لرئي�شية 
�لعامل و�لتي �أثبتت فاعليتها يف ر�شم 

حول  ت��دور  حم���اوره  �أن  د�تاماتك�س 
�القت�شاد  لنمو  �مل��ح��وري��ة  �ل��ع��و�م��ل 
�مل������ع������ريف و�ل����ن���������ش����ج �الل������ك������روين 
و�الت�شاالت  �ملعلومات  لتكنولوجيا 
�ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي يف مو�جهة  ودوره����ا 
�ل���ت���ح���دي���ات �ل��ع��امل��ي��ة و����ش��ت��ث��م��ار�ت 
دول  يف  �الت���������ش����االت  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
جمل�س �لتعاون �خلليجي �إىل جانب 
�خلطط �مل�شتقبلية لتقنية �ملعلومات 
و�ل�����ش��ب��ك��ات وح���م���اي���ة �ل���ب���ي���ان���ات. و 
م�شاركات  ه��ن��اك  �أن  �ل��ك��م��ايل  �أ���ش��ار 

�لتكنولوجي  �لتقدم  ومعاير  �أ�ش�س 
يف م���و�ج���ه���ة �ل���ت���ح���دي���ات �ل��ع��امل��ي��ة. 
و�شناع  �حلكومة  �أن  بالذكر  جدير 
�لقر�ر ��شتطاعو� يف �لفرة �ل�شابقة 
توظيف فو�ئد تكنولوجيا �ملعلومات 
و�الت�شاالت مب�شاركة قطاع �الأعمال 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 
�لتي �أدت �ىل �تخاذ �لتد�بر �لازمة 
ن���ح���و و�����ش����ع خ���ط���ة ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
ال���ش��ت��م��ر�ر  وع��ن��اي��ة  ب��دق��ة  م�شممة 

�لتفاعل مع �لنظم �حلديثة.

و����ش��ت��ع��ر����س ك��ي��ف��ي��ة ن��ق��ل وت�����د�ول 
�أو���ش��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  مفاهيم ج��دي��دة 
من قبل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية وقطاع 
�لرئي�شية  �الأد�ة  بو�شفهما  �الأعمال 
مبا  متطلباتهم  م��ع  ت��ت��ف��اع��ل  �ل��ت��ي 
ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ت����ط����ور�ت �الق��ت�����ش��اد 
�ل��ع��امل��ى و�ل����زي����ادة �ل�����ش��ك��ان��ي��ة �ل��ت��ي 
�مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل ف�شا  ت�����ش��ه��ده��ا 
ع����ن م���ن���اق�������ش���ة �أح��������دث ت��ط��ب��ي��ق��ات 
و�الت�����ش��االت  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
�مل��ت��ق��دم��ة وت���ب���ادل �خل�����رب�ت ون�����ش��ر 

�لقر�ر  �مل�شئولني و�شناع  و��شعة من 
�الإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط  وم����در�ء 
�أمن  �مل�شاريع  �إد�رة  �ملعلومات  تقنية 
�خلدمات  تطوير  �ل�شبكات  وحماية 
�الل��ك��رون��ي��ة م����در�ء �ل��دع��م �لفني 
�الأر�����ش����ف����ة �الإل����ك����رون����ي����ة ���ش��ب��ك��ات 
�مل���ع���ل���وم���ات و�الت���������ش����االت �ل��ب��ح��وث 
ع�����دد م��ن  و�ل���ت���ط���وي���ر �يل ج����ان����ب 
�ل��ق��و�ت  �مل��ع��ل��وم��ات يف  م����در�ء تقنية 
�مل�����ش��ل��ح��ة و�ل�������ش���رط���ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
و�الأن����ظ����م����ة وم�����ش��م��م��ي �ل��و���ش��ائ��ط 

•• دبي-الفجر: 

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �أعلنت 
يف دبي وموؤ�ش�شاتها عن م�شاركتها 
�لتقني  جيتك�س  �أ�شبوع  معر�س  يف 
دب���ي  م����رك����ز  يف  �مل����ق����ام   2013
�ل�����دويل ل��ل��م��ع��ار���س و�مل����وؤمت����ر�ت، 
خ��ال �ل��ف��رة م��ا ب��ني 20 وحتى 
وت�����ش��ع��ى   .2013 �أك���ت���وب���ر   24
�ق��ت�����ش��ادي��ة دب����ي م���ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
تطبيقات  م��ن  �شل�شلة  ع��ر���س  �إىل 
�ل��ت��ي طرحتها  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف 
جمموعة  تقدمي  وكذلك  م��وؤخ��ر�َ، 
م��ن �خل���دم���ات �الإل��ك��رون��ي��ة على 
م��ن�����ش��ة �ل����د�ئ����رة ل������زو�ر �مل��ع��ر���س 
م���ن �مل��ع��ام��ل��ني وت��ع��ت��رب م�����ش��ارك��ة 
دبي  �القت�شادية يف  �لتنمية  د�ئ��رة 
جيتك�س  �أ���ش��ب��وع  يف  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
يعد  حيث  �أ�شا�شيا  مطلباً  �لتقني 
�ل�شركات  ل��ك��ربى  من�شة  �حل���دث 
�ل��ع��ام��ات �لتجارية  �أ���ش��ح��اب  م��ن 
�ل����ك����ربى و�جل�����ه�����ات �حل���ك���وم���ي���ة، 
�مل�شتجد�ت  ب��اأب��رز  �ل��ت��ع��ري��ف  ن��ح��و 
و�خلدمات يف �لقطاع �لرقمي على 

�ل�شعيد �القليمي و�لعاملي. 
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعترب 
�جلهات  م��ن  وموؤ�ش�شاتها  دب��ي  يف 
�حلكومية �حلري�شة على �لتو�جد 
جيتك�س  م��ع��ر���س  يف  دوري  ب�شكل 
ي���دل ع��ل��ى �شعيها  �ل��ت��ق��ن��ي، وه����ذ� 
�ل��دوؤوب نحو تقدمي كافة �حللول 
تتما�شى  �ل��ت��ي  و�ل��ذك��ي��ة  �ل��رق��م��ي��ة 
م���ع �ل���ت���ط���ور �ل���ق���ائ���م يف �ل��ق��ط��اع 

�ل�شخ�شي للمتعاملني، و�لذي يتم 
وكذلك  �ملو�عيد  حجز  خاله  من 
�إجن����از �مل��ع��ام��ات �إل��ك��رون��ي��ا عرب 
�القت�شادية،  �لتنمية  د�ئ��رة  موقع 
�إ�شافة �إىل ذلك �شيتم �إ�شر�ك زو�ر 
�ل�شحب  يف  دب��ي  �قت�شادية  من�شة 
يقام على جمموعة  �ل��ذي  �ليومي 
من �جلو�ئز �لعينية وذلك يف حال 
�إد�رة  تطبيق  بتحميل  �ل��زو�ر  قيام 

�لرخ�س.
وم���ن �جل��ه��ة ذ�ت��ه��ا ي�����ش��ارك قطاع 
�ل�����رق�����اب�����ة �ل����ت����ج����اري����ة وح���م���اي���ة 
دب���ي  �ق���ت�������ش���ادي���ة  �مل�������ش���ت���ه���ل���ك يف 

�ل��رق��م��ي خل��دم��ة رج����ال �الأع���م���ال 
من  يتخذون  �لذين  و�مل�شتثمرين، 
�إمارة دبي مقر�ً الأعمالهم، وهو ما 
ي�شهل عليهم مز�ولة �الأعمال وفق 
�قت�شادية  بيئة  يف  �مل��ع��اي��ر  �أرق���ى 

م�شتد�مة �لتنمية.
وي�������������ش������ارك ق������ط������اع �ل���ت�������ش���ج���ي���ل 
و�ل��رخ��ي�����س �ل���ت���ج���اري يف د�ئ����رة 
خ��ال  م��ن  �الق��ت�����ش��ادي��ة،  �لتنمية 
عر�س �أبرز �لتحديثات يف تطبيقها 
�لرخي�س  عملية  الإد�رة  �ل��ذك��ي 
على  �ملتوفر  �لتجاري  و�لت�شجيل 
ه�����و�ت�����ف �الآي�������ف�������ون، و�خل�����دم�����ات 

�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة م��ث��ل: وت�����ش��م��ل قائمة 
�خلدمات �لتي ميكن �إجر�وؤها من 
�ل��ه��ات��ف �ل���ذك���ي ك���ل م���ن: جت��دي��د 
وحجز �الأ�شماء �لتجارية، و�إ�شد�ر 
�مل�����و�ف�����ق�����ات �مل����ب����دئ����ي����ة، وجت���دي���د 
�لرخ�س، و��شتف�شار عن �ملخالفات، 
باالإ�شافة �إىل معرفة مو�قع وجود 
�ل�شركات وحالة ن�شاطها �لتجاري.
و�شيقوم فريق عمل خا�س من قطاع 
�ل��ت��ج��اري  و�ل��رخ��ي�����س  �لت�شجيل 
ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات���ه �الإل���ك���رون���ي���ة 
للزو�ر طيلة فرة �ملعر�س، بحيث 
�شيتاح للزو�ر فر�شة �إن�شاء �حل�شاب 

ب���احل���دث م���ن خ���ال ع��ر���س �أب���رز 
م���ن���ج���ز�ت���ه���ا و�مل���ت���م���ث���ل���ة يف م��وق��ع 
�شلتي  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  وتطبيق 
�ملتوفر   www.sallety.ae
�لتطبيق  �الأن��دروي��د،  هو�تف  على 
م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  �الأول 
�ملنطقة، و�لذي يخدم كافة �الفر�د 
�مل�شتهلكني، وذلك عرب توفر  من 
ن����اف����ذة م����ن �خل����دم����ات وت��ع��ري��ف 
�ل��ع��م��اء ب��ال��ع��رو���س �ل��روي��ج��ي��ة 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا م����ر�ك����ز �ل��ت�����ش��وق 
وم��ن��اف��ذ �ل��ب��ي��ع وك�����ربى �مل��ت��اج��ر، 
وت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ت��ق��دمي ���ش��ك��اوي 
�لهاتف  �إلكرونياً عرب  �مل�شتهلكني 

�لذكي.
وي����وف����ر �ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل�������ذي �أط���ل���ق 
و�ملنتجات  لل�شلع  ق��ائ��م��ة  م���وؤخ���ر�ً 
�مل�شتهلكني  ت��ه��م  �ل��ت��ي  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
باالإ�شافة �إىل �أ�شعارها يف 9 منافذ 
بيع رئي�شية مبختلف مناطق �إمارة 
دبي، مما يتيح للم�شتهلك �لتعرف 
على �أ�شعار �ملنتجات ومقارنتها بني 
�إىل  �حلاجة  دون  �الأخ���رى،  �ملنافذ 
توفر  وب��ال��ت��ايل  �لفعلي  �ل��ذه��اب 
�ل���وق���ت و�جل���ه���د ع��ل��ي��ه��م. ومي��ث��ل 
�أف�شل  �لتطبيق حقبة جديدة من 
تتبعها  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�لعاقة  تعزيز  يف  دب��ي  �قت�شادية 
وباالأخ�س  و�مل�شتهلك،  �لتاجر  بني 
ع���م���ل���ي���ات �ل�����������ش�����ر�ء و�ل����ع����رو�����س 
�لرويجية و�لتنزيات، باالإ�شافة 
�إىل �ل��دور �ل��ذي يقوم به يف حفظ 

وحماية حقوق �مل�شتهلكني. 

بتوجيهات معايل �ملهند�س �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �القت�شاد، ويف 
باخلدمات  و�لتعريف  للتو��شل مع �جلمهور،  �لعامة  ��شر�تيجيتها  �إطار 
و�ل�شركات  لاأفر�د  �ل��وز�رة  تقدمها  �لتي  و�ملتميزة  �ملتعددة  �الإلكرونية 
�لتقنية  ع��امل  يف  �ملبتكر�ت  �أح��دث  على  �الط��اع  �إىل  �إ�شافة  و�ملوؤ�ش�شات، 
تعزيز  �أن  خ�شو�شاً  �لدوليني  �لعار�شني  من  �الأ�شماء  كبار  مع  و�لتو��شل 
�ملعرفية،  �لقطاعات  باجتاه  �الأد�ء �القت�شادي بات يتطلب حتواًل متز�يد�ً 

وهذ� يتطلب �الطاع على �أحدث �ملنتجات و�خلدمات �لتقنية.
��شتثمار�ت  ��شتقطاب  �شهد  �حلكومية  �خل��دم��ات  قطاع  �ن  �ل�شحي  وذك��ر 
يف  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  حر�شت  حيث  �لتقنية،  جمال  يف  كبرة 
دولة �الإمار�ت، ويف مقدمتها وز�رة �القت�شاد على تطوير �أنظمتها �لتقنية 
عملها  لتطوير  �لتقنية  الأه��م��ي��ة  منها  �إدر�ك�����اً  �الإل��ك��رون��ي��ة،  وخ��دم��ات��ه��ا 
وترقية �أد�ئها وتعزيز جودة خدماتها، ومن هنا �أدركت �جلهات و�ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية �أهمية �مل�شاركة يف �أ�شبوع جيتك�س للتقنية.
و�أ�شاف �شعادته �أن ��شر�تيجية وروؤية �الإمار�ت 2021 وم�شروع �حلكومة 

�لذكية �لذي �طلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، ت�شجع �البتكار 
و�لبحث و�لتطوير، وتعزيز �الإطار �لتنظيمي للقطاعات �لرئي�شة وت�شجيع 
�لقطاعات ذ�ت �لقيمة �مل�شافة �لعالية للو�شول �إىل �قت�شاد معريف تناف�شي 
�أن مبادرة �حلكومة  يعزز تناف�شية �لدولة ويطور بيئة �أعمالها، الفتا �ىل 
�لذكية �لر�ئدة عامليا ت�شكل حافز� للجهات �حلكومية ومنها وز�رة �القت�شاد 
لابد�ع و�البتكار خا�شة ما يتعلق بتقدمي �خلدمات عرب �لهو�تف �لذكية 
�المكانيات  كافة  له  وت�شخر  جاهدة  �القت�شاد  وز�رة  �ليه  ت�شعى  ما  وه��ذ� 
و�ف�شل �لكو�در. و��شتعد�د� للم�شاركة يف هذ� �حلدث �لتقني �لعاملي �شبق 
وعقدت �لوز�رة عدة �جتماعات حت�شرية ملديري �الإد�ر�ت �ملعنية بعر�س 
هناك خطة  �شتكون  �الإلكرونية خال معر�س جيتك�س، حيث  �خلدمات 
هذ�  يف  �ل���وز�رة  م�شاركة  على  �ل�شوء  �إلقاء  �إىل  تهدف  متكاملة  �إعامية 
�شريحة ممكنة من �جلمهور م�شبقاً  �أك��رب  لتعريف  �ملهم  �ل��دويل  �حل��دث 

بباقة �خلدمات �لتي ت�شتعر�شها �لوز�رة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�لتي  للتقنية،  جيتك�س  الأ�شبوع   33 �ل�  �ل��دورة  يف  �القت�شاد  وز�رة  ت�شارك 
�أكتوبر �جل��اري يف مركز دبي �لتجاري  20 و24 من  تقام يف �لفرة بني 
�لعاملي وت�شهد م�شاركة �أكرث من 3500 �شركة من 61 دولة ويتوقع �ن 
عبد�لعزيز  بن  �أحمد  حممد  �ملهند�س  و�أك��د  ز�ئ��ر.  �أل��ف   130 ي�شتقطب 
�ل�شحي وكيل وز�رة �القت�شاد حر�س �لوز�رة على �مل�شاركة بفاعلية عالية 
يف هذ� �حلدث �لدويل �لذي يعترب من�شة عاملية جتمع كربيات �ل�شركات 
حتت  �ملعلومات  تقنية  جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية 
�شقف و�حد لت�شتعر�س �أحدث تقنياتها ومنتجاتها.  ولفت �إىل �أن �لوز�رة 
و�ملتكاملة  �مل��ت��ط��ورة  �اللكرونية  خدماتها  جيتك�س  خ��ال  �شت�شتعر�س 
خدماتها  على  �لركيز  مع  �ل�شلع،  ال�شتدعاء  �الل��ك��روين  �لنظام  ومنها 

�لذكية وخا�شة خدمة �اليفون �بليكي�شني .
و�أ�شاف �شعادته تاأتي م�شاركة �لوز�رة يف �لدورة 33 الأ�شبوع جيتك�س للتقنية 

بطبيعة �حلال �إىل مزيد من �الزدهار. و�أكد �ملن�شوري �لتز�م دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة بدفع �لعاقات مع نيوزيلند� نحو �ملزيد من �لتقدم، الأن 
ذلك يقع �شمن خططنا و�أهد�فنا �ال�شر�تيجية �ملت�شلة بتدعيم �القت�شاد 
و�حد �دو�ت ذلك تعزيز عاقات �لتعاون مع �لدول �ل�شديقة ومنها نيوزلند� 
وقال معاليه �إنه ومع �لعاقات �لثنائية �لقائمة بني �لبلدين، ميكن �أي�شاً 
�لعمل يف �جتاه �لتعاون يف �ملجاالت �لزر�عية، و�لتقنية، و�ملالية، و�لتجزئة، 
�الإم��ار�ت��ي��ة  �القت�شادية  �للجنة  و�شتبحث  وغ��ره��ا.  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة 
�لنيوزيلندية �مل�شركة �شبل تعزيز دور �لقطاع �خلا�س يف �لبلدين وتعزيز 

�لعاقات �لثنائية وتطوير �ال�شتثمار�ت �مل�شركة. 
�ل�شركاء  قائمة  يف   18 �ملرتبة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  وت��اأت��ي 
�ل��ت��ج��اري��ني �الأك����رث �أه��م��ي��ة ل��ن��ي��وزي��ل��ن��د� يف �ل���ع���امل، وث����اين �أك����رب �شريك 
يف  �لعاملة  �لنيوزلندية  �ل�شركات  وتتخ�ش�س  �الأو�شط،  �ل�شرق  يف  جتاري 
�لدولة يف �ملجاالت �لتقنية و�ال�شت�شارية و�الإن�شاء�ت و�خلدمات �لربيدية 
�خلارجية  �لتجارة  �إجمايل  وبلغ  وغرها.  �لتعليم  وتطوير  و�الت�شاالت 
بني �لدولة ونيوزيلند� عام 2012 حو�يل 564 مليون دوالر، وبلغ حجم 
مليون   507،5 �ل�شنة  نف�س  خ��ال  ل��اإم��ار�ت  �لنيوزيلندية  �ل�����ش��ادر�ت 
دوالر، بينما بلغ حجم �شادر�ت �لدولة 56 مليون دوالر ح�شب �إح�شاء�ت 
قطاع �لتجارة �خلارجية. ويبلغ عدد �ل�شركات �لتجارية �لنيوزلندية لدى 
�لتجارية  �لوكاالت  �شركتني وعدد   2011 دي�شمرب  وز�رة �القت�شاد حتى 
�القت�شادي  �لتعاون  �تفاقية  وعقدت   206 �لتجارية  �لعامات  وعدد   4
و�لتجاري بني دولة �الإمار�ت ونيوزلند� يف �شبتمرب 2003 ومت �مل�شادقة 
توقيع  ومت   2004 ل�شنة   )25( رق��م  �الحت���ادي  �ملر�شوم  مبوجب  عليها 
�تفاقية منع �الزدو�ج �ل�شريبي بني �لبلدين يف 24 �شبتمرب 2003 ومت 

نفاذها يف مايو 2004 ملدة 5 �شنو�ت قابلة للتجديد. 

�لتي من �شاأنها زيادة �لتعاون بني �لبلدين يف خمتلف �ملجاالت بحيث يتم 
�لعمل على �الرتقاء بحجم �لتجارة �لبينية و�إقامة م�شروعات ��شتثمارية 
يف �شوء �لفر�س �ملتاحة لدى �جلانبني وحتفيز �لقطاع �خلا�س على لعب 
دور �أف�شل جلهة تنمية هذه �لعاقات مبا يخدم �مل�شالح �لثنائية ويعظم 

�ال�شتفادة من �التفاقيات �ملوقعة بني �الإمار�ت ونيوزيلند�.
�ل���ذي مت حتقيقه على ط��ري��ق توطيد  �ل��ت��ق��دم  �ن��ه رغ��م  و�أ���ش��اف معاليه 
�لعاقات �لثنائية وخا�شة يف �ملجاالت �القت�شادية و�لتجارية و�ال�شتثمارية 
،�ال �ن ما حتقق ال يرتقي �ىل م�شتوى طموحات �لبلدين ،خا�شة يف ظل 
وج���ود �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��ر���س و�مل��ج��االت لتنمية �ل��ع��اق��ات وت��وف��ر �الر�دة 
�مل�شركة لتعزيز عاقات �لتعاون،وهذ� يلقي على عاتق �للجنة �مل�شركة 

�ملزيد من �مل�شوؤوليات للم�شي بالعاقات �لثنائية قدما �ىل �المام.
و�شدد معايل �ملن�شوري على �شرورة زيادة معدالت �لتبادل �لتجاري غر 
�لنفطية بني �لبلدين �لتي بلغت ما يقرب من 563 مليون دوالر �أمريكي 
�للجنة  ع��رب  �مل�شركة  �ل��ع��اق��ات  تفعيل  خ��ال  م��ن  وذل���ك   2012 ع��ام 
على  �ل�شوء  ملقيا  و�ال�شتثمار�ت  �خل��رب�ت  وتبادل  �مل�شركة  �القت�شادية 
باال�شتثمار�ت  ترحب  �لتي  �الإم���ار�ت  لدولة  �ملتميزة  �ال�شتثمارية  �لبيئة 
�لنيوزيلندية من خمتلف �لقطاعات و�ال�شتفادة من �لفر�س �ال�شتثمارية 
مثل  و�حل��ي��وي��ة  �القت�شادية  �لقطاعات  ك��اف��ة  يف  �الإم����ار�ت  توفرها  �ل��ت��ي 
�ل�����ش��ن��اع��ة و�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة و�ل�����ش��ي��اح��ة و�خل���دم���ات �مل��ال��ي��ة و�مل�����ش��ارف 
�الإ�شامية و�مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة و�لرعاية �ل�شحية و�ملو��شات 
يف  �لبلدين  بني  �لتجارية  �لعاقات  �ن  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار  و�الت�����ش��االت. 
و�خلدمات  و�ل�شياحة،  �لطاقة،  جم��االت  يف  تعاوناً  ت�شهد  �لر�هن  �لوقت 
�للوج�شتية، و�لتعليم، و�خلدمات �ملهنية، و�لزر�عة، ولعل هذ� �لتعاون هو 
�نعكا�س للعاقات �لوطيدة �لتي جتمع �لبلدين منذ عدة �شنو�ت ومر�شحة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�القت�شاد  وزي���ر  �مل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  �مل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل  ي��ر�أ���س 
�لر�بعة  �ل���دورة  �أع��م��ال  �لنيوزلندي  �لتجارة  وزي��ر  جرو�شر  تيم  وم��ع��ايل 
للجنة �القت�شادية �مل�شركة بني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ونيوزلند� 
�لنيوزلندية  �لعا�شمة  2013 يف  �أكتوبر   24 �ملو�فق  �ملقبل  �لثاثاء  يوم 
عبد  ب��ن  �أح��م��د  حممد  �ملهند�س  �شعادة  �ل��دول��ة  وف��د  وي�شم  ويلينجتون. 
�لعزيز وكيل وز�رة �القت�شاد و�ل�شيد عبد�لبا�شط �ملرزوقي �لقائم باالعمال 
يف �شفارة دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف ��شر�ليا ونيوزلند� وممثلني 
عن عدد من �جلهات �حلكومية �الحتادية و�ملحلية، و�لقطاع �خلا�س من 

م�شتثمرين ورجال �أعمال و�شركات.
و�أكد معايل �ملهند�س �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري �أن �جتماع �للجنة ياأتي 
�لعاقات  تعزيز  �ل�شديقني على مو��شلة جهود  �لبلدين  �إطار حر�س  يف 
�لتبادل  وتنمية  و�ال�شتثماري  و�ل��ت��ج��اري  �القت�شادي  وخا�شة  �لثنائية 
�ل��ت��ج��اري و�ل��ب��ح��ث ع��ن ف��ر���س وجم����االت ت��ع��اون ج��دي��دة ت��ع��ود باملنفعة 
�مل�شركة على �جلانبني.  و�أ�شاف معاليه �أن هذ� �الجتماع �شي�شهد تقييم 
�أقرتها �للجنة يف  �أن  ما مت حتقيقه وتنفيذه من ق��ر�ر�ت و�إج��ر�ء�ت �شبق 
�لتي  للعقبات  ومعاجلات  حلول  �إيجاد  على  و�لعمل  �ل�شابقة  �جتماعاتها 
وقال  �مل�شرك.  و�لتجارية  �القت�شادية  �لعاقات  تنمية  طريق  تعر�س 
معاليه �أن �للجنة �شركز خال �جتماعها على بحث �شبل وتعزيز �لتعاون 
�ل�شياحة  ق��ط��اع��ات  خا�شة  �لبلدين  لكا  �ملهمة  �حل��ي��وي��ة  �لقطاعات  يف 
و�لطاقة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  و�مل�شاريع  و�ل�شناعة  و�ل�شحة  و�لتعليم 

�ملتجددة و�لطر�ن �ملدين. 
ونوه معاليه باأن جدول �أعمال �للجنة يحفل بالعديد من مو��شيع �لبحث 

خدمات نوعية وم�ستجدات تقدم لأول مرة للمتعاملني

اقت�سادية دبي ت�سارك يف اأ�سب�ع جيتك�س التقني 2013

�ل��ع��م��اء م��ن خ��ال  الأن نحقق ر���ش��ا 
�أف�شل �خلدمات من حيث �لكم و�لنوع 

�لتي تقدم �أف�شل قيمة للم�شرك.
ودعوين �أوؤكد هنا �أن �الحتفاظ بالقمة 
يكون غالباً �أ�شعب من �لو�شول �إليها، 
ول��ذل��ك ن���رى ����ش���رورة �الإ���ش��ت��م��ر�ر يف 
ت���ق���دمي خ����دم����ات م���ت���ط���ورة وع��ال��ي��ة 
�جل�������ودة �����ش����و�ًء ك�����ان ذل�����ك يف جم���ال 
�أو�النرنت  �ملتحرك،  �لهاتف  خدمات 
غ���ره���ا من  �أو  �ل��ث��اب��ت��ة  �أو�ل����ه����و�ت����ف 
�أن هناك  خ��دم��ات �الت�����ش��ال. وال �شك 
�أ����ش���ا����ش���ات �ع���ت���م���دت ع��ل��ي��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل��ن��ج��اح �ملتميز من  �ت�����ش��االت يف ه��ذ� 
�مل�شتخدمة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ن��وع��ي��ة  ح��ي��ث 
و�ل�����ش��ب��ك��ات �مل���ت���ط���ورة و����ش��ت��ث��م��ار�ت��ن��ا 
�لب�شرية  �ل��ك��و�در  تطوير  يف  �مل�شتمرة 
�مل���درب���ة و�مل���وؤه���ل���ة يف ك��اف��ة ق��ط��اع��ات 
�لعمل.  *لوحظ يف �لعامني �الأخرين 
م�شار  �إىل  جديد  م��ن  �ت�شاالت  ع��ودة 
�أرباحها وياأتي ذلك من منو  �لنمو يف 
تر�جع  كانت  �لتي  �ل�شوقية  ح�شتها 
حل�شاب �ملناف�س، هل ترون �أن �ملناف�س 
ن��ر�ه حالياً من تنوع  �جربكم على ما 
�لعرو�س �ل�شعرية وكرثتها وهو مامل 
على  تقريباً  �ليه  تلجاأ  �ت�شاالت  تكن 

مد�ر نحو 3 �شنو�ت؟
�إن  ن�شبيا،  �ل�شوؤ�ل  �أختلف مع  - دعني 
للمناف�شة �أعر��س وتد�عيات وتخ�شع 
دوم���اً ل��ع��و�م��ل و�ع��ت��ب��ار�ت ك��ث��رة، ويف 
�ملناف�شة  حت���دي���د�ً  �الت�����ش��االت  ق��ط��اع 
ن��ر�ه��ا م��ت�����ش��ارع��ة �خل��ط��ى و�الإي���ق���اع ، 
غر �أن لكل دولة خ�شو�شية جتربتها 
�ت�شاالت يوما  ذل��ك مل تفرط  وم��ع   ،
ف���ى م���وق���ع �ل�������ش���د�رة وري�������ادة ق��ط��اع 

�الت�شاالت يف �لدولة .
حافز�َ  تكون  �أن  يجب  د�ئ��م��اً  �ملناف�شة 
ل���ت���ق���دمي �الف�������ش���ل و�أب���������د�ً ت�����ش��ب يف 
و�لقطاع  و�مل�شركني  �لعماء  �شالح 
�ملوؤ�شر�ت  ك��ل  �أن  وباإعتبار  ع��ام  ب�شكل 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ت����اأخ����ذ �ل���ع���م���ي���ل ق��ا���ش��م��اً 
ف��ق��د حر�شنا يف  م�����ش��رًك ورئ��ي�����ش��ي��اً، 
�ت�شاالت �أن يكون لدينا عقيدة ر��شخة 
و�أن   ، �ل��ع��م��ي��ل  �ل��ع��م��ل م�����ش��م��ون��ه��ا  يف 
�شو�ء من  �الأوىل  ر�شاوؤه غايتنا  يبقى 
طرح  �أ�شبقية  �أو  �لتكنولوجيا  ناحية 
حتى  �أو  �ملنتجات  ج���ودة  �أو  �خل��دم��ات 
رهينة  تبقى  كلها  �لت�شعر،  �شيا�شات 

�أ�شا�شية حتت م�شمى ر�شا �لعماء 
�الت�شاالت  قطاع  يف  �ملناف�شة  عن  �أم��ا 
�الخر  �لفرة  يف  �شهدت  فقد  �ملحلى 
م��ن��ح��ى ج��دي��د وخم��ت��ل��ف ن�����ش��ب��ي��ا عن 
�أك���رث  �ت�������ش���االت  ب��ت��ن��ا يف  �إذ  �ل�����ش��اب��ق 
�الأك��رث  وبتنا   ، �لعماء  مع  �إن�شجاما 

تلبية الحتياجاته .
و����ش��ت��ف��دن��ا ك��ث��ر� م��ن جت���ارب �شابقة 
�أ�شو�ق تعد  لنا يف �لقطاع خ�شناها يف 
وهاهي   ، ���ش��ر�وة  �أ���ش��د  فيها  �ملناف�شة 
�ل��ن��ت��ائ��ج و�الأرق�������ام ت��ب��ني م���ا �آل �ل��ي��ه 
�لقطاع من نتائج على كافة �ال�شعدة 

و�مل�شتويات فى �لعامني �ملا�شيني .
�لريادة  قو�عد  �ت�شاالت  �أر�شت  ولقد 
ل����ق����ط����اع ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �الت���������ش����االت 
و�ملعلومات فى �لدولة، وعمدت خال 
مكانتها  تر�شيخ  �إىل  �ملا�شية  �ل��ف��رة 
�حللول  الب��ت��ك��ار�ت  وحا�شن  كموطن 
زي���ادة  �إىل  �أدى  �ل����ذي  �الأم����ر  �ل��ذك��ي��ة 
تفريط يف  �ل�شوقية من غر  ح�شتها 
فيما   ، �ملنتج  وج���ودة  �ل��ط��رح  �أ�شبقية 
بالبنان  ل��ه  ي�شار  ر�ئ��ع��اً  م��ث��ااًل  ق��دم��ت 
ف���ى �ل�����ش��ر ن��ح��و ه����ذ� �ل��ت��ق��دم وه���ذه 

�الأ�شبقية بخطاً �شريعة ومتو�زية.
*م���ن �ل��و����ش��ح �أن �إي�����ر�د�ت �ت�����ش��االت 
�أن  �لبيانات يف ت�شاعد، هل ترون  من 
�أكرث  �لقطاع  �شيكون يف هذ�  �مل�شتقبل 
م���ن �خل���دم���ات �ل�����ش��وت��ي��ة. م���ن حيث 

�لعائد�ت و�الرباح ؟
�ل��ت�����ش��اع��دي  �إىل �حل����ر�ك  ب��ال��ن��ظ��ر   -
�الت�شاالت  تكنولوجيا  لقطاع  �لعاملي 
و�مل���ع���ل���وم���ات، جن���د �أن�����ه ق���د ت�����ش��اع��ف 
�شبكة  ع��رب  �الن��رن��ت  م�شركي  ع��دد 
عما  م��ر�ت  �ل��ع��امل خم�س  يف  �ملتحرك 
 ،2008 ع�����ام  يف  �حل������ال  ع��ل��ي��ه  ك�����ان 
جديد،  م�شتخدم  مليار   1.6 وب��و�ق��ع 
ومن �ملتوقع �أن يبلغ عدد �مل�شتخدمني 
مليار   2 �إىل   2013 ع��ام  نهاية  م��ع 
م�شتخدم. خا�شة مع �نت�شار �لهو�تف 
�ل���ذك���ي���ة و�الأج����ه����زة �ل��ل��وح��ي��ة. وم��ن 
�مل��ت��وق��ع �أن ت�����ش��ل خ���دم���ات �ل��ب��ي��ان��ات 
من  �أك���رث  �إىل   2013 �ل��ع��ام  بنهاية 
%36 من �إجمايل �لعائد�ت �لدولية 
ت�شكل  كانت  �أن  بعد  �ملتحرك،  للهاتف 

.2008 �لعام  % يف   21
وقد ز�د عدد م�شتخدمي �الإنرنت عرب 
 1.2 عن  �ت�شاالت  يف  �ملتحرك  �شبكة 
�خلدمات  وم�شتقبل  م�شرك.  مليون 
�لبيانات، و�لعمل  �شيركز على حلول 
للخدمات  جديدة  مز�يا  �إ�شافة  على 
خا�شة  نقدمها  �لتي  �لذكية  و�حللول 
مع ت�شبع �ل�شوق. وقد �أطلقت ت�شاالت 

�ل���ع���دي���د م���ن �ل���ع���رو����س و�خل���دم���ات 
�خل��ا���ش��ة ب��خ��دم��ة �ل��ب��ي��ان��ات و�أخ��ره��ا 
ب����اق����ات ج����دي����دة ل���ت���ج���و�ل �ل��ب��ي��ان��ات 
�لدويل خم�ش�شة لعمائها من قطاع 
�مل�شافرين  ت�شتهدف  و�لتي  �الأع��م��ال. 
من رجال �الأعمال وموظفي �ل�شركات 
يف دولة �الإمار�ت. ويقدم هذ� �لعر�س 
�جلديد لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات خيارين 
خم��ت��ل��ف��ني ح��ي��ث مي��ك��ن��ه��ا �ال����ش���ر�ك 
ج��م��اع��ي��ة خم�ش�شة  ب��ي��ان��ات  ب��اق��ة  يف 
مل��ج��م��وع��ة ���ش��ر�ئ��ح �أو يف ب��اق��ة ب��ي��ان��ات 
م���ن���ف���ردة ل�����ش��ري��ح��ة ه���ات���ف و�ح������دة، 
ي�شمن  مب��ا  �خل��ي��اري��ن  ت�شميم  ومت 
�ل�شركات  ومتكني  �ال�شر�ك  تب�شيط 
�ل��دويل  �ل��ت��ج��و�ل  تكاليف  �شبط  م��ن 

وخف�س نفقات �الت�شاالت.
*م�����ا ج����دي����د �ت���������ش����االت ب��خ�����ش��و���س 

قطاعي �لبحث و�لتطوير؟
�ت�شاالت  �أن  �أُذك���ر،  �أن  هنا  يل  -�أ�شمح 
�عتنقت  الن�����ش��ائ��ه��ا  �الأول  �ل��ي��وم  م��ن��ذ 
م���ن���ه���ج �ل���ب���ح���ث و�ل���ت���ط���وي���ر وب���ات���ت 
�لتجديد  نحو  و�ع��دة  خطو�ت  تخطو 
و�الب���ت���ك���ار ل��ت��و�ك��ب م�����ش��رة �ل���دول���ة 
فبد�أت  �ملت�شارع.  و�الرتقاء  �لنمو  نحو 
للدر��شة  �خلارجي  �البتعاث  بعمليات 
�أبناء  م��ن  �لكثر  و�أوف���دت  �جلامعية، 
�لدولة �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
، ومن ثم  لدر��شة هند�شة �الت�شاالت 
يتخرج  علمي  معهٍد  الإن�شاء  خططت 
فيه د�ر�شي �لهند�شة من �أبناء �لوطن 
الإن�شاء  �ل��دول��ة  م��ع  بالتعاون  فعهدت 
كلية �ت�شاالت �جلامعية �لتى �أ�شبحت 
ب��� جامعة خليفة  �الآن  ي��ع��رف  مل��ا  ن���و�ة 
ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وف���ى �ل��ف��رة 
�ت�شاالت  ر�ي��ة  حتت  فيها  عملت  �لتى 
مهند�س  �ل�500  ج����اوز  م���ا  ج���ت  خ���رَّ
مو�طن ، ثم �أن�شات فيما بعد �أكادميية 
�لعاملة  و�لتاأهيل و�لتطوير  للتدريب 
�إىل �الآن حتت ��شم �أكادميية �ت�شاالت 
�حتياجات  على  �لوقوف  الأج��ل  وذل��ك 
�ملوؤ�ش�شة من �أدو�ت �لتدريب و�لتطوير 
�إىل  ، و�نطلقت  ذ�تي  ب�شكل  وتعهيدها 
ما هو �أبعد فاخذت متد ذر�ع �لتدريب 
و�ل��ت��ط��وي��ر �إىل ك��اف��ة �أرج�����اء �ل��وط��ن 
مبوؤ�ش�شاته �ملحلية و�الحتادية �إذ جاوز 
عدد �ملتدربني فيها من �ملو�طنني 80 

�ألف مو�طن منذ �ن�شائها �إىل �ليوم .
وي����وم����ا ب���ع���د ي������وم ت���ث���ب���ت �أك���ادمي���ي���ة 
�ت�شاالت �أنها كانت ثمرة لعقول نرة 
�ل���ذك���اء ب��ع��ي��دة �ل��ن��ظ��ر �إذ ت��ع��د م��ن��ارة 
و�لتطوير  �لتدريب  لعمليات  عظيمة 
كافة  ف��ى  �لعمل  �آل��ي��ات  لتوحيد  حتى 
�الأكادميية  تعهد  �إذ  تو�جدنا،  مناطق 
�ملوؤ�ش�شة  موظفى  وتاأهيل  تدريب  �إىل 
�أو �ملنت�شبني لها �أو �شركاوؤها فى �لدول 

�لثمانية ع�شر �لتى نعمل فيها.
وتاأكيد� على �همية �لبحث و�لتطوير 
متخ�ش�شا  م��رك��ز�  �ت�����ش��االت  �أن�����ش��ات 
ل��اب��ت��ك��ار و�الب�������د�ع ب���اال����ش���ر�ك مع 
وهو  خليفة  وجامعة  تيلكوم  بريت�س 
�مل��ن��ط��ق��ة  ن���وع���ه يف  م���ن  �الول  �مل���رك���ز 
عمليات  تبني  يف  كبر  ب�شكل  وي�شهم 
�ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر يف �ل��ق��ط��اع وق��د 
على  فقط  �ملا�شي  �لعام  خ��ال  ح�شل 

. �خر�ع  بر�ءة   11
�حلا�شلة  �ملناف�شة  م��ن  �ل��ه��دف  *ه��ل 
�حل�شول  ه��و  �ل��ه��و�ت��ف  م�شنعي  ب��ني 
ع��ل��ى م��زي��د م��ن �ل��ن��ف��وذ ع��ل��ى �مل�شغل، 
وب���ال���ت���ايل �حل�������ش���ول ع���ل���ى ه��و�م�����س 

ربحية �إ�شافية، �أم جمرد فو�شى؟
�القت�شاد�ت  لغة  فيه  علت  زم��ن  يف   -
�حل�����رة جت��ل��ت �مل��ن��اف�����ش��ة ح��ام��ي��ة بني 
ولقطاع   ، �مل��ج��االت  �شتى  يف  �ل�شركات 
�الت���������ش����االت خ�����ش��و���ش��ي��ة وت����ف����رد يف 
طبيعة �لعاقة بني مزودي �خلدمات 
�لطرفني  بني  و�لعاقة   ، و�مل�شنعني 
ت��ك��ام��ل��ي��ة ت��خ�����ش��ع ل���ق���و�ع���د �ل��ع��ر���س 
و�لطلب، وال ميكن لطرف �أن ي�شيطر 
على �آخر ، �أما عن �لزحام �حلا�شل يف 
�أعر��س هذه  �أح��د  عامل �الجهزة فهو 
�كرب  على  �ال�شتحو�ذ  بهدف  �ملناف�شة 
�أال  قدر من �لعماء ، ومن �حل�شافة 
و�ح��د  خ��دم��ات مب�شنع  م��زود  يرتبط 
على  خ��ط��ورة  ذل��ك  ميثل  �إذ  لاأجهزة 
�عتدنا  �ت�شاالت  يف  ونحن  �مل�شغلني.  
�أن ن���ويل ع��م��ائ��ه��ا م���ن �الأف������ر�د جل 
�ه��ت��م��ام��ن��ا، ف��ه��م رك��ي��زة �أع��م��ال��ن��ا ول��ن 
طاقاتنا  ج��ل  ت�شخر  يف  ج��ه��د�ً  تدخر 
وعرو�شنا،  خدماتنا  �أف�شل  لتقدمي 
ل���ن���ن���ال ر�����ش����اه����م وجن����ع����ل ح��ي��ات��ه��م 
�ليومية �أ�شهل و�أي�شر ون�شاعدهم على 
و�الأ�شدقاء  بالعائلة  مت�شلني  �لبقاء 

و�لزماء بتكاليف منا�شبة.
ون��ق��دم ل��ه��م ك��ل �خل���ي���ار�ت �مل��ط��روح��ة 
�����ش����وق����ي����اً م�����ن ح����ي����ث �����ش���ت���خ���د�م���ات 
مع  جيدة  عاقة  تربطنا  �إذ  �الج��ه��زة 
�أو  للتكنولوجيا  ���ش��و�ء  �مل��زودي��ن  كافة 

�الجهزة .

اأدف��ان�����س���ف��ت ت�����س��ل��ط ال�����س���ء 
ع��ل��ى اأح����دث  اب��ت��ك��ارات��ه��ا خ��لل 
2013 للتقنية  جيتك�س  اأ���س��ب���ع 

•• دبي-الفجر: 

�ل�������ش���رك���ة   ، �أدف����ان���������ش����وف����ت  ت���������ش����ارك 
تقنيات  ح��ل��ول  ب��ت��زوي��د  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لنقالة و�لتي تتخذ  �لويب و�لهو�تف 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  م��ن 
مقر�ً لها، يف �أ�شبوع جيتك�س للتقنية ، 
حيث �شتعمل خال �ملعر�س على �إطاق 
جم��م��وع��ة م���ن �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ذك��ي��ة 
�أ�شلوب و�شول  ث��ورة يف  �شتحدث  �لتي 
�خلدمات  �إىل  و�مل�شتهلكني  �ل�شركات 
�أع��و�م على   3 و�ملعلومات. وبعد مرور 
�ملطور   ، �أدفان�شوفت  عمليات  �نطاق 
�ل��ر���ش��م��ي ل��ن��ظ��ام ت�����ش��غ��ي��ل �ل��ه��و�ت��ف 
�لنقالة �آبل iOS ، تعمل �ل�شركة على 
خ�شي�شاً  م�شممة  تطبيقات  تطوير 
�لعماء  و�حتياجات  متطلبات  لتلبية 
�لقطاعات  من  و��شعة  جمموعة  عرب 
مب����ا يف ذل�����ك �الأع�����م�����ال �مل�����ش��رف��ي��ة، 
و�ل��ت��م��وي��ل، و�ل�����ش��ي��اف��ة، و�ل��ق��ط��اع��ات 
و�الأغذية  �لبدنية،  و�للياقة  �لطبية، 
و�مل���������ش����روب����ات، و�ل���ن���ق���ل و�ل���ت���ج���زئ���ة. 
ومت��ت��ل��ك �أدف��ان�����ش��وف��ت ق��اع��دة عماء 
و��شعة متتد من �لهيئات �حلكومية �إىل 
وقام  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرة  �ل�شركات 
جمموعة  �ل�شركة  تطبيقات  بت�شميم 
من �أهم خرب�ء فريق �لتطوير يف دبي 
�حلديثة  �لتقنيات  �أح��دث  با�شتخد�م 
�ال���ش��ت��خ��د�م. كما  �شهلة  و�ج��ه��ات  م��ع 
على  بقدرتها  �لتطبيقات  ه��ذه  تتميز 
�مل�����ش��اع��دة يف ت��ع��زي��ز ر����ش���ا �ل��ع��م��اء، 
وت��ب�����ش��ي��ط �مل�����ش��اك��ل و�مل���ه���ام �ل��ي��وم��ي��ة، 
�ملوؤ�ش�شات  �أع��م��ال  من��و  يف  و�مل�شاهمة 
و�ل�����ش��رك��ات، وت��ع��زي��ز ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات 

�لت�شويق ومدى �النت�شار.
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�خ��ت��ت��م��ت م�����ش��اء �أم�������س ع��ل��ى جممع 
مناف�شات  دب��ي  يف  �لريا�شي  ح��م��د�ن 
�جل����ول����ة �ل����ر�ب����ع����ة ل����ك����اأ�����س �ل���ع���امل 
لل�شباحة و�شط فرحة عارمة لفريق 
�لتتابع �حلر �لياباين �لذي متكن من 
ت�شجيل رقم عاملي جديد، ووحيد يف 
�ملناف�شة، يف �شباق 4×50م تتابع حر 
1:32.52، وقد �شم  ق��دره  وبزمن 
من  كل  �شفوفه  يف  �لياباين  �لفريق 
كينتا  �أكا�شي،  �شاياكا  �شيور�،  �شيرني 
�شيور�:  وقال  و�تانابي،  وكاناكو  �إيتو 
قطعنا  فقد  �ل�����ش��ع��ادة  غ��اي��ة  يف  نحن 
�ل�����ش��ب��اق �أ����ش���رع ب��ث��ان��ي��ة و�ح�����دة من 
�لزمن �لذي حققناه يف مو�شكو . �أما 
�لف�شية فكانت من ن�شيب �لرب�زيل 
1:32.95، بينما ح�شل �ل�شينيون 

على �لربونزية 1:33.72. 
ل��ل�����ش��ي��د�ت  ظ��ه��ر  100م  ���ش��ب��اق  ويف 
يف  �أك��ا���ش��ي  �شاياكا  �ليابانية  جنحت 
ثا،   57.24 م�شجلة  �لذهب  �ن��ت��ز�ع 
وم��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى �الأ���ش��ر�ل��ي��ة �إمي��ل��ي 
���ش��ي��ب��وه��م، ���ش��اح��ب��ة �مل���رك���ز �ل��ث��اين 
د�ري���ن���ا  و�الأوك����ر�ن����ي����ة   ،)57.53(
زيفينا، �لتي حلت ثالثة )57.56(.

للرجال  حرة  1500م  �شباق  و�شهد 
�نتظار  ك��ب��ر�ً يف  ج��م��اه��ري��اً  ت��رق��ب��اً 
�ل�شباح  م�شاركة  مع  عنه  �شي�شفر  ما 
�إال  م��ل��ويل،  �أ���ش��ام��ة  �لعاملي  �لتون�شي 
ورغ���ب���ات  ت��ت��م��ا���ش��ى  �ل��ن��ت��ي��ج��ة مل  �أن 
�جلمهور �لكبر �لذي هتف للعماق 
�ل��ت��ون�����ش��ي ب��ع��د �أن مت��ك��ن �الإي��ط��ايل 
�لو�شول  م��ن  ب��ال��ري��ري  غريغوريو 
 ،14:36.25 ق����دره  وب���زم���ن  �أواًل 
�ل����ث����اين  �مل������رك������ز  ت�������اه م�����ل�����ويل يف 
�إف��ري��ق��ي  و�جل���ن���وب   ،14:41.79
 ،14:43.86 ث��ال��ث��اً  ب���ر�ون  دي��ف��ون 
وقال بالريري: �إنه عام هام بالن�شبة 

يل، �أنتهيت من �ملدر�شة منذ �شهر، و 
�أف�شل حلظاتي و�شعيد  بالطبع هذه 

باإنز�ل �لهزمية مبلويل .
ب�����دوره ب���د� م��ل��ويل م��ت��ف��ائ��ًا ب�����ش��اأن 
�إىل  �حلديثة  لعودته  نظر�ً  �لنتيجة 
لدي  تكن  ق���ال: مل  �ل��ت��دري��ب، حيث 
�آم��ال كبرة خال م�شاركتي يف هذ� 
�لتي  �لنتيجة  على  و�شاأبني  �حل��دث، 
�أنني �شاأقدم  حققتها، و�أنا على يقني 
�أ�شعر بتح�شن  �أف�شل عندما  عرو�شاً 
طيبة  بذكريات  �حتفظ  �ره��اق،  دون 
جولة  خل��و���س  ومتحم�س  دب���ي،  ع��ن 

�لدوحة .
ل��وك��ل��و���س  ت�������ش���اد  �ل��ن��ج��م��ني  �أن  �إال 
وك��ات��ي��ن��ك��ا ه��و���ش��زو مل ي��خ��ي��ب��ا �آم���ال 
منهما  كل  متكن  عندما  جمهورهما 
مناف�شات  ذهبيتني خال  �نتز�ع  من 
�مل�شاء �خلتامية، حيث خا�س لوكلو�س 
�شباقني �أنهاهما بذهبيتني يف �شباقي 
و100م  م���ت���ن���وع،  ف�������ردي  200م 
نهائي  بينما خا�شت هو�شزو  فر��شة، 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�����ش��اء،  ���ش��ب��اق��ات يف   6
�أي���ام �حل���دث، وقد  �أول  �أخ���رى يف   6
جعبتها  ويف  �ل���ث���اين  ي��وم��ه��ا  �أن���ه���ت 
ر�شيدها  لي�شبح  وف�شية،  ذهبيتني 
م���ن �مل��ي��د�ل��ي��ات يف ه���ذ� �حل�����دث، 4 
ذهب، 2 ف�شة و2 برونز، وج��اءت يف 
مركز �ل�شد�رة على جدول ميد�ليات 

�ملناف�شة.
م��ت��ن��وع  ف������ردي  400م  ����ش���ب���اق  ويف 
�حل�شول  يف  هو�شزو  كاتينكا  جنحت 
على �مليد�لية �لذهبية بعد �أن قطعت 
 ،4:29.09 ق����دره  ب��زم��ن  �ل�����ش��ب��اق 
م���ت���ق���دم���ة ع���ل���ى �ال����ش���ب���ان���ي���ة م���اري���ا 
و�ليابانية   ،)4:30.05( بيلمونتي 
ميو �أوت�شوكو �لثالثة )4:30.74(.

للمجرية  �ل��ق��وي��ة  �ل���ب���د�ي���ة  �أن  �إال 

هو�شزو مل ت�شتمر طويًا، حيث �أنهت 
�لر�بع  �ملركز  يف  ظهر  100م  �شباق 
بذهبية  لتتوج  تاألقها  تعاود  �أن  قبل 
 ،)2:06.30( ف���ر�����ش���ة  200م 
على  بيلمونتي  م��اري��ا  ح�شلت  بينما 
 ،)2:06.39( �لثاين  �ملركز  ف�شية 
�ليابانية ميو  �إىل  وذهبت �لربونزية 

�أوت�شوكو )2:07.02(.
400م  ����ش���ب���اق  يف  ه���و����ش���زو  وب������دت 
ح�����رة جم���ه���دة م����ن �زدح��������ام ج����دول 
���ش��ب��اق��ات��ه��ا ح���ي���ث ف����اج����اأت �جل��م��ي��ع 
بينما   ،8 �مل���رك���ز  ع��ل��ى  ب��ح�����ش��ول��ه��ا 

كو�شتا  م��ي��اين  �ال���ش��ب��ان��ي��ة  ُت���وج���ت 
متقدمة   ،)4:00.39( ب��ال��ذه��ب 
�لثانية  بيلمونتي  م��و�ط��ن��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
رينك  و�ل��ه��ول��ن��دي��ة   ،)4:02.23(

ترينك، �لثالثة )4:03.05(.
بالتعب  �أ�شعر  وقالت هو�شزو الحقاً: 
�ل�����ش��دي��د، و����ش���اأك���ذب ل���و ق��ل��ت �إن��ن��ي 
بخر، مل �أقدم عر�شاً طيباً يف �شباق 
�مل�شافات �لطويلة �حلر الأنني �أعتقد 
�أن����ه ب��ح��اج��ة �إىل ت��رك��ي��ز ع��ق��ل��ي، �إن��ه 
�شباق طويل وكنت مرددة ب�شاأنه بعد 

خو�شي للعديد من �ل�شباقات . 

بهذ�  �شعيدة  كو�شتا  بدت  من جانبها 
�الإجناز، وقالت: �شعرت بارتياح رغم 
�أن ثقتي مل تكن على ما ير�م، لذلك 
قررت �النطاق بقوة و�لثبات، ماريا 
مناف�شة �شعبة، ولكن كانا �نطلقنا 
بقوة، و�أن �أ�شتمتع بكاأ�س �لعامل، و�آمل 

�أن �أ�شارك جمدد�ً �للعام �لقادم .
ه��و���ش��زو يف �حل�شول  ك��ذل��ك جنحت 
م��ت��ن��وع  ف����ردي  100م  ف�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 
ع��ال��ي��ة  خ���ل���ف  وح���ل���ت   ،)58.55(
�أتكين�شون من جامايكا و�لتي توجت 
ح��ازت  بينما   ،)58.45( ب��ال��ذه��ب 

�الأ����ش���ر�ل���ي���ة �إمي���ل���ي ���ش��ي��ب��وه��م على 
�لربونزية )59.23(.

50م  بف�شية  �أتكين�شون  ف���ازت  كما 
ل��ول��ي��ا  خ���ل���ف   ،)29.38( �����ش����در 
وت��ق��دم��ت   ،)29.27( �إف���ي���م���وف���ا 
�لثالثة  بر�ند  دوروث��ي  �الأملانية  على 
بعد  �إف��ي��م��وف��ا  وت��وج��ت   ،)30.37(
ذل����ك ب��ذه��ب��ي��ت��ه��ا �ل��ث��ان��ي��ة يف ���ش��ب��اق 
200م �شدر )2:19.73(، متقدمة 
�لثانية  �آالن  �شويف  �لربيطانية  على 
مونيك  و�لهولندية   ،)2:24.85(

نيهيوز �لثالثة )2:25.42(.

وجنحت ر�نومي كرومووديويو، بطلة 
�شباقي  يف  �لذهبية   2012 �أوملبياد 
50م و100م حرة، يف ح�شد ذهبية 
متقدمة   ،)52.48( ح���رة  100م 
�لثانية  هيم�شكرك  فريدريكا  على 
جانيت  و�ل��د�من��رك��ي��ة   ،)52.79(

�أوت�شن غر�ي �لثالثة )52.85(.

�أوت�����ش��ن  �ل��ت��ايل متكنت  �ل�����ش��ب��اق  ويف 
غ��������ر�ي م�����ن ق���ل���ب �ل����ط����اول����ة ع��ل��ى 
بذهبية  �الأوىل  فازت  عندما  ر�نومي 
متقدمة   ،)25.03( ف��ر����ش��ة  50م 
���ش��ن��غ��اف��ورة �لثانية  ت���او م��ن  ع��ل��ى يل 
)25.55(، و�إجني ديكر من هولند� 
�كتفت  بينما   ،)25.88( �ل��ث��ال��ث��ة 

ر�نومي باملركز �لر�بع.
للرجال  ح���رة  200م  ���ش��ب��اق  و���ش��ه��د 
هاريل  بفوز  �نتهت  �شديدة  مناف�شة 
ت����اه   ،)1:44.12( ب����ال����ذه����ب 
 ،)1:44.41( ثانياً  ب���ر�ون  دي��ف��ون 
كورزينيوف�شكي  ب����اأول  و�ل��ب��ول��ن��دي 

ثالثاً )1:44.97(.
دق��ي��ق��ة متكن   20 م���ن  �أق�����ل  وب���ع���د 
�إ���ش��اف��ة ذهبية  ه����اريل جم�����دد�ً م���ن 
50م  ���ش��ب��اق  �إىل ر���ش��ي��ده يف  �أخ����رى 
ع��ل��ى  م���ت���غ���ل���ب���اً   ،)23.31( ظ���ه���ر 
�لرو�شي فادمير موروزوف �لثاين 
)23.31(، وزميله �الأ�شر�يل �أ�شلي 
�لثالث  �مل��رك��ز  �قت�شم  �ل��ذي  دي��اين 

مع ر�دو�شاف كاويكي )23.75(. 
وق����ال ه�����اريل: ك��ن��ت م��ت��وت��ر�ً خ��ال 
مناف�شتي فادمير، فهو �شباح كبر، 
ولكنني قدمت عر�شاً طيباً كان كافياً 
لتحقيق �لفوز هذه �مل��رة، و�أن��ا �شعيد 

بهذه �لنتيجة .
ب������دوره جن���ح م��������وروزوف يف �رت���ق���اء 
م��ن�����ش��ة �ل��ت��ت��وي��ج جم������دد�ً يف ���ش��ب��اق 

50م حرة )20.66(، وخا�س �شباقا 
�شومان،  تغلب فيه على روالند  قوياً 
ح��ام��ل �ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���ش��ي �ل��ع��امل��ي يف 
 ،)20.57(  ،2009 �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
بينما حل جورج بوفيل من ترينيد�د 
و�أنثوين   ،)21.32( ثانياً  وتوبيغو 
�إي��رف��ن م��ن �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة ثالثاً 
يف  ���ش��وم��ان  ح��ل  بينما   ،)21.34(

�ملركز �لر�بع.
كاويكي  ر�دو���ش��اف  �لبولندي  وف��از 
ظ��ه��ر  200م  ����ش���ب���اق  يف  ب�����ش��ه��ول��ة 
ع��ل��ى  م����ت����ق����دم����اً   ،)1:49.70(
�الأم���ري���ك���ي ت��وم��ا���س ���ش��ي��ل��دز �ل��ث��اين 
تر�فيز  و�الأ���ش��ر�يل   ،)1:52.26(

ماهوين �لثالث )1:52.97(. 
و يف خ��ت��ام �حل���دث ت�����ش��درت هو�شزو 
4 ذه��ب،  �مل��ي��د�ل��ي��ات بر�شيد  ج���دول 
2 ف�����ش��ة، 2 ب���رون���ز، ت��ل��ت��ه��ا �إمي��ي��ل��ي 
�شيبوهم 1 ذهب، 4 ف�شة، 1 برونز.

بينما ت�����ش��در روب����رت ه���اريل ج��دول 
ذهب،   4 بر�شيد  �لرجال  ميد�ليات 
ذه��ب،   3 ت��و  كينيث  ت���اه  ف�����ش��ة،   1
ت�شاد  ثالثاً  وح��ل  برونز،   1 ف�شة،   1
ذه���ب وف�شية   3 ب��ر���ش��ي��د  ل��وك��ل��و���س 
و�حدة. تعد جولة دبي من مناف�شات 
كاأ�س �لعامل لل�شباحة، �لتي �أقيمت يف 
�لفرة من 17-18 �كتوبر، �لر�بعة 
يف جوالت كاأ�س �لعامل �لثمان، و�لتي 
�إندهوفن، قبل  �أغ�شط�س يف  بد�أت يف 
وبعد  ومو�شكو،  برلني  �إىل  تنتقل  �أن 
ك���ل من  �إىل  �مل��ن��اف�����ش��ة  ت��ن��ت��ق��ل  دب����ي 
قبل  وطوكيو،  و�شنغافورة،  �لدوحة، 
�لنهائية يف بكني  �أن ُتختتم باجلولة 

يومي 13-14 نوفمرب.
حو�س  يف  �لعامل  كاأ�س  مناف�شة  تقام 
ويتناف�س  25م،  طوله  يبلغ  �شباحة 
فيه �لرجال و�ل�شيد�ت للفوز بجو�ئز 

رقم عاملي جديد لليابان يف ختام 

���ش��ي��خ�����ش��ع م��ه��اج��م روم�����ا م��ت�����ش��در �ل�����دوري 
�ىل  توتي  فر�ن�شي�شكو  �لقدم  لكرة  �الي��ط��ايل 
�شور �ال�شعة يف �اليام �ملقبلة لتحديد خطورة 
�ال�شابة �لتي تعر�س لها يف مبار�ة �لقمة �شد 

نابويل.
�لدقيقة  يف  �مللعب  مغادرة  �ىل  توتي  و��شطر 

30 ب�شبب ��شابة يف �لفخذ.
وح��ق��ق روم���ا �م�����س �الأول ف���وزه �ل��ث��ام��ن على 
�ملر�شحني  �ح��د  ن��اب��ويل  ح�شاب  على  �ل��ت��و�يل 
�لبارزين هذ� �ملو�شم بهدفني نظيفني �شجلهما 

�ملرحلة  �فتتاح  يف  بيانيت�س  �لبو�شني مر�ليم 
�لثامنة.

تغلبنا على  ر�ئعة الننا  ليلة  كانت  توتي  وقال 
على  مناف�شا  يعد  �ل��ذي  �لقوي  نابويل  فريق 
����ش���د�رة �ل������دوري ، م�����ش��ي��ف��ا �ن���ا �آ����ش���ف الن��ن��ي 
����ش��ط��ررت �ىل ت���رك �مل��ل��ع��ب، ���ش��ع��رت ب���اأمل يف 
�شنقيم  �ملبار�ة.  �كمال  من  �متكن  ومل  �لفخذ 

�المور يف �اليام �ملقبلة .
رودي  �لفرن�شي  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة  روم���ا  وي��ق��دم 
�ملو�شم حيث تغلب  غار�شيا عرو�شا ر�ئعة هذ� 

حتى �الن على ثاثة من �لفرق �لقوية، �وىل 
على جاره �للدود الت�شيو )2-�شفر(، ثم على 
و�م�س  )3-�شفر(،  د�ره  عقر  يف  ميان  �ن��ر 
بقيادة مدربه  بقوة  يناف�س  �لذي  نابويل  على 

�ال�شباين ر�فايل بينيتيز على �ل�شد�رة.
و�بتعد فريق �لعا�شمة بال�شد�رة ر�فعا ر�شيده 
�ىل 24 نقطة من 24 ممكنة، بفارق 5 نقاط 
عن نابويل ويوفنتو�س حامل �للقب، وبامكان 
�و فوزه  �لفارق يف حال تعادله  �الخر تقلي�س 

على م�شيفه فيورنتينا .

�عرفت العبة �لتن�س �الأرجنتينية �ملعتزلة جابرييا �شاباتيني �مل�شنفة 
�لثالث على �لعامل �شابقا، باأنها تعمدت �خل�شارة يف �ملباريات خال فرة 

�شبابها من �أجل جتنب �حلديث لو�شائل �الإعام.
وقالت �شاباتيني ل�شحيفة ال نا�شيون �الأرجنتينية : عندما كنت �شابة 
بالبطوالت،غالبا ما خ�شرت يف  �لفوز  وكان يتحتم علي �حلديث عقب 
�أفعل ذلك،كان �الأمر مبثل هذ� �ل�شوء و�أ�شافت  �ملربع �لذهبي،حتى ال 
: كنت �نطو�ئية للغاية،كنت �أعاين من بع�س �مل�شاكل يف �ملدر�شة الأنني 

كنت �نهز�مية .
كربى  م�شكلة  مبثابة  ك��ان  خجلها  ب��اأن  عاما   43 �شاباتيني  و�ع��رف��ت 
�لوقت  �ل�شاأن،ولكن يف  �أتوتر كثر� يف هذ�  : كنت  و�أك��دت  لها  بالن�شبة 

عندما  باالإحباط  �أ�شعر  �ل�شديدة،كنت  �ملناف�شة  بروح  �أحتلى  كنت  ذ�ته 
ال �أفوز،كنت �أخ�شر يف �ملجموعة �الأوىل عندما كنت �شغرة ثم �أ�شت�شلم 
خال �ملبار�ة الأنني كنت �أ�شعر بغ�شب �شديد ب�شبب عدم تقبلي �لهزمية 

يف �ملجموعة �الأوىل .
وكانت �شاباتيني ، �لفائزة بلقب بطولة �أمريكا �ملفتوحة يف عام 1990، 
�لقرن  وت�شعينيات  ثمانينيات  يف  موهبة  �لاعبات  �أك��رث  �إح��دى  تعترب 
�ملا�شي،رغم �أنها �أبد� مل تت�شدر �لت�شنيف �لعاملي للتن�س يف ظل وجود 
�الأ�شطورة �الأملانية �شتيفي جر�ف. وتعي�س �شاباتيني �لتي �عتزلت �لتن�س 
يف 1996 يف بوين�س �آير�س،وت�شافر �أحيانا �إىل �أوروبا و�لواليات �ملتحدة 

ملتابعة �أعمالها،�لتي تت�شمن خط �إنتاج عطور حتمل ��شمها. 

�ساباتيني تقر بتعمد اخل�سارة يف بع�س املبارياتت�تي يخ�سع للأ�سعة لتحديد خط�رة اإ�سابته
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املنتجع يعد اأيقونة �سياحية عاملية يف �سمال اأفريقيا ت�ستقطب اآلف ال�سياح اخلليجيني �سنويًا

من�ت�ج�����ع م���ازاغ����ان ال�سي��اح�����ي ي�ح��س����د �س��ل�س��ل���ة م���ن اجل�����ائ����ز ال���دولي�������ة 
الرابطة الدولية للغولف )IAGTO( ت�سنف املنتجع اأوًل يف العامل عرب ا�ستبيان مت يف 58 دولة وCNN تعلن املنتجع واحدًا من اأف�سل وجهات الغولف يف اأفريقيا

كي�سلين���ج يعت��ذر ع���ن ه���دف وهم����ي يف ه����فنهاي�������م

�ملنظمة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ك�����ش��ف��ت 
لكاأ�س  �لثانية  �ملجموعة  ملباريات 
�ل����ع����امل ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني )�الم����������ار�ت 
2013( عن �شعادتها ملردود �ليوم 
وذك���ر  �ل��ب��ط��ول��ة  مل��ن��اف�����ش��ات  �الول 
مدير �ملجموعة غامن �حمد غامن 
بان بعثات �ملنتخبات �مل�شاركة وهي 
ونيوزيلندة  �لعاج  و�شاحل  �يطاليا 
و�الورغ����و�ي ع��ربت ع��ن �رتياحها 
�ملنبثقة  �لعليا  �للجنة  عن  ف�شا 
ع��ن �ل��ف��ي��ف��ا و�ك����د غ���امن ب���ان ه��ذ� 
�ل�شعور باالرتياح من قبل �جلميع 
على  �ملحلية  �للجنة  يف  )يحفزنا 
م���زي���د م����ن �الج���ت���ه���اد يف �ل��ع��م��ل 
�لكاملة  للعامة  �ل��و���ش��ول  ن��ح��و 
و�نه يوؤكد بان �لدعم �لاحمدود 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س 
و�شمو  ر�أ���س �خليمة  �العلى حاكم 
بن �شقر  �شعود  بن  �ل�شيخ حممد 
�لقا�شمي ويل �لعهد �ثمر� باخر�ج 

وتابع  مم��ي��ز(  ب�شكل  �ال�شت�شافة 
) جن��اح��ن��ا ه��ن��ا يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة 
�لدولة  لنجاحات  �متد�د�  �شيكون 
�ملجموعات  يف  �حل��دث  با�شت�شافة 
�الخ�������رى يف ك����ل م����ن �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�بوظبي ودبي و�لفجرة و�ل�شارقة 
و�ل���ع���ني وه����و جن����اح و�����ش���ح لكل 
دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
و�ك��د  �حل���دث(  ل��ه��ذ�  ��شت�شافتها 
غ���امن ب���ان ك��ل م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��وف��ود 
�ال�شتجابة  مت  و�ل��ف��ي��ف��ا  �مل�����ش��ارك��ة 
�لتنظيم  م��ف��رد�ت  م��ن  ك��ج��زء  لها 
�ل��ت��ي ت�شعى جل��ن��ة ر�أ����س  �مل��ت��م��ي��زة 
�خل��ي��م��ة �مل��ح��ل��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا ومب��ا 
يتنا�شب و�جلهود �لكبرة �ملبذولة 
�لعاملة  �للجان  من�شقي  قبل  من 

يف �ملجموعة.
�لقادم  �ال�شا�شي  )�لو�جب  و�كمل 
بان  �جل��م��ه��ور  ع��ات��ق  على  �شيكون 
�كرب  ب�شكل  �مل��درج��ات  �ىل  يح�شر 
لقناعتنا  �الول  �ليوم  ح�شور  من 

بانه �شيكون فاكهة �لبطولة ونوؤكد 
باننا نعول على جمهور �مارة ر�أ�س 
�جلاليات  جمهور  ثم  �وال  �خليمة 
منتخباتها  وت�����ش��ج��ع  ت��دع��م  �ل��ت��ي 
بان  و�ك���د  �ملجموعة(  يف  �مل�شاركة 
توجيهات �شامية من قبل ��شحاب 
توؤكد  و�مل�شوؤولني  �ل�شيوخ  �ل�شمو 
على  �لعمل  �ملنظمة  �للجنة  على 
ت��وف��ر ك���ل ���ش��ب��ل ر�ح����ة �جل��م��ه��ور 
ح�شوره  م�شتلزمات  ك��ل  وت��وف��ر 
�للجنة  و�ن  �مل��ب��اري��ات  يف  ومتتعه 
�مل��ح��ل��ي��ة �ع������دت ك����ل م��اي��ح��ت��اج��ه 
�جل����م����ه����ور م�����ن و�����ش����ائ����ل ت���وؤم���ن 
ر�ح��ت��ه��م وح�����ش��وره��م وق����ال ب��ان��ه 
ياأمل �ن يكون ذلك و��شحا يف بقية 
�مل��ب��اري��ات وذك���ر ) ن��ذك��ر �جلمهور 
ب��احل�����ش��ور ق��ب��ل �ن ن���دع���وه الن��ه 
للدعوة وجمهورنا  ��شا اليحتاج 
معروف بح�شوره يف �ملو�قف �لتي 
حتتاج منه وقفة توؤدي دور� يكون 
يف  �مل��ب��ذول��ة  للمجهود�ت  م�شاند� 

هذ� �الجتاه(. وو�شف غامن �حمد 
حكومية  �لغر  �جلهات  بان  غامن 
و�جلهات �مل�شاندة �الخرى ��شهمت 
ب�شكل جيد بالتنظيم ود�عيا �ياهم 
فيما  خ�شو�شا  �ل��دع��م  م��ن  مل��زي��د 
على  منت�شيهم  بت�شجيع  ي��ت��ع��ل��ق 
وخ�شو�شا  ل��ل��م��ب��اري��ات  �حل�����ش��ور 
�ملنطقة �لتعليمية يف ر�أ�س �خليمة 
ع����ل����ى حت���ف���ي���ز ط�������اب �مل�����د�ر������س 
�مل���اع���ب  �ىل  �ي�������ش���ا  ب���احل�������ش���ور 
�لعر�س  بنجاح  �ي�شا  لي�شهمو� هم 
�الم����ار�ت����ي �مل���ون���دي���ايل �ن��ط��اق��ا 
م����ن ر�أ���������س �خل���ي���م���ة وخ�����ش��و���ش��ا 
جمال�س  بدعوة  �ي�شا  يتعلق  فيما 
حت��ث  �ن  ع���ل���ى  �الن�����دي�����ة  �د�ر�ت 
�لطو�قم  وك��ل  ومدربيها  العبيها 
�الد�ري��ة على �حل�شور �ي�شا منها 
للمتابعة  ومنها  فنيا  لا�شتفادة 
و�لت�شجيع وقال بان كل متطلبات 
�شتكون ملباة وحتديد�  ح�شورهم 

تذ�كر �لدخول �ملجانية.

للغولف  �ل��دول��ي��ة  �ل��ر�ب��ط��ة  �شنّفت 
م��از�غ��ان  منتجع   ،)IAGTO(
منطقة  يف  ي��ق��ع  �ل�����ذي  �ل�����ش��ي��اح��ي 
منتجع  كاأف�شل  �ملغرب  يف  �جلديدة 
غ���ول���ف ���ش��ي��اح��ي يف �ل���ع���امل ل��ل��ع��ام 
�لذي  �ال�شتبيان،  ه��ذ�  ومت   2013
�ل����ع����امل،  ح������ول  ب�����ل�����د�ً   58 غ���ط���ى 
�شركة   450 م���ن  �أك����رث  مب�����ش��ارك��ة 

�شياحية متخ�ش�شة بالغولف. 
ت���ب���ع ذل�����ك �أي�������ش���اً �إع�������ان ل�����ش��ب��ك��ة 
ع��ن   CNN �ل����دول����ي����ة  �الأخ�����ب�����ار 
�أف�شل ع�شر وجهات للغولف  قائمة 
ماز�غان  منتجع  �شّنف  �أفريقيا  يف 
من �شمنها للعام 2013. وجاء يف 
تقرير �ل�شبكة باأن �فريقيا حتت�شن 
ما يزيد على 800 دورة تدريبية يف 
جمال ريا�شة �لغولف لت�شع �لقارة 

�الفريقية كاأف�شل خيار ملحبي هذه 
�لريا�شة. 

وق��������ال ت����ر�ن���������س حم����م����د، م���دي���ر 
م��از�غ��ان  منتجع  يف  �لغولف  مركز 
�ل�شياحي: �إن �حل�شول على تكرمي 
حقيقية  ���ش��ه��ادة  ه��و  �مل�شتوى  ب��ه��ذ� 
ع��ل��ى ج���ودة �خل��دم��ة �ل��ر�ق��ي��ة �لتي 
و  �نرنا�شيونال  كرزنر  كا  متيز 
�ل�شياحة  �شناعة  يف  غ��ول��ف  ت���رون 
�لتناف�شية  و�إن  بالغولف.  �خلا�شة 
يف  �ل��ي��وم  �لغولف  �شناعة  ق��ط��اع  يف 
�أ�شدها ونحن متحم�شون للمو��شلة 
يف ج���ع���ل �مل���ن���ت���ج���ع �أح������د �مل��ق��ا���ش��د 
�لرئي�شية لهذه �للعبة لي�س فقط يف 

�أفريقيا بل �أي�شاً يف �لعامل .
�ل�شياحي،  ماز�غان  منتجع  ويعترب 
�ل�شخ�شيات  ي��رت��اده  ب���ارز�ً  مق�شد�ً 

ويبعد  و�ل�شياح  و�مل�شاهر  �لهامة 
�لبي�شاء،  �ل���د�ر  م��ن  و�ح���دة  �شاعة 

من  منا�شبة  وجهة  منه  يجعل  مما 
على  �ل��ع��امل  وبقية  �خلليج  منطقة 

�عتبار �أنه يتمتع مبناخ معتدل على 
مد�ر �لعام.

وت�������وىل �إجن��������از م��ن��ت��ج��ع م����ازغ����ان 
جم��م��وع��ة ك���رزن���ر �ل���دول���ي���ة. ومت 

�خ���ت���ي���ار م��دي��ن��ة �جل����دي����دة م��وق��ع��اً 
ال  �لتي  �ملدينة  باعتبارها  للمنتجع 
�أجمل  �إح���دى  �أن��ه��ا  كما  �شيفاً  ت��ن��ام 

�ملدن �ل�شاحلية �ملغربية.
ويعد منتجع ماز�غان مثااًل و��شحاً 
يحمل  فهو  �ملعمارية  �لهند�شة  على 
ط��اب��ع �مل��ب��اين �ل��ربت��غ��ال��ي��ة �ل��ت��ي ال 
�شاهد  وه��و  �الآن  ت��ز�ل ظاهرًة حتى 
�ملختلطة  �لتاأثر�ت  على  ��شتثنائي 
للثقافتني �الوروبية و�ملغربية و�لتي 
تظهر بو�شوٍح يف �لهند�شة �ملعمارية 

و�لتنظيم �ملدين.
�ل�شياحي  م���از�غ���ان  منتجع  وي��ق��ع 
ع��ل��ى ب��ع��د 90 ك���ي���ل���وم���ر�ً ج��ن��وب 
�ل����د�ر �ل��ب��ي�����ش��اء يف �جل���دي���دة، وه��و 
�ملحيط  على  مطلة  �شاحلية  وجهة 
�الأط��ل�����ش��ي. وي�����ش��م �مل��ن��ت��ج��ع 500 

غ��رف��ة م��ط��ّل��ة ع��ل��ى م��ن��اظ��ر خابة 
وملعب  و�لبحر�ت  �ملحيطات  على 
�ل���غ���ول���ف و�حل�����د�ئ�����ق و�الأر�������ش�����ي 
يف  �ملميز  �ل�شباحة  وحمام  �ل�شا�شعة 

�ملنتجع.
م��ن��ط��ق��ة مفتوحة  �مل��ن��ت��ج��ع  وي�����ش��م 
ت�شمل  ه��ك��ت��ار�ً   250 م�شاحة  على 
18 حفرة  ي��ح��ت��وي  م��ل��ع��ب ج��ول��ف 
�شّممه جاري باير كما �ن �ملنتجع 
ي�شمل ���ش��اط��ئ مي��ت��د ع��ل��ى ط���ول 7 
من  متنوعة  جمموعة  �و  كيلومر 
وم��ر�ف��ق  �شحي  ومنتجع  �مل��ط��اع��م 
�لريا�شية  �الأن�شطة  ملمار�شة  مميزة 
و�لرفيهية وو�حدة من �أكرب مر�كز 
جانب  و�إىل  �ملنطقة  يف  �مل���وؤمت���ر�ت 
 67 �ملنتجع  ي�شمل  ملعب �جلولف، 

فيا فاخرة �شاحلية.

مهاجم  كي�شلينج  �شتيفان  �ع��ت��ذر 
ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن ع��ن ه��دف �أح���رزه 
بعدما  يوم �جلمعة  �أمام هوفنهامي 
بو�شوح  تلفزيونية  ���ش��ور  �ظ��ه��رت 
�ن �لكرة دخلت �ملرمى عرب ثقب يف 

�ل�شباك �جلانبية.
وقال كي�شلينج يف ح�شابه �ل�شخ�شي 

ع��ل��ى م���وق���ع ف��ي�����ش��ب��وك ل��ل��ت��و����ش��ل 
�الج��ت��م��اع��ي ع��رب �الن��رن��ت بعدما 
فريقه  �لوهمي  �لهدف  ه��ذ�  �شاعد 
2-1 �تفهم متاما ردود  على �لفوز 
�لكثرين  ع��ن  ���ش��درت  �لتي  �لفعل 
م���ن���ك���م. �ن�����ا ن��ف�����ش��ي �����ش���ع���ر ب��ا���ش��ف 

�شديد. 

وت�����اب�����ع ب����ع����د م���������ش����اه����دة �الع��������ادة 
بكل  �ل��ق��ول  ��شتطيع  �لتلفزيونية 
غ��ر  �ل�����ه�����دف  ه������ذ�  �ن  �����ش����ر�ح����ة 

�شرعي. 
و����ش��ت��ط��رد خ���ال �مل���ب���ار�ة وب��ع��د �ن 
����ش���ددت �ل���ك���رة ب���ال���ر�أ����س مل �أت��ب��ني 
�أم  �إن كانت قد دخلت �ملرمى  متاما 

ال. بطريقة ما دخلت �لكرة �ملرمى 
وق���د �ب��ل��غ��ت �حل��ك��م ب��ذل��ك و����ش��اف 
�ع���ت���ذر ل��ك��ل ع�����ش��اق ك����رة �ل���ق���دم.. 
بهذه  للفوز  �شعيد�  ل�شت  بالطبع 
�ل��ط��ري��ق��ة. �ل��ن��ز�ه��ة مهمة ج��د� يف 
كرة �لقدم خا�شة للنادي وبالن�شبة 
يل �شخ�شيا و�نتزع باير ليفركوزن 

�الأوىل  �ل�����درج�����ة  دوري  ������ش�����د�رة 
�الأمل�����اين م��وؤق��ت��ا ب��ه��ذ� �ل��ف��وز �ملثر 

للجدل.
�لتقدم  ه��دف  �شام  �شيدين  و�شجل 
للفريق �لز�ئر يف �لدقيقة 26 قبل 
�أن ي�شيف �شتيفان كي�شلينج �لهدف 
ر�أ�س لكرة من ركلة  �لثاين ب�شربة 

يف  كا�شرو  جونز�لو  نفذها  ركنية 
�لدقيقة 70.

و�أظ�����ه�����رت �الع��������ادة �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ر�أ�����س  ع��ل��ى  ي��دي��ه  ي�����ش��ع  كي�شلينج 
حزنا على �إهد�ر �لفر�شة وبد� عليه 
�الرت���ب���اك ع��ن��دم��ا �ح��ت�����ش��ب �حل��ك��م 

فليك�س بري�س �لكرة هدفا.

وال يتم ��شتخد�م تقنية مر�قبة خط 
��شايف  بحكم  �ال�شتعانة  وال  �ملرمى 
�المل����اين  �ل������دوري  يف  �مل���رم���ى  ور�ء 
مثرة  ج��ز�ء  ركلة  �حلكم  و�حت�شب 
روبرتو  �أهدرها  لهوفنهامي  للجدل 
ق��ب��ل   83 �ل���دق���ي���ق���ة  يف  ف��رم��ي��ن��و 
�شيبلوك  �شفني  زم��ي��ل��ه  يقل�س  �أن 

�لفارق يف �لدقيقة 88.
وخرج �حلكم �لذي بد� عليه �الرتباك 
من �مللعب و�شط �شفار�ت ��شتهجان 
م���ن �جل��م��اه��ر و�ح��ت��ج��اج��ات من 
يف  م�شوؤول  و�أك��د  هوفنهامي  العبي 
يقدم  ���ش��وف  �ل��ن��ادي  �ن  هوفنهامي 

�لتما�شا �شد �حت�شاب �لهدف.

�أب����دى ن��ذي��ر ب��ل��ح��اج م��د�ف��ع �ل�����ش��د �ل��ق��ط��ري رغ��ب��ت��ه يف �ل��ع��ودة 
على  عامني  م��رور  بعد  �ل��ق��دم  لكرة  �جل��ز�ئ��ر  منتخب  ل�شفوف 

�عتز�له �للعب �لدويل برفقة عنر يحيى وكرمي مطمور.
وي�شتعد منتخب �جلز�ئر ملو�جهة بوركينا فا�شو يف 19 نوفمرب 
�ملقبل يف �ياب �لدور �حلا�شم من ت�شفيات كاأ�س �لعامل 2014 
�لر�بعة  للمرة  للتاأهل  مقابل  دون  ب��ه��دف  للفوز  يحتاج  حيث 

للمونديال بعدما كان قد خ�شر ذهابا 3-2 خارج ملعبه.
وقال بلحاج يف لقاء مطول مع �شحيفة �لهد�ف �جلز�ئرية ن�شر 
�ل�شبت لو ��شتدعاين خليلوجيت�س فانني �شاقول نعم للمنتخب 
وم�شتعد للعب يف �ي مركز يطلبه مني �مل��درب. وتابع �رغب يف 

�للعب �ىل جانب العبني موهوبني مثل �شفيان فيغويل ويا�شني 
�بر�هيمي. 

�أخطاء كثرة �رتكبها �حلكم يف  وعرب بلحاج عن ��شفه ملا �شماه 
�لقطري  �ل�شد  مد�فع  وقال  فا�شو  بوركينا  �مام  �لذهاب  مبار�ة 
�مل��ب��ار�ة  تابعت  لقد  فا�شو  بوركينا  ملنتخب  منحاز�  ك��ان  �حل��ك��م 
مل�شاعدة  �لتلفزيون  م��ن  �ل��دخ��ول  �متنى  وكنت  �الع�����ش��اب  على 
�لاعبني.  ود�فع �لاعب �ل�شابق لنادي بورت�شموث �الجنليزي 
�لذي  �جل��ز�ئ��ري  للمنتخب  �الي�شر  �لظهر  م�شباح  جمال  عن 
ميلك �مكانيات كبرة على حد تعبره م�شر� �ىل �نه ال ميكن 

حتميل �لهزمية لاعب و�حد فقط.

�ملنتخب  م��ع  �للعب  �ع��ت��ز�ل��ه  ع��ن ظ��روف  للحديث  بلحاج  وع��اد 
حيث �نتقد �ملدرب �ل�شابق عبد �حلق بن �شيخة قائا بن �شيخة 
مل  �ين  كما  �ملنتخب  ركائز  كاأحد  ولي�س  �شغر  كطفل  عاملني 
�لتي  �لو�شطى  �فريقيا  م��ب��ار�ة  بعد  ف���د�ء  كب�س  �ك���ون  �ن  �ق��ب��ل 
يف  يكن  مل  كله  �لفريق  الن  مقابل  دون  بهدفني  فيها  �نهزمنا 

يومه ولي�س بلحاج فقط. 
و�أك��د بلحاج �ن وج��وده يف قطر مل ينق�س من �مكانياته قائا 
�لبع�س يقول �ن م�شتو�نا تر�جع بعدما ذهبنا �ىل قطر لكن هذ� 
وهو  �لقطري  �ل��دوري  يلعب يف  بوقرة  غر �شحيح الن جميد 

قائد �ملنتخب يف �لوقت �حلايل. 

بر�سل�نة ي�سعى ل�سم اأج�يرو مهاجم �سيتيبلحاج يبدي رغبته يف الع�دة ملنتخب اجلزائر 
عاد �هتمام بر�شلونة �الإ�شباين ب�شم �الأرجنتيني �شرخيو �أجويرو مهاجم مان�ش�شر �شيتي 
ملا ذكرته تقارير �خبارية وقالت �شحيفة )�شبورت( يف ن�شختها  �الإجنليزي ليتجدد، وفقا 
�اللكرونية �أن �لرب�شا يفكر جمدد� يف �شم �لاعب بعد حماولته �الأوىل للقيام بهذ� �الأمر 
قبل �نتقاله لل �شيتيزن�س . و�أ�شارت �جلريدة �إىل �أن هذه �لرغبة منت ب�شبب �ملدير �لفني 
�جلديد للفريق �الأرجنتيني خر�ردو تاتا مارتينو �لذي يرغب يف تعزيز هجوم �لفريق بر�أ�س 
حربة يتمتع بقوة بدنية وهو �الأمر �ملتوفر يف �أجويرو. و�عتربت �جلريدة �أن وجود مارتينو 
يف �لرب�شا بجانب مو�طنيه خابير ما�شكر�نو و�لنجم ليونيل مي�شي، �لذي جتمعه عاقة 
�شد�قة قوية باأجويرو، قد ي�شكل عاما حا�شما يف م�شاألة �لتعاقد. و�أو�شحت )�شبورت( �أن 
من �شمن �مل�شائل �لتي قد تعقد �ل�شفقة هي �ملقابل �ملادي �لذي �شيدفع �لنادي �لكتالوين 
ملان  �نتقل  �أجويرو حينما  و�أن  �لازمة، خا�شة  �ل�شيولة  على  للح�شول  �أحد العبيه  لبيع 

�شيتي كلف �لنادي �الإجنليزي ما يقرب من 45مليون يورو.
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�نه  �ل�شبت  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �نكلر�  بطل  يونايتد  مان�ش�شر  ن���ادي  �ع��ل��ن 
يانوز�ي  �ل�شاب عدنان  �شنو�ت جديدة مع جنمه  وقع عقد� ملدة خم�س 
وخطف يانوز�ي )18 عاما( �ملولود يف بلجيكا �ال�شو�ء يف �ملبار�ة �الوىل 
�لتي يخو�شها كاملة مع فريقه عندما �شجل له هديف �لفوز يف مرمى 

�شندرالند )2-1( قبل نحو ��شبوعني يف �لدوري �النكليزي �ملمتاز.
موقع  على  مويز،  ديفيد  �ال�شكتلندي  يونايتد،  مان�ش�شر  مدرب  وقال 
�لنادي على �شبكة �النرنت �نا �شعيد الن عدنان ربط م�شتقبله بيونايتد 
�ىل  منذ جميئي  با�شتمر�ر  �عجبني  وق��د  �ن��ه الع��ب موهوب  ، م�شيفا 
�لاعبني  �لتفوق على  تو�زنه وقدرته على  يوليو )مت��وز(.  يونايتد يف 

�الخرين �مر�ن ��شتثنائيان لاعب يف �شنه وحل مويز بدال من �ليك�س 
فرغو�شون قبل بد�ية �ملو�شم بعد �ن ف�شل �الخر �العتز�ل.

�لنادي، عرب تقاليده يف  ي��درك يانوز�ي �ن هذ�  �ن  ر�ئ��ع  �نه �مر  وتابع 
تطوير �لاعبني �ل�شباب ومنحهم �لفر�شة يف �كرب �ملحافل، هو �ملكان 

�الف�شل له .
يانوز�ي �لذي �ن�شم مان�ش�شر يونايتد �آتيا من �ندرخلت �لبلجيكي عام 
2011 �و�شح �نه مل يفكر �بد� بالرحيل عن �ولدتر�فورد وقال يانوز�ي 
�نها �ثارة كبرة �ن �متكن من �لتوقيع ملان�ش�شر يونايتد، فمنذ قدومي 
�ىل هنا و�نا ��شعر باأنني يف �لنادي �الن�شب يل و��شاف هذ� �ملو�شم كان 

ر�ئعا يل حتى �الن، من جولة �العد�د قبل بد�يته، ثم �مل�شاركة ��شا�شيا 
��شبه  �نه  �شندرالند،  �مام  و�لتاألق  �ملجتمع �خلرية يف وميبلي،  يف درع 

باحللم .
�ع��ت��ذر ع��ن �الن�شمام �ىل  �ن  �ي��ام بعد  �ث��ار �شجة قبل  ي��ان��وز�ي  وك��ان 

منتخب بلجيكا يف �لوقت �حلايل،
 ما عزز �ل�شائعات عن �حتمال ��شتدعائه من قبل �ملنتخب �النكليزي.

وق����ال م����درب �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي م����ارك ف��ي��ل��م��وت�����س يف ح��ي��ن��ه��ا قمنا 
التخ������اذ  م�شتعد  غ��ر  �ن��ه  يونايتد  ملان�ش�شر  ق��ال  لكنه  با�شتدعائه 
�نني �ريده يف  ��شارة و��شحة  قر�ر ب�شاأن �ملنتخب �لوطني لقد �عطيته 

�ملنتخب �لبلجيكي لكن ال ميكن �جباره على ذلك. �نه يلعب ب�شكل جيد 
و�شرنحب به. لقد منحته �خليار . مل يخ�س يانوز�ي �ي مبار�ة دولية 
يف كافة �لفئات �لعمرية و�خليار مفتوح �مامه للدفاع عن �لو�ن بلجيكا 
�و �لبانيا �و تركيا �و �شربيا �و حتى كو�شوفو غر �ملعرف بها من قبل 

�الحتادين �لدويل و�الوروبي لكرة �لقدم.
مدير  �مل���ح  م��ا  بح�شب  ����ش��ت��دع��ائ��ه  بامكانية  تفكر  �ن��ك��ل��ر�،  �ن  وي��ب��دو 
�ن  ر�أى  �لذي  بروكينغ  �النكليزي تريفور  �لكروي يف �الحت��اد  �لتطوير 
على �ملنتخب �النكليزي �ال�شتفادة من �لتجربة �لبلجيكية على �شعيد 

�ملو�هب �ل�شابة.

مان�س�ست��ر ي���نايت���د ي�س���م يان�����زاي ل�5 �سن�������ات

ب��ادن  م��دي��ن��ة  يف  �ي��ف��زه��امي  م�����ش��م��ار  ي�شت�شيف 
ب���ادن �الأمل��ان��ي��ة �ل��ي��وم فعاليات �جل��ول��ة �حل��ادي��ة 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  كا�س  ع�شر من 
�مليل  مل�شافة  �لثانية  للفئة  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
وربع �مليل و�ملخ�ش�شة للخيول �لعربية �الأ�شيلة 
ي��ورو.  �أل���ف   40 �ملالية  ج��و�ئ��زه  �إج��م��ايل  �لبالغ 
�خلام�شة  �لن�شخة  مظلة  حت��ت  �ل�����ش��ب��اق  وي��ق��ام 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  م��ن 
نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �الأ�شيلة. وت�شارك 
ف��ي��ه ن��خ��ب��ة م���ن �خل���ي���ول م���ن ف��رن�����ش��ا وه��ول��ن��د� 
�مل��ه��رج��ان  وب��ري��ط��ان��ي��ا و�مل���غ���رب. وي���اأت���ي تنظيم 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي����د �آل 
�شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
�شموه  م��ه��رج��ان  �إ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��رئ��ا���ش��ة �شمن 
ع��ل��ى ك��اأ���س �مل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن �هلل ت��ع��اىل �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان وبطولة �لعامل ل�شمو 
»�ف��ه��ار«  لل�شيد�ت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
و�ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع ل�شباقات �خليول �لعربية 
2013 وكاأ�س �لوثبة �شتد وموؤمتر �شمو  تولوز 
وتنمية  لتطوير  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
مع  �ل�شباق  ويتز�من  »�ير�س«.  �لفر�شان  مهار�ت 
بادن  بادن  �لربيع يف  �شباقات  �نطاقة مهرجان 
�لذي يتاألف من ثمانية �أ�شو�ط للخيول �ملهجنة 
بادن  دو  بري  �شباق جرو�شر  �الأ�شيلة مت�شمنة 
مر   2200 مل�شافة  �لثانية  للفئة  �ونرهيمن 
�لبالغ �إجمايل جو�ئزه �ملالية 70 �ألف يورو كما 
ي�شم �ملهرجان �شباق لي�شتد �ملخ�ش�س للمهر�ت 
2000 مر ويبلغ  يف �شن ثاث �شنو�ت مل�شافة 
�إجمايل جو�ئزه �ملالية 20 �ألف يورو. وخ�ش�س 
�ل�����ش��ب��اق �ل���ذي ي��ع��د �جل��ول��ة �حل��ادي��ة ع�شر من 
�أوروب��ا و�أمريكا للخيول يف  �شل�شلة كا�س ز�يد يف 

12 من  �شن �أربع �شنو�ت فما فوق وت�شارك فيه 
نخبة �خليول �شاحبة �الجناز�ت و�النت�شار�ت يف 
�ل�شباقات �مل�شنفة وينتظر �أن ياأتي �ل�شباق حافا 
�خليول  م�شتوي  لتقارب  ن�شبة  و�لندية  باالإثارة 
�ل�شباق  �مل�����ش��ارك��ة يف  و�ب����رز �خل��ي��ول  �مل�����ش��ارك��ة. 
�لرميثي  نا�شر  ل�شعيد  فا�شت  دو  فويو  �جل���و�د 
وب��اإ���ش��ر�ف ����س ت���ارو ومت��ك��ن �جل���و�د م��ن حتقيق 
م�شاركات  خم�س  �إج��م��ايل  من  �نت�شار�ت  ثاثة 
ف��ق��ط ج��م��ع خ��ال��ه��ا ج���و�ئ���ز م��ال��ي��ة ب��ل��غ��ت 18 
وبا�شر� فجي  ديفارو  لبول  و�مرتو   . يورو  �ألف 
رخر �حلائز على لقب �لتاج �لثاثي لكا�س ز�يد 
ب�شكل مذهل يف  �لتي تطورت  �حد �خليول  وهو 
�الآونة �الأخرة ويتوقع �ن يكون هو �ملر�شح �الأول 
�لنخبة.  �شمن  ��شمه  وت�شجيل  �للقب  خلطف 
و ه��ن��اك �ث��ل��ي��ت دي���ل ���ش��ول الن���دج���ود ووت��رالن��د 

وباإ�شر�ف كارين فان دي بو�س وخا�س �بن �لفحل 
دورمان 17 �شباقا يف تاريخه حقق خالها �لفوز 
ثاث مر�ت �أبرزها يف كا�س ز�يد  لي�شتد مب�شمار 
�شتوكهومل يف �ل�شويد وجمع مكا�شب مالية بلغت 
�ملغربي  �جل���و�د  وه��ن��اك  ي���ورو.  و114  �لفا   39
وبا�شر�ف  لل�شباقات  لغالوبي  دجارنظام  �ملولد 
�ملدرب جي دو رو�يل وفر��شور كو�شاك �حل�شان 
�الأ����ش���ود يف �ل�����ش��ب��اق و«ب���اول���ني ك��و���ش��اك« الت�����س 
ب�شباق  �لفائز  �مل��ال��ك  نف�س  وب��اإ���ش��ر�ف  وت��رم��ان��ز 
كا�س ز�يد يف برلني حني متكن من �لتفوق على 
ويناف�س  ث��اأري��ا.  �ل��ل��ق��اء  �شيكون  و�ل��ي��وم  �م��رت��و 
دورن��ب��رج  ل��دي  �شارتيجانو  �جل���و�د  �للقب  على 
الكي  الإ�شطبات  و�شاكر  �ملالك  نف�س  وبا�شر�ف 
�لدولية وباإ�شر�ف ��س تارو وحل يف �ملركز �لثالث 
مرتني �برزها خلف رز�ق يف �شباق بري دو �شابيل 

يف بومبادور بفرن�شا وجمع مكا�شب مالية بلغت 
6 �الف و،050 يورو وي�شعي القتنا�س �جلائزة 
. و �شريك �و �أي الر كولك وباإ�شر�ف �ملدرب دي 
ك��ومل��ب وب��رن��ت مل��ارج��ري��ت دي روي���ر وب��اإ���ش��ر�ف 
�لوثبة  ب�شباق  �ل��ف��ائ��ز  دوف��ي��ل��د  جيليان  �مل��درب��ة 
مع  لتجربة حظه  وي�شعي  قبل  �شتد مرتني من 
�لكبار يف �شباق �ليوم وفالنتاين الإ�شطبات الكي 
�ل��دول��ي��ة وب��اإ���ش��ر�ف �مل���درب ج��ي و�ل���رز. وليلي 
ج���ان ل���دي دورن���ب���رج وب���اإ����ش���ر�ف ن��ف�����س �مل��ال��ك��ة 
حيث حقق �ل��ف��وز �أرب���ع م��ر�ت م��ن �إج��م��ايل 18 
دوندخت  يف  �شتد  �لوثبة  بكا�س  �أبرزها  م�شاركة 
يف هولند� و�شباق كا�س توكر�ه يف هامبورج جمع 
ي��ورو.   900.29 بلغت  مالية  مكا�شب  خالها 
�بوظبي  ع��ام هيئة  �ملهري مدير  �أك��د مبارك  و 
لل�شياحة و�لثقافة �ن �ملهرجان يج�شد روؤية �شمو 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�إع��اء  �لرئا�شة يف  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
���ش��اأن �خل��ي��ل �ل��ع��رب��ي يف �ل��ع��امل و�حل��ف��اظ على 
�ل�����ش��االت �الأ���ش��ي��ل��ة للخيول يف �جل��زي��رة  �أه���م 
�لعربية �لتي تعد ثر�ث �الآباء و�الأجد�د. و�أ�شاف 
�ن �ملهرجان ي�شكل تنوع �أن�شطة �شباقات �خليول 
�لعربية �الأ�شيلة بتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور 
�أبوظبي  هيئة  من  وبتنظيم  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل���ث���ق���اف���ة وب���ال���ت���ع���اون م���ع جمل�س 
وبدعم  �شتد  �لوثبة  ومزرعة  �لريا�شي  �أبوظبي 
و�حلكومية  �خلا�شة  �ملحلية  �جل��ه��ات  م��ن  ع��دد 
عاملي  مهرجان  �إىل  �حلالية  دورت���ه  يف  ليتطور 
يت�شمن �شباقات حملية و�أخرى دولية. و�أ�شاف 
يتوقع �أن ي�شتاأثر �ل�شباق باهتمام �إعامي كبر 
وهي فر�شة جيدة لتنظيم �شباق كاأ�س ز�يد مع 
�ل�شباقات  هذه �لتظاهرة �لكبرة من جمموعة 
ويتوقع �ن ي�شهد �ل�شباق �ليوم جمهور غفر من 
و�لذي  �لعربية  �خليول  �شباقات  وع�شاق  حمبي 
يقام علي �الأر�شية �لع�شبية وي�شارك يف �ل�شباق 
نخبة م��ن �خل��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة �الأ���ش��ي��ل��ة �حل��ائ��زة 
لت�شجيل  وت�شعي  �ل�شباقات  يف  �ألقاب  ع��دة  على 
�إ�شمها يف قائمة �ل�شرف. وقال �أن مهرجان �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول 
وعزز  �أهد�فه  حتقيق  يف  جنح  �الأ�شيلة  �لعربية 
م��ك��ان��ت��ه ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة يف �إط����ار �شون 
�ل������ر�ث و�ل��ت��ق��ال��ي��د و�اله���ت���م���ام ب��ال��ري��ا���ش��ات 
�إىل  �لفرو�شية.  ريا�شة  مقدمتها  ويف  �لر�ثية 
رئي�س  نائب  �ملحمود  �إبر�هيم  حممد  �أك��د  ذل��ك 
�لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة �الأمني 
�لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي �أن �ملجل�س يويل 
�لتي  و�لفعاليات  �لريا�شات  �أهمية كبرة لدعم 

�الآب���اء و�الأج���د�د وتعزز  �إح��ي��اء ريا�شة  ت�شهم يف 
ثقافة وتر�ث دولتنا �حلبيبة �نطاقا من �لنهج 
�لوطني و�مل�شاعي �حلثيثة الإبر�ز تلك �الأحد�ث 
ب�شورة مميزة على �مل�شتوى �لعاملي وذلك متا�شيا 
مع ��شر�تيجية �ملجل�س تنفيذ� لتوجيهات �شمو 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ 
�أم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان 
�ملجل�س  رئي�س  و�الإن�شانية  �خل��ري��ة  ل��اأع��م��ال 
على �الهتمام و�لتطوير جلميع �أنو�ع �لريا�شات 
باإمارة �أبوظبي للم�شاهمة �لفاعلة يف دفع عجلة 
�لتقدم للم�شرة �لريا�شية نحو مر�تب متقدمة 
�لطموحة  �خلطط  �شاأنها  م��ن  تعزز  وم��ت��ط��ورة 
و�ختتم  �أبوظبي.  لريا�شة  و�لتميز  �لنهو�س  يف 
�ملحمود م�شيد� بالدعم �لذي يقدمه �شمو �ل�شيخ 
�الإمار�تية  للريا�شة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور 
ع���ام���ة وري���ا����ش���ة �ل��ف��رو���ش��ي��ة خ���ا����ش���ة. وي��ن��ظ��م 
مع  بالتن�شيق  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  �ملهرجان 
هيئة  مع  وبالتعاون  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
�الإمار�ت ل�شباق �خليل و�الحتاد �لدويل خليول 
�إفهار وجمعية �خليول �لعربية  �ل�شباق �لعربية 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  وبدعم  �الأ�شيلة 
وبرعاية  �الإم����ار�ت  ط��ر�ن  و�ل��ن��اق��ل  و�لريا�شة 
و�شركة  �ل�شياحي  و�ال�شتثمار  �لتطوير  �شركة 
و�لر��شد  �لقاب�شة  و�أر�بتك  لا�شتثمار  �بوظبي 
�لن�شائي  و�الحت���اد  �ل��ع��و�ين  و�شركة  لا�شتثمار 
�لعام وجلنة ريا�شة �ملر�أة و�أكادميية فاطمة بنت 
لا�شتثمار  و�شا�س  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك 
�ل��وث��ب��ة �شتد  ن���ادر �شعب وم��زرع��ة   . وك��اب��ال ود 
ون���ادي  �ل����دويل لل�شيد و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  و�مل��ع��ر���س 
�أبوظبي للفرو�شية و�لوثبة �شنر و�أجنحة �لقرم 

�ل�شرقي جنة . وري�شنغ بو�شت.

�شركة  لبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أق��ام��ت 
�أبو ظبي  �لتابعة ملجموعة �شركات برول  تكرير 
بقرية  تكرمي  حفل  للبولينغ  )�أدن���وك(  �لوطنية 
�أب��وظ��ب��ي  يف  م���ول  ب��امل��اري��ن��ا  للبولينغ  �الإم������ار�ت 
للبولينغ  �ل�شنوية  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  للفرق 
�ل�شنوية  �لبطولة  �إجن���اح  يف  �مل�شاهمة  و�ل��ل��ج��ان 
لعام 2013 ،و�لتي فاز بلقبها فريق �شركة �أدما 
�لعاملة للبولينغ و�لتي �شمت �لعديد من العبي 
�لع�شرة  �ل��ف��رق  ���ش��ف��وف  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ملنتخبات 

ت��ك��ري��ر منظم  ���ش��رك��ات  ف���رق  �مل�����ش��ارك��ة ممثلة يف 
�لبطولة ،و�حلفر �لوطنية ،�أدما �لعاملة ،جا�شكو 
للتوزيع  ،�أدن���وك  ،ب��روج  ،�إ�شناد  �لبرويل  ،�ملعهد 
،�حل�شن للغاز ،وز�دكو و�لتي �شهدت م�شاركة 64 
العبا من �لعاملني يف �شركات �لنفط يف �أبوظبي.

وق����د حت����دث يف �حل���ف���ل خ���ال���د �مل����رزوق����ي م��دي��ر 
�لعاقات �لعامة ب�شركة تكرير م�شيد� بامل�شاركة 
�اليجابية ل�شركات �لبرول،موجها �ل�شكر لكافه 
�لتي  �ل��ب��ط��ول��ة  �شاهمت يف جن���اح  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات 

جنم  برئا�شة  �لبولينغ  �حت��اد  جلهود  دعما  متثل 
�لعامل  وبطل  للبولينغ  �أب��و ظبي  ب��رول  �شركات 
جمل�س  ع�شو  �لقبي�شي  خليفة  حممد  �ل�شابق 
�هلل  عبد  عمر  �حمد  ،و�شكر  �لريا�شي  ظبي  �أب��و 
رعايته  علي  تكرير  ب�شركة  �لت�شغيلي  �لرئي�س 
للحفل �خلتامي للبطولة �لتي �شتعود يف 2014 
يف ثوب جديد وم�شاركات �أكرث ،مو��شلة للنجاح 
تتويج  �شهدت  ،�ل��ت��ي  �ل��ع��ام  بطولة  �شهدت  �ل��ذي 
فريق �شركة �أدما بلقب �لبطولة �لعام بفوز العب 

�لفريق م�شطفى جامع بلقب �لفردي ،وم�شابقة 
جامع  م�شطفي  �لثنائي  ت��األ��ق  بف�شل  �ل��زوج��ي 
وحم��م��د ���ش��امل �ل��ق��ب��ي�����ش��ي و�مل���رك���ز �ل���ث���اين علي 
م�شتوى �لفرق بف�شل جهود حممد فا�شل و�شهيل 
�شعيد ومدير �لفريق فوؤ�د ويف ختام �حلفل �الأنيق 
�ملرزوقي  خالد  ير�فقه  �هلل  عبد  عمر  �حمد  ق��ام 
بتكرمي كافه �لفرق �مل�شاركة يف �لبطولة بالدروع 
،و�شمل  �لنقدية  و�جل��و�ئ��ز  و�ل��ه��د�ي��ا  �ل��ت��ذك��اري��ة 
�لبولينغ  �شالة  مدير  �لعي�شوي  ح�شني  �لتكرمي 

�أدما  باملارينا مول،وفريق �شركة  �الإم��ار�ت  بقرية 
يا�س  بني  جن��م  تقدمه  و�ل���ذي  �لذهبي  �لعاملة 
�ل�شابق عبد�هلل �لغياين نائب �لرئي�س لل�شئون 
�لقانونية و�لتاأمني رئي�س نادي �شركة �أدما ونائبه 
�لغابي  حمود  ع��ب��د�هلل  �ل�شابق  �جل��زي��رة  الع��ب 
و�حمد �شالح �لربيكي العب فريق نادي �لوحدة 

�ل�شابق لل�شلة نائب رئي�س نادي �أدما.
بروج  فريق  �لفرق  م�شتوى  علي  �لتكرمي  و�شمل 
�لقبي�شي  ،�ح���م���د  �ل��زع��اب��ي  ق����اده حم��م��د  �ل����ذي 

،وج��اء  وم�شيل  �شلمون  ،ن��ورم��ان  يو�شف  ،حممد 
�لربونزي  �لثالث  �ملركز  ويف  و�شيفا  �أدم��ا  فريق 
�أي�شا  �ل��زوج��ي  بف�شية  ف���از  �ل���ذي  ز�دك����و  ف��ري��ق 
بقيادة �لريا�شي �ملخ�شرم نا�شر وهد�ن وروالند 
،و�ل��ث��ال��ث �ل���ربون���زي يف �ل���زوج���ي ف��ري��ق تكرير 
،و�ي���اد  ب�شار  حممد  ق���اده  �ل���ذي  �لبطولة  منظم 
،كيكيلو وريكو..فيما فاز  �لز�يد ،ح�شن �جل�شمي 
�ل��زوج��ي  �ل��ف��ردي وب��رون��زي��ة  بف�شية وب��رون��زي��ة 

ريك وجيي)تكرير(.
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�سرك����ة تك���ري���ر تك���رم الف���رق امل�سارك����ة يف بط�ل�����ة الب���لين������غ

ع��ق��د د.�أح���م���د �ل�����ش��ري��ف رئ��ي�����س جم��م��وع��ة دب��ي 
دولة  ت�شت�شيفها  �لتي  للنا�شئني  �لعامل  بكاأ�س 
�الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ح��ت��ى �ل��ث��ام��ن من 
نوفمرب �ملقبل، لقاء مفتوحا مع روؤو�شاء ومدربي 
و�لنم�شا  و�إي��ر�ن  �الرجنتني  منتخبات:  والعبي 
وكند�، �لتي تتناف�س باملجموعة �خلام�شة وتقام 
م��ب��ار�ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ت��اد ر����ش��د ب��ال��ن��ادي �الأه��ل��ي، 
على  للوقوف  �ملتو��شلة  �ملتابعة  �إط��ار  يف  وذل��ك 
�حتياجاتهم وتاأمني �لت�شهيات �لازمة الإجناح 

مهمتهم باحلدث �لعاملي.
و�أك����د د.�أح���م���د �ل�����ش��ري��ف رئ��ي�����س جم��م��وع��ة دب��ي 
خال �للقاء حر�س �أع�شاء �ملجموعة على تاأمني 
كافة �شبل �لدعم الإجناح م�شاركتهم �شو�ء د�خل 
�مل�شاركة  ه��ذه  جعل  جانب  �إىل  �مللعب،  خ��ارج  �أو 
م��ن خالها  ينقلون  �أذه��ان��ه��م  خ��ال��دة يف  ذرك���ى 
�ل�شورة �مل�شرف لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�أبنائها، من كرم �ل�شيافة وروعة �ملكان و�ملعامل 

�لتي تتميز بها.
وك�شف �ل�شريف عن �إقامة برنامج ترفيهي لهذه 
�لفرق لزيارة �أبرز �ملعامل بدبي ومنها برج خليفة 
وغرها، وذلك بالتن�شيق مع روؤو�شاء �لفرق ومبا 

يتما�شى مع خطط �الإعد�د �خلا�شة بهم ويو�فق 
�الأدو�ر  على  للمناف�شة  وطموحاتهم  تطلعاتهم 

�لنهائية يف �لبطولة.
�حلا�شرين  جلميع  ذل��ك  بعد  �ل�شريف  و��شتمع 
�أجمعو�  �لذين  والعبني،  ومدربني  روؤو���ش��اء  من 
ع���ل���ى ���ش��ع��ادت��ه��م ب���امل�������ش���ارك���ة ب����احل����دث ع��م��وم��ا 
وب��ال��ت��و�ج��د ب��دب��ي ع��ل��ى وج���ه �ل��ت��ح��دي��د مل��ا يتم 
حلظة  منذ  �جل���ودة  عالية  خ��دم��ة  م��ن  تقدميه 
�ال�شتقبال باملطار و�شوال �إىل �لفندق �ملميز من 
�ل��ذي يقيمون به يف منطقة  فئة �خلم�س جنوم 
ملاعب  ب��االإ���ش��اف��ة  �شيتي،  بالفي�شتفال  حيوية 
�لدولية  �مل��و����ش��ف��ات  بح�شب  �مل��ج��ه��زة  �ل��ت��دري��ب 
و�أخ������ر� ���ش��ت��اد ر�����ش���د �ل�����ذي ت��ت��وف��ر ف��ي��ه ك��اف��ة 
�لعاملية.  �ملباريات  �أكرب  الإقامة  �لنجاح  مقومات 
باأ�شلوب  �إنبهاره  �إىل  �الرجنتيني  �لوفد  و�أ���ش��ار 
�حلياة �حلديثة �لذي تتميز به دبي، و�لذي �أبهر 
�ل��اع��ب��ني �مل�����ش��ارك��ني وق���دم ل��ه��م ���ش��ورة مميزة 
�شتجعلهم يرغبون بالعودة �إليها مر�ر� بامل�شتقبل 

�لقريب.
فيما عرب �لوفد �الإير�ين عن �رتياحهم بالتو�جد 
بدبي ملا ينالوه من خدمات مميزة وتعامل ر�ق، 

�شيكون له بالغ �الأثر يف منح �لاعبني �لركيز 
من  ع���دد�  ب���اأن  علما  م�شاركتهم،  خ��ال  �ل���ازم 
�ل��اع��ب��ني �شبق ل��ه��م زي����ارة ه���ذه �مل��دي��ن��ة رفقة 

ذويهم من قبل.
�ما �لوفد �لنم�شاوي فاأ�شار �إىل �أن دبي و�حدة من 
�لوجهات �ملميزة على �ل�شعيد وباإنهم حمظوظني 
فيها،  م��ب��اري��ات��ه��ا  �شتخو�س  جمموعتهم  ك���ون 
موؤكدين عزمهم نقل هذه �ل�شورة �لر�ئعة عنها 
على  وت�شجعيهم  بالنم�شا  و�أ�شدقائهم  الأ�شرهم 

زيارتها يف �ل�شنو�ت �ملقبلة.
بالتطور  �إعجابه  عن  �لكندي  �لوفد  عرب  فيما 
�لد�ئم لدبي �لتي يجدون فيها يف كل عام �شيء 
جديد ي�شتحق �لزيارة، موؤكدين �إنها باتت مدينة 
ملا متتلكه من خدمات  �ملعاير  كافة  عاملية على 

ومعامل خابة.
هاتفه  رق��م  مبنح  �ل�شريف  ق��ام  �للقاء  ختام  ويف 
�ل�����ش��خ�����ش��ي ل���روؤو����ش���اء �ل���وف���ود و�ل��ت��اأك��ي��د على 
�لتو��شل معه �شخ�شيا �إذ� ما تطلب �الأمر، فيما 
�أبدت �لوفود �شكرها على ح�شن �لتو��شل موؤكدة 
�أن فريق �لعمل متو�جد معها على مد�ر �ل�شاعة 

ويلبي كافة �حتياجتها على �أكمل وجه.

ال�سريف يلتقي روؤو�ساء واأع�ساء منتخبات جمم�عة دبي بكاأ�س العامل للنا�سئني وي�ؤكد ت�فري كافة �سبل الدعم لإجناح م�ساركتهم
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�أعلنت �أبوظبي لاإعام �ليوم �أن �شبكة قنو�ت �أبوظبي �لريا�شية خ�ش�شت 
�أبوظبي  جلولة  و�ملبا�شرة  �حل�شرية  للتغطيات  و�ل�شاد�شة  �لثانية  �لقناة 
للفورموال1 �لتي �شتقام يف حلبة يا�س، و�لتي تعد �أحد �أكرب و�أهم �الأحد�ث 
�لريا�شية و�لرفيهية يف �ملنطقة، حيث يتابع فعالياتها �ملايني من ع�شاق 
�لريا�شة من جميع �أنحاء �لعامل وياأتي هذ� �الإعان يف �شياق �لتح�شر�ت 
�أف�شل تغطية ممكنة لهذ�  �أبوظبي لاإعام ل�شمان تقدمي  �لتي تقوم بها 
�إبر�ز  �إىل  �لر�مية  �لريا�شية  �أبوظبي  قنو�ت  �شبكة  وجهود  �لعاملي،  �حلدث 
�للعبة  جنوم  على  �ل�شوء  وت�شليط  �جلولة  هذه  �شمن  �لفعاليات  خمتلف 

و�شناع �لقر�ر فيها من م�شوؤولني وقادة وريا�شيني وفنانني. 

 21 �بتد�ًء من  �ملتنوعة لهذ� �حلدث  �لريا�شية تغطياتها  �أبوظبي  و�شتبد�أ 
�كتوبر �جلاري حيث تت�شمن بث �لعديد من �لرب�مج و�للقاء�ت و�لرب�مج 
�إ�شافة  �لريا�شة  لهذه  و�الر�شيفي  �لتاريخي  �جلانب  تربز  �لتي  �لوثائقية 
�إىل تاريخها لبد�يات هذه �للعبة و�أبرز �شانعي �أجمادها منذ �اليام �الوىل. 
ب��ر�م��ج   3 بينها  م��ن  ب��ر�م��ج  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  �ل��ب��ث  ���ش��اع��ات  تق�شيم  و�شيتم 
��شبوعية وثمانية بر�مج �ر�شيفية، و�أخرى خمت�شة بال�شرة �لذ�تية الأبرز 
�الن��ظ��ار  ول��ف��ت��و�  �ملناف�شات  م�شار  غ���رو�  �ل��ذي��ن  �للعبة  وجن���وم  �ل�شائقني 
باأد�ئهم، باال�شافة �إىل بر�مج تربز �ملو�قف �ل�شعبة و�حلو�دث �ملوؤثرة �لتي 
توثق �جلانب �الآخر من �للعبة وهي بر�مج ذ�ت �شبغة در�مية تنقل �لو�قع 

بطريقة رو�ئية م�شوقة. 
�إن  �لريا�شية  �أب��وظ��ب��ي  ق��ن��و�ت  م��دي��ر  جنيب  حممد  ق��ال  �لتغطية  وح���ول 
�لفورموال1 تعد من �أهم �الحد�ث �لريا�شية �لعاملية �لتي نقدمها مل�شاهدينا 
يف كل مكان، وجولة �أبوظبي خ�شو�شاً تلقى �هتماماً و��شعاً من قبل �جلمهور 
لذ� نقوم ب�شكل د�ئم باالإعد�د بال�شكل �الأمثل لنكون مب�شتوى هذ� �حلدث 
�لكبر، وقد كر�س جميع كو�درنا جهودهم من �جل تغطية هذه �لفعاليات 
مبا ي�شمن تقدمي �شورة م�شرقة عن �المار�ت وعا�شمتها �أبوظبي ، و�أ�شاف 
تاألو�  لن  �لعاملي  لهذ� �حلدث  كناقل ح�شري  �لريا�شية  �أبوظبي  قنو�ت  �أن 
جهد�ً يف �إبر�ز �أف�شل ما لديها من �إمكانيات من �أجل �إظهار مكانة �لدولة 

�لهامة على �ل�شعيد �لعاملي و�لتقدم �لذي �حرزته يف جمال تنظيم �لفعاليات 
�لعاملية �لكربى مبا يف ذلك �ملناف�شات �لريا�شية . 

هذ�  ج��والت  �أب��رز  عن  و�فية  ملخ�شات  �لريا�شية  �بوظبي  قنو�ت  و�شتقدم 
�حللبات  �شتى  م��ن  �ل��ع��امل  وم��دن  عو��شم  خمتلف  يف  �أقيمت  �لتي  �ملو�شم 
و�ل�شباقات، باالإ�شافة �إىل حلظاتها �لذهبية. ومع بد�ية تاريخ 30 �كتوبر 
يبث  يومي  برنامج  خ��ال  من  ميد�نية  �لتغطية  �شتكون  �أي��ام  ث��اث  ومل��دة 
جنوم  من  مرموقني  �شيوفاً  خالها  من  ت�شت�شيف  �شاعة   12 تقارب  ملدة 
وم�شوؤولني ومنظمني و�أهم زو�ر �أبوظبي خال هذ� �حلدث �ملهم، باالإ�شافة 

�إىل نقل جميع �لفعاليات �جلانبية �لتي �شتبد�أ من �ل�شاعة 9 �شباحاً. 

�علنت �جلهة �ملنظمة جلولة �لغولف 
يف دول مينا عن �أجر�ء تعديات يف 
قانون �لتاأهل ملناف�شات �ليوم �لثالث 
يت�شمن  ب��ط��ول��ة..  لكل  و�خل��ت��ام��ي 
10 الع���ب���ني ه������و�ة ك��ح��د  ت����و�ج����د 
�خلم�شني العبا  قائمة  �شمن  �أدن��ى 
�ليومني  م��د�ر  على  متكنو�  �ل��ذي��ن 
�الأول و�لثاين من حجز مقعد لهم 
نظام  ويق�شي  �خلتامية  ب��اجل��ول��ة 
ن�شختها  يف  تت�شمن  �ل��ت��ي  �جل��ول��ة 
�ل��ث��ال��ث��ة �ل��ع�����ش��رة ب���ط���والت و�ل��ت��ي 
م��ا���ش��ي..�أن  م��ار���س  ب�شهر  �نطلقت 
ثاثة  م���د�ر  على  بطولة  ك��ل  ت��ق��ام 
�أيام من �ملناف�شات بحيث حدد �لعدد 
كل  يف  �مل�شاركني  لاعبني  �الأق�شى 
بطولة ب� 120 العبا على �أن ي�شكل 
يف   40 قو�مه  ما  �لهو�ة  �لاعبون 
�مل��ئ��ة م��ن جم��م��ل الئ��ح��ة �لاعبني 
�مل�������ش���ج���ل���ني ف���ي���ه���ا ب����ه����دف �ت���اح���ة 
م�شتو�هم  لتطوير  ل��ه��م  �ل��ف��ر���ش��ة 
�الأول  �ليومني  مناف�شات  ولت�شهد 
ق��ائ��م��ة �خلم�شني  و�ل��ث��اين حت��دي��د 
�خلتامية  للبطولة  �ملتاأهلني  العبا 
�ل��ي��وم  يف  مناف�شاتها  جت���رى  �ل��ت��ي 
�جلديد  �لقانون  ومبوجب  �لثالث. 
وب���غ���ي���ة ت���ع���زي���ز ف����ر�����س �ك���ت�������ش���اب 
�ل���اع���ب���ني �ل����ه����و�ة �ح��ت��ك��اك��ا �أك���رب 
بنخبة �لاعبني �ملحرفني يتوجب 
العبا  �خلم�شني  قائمة  تت�شمن  �أن 
�مل��ت��اأه��ل��ة مل��ن��اف�����ش��ات �ل���ي���وم �ل��ث��ال��ث 

10 الع���ب���ني ه����و�ة  �أدن��������ى  وك���ح���د 
يتناف�شون �إىل جانب 40 العبا من 
زي��ادة  ي�شهم يف  م��ا  �مل��ح��رف��ني  فئة 
ف��ر���س ت��ط��ور م�����ش��ت��وى �ل��اع��ب��ني 
�ل�����ه�����و�ة �ل����ذي����ن ي����ع����دون ج������زء� ال 
�لغولف يف  يتجز�أ من نهج وفل�شفة 
�لغولف  ج��ول��ة  وت��ن��ف��رد  مينا.  دول 
بطوالت  �شعيد  على  مينا  دول  يف 
بكونها  و�ل��ق��اري  �الأقليمي  �لغولف 
�لتي  �لر�ئدة  �لبطوالت  و�حدة من 
��شتثنائية  ف��ر���س  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ت��ت��ي��ح 
�أو  �مل����ح����رف����ني  ل���اع���ب���ني  ������ش�����و�ء 
�ل���ه���و�ة �مل�����ش��ارك��ني ب��ه��ا م���ن خ��ال 
ج��والت  نهاية  وم��ع  نتائجها  �ت��اح��ة 
ك����ل ن�����ش��خ��ة ل���اأ����ش���ح���اب �مل����ر�ك����ز 
فئة  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �الأوىل  �ل��ث��اث��ة 
�مل��ح��رف��ني وم��ت�����ش��در ف��ئ��ة �ل��ه��و�ة 
�جلولة  ح��دث  يف  و�مل�شاركة  للتاأهل 
�الأوروب������������ي �أوم����ي����غ����ا دب�����ي دي�����زرت 
كا�شيك �لذي يحت�شنه يف كل عام 
م�����ش��م��ار �مل��ج��ل�����س ب��ن��ادي �الإم�����ار�ت 
يحتفل  و�ل������ذي  دب����ي  يف  ل��ل��غ��ول��ف 
ه���ذ� �ل��ع��ام ب��ذك��رى رب���ع ق���رن على 
�مل�شنفني  م�����ش��ارك��ة  و���ش��ط  والدت����ه 
عرب  �ل���ع���امل  ع��ل��ى  و�ل���ث���اين  �الأول 
و�اليرلندي  وودز  تايغر  �الأمريكي 
وبغية  مالكلروي.  روري  �جلنوبي 
م��و����ش��ل��ة ت��ع��زي��ز ف��ر���س �ال���ش��ت��ف��ادة 
لاعبيها قام �ملنظمون عن �جلولة 
وب���دء� م��ن ه��ذ� �ملو�شم وم��ن خال 

�لبطوالت  مع  �لوطيدة  عاقاتهم 
مقاعد  بحجز  و�القليمية  �لعاملية 
لاعبني �ملتوجني �لثاثة من فئة 
�أورب��ي  بحدث  بامل�شاركة  �ملحرفني 
�أخ���ر ع��رب ب��ط��ول��ة �حل�����ش��ن 2 �لتي 
عادة ما حتت�شنها �ململكة �ملغربية يف 
�شهر فرب�ير من كل عام باالإ�شافة 
ل����ت����اأه����ل����ه����م حل�������دث �ل���ت�������ش���ف���ي���ات 
�الأ�شيوية  �لغولف  ملد�ر�س  �لنهائية 
فر�شة  على  �للقب  حامل  وح�شول 
ذه��ب��ي��ة ب��ال��ت��و�ج��د يف ب��ط��ول��ة �أورب���ا 
�شوي�شر�  حتت�شنها  �لتي  للما�شرز 
يف �شهر �شبتمرب من كل عام و�لبالغ 
�إج���م���ايل ج��و�ئ��زه��ا �مل��ال��ي��ة 10.5 
مليون درهم. من جانبه �أكد حممد 
جمعة بوعميم رئي�س جولة �لغولف 
يف دول مينا �أن �لتعديات �الأخرة 
لليوم �خلتامي لكل  �لتاأهل  لقانون 
ل��ت�����ش��ب يف م�شلحة  ت���اأت���ي  ب��ط��ول��ة 
�أهد�ف و��شر�تيجيات �جلولة منذ 
�لغولف  �ن�شائها وهو تطوير قطاع 
يف دول �ملنطقة ب�شكل عام و�لاعبني 
�ل��ه��و�ة �ل��ل��ذي��ن ه��م ع��م��اد �مل�شتقبل 
بوعميم  وق��ال  �لتحديد.  وجه  على 
�جلولة  �ن  �شحفية  ت�شريحات  يف 
�ملقايي�س  ب��ك��ل  وف��ري��دة  ��شتثنائية 
وت�������ربز ف����ر�دت����ه����ا ع�����رب �الع���ت���ن���اء 
على  و�لهو�ة  �ملحرفني  بالاعبني 
حد �شو�ء..مو�شحا �نه منذ �طاق 
جليا  كان  �الأوىل  بن�شختها  �جلولة 

�لركيز على قطاع �لاعبني �لهو�ة 
نو�ة �أبطال �مل�شتقبل ومن �أجل هذ� 
ق��م��ن��ا ب��ال��ت��ع��دي��ات �الأخ�����رة بغية 
و�أهد�فنا  ��شر�تيجياتنا  مو��شلة 
�ملتعلقة بتطوير �للعبة على �شعيد 
و�لاعبني  عام  ب�شكل  �ملنطقة  دول 
�ل������ه������و�ة ع���ل���ى وج������ه �ل���ت���ح���دي���د . 
�جل���دي���د  �ل���ت���ع���دي���ل  �ن  و�أ�������ش������اف 
هو�ة  العبني   10 بتو�جد  �لقا�شي 
�خلم�شني  �ل��اع��ب��ني  قائمة  �شمن 
و�خلتامي  �لثالث  لليوم  �ملتاأهلني 
�أكرب  لكل بطولة �شيعطيهم فر�شة 
لتحقيق �لتناف�س فيما بينهم خال 
�ليومني �الأولني لكل جولة ومن ثم 
�شيعطيهم فر�شة �إ�شافية الكت�شاب 
�ملبا�شر  �حتكاكهم  ج���ر�ء  �خل���رب�ت 
تاأهلو�  حمرفا  العبا   40 باأف�شل 
مل��ن��اف�����ش��ات ي���وم �حل�����ش��م ل��ك��ل جولة 
. و�ك����د �ن �مل��ح��رف��ني ه��م ج���زء ال 
يتجز�أ من �هتماماتنا �إال �أنه خال 
ن�شاهد كحد  كنا  �ل�شابقة  �جل��والت 
�ق�شى تو�جد �شتة العبني من فئة 
�لهو�ة �شمن قائمة �خلم�شني ومن 
�أج���ر�ء هذ�  هنا ج��اء �حل��ر���س على 
م�شلحة  يف  ي�شب  �ل���ذي  �ل��ق��ان��ون 
�جل��م��ي��ع ع��رب �ت��اح��ة ت��ن��اف�����س �أك��رب 
لاعبني �ملحرفني ومثله لاعبني 
�لهو�ة بغية �ل�شعي حلجز مكان لهم 
�ملناف�شة  �لنهائية  �ل��ق��ائ��م��ة  �شمن 

على لقب كل جولة . 

تغطيات ومقابلت ح�سرية و�ساعات بث متوا�سلة طوال اليوم

اأب�ظب���ي الريا�سي����ة تخ�س���س القن����اة الثاني�������ة وال�س�اد�س�����ة للف�رم��������ل 1

ج�لة )الغ�لف يف دول مينا( جتري تعديلت يف قان�ن 
التاأهل ملناف�سات الي�م الثالث واخلتامي لكل بط�لة

�إج���ر�ء  بعد  مك�شوفة  �ملنتخبات  �أور�ق  �أ�شبحت 
يعد  ومل  �مل��ج��م��وع��ات،  دور  م��ن  �الأوىل  �جل��ول��ة 
�ح���ت���م���ال ظ���ه���ور الع���ب���ني مل ت���ت���ح ل���ه���م ف��ر���ش��ة 
ر�ق��ب  �إذ  ق��ائ��م��اً.  �ل��ق��اري��ة  �ل��دوري��ات  �مل�شاركة يف 
كثب،  ع��ن  �لقادمني  خ�شومهم  �لفنيون  �مل���در�ء 
�لناحية  �إعد�د العبيهم من  و�أتيحت لهم فر�شة 
الإدخ���ال  �ل��ك��ايف  �ل��وق��ت  لهم  ك��ان  كما  �لتكتيكية، 

�لتعديات و�لتغير�ت �ل�شرورية.
و�شتكون معنويات العبي بع�س �ملنتخبات مرتفعة 
�نت�شار�ت  �أح����رزو�  بعدما  �لثانية  �جل��ول��ة  قبل 
عري�شة يف �ملوقعة �الإفتتاحية، كما هو حال �أبناء 
�لرب�زيل �أو �أوروجو�ي، و�شيعني �نتز�عهم لن�شر 
لذلك  �ل��ت��ايل.  �ل���دور  �إىل  �ل��ت��اأه��ل  جديد �شمان 
تفا�شيل   FIFA.com موقع  عليكم  يقرح 
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الربنامج
املجموعة الأوىل

�شلوفاكيا - هندور��س )�أبوظبي، ملعب حممد بن 
ز�يد، 17:00 بالتوقيت �ملحلي( 

)�أب��و ظبي،  �لرب�زيل  �ملتحدة-  �لعربية  �الإم��ار�ت 
ب��ال��ت��وق��ي��ت   20:00 ز�ي������د،  ب���ن  م��ل��ع��ب حم��م��د 

�ملحلي(
املجموعة الثانية

�أوروج���و�ي - ك��وت ديفو�ر )ر�أ���س �خليمة، ملعب 
�الإمار�ت، �ل�شاعة 17:00 بالتوقيت �ملحلي(

�إي��ط��ال��ي��ا - ن��ي��وزي��ل��ن��د� )ر�أ�������س �خل��ي��م��ة، ملعب 
�الإمار�ت، �ل�شاعة 20:00 بالتوقيت �ملحلي(

مباراة القمة
الإمارات – الربازيل

ز�دت ث��ق��ة �ل��رب�زي��ل��ي��ني يف �ل��ن��ف�����س ب��ع��د ف��وزه��م 
تر�شيحهم  �أك����دو�  ك��م��ا  �شلوفاكيا،  ع��ل��ى  �ل��ك��ا���ش��ح 
�الآن  و�شيو�جهون  �لعاملي،  �للقب  على  للمناف�شة 

�أ�شحاب �ل�شيافة يف موقعة حارقة وم�شرية.
حتت  �لنز�ل  هذ�  �الإمار�تية  �لكتيبة  و�شتخو�س 
���ش��غ��وط ك��ب��رة ب��ع��د ه��زمي��ت��ه��ا �أم����ام ه��ن��دور����س 
�لنهاية.  �شافرة  من  دقائق   4 قبل  قاتل  بهدف 
�شعيفة  �ل��ت��ايل  �ل���دور  بلوغ  يف  �آم��ال��ه��ا  و�شت�شبح 
يف حالة هزمية جديدة ولذلك يتعني على دفاع 
بلد �ل�شيافة �أخذ �حليطة و�حلذر من �ملهاجمني 
�جلولة  يف  بقوة  �شربا  �للذين  وناثان  مو�شكيتو 

�الأوىل.

املباريات الأخرى
�شتاقي �شلوفاكيا �ل�شاعية �إىل حمو عار �لهزمية 
�الأوىل منتخَب هندور��س �ملنت�شي بفوزه �ل�شعب 
مناف�شات  �شمن  �الأوىل  �جل��ول��ة  يف  و�ل���در�م���ي 
�الأوروب���ي���ني  ع��ل��ى  و���ش��ي��ت��ع��ني  �الأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 

�الإكتفاُء بالبحث على مكانة �شمن �أف�شل �ملحتلني 
للمركز �لثالث يف حالة هزمية جديدة. و�شيكون 
رد �الإعتبار هدف نيوزيلند� يف موقعة يوم �الأحد 
كتيبة  �شباب  لكن مهمة  �لثانية  �ملجموعة  �شمن 
حيث  ج��دي��د،  م��ن  وم��ع��ق��دة  �شعبة  و�ي��ت�����س  �أول 
�إيطاليا،  منتخب  �أوروب��ا  بطل  و�شيف  �شيقابلون 
ب��ع��د �ل��ه��زمي��ة �ل��ق��ا���ش��ي��ة 7-0 ���ش��د �أوروج������و�ي. 
جتربة  �أن���ه  ب��ي��د  �شعباً  �ل��ت��ح��دي  �شيكون  ل��ذل��ك 
�ملر��س  �لباحث عن مزيد من  �لبلد  مفيدة لهذ� 
يف �ملحافل �لدولية. و�شيو�جه ممثلو �الأوروجو�ي 
�ملوقعة  دي��ف��و�ر، وتعترب ه��ذه  ك��وت  نظر�ئهم من 
قمة ثانية من قمم هذه �جلولة. ويبقى �لت�شاوؤل 
�ملطروح هو هل �شيعتمد مدرب فابيان كويتو على 
ال  كتيبة  �عتمدته  �ل���ذي  ذ�ت���ه  �لهجومي  �لنهج 
باأربعة  �شيدفع  �الأوىل وهل  �شيلي�شتي يف �جلولة 
حامية  �ملعركة  �شتكون  كما  �لهجوم.  �إىل  العبني 
ودف��اع  �أوت��ورم��ني  لياندرو  �ملهاجم  بني  �لوطي�س 

�لفيلة �ل�شلب و�ملر��س.

لعب حتت ال�سوء
ميتي ياكو )كوت ديفوار(

�نطلقت م�شرة العب �لو�شط �لهجومي �ملحرف 
�لفيلة  منتخب  مع  جرمان  �شان  باري�س  بفريق 
مبار�تني  معه  خ��ا���س  حيث  ق�����ش��رة،  ف��رة  قبل 
عند  وك��ان  فقط،  �إيطاليا  �شد  و�ملوقعة  ودي��ت��ني 

هذ�  ك��ام��ار�. وميتاز  �إبر�هيما  �مل��درب  ح�شن ظن 
�لبدنية و�ل�شرعة، وي�شكل خطر�ً  بالقوة  �ملهاجم 
حقيقياً على دفاعات �خل�شوم. �لرقم 2 مل يحرز 
�شوى منتخبني فقط 6 �أهد�ف يف موقعة و�حدة 
خال دورة 2011، وقد عادل منتخبا �لرب�زيل 

و�أوروجو�ي هذ� �لرقم من �جلولة �الأوىل يف دور 
�ملجموعات يف �الإمار�ت 2013.

الت�سريحات
هذه  يف  منتخب  �أي  �شيء  م��ن  �لتقليل  يجب  ال   

�مل�����ش��اب��ق��ة، وحت���ي���ط �مل���خ���اط���ر ب��ك��ل و�ح������دة من 
ويتعني  كلهم،  خ�شومنا  نحرم  لذلك  �ملباريات. 
علينا �لركيز مثلما فعلنا يف �ملبار�ة �الإفتتاحية، 
مدرب منتخب �إيطاليا د�نييلي زور�تو معلقاً على 

مبار�ة نيوزيلند�.

ق���ال م���د�ف���ع ب��ر���ش��ل��ون��ة �الإ����ش���ب���اين م���ارك 
�إن���ه ي��رغ��ب �ال���ش��ت��م��ر�ر يف �لرب�شا  ب��ارت��ر� 
ل�12 عاما مقبا وهي نف�س �لفرة �لتي 

ق�شاها د�خل جدر�ن �لنادي �لكتالوين.
وق�����ال ب����ارت����ر� يف ح�����و�ر ن�����ش��رت��ه ج��ري��دة 
�ل���ربي���ودي���ك���و �الإ����ش���ب���ان���ي���ة ل��ق��د ب������د�أت يف 
�لفريق،  مع  �الأخ���رة  باملباريات  �مل�شاركة 
�أنا �شعيد الأن هذه هي هدية �جلهد �لذي 

بذلته يف �لرب�شا طو�ل 12 عاما .

و�شرح �لاعب لقد مررت بفر�ت قا�شية 
و�شعبة الأن �أي العب يتمنى �أن ي�شارك ولو 
لدقائق.. هذ� �الأمر جعلني �أقوى و�شاهم 

يف جعلي �أكرث ن�شجا .
نف�شي  تخيل  ميكنني  ال  �لاعب  و�أ���ش��اف 
تنت�شر  لكي  �لرب�شا،  �آخ��ر غر  يف قمي�س 
�ل�����ش��رب، �ذ�  ب��ال��ك��ث��ر م��ن  �ل��ت��ح��ل��ي  عليك 
كنت ر�أيت نف�شي منذ �لبد�ية غر موؤهل 
�شاأقول لنف�شي  �لنادي، كنت  للعب يف هذ� 

فلتذهب لن حتقق �شيئا هنا .
وب��خ�����ش��و���س �مل��دي��ر �ل��ف��ن��ي، �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
خر�ردو تاتا مارتينو �أ�شاف منذ و�شوله 
قال لنا �أنه لن يتعاقد مع قلب دفاع، كان 
من  م�شر�   ، �مل��وج��ودة  �ملجموعة  يف  يثق 
�أي �شيء  �أنه لي�س لديه  �إىل  �أخ��رى  ناحية 
الأن��ه  فيانوفا  تيتو  �ل�شابق  �مل���درب  �شد 
�أ�شا�شية  ب�شورة  ي�شركه  يكن  ولو مل  حتى 

فيكفي �أنه قام بت�شعيده للفريق �الأول.

�لقدم منتخب  ��شبانيا لكرة  يقود ليونيل مي�شي مهاجم بر�شلونة بطل 
�الرجنتني يف �ملبار�تني �لودتني �شد �الكو�دور و�لبو�شنة �ل�شهر �ملقبل 

يف �لواليات �ملتحدة.
وت��ل��ت��ق��ي �الرج��ن��ت��ني م��ع �الك������و�دور يف ن��ي��وج��رزي يف 15 

ت�شرين �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل، ث��م م��ع �ل��ب��و���ش��ن��ة يف 
مي�شوري يف 18 منه وقد عاود مي�شي �لتدريبات مع 

بر�شلونة بعد تعافيه من ��شابة بتقل�س ع�شلي 
�ملريا  مع  فريقه  مبار�ة  خ��ال  لها  تعر�س 

�ث��ره��ا عن  �مل��ا���ش��ي وغ���اب ع��ل��ى  �ل�شهر 
�الخ��رت��ني �شد  فريقه  م��ب��ار�ت��ي 

دوري  يف  �ال���ش��ك��ت��ن��ل��دي  �شلتيك 
و�شد  )1-�شفر(  �وروب��ا  �بطال 

بلد �لوليد )4-1( يف �لدوري �ملحلي، 
باال�شافة �ىل مبار�تي منتخب باده 

يف ت�شفيات كاأ�س �لعامل.

و�لبو�شنة  و�الك���و�دور  �الرجنتني  منتخبات  حجزت  وق��د 
�لعام  �ل��رب�زي��ل  يف  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  �ىل  بطاقاتها 

�ملقبل.
وت��اأه��ل��ت �الك������ودور يف �جل���ول���ة �ل�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��رة من 
ت�شفيات �مركا �جلنوبية برغم خ�شارتها �مام ت�شيلي 
مبا�شرة  �ملوؤهل  �لر�بع  �ملركز  �نتزعت  النها   ،2-1
�م��ام �الوروغ���و�ي �لتي �شتخو�س  بفارق �اله��د�ف 

ملحقا مع �الردن.
وك��ان��ت �الرج��ن��ت��ني �ل��ت��ي خ�����ش��رت يف ه���ذه �جل��ول��ة 
بغياب مي�شي 2-3 �مام �الوروغو�ي �شامنة تاأهلها 

�ىل �لنهائيات.
تاريخيا  �ملا�شي �جناز�  �لبو�شنة فحققت �الربعاء  �ما 
تاريخها  يف  �الوىل  للمرة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  �ىل  بتاأهلها 
�ملجموعة  ت�شفيات  من  �الخ��رة  �لعا�شرة  �جلولة  يف  تغلبها  بعد 

�الوروبية �ل�شابعة على ليتو�نيا 1-�شفر.

�سمن مناف�سات نهائيات كاأ�س العامل حتت 17 �سنة 

ج�لة اللم�سات الأخرية بحثًا عن التاأهل

ب�����ارت������را يتمن�����ى ال�ستم������رار م�������ع 
الب������ار�س����ا 12 ع����ام�������ًا 

مي�سي يق�د الأرجنتني اأمام الإك�ادور والب��سنة 

•• تريا�شينا-وليد اجلابري:

م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  �ه������دى 
زورق  ف�������وز  ت����ي����م  �ل����ف����ي����ك����ت����وري 
�لفيكتوري 3 باملركز �الأول ل�شباق 
�لبحر  جل���ائ���زة  �الأول  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�الأبي�س �ملتو�شط �لكربي للزو�رق 
�جل��ول��ة  �الأوىل  �ل��ف��ئ��ة  �ل�����ش��ري��ع��ة 

�ل��ذي  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  �لثالثة 
ج���رت �ح���د�ث���ه ي���وم �م�����س �ل�شبت 
�إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي  بن ر��شد 
رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي ر�عي 
موؤ�ش�شة �لفيكتوري لدعمه �لكبر 

ومتابعته �مل�شتمرة.
وجنح �لثنائي �لعاملي عارف �شيف 

�لزفني وحممد �شيف �ملري قائد� 
ومب���ه���ارة   3 �ل���ف���ي���ك���ت���وري  زورق 
متناهية يف �لتقدم وقيادة �لزو�رق 
�ل�����ش��ت��ة �ل���ت���ي ����ش���ارك���ت يف ���ش��ب��اق 
�ملركز  �شاحب  بينها  وم��ن  �الأم�س 
�لثاين زورق فيندي �اليطايل 10 
�لذي   91 –��شيكار  ز�ب��و  وزورق 
زورق فيندي  بينما جاء  ثالثا  حل 

8 ر�ب��ع��ا و�ح��ت��ل زورق �ك��ي��اي 23 
بويل  زورق  وح��ل  �خلام�س  �مل��رك��ز 
وتختتم  ه���ذ�  ���ش��اد���ش��ا   74 ف����ورم 
�ل���ي���وم �الح����د م��ن��اف�����ش��ات �جل��ول��ة 
حتت�شنها  و�ل��ت��ي  �لعاملية  �لثالثة 
على  �اليطالية  تر��شينا  مدينة 
مياه بحر تورينو باإقامة مناف�شات 

�ل�شباق �لثاين.

اإهداء الفوز لويل عهد دبي

)الفيكت�ري 3( بطل �سباق )تريا�سينا( الأول



يقتل �سقيقه 
مب�ساعدة اأ�سدقائه

�أ�شيل منطقة �حلن�شة مبحافظة �شفاق�س جنوب تون�س رفقة  �أقدم كهل 
�أ���ش��دق��ائ��ه ع��ل��ى ق��ت��ل �شقيقه ب��ع��د حت��وي��ل وج��ه��ت��ه ب��ال��غ��از �مل�����ش��ّل للحركة 

و�العتد�ء عليه باآلة حادة يف �أجز�ء متفرقة من ج�شده.
وح�����ش��ب �مل��ع��ط��ي��ات �الأول���ي���ة ن��ق��ا ع��ن �أه����ايل �مل��ن��ط��ق��ة ف���ان ك��ه��ا يقطن 
�الأكرب  ب�شقيقه  عاقته  توترت  �حلن�شة  ملعتمدية  �لتابعة  بلت�س  مبنطقة 
يوم  ك��ان  �أن  �إىل  بينهما  متكررة  �خل�شومات  و�أ�شبحت  جمهولة  الأ�شباب 
�ل�شبت �ملا�شي حني ت�شاجر �الأخوة يف �ل�شوق �الأ�شبوعية مبدينة �حلن�شة، 
در�جته  �ملكان على من  �شنة   57 ناهز عمره  �ل��ذي  �الأك��رب  �الأخ  ومبغادرة 
�لنارية يف �جتاه منزله حلقه �أخاه �الأ�شغر �أين �عر�شه يف �إحدى �مل�شالك 
�مل�شل  �لغاز  با�شتعمال  بتحويل وجهته  وقامو�  �شخ�شني  برفقة  �لفاحّية 

للحركة ثم �عتدو� عليه بالعنف �ل�شديد بو��شطة �آلة حادة.
بقي  �ملركزة حيث  بالعناية  و�إي��د�ع��ه  �مل�شت�شفى  �إىل  �ل�شحية  نقل  وقد مت 

هناك �إىل يوم �الأربعاء ليلفظ �أنفا�شه �الأخرة متاأثر� بجروحه.
هذ� وجتدر �الإ�شارة �إىل �نه قد مت �إلقاء �لقب�س عل �جلاين �لذي حت�شن 

بالفر�ر حماوال �جتياز �حلدود.

اعتقال �سيني قتل 
زوجته احلامل و�ستة 

من عائلتها 
�أعلنت �ل�شلطات �ل�شينية �م�س �ل�شبت �أنها �ألقت �لقب�س على رجل ي�شتبه 

يف �أنه قتل زوجته �حلامل و�شتة من �أفر�د عائلتها ب�شمال غرب �لباد.
منطقة  يف  �ل�شرطة  عن  )�شينخو�(  �جلديدة  �ل�شني  �أنباء  وكالة  ونقلت 

نيغ�شيا �أن ما يونغدونغ )24 عاماً( �أعرف بارتكاب �جلر�ئم.
قتل زوجته �حلامل  �إقد�مه على  �أي��ام على  �أربعة  بعد  ما  وقد قب�س على 
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ماثي� بريي ينف�سل 
�سرا عن حبيبته 

�نف�شل جنم م�شل�شل �أ�شدقاء �ملمثل 
�ملمثلة  ع���ن ح��ب��ي��ب��ت��ه  ب����ري  م��اث��ي��و 
ليزي كابان قبل عام ون�شف �لعام 
�أ���س  ب�شكل ���ش��ري. ون��ق��ل م��وق��ع ي��و 
�نف�شال  تاأكيده  م�شدر  عن  ويكلي 
ب��دور ت�شاندلر  ��شتهر  �ل��ذي  بري 
ع��ام  وك��اب��ان  �أ���ش��دق��اء  م�شل�شل  يف 
2012 بعد عاقة بد�آها عام 2006. 
وقال �مل�شدر ح�شل �الأمر قبل �شنة 
منذ  منف�شان  هما  �ل�شنة،  ون�شف 
وق�����ت ط����وي����ل. وق�����د ح���ر����س ب���ري 
�لذي ي�شعى �إىل �حلفاظ على حياته 
�نف�شاله  خ��رب  �إب��ق��اء  على  �خلا�شة 

عن كابان �شرياً.

زوجة �س�برمان تطلب الطلق
توم  �الأم��رك��ي  �ملمثل  زوج���ة  تقدمت 
كينت  ك���ارك  ب���دور  �مل�����ش��ه��ور  ويلينغ 
�لطاق  بطلب  �شمولفيل  م�شل�شل  يف 
منه بعد زو�ج ��شتمر 10 �شنو�ت. وذكر 
زوج��ة  جاميي  �أن  زي(  �أم  )ت��ي  موقع 
�لبطولة يف  دور  ي��وؤدي  �ل��ذي  ويلينغ، 
ق�شة  �إىل  �مل�شتند  �شمولفيل  م�شل�شل 
���ش��وب��رم��ان ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب �ل��ط��اق 
ب�شبب �ختافات ال ميكن ��شاحها .

يحلق �سعر عرو�سه بالكامل 
يف الزفاف

فاجاأت عرو�س بريطانية �حل�شور يف يوم زفافها بحاقة 
�شعر ر�أ�شها بالكامل، وذلك بعدما طلبت من عري�شها �أن 
يتوىّل �ملهمة بنف�شه با�شتخد�م ماكينة حاقة كهربائية، 
�ل��ت��ربع ملعهد بحوث  �أج���ل  م��ن  �ل��وع��ي  ل��رف��ع  يف م�شعى 

�ل�شرطان �لربيطاين.
�لر�شمية  �ل���زو�ج  مر��شم  �إمت���ام  م��ن  و�ح���دة  �شاعة  وبعد 
وو����ش���ط ذه����ول �حل�����ش��ور، ق���ام م��اي��ك غ��ري��ف��ز بحاقة 
ق�شر�ً  بياناً  �ألقيا  ث��م  بالكامل،  روك�شي  عرو�شه  �شعر 
م�شاعدة مر�شى  �أجل  للمعهد من  �لتربع  �شرورة  حول 

�ل�شرطان.
روك�شي  �أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  م��ي��ل  د�ي��ل��ي  �شحيفة  وذك����رت 
وم���اي���ك، �ل��ل��ذي��ن ي��ع��ي�����ش��ان يف ي��ورك�����ش��اي��ر، ف��ق��د� بع�س 
كانت  �إنها  روك�شي  وتقول  �ملر�س.  ه��ذ�  ب�شبب  �أقاربهما 
ترغب د�ئماً يف حاقة �شعر ر�أ�شها مل�شلحة معهد بحوث 
�أن  �أر�دت  16 عاماً، لكنها  �أن كان عمرها  �ل�شرطان منذ 
�ل�شنة  �شابق من  يتم ذلك يف يوم ممّيز فقررت يف وقت 

�جلارية �أن حتقق �أمنيتها يف يوم زفافها.

مطعم يجرب الزبائن على 
ال�سمت

�ل�����ش��ك��وت م���ن ذه����ب ع��ن��دم��ا ي���اأك���ل �مل�����رء، خ�����ش��و���ش��اً يف 
نيويورك، �إذ يقرح �شاحب مطعم �شاب يف بروكلني على 

زبائنه يف بع�س �الأم�شيات ع�شاًء �شامتاً بالكامل. 
و�أطلقت �ملبادرة قبل �شهر، ووجدت �شريعاً جمهور�ً و��شعاً 
�إىل  �ملطاعم  يف  �ل�شجيج  م�شتوى  فيها  ي�شل  مدينة  يف 

حد �ملعاناة �أحياناً، وهو مو�شع �شكاوى منتظمة.
تناول  �أج��ل  م��ن  �أي���ام  قبل  م�شبقاً  ط��اول��ة  حجز  وينبغي 
مطعم  يف  م�شاًء  و�الأح���د  �جلمعة  يومي  ب�شمت  �لطعام 
غرين  ح��ي  يف  �شخ�شاً  ل�25  يت�شع  �ل���ذي  �ل�شغر  �إي���ت 

بوينت �لر�ئج.
فر�ن�س  لوكالة  ن��وم��ان  نيكوال�س  �ملطعم  �شاحب  وق��ال 
باالأكل  لي�شتمتعو�  للنا�س  �إمكانية  �وف��ر  �أن  �أري��د  بر�س: 
ما تكون  �ملنا�شب، وهي جتربة غالباً  مع �يائه �النتباه 
م�شتحيلة خال �لع�شاو�ت �مل�شحوبة ب�شجيج، خ�شو�شاً 

يف مدينة مثل نيويورك .
�ملوؤلف من قائمة  �لنباتي  �لع�شاء  ومينع �حلديث طو�ل 

طعام حمددة تت�شمن �أربعة �أطباق.

مت�سلة تبكي �سياع قطها على 
اله�اء 

ما  لت�شكو  دي��ن��ي  ب��رن��ام��ج  مب��ق��دم  كويتية  ف��ت��اة  �ت�شلت 
تعانيه من �أمل فر�ق قطها �لذي بحثت عنه يف كل مكان 

ومل تعرث له على �أثر. 
�ملر�شد  �شحيفة  موقع  بثه  مقطع  يف  �ملت�شلة،  وتخرب 

جته�س �سديقتيها بدافع الغرية
�أجه�شت �شابة �أ�شر�لية �شديقتيها بد�فع �لغرة بعد �أن و�شعت لهما �شما يف �ل�شر�ب.

و�أ�شيبت  م��ر�ت.  �الإجها�س ثاث  �آجنيا ماير )26 عاما( عانت من  �إن  �لربيطانية،  ديلي ميل  وقالت �شحيفة 
�ل�شابة �لتي تعمل �شكرترة بالغرة عندما علمت �أن �أخت زوجها و�شديقتها �ملف�شلة تنتظر�ن مو�ليد جدد�.

و�عرفت ماير �أمام �ملحكمة مل �أ�شتطع حتمل فكرة �أنهن �شيكون لهن �أبناء �شيكربون يف �لوقت �لذي تويف فيه �بني. 
وكان ينبغي �أن يكون �بني مع �بنائهن .  وعانت �ل�شابة من �الكتئاب نتيجة لفقد�ن حملها وروؤية �شديقتيها على 

و�شك �لوالدة. وقامت ماير بو�شع دو�ء و�شف لها بعد �الإجها�س يف �شر�ب �شديقتيها �حلو�مل.
و��شتمتعت �ملحكمة �إىل �أن �ل�شابة و�شديقتها حملتا يف نف�س �لفرة تقريبا وكانتا ت�شريان ماب�س �الأطفال معا 
وتخططان للوالدة معا. وقالت �شديقتها: طلبت كاأ�شا من �ملاء، فقالت يل �إن لديها �شر�با خا�شا للحو�مل. بعد 
مدة ق�شرة، بد�أت �أنزف ثم فقدت �بني. عندما �كت�شفت ما قامت به، قلت لها �إنها قاتلة. ال ميكنني �أن �أ�شاحمها .
بال�شوكوالتة  �الأدوي��ة  مازجة  �أي�شا  ذ�ت��ه  �ل�شيء  وفعلت  لزيارتها  زوجها  �شقيقة  بدعوة  ماير  قامت  �شهرين،  بعد 

�ل�شاخنة. و��شتمعت �ملحكمة �إىل �أن فعل �ملر�أة �أدى �إىل �إجها�س �شديقتيها. 
متكنت �ل�شابة الحقا من �إكمال حملها وهي �الآن �أم لطفلة عمرها 3 �شنو�ت. لكنها ندمت على ما فعلته. فكتبت 

�أخر� ر�شالة �إىل �شديقتيها تعرف فيها مبا �أقدمت عليه بعد �أن علمت �أنهما �الآن حو�مل وتنتظر�ن مولودين.
�مل��ر�أة كانت �شليمة من  �أن  �أن قررت �ملحكمة  �أربعة فقط نافذة بعد  18 �شهر� منها  وقد حكم على ماير بال�شجن 

�لناحية �لنف�شية على �لرغم من �أنها قبلت �أن �ل�شابة كانت تعاين من �الكتئاب.
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حاج غا�سب ي�سرب ال�سيطان بالع�سا
عاما  وث��اث��ني  �شبعة  �لعمر  م��ن  �لبالغ  عبده  �حل��اج  يتمالك  مل 
مب�شعر  �ل��ك��ربى  �لعقبة  ج��م��رة  رم��ي  على  �أق���دم  عندما  غ�شبه، 
منى، وذلك مبا يعتقده �أن هذ� هو �ل�شيطان �لرجيم، وفق تقرير 
�شحفي.  وبح�شب �شحيفة عكاظ �ل�شعودية، فاإن �حلاج عبده �شق 
�لكربى ما�شكا ع�شا  �لعقبة  �لب�شرية و�جته نحو جمرة  �الأم��و�ج 
من �أجل �شربه و�لتخل�س منه، �إال �أن تو�جد رجال �الأمن �لذين 

يعملون على تنظيم �حل�شود تدخلو� يف منعه و�إم�شاكه. 
�أن هذ�  �حلاج عبده �لذي كان منفعا من �شدة غ�شبه ملا يعتقد 
تطليق  يف  رئي�شي  �شبب  و�أن���ه  �ل��رج��ي��م  �ل�شيطان  ه��و  �ل�شاخ�س 
زوجته �لتي هجرها منذ �شنو�ت، ظل يعاتب باأعلى �شوته وهو يف 

�أيدي رجال �الأمن باأن هذ� �ل�شيطان �شبب يف دمار حياتي. 
وخطيب  �إم���ام  �ل�شائغ  �شعيد  ب��ن  توفيق  �ل�شيخ  ق��ال  جهته،  م��ن 
�لامي بجده �إن رمي �جلمر�ت �أمر رمزي الإقامة ذكر �هلل ولي�س 
�إ�شابة �ل�شيطان كما يعتقد بع�س �حلجيج، فيجب عليهم �حلذر يف 
مثل هذه �الأمور �لتي تدخل �حلاج يف �أمور خطرة على عقيدته. 

ت�سرتط اأداء احلج لتع�د اإىل زوجها
�بت�شام زكريا  ت�شالح �حلاجان �مل�شريان م�شطفى خالد وزوجته 

بعد �أن ��شرطت عليه �أد�ء منا�شك �حلج. 
ونقلت �شحيفة عكاظ عن �لزوجني، �أن �لقطيعة بينهما ��شتمرت 

�شنتني كاملتني و�أو�شكت �لعاقة �لزوجية بينهما �أن تنتهي. 
�شحبة  �ل�شحيفة  �لتقتها  �لتي  زك��ري��ا،  �بت�شام  �حل��اج��ة  و�أف���ادت 
�أنها كانت ترغب يف �إمتام �لطاق بعد �مل�شكات �لكبرة  زوجها، 

�لتي �شهدتها عاقتها مع زوجها منذ بد�ية زو�جهما. 
و�أ�شافت �حلاجة مل �أتنازل عن طلب �لطاق رغم �إ�شر�ر زوجي 
�لدين  رج���ال  الأح���د  �ل��ت��وج��ه  مني  فطلب  للمنزل.  �إع��ادت��ي  على 
ذهابنا الإمام  بعد  تاأكدنا،  لكن  �أ�شابتنا عني.  للقر�ءة علي فرمبا 
.  و�أك��دت قبل �لعودة  �مل�شاألة تكمن يف بعدنا عن �هلل  �أن  �مل�شجد، 
ملنزيل، ��شرطت على زوجي -�إذ� رغب يف عودتي وطفلتي للمنزل- 
مبلغا  وفر  وبالفعل،  �ل�شرط.  بهذ�  فقبل  �لعام،  هذ�  بنا  يحج  �أن 
ماليا لتغطية تكاليف رحلة �حلج.  و�أ�شافت �حلاجة �بت�شام �أنها 
�شعيدة جد� باأن من �هلل عليهم باحلج، ما �أثر �إيجابا يف نف�شيتها 
وجعلها ت�شعر بقربها من زوجها حاليا، موؤكدة �أنه ال توجد لديها 

�أي نية لرك منزل �لزوجية مرة �أخرى. 

املدخن�ن اأكرث �سع�را بالمل
�أفاد �ملوقع �اللكروين ميديكال نيوز تود�ي باأن خرب�ء يف �مل�شت�شفى 
�جلامعي بالرنويج �كت�شفو� �أن �ل�شعور باالأمل لدى �ملدخنني �أ�شد 
مقارنة بغر �ملدمنني على هذه �لعادة �مل�شرة بال�شحة. �أعلن ذلك 
يف موؤمتر �الحتاد �الأوروب��ي �خلا�س بدر��شة �الآالم �لذي عقد يف 
 10364 �ل��ت��ج��ارب  ���ش��ارك يف  وق��د  �الإي��ط��ال��ي��ة.  فلورن�شا  مدينة 
�ملاء  تاأثر  �ل�شعور باالأمل بو��شطة  متطوعاً. ومت �ختبار م�شتوى 
�أبدو� م�شتوى  �إن �ملدخنني  �لبارد على �أج�شامهم. ويقول �لعلماء 
متدنياً من حتمل �الأمل، ياأتي بعدهم �ملدخنون �ل�شابقون، �أما غر 
�إىل  �لعلماء  �أف�شل من �جلميع. وو�شل  �الأمل  �ملدخنني فتحملو� 
ب��االأمل. يذكر  �ل�شعور  �لنيكوتني يقّوي  �أن تعاطي  ��شتنتاج مفاده 
�أن علماء جمعية �أطباء �أمر��س �لقلب �الأمريكية �كت�شفو� �ل�شيف 
�أكرث  �لدماغية  بال�شكتة  �ملدخنني معر�شون لاإ�شابة  �أن  �ملا�شي 

% و80 %. جوناثان كارول، ماركو كالبريون وبراد غراهام خلل ح�سورهم عر�سا هزليا يف مركز مدينة املو�سيقى. )ا ف ب(من غر �ملدخنني بن�شبة تر�وح بني 60 

اأوبرا تعر�س بع�س 
مقتنياتها للبيع 

تعر�س �الإعامية �الأمركية �أوبر� 
مقتنياتها  من  جمموعة  وينفري 
مل�شاعدة  م��ز�د يعود ريعه  للبيع يف 
يف  مدر�شتها  م��ن  تخرجن  فتيات 

�أفريقيا على دخول �جلامعات.
�أن  �أمركية  �إع��ام  وذك��رت و�شائل 
وي���ن���ف���ري ت��ع��ر���س جم��م��وع��ة من 
�مل��ق��ت��ن��ي��ات �ل���ت���ي حت��ت��ف��ظ ب��ه��ا يف 
وكاليفورنيا  �شيكاغو  يف  منازلها 
م��ز�د  للبيع يف  وه����او�ي  و�إن��دي��ان��ا 
يعود ريعه مل�شاعدة فتيات تخرجن 
م���ن �مل���در����ش���ة �ل���ت���ي �أن�������ش���اأت���ه���ا يف 
�أفريقيا على دخول جامعات حول 

�لعامل.
ومن بني �الأ�شياء �ملعرو�شة للبيع، 
 The‹ ش���ورة م��وق��ع��ة ل��ف��ي��ل��م��ه��ا����
Color Purple من عام 1985 
ودر�جات كهربائية وبع�س �للوحات 
ودم��ي��ة ل��اأط��ف��ال، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
��شتحمام  وح��و���س  فخمة  ث��ري��ات 

رخامي وغرها.
�لثاين  �مل��ز�د يف  �إقامة  �ملقرر  ومن 
من ت�شرين �لثاين نوفمرب بتنظيم 

من د�ر كارمين�شكي .

خط�بة طفلني مل 

يتجاوزا �سن ال�ساد�سة 
ت�������د�ول�������ت ع��������دد م������ن ����ش���ف���ح���ات 
�لتو��شل �الجتماعي ملقطع فيديو 
قرر�  تون�شيتني  لعائلتني  م�شجل 
�للذ�ن  لطفليهما  بخطبة  �لقيام 
مل ي���ت���ج���اوز� ���ش��ن �ل�����ش��اد���ش��ة من 

�لعمر. 
�ملخطوبة  �لطفلة  �أب  و�أك����د  ه���ذ� 
�خلطوبة  بهذه  قامت  �لعائلة  �أن 
ليتجوز�  لاأطفال  �أوىل  كخطوة 

عندما يكرب�ن .
��شتغر�ب  �لفيديو  ه��ذ�  �أث���ار  وق��د 
و�شخط عدد من مت�شفحي و�شائل 
من  فيه  مل��ا  �الجتماعي  �لتو��شل 

�غت�شاب لرب�ءة �لطفولة .

قد يكون من �ل�شعب على �أي �شخ�س يتناول ب�شكويت 
�أوريو �أن يتمكن من �لتوقف لدى تناول قطعة و�حدة 
بع�س  ت�شببها  �ل��ت��ي  �الإدم����ان  نظرية  ي��وؤك��د  م��ا  ف��ق��ط، 
�أجريت  جديدة  در����ش��ة  �أن  غر  و�مل�شروبات،  �مل��اأك��والت 
�الإدم���ان  ت�شبب  �حل��ل��وى  تلك  �أن  �أثبتت  �ل��ف��ئ��ر�ن  على 

متاماً مثل خمدر �لكوكايني.
�لب�شر  �أدم��غ��ة  �أن  طويلة  ف��رة  منذ  �لعلماء  وي�شتبه 
تتلهف للوجبات �ل�شريعة بالطريقة ذ�تها �لتي تتلهف 
مثل  باملتعة  �ل�شعور  على  تبعث  �أخ��رى  م��و�د  �إىل  فيها 

�ملخدر�ت. 
و�أظهرت در��شات �شابقة �أجريت على �لقو�ر�س و�لب�شر، 
تناول  ل��دى  تتحفز  �ل��ت��ي  �ل��دم��اغ  ذ�ت��ه��ا يف  �ملنطقة  �أن 
�الأطعمة  تناول  لدى  ذ�تها  بالطريقة  تتاأثر  �ملخدر�ت، 
�أو  ك��رمي،  �الآي�����س  مثل  �ل�شكر  من  �لعالية  �لن�شبة  ذ�ت 
حلم  مثل  �ل��ده��ون  م��ن  �لعالية  �لن�شبة  ذ�ت  �مل��اأك��والت 

�خلنزير �ملقدد.
كونيكتيكت  كلية  �أج��ر�ه طاب يف  بحث جديد  و�أظهر 
�الأم��ري��ك��ي��ة، �أن���ه ي��وج��د �أن���و�ع ع��دة م��ن �مل��اأك��والت �لتي 
در��شتهم  يف  �ل��ب��اح��ث��ون  و����ش��ت��خ��دم  ب���االإدم���ان.  تت�شبب 

و�شعو�  لديها جانبني الختبار نظريتهم، حيث  متاهة 
و�شعو�  فيما  �جل��ان��ب��ني،  �إح���دى  على  �أوري����و  ب�شكويت 
كعك �الأرز على �جلانب �الآخر. و�شمح للفئر�ن باختيار 

�جلانب �لتي تريده من �ملتاهة. 
�لفئر�ن  ق�شته  �ل��ذي  �لوقت  مقد�ر  �لباحثون  و�شجل 
على كل جانب، ملقارنته بكمية �لوقت يف جتربة مماثلة، 
حيث حقنت �لفئر�ن باملورفني �أو �لكوكايني على �إحدى 
�ملاحلة على �جلانب  باملياه  �ملتاهة، فيما حقنت  جانبي 

�الأخر. 
مماثًا  وق��ت��اً  ق�شت  �ل��ف��ئ��ر�ن  �أن  �لتجربة  و�أو���ش��ح��ت 
وحقن  �أوري��و  يت�شمنان  �للذين  �ملتاهتني  جانبي  على 

�ملخدر�ت.
وحلل �لباحثون �أي�شاً تاأثر �أوريو على �أدمغة �لفئر�ن 
�لنو�ة  �لع�شبية يف  ع��دد �خل��اي��ا  �لنظر يف  م��ن خ��ال 
�أثرت  و�لتي  �لدماغ،  يف  �للذة  مركز  ل�  �لتابعة  �ملتكئة 

خال تناول �لب�شكويت.
ووجد �لباحثون �أن مركز �للذة يف �لدماغ ُحفز بطريقة 
�أكرب لدى تناول �لفئر�ن ل� �أوريو ، مقارنة باللذة �لتي 

�شعرت بها �لفئر�ن �لتي حقنت بالكوكايني.

ال�سكريات ت�سبب الإدمان مثل الك�كايني

كاري تع�د لل�سينما من جديد 
عادت �ملر�هقة �ملتوح�شة كاري و�يت �ىل �شا�شات �ل�شينما مرة �خرى من خال فيلم رعب جديد 
لكن تلعب �شخ�شيتها هذه �ملرة ممثلة م�شاك�شة ويت�شم �لفيلم بانه �كرث دموية ويعتمد يف �خر�جه 
رو�ية  من  مقتب�س  وهو  �جلمعة  يوم  ك��اري  �جلديد  �لفيلم  وعر�س  �حلديثة.  �لتكنولوجيا  على 
موؤلف �لرعب �شتيفن كينج �لتي حتمل نف�س �ال�شم و�شدرت للمرة �الوىل عام 1974. ويتناول 

�لفيلم ق�شة فتاة غريبة �الطو�ر يف �ملرحلة �لثانوية ولديها قدر�ت خارقة مثل �لقدرة على حتريك 
�الج�شام عن بعد. تلجاأ هذه �لفتاة �ىل �النتقام و�حلاق �الذى باالخرين بعدما تعر�شت ل�شخرية 

قا�شية من زميات لها يف �ملدر�شة. وطرحت �لرو�ية يف فيلم �شينمائي عام 1976 من �خر�ج بر�يان 
دي باملا وقامت ببطولته �شي�شي �شبي�شك. �ما �لفيلم �جلديد فمن �خر�ج كيمربيل بر�س وهو ثالث 

�فامها. وتقوم ببطولة �لفيلم �ملمثلة كلو جري�س موريتز �لبالغة من �لعمر 16 عاما فيما تلعب 
�لقدمي لكن  �لفيلم  �لفيلم �جلديد مع  �لكثر من م�شاهد  و�لدتها. وتت�شابه  جوليان مور دور 
�لفرة �لفا�شلة بينهما و�لتي بلغت 37 عاما �شمحت للمخرجة كيمربيل بر�س با�شفاء �شبغة 

�كرث حد�ثة على �لفيلم بظهور �لكثر من مامح �لع�شر �لتكنولوجية يف بع�س �مل�شاهد.


