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نقابة الأمن يف تون�ص تتوّعد بالت�سعيد .. الأربعاء 
تعلن حكومة النه�سة عن نّيتها ال�ستقالة..!

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة من فخامة 
جمهورية  رئي�س  مايكل  �أل��ك�����س  جيم�س  �لرئي�س 
و�أع���رب  �مل��ب��ارك.  �لأ���ش��ح��ى  عيد  مبنا�شبة  �شي�شل 
ل�شاحب  تهانيه  خال�س  ع��ن  برقيته  يف  فخامته 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت  �ل���دول���ة متمنيا  �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س 

و�شعبها دو�م �لتقدم و�لزدهار. 
م���ن ج��ه��ة �خ����رى �أ����ش���در ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 

مر�شوما �حتاديا بتعيني �شتة ق�شاة جدد يف �ملحاكم 
�لحتادية �لبتد�ئية. وقد �أدى �لق�شاة �جلدد �م�س 
بن  ه��ادف  �لدكتور  معايل  �أم��ام  �لقانونية  �ليمني 
جوعان �لظاهري وزير �لعدل وهم..�أحمد حممد 
�إبر�هيم �ل�شقليني و خالد عبد �لقادر �شالح حممد 
حممد  وعمار  م��دين  حمد  �لطيب  و�شالح  كي�شي 
عمر  حممد  �أب��ك��ر  وحم��م��ود  م�شطفي  �جل��ي��الين 
كروؤ�شاء حماكم �بتد�ئية من �لفئة �لثانية ومدثر 
�بتد�ئي من  �لإم��ام بدرجة قا�شي  �لعو�س  حممد 

�لفئة �لثالثة.
)�لتفا�شيل �س3(

   

احلكومة الليبية تتهم برملانيني 
بامل�ساركة باختطاف رئي�سها 

•• طرابل�س-يو بي اأي:

�تهمت �حلكومة �لليبية، �م�س �لأحد، ع�شوين يف �لربملان بامل�شاركة 
يف عملية �ختطاف رئي�شها علي زيد�ن �لأ�شبوع �ملا�شي، كما �تهمت 
عملية  بتنفيذ  �جل��رمي��ة  مكافحة  وج��ه��از  ليبيا  ث���و�ر  غ��رف��ة  �أي�����ش��اً 

�لإختطاف.
بيان تاله  با�شم �حلكومة حممد كعرب، يف  �لر�شمي  �ملتحدث  وق��ال 
�إن �لع�شوين  �أ�شئلتهم،  �أن يجيب زيد�ن على  على �ل�شحافيني قبل 

�مل�شار �إليهما هما، حممد �لكيالين، وم�شطفى �لرتيكي.
عليه  لل�شغط  حماولة  كانت  زي��د�ن  �ختطاف  عملية  �أن  �إىل  ولفت 

لتقدمي ��شتقالته من �حلكومة.
و��شاف كعرب �أنه بعد تتبع �جلهاز �جلو�ل �خلا�س برئي�س �حلكومة 
و�لذي �شرق منه عقب �أختطافه عرب �لتقنية �لفنية وجد يف حميط 
�شاركو� يف  �لذين  �لأ�شخا�س  �أح��د  �أن  يعني  ه��ذ�  �أن  �ل��ربمل��ان، مبينا 

عملية �لختطاف له عالقة موؤكدة بالربملان.
لكنه  �أح��د�ً،  يتهم  باأنه ل  �أو�شح من جهته  رئي�س �حلكومة  �أن  غري 
�شرح عالقة �لع�شوين �ملذكورين باملجموعة �لتي قامت باختطافه، 

وقال كل �إن�شان �لآن يف ليبيا ي�شتطيع فهمها بطريقته.
و�أ�شار �إىل �أن ربط �إ�شم �لع�شوين �ملذكورين بهذه �لعملية جاء بعد 
�أن �أبلغ من قبل �خلاطفني بنف�س �لكالم �لذي �شبق و�أن وجهاه �إليه 

قبل �شاعات من عملية �لإختطاف.
وقال زيد�ن �إن �خلاطفني كانو� ينوون نقله �إىل مدينة �لز�وية )40 
كلم غرب طر�بل�س( يف �لبد�ية.. �إل �أنهم عدلو� عن ذلك وتوجهو� 
�إىل مقر غرفة ثو�ر ليبيا مبنطقة �ل�شعاب �لقريبة من مقر وز�رة 
�خلارجية ثم غريو� ذلك ونقل �إىل مقر مكافحة �جلرمية مبنطقة 

�لفرناج وو�شع بقبو حتت �لأر�س.
و�أ�شاف لقد �شمعت �أفظع �أنو�ع �ل�شتائم و�لتهجم على �شخ�شي رغم 
�أن هناك بع�س �مل�شاركني يف هذه �لعملية وبعد �لتعرف علي بقو� �إىل 

جانبي حلمايتي ورف�شهم ملا يجري.
حممد بن ر��شد خالل �فتتاحه معر�س جيتك�س  )و�م(

تلقى برقية تهنئة من رئي�س �ضي�ضل مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني 
�ستة ق�ساة جدد يف املحاكم االحتادية االبتدائية

وجه بت�ضكيل اللجنة العليا مل�ضروع حتويل دبي مدينة ذكية وافتتح معر�س جيتك�س 
حممد بن را�سد يوؤكد ثقته بقرب حتول 

االإمارات اإىل دولة ذكية يف امل�ستقبل املنظور

دعوات يهودية متطرفة لقتحام جماعي للأق�ضى

ليربمان: عبا�س لي�س �سريكا وال �سالم مع الفل�سطينيني!

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل.. �أن دبي يف �شباق مع �لزمن 
للو�شول �ىل مبتغاها لت�شبح مدينة ذكية ت�شعد 
يف  و�لتو��شل  �ل�شهلة  �حلياة  لهم  توفر  و  �لنا�س 
عليهم  للت�شهيل  �حلكومية  و�جل��ه��ات  بينهم  م��ا 
و�ل��ت��خ��ف��ي�����س م���ن ع����بء �ل��ت��ن��ق��ل ب���ني �ل���دو�ئ���ر 

�حلكومية للح�شول على خدمة ما.
���ش��م��وه يف ت�شريحات ل��ه خ���الل ج��ول��ت��ه يف  وق���ال 

يف  �م�����س  ���ش��م��وه  �فتتحه  �ل���ذي  جيتك�س  م��ع��ر���س 
دب��ي يف طريقها  �ل��ع��امل��ي..�إن  �لتجاري  دب��ي  مركز 
عن  معربا  بالكامل  ذكية  مدينة  �إىل  �لتحول  �إىل 
ثقته بقرب حتول دولة �لإمار�ت �إىل دولة ذكية يف 
�مل�شتقبل �ملنظور لتوفري �أق�شى درجات �لت�شهيالت 

للمو�طنني و�ملقيمني على �أر�س دولتنا �لعزيزة.
وجدد �شموه �لتاأكيد على �أنه ي�شعى بكل �لو�شائل 
و�لإمكانات �ملتاحة �إىل �إ�شعاد �أبناء وبنات �شعبه من 
خالل توفري كافة �خلدمات �حلكومية و�ملعي�شية 
هدر  �أو  عناء  دون  ب��الدن��ا  يف  يقيم  م��ن  ولكل  لهم 

للوقت و�جلهد.                      )�لتفا�شيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت:

�قتحام  �إىل  �ليهودية  �ملزعوم  �لهيكل  دعت منظمات 
�م�س  من  �بتد�ء  �ملبارك  �لأق�شى  للم�شجد  جماعي 
يف �أع���ق���اب �ن��ت��ه��اء ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى. وق��ال��ت م�����ش��ادر 
منذ  ��شتاأنفت  �مل�شتوطنني  ع�شابات  �إن  فل�شطينية 
للم�شجد عرب  �إق��ت��ح��ام��ه��ا  �ل��ب��اك��ر  �ل�����ش��ب��اح  ���ش��اع��ات 
�ملغاربة  ب��اب  جهة  من  ومتتالية  �شغرية  جمموعات 
برفقة حر��شات معززة من عنا�شر �لوحد�ت �خلا�شة 
�أعد�د  تتو�جد  نف�شه  �لوقت  ويف  �لحتالل.  ب�شرطة 
من �مل�شلني وطلبة حلقات �لعلم يف �مل�شجد وباحاته 
�ملختلفة و���ش��ط ح��ال��ة م��ن �ل��رتق��ب �حل���ذر جل��ولت 

�مل�شتوطنني �مل�شبوهة يف مر�فقه . 
من جهة ثانية..نظمت جمموعة من هذه �ملنظمات 
�ملتطرف  مع  ت�شامنا  �ملغاربة  بو�بة  عند  �إعت�شاما 

يهود� غليك �إثر قر�ر منعه من �قتحام �لأق�شى ملدة 
�لإ�شر�ئيلي.  �لحتالل  �شرطة  من  باأمر  �أ�شهر  �شتة 
�ل�شابق  �لإ�شر�ئيلي  �خلارجية  وزي��ر  ك��ّرر  ذل��ك  �ىل 
للكني�شت،  �لتابعة  و�لأم��ن  �خلارجية  جلنة  ورئي�س 
�أفيغدور ليربمان، تهجماته �شد �لرئي�س �لفل�شطيني 
حممود عبا�س، معترب�ً �أنه لي�س �شريكاً لل�شالم، و�أنه 

ل جدوى من �ل�شعي �لآن لتفاق د�ئم.
وقال ليربمان لالإذ�عة �لعامة �لإ�شر�ئيلية �لأحد، �إن 
�أبو مازن )حممود عبا�س( لي�س �شريكاً لل�شالم، و�إنه 
ل جدوى من �ل�شعي �لآن �إىل ت�شوية د�ئمة، وينبغي 
و�لأمني  �لقت�شادي  �لتعاون  تعميق  على  �لرتكيز 
�لفل�شطينيني  ليربمان  وطالب  �لفل�شطينيني.  مع 
بتغيري منهاجهم �لتدري�شي من �لأ�شا�س لأن كتبهم 
توجد  ول  لإ�شر�ئيل  خريطة  ت�شمل  ل  �لتدري�شية 

فيها كلمة و�حدة عن �ملحرقة.

بلطجية �لخو�ن يلقون �حلجارة على قو�ت �لمن 

�لمن �ل�شوري يعاين موقع �نفجار �ل�شيارة �ملفخخة على �أطر�ف مدينة حماة  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

30 ق��ت��ي��ال ع���ل���ى �لأق�����ل  ���ش��ق��ط 
�نفجار  ج��ر�ء  �جلرحى  وع�شر�ت 
�لأح��د على  �م�س  �شيارة مفخخة 
�أط�����ر�ف م��دي��ن��ة ح��م��اة )و���ش��ط(، 
وفقا ملا �أعلنه �لتلفزيون �ل�شوري، 
يف ح��ني ت��ت��و����ش��ل �مل��ع��ارك يف كل 
من دم�شق ودرعا، يف ظل ��شتمر�ر 

�لق�شف على مناطق خمتلفة.
وب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ه���ذه �ل��ت��ط��ور�ت 
يتو��شل ق�شف قو�ت �لنظام على 
�لعا�شمة دم�شق، م�شتهدفا خميم 

�لريموك.
وبريف دم�شق قالت �شبكة �شام �إن 
�لهاون  وقذ�ئف  باملدفعية  ق�شفا 
هز بلدة �ملليحة، و�شط ��شتباكات 
ع��ن��ي��ف��ة يف حم��ي��ط ح��اج��ز �ل��ن��ور 
�جلي�س  بني  �لبلدة  �أط���ر�ف  على 
�ل�����ش��وري �حل���ر وق�����و�ت �ل��ن��ظ��ام. 
ملدينة  �ل�شمالية  �جلبهة  وت�شهد 
�ملع�شمية ��شتباكات عنيفة، و�شط 

ق�شف مدفعي.
�مل�شلحة  �مل��ع��ار���ش��ة  مقاتلو  وك���ان 
يف �لغوطة �ل�شرقية قد �أعلنو� يف 
وقت �شابق �شيطرتهم على معمل 

�شيا�شيا قال �لأمني �لعام جلامعة 
�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ن��ب��ي��ل �ل��ع��رب��ي، 
�لأحد، �إن �شعوبات كثرية تو�جه 
ع���ق���د م����وؤمت����ر ج��ي��ن��ي��ف 2 ح���ول 
�شوريا، غري �أنه �أ�شار �إىل �أن هناك 
موعد�ً مبدئياً لعقده يف 23 من 

نوفمرب �ملقبل.
�شحايف  موؤمتر  يف  �لعربي،  و�أك��د 
م�������ش���رتك ع����ق����ده م�����ع �مل���ب���ع���وث 
�ىل  �مل�شرتك  – �لأمم���ي  �لعربي 
�شوريا �لأخ�شر �لإبر�هيمي عقب 
م��ب��اح��ث��ات��ه��م��ا ���ش��ب��اح �م�����س على 
�شرورة وقف �لقتال و�شالل �لدم 
�مل�شتمر فى �شوريا ليكون بد�ية يف 

�إنهاء �لأزمة �ل�شورية.
�إن ه��ن��اك ���ش��ع��وب��ات كثرية  وق���ال 
 ،2 ت��و�ج��ه ع��ق��د م��وؤمت��ر جينيف 
يخرج  �أن  �مل��ف��رت���س  م��ن  �أن���ه  �إل 
بيان ختامي ُمكمل ملوؤمتر جنيف 
�لعام  يونيو من  �لذي عقد يف   1
مرحلة  ب��دء  يقر  و�ل��ذي  �ملا�شي، 
كاملة  �شالحيات  ذ�ت  �نتقالية 
�ل��ن��ظ��ام  ب��ني  ي��ت��م �لت���ف���اق عليها 
و�مل��ع��ار���ش��ة، م�����ش��ري�ً �ىل �أن����ه مت 
مبدئيا  للموؤمتر  م��وع��د  حت��دي��د 

ليكون يف 23 نوفمرب �ملقبل.

23 نوفمرب موعدًا مبدئيا لإنعقاد موؤمتر جنيف 2

ع�سرات القتلى بتفجري يف حماة وا�ستباكات بدم�سق ودرعا

•• القاهرة -وكاالت:

ق��ال �شاهد م��ن روي���رتز �ن ق��و�ت 
�لمن �مل�شرية �أطلقت قنابل �لغاز 
لتفريق  �لح����د  ل��ل��دم��وع  �مل�����ش��ي��ل 
مئات من م��اأج��وري �لإخ���و�ن من 
بالقاهرة  �لزه���ر  جامعة  ط��الب 
�مل��ع��زول حممد  �لرئي�س  ي��وؤي��دون 
�لطريق  ق��ط��ع��و�  �أن  ب��ع��د  م��ر���ش��ي 
�أم��������ام م����ب����اين �جل����ام����ع����ة خ���الل 

مظاهرة تخللها �عمال تخريب.
وحاول �لطالب �ملاأجورين تنظيم 
م�شرية �ىل م�شجد ر�بعة �لعدوية 
تدخلت  �لمن  قو�ت  و�ن  �لقريب 

ملنع �لفو�شى.
�لغاز  و�أطلقت قو�ت �لمن قنابل 
�مل�����ش��ي��ل ل���ل���دم���وع ع���ل���ى �ل��ط��ل��ب��ة 
�حلجارة  �ألقو�  �أن  بعد  �ملاأجورين 

لك�شب  حم��اول��ة  يف  �لإل���ك���رتوين 
م���و�ق���ع  �أن  غ����ري  �ل����ع����ام،  �ل��������ر�أي 
متز�يدة  �نتقاد�ت  نالت  �جلماعة 
ل�شحايا  ���ش��ور  ����ش��ت��خ��د�م  ب�شبب 
�أن��ه��ا �شور  �ل��ن��ز�ع يف ���ش��وري��ا على 
�إنه قمع �لأمن  ل�شحايا ما تقول 

لتظاهر�ت �أن�شار �جلماعة.
وح��م��ل �أن�����ش��ار �ل��رئ��ي�����س �مل��ع��زول 
م����و�ق����ع  �إىل  م����ر�����ش����ي  حم����م����د 
�إلكرتونية تابعة للجماعة م�شاهد 
تعك�س ع��ن��ف��اً، و���ش��ور ���ش��ح��اي��ا يف 
ح������روب �أخ��������رى، ب���غ���ر����س ���ش��ح��ن 
�ل����ر�أي �ل��ع��ام �شد �حل��ك��م �حل��ايل 

يف م�شر.
�إد�رة في�شبوك مر�ر�ً من  وحذرت 
�إغالق ح�شابات مديري �شفحات 
ت��اب��ع��ة جل��م��اع��ة �لإخ�����و�ن يف ح��ال 

�أعادو� ن�شر �شور �شبق �إلغاوؤها.

على قو�ت �لمن من ور�ء �ل�شو�ر. 
�أم��ن��ي م��ي��د�ن ر�بعة  وق��ال م�شدر 
للبلطجية  م�شموح  وغ��ري  مغلق 

و�ملاأجورين بالو�شول �ليه.

وم����ع �ن��ح�����ش��ار ح���م���الت ج��م��اع��ة 
�ل���������ش����ارع �مل�����ش��ري  �لإخ����������و�ن يف 
وت���ر�ج���ع ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �حل�����ش��د، 
�ل��ف�����ش��اء  �إىل  �جل���م���اع���ة  جل������اأت 

لته قو�ت �لنظام �إىل  لالأدوية حوَّ
ثكنة ع�شكرية.

ويقول مر�قبون �إن من �شاأن هذ� 
�ل��ت��ط��ور �أن مي��ّه��د ط��ري��ق �ل��ث��و�ر 
�إىل ح���ي ج���رم���ان���ا يف  ل��ل��و���ش��ول 

�لعا�شمة دم�شق.
يف غ�شون ذلك، قال مركز �شدى 

متقطعة  ��شتباكات  �إن  �لإعالمي 
�ن��دل��ع��ت ب���ني م��ق��ات��ل��ي �مل��ع��ار���ش��ة 
يف  �ملن�شية  حي  يف  �لنظام  وق��و�ت 

مدينة درعا.
يف �لأث��ن��اء ذك��ر �مل��رك��ز �لإع��الم��ي 
ق�شفت  �لنظام  قو�ت  �أن  �ل�شوري 
�ل�����وع�����ر يف ح���م�������س وح����ي  ح�����ي 

�ل��زور، و�شط ق�شف  جبيلة بدير 
�ل�شفرية  مدينة  على  ���ش��اروخ��ي 

بريف حلب.
�ل��ع�����ش��ر�ت ق��د �شقطو� بني  وك���ان 
قتيل وجريح يف ق�شف �شاروخي 
�ل�شفرية  على بلدة تل حا�شل يف 

بريف حلب.

تفريق تظاهرة ملاأجوري اجلماعة يف جامعة الأزهر

االإخوان يلجاأوون اىل حملة حتري�س وفربكة الكرتونية
بهجمات  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى 
ال���ع���راق يف  ان���ت���ح���اري���ة 

•• بغداد-وكاالت:

قتل ثالثة م�شوؤولني وثالثة من 
ثمانية  �شنه  تفجري  يف  �ل�شرطة 
تابع  �لأح��د على مبنى  �أ�شخا�س 
للحكومة يف بلدة ر�وة مبحافظة 
�لأن����ب����ار غ���رب���ي �ل���ع���ر�ق وم��رك��ز 
����ش���ام���ر�ء  ف���ي���ه���ا. ويف  �ل�������ش���رط���ة 
�أ���ش��ف��ر ت��ف��ج��ري �آخ�����ر ع���ن مقتل 
خم�شة  و�إ���ش��اب��ة  �أ���ش��خ��ا���س  �شتة 
م�شادر  وقالت  متفاوتة.  بجروح 
يف بلدة ر�وة �إن ثالثة �نتحاريني 
�إ�شافة  نا�شفة  �أح��زم��ة  ي��رت��دون 
���ش��ي��ارة مفخخة  ي��ق��ود  ث��ال��ث  �إىل 
هاجمو� مبنى قائم مقامية ر�وة، 
�نتحاريني  �أرب��ع��ة  هاجم  حني  يف 
وحاجز�  �ل�شرطة  مركز  �آخ��ري��ن 

رئي�شيا للجي�س.
�شيارة  �نفجار  �أ�شفر  �شامر�ء  ويف 
 11 و�إ�شابة  مقتل  عن  مفخخة 

�شخ�شا بينهم عنا�شر �أمن.
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اأهل بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

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�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات، �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�شتف�شار �لت�شالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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االإمارات توؤكد م�ساندتها قرار ال�سعودية رف�س 
�سغل مقعدها غري الدائم يف جمل�س االأمن

•• اأبوظبي-وام:

ت��اب��ع��ت دول�����ة �لم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
وباإهتمام بالغ قر�ر �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�لد�ئم  غ��ري  مقعدها  �شغل  رف�س  �ل�شقيقة 
يف جمل�س �لأم��ن.  �شرح بذلك �شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان وزي��ر �خلارجية  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
وقال �إن دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة تتفهم 
حالة �لإحباط �لعامة �لتي �أدت باململكة �إىل 
�إتخاذ هذ� �لقر�ر وم�شبباته �لو�ردة يف �لبيان 
ومن  �ل�شعودية  �خلارجية  ل���وز�رة  �لر�شمي 
�شمنها �لأد�ء غري �لفعال ملجل�س �لأمن جتاه 
�لعديد من ق�شايا �ملنطقة �لتاريخية منها و

�مللحة.                         )�لتفا�شيل �س2(
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االمارات توؤكد م�ساندتها قرار ال�سعودية رف�س �سغل مقعدها غري الدائم يف جمل�س االأمن
و�أك��د �شموه �أن��ه وم��ن ه��ذ� �ملنطلق ف��اإن دول��ة �لم��ارت ت�شاند 
�لقر�ر �ل�شعودي ككلمة حق ت�شعى �إىل معاجلة �خللل يف �آليات 
وفعالية  عد�لة  �أك��ر  �أ�ش�شا  وتر�شي  �ل��دويل  �جلماعي  �لعمل 
�ملنطقة. وقال  �لأم��ن مع ق�شايا  بتعامل جمل�س  يتعلق  فيما 
�ل��ق��ر�ر  �إن  ت�شريحه  خ��ت��ام  ز�ي���د يف  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
د�ئمة  �ل��دول  خا�شة  وب�شورة  �ملتحدة  �لأمم  ي�شع  �ل�شعودي 
�لع�شوية و�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أمام م�شئولية تاريخية 
ملر�جعة دور منظمة �لأمم �ملتحدة و�شالحياتها وميثاقها بعد 
�أن تاأثرت م�شد�قيتها �لدولية نتيحة �شعف �آد�ئها و�لإنق�شام 

�ملعطل يف جمل�س �لأمن ب�شورة خا�شة. 

•• اأبوظبي-وام:

ق��ر�ر  بالغ  وباإهتمام  �ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول��ة  تابعت 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة رف�س �شغل مقعدها غري 
�لد�ئم يف جمل�س �لأمن. �شرح بذلك �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 
ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية وقال �إن دولة �لمار�ت �لعربية 
�إىل  باململكة  �أدت  �لتي  �لعامة  �لإحباط  حالة  تتفهم  �ملتحدة 
�إتخاذ هذ� �لقر�ر وم�شبباته �لو�ردة يف �لبيان �لر�شمي لوز�رة 
ملجل�س  �لفعال  غري  �لأد�ء  �شمنها  ومن  �ل�شعودية  �خلارجية 
منها  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ملنطقة  ق�شايا  م��ن  �ل��ع��دي��د  جت���اه  �لأم����ن 

�لعديد  �ىل  ت��ز�ل  ه��ذه ول  �لفاعلية  ع��دم  �أدت  وق��د  و�مللحة.. 
من �مل�شاعفات �ل�شلبية على �أمن �ملنطقة و�إ�شتقر�رها وحقوق 

�شعوبها و�أرو�ح �أبنائها.
�لكامل  �إمي��ان��ه��ا  ت��وؤك��د  �إذ  �لم����ار�ت  دول���ة  �إن  �شموه  و�أ���ش��اف 
�أن  ت��رى  فاإنها  �ل���دويل  �جلماعي  و�لعمل  �ل��دول��ي��ة  ب��الآل��ي��ات 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  عنه  �أعلنت  �ل��ذي  �ملبدئي  �ملوقف 
يتعلق  فيما  وخا�شة  و�ل���ش��الم��ي  �لعربي  �ل�شمري  يالم�س 
بعجز هذه �لآليات عن �لتعامل مبو�شوعية مع هموم �ملنطقة 
دول  �آر�ء  تهمي�س  �حل����الت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ويف  ب��ل  وق�����ش��اي��اه��ا 
�ملنطقة ومو�قفها فيما يت�شل بق�شاياها �مل�شريية و�حليوية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
اإلهام علييف بتوليه رئا�سة اأذربيجان لوالية ثالثة

•• اأبوظبي-وام:

تهنئة لفخامة  برقية  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�لرئي�س �إلهام علييف رئي�س جمهورية �أذربيجان مبنا�شبة �أد�ئه �ليمني �لد�شتورية رئي�شا لبالده لولية 
رئا�شية لثالثة. و�أعرب �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة عن حر�شه على تعزيز �لعالقات �لثنائية بني دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �أذربيجان ملا فيه م�شلحة �شعبيهما �ل�شديقني. كما بعث �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي برقية 
تهنئة مماثلة �إىل فخامة �لرئي�س �إلهام علييف . وبعث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقية تهنئة مماثلة لفخامة رئي�س �أذربيجان. 

افتتح معر�س جيتك�س 

حممد بن را�سد يوؤكد ثقته بقرب حتول االإمارات اإىل دولة ذكية يف امل�ستقبل املنظور
•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دب��ي رع��اه �هلل .. �أن دب��ي يف 
���ش��ب��اق م���ع �ل���زم���ن ل��ل��و���ش��ول �ىل 
م��ب��ت��غ��اه��ا ل��ت�����ش��ب��ح م��دي��ن��ة ذك��ي��ة 
�حلياة  لهم  توفر  و  �لنا�س  ت�شعد 
بينهم  م��ا  يف  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل�شهلة 
للت�شهيل  �حل��ك��وم��ي��ة  و�جل����ه����ات 
ع��ل��ي��ه��م و�ل��ت��خ��ف��ي�����س م����ن ع���بء 
�ل��ت��ن��ق��ل ب���ني �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة 
وق��ال  م���ا.  خ��دم��ة  ع��ل��ى  للح�شول 
���ش��م��وه يف ت�����ش��ري��ح��ات ل���ه خ��الل 
�ل��ذي  جيتك�س  معر�س  يف  جولته 
�ف��ت��ت��ح��ه ����ش���م���وه �م�������س يف م��رك��ز 
دب��ي يف  �إن  �لعاملي..  �لتجاري  دب��ي 
مدينة  �إىل  �لتحول  �إىل  طريقها 
ذك��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل م��ع��رب��ا ع���ن ثقته 
ب��ق��رب حت���ول دول���ة �لإم�����ار�ت �إىل 
دول����ة ذك��ي��ة يف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل �مل��ن��ظ��ور 
لتوفري �أق�شى درجات �لت�شهيالت 
�أر���س  على  و�ملقيمني  للمو�طنني 

دولتنا �لعزيزة .
وج�����دد ���ش��م��وه �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أن���ه 
و�لإم��ك��ان��ات  �لو�شائل  بكل  ي�شعى 
�أب���ن���اء وب��ن��ات  �إ���ش��ع��اد  �مل��ت��اح��ة �إىل 
���ش��ع��ب��ه م����ن خ�����الل ت���وف���ري ك��اف��ة 
و�ملعي�شية  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل���دم���ات 
لهم ولكل من يقيم يف بالدنا دون 

عناء �أو هدر للوقت و�جلهد.
و�أع������رب ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم عن 
ت����ف����اوؤل����ه ب����ف����وز دول�������ة �لإم���������ار�ت 
حيث   2020 �إك�شبو  باإ�شت�شافة 
ت�شتعد دبي بكل مكوناتها �لب�شرية 
�حت�شان  �شرف  لنيل  و�للوج�شتية 
ه�������ذه �ل�����ظ�����اه�����رة �لق���ت�������ش���ادي���ة 
و�لثقافية �لدولية .. موؤكد� �شموه 

بالغات  جلهة  دب��ي  �شرطة  ق��ي��ادة 
�ملطار�ت و�ختبار�ت  و�أم��ن  �لأم��ني 
�ل�شرطة  يف  للوظائف  �ملتقدمني 

وغريها.
وز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم من�شات عر�س 
و�طلع على خدماتها  دبي  حماكم 
�ملتمثلة  �جل���دي���دة  �لل��ك��رتون��ي��ة 
ب����ال����دف����ع �لل������ك������رتوين وخ���دم���ة 
جناح  وعند   . �للكرتونية  هويتي 
�شموه  تعرف  �لذكية  دب��ي  حكومة 
�إىل خ��دم��ات��ه��ا �جل���دي���دة و�أه��م��ه��ا 
دل��ي��ل �خل���دم���ات ل��ل��ج��م��ه��ور �ل��ذي 
و�ملو�قع  دب��ي  فعاليات  على  يعرف 
و�أنظمة  �ل�شياحية و�حليوية فيها 
�ل���ذك���اء �مل��وؤ���ش�����ش��ي حل��ك��وم��ة دب��ي 
وط����ري����ق����ة �ل�����دف�����ع �لل�����ك�����رتوين 
دو�ئ����ر  �ل���ع���ام يف  ه����ذ�  ز�دت  �ل���ت���ي 
و�إخ��ت��ت��م  ب��امل��ائ��ة.   49 بن�شبة  دب���ي 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
ت�شارك  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  يف  جولته 
عاملية  ���ش��رك��ة   3500 ن��ح��و  ف��ي��ه 
وج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة م��ن 130 دول��ة 
�أف���اد  �إذ  �لإم�����ار�ت  مب��ا فيها دول���ة 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز دب��ي 
�ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي ه���الل �مل���ري �أن 
هناك توقعات بو�شول عدد ز�ئري 
ي��وم  �ل���ذي ي�شتمر ح��ت��ى  �مل��ع��ر���س 
�أل��ف   150 �إىل  �مل��ق��ب��ل  �خل��م��ي�����س 
ز�ئ����ر .. م�����ش��ري� يف ه����ذ� �ل�����ش��ي��اق 
�مل��ن��ت��دي��ات  �ن���ع���ق���اد ع����دد م���ن  �إىل 
�خلا�شة  و�لفعاليات  و�مل���وؤمت���ر�ت 
منها  للتقنية  جيتك�س  ب��اأ���ش��ب��وع 
موؤمتر �لبيانات �لكبرية و�لحتفاء 
باملو�هب �ملحلية وجو�ئز �حلو�شبة 
يف  بالتميز  خمت�شة  و�ل�شحابية 
�ملهمة  و�إ���ش��ه��ام��ات��ه  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ� 
يف ق���ط���اع �لأع����م����ال وغ���ريه���ا من 

�لفعاليات.

�لوطنية  �لعمل  وف��رق  طو�قم  �أن 
ت��ع��م��ل ب��ك��ل �إم��ك��ان��ات��ه��ا وط��اق��ات��ه��ا 
ل���ال����ش���ت���ع���د�د لإجن��������اح ف��ع��ال��ي��ات 
دول��ت��ن��ا  �شمعة  وت��ر���ش��ي��خ  �مل��ع��ر���س 

�حلبيبة يف �لأو�شاط �لعاملية.
وك���������ان �����ش����اح����ب �ل�������ش���م���و ن���ائ���ب 
رئ���ي�������س �ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي ق����د �إف��ت��ت��ح 
�لثالثة  معر�س جيتك�س يف دورت��ه 
ير�فقه  �شموه  وجت��ول  و�لثالثني 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي  بن ر��شد 
و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي يف 
�ملعر�س  ورده����ات  ق��اع��ات  خمتلف 
�لأك������رب و�لأ����ش���ه���ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
�إق��ل��ي��م �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط .. و�طلع 
�شموه على جديد �ل�شركات �لعاملية 
و�خلدمات  �لتكنولوجيا  قطاع  يف 
م�شتوى  على  �ملنتجة  �لإلكرتونية 

�لعامل.
قاعة  م��ن  جولته  �شموه  و��شتهل 
زع��ب��ي��ل ح��ي��ث ت���وق���ف ع��ن��د ج��ن��اح 

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  د�خ���ل 
م��ن�����ش��ات  ���ش��م��وه  وز�ر  وخ���ارج���ه���ا 
�شركات �أور�كل لالأنظمة �لهند�شية 
�لكورية  و�شام�شوجن  �لإلكرتونية 
�لعاملية �لتي تتوىل تطبيق برنامج 
�شمارت كال�س يف مد�ر�س �لدولة. 
عر�س  من�شة  عند  �شموه  وتوقف 
وهو  �لعاملية  ميكرو�شوفت  �شركة 
�جلناح �لأكرب يف �ملعر�س و��شتمع 
تفا�شيل  �إىل  عليه  �لقائمني  م��ن 
ب��رن��اجم��ه��ا �جل���دي���د ���ش��وف��ت وي��ر 
�ك�شبو  ع��ر���س  بتطبيق  �خل���ا����س 
�ملدينة  دب��ي  �إىل  للتعرف   2020
�لتجمع  هذ�  ل�شت�شافة  �ملر�شحة 
دبي  م��و�ن��ئ  من�شة  وعند  �لعاملي. 
�إىل خدمات  �شموه  ��شتمع  �لعاملية 
�مل����و�ن����ئ �ل���ت���ي ب�������د�أت ب��ت��وف��ريه��ا 
 2008 �ل����ع����ام  م���ن���ذ  ل��ع��م��الئ��ه��ا 
وب����ات����ت ت����وف����ر ك����اف����ة �مل���ع���ل���وم���ات 
�لكرتونيا وحديثا عن  و�خلدمات 
و�لآي��ب��اد.  �ملتحرك  �لهاتف  طريق 
وم����ر ���ش��م��وه �أث����ن����اء ج��ول��ت��ه على 
�ملتخ�ش�شة يف  �شركة غوغل  جناح 

�ل���ع���ام وم�����ش��اع��دي��ه ح���ول �ل��ب��و�ب��ة 
�لإل���ك���رتون���ي���ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة �ل��ت��ي 
م��ن خ��الل��ه��ا مي��ك��ن �ل��ت��ع��رف على 
�مل�شافر عرب مطار دبي �لدويل من 
�لعني  �ل�شفر وب�شمة  خالل جو�ز 
و�لوجه. و�أفاد �للو�ء حممد �أحمد 
�ملري باأن �لبو�بة يف طور �لتجربة 
ومي��ك��ن بعد م���رور ع��ام ك��ام��ل من 
�ل���در�����ش���ات و�ل���ت���ج���ارب �ل��ن��ظ��ري��ة 
ع��ل��ى  ع��م��ل��ي��ا  جت���رب���ت���ه���ا  ي���ت���م  �أن 
�تخاذ  ثم  وتقييمها  �ل��و�ق��ع  �أر���س 
للت�شهيل  ��شتخد�مها  يف  �ل��ق��ر�ر 
�لوقت  و�خت�شار  �مل�شافرين  على 
�أف�شل.  ب�شكل  و�لنتظار  و�جلهد 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  ج��ن��اح  ويف 
د�����ش����ن ����ش���اح���ب �ل�������ش���م���و �ل�����ش��ي��خ 
�ملوقع  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لإل�����ك�����رتوين �جل����دي����د مل����ب����ادر�ت 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
على  �شموه  تعرف  ث��م  �هلل  حفظه 
�حلديثة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 
للجمهور  �ل�����وز�رة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 

�لقائمني  م��ن  وت��ع��رف  �ت�����ش��الت 
�خلدمات  جديد  �إىل  �ملن�شة  على 
�شركة  تقدمها  �لتي  �لإلكرتونية 
�لإم���������ار�ت ل���الإت�������ش���الت و�أه��م��ه��ا 
ب���رن���ام���ج دب�����ي ����ش���م���ارت �جل���دي���د 
ب��ال��ك��ام��ل. ث��م ت��وق��ف ���ش��م��وه عند 
وعرج  لل�شيلكون  دب��ي  و�ح��ة  جناح 
�لطرق  هيئة  ع��ر���س  من�شة  على 
و�مل���و�����ش���الت ب���دب���ي و�ط���ل���ع على 
ب��رن��ام��ج �خل���دم���ات �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لتي توفرها للجمهور من خالل 
وغريها  و�لآي��ب��اد  �لنقال  �لهاتف 
م���ن و���ش��ائ��ل �لت�����ش��ال �حل��دي��ث��ة. 
دو  ج����ن����اح  ك����ذل����ك  ����ش���م���وه  وز�ر 
�إىل  و��شتمع  �ملتكاملة  لالإت�شالت 
برنامج  ح��ول  �لعام  مديرها  �شرح 
�حل��ي��اة �ل��ذك��ي��ة �ل���ذي ي��وف��ر كافة 
�ملعلومات مل�شتخدمي دو �لكرتونيا 
يف �لت�شوق و�ل�شياحة و�ل�شفر وما 
�إىل ذلك . ثم عرج �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
ع��ل��ى ج��ن��اح م��وؤ���ش�����ش��ة �لت�����ش��الت 
خدماتها  على  و�ط��ل��ع  �ل�شعودية 

توفري �ملعلومات �لإلكرتونية على 
م�شتوى �لعامل وبكافة �للغات.

�شعيد  �ل�شيخ  قاعة  �شموه  ولج  ثم 
يف م���رك���ز دب����ي �ل���ت���ج���اري �ل��ع��امل��ي 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ي��ر�ف��ق��ه 
و�شمو  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
ب��ن  وم����ع����ايل حم���م���د  م���ك���ت���وم  �آل 
ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي����ر ���ش��وؤون 
�ل������وزر�ء و م��ع��ايل حميد  جم��ل�����س 
وزي��ر  �لقطامي  عبيد  حممد  ب��ن 
�لفريق  ومعايل  و�لتعليم  �لرتبية 
�لعام  �لقائد  متيم  خلفان  �شاحي 
ل�������ش���رط���ة دب�����ي و�����ش����ع����ادة خ��ل��ي��ف��ة 
د�ئ���رة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
�لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي وح�شد 
م����ن روؤ������ش�����اء وم����دي����ري �ل����دو�ئ����ر 
و�لفعاليات  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 
�لق��ت�����ش��ادي��ة و�لإع���الم���ي���ني وق��د 
يف  جولته  ب��د�ي��ة  يف  �شموه  ت��وق��ف 
�لعامية  �لإد�رة  جناح  عند  �لقاعة 
دبي  يف  �لأجانب  و�شوؤون  لالإقامة 
ح��ي��ث ����ش��ت��م��ع �إىل ���ش��رح م��دي��ره��ا 

د�خل �لدولة وخارجها من خالل 
�لعنكبوتية  �ل�شبكة  على  موقعها 
بينها  للتو��شل  ب��و�ب��ة  يعد  �ل���ذي 
و�جل����م����ه����ور وم���رج���ع���ي���ة م��وث��ق��ة 
رئي�س  نائب  وتوقف  للمعلومات. 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي عند جناح هيئة تنظيم 
�لإت�����ش��الت وت��ع��رف �إىل خ��دم��ات 
ومهامها ذ�ت �ل�شلة بتنظيم قطاع 
و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �لت�����ش��الت 
يف �ل�����دول�����ة. وع������رج ����ش���م���وه ع��ل��ى 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  جناح 
و�ط��ل��ع ع��ل��ى �خل���دم���ات �جل��دي��دة 
من  �شل�شلة  �شمن  �أدرج��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�خل��دم��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة �مل��ت��ط��ورة 
�لتي توفرها للجمهور و�آخر هذه 
�خلدمات هي �ل�شاعة �لإلكرتونية 
�لت�����ش��ال  مي��ك��ن  بو��شطتها  �ل��ت��ي 
و�لإب��الغ  �ل�شرطة  عمليات  بغرفة 
�أو  ج��ه��ة  �أي  ع���ن  �ل���ش��ت��ف�����ش��ار  �أو 
معلومة خا�شة بال�شعاف و�لنجدة 
. و��شتمع  �إىل ذل��ك  و�لإن��ق��اذ وم��ا 
يف  �ملتبعة  �لتطبيقات  �إىل  �شموه 

�سيف بن زايد: قيادتنا العليا تهتم بعنا�سر ال�سرطة املتميزينحممد بن را�سد يوجه بت�سكيل اللجنة العليا مل�سروع حتويل دبي مدينة ذكية
•• دبي-وام: 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كلف 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي بالإ�شر�ف على تنفيذ م�شروع 
�لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  كما وجه �شاحب  ذكية.  ملدينة  دبي  حتويل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي بت�شكيل �للجنة �لعليا للم�شروع برئا�شة 
ل�شاحب  �لتنفيذي  �ملكتب  رئي�س  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد  معايل 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم وع�شوية ت�شعة �أع�شاء ممثلني 
للقطاعني �لعام و�خلا�س. وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي بهذه �ملنا�شبة.. متر دبي حاليا بطفر�ت تنموية 
كبرية يحدوها يف ذلك طموح قوي نحو �مل�شتقبل وما يحمله من فر�س 
و�أرق��ى م�شتويات  �لكرمي  �لعي�س  و�شبل  �لرفاه  �أجل حتقيق  و��شعة من 
باأن  �ل�شباب حمظوظ  �لدولة وجيل  �أر���س  �حلياة لكل من يعي�س على 
يكون يف قلب هذه �لتحولت ويحظى بالفر�شة �لكاملة ليوؤكد �إ�شهامه 

كعن�شر فاعل وموؤثر يف �شناعة �مل�شتقبل .
�آل مكتوم على  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  . موؤكد� حر�س �شاحب 
متكني �ملو�طنني وخا�شة �ل�شباب يف خمتلف �ملجالت و�لتوجيه بذلك 
ك�شريك  �لكاملة يف قدرتهم  و�لثقة  �لفر�شة  ملنحهم  �ملنا�شبات  كافة  يف 

رئي�س يف م�شرية �لتنمية.
دب��ي مدينة  لتحويل  �جل��دي��د  �مل�شروع  �أن  دب��ي  �شمو ويل عهد  و�أو���ش��ح 
ذكية �شيكون ذ� طبيعة متفردة خا�شة من ناحية �لتنفيذ لأنه �شيت�شمن 
�أكرب �شر�كة من نوعها بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س يف دبي وذلك كون 
معامالت �ملو�طن و�ملقيم و�لز�ئر للمدينة ل تقت�شر فقط على �لدو�ئر 
�حلكومية بل متتد �أي�شا �إىل �شركات �لطري�ن و�ملر�كز �لتجارية و�ملطاعم 

و�لفنادق و�ملر�فق �ل�شياحية و�لبنوك وغريها من �جلهات �خلدمية حيث 
يتطلب حت�شني نوعية �حلياة للجميع تعاون �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
حياة  لهم  وت�شمن  �ليومية  �لنا�س  معامالت  تي�شر  ذكية  مدينة  خللق 
�شهلة تدعمها كافة مقومات �لتقدم و�لزدهار كما يريدها د�ئما �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم. و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  يف  �لفوري  �لبدء  حممد 
�لعليا  �للجنة  �شتبا�شر  حيث  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
�مل�شروع  �أرك���ان  كافة  ت�شمل  متكاملة  مرحلية  خطة  و�شع  على  �لعمل 
م�شاف  يف  دب��ي  ري��ادة  يوؤكد  مبا  �لأك��م��ل  �لوجه  على  تطبيقه  وت�شمن 
�أف�شل م�شتويات �حلياة  �أكر مدن �لعامل تطور� و�أقدرها على حتقيق 
للجمهور �شو�ء من �ملو�طنني �أو �ملقيمني وكذلك �لز�ئرين م�شدد� �شموه 
�لأجهزة �حلكومية وكذلك موؤ�ش�شات  �أدو�ر خمتلف  تكامل  �أهمية  على 
حتقيق  نحو  �ل��و�ح��د  �لفريق  روح  �إط���ار  يف  �ل�شريكة  �خل��ا���س  �لقطاع 
�لأهد�ف �ملرجوة من ور�ء هذه �ملبادرة �لطموحة. و�شت�شم �للجنة �لعليا 
مل�شروع حتويل دبي ملدينة ذكية برئا�شة معايل حممد عبد�هلل �لقرق��اوي 
رئي�س �ملكتب �لتنفيذي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لعام لد�ئرة  �ملدير  �لقمزي  �شامي ظاعن  �شعادة  يف ع�شويتها كال من 
نائب  �ملزينة  مطر  خمي�س  �ل��ل��و�ء  و�شعادة  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية 
د�ئرة  عام  مدير  حميد�ن  بن  �أحمد  و�شعادة  دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد 
�ل�شياحة  لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �مل��ري  هالل  و�شعادة  �لذكية  دبي  حكومة 
و�لت�شويق �لتجاري بدبي و�شعادة عبد�هلل عبد�لرحمن �ل�شيباين �أمني 
عام �ملجل�س �لتنفيذي بدبي و�شعادة �أحمد بن بيات رئي�س جمل�س �إد�رة 
�شركة دو و�شعادة عو�س بن حا�شر �ملهريي و�شعادة �أحمد جلفار �لرئي�س 
�لرئي�س  �لر�شتماين  �أمينة  و�ل��دك��ت��ورة  �ت�����ش��الت  ملجموعة  �لتنفيذي 

�لتنفيذي �لرئي�س �لتنفيذي ل� تيكوم لال�شتثمار�ت. 

•• اأبوظبي-وام:

بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �أك���د 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية..�هتمام ودعم 
ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ع��ل��ي��ا ل��ع��ن��ا���ش��ر �ل�����ش��رط��ة 
�لعمل  جم���الت  �شتى  يف  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
�ل�شرطي و�لأم��ن��ي. ج��اء ذل��ك خالل 
نا�شر  �ل��ل��و�ء  بح�شور  �شموه  تكرمي 
خل��ري��ب��اين �ل��ن��ع��ي��م��ي �لأم�����ني �ل��ع��ام 
مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
مكتبه.. يف  �لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
�لكندي  ���ش��ال��ح  ط���ارق  �أول  �مل�����ش��اع��د 
ع�شو فريق �لإمار�ت للبحث و�لإنقاذ 
م���ر����ش���ح �ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ل��و���ش��ام  �أب��وظ��ب��ي 
ج���ائ���زة �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��م��ي��ز ع���ن فئة 
�أف�شل موظف ميد�ين . وهناأ �شموه 
�ل���ك���ن���دي ع��ل��ى ه����ذ� �لإجن�������از وح��ث��ه 
ع��ل��ى م�����ش��اع��ف��ة �جل���ه���ود يف جم��ال 
�ملجتمعي  و�لتدريب  و�لإنقاذ  �لبحث 
�لقيادة  مر�شح  ليكون  لتاأهله  وذل��ك 
�لتوفيق  له  �شموه  للجائزة..متمنيا 
يف �مل���رح���ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة . م���ن ج��ان��ب��ه 
بالتكرمي  �شعادته  �لكندي عن  �أعرب 
.. م����وؤك����د� �أن�����ه و����ش���ام ع��ل��ى ���ش��دره 
ود�فع له ولزمالئه يف فريق �لبحث 

و�ل�شالمة  �لطو�رئ  و�إد�رة  و�لإن��ق��اذ 
�ل��ع��ام��ة ل��ب��ذل �مل��زي��د م��ن �ل��ع��ط��اء..

موجها �ل�شكر �إىل �للو�ء �أحمد نا�شر 
�لري�شي مدير عام �لعمليات �ملركزية 
يف �شرطة �أبوظبي على دعمه �لكبري 
مللفه وح�شور �جتماع جلنة �ملقيمني 
ل��ل��ج��ائ��زة . م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال �مل��ق��دم 
قائد  �لأن�����ش��اري  عبد�جلليل  حممد 
�إن  و�لإن��ق��اذ  للبحث  �لإم����ار�ت  فريق 
ت��ك��رمي ���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية ملر�شح �شرطة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  جل��ائ��زة  �أب��وظ��ب��ي 
�لعليا  �ل��ق��ي��ادة  ودع���م  �هتمام  يعك�س 
ويف  �ل��رت��ب  خم��ت��ل��ف  م��ن  ملر�شحيها 
ج��م��ي��ع �مل���ج���الت .. م���وؤك���د� �أه��م��ي��ة 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل��ف��ع��ل��ي ل��ق��ي��م �لع����رت�ف 
�أقرتها  �لتي  و�لتحفيز  ب��الإجن��از�ت 
 2017-2013 �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�أبوظبي و�لتي تعترب حافز�  ل�شرطة 
ملنت�شبيها ب�شكل عام وفريق �لإمار�ت 

على  خ��ا���س  ب�شكل  و�لإن���ق���اذ  للبحث 
بذل �ملزيد من �جلهد ميد�نيا. ح�شر 
�للقاء..�لعميد علي خلفان �لظاهري 
م��دي��ر ع���ام ����ش���وؤون �ل��ق��ي��ادة ل�شرطة 
�ل�شاعدي  ���ش��ع��ود  و�ل��ع��ق��ي��د  �أب��وظ��ب��ي 
�لوزير  �شمو  مكتب  �شكرتارية  مدير 
و�ملقدم حممد عبد�جلليل �لأن�شاري 
قائد فريق �لإمار�ت للبحث و�لإنقاذ 
�لأمم  م��ع  �مل��ي��د�ين  �لت�شال  �شابط 

�ملتحدة.
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جمعية ال�سارقة اخلريية وزعت اأ�ساحي العيد على خم�سة اآالف اأ�سرة فل�سطينية
•• القد�س املحتلة-وام:

ن���ف���ذ م��ك��ت��ب مت��ث��ي��ل دول������ة �لإم����������ار�ت ل�����دى �ل�����ش��ل��ط��ة �ل��وط��ن��ي��ة 
جمعية  ق��دم��ت��ه  �ل���ذي  �لأ���ش��اح��ي  ت��وزي��ع  م�����ش��روع  �لفل�شطينية.. 
خالل  �حل��ايل  للعام  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  يف  �خلريية  �ل�شارقة 
بالتن�شيق مع  ر�م �هلل  �ملكتب يف  وق��ام  �مل��ب��ارك.  �لأ�شحى  �أي��ام عيد 
وعدد  �لفل�شطينية  �لتحرير  لدى منظمة  �لالجئني  �شوؤون  د�ئ��رة 
من جمعيات �لأيتام و�جلمعيات �خلريية و�ملر�كز و�للجان �ملعنية..
بتوزيع مئات �لأ�شاحي على �لأ�شر �ملتعففة يف �لعديد من �ملخيمات 
�إجمايل  بلغ  �لفل�شطينية حيث  �ملناطق  و�مل��دن و�لقرى يف خمتلف 
�أ���ش��رة.  �آلف  خم�شة  م��ن  �أك���ر  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  �مل�شتفيدة  �لأ���ش��رة 

�لذي  �لإم���ار�ت  متثيل  مكتب  مدير  �لطنيجي  �أحمد  �شعادة  و�أك��د 
�أطلقته  �ل��ذي  �لأ�شاحي  م�شروع  �ل��ت��وزي��ع..�أن  عملية  على  �أ�شرف 
جت�شيد�  ياأتي  �لفل�شطينية  �ملناطق  يف  �خلريية  �ل�شارقة  جمعية 
للعالقات �لتي جتمع �ل�شعبني �ل�شقيقني �لإمار�تي و�لفل�شطيني..

و�لتو��شل مع  �مل�شرتكة  �ملحبة  مل�شاعر  يعك�س �شورة م�شرفة  فيما 
�لإجتماعي  �ل�شمحة و�لتكافل  �لإ�شالمية  �لتعاليم  �لأ�شقاء �شمن 
�مل��ن�����ش��ود ب���ني �ل�����ش��ع��وب �ل��ع��رب��ي��ة و�لإ����ش���الم���ي���ة. و�أع���رب���ت �لأ���ش��ر 
�مل�شتفيدة عن تقديرها و�شكرها لدولة �لإمار�ت قيادة و�شعبا على 
�ملبادر�ت و�مل�شاريع خريية و�لتربعات �لتي تقدمها عرب �ملوؤ�ش�شات 
و�لهيئات �خلريية �لإمار�تية �لأمر �لذي ي�شهم يف تخفيف �لأعباء 

�لقت�شادية على عموم �أبناء �ل�شعب �لفل�شطيني . 

جمعية االإمارات للفلك واملركز الدويل يعرفان بالثقوب ال�سوداء 
•• اأبوظبي-وام:

غد�  �ل���دويل  �لفلك  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  للفلك  �لإم����ار�ت  جمعية  تنظم 
�لثالثاء ندوة علمية فلكية بعنو�ن �لثقوب �ل�شود�ء يلقيها �لأ�شتاذ �لدكتور 
�لإم��ار�ت..وذل��ك �شعيا  �لكلية �لبحرية يف  �لفيزياء يف  �أ�شتاذ  عمار �شكجي 
لن�شر �لثقافة �لفلكية �ملرتبطة باملجتمع �ملحلي. تتناول �لندوة �لتي تعقد 
�لنظرية  وهي  �ل�شود�ء  �لثقوب  �أبوظبي..مو�شوع  يف  نيويورك  جامعة  يف 
�لكبرية  �لنجوم  حياة  تنتهي  بحيث  �لنجوم  مل��وت  و�نت�شار�  قبول  �لأك��ر 
بانفجار �شخم ي�شمى �ل�شوبر نوفا وبعده يتحول �لنجم �إىل جرم �شغري 
جد� ذي كثافة عالية يقوم بابتالع كل �لأ�شياء مبا فيها �ل�شوء وبالتايل فاإن 
�لثقوب �ل�شود�ء ل ترى بالعني �ملجردة..ولذلك �شميت بال�شود�ء ويعتقد 

�لفلكيون �أنه يوجد يف مركز كل جمرة ثقب �أ�شود مبا يف ذلك جمرتنا.

�سفارة الدولة يف جنوب اإفريقيا تنفد 
م�سروع اأ�ساحي العيد للهالل االأحمر

•• كيب تاون-وام:

ن��ف��ذت ���ش��ف��ارة �ل��دول��ة يف ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا م�����ش��روع �أ���ش��اح��ي �لعيد نيابة عن 
وت�شرف  �شنويا.  �ملكرمة  ه��ذه  تقدمي  على  د�أب��ت  �لتي  �لأح��م��ر  �لهالل  هيئة 
�ل�شفارة على تاأمني وتوزيع �لأ�شاحي على �ل�شر�ئح �مل�شتهدفة من �ملحتاجني 
و�مل�شتحقني..بالتعاون و�لتن�شيق مع �ملر�كز و�جلمعيات �لإ�شالمية �خلريية 
�لأ�شاحي..ب�شكرها  م��ن  �مل�شتفيدة  �ل��ف��ئ��ات  تقدمت  جانبها  م��ن  �مل��ع��ت��م��دة. 
ودور  جهود  مثمنة  و�شعبا  قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  وتقديرها 
هيئة �لهالل �لأحمر و�جلمعيات �خلريية يف �لدولة يف دعم �لفئات �ملعوزة من 

خالل ��شتمر�ر تقدميها �مل�شاعد�ت �لإن�شانية.

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني �ستة 
ق�ساة جدد يف املحاكم االحتادية االبتدائية

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل مر�شوما �حتاديا بتعيني �شتة 

ق�شاة جدد يف �ملحاكم �لحتادية �لبتد�ئية. 
�أم��ام  �لقانونية  �ليمني  �م�س  �جل��دد  �لق�شاة  �أدى  وق��د 
معايل �لدكتور هادف بن جوعان �لظاهري وزير �لعدل 
عبد  وخ��ال��د  �ل�شقليني  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  وه��م..�أح��م��د 
�لقادر �شالح حممد كي�شي و�شالح �لطيب حمد مدين 
وعمار حممد �جليالين م�شطفي وحممود �أبكر حممد 
عمر كروؤ�شاء حماكم �بتد�ئية من �لفئة �لثانية ومدثر 
حممد �لعو�س �لإمام بدرجة قا�شي �بتد�ئي من �لفئة 

�لثالثة.
بقاعة  �لق�شاة  لقائه  �لعدل خالل  وزير  ورحب معايل 
�أبوظبي..بان�شمام  يف  �ل����وز�رة  مبني  يف  �لج��ت��م��اع��ات 
�إىل منظومة  �ل��ق��ان��ون  جم��م��وع��ة ج��دي��دة م��ن ح��م��اة 
�لق�شائية  �ل�شلطة  �أع�شاء  �أن  و�لق�شاء..موؤكد�  �لعدل 
يحملون م�شوؤوليات كبرية و�أمانة �أكرب لأهمية دورهم 
وم�شوؤولياتهم يف حتقيق �لعد�لة و�إحقاق �حلق و�لذي 
يتطلب جودة �لأحكام و�شرعة �لف�شل يف �لدعاوي. ودعا 
�لد�شتور و�لقو�نني  �إىل �حلر�س على تطبيق ن�شو�س 
�مل��رع��ي��ة ك��اأ���ش��ا���س ل����الأد�ء يف �ل��ع��م��ل �ل��ق�����ش��ائ��ي. ح�شر 
بن حمد  �لقانونية..�شعادة حممد  �ليمني  �أد�ء  مر��شم 

�لبادي وكيل وز�رة �لعدل. 

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة للطريق اآداب ولل�سرعة م�سمار 

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  �أط��ل��ق��ت 
�أب����وظ����ب����ي �م���������س ح���م���ل���ة ت��وع��ي��ة 
�إع���الم���ي���ة حت���ت ���ش��ع��ار ل��ل��ط��ري��ق 
�شمن  م�����ش��م��ار  ول��ل�����ش��رع��ة  �آد�ب 
لفعاليات  �حل��ال��ي��ة  �لإ���ش��ت��ع��د�د�ت 
���ش��ب��اق ج���ائ���زة �لحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن 
 2013 للفورمول و�حد  �لكربى 
�أبوظبي و�ل��ذي يقام يف �لفرتة  يف 
�مل��ق��ب��ل يف  ن��وف��م��رب   3 1 �ىل  م���ن 
حلبة م��ر���ش��ى ي��ا���س. وق���ال �ل��ل��و�ء 
حم���م���د ب����ن �ل���ع���و����ش���ي �مل���ن���ه���ايل 
يف  �ل�شرطية  �لعمليات  ع��ام  مدير 
�لتوعية  �إن حملة  �أبوظبي  �شرطة 
�إد�رة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي  �لإع���الم���ي���ة 
�لإع��الم �لأمني يف �لأمانة �لعامة 

جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب 
�ل�������وزر�ء وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة جت�شد 
ينتهجه  �ل�����ذي  �حل���دي���ث  �ل��ن��ه��ج 
�ل���ف���ري���ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية عرب تر�شيخ 
�ل�شرطي  للعمل  متطورة  مفاهيم 

يف تفاعله مع �ملجتمع.
و�أع��������ل��������ن ع�������ن �إط��������������الق ح�����دث 
يتمثل  �حلملة  �شمن  ج��م��اه��ريي 
ف���ان زون على  �إق���ام���ة م��ع��ر���س  يف 
دوري��ة  وع��ر���س  �أبوظبي  كورني�س 
�ملحاكاة  ن��ظ��ام  ع��ن  ف�شال  تثقيف 

�لذ�تي و�لذي يعرف �لزو�ر بطرق 
�ل���ق���ي���ادة �لآم����ن����ة ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
�لأط��ف��ال  لتعليم  ���ش��م��ارت  ���ش��ي��ارة 
قو�عد  ف��وق  فما  �شنو�ت   10 م��ن 
و�ل�شالمة  و�مل����رور  �ل�����ش��ري  ون��ظ��م 
�مل��روري��ة وت��ع��ري��ف �أول��ي��اء �لأم���ور 
�لأطفال  مقاعد  ��شتخد�م  باأهمية 
يف �مل���ق���اع���د �خل��ل��ف��ي��ة ل��ل��م��رك��ب��ات 
حز�م  ��شتخد�م  �أهمية  عن  ف�شال 
�لأم����ان وذل���ك خ���الل �ل��ف��رتة من 
24 �أكتوبر �جلاري �إىل 2 نوفمرب 
�ملقبل يوميا من 5 م�شاء �إىل 11 

ليال.

و�أك�������د ح���ر����س ����ش���رط���ة �أب���وظ���ب���ي 
�مل�شتمر على �لتو��شل مع قطاعات 
وم���وؤ����ش�������ش���ات و����ش���ر�ئ���ح �مل��ج��ت��م��ع 
�ملختلفة مو�شحا �أن �حلملة جت�شد 
مبو�كبة  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �هتمام 
�حل����دث و�ل��ت��ف��اع��ل م���ع �جل��م��ه��ور 
�جلماهريية  �لأح����د�ث  و��شتثمار 
�مل��ج��ت��م��ع مبختلف  ل��ل��ت��و����ش��ل م��ع 
على  �ل�شائقني  لت�شجيع  �شر�ئحه 
�ح������رت�م �أن���ظ���م���ة �ل�����ش��ري و�مل�����رور 
�لآمنة  �مل��روري��ة  بالقيادة  �لتوعية 

وفقا للنظم و�للو�ئح �ملرورية.

الداخلية تعرف طلبة املدر�سة االأ�سرتالية مبفهوم ثقافة اإحرتام القانون

�سفارة الدولة تنفذ م�سروع االأ�ساحي يف االأردن لعام 2013
•• عمان-وام:

ن���ف���ذت ����ش���ف���ارة �ل����دول����ة م�����ش��روع 
�ل����ذي قدمته  ت��وزي��ع �لأ���ش��اح��ي 
هيئة �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي 
خ��الل   2013 ل��ع��ام  �لأردن  يف 
�أي�������ام ع���ي���د �لأ�����ش����ح����ى �مل����ب����ارك. 
ووزع���ت ���ش��ف��ارة �ل��دول��ة يف عمان 
�خلريية  �جلمعيات  مع  بالتعاون 
و�ملر�كز �ملعنية يف �ململكة �لأردنية 
�ل���ه���ا����ش���م���ي���ة م����ئ����ات �لأ�����ش����اح����ي 
�لعديد  يف  �ملتعففة  �لأ���ش��ر  ع��ل��ى 
م���ن م��ن��اط��ق �مل��م��ل��ك��ة وخم��ي��م��ات 
�ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني و�ل����الج����ئ����ني 
�ل�������ش���وري���ني ح��ي��ث ب��ل��غ �إج���م���ايل 
�لأ����ش���اح���ي �ل���ت���ي وزع�����ت �أل���ف���ا و 
م��ن��ه��ا  �����ش���ت���ف���اد  �أ����ش���ح���ي���ة   833
حو�يل ت�شعة �آلف و 166 �أ�شرة 
عملية  ع��ل��ى  و�أ����ش���رف  م�شتحقة. 

�آل  �أح��م��د ر����ش��د  �ل��ت��وزي��ع في�شل 
مالك �ل�شحي �لقن�شل يف �ل�شفارة 
�لأ�شاحي  م�شروع  �أن  �أك���د  حيث 
�لذي تنفذه هيئة �لهالل �لأحمر 

يف �ل�����ش��م��ال ي���اأت���ي ت��رج��م��ة مل��ب��د�أ 
�لأ�شقاء  م��ع  و�لتو��شل  �ل��ت��ع��اون 
دعت  �ل��ذي  �لإجتماعي  و�لتكافل 
له �لتعاليم �لإ�شالمية �ل�شمحة. 

�ملجال  يف  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
بتوجيهات  و�لإن�����ش��اين  �خل���ريي 
للدولة..معربة  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لبي�شاء  ل��الأي��ادي  تقديرها  ع��ن 

�لإم����ار�ت����ي����ة ���ش��ن��وي��ا يف �مل��ن��اط��ق 
وخم��ي��م��ات  �لأردن  يف  �ل���ف���ق���رية 
�ل�����الج�����ئ�����ني �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 
تركزهم  مناطق  يف  و�ل�����ش��وري��ني 

و�أع���رب���ت �لأ����ش���ر �مل�����ش��ت��ف��ي��دة عن 
ج���زي���ل ���ش��ك��ره��ا ل����ل����دور �ل��ك��ب��ري 
�ل����ذي ت��ق��وم ب��ه��ا دول����ة �لإم�����ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����ده م�����ن خ���الل 

و�مل����ب����ادر�ت و�مل�����ش��اري��ع �خل��ريي��ة 
�ملوؤ�ش�شات  تقدمها  �لتي  �مل�شتمرة 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �خل���ريي���ة �لإم���ار�ت���ي���ة 

جتاه �أ�شقائهم يف �لأردن.

•• اأبوظبي-وام:

�لأ�شرت�لية  �ملدر�شة  طالب  �إطلع 
م��ف��ه��وم ثقافة  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  يف 
على  وحتفيزهم  �لقانون  �إح��رت�م 
�للتز�م به و�إيجاد ثقافة قانونية 

لديهم ت�شاعدهم يف حياتهم.
وك��������ان م���ك���ت���ب ث����ق����اف����ة �ح�������رت�م 
�ل���ع���ام���ة  �ل����ق����ان����ون يف �لأم������ان������ة 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب 
ن�شر  ق��د  �لد�خلية  وزي��ر  �ل����وزر�ء 
ثقافة �ح��رت�م �لقانون بني طلبة 
حما�شرة  يف  �ل�شرت�لية  �ملدر�شة 
ميالن  �لقانونية  �لباحثة  �ألقتها 

���ش��ل��وك��ي��ات ول�����و ك���ان���ت خم��ال��ف��ة 
ل��ل��ق��و�ن��ني �مل���و����ش���وع���ة م���ن قبل 
موؤ�ش�شات  قبل  م��ن  �أو  �ل��و�ل��دي��ن 
قبل  م���ن  �أو  ك��امل��در���ش��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
�ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ع��ل��ي��ا ق���د ت������وؤدي �إىل 
يتوقعه  مم��ا  �أك���رب  �شلبية  ن��ت��ائ��ج 
�ل���ذي يح�شر �لأم����ور يف  ذه��ن��ه��م 
ي��ت��ج��اوز رغبتهم  ���ش��ي��ق ل  م���دى 

�لطفولية.
ح��ق��وق  �ح��������رت�م  �إن  و�أ�����ش����اف����ت 
�لآخ����ري����ن وم����ر�ع����اة م�����ش��اع��ره��م 
م��ن��ذ ���ش��ن �ل��ط��ف��ول��ة ه��و �لأ���ش��ا���س 
يتبناه  �أن  �ل��ذي يجب  �جل��وه��ري 
�لطفل كمبد�أ عام يف حياته ليبني 

كيفية غر�س  �إىل  �شريف تطرقت 
ذل���ك �مل��ف��ه��وم ل���دى �ل��ن�����سء حتى 
ي���ك���ون���و� م��ه��ي��ئ��ني ل����الل����ت����ز�م ب��ه 
مبعنى  وت��ع��ري��ف��ه��م  ح��ي��ات��ه��م  يف 
�ل��ق��ان��ون �ل����ذي ي��رت��ك��ز ح���ول كل 
�ل���ف���رد وي�شبط  ي��ن��ظ��م ح��ي��اة  م���ا 
�لبيت  ع��الق��ت��ه م��ع �لآخ���ري���ن يف 
و�مل���در����ش���ة و�مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى وج��ه 
حكمة  وج��ود  �إىل  م�شرية  �لعموم 
فردية �أو �جتماعية ور�ء كل ن�س 

قانوين.
بع�س  رغبة  �إن  �ملحا�شرة  وقالت 
�لأط�����ف�����ال ب��ف��ع��ل م����ا ي��ح��ل��و ل��ه��م 
و�رت���ك���اب ك��ل م��ا ي��رغ��ب��ون ب��ه من 

عليه ث��ق��اف��ة �ح����رت�م �ل��ق��ان��ون يف 
�مل�شتقبل.

�لأف���ر�د  م�شوؤولية  �إىل  وتطرقت 
يف ت��ط��ب��ي��ق �ل��ق��و�ن��ني م���ن خ��الل 
�أن  مو�شحة   .. �لأنظمة  �إح���رت�م 
ح��م��اي��ة �ل���ق���و�ن���ني وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل 
ي�شكالن وظيفة ح�شرية لأجهزة 
و�ج��ب  هما  ب��ل  و�لأم����ن  �ل�شرطة 

وطني على �جلميع.
و�أج���اب���ت �مل��ح��ا���ش��رة ع��ل��ى �أ���ش��ئ��ل��ة 
ب��ع��د م�����ش��اه��دت��ه��م فيلما  �ل��ط��ل��ب��ة 
ك���رت���ون���ي���ا ي���ت���ح���دث ع����ن م��ف��ه��وم 
�لقو�نني ودورها يف حتقيق �لنظام 
و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف �مل��ج��ت��م��ع ورك���زت 

�ل��ق��ان��ون  م��ف��ه��وم  ح���ول  �أ�شئلتهم 
و�أنو�عه ووظيفته يف حياة �لأفر�د 

و�لأم���ث���ل���ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ع���ن ه��ذه 
�ل��ق��و�ن��ني و�مل�����ش��ت��ق��اة م��ن �حل��ي��اة 

�ل���ي���وم���ي���ة ل����الأط����ف����ال و�جل���ه���ات 
�ملخت�شة بتطبيقه. 

جمعية االإمارات حلقوق االإن�سان ت�سارك يف جل�سات 
حماكمة املتهمني امل�سريني يف ق�سية التنظيم ال�سري

الهالل تختتم حملة توزيع االأ�ساحي يف باك�ستان 

•• دبي-وام:

ي�شتعد وفد من جمعية �لإمار�ت حلقوق �لإن�شان للم�شاركة يف جل�شات 
�لتي  �ل�شري  �لتنظيم  ق�شية  يف   20 �ل���  �مل�شريني  �ملتهمني  حماكمة 
�شتعقد يف �ملحكمة �لحتادية �لعليا باإمارة �أبوظبي بد�ية �شهر نوفمرب 

�لقادم.
ي�شم وف���د �جل��م��ع��ي��ة ك��ال م��ن خ��ال��د �حل��و���ش��ن��ي �أم���ني �ل�����ش��ر �ل��ع��ام و 
جميلة ر��شد �لهاملي و حممد �شامل �لكعبي �أع�شاء جمل�س �لإد�رة و 
و�أ�شاد خالد   . بهم  و�مل�شتبة  �ل�شجناء  رئي�س جلنة  �لقي�شي  �شامل  علي 
�أمني �ل�شر �لعام مب�شاركة ممثلي موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين  �حلو�شني 
بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعلى ر�أ�شها جمعية �لإمار�ت حلقوق 
�لإن�شان �ملعنية بهذ� �لأمر ب�شكل مبا�شر مما يدل على مدى �ل�شفافية 

�لتي تتمتع بها دولة �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و مدى م�شد�قية �ملحاكمات يف 

مثل هذه �لق�شايا �حل�شا�شة �لتي مت�س �أمن و�شالمة �لوطن.
و�أ�شاف �حلو�شني �إن �ملجتمع �لإمار�تي باأكمله يثق باملوؤ�ش�شة �لق�شائية 
�إر�شاء �لعد�لة وحكم �لقانون و�أن دولة �لإمار�ت  و�أحكامها �لعادلة يف 
�لعربية �ملتحدة هي دولة قانون ود�شتورها يحقق �لعد�لة لكل من يقيم 
على �أر�شها. و�شيحدد دور جمعية �لإمار�ت حلقوق �لإن�شان يف �لإ�شر�ف 
على جل�شات �ملحاكمة و�لتاأكد من �شالمة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية طبقا 
للقو�نني �ملعمول بها يف �لدولة وبالتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة 
من موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين. و�شيقوم �لوفد باإعد�د �لتقارير �لالزمة 
�ملعنية  �جلهات  �إىل  ورفعها  �لبيانات  و�إ���ش��د�ر  �جلل�شات  ح�شور  بعد 

بالدولة. 

•• اإ�صالم اآباد-وام:

حلوم  توزيع  برنامج  �لمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  �ختتمت 
�ل�شاحي يف باك�شتان من خالل مكتبها يف ��شالم �أباد وبالتن�شيق 
مع �شفارة �لدولة لدى باك�شتان وذلك مبنا�شبة عيد �لأ�شحى 

�ملبارك للعام 1434ه�جرية.
�أباد  وقال حمد عبد�هلل �آل علي مدير مكتب �لهالل يف �إ�شالم 
�أ�شاحي  م��ن حل��وم  ��شتفادت  و�لأي��ت��ام  �مل��ع��وزة  �لأ���ش��ر  �آلف  �إن 
�مل��رح��ل��ة �لأخ����رية م��ن �حلملة توزيع  �ل��ه��الل �لح��م��ر ومت يف 
حلوم �ل�شاحي على �لأ�شر �لتي تعاين من �لظروف �ملعي�شية 
�إقليم  �ملناطق �جلنوبية من  �لفي�شانات يف  وتد�عيات  �ل�شعبة 
�لبنجاب حيث بلغ عدد �ل�شر �مل�شتفيدة من حلوم �ل�شاحي يف 
�مل�شتفيدين  �أن عدد  و�أو�شح  �أ�شرة معوزة.  �آلف  �لقليم ثالثة 
من حلوم �أ�شاحي �لهالل يف مناطق �خرى من باك�شتان و�شل 

�آل  ز�ي��د  بن  �شكان مدينة خليفة  و�شملت  �أ�شرة  �آلف  �شتة  �إىل 
نهيان يف منطقة كرهي حبيب �هلل مبحافظة مان�شيهرة باقليم 
و�ملعوزة  �لفقرية  و�ل�شر  �لغربي  �ل�شمايل  خ��و�  بختون  خيرب 
يف �ملناطق �لخرى يف �شوجر�ن وبتجر�م ونار�ن و�شملت �ي�شا 
��شتغرق  �لتوزيع  �أن  وذكر  رو�لبندي.  �ليتام يف مدينة  جممع 
وقتا كافيا نظر� لبعد �مل�شافات �لتي تف�شل بني تلك �ملناطق.. 
ول��ف��ت �ىل �أن �مل�����ش��وؤول��ني �مل��ح��ل��ي��ني يف ت��ل��ك �مل��ن��اط��ق و�لأ���ش��ر 
�مل�شتفيدة من هذه �حلملة عربو� عن �شكرهم وتقديرهم لهيئة 
�ملتو��شل  و�ل��دع��م  �لكرمية  �للفتة  ه��ذه  على  �لح��م��ر  �ل��ه��الل 
�لذي تقدمه �لهيئة لل�شر�ئح �ل�شعيفة و�ملحتاجني يف �ملجتمع 

�لباك�شتاين خا�شة يف �أوقات �لأزمات و�لكو�رث �لطبيعية.
فريق  �لباك�شتانية  �ملناطق  يف  �ملحليون  �مل�شوؤولون  �شاعد  وقد 
مكتب �لهالل �لأحمر يف �إجاز مهمته �لن�شانية و�ي�شالها �إىل 

م�شتحقيها.
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م�ضت�ضفى جي اإم �ضي بعجمان تكمل 11 عاما من تقدمي الرعاية ال�ضحية

العيادات اخلارجية بامل�ست�سفى ت�ستقبل يوميا ما يقارب 1200 مري�س
•• عجمان ـ الفجر 

قدمت م�شت�شفى جي �إم �شي خدماتها 
�مل��ر���ش��ى،  م��ن   2،100،000 لنحو 
وذلك منذ تاأ�شي�شها حيث قدمت لهم 
�لطبية  و�لعالجات  �خلدمات  �أف�شل 
�مل�شت�شفى  �شهدت  ق��د  كما   ، �مل��ت��وف��رة 
ولدة  ح���ال���ة   31،000 م����ن  �أك������ر 
 21،000 �أك����ر م��ن  ب��ه��ا  �أج���ري���ت  و 

عملية جر�حية حتى �لآن.
مدى  و�لرق����ام  �لح�شائيات  وت��وؤك��د 
�لطبية  �خل���دم���ات  ك���ف���اءة  و  �ل��ن��ج��اح 
�مل��ق��دم��ة ع��ل��ى م���دى ���ش��ن��و�ت ما�شية 
�لتخ�ش�شات  ومن���و  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م��ن��ذ 
ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق �ل��ع��م��ل 
�أكر �لأطباء �ملوؤهلني من  �ملكون من 

ذوي �لكفاءة .
بذل  على  �مل�شت�شفى  �إد�رة  وحت��ر���س 
ج����ه����ود� م��ت��م��ي��زة ل���ت���وف���ري �ل���رع���اي���ة 
مب�شتويات  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة  �ل�شحية 
�مل��و�ط��ن��ني  ل��ك��اف��ة  ب��ه��ا  ع��امل��ي��ة م�شهود 
و�مل���ق���ي���م���ني يف �ل�����دول�����ة، ك���م���ا ت���وؤك���د 

م�شت�شفى جي �إم �شي دعمها �ملتو��شل 
تعليمي  م�شت�شفى  تعد  كونها  للطلبة 

خا�س يف �لدولة.
�شي  �أم  ج���ي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ت�����ش��ت��ق��ب��ل  و 
من  �أك��ر  يوميا  �خلارجية  بعياد�تها 
ي��ع��ان��ون من  م��ري�����س مم���ن   1200
،و  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب  �أمر��س 
�أم��ر����س �لن�شاء   ، ج��ر�ح��ة �لأع�����ش��اب 
 ، �لأ�شنان  و  �لفم  جر�حة   ، و�لتوليد 
��شتبد�ل  ج��ر�ح��ة  و  �ل��ع��ظ��ام  ج��ر�ح��ة 

جر�حة   ، �ل��ع��ي��ون  ج��ر�ح��ة   ، �ملفا�شل 
�مل�����ش��ال��ك �ل���ب���ول���ي���ة، ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
جر�حة �لتجميل وهي من �لعالجات 
�حل��دي��ث��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة �ل��ت��ي �أدخ��ل��ت 

�شمن �لتخ�ش�شات �لطبية فيه.
ه������ذ� وق������د مت �ع����ت����م����اد م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
خمتلف  لدى  �لطبية  �خلليج  جامعة 
تعليمي  كم�شت�شفى  �لدولية  �لهيئات 
وز�رة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول���ة  �ل�����ش��ح��ة يف 

�ملتحدة.
�عتماد كونها ع�شو� يف  �أور�ق  ولديها 
عدد�ُ من �جلهات �لقليمية و�لدولية 
وم���ن���ه���ا ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ة �ل��ط��ب��ي��ة 
، �لحت������اد �ل������دويل ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ، 
،ون��ظ��ام  �لآ���ش��ي��وي  �لحت���اد  م�شت�شفى 
ت��ق��ي��ي��م �جل������ودة �ل���دول���ي���ة ، �مل��ج��ل�����س 
و�شهادة   ، �جل��ر�ح��ة  و  للطب  �ل���دويل 
�لعمل  ويجري  �لدولية  �لأ�شنان  طب 
كم�شت�شفى  �ع���ت���م���اده���ا  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 
�للجنة  قبل  من  متخ�ش�س  �أك��ادمي��ي 

�مل�شرتكة �لدولية.
لل�شياحة  �مل�شت�شفى  �إد�رة  �أول���ت  كما 
بهدف  وذل��ك  ق�شوى  �همية  �لطبية 
ج������ذب �مل����ر�����ش����ى م�����ن ك����اف����ة �ل������دول 
�أوروب���ا  �أو  �أ�شيا  �أو  �أفريقيا  م��ن  ���ش��و�ء 

�لغربية.
و�أك�������دت ����ش��ت��ط��الع��ات �ل�������ر�أي �ل��ت��ي 
ر�شا  ن�شب  بوجود  �مل�شت�شفى  جتريها 
مرتفعة من �ملر�شى حول �أد�ء �لأطباء 
فيها وذلك لوجود موؤهالت عالية يف 
تخ�ش�شاتهم �لطبية و خرب�ت �أ�شهمت 

�مل�شت�شفى  يف  �ملر�شى  تدفق  زي���ادة  يف 
ومر�جعتهم لها.

من جانبه تعهد حمي �لدين ثومبي 
مل��ج��م��وع��ة ثومبي  �مل��وؤ���ش�����س  �ل��رئ��ي�����س 
خدماتها  على  �مل�شت�شفى  حتافظ  باأن 
�مل���ت���ط���ورة و�ل���ت���ي ت���و�ك���ب �ل��ت��ط��ور�ت 
بتناف�شية  �لطبي  �لقطاع  يف  �لعاملية 

عالية.
ج��اء ه��ذ� خ��الل ت�شريح له مبنا�شبة 
�لطبية  ثومبي  جمموعة  �ح��ت��ف��الت 
مبرور 11 عاما على تقدمي �خلدمات 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  يف  �ل��ط��ب��ي��ة 
م�شت�شفى  فيها  �شجل  و�لتي  �ملتحدة 
جي �م �شي، عجمان، ق�شة جناح لفتة 
�ملتكاملة  �ل�شحية  �لرعاية  تقدمي  يف 
تاأهيل  يف  ه��ام  رئي�شي  دور  لها  و�ل��ت��ي 
�ملنت�شبني  طلبة �لطب وتدريبهم من 

جلامعة �خلليج �لطبية يف عجمان.
 و�أ����ش���اف ث��وم��ب��ي ق��ائ��ال ن��ح��ن نريد 
دول��ة  �ل��ق��ي��ادي��ة يف  �ل���روؤي���ة  نحقق  �أن 
مع  لتتنا�شب  �لإم���ار�ت  مثل  متطورة 
�حل���اج���ة �مل��ت��ن��ام��ي��ة ل��رتك��ي��زه��ا على 

بها  تتميز  �ل��ت��ي  �لطبية  �لتناف�شية 
�ل��رع��اي��ة �ل�شحية وذل���ك من  ب��ج��ودة 
�مل�شت�شفيات  �مل��زي��د م��ن  �إن�����ش��اء  خ��الل 
�أج���ز�ء  �ل�شحية يف  �ل��رع��اي��ة  وم��ر�ك��ز 
خم��ت��ل��ف��ة م����ن �ل����ب����الد وخ���ل���ق ���ش��ب��ك��ة 
ب�شعة  �أك��ادمي��ي��ة  ط��ب��ي��ة  م�شت�شفيات 
�ملقبلة   �لقليلة  �ل�شنو�ت  خالل  كبرية 
و�أو����ش���ح ث��وم��ب��ي ب����اأن من��و �خل��دم��ات 
�ل��ذي  و�لنجاح  �مل�شت�شفى  يف  �لطبية 
�ل�11  �ل�����ش��ن��و�ت  حت��ق��ق ع��ل��ى م����دى 
�ملا�شية مل يكن ممكنا دون توجيهات 
من �لقياد�ت �لعليا يف دولة �لإم��ار�ت 

عامة ويف �إمارة عجمان ب�شكل خا�س، 
ووز�رة �ل�شحة �لإمار�تية و �ل�شلطات 

�ل�شحية �لأخرى بالدولة.
ه�����ذ� وق�����د ه���ن���اأ م���ع���ايل ح���م���د ت���رمي 
عجمان  منطقة  م��دي��ر   - �ل�شام�شي 
ثومبى،  �لدين  حمي  �ل�شيد  �لطبية، 
ثومبى،  ملجموعة  �مل��وؤ���ش�����س  �ل��رئ��ي�����س 
�شى  �م  جى  م�شت�شفى  �إليه  و�شلت  ملا 
ع���ج���م���ان م����ن م���ك���ان���ة خ�����الل ع��ام��ه��ا 
�حلادي ع�شر بنجاح يف تقدمي �أف�شل 
 ، معقولة  باأ�شعار  �لطبية  �خل��دم��ات 
و�أ�شار �أن م�شت�شفى جي �م �شي، عجمان 

فقط  لي�س  ��شرت�تيجيا  �شريكا  تعد 
�أف�����ش��ل �خل��دم��ات �لطبية  ت��ق��دمي  يف 
يف  �أي�شا  �شاهمت  بل  معقولة  باأ�شعار 
تخفيف �ل�شغط من م�شت�شفى �ل�شيخ 
و�ل��ع��ي��اد�ت  بعجمان  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ل��ط��ب��ي��ة �لأخ��������رى �ل���ت���اب���ع���ة ل������وز�رة 

�ل�شحة يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
���ش��ت��و����ش��ل  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  �أن  و�أك�����د 
�خلا�س  للقطاع  �لدعم  كامل  تقدمي 
يف  ي�شاهمون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  وخا�شة 
�أف�شل  لتقدمي  �لوز�رة  ��شرت�تيجيات 

عالج باأ�شعار معقولة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�أن�شاأت بلدية ر�أ�س �خليمة غرفة لتعقيم �لنفايات �خلطرة �ل�شادرة عن 
ن�شاطات �ملخترب و�شرح خليفة �ملكتوم قائاًل �إن هذ� �مل�شروع جاء متا�شياً 
يف  �لتطور  ومو�كبة  خدماتها  حت�شني  �إىل  �لهادفة  �لد�ئرة  �شيا�شة  مع 

�لإمارة يف جمالت �حلياة كلها وخا�شة يف جمال �لتكنولوجيا.
وقال �ن �لغرفة جمهزة بتقنية متكنها من تعقيم �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف 
�ملخترب �إ�شافة �إىل حتويل �لنفايات �خلطرة �ل�شادرة عن �أن�شطتها �إىل 
نفايات عادية لي�س فيها خطورة وذلك من خالل تعقيمها للق�شاء على 
�جلر�ثيم �ملوجودة يف �لأو�شاط �لغذ�ئية وعينات �لغذ�ء و�ملاء عندما يتم 

حتليلها.
و�شرح فو�ز عبد�هلل رئي�س ق�شم �لرقابة �لغذ�ئية باأن �لتعقيم هي عملية 

توؤدي �إىل �إبادة �لبكترييا و�لفطريات و�لفريو�شات وغريها من �لكائنات 
�إىل درجة ج��ر�رة عالية جد�ً  للو�شول  �لغليان  بو��شطة  �لدقيقة  �حلية 

وحتت �شغط عال.
�لعام  ه��ذ�  م��ن  يناير  يف  ب��د�أ  �لنفايات  تعقيم  غرفة  �مل�شروع  ب��ان  يذكر 
مياثل  حيث  نف�شه  �ل��ع��ام  م��ن  �أغ�شط�س  �شهر  يف  �فتتاحه  ومت  �جل���اري 
�ملخترب�ت �ملكريوبيولوجية �لتي تعتمد يف در��شاتها على نوع و�حد من 
�لكائنات �لدقيقة وهذه تتطلب لنموها بيئات غذ�ئية معقمة �شو�ء �أكان 
�لو�شط بيئة غذ�ئية �أم حماليل خمتلفة �أم �أماكن وم�شطحات بالإ�شافة 
�ل�شتخد�م  وبعد  قبل  �مل�شتخدمة  �ملخربية  �لأدو�ت  جميع  تعقيم  �إىل 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل وج����ود م��ك��ان خ��ا���س حل��ف��ظ و�إع������د�م ج��م��ي��ع �لأو����ش���اط 
�لبكتريية و�لفطرية �لناجتة عن �لتحاليل مما ي�شمن �شالمة �لعاملني 
وغريهم من �لإ�شابة بها و�أي�شا �لتخل�س من �لرو�ئح �لكريهة و�ملوؤذية 

�ملنبعثة من �لعمليات د�خل �ملخترب .
�لعمل  و�أ���ش��ط��ح  �مل��خ��ربي��ة  و�ل��زج��اج��ات  �لأدو�ت  جميع  تعقيم  يتم  كما 
�لزر�عية  و�لأو�شاط  �ملخربية  �لتحاليل  يف  �مل�شتخدمة  �لأجهزة  وبع�س 
�لختبار�ت  نتائج  �شحة  ل�شمان  �لأ�شا�شية  �لركيزة  وه��ي  �مل�شتخدمة 

�ملكريوبيولوجية.
 وي��ق��وم ع��م��ل �ل��غ��رف��ة ع��ل��ى ع���زل �ل��ب��ك��ت��ريي��ا و�ل��ف��ط��ري��ات �ل��ن��اجت��ة من 
�لفوق  �لأ�شعة  وحت��ت  خا�س  مكان  يف  �عد�مها  وق��ت  حلني  �لخ��ت��ب��ار�ت 
بنف�شجية ل�شمان عدم تلوث �ملخترب �أو �إ�شابة �أحد �لعاملني حيث يوجد 
جهاز منف�شل لغ�شيل �لزجاجيات �مل�شتخدمة قبل وبعد �ل�شتخد�م وذلك 
ل�شمان عدم تلوث �أو�نتقال �لبكترييا و�لفطريات �ل�شارة �إىل �لعاملني 
مرحلة  يف  �ملقطر  �مل���اء  ��شتعمال  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ي��دوي  �لغ�شيل  عند 
و�لفطريات  �لبكترييا  من  �لغ�شيل  مياه  خلو  ل�شمان  �لنهائية  �لغ�شيل 

و�لأمالح �ملوجودة يف �ملياه �لعادية وذلك ل�شمان دقة نتائج �لختبار�ت 
�ملكريوبولوجية.

حت�شري  يف  �مل�شتخدمة  �لزجاجية  �لدو�ت  لغ�شل  �خر  جهاز  يوجد  كما 
�ملحاليل �لقيا�شية �لالزمة لإجر�ء �لختبار�ت �لكيميائية وذلك ل�شمان 
�لزجاجيات وذمان  �أم��الح د�خل هذه  �أو  �أي معادن مرت�شبه  عدم وجود 
ومنف�شل  منا�شب  مكان  يتوفر  حيث  �لكيميائية  �لختبار�ت  نتائج  دقة 
و�شخامة كال �جلهازين  لكرب حجم  وذل��ك  و�لع��د�م  �لتعقيم  جلهازي 

وملحقاتهما �ملختلفة
وبح�شب �مل�شادر فان �لد�ئرة قامت ب�شر�ء جهاز جديد �إ�شافة �إىل �جلهاز 
لتعزيز  وذل��ك  2008م  �أغ�شط�س  �شهر  يف  �ملخترب  �فتتاح  منذ  �ملوجود 
�ملجتمع. كما مت  لأف��ر�د  �لعامة  �ل�شحة  وللحفاظ على  �ملخترب  ق��در�ت 

توفري �شيارة خا�شة باملخترب لإح�شار �لعينات من �ملن�شاآت �لغذ�ئية.

غ����رف����ة لتعقي����م نف��اي���ات املختب����ر يف بل����دي����ة راأ�س اخليم�����ة 

•• اأبوظبي-وام:

فري�شة  لأد�ء  للهوية  �لإم���ار�ت  هيئة  بعثة  ع��ادت 
�أن  بعد  �أم�س �لول  �لوطن م�شاء  �أر���س  �إىل  �حلج 
�أدى �أفر�دها �ل� 40 من موظفي �لهيئة �ملتميزين 
يف خم��ت��ل��ف �إد�ر�ت�����ه�����ا وم���ر�ك���زه���ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
�ملنورة  �ملدينة  وز�رو�  �لفري�شة  �لدولة..منا�شك 
و�أبرز �ملعامل �لتاريخية �لإ�شالمية فيها. و��شتقبل 
�أع�����ش��اء �ل��ب��ع��ث��ة يف م��ط��ار �أب��وظ��ب��ي �ل����دويل وف��د 
�لت�شال  �إد�رة  �ملهري مدير  عامر  برئا�شة  �لهيئة 
با�شم  ل��ه��م  �لتهنئة  وق���دم  و�مل��ج��ت��م��ع��ي  �حل��ك��وم��ي 
�لإد�رة �لعليا للهيئة مبنا�شبة �أد�ئهم �شعائر �حلج 

وحلول عيد �لأ�شحى �ملبارك. ورفع �أع�شاء �لوفد 
�أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير �إىل �شمو �ل�شيخ هز�ع 
رئي�س  �لوطني  �لأم��ن  نهيان م�شت�شار  �آل  ز�يد  بن 
�لفريق  و�إىل  للهوية  �لإم��ار�ت  �إد�رة هيئة  جمل�س 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية نائب رئي�س جمل�س 
يقدمه  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل��دع��م  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 
للهيئة وعلى توجيهات �شموهما بتوفري  �شموهما 
وحر�شهما  ملوظفيها  و�لرعاية  �خل��دم��ات  �أف�شل 
و�أع��رب  و�إبد�عية.  م�شجعة  بيئة عمل  توفري  على 
حجاج �لهيئة عن �شكرهم و�متنانهم لقيادة هيئة 
�لإمار�ت للهوية على دعمها ملو�ردها �لب�شرية من 

خ���الل ت��وف��ري �خل��دم��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة على 
وم�شجعة  جاذبة  عمل  بيئة  و�إي��ج��اد  �ملتميز  �لأد�ء 
و�إت��اح��ت��ه��ا �ل��ف��ر���ش��ة ل��ه��م حل���ج ب��ي��ت �هلل �حل���ر�م 
وي�شر..م�شيدين  ب�شهولة  �لفري�شة  منا�شك  و�أد�ء 
�لهيئة  وفرتها  �لتي  و�خل��دم��ات  �ملتميز  بامل�شتوى 
�أد�ء  لهم يف �لأر��شي �ملقد�شة و�لتي �شهلت عليهم 
د�أب��ت  �لهيئة  �أن  يذكر  وطماأنينة.  بر�حة  ن�شكهم 
�شنويا على �إيفاد عدد من �ملوظفني �ملتميزين فيها 
�إط���ار حر�شها على  وذل��ك يف  �حل��ج  لأد�ء فري�شة 
تعزيز �جلانب �لديني لدى موظفيها وت�شجيعهم 
بتعاليم  و�لل��ت��ز�م  و�لعباد�ت  �لفر�ئ�س  �أد�ء  على 

�لدين �لإ�شالمي �حلنيف. 

•• اأبوظبي-وام:

ير�أ�س معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
�لنعيمي وزير �لأ�شغال �لعامة وفد� ميثل ثالث 
جهات �إحتادية يف زي��ارة �إىل �لربملان �لأوروب��ي 
لدعوة  تلبية  ..وذل����ك  �لفرن�شية  تا�شبورغ  يف 
�ل�شد�قة  جمموعة  رئي�س  ديفيد  م��اري��و  م��ن 
ب��ني �لإم����ار�ت و�ل��ربمل��ان �لأوروب����ي.  �لربملانية 
تهدف �لزيارة �لتي ت�شتمر حتى يوم �خلمي�س 
�مل��ق��ب��ل �إىل ت��ط��وي��ر �ل���ع���الق���ات ب���ني �ل���ربمل���ان 

 . �لإم��ار�ت��ي��ة  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �لأوروب����ي 
وقال معايل وزير �لأ�شغال ورئي�س جمل�س �إد�رة 
�ل�شيخ  وبرنامج  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة 
�ملوؤ�ش�شي  بالعمل  �لرت��ق��اء  ل��الإ���ش��ك��ان..�إن  ز�ي��د 
موؤكد�  �ل�شيا�شية  �لقيادة  �أولويات  �شمن  ياأتي 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل ي�شعى د�ئما للتميز. و�أ�شار 
معاليه �إىل �أهمية �ملبادر�ت �لر�مية �إىل تعزيز 
وطنية  خطط  ور�شم  �ملوؤ�ش�شات  بني  �لتو��شل 

�ملوؤ�ش�شي  �لعمل  �أط��ر  من  تعزز  �أد�ء  وموؤ�شر�ت 
. وي�����ش��م وف���د �جل��ه��ات �لحت��ادي��ة..�مل��ه��ن��د���س 
�إب��ر�ه��ي��م ع��ب��د�هلل �ل��وه��اب��ي م��دي��ر ع��ام �لهيئة 
�لوطنية للمو��شالت و�ملهند�شة جميلة �لفندي 
ز�يد  �ل�شيخ  �لعامة لربنامج  �ملديرة  �ل�شام�شي 
لالإ�شكان و�ملهند�س حممد �إبر�هيم �مليل �لوكيل 
�مل�شاعد لقطاع �لإ�شكان و�لتخطيط �حل�شري 
ب�����وز�رة �لأ����ش���غ���ال �ل��ع��ام��ة و�مل��ه��ن��د���ش��ة �ب��ت�����ش��ام 
و�ملناق�شات  �لعقود  �إد�رة  مديرة  �لكعيتي  عمر 

بالهيئة �لوطنية للمو��شالت.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  ح��ج��اج  ع��اد 
�أن  بعد  �لبالد  �إىل  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال 
�أدو� منا�شك �حلج هذ� �لعام على نفقة �ملغفور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان باإ�شر�ف �ملوؤ�ش�شة 
. وق��د ع��اد ف��وج من �حلجاج �ليوم فيما ع��اد فوج 
600 ح��اج  �أم�����س �لول وب��ل��غ ع��دده��م  �آخ���ر ي���وم 
�أي�شا بنفقات  �ملوؤ�ش�شة  من �ملو�طنني فيما تكفلت 
دول��ة من خارج   43 �أبناء  �شخ�س من   400 حج 
�شفار�ت  ط��ري��ق  ع��ن  حجهم  تنظيم  مت  �لإم����ار�ت 
�ل��دول��ة يف �خل����ارج . و�أب��ل��غ ���ش��ع��ادة �أح��م��د �شبيب 
�لظاهري مدير عام موؤ�ش�شة ز�يد �للجنة �مل�شرفة 

�ملهريي مدير  �ل�شيد عتيق  برئا�شة  على �حلجاج 
تهاين  �حلجاج  ر�فقت  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لرب�مج 
�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد و�شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل 
�شالمة  على  �لأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�لعودة لهم وللحجاج بعد �أن من �هلل عليهم بتاأدية 
منا�شك حجهم بي�شر و�شهولة . وقال �إن �لتن�شيق 
و�ل��ت��ع��اون �ل��ت��ام ب��ني جل��ن��ة م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د للحج 
و�لأوق��اف يف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  و�لهيئة 
�لدولة حقق جناحا لرحلة �حلجاج وي�شر عليهم 
قال  جانبه  م��ن   . طماأنينة  بكل  منا�شكهم  ت��اأدي��ة 
عتيق �ملهريي �ن حجاج �ملوؤ�ش�شة عاد جميعهم �إىل 
�أر�س �لوطن ب�شالمة �هلل ورعايته وهم يتمتعون 

�أدو� منا�شك �حلج  �أنهم  �إىل  ب�شحة جيدة م�شري� 
للدولة  �لر�شمية  �حل��ج  بعثة  و�ن  و�شهولة  بي�شر 
كل  قدمت  �مل��زروع��ي  عبيد  حممد  �شعادة  برئا�شة 
�ل��ت�����ش��ه��ي��الت جل��م��ي��ع ح��ج��اج �ل���دول���ة يف �مل�����ش��اع��ر 
�ل�شكن �خلا�س يف منى ويف  لهم  �ملقد�شة ووف��رت 
�مل��ك��ان �ملخ�ش�س حل��ج��اج دول���ة �لإم�����ار�ت . ورف��ع 
تعاىل  �هلل  �إىل  بالدعاء  �أيديهم  �حلجاج جميعهم 
�أن يجعل �أجر هذ� �لعمل �لطيب يف ميز�ن ح�شنات 
كما  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
بن  ز�ي��د  ملوؤ�ش�شة  وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  ع��ربو� 
و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  تنفيذ و�شية  �أ�شرفت على  �لتي 

ز�يد حيث جنحت يف تنظيم رحلة �حلج .

•• اأبوظبي-وام:

�لدويل  �أبوظبي  �لبالد عرب مطار  �إىل  عادت 
بعثة وز�رة �لد�خلية للحج و�لتي �شمت 155 
منا�شك  �أد�ء  بعد  �ل���وز�رة  منت�شبي  من  حاجا 
�حلج لهذ� �لعام. وكان يف ��شتقبالهم وفد من 
يف  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة 

لعودتهم  و�لهد�يا  �ل��ورود  لهم  �أبوظبي وقدم 
�شاملني. تاأتي هذه �ملبادرة �شمن �هتمام �لإد�رة 
باأبوظبي  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة  �لعامة 
وتفاعلها �لد�ئم و�مل�شتمرمع �ملجتمع يف جميع 
�ملنا�شبات. و�أكد �لعميد حمد عديل �ل�شام�شي 
رئي�س �للجنة �لد�ئمة للحج و�لعمرة يف وز�رة 
�ل�شرطية  �لقيادة  وحر�س  �هتمام  �لد�خلية 

�ملنا�شك  �أد�ء  �أثناء  �لبعثة  لأح��و�ل  ومتابعتها 
�أدت  �ل��ب��ع��ث��ة  �أن  �إىل  ..لف���ت���ا  ع��ودت��ه��م  ح��ت��ى 
�ملنا�شك برفقة جمموعة متكاملة من  جميع 
�لإد�ريني و�لأطباء و�لو�عظني لالإ�شر�ف على 
على �شحتهم  و�لطمئنان  منا�شك �حلج  �أد�ء 

وتوفري جميع �شبل �لر�حة لهم.
رح��ل��ة �حلج  �مل�����ش��ارك��ون يف  ثمن  م��ن جانبهم 

ما  بالبعثة  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  و�ه��ت��م��ام  ح��ر���س 
�ملنت�شبني من  �أ�شهم يف متكني عدد كبري من 
�لبادرة  �أن هذه  .. موؤكدين  �شعائر �حلج  �أد�ء 
�خلري  �أي��ادي  ظلت  بل  �لأوىل  لي�شت  �لطيبة 
ممدودة دوما بالعطاء ملنت�شبي وز�رة �لد�خلية 
لتحقيق �أق�شى �شبل �لرعاية لهم يف خمتلف 

�ملجالت. 

•• املنطقة الغربية – الفجر

�لأول  �مللتقى  فعاليات  غ��د�  تنطلق 
�لذي تنظمه  بلدية �ملنطقة �لغربية 
يف جميع مدن �ملنطقة �لغربية و�لتي 
ت�شم م��دي��ن��ة ز�ي���د ، ل��ي��و� ، �مل��رف��اأ ، 
غياثي ، دملا ، و�ل�شلع  كل على حده، 
�لعامة  �لأم��ان��ة  توجيهات  على  بناًء 
�بوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
وحت����ت ���ش��ع��ار ن��ع��م��ل م��ع��اً م���ن �أج���ل 
�شامل  حمد  وق��ال    ، �ملجتمع  خدمة 
�لهاملي مدير �إد�رة �لعالقات �لعامة 
�لغربية  �ملنطقة  ببلدية  و�لت�شال 
�ن���ه مت و���ش��ع ج����دول زم��ن��ي يو�شح 
كل  يف  �مللتقى  �نعقاد  وم��ك��ان  ت��اري��خ 
مدينة حيث تبد�أ �لفعاليات مبدينة 
ز�ي�����د ي����وم 22 م���ن ���ش��ه��ر �أك��ت��وب��ر 
�ل�شاد�شة  �ل�����ش��اع��ة  مت���ام  يف  �حل���ايل 
م�����ش��اًء ب�����ش��ال��ة �لأف������ر�ح �جل���دي���دة ، 
على �أن ينطلق �للقاء يف مدينة ليو� 
يوم 29 من �شهر �أكتوبر �حلايل يف 
�ل�شاد�شة م�شاًء ب�شالة  �ل�شاعة  متام 
�مل��رف��اأ يبد�أ  �أم��ا يف مدينة   ، �لأف���ر�ح 

�مل��ل��ت��ق��ى ي����وم 6 م���ن ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب 
�مل��ق��ب��ل يف مت���ام �ل�����ش��اع��ة �ل�����ش��اد���ش��ة 
مدينة  ويف   ، �لأف����ر�ح  ب�شالة  م�شاًء 
نوفمرب  �شهر  م��ن   12 ي��وم  غياثي 
�مل��ق��ب��ل يف مت���ام �ل�����ش��اع��ة �ل�����ش��اد���ش��ة 
وينطلق   ، �لأف������ر�ح  ب�����ش��ال��ة  م�����ش��اًء 
من   19 ي��وم  دمل��ا  مدينة  يف  �مللتقى 
�شهر نوفمرب �ملقبل يف متام �ل�شاعة 
�ل�����ش��اد���ش��ة م�����ش��اًء ب�����ش��ال��ة �لأف�����ر�ح ، 
يوم  �مللتقى  يبد�أ  �ل�شلع  مدينة  ويف 
26 م���ن ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل يف 

�ل�شاد�شة م�شاًء ب�شالة  �ل�شاعة  متام 
�لأف��ر�ح.   و�أكد �لهاملي �أن �لبلدية 
�أك���م���ل���ت ك���اف���ة �����ش���ت���ع���د�د�ت���ه���ا ل��ه��ذ� 
�حلدث �لكبري و�ل��ذي  يعترب �لأول 
من نوعه مع �أهايل �ملنطقة �لغربية 
، وذل��ك مل�شاركة �أك��ر من 20 جهة 
حكومية وخا�شة ذ�ت �شلة بالتنمية 

و�لتطوير �لتي ت�شهدها �ملنطقة .
�مل�شاركة  دع���م  �إىل  �مللتقى  وي��ه��دف 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى حت�شني 
وتطوير خدمات �جلهات �حلكومية 
و�خل���ا����ش���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة ، و 
�لط�����الع ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات �مل��ج��ت��م��ع 
�مل��ح��ل��ي و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى ح���ل ق�����ش��اي��ا 
�لبلدية  �إط����ار ح��ر���س  ، يف  �ل�����ش��ك��ان 
�مل��ن��ط��ق��ة على  �ل���ف���ع���ال يف  ودوره�������ا 
�ل���ش��ت��م��ر�ر يف دف���ع ع��ج��ل��ة �ل��ت��ط��ور 
�ل���ف���ر����س  ف���ت���ح  ج����ان����ب  �إىل  ه�����ذ�   ،
للتعبري  �لأه������ايل  �أم�����ام  و�مل����ج����الت 
مبا�شر  ملتقى  يف  متطلباتهم  ع��ن 
و�لهيئات  �جلهات  ممثلي  كل  ي�شم 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة يف �مل��ن��ط��ق��ة 

�لغربية. 

بعث��ة حج��اج الهوي��ة تع��ود اإىل الدول��ة

وزير االأ�سغال يراأ�س وفد الدولة اإىل الربملان االأوروبي

حجاج موؤ�س�سة زايد لالأعمال اخلريية 
واالإن�سانية يعودون اإىل البالد 

بعثة الداخلية للحج تعود اإىل اأر�س الوطن 

مب�ضاركة 20 جهة حكومية

انطالق امللتقى االأول املفتوح مع االأهايل يف الغربية غدًا
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•• دبي-وام:

ن���ظ���م���ت �جل����ام����ع����ة �لأم����ري����ك����ي����ة يف 
مر�س  ح��ول  توعية  حملة  �لإم�����ار�ت 
من  كل  مع  بالتعاون  �لثدي  �شرطان 
م��رك��ز خ��دم��ات ن��ق��ل �ل���دم و�لأب��ح��اث 
ب��ال�����ش��ارق��ة �ل���ت���اب���ع ل�������وز�رة �ل�����ش��ح��ة 
يف  �لتخ�ش�شي  �ل��ك��ن��دي  و�مل�شت�شفى 
دبي و�لقافلة �لوردية وذلك بالتز�من 
ل�شرطان  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��وع��ي��ة  �شهر  م��ع 
نظمت  �لتي  �حلملة  وتهدف  �لثدي. 
زي����ادة  �إىل  ب���دب���ي  يف ح����رم �جل��ام��ع��ة 
�ل��وع��ي ح��ول م��ر���س ���ش��رط��ان �لثدي 
و�لك���ت�������ش���اف �مل���ب���ك���ر ل����ه و�ل��ت��ع��ري��ف 
كيفية  و����ش���رح  وع���الج���ه  ب���اأع���ر�����ش���ه 
�ل�شيد�ت  وت�شجيع  �ل��ذ�ت��ي  �لفح�س 
على ��شتمر�رية عمل �لفح�س �لذ�تي 
و�أه���م���ي���ت���ه يف �ل���وق���اي���ة م����ن �مل���ر����س 
وت�شحيح بع�س �لعتقاد�ت �خلاطئة 
ع���ن �مل���ر����س وت��وج��ي��ه �ل�����ش��ي��د�ت �إىل 
برب�مج  �ملتخ�ش�شة  �لطبية  �مل��ر�ك��ز 
�ل��ت�����ش��خ��ي�����س و�مل�����ش��ح و�ل���ع���الج حتى 
و�حل��د  �مل��ر���س  على  �ل�شيطرة  ميكن 
م���ن �ن���ت�������ش���اره يف �مل��ج��ت��م��ع. و�أع�����رب 
�لدكتور مثنى غني عبد �لرز�ق رئي�س 
عن  �لإم���ار�ت  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
باأن ت�شت�شيف �جلامعة مثل  �ل�شعادة 
ه����ذه �حل��م��ل��ة ك��ون��ه��ا ج�����زء� مكمال 
وم���ه���م���ا يف ح���ي���اة �ل��ط��ل��ب��ة وف��ر���ش��ة 
�لتطوعية  �لأع��م��ال  على  لتدريبهم 
و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة. وت����ق����دم����ت ع���و�ط���ف 

�حلمادي م�شوؤولة بنوك �لدم �ملتنقلة 
ومن�شقه حمالت �لتربع بالدم مبركز 
و�لتقدير  بال�شكر  �ل��دم  نقل  خدمات 
و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل���د�ع���م���ة  �جل���ه���ات  �إىل 
�لذين  بالدم  �ملتربعني  و�إىل  للمركز 

يتربعون بدمهم لإنقاذ حياة مر�شى 
ومكوناته  �لدم  وتوفري  يعرفونهم  ل 
يف �حلالت �لطارئة و�مل�شتعجلة �لتي 

حتتاج �ىل نقل دم ب�شفه م�شتمرة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال �ل����دك����ت����ور ح��ي��در 

�لكندي  �مل�شت�شفى  م��دي��ر  �ل��زب��ي��دي 
هذه  دعم  يف  �مل�شاركة  �إن  �لتخ�ش�شي 
�مل���ب���ادرة �ل��ه��ام��ة ه���و ج���زء ك��ب��ري من 
باعتبارها  �مل�شت�شفى  ��شرت�تيجيات 
حدثا عامليا يتعني على جميع �جلهود 
حممد  وذك���ر  �أج��ل��ه.  م��ن  تتكاتف  �أن 
�لعامة  �لعالقات  م�شوؤول  �لربزجني 
�لتخ�ش�شي  �ل��ك��ن��دي  �مل�شت�شفى  يف 
لهذه  مبكر  ب�شكل  �لتح�شري  مت  �ن��ه 
�لفعالية حيث �أ�شندت مهمة �لتوعية 
خل���رية �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني �ل��ط��ب��ي��ني ومت 
لتنا�شب  بعناية  مو�شوعاتها  �ختيار 
�ل��ط��الب  م��ن  ممكنة  �شريحة  �أو���ش��ع 
�لتفاعل  بحجم  �شعادته  عن  ..معرب� 
�لالفت بني �لطالب و�ملتخ�ش�شني يف 

�جلانب �لتوعوي. 

خلل عطلة عيد الأ�ضحى 

�سرط���ة راأ�س اخليم���ة تخ��ال���ف 447 �سي������ارة وحتتج����ز 58

جمل�س اأبوظبي للتعليم يتبنى �سبكة تكنولوجية مبتكرة

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�شهدت ر�أ�س �خليمة خالل عطلة عيد �لأ�شحى 
�مل����رور  �د�رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ت��ف��ت��ي�����س  �مل���ب���ارك ح��م��ل��ة 
�ملركزية  للعمليات  �لعامة  ب���الد�رة  و�ل��دوري��ات 
�أ�شفرت  ر�أ�س �خليمة  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة  يف 
عن ت�شجيل 447 خمالفة و�حتجاز 58 مركبة 
مثل  متنوعة  ملخالفات  �شائقيها  �رتكاب  ب�شبب 
ق��ي��ادة �ل�����ش��ي��ارة بطي�س وت��ه��ور ، �ل��ق��ي��ادة ب��دون 
 ، �أرق���ام  ل��وح��ات  ب��دون  �شيارة  ،��شتخد�م  رخ�شة 

وتلوين �لزجاج بن�شبة تزيد على �مل�شموح به.
نائب  �ل��ن��وب��ي حم��م��د  �لعميد حم��م��د  �أو���ش��ح  و 

ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة ب����اأن �حلملة 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  ت��اأت��ي  �مل���روري���ة  �لتفتي�شية 
قائد عام �ل�شرطة �لذي يوؤكد دوماً على �شرورة 
تطبيق �إ�شرت�تيجية ، و مبادر�ت وز�رة �لد�خلية 
لتح�شني �شالمة �لطرق، وفر�س �شلطة �لقانون 
ن��ت��ائ��ج �يجابية  مل��ا يف ذل���ك م��ن   ، ع��ل��ى �ل�����ش��ارع 
�مل��روري و�لتقليل  تتمثل يف �حلد من �لزدح��ام 
من �حلو�دث �ملرورية و عدد �لوفيات وذلك هو 

�لهدف �لأ�شا�شي من تلك �حلملة . 
�لأم��ور م�شوؤولية  �أولياء  �لنوبي  �لعميد   وحمل 
يرتكبها  �لتي  �ل��ت��ج��اوز�ت  و  �مل��روري��ة  �ملخالفات 
�أبناوؤهم، لأنهم يف غفلة عنهم وعما يقومون به 

من ت�شرفات م�شري� �ىل �أن بع�س �أولياء �لأمور 
ي��ع��ل��م��ون مب��ا ي��ق��وم ب��ه �أب���ن���اوؤه���م م��ن ت�شرفات 
خمالفة للقانون ول يحركون �شاكناً لردعهم �أو 

تقومي �شلوكهم وت�شرفاتهم .
ون��ا���ش��د ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خليمة 
جميع �أولياء �لأمور �إىل �شرورة متابعة �أبنائهم 
وم���ر�ق���ب���ة ت�����ش��رف��ات��ه��م وم����ا ي���ق���وم���ون ب���ه من 
زج��اج  تلوين  يف  متمثلة  مبركباتهم  خمالفات 
�إزعاجا و خطر�ً  ي�شكل  و تزويدها مبا   ، �ملركبة 
�لقيادة  ف�شاًل  �لطريق،  م�شتخدمي  كافة  على 
بدون رخ�شة قيادة و بطي�س و تهور، و ممار�شة 
حياتهم  على  خطر�  ت�شكل  ��شتعر��شية  حركات 

�لنوبي  �لعميد حممد  و�أك��د  �لآخ��ري��ن.   وحياة 
ب��اأن �حلمالت  �ل�شرطة،  ع��ام  قائد  نائب  حممد 
�لتفتي�شية م�شتمرة وب�شكل يومي يف كافة �شو�رع 
و طرق �لإمارة ل�شبط �مل�شتهرتين و�ملخالفني، 
منا�شد�  منهم  �ملتجاوزين  �ل�شائقني  وخمالفة 
ك��اف��ة �ل�����ش��ائ��ق��ني و م�����ش��ت��خ��دم��ي �ل��ط��ري��ق �إىل 
����ش���رورة �ل��ت��ق��ي��د ب��ك��اف��ة �لأن���ظ���م���ة و�ل��ق��و�ن��ني 
�ملرورية وعدم جتاوزها ، ملا يف ذلك من حمافظة 
على �أرو�حهم و �أرو�ح �لآخرين وممتلكاتهم، كما 
دعا �إىل نوع من �لتعاون بني خمتلف �لقطاعات 
جمتمع  نحو  �ملتكاملة  �ملنظومة  �إىل  للو�شول 

�آمن و م�شتقر وخال من �حلو�دث �ملرورية. 

•• دبي-وام:

�أعلنت �شركة �شي�شكو �م�س عن تبني 
خ��دم��ات  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�لتطبيقات �لو��شعة و��س من �شي�شكو 
يف جميع مد�ر�س �أبوظبي �حلكومية 

�لبالغ عددها 270 مدر�شة.
وت�شاعد خدمات �لتطبيقات �لو��شعة 
من �شي�شكو جمل�س �أبوظبي للتعليم 
على بناء وتنمية �شبكته �ملو�شعة من 
خ����الل ت��ب��ن��ي جم��م��وع��ة م���ن ح��ل��ول 
و�ن  �لو��شعة  �ملنطقة  �شبكة  حت�شني 
�شبكة  ع��رب  �لتطبيقات  ت�شرع  �لتي 
��شت�شافة  وت��وف��ر  �لو��شعة  �ملنطقة 
حم���ل���ي���ة خل������دم������ات ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�ل��ف��رع��ي��ة  �مل���ك���ات���ب  �مل���ع���ل���وم���ات يف 
�مل�شتخدمني  جت����ارب  م��ن  وحت�����ش��ن 

�ملتعلقة  �مل�شكالت  وتقلل  �لنهائيني 
ب��ع��ر���س �ل���ن���ط���اق �ل�������رتددي وزم���ن 
�لو�شول. وقال معايل �لدكتور مغري 
جمل�س  ع��ام  مدير  �خلييلي  خمي�س 

�شر�كتنا  تعترب   .. للتعليم  �أبوظبي 
مهمة  �شي�شكو  م��ع  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  �شعي  لأن 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  �إىل 

�لتعليمية يف �إمارة �أبوظبي �شيتو�كب 
مع تطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة 
�ملوؤ�ش�شات  ودع���م  �لتعليم  لتح�شني 
مبا  �لتدري�شية  و�لهيئات  �لتعليمية 

�لتنمية  �أه�����د�ف  حت��ق��ي��ق  يف  ي�شهم 
�ل���وط���ن���ي���ة ����ش���م���ن �أع����ل����ى �مل���ع���اي���ري 
يتبع  �ملجل�س  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لعاملية. 
�خ��ت��ي��ار  يف  وو����ش��ع��ا  ���ش��ام��ال  منهجا 
م����زود �حل��ل��ول وي���اأخ���ذ يف �لع��ت��ب��ار 
ري�������ادة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�إم���ك���ان���ي���ات 
�ملالية  و�ل�����ش��ح��ة  و�ل���دع���م  �خل��دم��ة 
�لإقليمي  و�لل��ت��ز�م  �ل�شريك  وق��وة 
و����ش���م���ع���ة �لق���ت�������ش���اد و�إم���ك���ان���ي���ات 
�خلدمة..معترب�  م�شتوى  �تفاقيات 
�لعنا�شر  ك��اف��ة  متتلك  �شي�شكو  �أن 
�ملنا�شبة و�لهامة بالن�شبة للمجل�س. 
م���ن ج��ان��ب��ه �أع�����رب م��اي��ك وي�����ش��ت��ون 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س ���ش��ي�����ش��ك��و يف �ل�����ش��رق 
�لأو�شط عن �شروره لختيار جمل�س 
�شي�شكو  ح���ل���ول  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب���وظ���ب���ي 

�لتكنولوجية. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
ر�أ�س �خليمة م�شاء �أم�س �لول..حفل �لع�شاء �لذي �أقامه �ل�شيد �شامل �شلطان 
�لعوبد �آل علي مبنا�شبة زفاف جنله حممد �إىل كرمية �ل�شيد مطر حميد مطر 
�لزعابي . كما ح�شر �حلفل �لذي �أقيم يف �شالة �لكورني�س لالأفر�ح يف مدينة 
ر�أ�س �خليمة عدد من �مل�شوؤولني و�ملدعوين و�أهايل �لعرو�شني. وقدمت فرقة 
�لعياله يف جمعية �بن ماجد للفنون �ل�شعبية و�لفرقة �حلربية خالل �حلفل 

�لأهازيج و�لفنون �لإمار�تية �لرت�ثية �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة. 

•• ال�صارقة-وام:
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�أمرييا ب�شاأن دعوة �ملجل�س �لإ�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة لالنعقاد لدوره �لعادي  �ل�شارقة..مر�شوما 
�ملجل�س  دع���وة  على   2013 ل�شنة   9 رق��م  �مل��ر���ش��وم  ون�����س  �ل��ث��ام��ن.  �لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �لأول 
يوم  �لثامن  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لأول  �ل��ع��ادي  دوره  يف  لالنعقاد  �ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شت�شاري 
�خلمي�س 19 من ذي �حلجة عام 1434 و�ملو�فق 24 �أكتوبر 2013. ون�شت �ملادة �لثانية على �أن 

ينفذ �ملر�شوم من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية. 

حاكم راأ�س اخليمة يح�سر 
حفل زفاف مواطن

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن دعوة 
املجل�س اال�ست�ساري لالإمارة لالنعقاد

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ز�لة  ��شتهدفت  ر�أ�س �خليمة موؤخر� بحملة  بلدية  قامت 
خم��ل��ف��ات �مل��ح��ال �ل��ت��ج��اري��ة و�لأب��ن��ي��ة �مل��و�ج��ه��ة ل��ل�����ش��و�رع 
�ن��ط��الق��ا م���ن �مل�����ش��اع��ي �مل���ب���ذول���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �لبيئة 
و�حلر�س على �ملظهر �لعام . وقال مبارك علي �ل�شام�شي 
رئي�س د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة �ن �حلفاظ على حت�شني 
�حل�شاري  �لتطور  يعك�س  �لإم��ارة  �شو�رع  يف  �لعام  �ملظهر 
�لذي و�شلت �إليه �لإمارة ويعك�س �شورة مريحة لالأهايل 
�ل�����زو�ر. ج���اء ذل���ك مبنا�شبة م�����ش��روع �إد�رة�ل��ه��ن��د���ش��ة و  و 
�لتي  �ملخالفات  باإز�لة  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  بد�ئرة  �ملباين 
لديها  �ل��ت��ي  �لأب��ن��ي��ة  وبع�س  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ح��الت  ترتكبها 

و�جهات على �ل�شو�رع �لرئي�شة و �لفرعية يف �لإمارة وقد 
طالت حمالت �إد�رة �لهند�شة و�ملباين �ل�شرب�ت حيث متت 
�إز�لتها يف �شارع حممد بن �شامل و �ل�شارع �لكويتي و�شارع 
ذك��رت  جهتها  وم��ن  ده���ان.  ومنطقة  �جل��دي��د  �ملعريي�س 
�ملهند�شة عائ�شة دروي�س مدير �إد�رة �لهند�شة و �ملباين �إن 
�ملرعية  �لقو�نني  تطبيق  من  تعفيهم  �ملخالفني  ��شتجابة 
�لعمل  و  �لعام  �ملظهر  على  �حلفاظ  ���ش��رورة  على  و�أك���دت 
على تعزيز �ملنظر �جلمايل يف �ل�شو�رع و �لأحياء �ل�شكنية . 
وقال : �إن �إز�لة �ملخالفات و�ل�شرب�ت ي�شاعد على �لتنظيم 
ويحقق �لأمن و �ل�شالمة �ل�شحية لكونه يوؤدي للتخل�س 
و  �ملمنوعة  �ل�شب�شتو�س  م��ادة  من  �مل�شنوعة  �لأ�شقف  من 

�ل�شارة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

يتم  �لتي  �ل�شيار�ت  مب�شادرة  يق�شي  ق��ر�ر  �خليمة  ر�أ����س  بلدية 
تبلغ  مالية  غ��ر�م��ة  وح���ددت  بيعها  لغر�س  �ل�����ش��و�رع  يف  عر�شها 
1150 درهم مت�شمنة ر�شوم �لنقل �ىل �شبك �حلجز وتت�شاعف 
�ملخالفة يف حال تكر�ر �ملخالفة وهددت بيع �ل�شيارة �لتي يتقاع�س 
�شتة  ع��ن  ت��زي��د  ف��رتة ل  �خل��ال��ف��ة يف غ�شون  ���ش��د�د  �أ�شحابها يف 

�أ�شهر. 
�ملظهر �جلمايل لالإمارة  ب��اأن  �لأ���ش��م  �شعادة حممد �شقر  و�أك��د   
مبينا  �ل��ع��ام  �ملنظر  ت�شويه  وع��دم  �لبيئة  على  باحلفاظ  يق�شي 
لها  �ملخ�ش�شة  غري  �لأماكن  ويف  �ل�شو�رع  يف  �ل�شيار�ت  �إيقاف  �ن 

ي�شيء �إىل �ملنظر �لعام و �ملظهر �جلمايل عالوة على �أنه يت�شبب يف 
حدوث �إرباك يف حركة �ل�شري ويكون �شببا يف وقوع حو�دث تلحق 

�شرر� باملو�طنني و �ملقيمني.
وتابع �لأ�شم �ن �لبلدية ت�شتند يف قر�رها ب�شاأن حظر بيع �ل�شيار�ت 
على قارعة �لطرق �لعامة �إىل �لنظام رقم )1( لعام 2009 �لذي 

يت�شمن ذلك �حلظر .
ومن جانبه ذكر خليفة �ملكتوم مدير �إد�رة �ل�شحة �لعامة بد�ئرة 
�ل��ب��ل��دي��ة مل��ج��ل��ة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب����اأن تطبيق �حل��ظ��ر ي��اأت��ي 
�جلمايل  �لطابع  على  �ملحافظة  و  �لعامة  �لنظافة  على  للحفاظ 
لالإمارة مو�شحا �ن د�ئرة �لبلدية وبعد حمالت مكثفة للتوعية 
�لظاهرة  ه��ذه  على  للق�شاء  تنفيذية  �آلية  �عتمدت  �ل�شاأن  بهذ� 

وتتلخ�س هذه �لآلية يف حجز �ل�شيار�ت �ملخالفة يف �شبك �لبلدية 
�ل��ذي يق�شي  �مل��ادة رقم )9( من �لنظام �ملعمول به  ��شتناد� على 
ر�شوم  درهماً  وخم�شون  ومئة  دره��م  �أل��ف  مببلغ  �ملخالف  بتغرمي 
تاريخ  �أ�شبوع من  �لغر�مة خالل  �ل�شيارة ويف حال عدم دفع  نقل 
�ملخالفة يتم حت�شيل ر�شم �إ�شايف قدره ع�شرة در�هم عن كل يوم 

تاأخري.
يحق  كما  �ل��غ��ر�م��ة  تت�شاعف  �ملخالفة  ت��ك��ر�ر  ح��ال  يف  و�أ����ش���اف: 
�ل�شيارة  م��ال��ك  يقم  مل  �إذ  علني  م���ز�د  يف  �ل�����ش��ي��ارة  بيع  للبلدية 
�مل�شتحقات  وت�شديد  �شهور  �شتة  خ��الل  �لبلدية  د�ئ��رة  مبر�جعة 
�ملالية عليه وهذ� لينفذ قبل �لإعالن عن موعد �لبيع يف �ل�شحف 

�ملحلية ليكون مالك �ل�شيارة على علم بذلك.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 
��شتقبلت �مل�شت�شفيات و�لوحد�ت �ل�شحية �لتابعة 
عيد  �ج���ازة  خ��الل  �لطبية  �خليمة  ر�أ����س  ملنطقة 
7305 م��ر�ج��ع��ا ع��ن طريق  �مل��ب��ارك  �لأ���ش��ح��ى 
�شقر  م�شت�شفيات  م��ن  ك��ل  يف  �حل����و�دث  �أق�����ش��ام 

وعبيد�هلل و�شعم �إ�شافة �إىل �ملر�كز �ل�شحية.
وقال �لدكتور يا�شر عي�شى �لنعيمي مدير منطقة 
ر�أ�س �خليمة �لطبية �إن �لكو�در �لطبية باملنطقة 
ظلت على �أهبة �ل�شتعد�د طو�ل فرتة �لإجازة يف 
�لفرتة من 11 �إىل 19 �كتوبر �حلايل مو�شحا 

ل�  �ل���الزم���ة  �ل�شحية  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي  �أن����ه مت 
�مل���ر�ج���ع���ني م���ن خ��الل  �أ���ش��خ��ا���س م���ن   2701
�ملر�كز �ل�شحية وهي مركز ر�أ�س �خليمة �ل�شحي 
ومركز �لرم�س �ل�شحي ومركز �جلزيرة �ل�شحي 
�ل�شحي  �لدقد�قة  �ل�شحي ومركز  ومركز كدرة 
ومركز �ملنيعي �ل�شحي ومركز �ملعمورة �ل�شحي.

ونوه �إىل �أنه مت �أي�شا تقدمي �خلدمات �ل�شحية 
4604 مر�جعا من خالل �أق�شام �حلو�دث يف كل 
من م�شت�شفى �شقر وعبيد �هلل وم�شت�شفى �شعم 
حيث بلغ �ملر�جعون حلو�دث �شقر 2442 م�شابا 
 63 90 حالة ولدة.)  �إ�شافة �إىل  973 �أطفال 

موطن – 27 و�فد ( . �أما م�شت�شفى �بر�هيم بن 
حمد �لعبيد �هلل فقد بلغ عدد �ملر�جعني للحو�دث 
1295 م�شابا.. فيما ��شتقبل حو�دث م�شت�شفى 

�شعم 867 م�شاب.
و�أ�شار �لنعيمي �إىل �أن �لعمل يف �إجازة �لعيد كان 
على فرتتني �شباحية وم�شائية مبر�كز �لرعاية 
بامل�شت�شفيات  �شاعة   24 م���د�ر  وع��ل��ى  �ل�شحية 
ع��دد  �أن  �إىل  �أ����ش���ارت  �لإح�������ش���اء�ت  �أن  م��و���ش��ح��ا 
�مل��ر�ج��ع��ني �أك���ر بكثري م��ق��ارن��ة مب��ر�ج��ع��ي عيد 

�لفطر من و�لذي بلغ 2442 مر�جعا.

•• دبي-وام:

يف  و�ل��ت��دري��ب  لال�شت�شار�ت  �لنه�شة  مركز  نظم 
مع  بالتعاون  دب��ي  يف  �لن�شائية  �لنه�شة  جمعية 
عنو�ن  حتت  �م�س..برناجما  �لوطنية  �ل�شكوك 
�لربنامج  ي��اأت��ي   . �أ�شرتك  مل�شتقبل  ماليا  خطط 
�ل���ذي ع��ق��د يف م��ق��ر �جل��م��ع��ي��ة..���ش��م��ن �مل���ب���ادر�ت 
و�لرب�مج �لهادفة �لتي تعدها وتطلقها �جلمعية 
�لعائلي  لدعم وتعزيز �لرت�بط �لأ�شري و�لأم��ان 
�ملجتمع  يف  �لأوىل  �ل���ن���و�ة  �لأ����ش���رة  �أن  ب��اع��ت��ب��ار 

كوكبة  �لربنامج  يف  �شارك   . �لأول  �لدفاع  وخ��ط 
من �لقياد�ت �لن�شائية وقطاعات �ملر�أة يف �لدولة 
م��دي��رة مركز  �حل��اي  ع��ف��ر�ء  فاعل �شم  بح�شور 
�لنعيمي  وثريا  و�لتدريب  لال�شت�شار�ت  �لنه�شة 
�أخ�شائية برنامج �إدخاري من �ل�شكوك �لوطنية 
و����ش���ارة �مل���ال م��دي��رة �ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة. و�فتتح 
ر�غب  و�ئ��ل  وقدمها  �أعدها  مبحا�شرة  �لربنامج 
م��ن �ل�����ش��ك��وك �ل��وط��ن��ي��ة �أو����ش���ح خ��الل��ه��ا �أهمية 
خارطة  باعتباره  �لأ���ش��رة  ل��دى  �مل��ايل  �لتخطيط 
�حتياجات  لتغطية  �ملايل  �لإنفاق  لتنظيم  طريق 

�لأ�شرة .. م�شري� �إىل حماور �لتخطيط وبرجميته 
وفقا للدخل �خلا�س بكل �أ�شرة مع �لرتكيز على 
تو�زن �لإنفاق مع �لدخل �ملايل لدى �لأ�شرة بحيث 
ل يتعدى �لإن��ف��اق �شقف �ل��دخ��ل ق��در �لإم��ك��ان . 
و�لتي من  �لأ�شرة  �إىل حتديات  �ملحا�شر  وتطرق 
�لتعامل مع  وكيفية  و�ل��ق��رو���س  �ل��دي��ون  �أب��رزه��ا 
�لتحديات بحكمة وتخطيط و�لتقليل منها  هذه 
وجت��ن��ب��ه��ا ب��ق��در �مل�����ش��ت��ط��اع ب��ج��ان��ب ت��ن��اول ح�شن 
برنامج  و�إع���د�د  وت��و�زن��ه ور�شم  �مل��ايل  �لتخطيط 

�شهري �أو �شنوي �أو دوري. 

اأمريكية االإمارات تنظم حملة توعية حول مر�س �سرطان الثدي

بلدية راأ�س اخليمة حتفز املحال التجارية 
النظيفة للتخل�س من املخلفات

درهم غرامة والبيع بعد 6 اأ�ضهر   1150

بلدية راأ�س اخليمة حتظر بيع ال�سيارات على قارعة الطرق 

مراجعا مل�ست�سفيات راأ�س اخليمة يف عطلة العيد  7305

ن�سائية دبي وال�سكوك الوطنية تطلقان برنامج 
خطط ماليا مل�ستقبل اأ�سرتك 
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جمموعة بريد االإمارات تطلق حملة �سحية يف عجمان
خالل  من  معه  و�لتفاعل  �ملحلي  �ملجتمع  �جت��اه  وم�شوؤوليتنا 
�أنه  ، و�أ�شاف  خمتلف �لأن�شطة �لتي نقيمها تعبري�ً عن ذلك 
يجب �أن تكون �ل�شحة حمور �لهتمام �لأ�شا�شي لكل �شخ�س، 
�لأم��ر����س  �كت�شاف  يف  �مل�شاعدة  �ملنتظمة  للفحو�س  وميكن 
�مل�شاهمة يف تنظيم مثل  �ملهم  �إنه من  �ل�شبب  �لكامنة، ولهذ� 

هذه �حلمالت �ل�شحية .
ومن جهته قال �لدكتور��شانارو عبد �لغفور على نود حث كل 
�شخ�س لال�شتفادة من �لفر�س �لتي تقدمها �حلمالت �لطبية 
و�حل�شول على �ل�شت�شارة �لطبية حتى لو كان ل يعاين من 
�ل�شكري  �لعلل و�لأمر��س مثل  للوقاية من  �أي مر�س ولكن 

و�أمر��س �لقلب.

•• عجمان-الفجر:

�أطلقت جمموعة بريد �لإمار�ت بالتعاون مع مركز �بن �شينا 
ت��وع��ي��ة �شحية جم��ان��ي��ة ع��ل��ى م��دى  ب��ع��ج��م��ان حملة  �ل��ط��ب��ي 
��شبوعني يف مكتب بريد عجمان �ملركزي ، حيث مكن �لزو�ر 

و�ملر�جعني �ل�شتفادة من �خلدمات �ل�شحية �ملقدمة يومياً .
وقد �فتتح هذه �حلملة �ل�شيد حممد حمد دلو�ن مدير مكتب 
بريد عجمان ، بح�شور �لدكتور��شانارو عبد �لغفور على رئي�س 
جمل�س �إد�رة مركز �بن �شينا �لطبي و�ل�شيد �شيخ حممد علي 
مدير عام مركز �بن �شينا �لطبي بعجمان وعدد من موظفني 

مكتب بريد عجمان �ملركزي ومر�جعي �ملكتب.

وقد �شهدت �حلملة منذ �نطالقها �إقباًل كبري�ً وترحيباً من 
�ملحيطة  �ملنطقة  �لإم��ار�ت و�لقاطنني يف  قبل مر�جعي بريد 
مبكتب بريد عجمان �ملركزي معربني عن �شكرهم و�متنانهم 
لربيد �لمار�ت على هذه �للفتة �لكرمية. حيث كان �أطباء و 
لتقدمي  �ل�شتعد�د  �أمت  على  �لطبي  �شينا  �بن  مركز  موظفي 
�ل�شت�شار�ت �لطبية �ملجانية و�إجر�ء فحو�شات �لدم وغريها 
�ل�شكر ون�شبة  �لأخ��رى، و�لتي ت�شمل فح�س  �لفحو�شات  من 
�لدهون �لز�ئدة يف �جل�شم، ومن ثم و�شف �لعالج �ملنا�شب �إن 

كان �شرورياً. 
ملجموعة  بالوكالة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حلو�شني  فهد  وق��ال 
حر�شنا  من  �نطالقاً  تاأتي  �حلملة  ه��ذه  �إن  �لإم����ار�ت،  بريد 

الوطني للوثائق والبحوث ي�سارك يف جيتك�س 2013 مبحا�سرات وور�س عمل وباإجنازاته التقنية والذكية

% جمارك دبي تعر�س بتقنيات العامل االفرتا�سي جتربة حتولها اإىل اأول دائرة حكومية ذكية 100 
•• دبي-الفجر:

ع�����ر������ش�����ت ج�������م�������ارك دب����������ي ع���رب 
جيتك�س  م��ع��ر���س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
�إىل  �ل��ت��ح��ول  يف  جتربتها   2013
�أول د�ئرة حكومية ذكية 100%، 
من خالل �إطالق خدمات �حلكومة 
�لذكية مطلع �شهر �أكتوبر �حلايل، 
تكتِف  مل  �شاملة  تطوير  عملية  يف 
ب��ت��وف��ري �خل���دم���ات ع���رب �ل��ه��و�ت��ف 
باإجر�ء  قامت  بل  فح�شب،  �ملتنقلة 
�ل���الزم���ة لتلقي  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  ك��اف��ة 
طلبات �خلدمة من �ملتعاملني على 
مد�ر �ل�شاعة طيلة �أيام �لأ�شبوع دون 
ت��وق��ف، و�ل��ب��دء ب���اإج���ر�ء�ت تقدمي 
للمتعاملني  �مل��ط��ل��وب��ة  �خل���دم���ات 
فور تلقي �لطلبات، عرب نظام ذكي 
يتيح  د�خليا،  تطويره  مت  للمتابعة 
ل��ل��م��وظ��ف��ني �مل��ع��ن��ي��ني ت��ل��ق��ي تلك 
�لطلبات بو��شطة هو�تفهم �لذكية 
مت  حيث  مبا�شرة،  بتنفيذها  للبدء 
ت��وف��ري ك��اف��ة �خل��دم��ات �جلمركية 
�لتي تقدمها جمارك دبي وعددها 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  على  خ��دم��ة   19
م���ب���ا����ش���رة ل��ت��ع��م��ل وف����ق����اً ل��ل��ن��ظ��ام 

�جلديد. 

م�����ش��وق ي��ع��ت��م��د و����ش���ائ���ل �ل��ت�����ش��ل��ي��ة 
�حل�شول  للزو�ر  ويتيح  و�لرتفيه، 

على جو�ئز مميزة .
منف�شل  جناح  تخ�شي�س  مت  قد  و 
�لذكية  �حلكومة  خ��دم��ات  لعر�س 
موقع  يف  �لتقنيات  ه��ذه  بو��شطة 
مم��ي��ز جل���م���ارك دب����ي يف �مل��ع��ر���س، 
�مل�شاركة مبن�شة �شمن  �إىل  �إ�شافة 
ج��ن��اح ح��ك��وم��ة دب���ي �ل��ذك��ي��ة د�خ��ل 
قاعات �لعر�س، حيث يوفر �جلناح 
فر�شة لطالع كافة دو�ئر حكومة 
دبي على جتربة �لتحول �إىل د�ئرة 
ذك��ي��ة وت��ق��دمي خ��ربة ج��م��ارك دبي 

و�ع���ت���م���دت ج���م���ارك دب����ي ت��ق��ن��ي��ات 
زو�ر  �ل���ذك���ي���ة لط�������الع  �ل���ع���ر����س 
�ملعر�س على �إجنازها بالتحول �إىل 
�أول د�ئرة حكومية ذكية 100%، 
ح��ي��ث ي��ت��اح ل���ل���زو�ر �ل��ت��ع��رف على 
�خل�����دم�����ات �جل�����دي�����دة ب���و�����ش���ط���ة 
��شتخد�م  ع��رب  �ملتنقلة،  هو�تفهم 
ملخاطبة  �لعاملية  �لتقنيات  �أح���دث 
�ل���ع���امل �لف����رت������ش����ي، م���ن خ��الل 
من  ميكنهم  خا�س  تطبيق  تنزيل 
روؤي�����ة ك��اف��ة �مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ب��ي��ان��ات 
�مل���ت���ع���ل���ق���ة ب����اخل����دم����ات �جل����دي����دة 
ومبجمل عمل جمارك دبي، بعر�س 

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  ي�����ش��ارك 
جيتك�س  م��ع��ر���س  يف  و�ل���ب���ح���وث 
2013 �لدويل �لذي يقام يف دبي 
بعدد من ور�س �لعمل و�ملحا�شر�ت 
�ل���ي���وم���ي���ة �ل����ت����ي ت����اأت����ي يف �إط�����ار 
يقدمها  �لتي  وخدماته  �إجن��از�ت��ه 
�لتقنية  و�لأج��ه��زة  �لو�شائل  ع��رب 
هذه  مو��شيع  وتت�شل  و�ل��ذك��ي��ة، 
كاأر�شيف  بتخ�ش�شاته  �لأن�����ش��ط��ة 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة  وط��ن��ي 
�مل��ت��ح��دة، وح��اف��ظ ل��ذ�ك��رة �لوطن 

وحار�س عليها.
وي���ق���دم �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  ب���وز�رة  و�لبحوث 
ع������دد�ً   )2013 )ج���ي���ت���ك�������س  يف 
م���ن �إجن����از�ت����ه �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�ل��ذك��ي��ة 
بتخ�ش�شه،  �ملت�شلة  �مل��ج��الت  يف 

جم����ل����د�ت )ي����وم����ي����ات �ل�������ش���ي���وخ( 
�إل���ك���رتون���ي���اً ع��ل��ى ه���و�ت���ف �آي���ف���ون 
�للوحية،  �لآيباد  و�أجهزة  �لذكية، 
وي��ت��ي��ح ه���ذ� �ل��ت��ط��ب��ي��ق �لإم��ك��ان��ي��ة 
�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة م���ع �مل�����ادة �مل��ع��رو���ش��ة، 
�مل��ع��ل��وم��ة  �إىل  �ل���و����ش���ول  ف��ي��م��ك��ن 
�أو  �ملو�شوع،  ح�شب  فيها  �ملطلوبة 

�لتاريخ، �أو �مل�شدر بدقة و�شرعة.
�لتفاعلية  �لتقنية  مت تطبيق هذه 
ع��ل��ى  �لأوىل  ل���ل���م���رة  �حل����دي����ث����ة 
�لتي  �ل�شيوخ(  )يوميات  جمموعة 
للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز  �أ���ش��دره��ا 
و�لبحوث يف ثمانية ع�شر جملد�ً: 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��وم��ي��ات 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��وم��ي��ات 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  يوميات 

حممد بن ز�يد �آل نهيان

 2013 للتقنية  جيتك�س  �أ���ش��ب��وع 
م���������ش����روع ت���ن���ظ���ي���م �لأر�����ش����ي����ف����ات 
عن  يك�شف  برنامج  يف  �حلكومية، 
يف  يتبعها  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  منهجية 
�إح�شائية  وب��ي��ان��ات  �مل�����ش��روع،  ه��ذ� 
ع��ن��ه، و�ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ع��ام��ة ل��ل��زي��ار�ت 
زي������ارة،   160 ع���ل���ى  ز�دت  �ل���ت���ي 
و�أهم �ملعوقات، و�حللول �ملقرتحة 
لتذليل �ل�شعوبات، ويعر�س �أي�شاً 
نظمها  �ل��ت��ي  �لتدريبية  �ل����دور�ت 
�إىل  بامل�شروع،  عالقة  ولها  �ملركز 

جانب �خلطط �مل�شتقبلية.
و���ش��م��ن �أن�����ش��ط��ت��ه ي�����ش��ل��ط �مل��رك��ز 
�ملثالية  �مل��و����ش��ف��ات  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
مل��ب��ن��ى �لأر�����ش����ي����ف؛ م�����وؤك�����د�ً ع��ل��ى 
������ش�����رورة �حل�������ذر م����ن �لأخ����ط����ار 
�ل���ك���ب���رية يف م���ب���اين �لأر����ش���ي���ف���ات 
كاخللل يف �لإن�شاء�ت و�لتجهيز�ت، 
و�حل������ر�ئ������ق، و�ل���ف���ي�������ش���ان���ات وم���ا 

ف��ي��ع��ر���س يف ج��ن��اح��ه ب���ر�م���ج عن 
�ل��ن�����ش��ر �لإل�����ك�����رتوين، وع����ن �شري 
�ل���ع���م���ل يف �مل����رك����ز، وم�������ش���اري���ع���ه، 
و�إ�����ش����د�ر�ت����ه، وج���ه���وده يف جم��ال 
�لتحول �إىل �لأر�شفة �لإلكرتونية، 
جم���م���وع���ة  �إت������اح������ة  ج����ان����ب  �إىل 
�إ�شد�ر�ته �حلديثة �إلكرتونياً، كما 
�إلكرتونياً،  ت�شفحها  فر�شة  يتيح 
و����ش���ر�ئ���ه���ا، وت�����ش��م��ل �إ�����ش����د�ر�ت����ه 
جم��م��وع��ة م���ن �ل��ك��ت��ب �حل��دي��ث��ة، 
و�أب�����رزه�����ا: ز�ي�����د رج����ل ب��ن��ى �أم����ة، 
يوميات �ل�شيوخ، ذكريات �لإمار�ت، 
�أيامنا �خلو�يل،  كل  �لإمار�تيون.. 
ذكريات �شبه جزيرة �لعرب، �لهند 
و�لإم������������ار�ت.. �ح���ت���ف���اء ب�����ش��د�ق��ة 

�أ�شطورية، وغريها. 
وع��رب��ي��اً  حم��ل��ي��اً  �لأوىل  ول��ل��م��رة 
ي��ح��ق��ق �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق 
ت�شفح  �إمكانية  للقر�ء  و�لبحوث 

ي���وم���ي���ات ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن 
ب���ن حم��م��د �آل م��ك��ت��وم  و�ح��ت��ف��اء 
مب�������ش���ارك���ت���ه مب���ع���ر����س ج��ي��ت��ك�����س 
�ملركز لزو�ر جناحه  2013 يتيح 
�أي�����ام �مل��ع��ر���س فر�شة  ع��ل��ى م����د�ر 
ت��ن��زي��ل ه���ذه �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات جم��ان��اً.  
وي���ع���ر����س ج���ن���اح �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي 
للوثائق و�لبحوث برناجماً خا�شاً 
ب��الأر���ش��ف��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة، و�أح���دث 
يربز  كما  فيها،  �ملتبعة  �لأ�شاليب 
�أهميتها يف تو�شيع �حليز �ملكاين يف 
ظل �لتز�يد �ملطرد حلجم �لوثائق، 
و�لو�شول  ت�شنيفها،  �شهولة  ويف 
عليها  و�ملحافظة  و�إتاحتها،  �إليها، 
م��ن �ل��ت��ل��ف و�ل�����ش��ي��اع، م��ع ت��اأك��ي��د 
�أه��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �لأر���ش��ي��ف 

�لورقي �لتقليدي �أي�شاً.
وي����ع����ر�����س �مل�����رك�����ز ع���ل���ى ���ش��ا���ش��ة 
�ل���ع���ر����س يف ج��ن��اح��ه �مل�������ش���ارك يف 

-ط���ل���ب �حل�������ش���ول ع���ل���ى ب��رن��ام��ج 
�ع����ت����م����اد �ل����ع����م����الء �ل��������ذي ي���وف���ر 
للعمالء �ملوؤهلني م�شتوى �أعلى من 

�خلدمات و�حلو�فز.
-ط����ل����ب �حل�������ش���ول ع���ل���ى رخ�����ش��ة 
�جلمركية  �مل�����ش��ت��ودع��ات  ����ش��ت��خ��د�م 
دفع  تاأجيل  مع  �لب�شائع  لتخزين 

�لر�شوم �جلمركية موؤقتاً.      
-طلب ت�شجيل �لعالمات �لتجارية 

للحماية من �لغ�س و�لتقليد. 
�لتخلي�س  على  �حل�شول  طلب   -
للت�شدير  �جل��م��رك��ي��ة  و�ل��ب��ي��ان��ات 
و�ل����ش���ت���ري�د و�ل���ع���ب���ور و�ل��ت��ح��وي��ل 

و�لإدخال �ملوؤقت. 
- ط���ل���ب �حل�������ش���ول ع���ل���ى ���ش��ه��ادة 
ت��خ��ل��ي�����س �ل��ر���ش��وم ج��م��رك��ي��ة على    

�ملركبات.
- ط��ل��ب �حل�������ش���ول ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة 

لت�شجيل بيان �ل�شحنة �ملانفي�شت 
 و لئحة بيانات �ل�شحنات من �أجل 

�لت�شدير. 
�جلمركية  �لتاأمينات  �إع��ادة  -طلب 
ل����ش���رتد�د �لأم������و�ل �مل���ودع���ة على 
�لأو����ش���اع  ح��ال��ة  �لأم���ان���ة يف  �شبيل 

�ملعلقة للر�شوم �جلمركية.
�ق��رت�ح  �أو  ل��ق��ر�ر  ��شتئناف  -طلب 

لهم يف هذ� �ملجال، وتبادل �خلرب�ت 
ك��ذل��ك ع���رب �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ج��ه��ود 
�ل��دو�ئ��ر �حلكومية و�إجن��از�ت��ه��ا يف 

تقدمي خدمات �حلكومة �لذكية.
يف  �مل�شاركون  �ملعر�س  يف  ويتو�جد 
خلدمات  �ل�شاملة  �لتطوير  عملية 
�لذكية، لتقدمي �شرح  جمارك دبي 
ل���ل���زو�ر و�ل��ع��ار���ش��ني ع���ن م��ر�ح��ل 
�ل��ذك��ي��ة،  �حل���ك���وم���ة  �إىل  �ل���ت���ح���ول 
�بتد�ء من ت�شكيل جلنة عليا تتفرع 
لإجن��از  خمت�شة  فنية  جل��ان  عنها 
حكومية  د�ئ����رة  �أول  �إىل  �ل��ت��ح��ول 
بو�شع خطة مف�شلة  م��رور�ً  ذكية، 
حتدد مهام �لعمل لتحقيق �لإجناز 
خالل 100 يوم، و�شوًل �إىل �إ�شر�ك 
من  �لتطوير  عملية  يف  �ملتعاملني 
�ملف�شلة  لقنو�تهم  ��شتبيان  خ��الل 
يف تلقي �خلدمات، ليتوج ذلك كله 
�لذكية  �حلكومة  خدمات  باإطالق 

خالل فرتة قيا�شية.
وت�����ش��م��ل �خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي 
ت��ق��دم��ه��ا ج���م���ارك دب����ي ب��و����ش��ط��ة 

�لهو�تف �ملتنقلة 19 خدمة هي:
على  للح�شول  �لت�شجيل  -ط��ل��ب 
للمتعاملني  ي��ت��ي��ح  ج��م��رك��ي  رم����ز 

ممار�شة �لأعمال مع جمارك دبي.

�شابهها، وتاليف مثل هذه �لكو�رث 
بو�شع خطة �لتح�شري ملو�جهتها، 
مبعد�ت  �لأر�شيف  قاعات  وجتهيز 
ت��ك��ون  ل��ل��ح��ري��ق، و�أن  ق��اب��ل��ة  غ���ري 
�ل�����رف�����وف و�لأب�������������و�ب م���ع���دن���ي���ة، 
وب���اأج���ه���زة �لإن������ذ�ر �مل��ب��ك��ر، وم���و�د 

�لإط���ف���اء، و�لأخ����ذ ب��ع��ني �لع��ت��ب��ار 
�لكهربائية،  �ل��ت��م��دي��د�ت  �شالمة 
برناجماً  �ملركز  وغريها. ويعر�س 
�ملتبعة  �ل��ع��م��ل  �إج�������ر�ء�ت  ي��ر���ش��د 
�لأر�شيف  با�شتالم  ب��دء�ً  �ملركز  يف 
�حلكومي، ثم �ل�شل�شلة �لأر�شيفية 

�لفرز  �لتالية:  بالعمليات  �ملتمثلة 
و�لإت���الف،  و�حل��ف��ظ،  و�لفهر�شة، 
و�ل���ت�������ش���وي���ر �ل�������ش���وئ���ي، و�إت����اح����ة 
�لأر������ش�����ي�����ف مل�����ن ي����ري����د �لط������الع 
ع��ل��ي��ه م���ن ب��اح��ث��ني وغ���ريه���م من 

�مل�شتفيدين.

�شادر عن د�ئرة جمارك دبي.
-طلب �حل�شول على ر�أي خمت�س 
ل���ت���ق���دمي �مل���������ش����ورة و�ل���ت���و����ش���ي���ات 

و�لن�شائح �إىل �لعمالء.        
-ط����ل����ب �حل�������ش���ول ع���ل���ى ر����ش���ائ���ل 
�ل��ر�غ��ب��ني  للمتعاملني  و���ش��ه��اد�ت 
بال�شتف�شار عن �شجل معامالتهم.

-ط����ل����ب �حل���������ش����ول ع���ل���ى ت��ق��ري��ر 
ع���ن �مل���ع���ام���الت م���ن ق�����ش��م خ��دم��ة 
تفا�شيل  ي��ت�����ش��م��ن  �ل��ع��م��الء  دع���م 
�أو حالة  �ل�����ش��اب��ق��ة  �مل��ع��ام��الت  ع��ن 

�ملعامالت �جلارية.

دور�ت  ع���ل���ى  �حل���������ش����ول  -ط����ل����ب 
�لذين  �لتوعية و�لتدريب للعمالء 
�ملعلومات حول  يريدون مزيد من 

قو�عد و�أنظمة جمارك دبي.
-ت��ق��دمي �ل�����ش��ك��اوى و�لق���رت�ح���ات 
د�ئ��رة  خدمات  عن  و�ل�شتف�شار�ت 

جمارك دبي. 
-تقدمي �ملعلومات من خالل خدمة 
ر�فد �إىل جمارك دبي بغية �حلفاظ 
ومكافحة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��الم��ة  ع��ل��ى 

�لف�شاد و�ملمار�شات �مل�شبوهة. 
-ط����ل����ب ت���دق���ي���ق ج���م���رك���ي ي��ت��ي��ح 

تقرير  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  للمتعامل 
حل���رك���ة ب�����ش��ائ��ع��ه وف�����ق ���ش��ج��الت 

جمارك دبي.
-طلب ت�شجيل وكالة جتارية يتيح 
حلماية  �شكوى  ت��ق��دمي  للمتعامل 

حقوق �لوكالة.
خدمة  �لعام  �ملدير  مع  -�لتو��شل 
مع  للتو��شل  م��ب��ا���ش��رة  ق��ن��اة  تتيح 

�ملدير �لعام.
-ط�����ل�����ب ت���ف���ت���ي�������س خ�����دم�����ة ت��ت��ي��ح 
لتفتي�س  م��وع��د  ح��ج��ز  للمتعامل 

�شحناته.

املجل�س الوطني االحتادي ي�سارك يف معر�س جيتك�س 2013 
•• دبي-وام:

 33 �ل��دورة  ت�شارك �لأمانة �لعامة للمجل�س �لوطني �لحت��ادي بفعاليات 
2013 �لذي بد�أت �م�س يف مركز دبي �لتجاري  ملعر�س جيتك�س للتقنية 
�لعاملي بهدف �لتعريف بالرب�مج و�لنظم �لإلكرتونية �ملطبقة يف �ملجل�س 
لتعزيز �لتو��شل مع جميع �شر�ئح �ملجتمع ون�شر �لثقافة �لربملانية وتقدمي 

�أف�شل دعم لأجهزة �ملجل�س.
�أ�شبوع جيتك�س للتقنية  �مل�شاركة يف معر�س  وحتر�س �لأمانة �لعامة على 
وب��ر�م��ج تطويرية  م��ن خطط  للتعريف مب��ا لديها  م��ن فر�شة  ي��وف��ره  مل��ا 
�إجناز جميع ما يتعلق بعمل �ملجل�س  �إىل  لأنظمتها �للكرتونية و�لهادفة 
�لأخ���رى  و�ل��ربمل��ان��ات  م��ع �جل��م��ه��ور  �ملجل�س  ت��و����ش��ل  لتعزيز  �ل��ك��رتون��ي��ا 
و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة يف �لدولة وت�شهيل عملية تو��شل �لأع�شاء مع �لأمانة 

�لعامة ومع �جلمهور يف خمتلف �إمار�ت �لدولة.
�لحت���ادي حر�س  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ر  �أح��م��د  و�أك���د معايل حممد 
�لت�����ش��الت  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيات  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  �ملجل�س 
�لتفاعلية وت�شهل �لتو��شل مع خمتلف فعاليات �ملجتمع وت�شجع �ملو�طنني 
على �لتعبري عن وجهات نظرهم حول �أعمال ون�شاطات �ملجل�س و�إ�شر�كهم 
�ملختلفة  و�آر�ئ��ه��م  مالحظاتهم  تلقي  خ��الل  م��ن  �لت�شريعية  �لعملية  يف 
�لتي من خاللها ميكن تكوين روؤية  باعتبارهم م�شدر� مهما للمعلومات 
توجيهات  تنفيذ  على  يعمل  �ملجل�س  �إن  وق��ال  �ملجل�س.  تدعم عمل  �شاملة 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �شاحب 
ب�شاأن تفعيل دور �ملجل�س �لت�شريعي و�لرقابي و�ل�شيا�شي من خالل توظيف 

�لعامة وذلك لتجاوز  �لأع�شاء و�لأمانه  و�لتعاون عن بعد بني  باجتاهني 
�ملعاون �لربملاين �ملخ�ش�س  �أن برنامج  �إىل  حاجز �ملكان و�لزمان.. م�شري� 
لأع�شاء �ملجل�س �لذي �شيتم �طالقه مع بد�ية دور �لنعقاد �لعادي �لثالث 
للف�شل �لت�شريعي �خلام�س ع�شر ياأتي �شمن جهود �لأمانة �لعامة �لهادفة 
بو�بة  حتديث  خ��الل  م��ن  �ملجل�س  لأع�شا  �ملقدمة  �خل��دم��ات  تطوير  �إىل 
�لأع�شاء على �ملوقع �للكرتوين للمجل�س وزيادة فعاليتها لتوفري خمتلف 
�ملعلومات و�لوثائق �لتي ت�شاعدهم على �لقيام بعملهم �لت�شريعي و�لرقابي 

ويف جمال �لدبوما�شية �لربملانية.
و�أ�شاف �إن مبادرة �حلكومة �لذكية �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�حلكومية  للجهات  حافز�  وت�شكل  و�لتطوير  و�لبحث  �لبتكار  ت�شجع  �هلل 
كافة.  �لإم��ك��ان��ات  له  �لعامة وت�شخر  �لأم��ان��ة  له  ت�شعى  وه��ذ� ما  ل��الإب��د�ع 
وتوفر �لأمانة �لعامة كل ما يحتاجه �لع�شو من دعم فني �شو�ء من خالل 
موقع �ملجل�س �أو �لبو�بة �للكرتونية �لتي من خاللها يتم �لتو��شل �لد�ئم 
مع �لأمانة �لعامة ونظام دورة �ملعلومات �لذي يتم فيه تخزين وت�شنيف 
�لإد�ر�ت  �ملنتجة من  �إىل جانب  �لأخ��رى  �ملوؤ�ش�شات  �ل��و�ردة من  �لدر��شات 
�لبحث و��شرتجاع  لت�شهيل عملية  �ملكتبة  بالأمانة وربطه بنظام  �لبحثية 
باملعلومات  �ملن�شة  �إم���د�د  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي  �ملن�شة  دع��م  ون��ظ��ام  �ملعلومة 
و�لبيانات �لأ�شا�شية عن �أع�شاء �ملجل�س لزيادة كفاءة وفعالية �ملن�شة �أثناء 
�لربملاين حيث  �ملكنز  و   .. �لإلكرتونية  �ملكتبة  ونظام  �لربملانية  �ملناق�شات 
يعد �ملجل�س �لوطني �لحتادي من بني �أكر برملانات دول �ملنطقة تطبيقا 
لأدو�ت �لتقنيات و�لرب�مج �لربملانية �ملتميزة وخدمة �لتجول �للكرتوين 

جميع �لقنو�ت �لالزمة وباأحدث �لأ�شاليب لت�شهيل تو��شل �ملو�طنني مع 
�ل��الزم  و�تخاذ  و�حتياجاتهم  مبتطلباتهم  و�لتعريف  و�لأع�شاء  �ملجل�س 
�أح��دث  �قتناء  �إىل  د�ئ��م��ا  ت�شعى  �لعامة  �لأم��ان��ة  �أن  على  و���ش��دد  �شاأنها.  يف 
ي�شهل عمل  �ملرحلة مبا  ملو�كبة متطلبات  و�لأجهزة �للكرتونية  �لرب�مج 
عرب  �ملجل�س  مع  و�لتو��شل  �لتفاعل  �إىل  �جلمهور  د�عيا  �ملجل�س  �أج��ه��زة 
زيارة موقع �ملجل�س على �لإنرتنت حيث ي�شتطيع �لز�ئر للموقع �ل�شتفادة 
بر�أيك  �شارك  �أبرزها خدمة  و�لتي من  �ملوقع  �لتي يوفرها  من �خلدمات 
�شعادة  قال  جانبه  من   . �ل�شكاوى  تقدمي  وخدمة  �لأع�شاء  مع  تو��شل  و 
�لوطني �لحتادي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �ملزروعي  �شامل  �لدكتور حممد 
�إىل �لربملان  �لو�شول  �لعامة تعمل وفق روؤية موؤ�ش�شية بهدف  �إن �لأمانة 
�ل��ك��رتوين .. مو�شحا  �لل��ك��رتوين م��ن خ��الل تنفيذ �خل��ط��ط �إىل و�ق���ع 
متطلبات  مع  �لتو�فق  للمجل�س  �للكرتوين  �ملوقع  ت�شميم  يف  روع��ي  �أن��ه 
�أية ر�شالة ترد  �جلمهور و�للتز�م مببد�أ �ل�شفافية و�حلر�س على حتويل 

�إىل موقع �ملجل�س �إىل �لأجهزة �ملعنية.
�لإلكرتوين مبا  �نتهت من حتديث موقعها  �لعامة  �لأمانة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
مو�شحا  �حلكومية  �لل��ك��رتون��ي��ة  للمو�قع  �لقيا�شية  �مل��ع��اي��ري  م��ع  يتفق 
ج�شر�  ليكون  �للكرتوين  �ملوقع  تطوير  على  با�شتمر�ر  يجري  �لعمل  �أن 
و�شر�ئح  ف��ئ��ات  وك��اف��ة  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  ب��ني  �ل��د�ئ��م  �لتو��شل  ج�شور  م��ن 
�ملجتمع. ونوه �ملزروعي �إىل �أنه مت تنفيذ منظومة �لكرتونية تدعم �لعمل 
�للكرتوين لالأع�شاء يف �لربملان ومنظومات مكتبية ومعلوماتية بحثية 
ويجري  �ملنا�شب  �لوقت  يف  �ل�شحيحة  للمعلومات  �لو�شول  يف  لدعمهم 
و�لتبادلية  �لتفاعلية  و�مل�����ش��ارك��ة  �لت�����ش��ال  عمليات  تطوير  على  �لعمل 

يف مبنى �ملجل�س لتعزيز �لتو��شل مع جميع �شر�ئح �ملجتمع ون�شر �لثقافة 
برنامج  ويوفر  و�خت�شا�شاته.  �ملجل�س  بدور  �جلمهور  وتعريف  �لربملانية 
�نعقادها  �أث��ن��اء  �جلل�شة  لرئي�س  �ملبا�شر  �ل��ربمل��اين  �ل��دع��م  �ملن�شة  خدمة 
ويعترب برنامج �مل�شبطة �لإلكرتونية مكمال لنظامي حتويل �ل�شوت �إىل 
�لكتاب  برنامج  ويعر�س  �لإلكرتوين.  �لربملان  برنامج  و�جلل�شات يف  ن�س 
�للكرتوين - �أي بوك - �مللفات على �شكل كتاب �لكرتوين جاذب للقارىء 
من حيث �ل�شكل و�شهولة �لقر�ءة و�لت�شفح بالإ�شافة �إىل �إمكانيات تكبري 

�ل�شفحات و�لن�شو�س و�لبحث عن معلومة �أو كلمة معينة.
و �ملعاون �لربملاين وهو بو�بة �لكرتونية خم�ش�شة لأع�شاء �ملجل�س لتمكنهم 
من �لطالع على كافة �لن�شاطات �لربملانية من جل�شات و�جتماعات جلان 
و�أ�شئلة ومو�شوعات عامة وفعاليات برملانية و�أور�ق ودر��شات برملانية كما 
يوفر �أ�شاليب تنظيمية ملتابعة وت�شهيل عمل �لع�شو د�خل �ملجل�س وخارجه. 
�أجهزة  مع  �ملتو�فقة  �لأوىل  بن�شختيه  �للكرتوين  �ملوبايل  تطبيق  ويوفر 
�يباد و�ي فون و�ملتوفر على متجر �أبل و�لثانية �ملتو�فقة مع �أجهزة �ندرويد 
�لوطني  �ملجل�س  �أخ��ب��ار  متابعة  للجمهور  �شتور  بلية  متجر  على  �ملتوفر 
�آخر �ل�شور  �أع�شائه وت�شكيالت جلانه كما ميكن �لطالع على  �لحت��ادي 
و�لفيديوهات �ملتعلقة بن�شاطات �ملجل�س. وبهدف تعزيز تو��شل �ملجل�س مع 
كافة �شر�ئح وقطاعات �ملجتمع مبختلف قنو�ت �لتو��شل وو�شائل �لت�شال 
�شفحته  �لتويرت  موقع  على  �شفحته  جانب  �إىل  �ملجل�س  �أطلق  �حلديثة 
لت�شكل  �شنوية  �لربع  �لحت��ادي  �لوطني  و�أ���ش��در جملة  ب��وك  �لفي�س  على 
نافذة مهمة ملتابعة مناق�شات �ملجل�س حتت �لقبة لإثر�ء �مل�شاركة �ل�شيا�شية 

و�لثقافة و�حلياة �لربملانية يف وطننا �لعزيز.

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
    اعالن رقم 2013/511 بالن�سر

عبد�لرحيم حممود   / لال�شثمار  وبن حرمل  نايل  �شركة   : �ملدعى 
�لعنو�ن:  للزهور  �خلليج  ل��وؤل��وؤة  موؤ�ش�شة  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  خليل 
بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد يوم �لثنني 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها  م��وع��د�   2013/10/21 �مل��و�ف��ق 
يف  �لكائنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة 
�لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة بالرد 
و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة 

�يام من تاريخ ت�شلم �لعالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1103 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  عبد�حلميد  �حل�شن  وحيد  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لرخام  �لبالط  لعمال  برييد  ليمتيد 
لعمال  برييد  ليمتيد  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية    م�شتحقات  �لدعوى: 
�لبالط و�لرخام �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/23 
�شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
بن  حممد  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام 
ز�يد - مزيد مول   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1883 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  جرو  ح�شكو  خليل  م�شطفى  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لت�شليح  �شتوب  بت 
�ل�شيار�ت  لت�شليح  �شتوب  �عالنه/بت  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
 2013/10/23 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول    مزيد   - ز�يد 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2068 عم جز- م ع-ب- اأظ

حمل  عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  مياه  مانيك  �لدين  مدعي/��شالم 
�لمار�ت  �جلن�شية:  و�لتكييف  �لكهربائية  �لدو�ت  لت�شليح  �ر�شاد  حممد 
�ر�شاد  حممد  �عالنه/حمل  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لتكييف  �لكهربائية  �لدو�ت  لت�شليح 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/10/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  �لعمالية مدينة حممد  �ملحكمة 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/29
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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القرية العاملية الوجهة االأكرث اإ�ستقطابا للزوار خالل احتفاالت العيد يف 
كويك  �لأوروب��ي��ة  و�ل��رو�ئ��ع  جمنيفيكو  ذ�  و�رن�شت 
ت�����ش��ي��ن��ج ولع���ب���ي �ل�����ش��ريك ف��ق��د مت��ك��ن��و� م���ن �أد�ء 
بينما  �ل�شغار  قلوب  و�أ�شر  عالية  بحرفية  �أدو�ره��م 
�لر�ق�شة  �ل��ن��اف��ورة  بعرو�س  �لعيد  فرحة  �أكتملت 

و�لألعاب �لنارية.
وتتنوع �ملطاعم و�لأك�شاك يف �لقرية �لعاملية لتقدم 
�ل�شعبية  �لأط���ب���اق  ت�شم  ع��دي��دة  خ���ي���ار�ت  ل��ل��ز�ئ��ر 

و�لتقليدية و�حللويات و�ملو�ئد �لعاملية.
ملا تقدمه من  �ملتخ�ش�شة متفردة  �لأك�شاك  وتبقى 
و�أ�شناف  ونكهات  وم��ذ�ق��ات  وم�شروبات  م��اأك��ولت 
كالفو�كه  و�ل��ب��ل��د�ن  �لأق��ال��ي��م  بها  �أ�شتهرت  خا�شة 

�لتايلندية و�شاي �لكرك و�لبطاطا �لرتكية.

�لنجاح  م��دى  ر���ش��د  م��ن  متكنا  للز�ئرين  �لكبرية 
�لعرو�س  جانب  �إىل  �خليال  جزيرة  حققته  �ل��ذي 
�أول  منها  بع�س  �شجل  حيث  �ملو�شم  لهذ�  �لثقافية 
ظهور يف �ملنطقة وجزيرة �خليال �مل�شممة و�مل�شغلة 
من قبل جمموعة ميلورز من �ململكة �ملتحدة تاأتي 

على قائمة �أف�شل معلم ترفيهي لهذ� �ملو�شم.
و�لفعاليات  �لرتفيه  من  �أج��و�ء  و�شط  �إن��ه  و�أ�شاف 
ت��ن��ق��ل �ل�����زو�ر ب���ني �مل��ن��ط��ق��ة �ل��رتف��ي��ه��ي��ة �جل��دي��دة 
جلزيرة �خليال وم�شاهدة جمموعة كبرية من �أبرز 
�لعرو�س �لثقافية و�لرت�ثية �شممت جميعها لتزيد 
�لعيد  �إحتفالت  خ��الل  و�ل�شغار  �لكبار  بهجة  من 
�لكوميدي  �لإ�شرت�يل  �لعر�س  خالل  ومن  دبي  يف 

•• دبي-وام: 

�إ�شتقطبت �لقرية �لعاملية 500 �ألف ز�ئر خالل 
�لأيام �لع�شرة �ملا�شية خا�شة يف �إجازة عيد �لأ�شحى 

�ملبارك.
ومن �ملتوقع �أن ت�شهد �لقرية �لعاملية زيادة يف عدد 
ب�شبب  وذل��ك  �ملقبلة  �لقليلة  �لأ�شهر  خ��الل  �ل��زو�ر 
�جلدول �حلافل وما ت�شمه هذه �لفرتة من �أن�شطة 
�لإحتفالت  �إىل  �إ�شافة  ثقافية  وعرو�س  وفعاليات 
�خلا�شة و�لرب�مج �لرتفيهية �ملخ�ش�شة لالأطفال.

�لتنفيذي  �لرئي�س  عي�شى  ب��ن  ح�شني  �أح��م��د  و�أك���د 
�لأعد�د  �أنه من خالل  �لعاملية  �لقرية  للعمليات يف 

انطالق فعاليات االأ�سبوع الوردي يف اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية اليوم

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يطلق تطبيقا اإلكرتونيا عرب االأجهزة الذكية

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق �ليوم فعاليات �لأ�شبوع �لوردي �لذي تنظمه �أكادميية فاطمة بنت 
لدعم  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  يف  مقرها  يف  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك 
وقاية وتوعية �لن�شاء ب�شرطان �لثدي وتعزيز منط �حلياة �ل�شحي لديهن 

وت�شتمر ثالثة 3 �أيام وذلك على فرتتني �شباحية وم�شائية.
وياأتي تنظيم فعاليات �لأ�شبوع �لوردي يف �إطار �هتمام �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�ملر�أة يف  �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة بدعم ثقافة 
جميع �ملجالت ومنها جمال �ل�شحة و�لريا�شة وزيادة وعي �لن�شاء باأهمية 

�لوقاية من �لأمر��س لأن �ملر�أة تعترب عمود �لأ�شرة.
كما تعك�س فعاليات �لأ�شبوع �لوردي �هتمام �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�شة جمل�س �إد�رة �أكادميية فاطمة بنت مبارك بالريا�شة 
�لن�شائية وحر�شها على حتقيق �أهد�ف �لأكادميية و�لتي تتمثل يف تعزيز 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لريا�شية للمر�أة يف دولة  �مل�شاركة  �أهمية زيادة 
�لريا�شة  جم��ال  يف  �مل���ر�أة  ثقافة  تنمية  يف  ت�شاعد  �لتي  �لفعاليات  ودع��م 
�مل�شاركة  �لن�شاء حول فو�ئد  �إد�رة �لأكادميية من خالل تثقيف  تاأمل  كما 

كما تقام فعاليات خريية لن�شر �لوعي باأهمية �حلدث وجمع �لأمو�ل ودعم 
جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان.

وقالت �لدكتورة �أمنيات �لهاجري ع�شو جمل�س �إد�رة �أكادمية فاطمة بنت 
مبارك ومدير د�ئرة �ل�شحة �لعامة و �لأبحاث بهيئة �ل�شحة _ �أبوظبي �إن 
�لأ�شبوع �لوردي هو �حلدث �لرئي�شي يف تقومينا لهذ� �ملو�شم.. ونحن ندعو 
للم�شاركة  �ملفيدة و�لن�شمام  �لريا�شية  �ملبادرة  �لن�شاء لغتنام هذه  كافة 
يف هذ� �حلدث �ملهم من �أجل تعزيز �لوعي ب�شرطان �لثدي كما ن�شجعهن 
على �أن يجعلن �مل�شاركة خطوة من �أجل �لإنطالق بثقة نحو حياة �شحية 
تعتمد على ممار�شة �لريا�شة �لبدنية. و�أ�شافت �إن هذ� �حلدث يقام بف�شل 
بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ة  وه��ي  �لعالقة  ذ�ت  �جل��ه��ات  جهود  وتوحيد  ت�شافر 
مبارك للريا�شة �لن�شائية وهيئة �ل�شحة �أبوظي ونادي �أبوظبي �لريا�شي 
من �أجل ن�شر �لثقافة �ل�شحية و�عتمادها يف �حلياة �ليومية و�لعملية لدى 

�أكرب عدد ممكن من �لن�شاء و�لفتيات يف �إمارة �أبوظبي.
�لريا�شة  �أن ممار�شة  �ل��ه��اج��ري  �أم��ن��ي��ات  �ل��دك��ت��ورة  �أو���ش��ح��ت  م��ن جانبها 
عام  ب�شكل  �ل�شرطان  �لإ�شابة مبر�س  �لوقاية من  فعال يف  ب�شكل  ت�شاهم 

ومر�س �شرطان �لثدي ب�شكل خا�س ح�شب ما �أثبتته �لدر��شات �حلديثة.
�إن  �لريا�شي  �أبوظبي  �لبدنية يف نادي  �للياقة  وقالت بول تي�شدل مديرة 

�لريا�شي  �لأد�ء  جم��ال  يف  �مل�شتمر  و  �لفعلي  �لنمو  حتقق  ب��اأن  �لريا�شية 
للمر�أة.

و�أو�شحت �إد�رة �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية �أن فعاليات 
وذلك  �لثدي  ب�شرطان  للتوعية  �لوطنية  �حلملة  تدعم  �ل��وردي  �لأ�شبوع 
و�ملجال  �لريا�شي  �أبوظبي  ون��ادي  �أبوظبي  يف  �ل�شحة  هيئة  مع  بالتعاون 
مفتوح �أمام �لن�شاء من كافة �لفئات �لعمرية للم�شاركة يف هذه �لفعاليات 
و�لن�شاء  �ل�شباحية  �لفرتة  يف  و�ملد�ر�س  �جلامعة  طالبات  ت�شتهدف  �لتي 

�لعامالت وربات �ملنازل يف �لفرتة �مل�شائية.
وتت�شمن فعاليات �لأ�شبوع �لوردي لأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
�لن�شائية باقة متنوعة من ف�شول �للياقة �لبدنية �ملجانية عالية �جلودة 
بقيادة مدربات متميز�ت وموؤهالت ب�شكل كامل من نادي �أبوظبي �لريا�شي 
لتقدمي  �أب��وظ��ب��ي  �ل�شحة  هيئة  م��ن  ��شت�شاريات  طبيبات  �شتتو�جد  كما 

�مل�شورة ب�شاأن �حلياة �ل�شحية و�أهمية �لفح�س �لذ�تي.
و�شيتم �أي�شا تقدمي وجبة فطور �شحية جلميع �مل�شاركات من �لطالبات يف 
�لفرتة �ل�شباحية ثم يتم تقدمي ندوتني طبيتني حول �لتوعية ب�شرطان 
�لثدي يوميا .. ندوة يف �لفرتة �ل�شباحية و�أخرى يف �لفرتة �مل�شائية طيلة 
�لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  لأكادميية  �ل��وردي  �لأ�شبوع  فرتة 

لأكادميية  �لريا�شي  �ل���وردي  �لأ���ش��ب��وع  يف  فعالة  م�شاركة  �شيقدم  �ل��ن��ادي 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية حيث �شتقوم مدربات خبري�ت من 
با�شم  تعرف  وم��ا  ومنها  �لبدنية  �للياقة  يف  ح�ش�س  ع��دة  بتقدمي  �لنادي 
�لبيالتي�س وهي تنمي �لإر�دة وتعود بالفائدة على جميع �ملتدربات وت�شاهم 
ين�شط  وهو  �ملكافحة  مترين  وكذلك  للج�شم  �لأ�شا�شية  �لقوة  حت�شني  يف 
�جل�شم خا�شة �لقلب وبر�مج �أخرى م�شتوحاة من فنون �لدفاع عن �لنف�س 
�لزومبا  وكذلك  مالئمة  مو�شيقى  �أنغام  على  و�لتايكوندو  �لكار�تيه  مثل 
�لتي حت�شن �حلالة �جل�شدية و�لنف�شية للم�شاركات وبر�مج عديدة �أخرى 
يف فنون �للياقة �لبدنية مثل �ليوغا �لتي ت�شاعد على تنقية �جل�شم وتوفري 
�آل ما�شي  �شو�شن  �لدكتورة  . وقالت  �لتحمل  �لبدنية و�لقدرة على  �لقوة 
�لطبية  �للجنة  ورئي�شة  �ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جلمعية  �لعام  �لأمني 
و�لتوعية يف �لقافلة �لوردية .. نحن فخورون جد� باإنطالق هذ� �حلدث 
يقطع  وه��ذ�  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  من  بدعم 
�شوطا طويال للم�شاعدة يف تعزيز عمل وجهود �لقافلة �لوردية يف �أبوظبي 
.. فالأ�شبوع �لوردي مبادرة ممتازة جت�شد روح �مل�شاركة و�لهتمام ب�شحة 
�ملر�أة وتعزيز �لوعي ب�شرطان �لثدي من خالل �لريا�شة وهو ر�شالة ر�ئعة 
ومنقذة للحياة يتم �إر�شالها �إىل �لن�شاء يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

•• اأبوظبي-وام:

يوفر  �ل��ذي  �لإل��ك��رتوين  تطبيقه  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  �أط��ل��ق 
�لتي  �خل��ر�ئ��ط  ت�شمل  تفاعلية  وخ��دم��ات  معلومات  و�ملوظفني  للجمهور 

ت�شهل �لو�شول �إىل كامل مر�فق �جلهاز ومعلومات �لت�شال.
و  �لإد�ري����ة  �ملكاتب  مثل  �مل��ح��ددة  �لفئات  �شمن  �لبحث  �ختيار  ميكن  كما 
و  �لأع��الف  توزيع  و مر�كز  �لبيطرية  �لعياد�ت  و  �ملتعاملني  مر�كز خدمة 
حمطات �لري و مر�كز �لأبحاث و �ملخازن و وكذلك رو�بط قنو�ت �لتو��شل 
�لجتماعي �ملختلفة مثل �لفي�س بوك وتويرت وغريها �لتي تن�شر �لأخبار 
ون�شائح دورية حتتوي على �أف�شل �ملمار�شات يف �ملجالت �لغذ�ئية و�لزر�عية. 
وذكر حممد جالل �لري�شي مدير �إد�رة �لت�شال وخدمة �ملجتمع يف �جلهاز 

ي�شهم يف توفري قدر عال من �ل�شفافية و�ملتابعة �لإيجابية. و�أكد �لري�شي �أن 
�لإعالن عن �لتطبيق �لذكي ياأتي كاأحد مبادر�ت �جلهاز �ن�شجاما مع روؤية 
�لقيادة �لر�شيدة بالتوجه �لفعلي نحو �حلكومة �لذكية �لتي تقدم خدماتها 
للجمهور عرب �لهو�تف �ملتحركة و�لأجهزة �لذكية حتقيقا لر�شا �جلمهور 
و�لو�شول �إليهم يف خمتلف �لأماكن وباأحدث و�أب�شط قنو�ت �لتو��شل . من 
جهته �أو�شح عمر �إبر�هيم �لنعيمي مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات و�لت�شالت 
�لتي  �ملتنوعة  �خل��دم��ات  م��ن  �ل�شتفادة  �جل��ه��از  ب��اإم��ك��ان موظفي  ب��ات  �أن��ه 
�لأجهزة  عرب  �لإلكرتونية  �جلهاز  خلدمات  �لإلكرتوين  �لتطبيق  يوفرها 
�حل�شاب  تفا�شيل  و  �لر�تب  معلومات  و  �ل�شخ�شية  �ملعلومات  مثل  �لذكية 
و�ل�شيا�شات  �ل�شكني  �لقر�س  و  �لإج��از�ت  و  و�لن�شرف  �حل�شور  و  �لبنكي 

و�لإجر�ء�ت .

�لبالغات �شد  تقدمي  �أبوظبي من  �إم��ارة  �شكان  �لذكي ميكن  �لتطبيق  �أن 
عرب  موقعها  وحتديد  �ل�شور  �لتقاط  عرب  �لغذ�ئية  �ملمار�شات  �أو  �ملن�شاآت 
�خلر�ئط �لتفاعلية ليقوم �لربنامج بعدها باإن�شاء بالغ لدى جهاز �أبوظبي 
�ملخت�س لتخاذ  �لق�شم  �إىل  ف��ور�  �لبالغ  �شيحيل  و�ل��ذي  �لغذ�ئية  للرقابة 
�لتطبيق �لذكي �شي�شهم يف �لرتقاء مب�شتوى  �أن  �ل��الزم. و�أو�شح  �لإج��ر�ء 
�ل�شالمة �لغذ�ئية وزيادة وعي �مل�شتهلكني باأهمية دور جهاز �أبوظبي للرقابة 
�لغذ�ئية يف حتقيق �ل�شالمة �لغذ�ئية للمجتمع من خالل �ملعلومات �لتي 
�مل�شتهلكني  بني  �لذ�تي  �لتفتي�س  ثقافة  ن�شر  �إىل  �إ�شافة  دوري��ا  بثها  �شيتم 
�أب��وظ��ب��ي بت�شافر ج��ه��ود �مل�����ش��وؤول  وت��دع��ي��م ج��ه��ود �ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف 
و�مل�شتهلك على حد �شو�ء وحتقيق ر�شا �ملتعاملني �لذي ينعك�س �إيجابا على 
�ملتعاملني ما  �ملبا�شر مع  يتيح �لت�شال  �لتطبيق  �لنا�س عموما كون  حياة 

دار الرب توزع 50 مليون درهم م�ساعدات مو�سمية للفقراء واالأ�سر املتعففة داخل الدولة
ذكر خلفان خليفة �ملزروعي رئي�س 
�أن  �لرب  د�ر  �إد�رة جمعية  جمل�س 
و�ملو�شمية  �خل��ريي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
وزعتها  �ل��ت��ي  �لعاجلة  و�لإغ���اث���ة 

��شتفاد  �أك��ت��وب��ر �حل��ايل وق��د  �إىل 
�أل��ف��اً و370   11 �أك��ر من  منها 
�ل���دول���ة، وت�شمن  ب��اأن��ح��اء  �أ���ش��رة 
ت����وزي����ع ه�����ذ� �مل���ب���ل���غ م�����ش��اع��د�ت 
���ش��ه��ري��ة و�أخ������رى م��ق��ط��وع��ة من 
�ل����زك����اة و�ل�������ش���دق���ات وك����ف����ار�ت 
�ل����ي����م����ني و�ل�����ذب�����ائ�����ح و�ل�����ن�����ذور 
�ل�شيف  وم�شروع  �خل��ري  و�أب���و�ب 
و�ل�������ش���دق���ات �جل����اري����ة و�ل��ع��ام��ة 
�لتي قدمتها �جلمعية مل�شتحقيها 
ب���ف���روع �جل��م��ع��ي��ة يف دب���ي ور�أ�����س 
�لأ���ش��ر  �خليمة وع��ج��م��ان وجل��ن��ة 
�لقيوين  باأم  لها  �لتابعة  �ملتعففة 
وبرنامج �أبو�ب �خلري �لذي يذ�ع 
ك��ل ي���وم ج��م��ع��ة ب���اإذ�ع���ة ن���ور دب��ي 
�لرب  د�ر  جمعية  ح�شرياً  وترعاه 
وفقاً  ذلك  وياأتي  �شنو�ت،   7 منذ 
وروؤيتها  �جلمعية  ل�شرت�تيجية 
ت�شبو  �لتي  �أه��د�ف��ه��ا  يحقق  وم��ا 
�إل��ي��ه��ا وت��ع��م��ل لأج��ل��ه��ا م��ن��ذ 35 

عاماً.

ل��الأف��ر�د  �ل��دول��ة  �جلمعية د�خ��ل 
بلغت  و�ملتعففة  �لفقرية  و�لأ���ش��ر 
50 مليون درهم خالل هذ� �لعام 
يناير  �شهر  م��ن  �ب��ت��د�ء   2013

وتذ�كر �ل�شفر و�لإقامات وفو�تري 
�مل�شلمني  وم�����ش��اع��د�ت  �ل��ك��ه��رب��اء 
و�إفطار  قلوبهم(  )�ملوؤلفة  �جلدد 
�ل�����ش��ائ��م��ني وت���وزي���ع �لأ���ش��اح��ي 
وك�شاء �لعيد وتوزيع �ملري �لغذ�ئي 
حملة  عن  �لكهربائية  و�لأج��ه��زة 
و”�شقيا  �إخو�نكم”  على  “بردو� 
�لطعام  �إط��ع��ام  وم�����ش��اري��ع  �ملاء” 
وت��ي�����ش��ري �حل����ج وط��ب��ع م�شحف 

�لرب و�شيانة وبناء منازل.
�مل�شاهمات  �أن  �مل��زروع��ي  و�أ���ش��اف 
�خل���ريي���ة �ل���ع���دي���دة و�مل�����ش��ت��م��رة 
لأه������ل �خل�����ري و�ل������رب م����ن �أب���ن���اء 
عماد  ه��ي  بها  و�ملقيمني  �ل��دول��ة 
م�شاعد�تها  ت��ق��دمي  يف  �جلمعية 
�لإمار�ت  �أن  موؤكد�  للم�شتحقني، 
�أ���ش��ح��اب  م��ن  ق��ي��ادت��ه��ا  ممثلة يف 
�ل�������ش���م���و �ل�������ش���ي���وخ و�مل�������ش���وؤول���ني 
و�أه����ل����ه����ا وه������م ق��������دوة ���ش��احل��ة 
�لذي  و�خل��ريي  �لإن�شاين  للعمل 
�ل��رب  د�ر  جمعية  �إد�رة  ب��ه  ت��ع��ت��ز 

وت��ت��خ��ذ م��ن��ه ن��رب����ش��اً يف ت��ق��دمي 
تعتز  كما  وم�شروعاتها،  �أعمالها 
ب��ال��ث��ق��ة �ل���غ���ال���ي���ة �ل���ت���ي ي��ول��ي��ه��ا 
ل��ه��ا �أه�����ل �لإم���������ار�ت �مل��ت��ربع��ون 
تتلقاه  م��ا  و�أن  ر�شالتها،  لأد�ئ��ه��ا 
�جلمعية من تربعات وم�شاهمات 
ي��ع��زز دوره�����ا يف �ل��ع��م��ل �خل���ريي 
�لبي�شاء  و�شفحتها  و�لإن�����ش��اين 
و�ل��ع��امل��ي��ة،  �ملحلية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
ونحن يف د�ر �لرب ل ندخر جهد�ً 
يف ت���ق���دمي �مل�������ش���اع���د�ت ل��الأ���ش��ر 
و�لأفر�د يف �أي مكان د�خل �لدولة 
م��ع موؤ�ش�شات  ذل��ك  و�ل��ت��ع��اون يف 
�مل��ج��ت��م��ع و�جل��م��ع��ي��ات �لأخ�����رى، 
ون����ا�����ش����د �مل�����ه�����ريي �أه��������ل �خل���ري 
مب�شاعد�تهم  للمبادرة  ب��ال��دول��ة 
د�ر  م�شاريع  لتلبية  وت��ربع��ات��ه��م 
�لرب �خلريية و�لإغاثية �لعاجلة 
ورع��اي��ة �لأي��ت��ام و�لأ���ش��ر �لفقرية 
و�لتعاون  و�ملحتاجني  و�ملتعففة 

�لد�ئم على �لرب و�لتقوى.

ه����ذه  �أن  �مل�������زروع�������ي  و�أو��������ش�������ح 
�شرفه  مت  م��ا  ت�شمل  �مل�����ش��اع��د�ت 
د�خ����ل �ل���دول���ة ل�����ش��ال��ح �لأر�م�����ل 
و�لر�شوم  �ل�شكن  و�إيجار  و�لأيتام 
وم�شاعد�ت  و�مل��د�ر���س  �جلامعية 
�ل��زو�ج وكفالة معلمي وحمفظي 
و�شيانة  �ل��ع��ل��م  وط���الب  �ل���ق���ر�آن 
�مل��ن��ازل و���ش��ر�ء �لأج��ه��زة �لطبية 
ودف�����ع �ل����دي����ات و�����ش����د�د �ل���دي���ون 
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   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/عبد�هلل �شالح 
ميني   - �مل�شجري  حممد 
�شفره  -ج���و�ز  �جلن�شية   
رق�����������������������م)4023000(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/2103344

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل�����دع�����و/روز �ح��م��د 
�م������ري������ك������ا   - حم��������م��������د 
�شفره  -ج���و�ز  �جلن�شية   
رقم)400335116(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/7423102

فقدان جواز �سفرت
�ملدعو/حممد ح�شن  فقد 
ر�شو�ن عبد�لعال - م�شري 
�شفره  -ج���و�ز  �جلن�شية   
رق�����������������������م)2688584(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/3487579

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل�����دع�����و/حم�����م�����د 
 - �حمد  �شيخ  ليت  �ب�شار 
بنغالد�س �جلن�شية   -جو�ز 
رقم)611986(    �شفره 
ت�شليمة  من يجده برجاء 
�ق���رب مركز  �و  ل��ل�����ش��ف��ارة 

�شرطة م�شكرو�ً   

فقدان جواز �سفرت
ف����������ق����������دت �مل������������دع������������وة/
وف������اء ����ش���رف - م��غ��رب��ي��ة 
�جلن�شية   -ج��و�ز �شفرها 
رق�����������������������م)8743674(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/1573389

فريق االإنقاذ ي�سارك يف االأردن بتمرين التعامل مع الكوارث
•• اأبوظبي-وام:

�لإم����ار�ت للبحث  ي��غ��ادر فريق 
و�لإن���ق���اذ �ل��ب��الد ���ش��ب��اح �ل��ي��وم 
�لأردن��ي��ة  �ململكة  �إىل  �لإث��ن��ني 
�ل���ه���ا����ش���م���ي���ة ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
�ل��ك��و�رث  م��ع  �لتعامل  مت��ري��ن 
�لأرب��ع��اء  حتى  ي�شتمر  و�ل���ذي 
�مل��ق��دم حممد  و�أو���ش��ح  �ملقبل. 
قائد  �لأن�����ش��اري  �جلليل  عبد 
�لفريق �أن �لتمرين يهدف �إىل 

تعزيز �لتعاون �مل�شرتك وقيا�س 
�لقوة  نقاط  ومعرفة  �لقدر�ت 
م�شتوى  لتح�شني  و�ل�����ش��ع��ف 

�ل�شتجابة.
وي���������ش����م ف�����ري�����ق �لإم��������������ار�ت 
ل��ل��ب��ح��ث و�لإن�����ق�����اذ ع�����دد� من 
�ل������ك������و�در �ل���وط���ن���ي���ة �مل����درب����ة 
و�مل���وؤه���ل���ة و�مل���ج���ه���زة ب��اأف�����ش��ل 
�مل��ع��د�ت و�لآل���ي���ات و�لأج���ه���زة. 
وت��اأت��ي ه��ذه �مل�����ش��ارك��ة يف �إط��ار 
�مل�شرتك  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون 

و�لأردن  �لإم���ار�ت  فريقي  بني 
ل��ل��ب��ح��ث و�لإن����ق����اذ وجت�����ش��ي��د� 
ل��ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �خل��م�����ش��ي��ة 
للقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 
ب�����ش��اأن �ل��رتك��ي��ز على �أول��وي��ات 
ت����دري����ب وت���اأه���ي���ل �مل��ن��ت�����ش��ب��ني 
و�لأمن و�ل�شالمة وك�شب ثقة 
�مل��ج��ت��م��ع. ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن 
فريق �لبحث و�لإنقاذ يف دولة 
�لإم��������ار�ت دخ����ل �ل��ع��امل��ي��ة من 
�أو�شع �أبو�بها من حيث �لكفاءة 

وتطور �لأد�ء و�ملنجز�ت 
ر�ئد�  يعد منوذجا  وهو 

يف جمالت �لبحث و�لإنقاذ. 

اإنطالق فعاليات ملتقى �سهيل 
البحري االأول اخلمي�س

برعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
 2013-10-24 �لإم��ار�ت تنطلق �خلمي�س  �لدولة رئي�س نادي تر�ث 
فعاليات ملتقي �شهيل �لبحري �لذي تنظمه �د�رة �لأن�شطة بنادي تر�ث 
و�شهيل   .  2013-10-26 �ل�شبت  حتي  فعالياته  وت�شتمر  �لم���ار�ت 
�ملع  م��ن  وه��و   ، وح��ا���ش��ره��ا  ما�شيها  يف  �ل��ع��رب  بطلوعه  ت�شتب�شر  جن��م 
�لنجوم يف �ل�شماء وله عدة م�شميات عند �لعرب ، ي�شميه �لبع�س �لب�شري 
�ليماين و جنم �ليمن و �شهيل �ليماين وهذ� �لنجم كمعظم جنوم �ل�شماء 
يختفي عن �لأنظار فرتة من �ل�شنة ، ثم يعاود �لظهور مرة �أخري تبد�أ 
 30 �أغ�شط�س وحتي منت�شف �لليل  من �شبيحة �لر�بع و�لع�شرين من 
نهاية  �جلنوبي  �لأف���ق  يف  �ل�شم�س  غ��روب  عند  يظهر  �أن  �يل  �شبتمرب، 
�أبناء �جلزيرة �لعربية منذ �لقدم مبطالع �لنجوم  مار�س .   وقد �هتم 
و�لنظر فيها ومعرفه منازلها وذلك لرتباطها بحياتهم �ليومية يف �لليل 
ووقت  �ل�شنة  �لف�شول ف�شول  دخ��ول  يعرفون من خاللها  فهم  و�لنهار 
نزول �لأمطار ووقت �لربد و�حلر. ومن خالل ح�شاب �لنجوم يعرف �أهل 
�لقرى و�ملز�رعون متى يحرثون �أر��شيهم ومتى يبذرون ��شتعد�د� لنزول 
�لبحر يعرفون  �ملطر. و�أهل �لرب يعرفون مو��شم �لرعي و�ل�شفر و�أهل 
�إ�شتعان به �لبحارة �ل�شينيون �ملتوجهون  مو��شم �ل�شيد و�ل�شفر،كذلك 
يتوجهون  �لعر�ق  جنوبي  ثغر  وه��ي  �ري��دو  وكلد�نيو  �جلنوب  بحار  �إىل 
م�شرت�شدين بالنجم �شهيل �لذي كان مبثابة جنم قطبي جنوبي. وكان 
يتوجهون  وه��م  �شهيل  بالنجم  �أي�شاً  ي�شرت�شدون  �ل�شحر�ء  يف  �لعرب 
�شوب �جلنوب وجنم �لريا نحو �ل�شمال كما يدل جنم �شهيل على �لقبلة 
يف بالد �ل�شام .       وت�شتمل فعاليات يوم �خلمي�س علي تنوير �مل�شاركني 
�أخذها يف  عن �لفعالية وتوزيع �جلدول ، وعر�س �لتنبيهات �لتي يجب 
�لإعتبار .    �أما يوم �جلمعة فقد خ�ش�س لدوري كرة �لقدم و�لذي يتكون 
من 6 فرق بنظام �لغالب و�ملغلوب، حيث تتكون كل مبار�ة من �شوطني 
مدة �ل�شوط ع�شرة دقائق، علي �أن تتخلل �ل�شوطني ر�حة مدتها خم�شة 
دقائق .    �أما �مل�شابقات �لثقافية تبد�أ بعد ظهر �جلمعة بعد وجبة �لغد�ء، 
لفيلم  عر�س  يعقبها  �لإمار�تي‘  �لبحري  �ل��رت�ث  عن  ��شئلة  وتت�شمن 
�ل�شكار بعد �شالة �ملغرب ويهدف منه تعليم �لن�شيء علي �شيد �لأ�شماك 

، وهي طريقة تقليدية يف  بال�شباك 
�لإمار�ت .         

 2013/10/26 �ل�شبت  ي��وم  �أم��ا 
فقد خ�ش�س لربنامج �ل�شكار حيث 
�لأ�شماك  ل�شيد  �لعملي  �لتطبيق 
عن طريق �ل�شباك . و�ل�شباك تكون 
بطول 500 مرت طويل وعدد 80 
عمود خ�شبي، طولها يقارب �ملرتين، 
كي يتم تعليق �ل�شباك عليها وغر�شها 
وحتميها  �ل�شباك  لتثبت  ب��الأر���س 

من حركة �لتيار�ت �ملفاجئة .



08 االثنني  -   21  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10925
Monday   21    October   2013  -  Issue No   10925
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يا�شر فتحي للنجارة و�لبال�شرت

رخ�شة رقم:CN 1151468 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/يو�شف �حمد عبد�هلل ح�شن �ملرزوقي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/يو�شف �حمد عبد�هلل ح�شن �ملرزوقي من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/يا�شر فتحي عبد�لو�حد عثمان من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ يا�شر فتحي عبد�لو�حد عثمان من 100% �ىل %49
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1  �ىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/يا�شر فتحي للنجارة و�لبال�شرت
   YASER FATHY CARPENTRY & PLASTERING

�ىل/يا�شر فتحي للنجارة و�لبال�شرت ذ.م.م 
YASER FATHY CARPENTRY & PLASTERING LLC

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

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

العدد 10925 بتاريخ 2013/10/21   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمزن هاجر

رخ�شة رقم:CN 1034065 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شامل خادم حممد �لقبي�شي)%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح عي�شى علي علي بوهندي �حلمادي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1  �ىل 1.32*0.25

تعديل ��شم جتاري:من/خمزن هاجر
   HAJAR STORE

�ىل/�لدلة ملعد�ت حقول �لنفط ذ.م.م 
ALDALLA OILFIELD EQUIPMENT LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي - �شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �ل مكتوم - بناية �شديق حممد ح�شني 
خوري �ىل �بوظبي حممد بن ز�يد �س9 - ق133 - مكتب 1 بناية/�شعيد عمري يو�شف �ملهريي

تعديل ن�شاط/��شافة بيع معد�ت و�جهزة �بار �لنفط و�لغاز �لطبيعي وقطع غيارها - بالتجزئة)4773704(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شات �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية)0910018(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة بالتجزئة)4721033(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة)4630101(

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مرب�طورية لال�شتثمار

رخ�شة رقم:CN 1424218 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/جرب �شعيد �شيف جرب �ل�شويدي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ جرب �شعيد �شيف جرب �ل�شويدي من100% �ىل %40
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد �شيف بن جرب �ل�شويدي )%60(

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 15000000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1  �ىل 0.50*0.17

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�مرب�طورية لال�شتثمار

   EMPIRE INVESTMENT
�ىل/�مرب�طورية لال�شتثمار ذ.م.م 

EMPIRE INVESTMENT LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلطوط �مللونة للهد�يا ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1458352 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عمر علي حممد)%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممود جودت توفيق عمارنه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فتحية عبد�جلليل حممد يو�زي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1  �ىل 1*4
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�خلطوط �مللونة للهد�يا ذ.م.م
   COLOR LINES & GIFT ITEMS LLC

�ىل/�خلطوط �مللونة للهد�يا 
COLOR LINES & GIFT ITEMS

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــلن
�بو �شهاب  �ل�ش�����ادة/ور�شة  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1044698:لت�شليح �ملعد�ت  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �شامل خادم حممد �لقبي�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف منري ناجي علي حممد �لذيباين

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبندر للماكولت 

CN 1026129:ل�شعبية  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �بر�هيم حممد عبد�هلل �ل ب�شر �ملري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل خادم ر��شد خادم �ملهريي

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

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

العدد 10925 بتاريخ 2013/10/21   

اإعــــــــــلن
�لدلة  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1023579:للنقليات �لعامة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �شامل خادم حممد �لقبي�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف منري ناجي علي حممد �لذيباين

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

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

العدد 10925 بتاريخ 2013/10/21   

اإعــــــــــلن
�ملعاون  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لال�شتري�د و�لتجارة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1022075 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
فخر �لدين جابر ح�شني من 24% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف يعقوب حممد و�جد ح�شني

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــلن
�لبو�ب  لتوريد  �ل�ش�����ادة/�ل�شر�ع  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملظالت رخ�شة رقم:CN 1099954 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد ح�شن عبد�لرحيم علي �لنقبي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد ح�شن عبد�لرحيم علي �لنقبي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �مني حممد �شليمان عبد�لهادي)%100(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعلن قبل �ضدور الرتخي�س
بان  �لتجارية  �ل�شوؤون  قطاع   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  بهذ� 

�لرخ�شة �لتجارية رقم:CN 1196847 بال�شم �لتجاري:
وميلكها  �لكهربائية،  و�لرتكيبات  �لتمديد�ت  ل�شالح  فالمينغو  بلو 

�ل�شيد/خالد �شعيد علي حممد �ملحرمي - �مار�ت �جلن�شية
حيث �بدى �ملذكور �عاله رغبته يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

�مار�ت   - �حلو�شني  يو�شف جمعه  لل�شيد/عبد�هلل  �عاله  �ملذكور  تنازل 
�جلن�شية

وذلك قبل �شدور �لرتخي�س
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10925 بتاريخ 2013/10/21   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرت�ث 

للنقليات �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1016264 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10925 بتاريخ 2013/10/21   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ��شد�ف 

CN 1152586:لعمال �لبال�شرت  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يو�شف علي خمي�س خلفان �ملطوع )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمري حممد علي حممد عمري �لر��شدي

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

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

العدد 10925 بتاريخ 2013/10/21   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لروعة لعمال �لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1130241 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10925 بتاريخ 2013/10/21   

اإعــــــــــلن
�لق�شور  �ل�ش�����ادة/حي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1177687:لل�شيانة �لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد حمود حمد �لكتبي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حممد �شعيد جمعه �ملحروقي

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

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

العدد 10925 بتاريخ 2013/10/21   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفر�ت �لخ�شر للمقاولت �لعامة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1160235   قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لفر�ت �لخ�شر للمقاولت �لعامة ذ.م.م 
FURAT GREEN GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/�لفر�ت �لخ�شر لل�شيانة �لعامة ذ.م.م  
ALFURAT GREEN GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي)�لديكور( )9521001(
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4239901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10925 بتاريخ 2013/10/21   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبد�هلل �ملحيمد للنجارة �مل�شلحة

رخ�شة رقم:CN 1158958 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل حممد �ملحيمد من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل حممد �ملحيمد من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شلطان خليفة خمي�س غليظه �لظاهري من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شلطان خليفة خمي�س غليظه �لظاهري من 0% �ىل %51
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.40*0.60
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/عبد�هلل �ملحيمد للنجارة �مل�شلحة
ABDULLAH ALMHIMD INFORCED CARPENTRY

�ىل/عبد�هلل �ملحيمد للنجارة �مل�شلحة ذ.م.م 
ABDULLAH ALMHIMD INFORCED CARPENTRY LLC

ليو�  �لغربية  �ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة  �ىل  م:78  ق:27  يثي  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�ملالك:بلدية �ملنطقة �لغربية - يثي ق:35 مكتب:131

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شمارت مارت �شوبر ماركت
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:SM SMART MART �شمارت مارت  

�ملودعة بالرقم:195356       بتاريخ:2013/7/23 م
با�ش��م:�شمارت مارت �شوبر ماركت

وعنو�نه:�شارع �لنادي �ل�شياحي ، �س.ب: 55440 ، هاتف: 026769287 ، فاك�س: 026769287
�لغري  ل�شالح  �لب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  بالفئة:43  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل )�شوبر 

ماركت(.
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل مثلث هرمي به �ربعة ��شالع حدود باللون �لزرق ود�خل �ل�شكل 
م��ارت حريف  �شمارت  �ل�شكل  د�خ��ل  �لبي�س  باللون   SM �لزرق حرف  باللون  و�شكل  برتقالية  على خلفية 
 )SM( وحريف  SMART MART باللون �لربتقايل وباقي �لحرف باللون �لزرق ويدنوه )س م�(

باللون �لربتقايل .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر 2013 العدد 10925

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جلوبال فاليو لال�شتثمار�ت �لعقارية
  G V P I:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:193270       بتاريخ:2013/6/12 م
با�ش��م:جلوبال فاليو لال�شتثمار�ت �لعقارية

وعنو�نه:�بوظبي م�شفح �ل�شعبية ، �س.ب: 7457 ، هاتف: 026734960 ، فاك�س: 026734970
وتا�شي�شها  �لعقارية  �مل�شروعات  وتطوير  ��شتثمار  بالفئة:36  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

و�د�رتها.
خطوط  يتخللها  د�خلها  �لزرق  باللون  �لر�شية  �لكرة  ل�شكل  جم�شم  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
باللون �لبي�س عر�شية و طولية ود�خلها �شكل مباين و�بر�ج باللون �لرمادي و�ل�شود و�لبي�س ويف منت�شف 

�ل�شكل G V P I باللون �لحمروحتمل �لكرة قاعدة باللون �لرمادي .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر 2013 العدد 10925

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س . �جود خم�س عطور ذ.م.م
  GC GIAN CARLO:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:193133       بتاريخ:2013/6/11 م
با�ش��م:�س . �جود خم�س عطور ذ.م.م

�لم��ار�ت   5342204 فاك�س:   ،  065342201 هاتف:   ،  39890 ���س.ب:   ،  17 رق��م  �شناعية   ، وعنو�نه:�ل�شارقة 
�لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 عطور وزيوت طيارة .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن حرف C وحرف G وم�شجل حتتها كلمة GIAN CARLO باللغة 

�لالتينية .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر 2013 العدد 10925

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 184481     بتاريخ :  31 / 12 / 2012م
با�ش��م:  �شمارجتارد، �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1232 �نتيوك بايك، نا�شفايل، تي �ن 37211-3104 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �أجهزة �ل�شت�شعار �ملخباأة يف ب�شائع �لآخرين للتعقب �لأمني 
و�لتحكم يف �ملوجود�ت و�لتحكم �شد �ل�شرقة؛ �لكتب �لتي حتتوي على �أجهزة ��شت�شعار �لكرتونية خمفية 

للتعقب �لأمني و�لتحكم يف �ملوجود�ت و�لتحكم �شد �ل�شرقة.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

من  معه  يتقاطع  عمودي  خط  ر�شم  وبينهما  بالالتينية   smart guard و�شف �لعالمة:  �لكلمتني 
�لن�شف  �أفقية مقطوعة من  د�ئ��رة �شغرية وعلى جانبيها خطوط  و�أع��اله ر�شم  �لأ�شفل خطني متعرجني 

طويلة من �لأعلى وتق�شر �إىل �لأ�شفل.
على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر 2013 العدد 10925
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�لربيطاين  �لعّمال  حزب  �أن  �لأح��د،  للر�أي،  جديد  ��شتطالع  �أظهر 
�ل��وزر�ء،  رئي�س  بزعامة  �حلاكم  �ملحافظني  ح��زب  على  تقّدمه  و�ّشع 
�أجرته  �ل��ذي  �ل�شتطالع،  ومنح  نقطة.   11 �إىل  ك��ام��ريون،  ديفيد 
%38 من  �لعّمال  )�أوبنيوم( ل�شحيفة )�أوبزيرفر(، حزب  موؤ�ش�شة 
و�شريكه   ،27% �ملحافظني  �لربيطانيني، وحزب  �لناخبني  �أ�شو�ت 
�لأ�شغر يف �حلكومة �لئتالفية حزب �لدميقر�طيني �لأحر�ر 9%، 
وحزب �ل�شتقالل �ملعار�س %17. وقال �إن حزب �ملحافظني فقد 4 
نقاط من ر�شيده خالل �لأ�شبوعني �ملا�شيني، يف حني �أ�شبحت �شعبية 
�إد  �لعّمال  �مل�شاو�ة مع �شعبية زعيم حزب  زعيمه كامريون على قدم 
ميليباند. و�أ�شاف �أن %33 من �لناخبني �لربيطانيني ر��شون عن 
و44%   25% مع  باملقارنة  ر��شني،  غري  و51%  كامريون،  �أد�ء 
�أظهر  ذل��ك،  م��وز�ة  �لعّمال ميليباند. ويف  �لتو�يل لزعيم حزب  على 
متّكن  كامريون،  بزعامة  �ملحافظني  حزب  �أن  للر�أي  �آخ��ر  ��شتطالع 
من تقلي�س تقّدم حزب �لعّمال بزعامة ميليباند �إىل 3 نقاط. ومنح 
)�شندي  ل�شحيفة  )كومري�س(  موؤ�ش�شة  �أجرته  �ل��ذي  �ل�شتطالع، 
�لربيطانيني،  �لناخبني  �أ�شو�ت  من   35% �لعّمال  حزب  م��ريور(، 
وحزب �ملحافظني %32، وهو �أدنى تقّدم له منذ �آذ�ر مار�س 2012. 
�لناخبني  �أ�شو�ت  %16 من  �ل�شتقالل ح�شل على  �إن حزب  وقال 

�لربيطانيني، وحزب �لدميقر�طيني �لأحر�ر على 9%. 

�ملحافظ  �حل���زب  ت�شع  ق��د  ف�����ش��اد  بق�شية  تتعلق  ف�شيحة  ظ��ه��رت 
�حلاكم يف ��شبانيا يف و�شع �شعب، جمدد� هذ� �ل�شبوع مع �تهامات 
لوي�س  �لخ��ري،  وه��ذ�  �ل�شجن حاليا.  يقبع يف  �شابق  �م��ني �شندوق 
�ج��ز�ء  �لتلفزيون  بث  �شهادة  �ثناء  �جلمعة  جم��دد�  �ك��د  بر�شينا�س، 
نقد�،  �ل��ي��ورو  �آلف  �ل�شعبي  �حل���زب  يف  م�����ش��وؤول��ني  �شلم  �ن��ه  منها، 
وهي �مو�ل غري معلن عنها. وجاءته �لفر�شة بو��شطة حماكمة يف 
دعوى ت�شهري رفعتها �شده نائبة رئي�س �حلزب ماريا دولوري�س دو 
كو�شبيد�ل. وكان مر�قبون حذرو� من �ن مثل هذ� �لهجوم �مل�شاد قد 
ي�شيء �كر مما قد يفيد لنه ي�شع �لف�شيحة على �شدر �ل�شفحات 
�ثارت  �شرية  بامو�ل  �ملتعلقة  �لف�شاد هذه  �لوىل لل�شحف. وق�شية 
رئي�س  ��شتقالة  �ىل  دع��و�ت  �ث��ارت  كما  �ل�شبان  من  �لعديد  غ�شب 
�ل��وزر�ء ماريانو ر�خ��وي يف �لوقت �لذي ي�شعى هذ� �لخري لخر�ج 
وق��ال  �قت�شادية خانقة.  �زم��ة  م��ن  �وروب���ا،  �قت�شاد يف  ر�ب��ع  ب���الده، 
لوي�س بر�شينا�س �ثناء �شهادة بثت عرب فيديو من �شجن يف مدريد 
�شلمت بيدي  �م��و�ل  تتعلق باختال�س  �خ��رى  حيث يعتقل يف ق�شية 
و�ندلعت   .2008 �ل��ع��ام  يف  مكتبها  يف  كو�شبيد�ل  لل�شيدة  �م���و�ل 
�شحيفة  ن�شرت  عندما  �ملا�شي  )يناير(  �لثاين  كانون  يف  �لف�شيحة 
مذكر�ت خطية لرب�شينا�س يفرت�س �نها ك�شفت عن دفعات م�شدرها 

�شندوق مايل �شري.  

ذكرت تقارير �إخبارية �لأحد �أن �ملحققني من �ملقرر �أن يعودو� ملوقع 
حتطم طائرة �أ�شفر عن مقتل ع�شر من هو�ة �لقفز باملظالت وقائد 

�لطائرة بالقرب من مدينة نامور �لبلجيكية.
مدينة  عمدة  بريفوت  ماك�شيم  ع��ن  لالنباء  بيلجيا  وك��ال��ة  ونقلت 
نامور ووزيرة �لد�خلية �لبلجيكية جويل ميلكيه، �لقول �إن �ل�شحايا 
40 عاما  21 و  �أعمارهم ما بني  وهم ع�شرة رجال و�شيدة ت��رت�وح 
ميالد  بعيد  �حتفال  لل�شيدة  باملظلة  قفزة  �أول  فى  ي�شاركون  كانو� 
ع�شو بنادى �لقفز باملظالت . ومل ينج �أي من �لذين كانو� على منت 
نحو  بلدة فرينيلمونت  بالقرب من  �شقطت يف حقل  �لتي  �لطائرة 
�ل�شاعة �لر�بعة ع�شر� بالتوقيت �ملحلي ) �لر�بعة بتوقيت غرينت�س( 
�أم�س �ل�شبت. وقال �شهود �لعيان �أنهم ر�أو� �شقوط جناح جزئيا �أو كليا 
تبعه وقوع �نفجار، مما �أدى لدور�ن �لطائرة قبل ��شطد�م مقدمة 
�لطائرة بالأر�س. وقال مايكل دومونت �لذي يعمل بفرقة �لطفاء 
بالكامل.  وحمطمة  حت��رتق  �لطائرة  كانت  و�شولنا  عند  نامور  يف 
�أمال يف  وكان �ل�شحايا متناثرين على �لر���س. تفح�شنا �ل�شحايا 

�لعثور على ناجني، ولكن جميعهم كانو� قد لقو� حتفهم .

عوا�صم

لندن

بروك�سيل

مدريد

موا�سلة اال�ستماع اإىل �سهود يف حماكمة مبارك 
•• القاهرة-يو بي اأي:

و��شلت حمكمة جنايات �لقاهرة، يف جل�شة �شرية عقدتها، �لأحد، �ل�شتماع 
قتل  ق�شيتي  يف  و�شابقني  حاليني  و�شيا�شيني  ع�شكريني  ق��ادة  �أق���و�ل  �إىل 
متظاهري ثورة 25 كانون �لثاين يناير و�لف�شاد �ملايل �ملتهم فيها �لرئي�س 

�لأ�شبق ح�شني مبارك وجنليه و�آخرين.
و��شتاأنفت هيئة �لد�ئرة �لثانية يف حمكمة جنايات �لقاهرة برئا�شة �مل�شت�شار 
حممود كامل �لر�شيدي، خالل جل�شة �شرية مغلقة بد�أت بعد ظهر �م�س 
يديل  �أن  �ملنتظر  من  حيث  �لق�شيتني  حول  �مل�شوؤولني  �شهاد�ت  �ل�شتماع 
كل من رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لأ�شبق عاطف عبيد ووزير �لد�خلية �لأ�شبق 
�للو�ء �أحمد جمال �لدين ووزير �لبرتول و�لروة �ملعدنية �حلايل �شريف 

�إ�شماعيل باأقو�لهم يف �لق�شيتني.
وك���ان���ت �مل��ح��ك��م��ة ����ش��ت��م��ع��ت �ل�����ش��ب��ت، �إىل ���ش��ه��ادة �مل���دي���ر �لأ����ش���ب���ق جل��ه��از 
�ل�شتخبار�ت �لعامة �للو�ء مر�د مو�يف ورئي�س هيئة �لأمن �لقومي �حلايل 
و�لتي  �ملحاكمة  �إع���ادة  جل�شات  ثامن  خ��الل  وذل��ك  �لنبي،  عبد  م�شطفى 
عقدت �شرية بقر�ر من �مل�شت�شار �لرئ�شيدي �لذي �أكد �أن جل�شات �أيام 19 
و20 و21 ُيحظر نقل وقائعها ون�شر و�شمونها حفاظاً على �لأمن �لقومي 
للبالد ، و�أ�شار �إىل �أن هيئة �ملحكمة �شت�شمح بن�شر ما تر�ه غري ما�شاً بالأمن 

�لقومي للبالد خالل تلك �جلل�شات .
وُي��ح��اك��م �مل��ت��ه��م��ون وه���م �ل��رئ��ي�����س �لأ���ش��ب��ق ح�شني م��ب��ارك وجن���اله ع��الء 
معاونيه،  كبار  من  و6  �ل��ع��اديل،  حبيب  �لأ�شبق  �لد�خلية  ووزي��ر  وجمال، 
ورجل �لأعمال �لهارب ح�شني �شامل، يف ق�شيتي قتل متظاهري ثورة 25 
خالل  من  �لعام  باملال  �لعمدي  و�لإ���ش��ر�ر  �مل��ايل  و�لف�شاد   ،2011 يناير 

ت�شدير �لغاز لإ�شر�ئيل باأ�شعار �أقل من �لأ�شعار �لعاملية.

اعتقالت يف ال�ضفة واإ�ضابة 25 م�ضتوطنا باإنقلب حافلتهم

قيادي يف فتح يدعو عبا�س لزيارة غزة لبحث امل�ساحلة 

اأمريكا الإ�سرائيل: اإيران وافقت على خف�س تخ�سيب اليورانيوم 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�مل��ت��ح��دة ودول  �ل����ولي����ات  �أب��ل��غ��ت 
�مل��ح��ادث��ات مع  �أوروب��ي��ة �شاركت يف 
�ل��ن��ووي،  برناجمها  ح��ول  �إي����ر�ن، 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل ب������اأن ط����ه����ر�ن ت���و�ف���ق 
تخ�شيب  م�����ش��ت��وى  خ��ف�����س  ع��ل��ى 
ل  ف��ي��م��ا   ،5% �إىل  �ل���ي���ور�ن���ي���وم 
ت���ز�ل �إ���ش��ر�ئ��ي��ل م�����ش��ّرة ع��ل��ى ع��دم 
ت��خ��ف��ي��ف �ل��ع��ق��وب��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة 

على �جلمهورية �لإ�شالمية.
�لأحد،  )هاآرت�س(  �شحيفة  ونقلت 
ع����ن م����وظ����ف �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي رف��ي��ع 
�مل�������ش���ت���وى ق����ول����ه، �إن������ه ت���ب���نّي م��ن 
�لتفا�شيل �لتي نقلتها دول غربية 
مع  �مل��ح��ادث��ات  ح��ول  �إ�شر�ئيل  �إىل 
�إير�ن �أن �لقرت�ح �لذي قّدمته كان 
عاماً و�أبقى عالمات ��شتفهام، لكن 
�إير�نياً  ��شتعد�د�ً  ت�شمن  �لقرت�ح 
ل��ت��ح��دي��د ت��خ�����ش��ي��ب �ل���ي���ور�ن���ي���وم 
ترف�س  ك��ان��ت  ق�شايا  يف  و�لبحث 

�إير�ن بحثها يف �ملا�شي.
وزي��ر  نائبة  �أن  �ل�شحيفة  وذك���رت 
�خل����ارج����ي����ة �لأم�������ريك�������ي، ون�����دي 
برئي�س  هاتفياً  �ت�شلت  ���ش��رم��ان، 
جمل�س �لأمن �لقومي �لإ�شر�ئيلي، 
يعقوب عميدرور، و�أبلغته بتفا�شيل 
�لقرت�ح �لإير�ين و�ملحادثات �لتي 
جرت بني �ل��دول �لغربية و�إي��ر�ن، 

�لأ�شبوع �ملا�شي.
�شارك  بريطانيا  فاإن وفد�ً  كذلك، 

كله، لكنهم جعلو� �لدول تفهم �أنه 
ل �إىل ت�شوية بهذ�  بالإمكان �لتو�شّ
�خل�شو�س، وهم لي�شو� م�شتعدين 
لإغالق �ملن�شاآت ب�شكل كامل ولكن 

تقلي�س وحتديد عملها .
وق�����ال �مل���وظ���ف �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي �إن 
�لإي���ر�ن���ي���ني مل ي��رف�����ش��و� خ��الل 
على  �لت�شديق  جنيف  حم��ادث��ات 
بروتوكول معادة منع ن�شر �ل�شالح 
ق��ال��و�  �لإي���ر�ن���ي���ني  و�أن  �ل���ن���ووي، 
�لعظمى يف جنيف  �ل��دول  ملندوبي 
�ل��ربن��ام��ج  ن��وق��ف  �أن  ت��ت��وق��ع��و�  ل 
للتحدث عن  لكننا م�شتعدون  كله 

خطو�ت تطمئنكم .
�شحيفة  قالت  نف�شه،  �ل�شياق  ويف 
�حلكومة  �إن   ، �أح��رون��وت  يديعوت 
�لتوّجه  ب��اأن  تعرتف  �لإ�شر�ئيلية 
�لإير�ين، كما مت طرحه يف جنيف، 
جديد ومثري، لكن يوجد يف مكتب 
نتنياهو،  بنيامني  �ل���وزر�ء،  رئي�س 
تخّوف كبري ي�شتند �إىل معلومات 
ب�����اأن �ل��رئ��ي�����س �لأم����ريك����ي ب����ار�ك 
للمو�فقة  م�شتعد�ً  �شيكون  �أوباما، 
�إير�ن  �لعقوبات �شد  على حتفيف 

قبل �نتهاء �ملحادثات.
نتنياهو  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
ل ي��ط��ال��ب �ل������دول �ل��ع��ظ��م��ى ويف 
بعدم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مقّدمتها 
و�إمن��ا  وح�شب،  �لعقوبات  تخفيف 
وذل��ك  �أي�����ش��اً،  بت�شديدها  يطالب 

�إىل حني توقيع �تفاق مع �إير�ن.

�أجهزة �لطرد �ملركزية �لتي �شيتم 
ت�شغيلها يف من�شاآت �لتخ�شيب.

وق�����ال �مل���وظ���ف �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي �إن 
�أم����ام مندوبي  �لإي��ر�ن��ي��ني ذك����رو� 
م�شتعدون  �أن��ه��م  �لعظمى  �ل���دول 
م���ف���اع���ل  م�������ش���ت���ق���ب���ل  ل���ل���ب���ح���ث يف 
وم��ن�����ش��اأة  �أر�ك  يف  �ل��ث��ق��ي��ل��ة  �مل���ي���اه 
ت��خ�����ش��ي��ب �ل���ي���ور�ن���ي���وم يف ب��اط��ن 
�لأر�س يف بوردو . و�أ�شاف �ملوظف 
قالو�  �لإي��ر�ن��ي��ني  �أن  �لإ�شر�ئيلي 
�مل�شروع  �إلغاء  ي�شتطيعون  ل  �إنهم 

�إىل تل  �مل��ح��ادث��ات و���ش��ل  يف ه���ذه 
مبا�شرة  جنيف  م��ن  ق��ادم��اً  �أب��ي��ب 

يوم �خلمي�س �ملا�شي.
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  لل�شحيفة  ووف���ق���اً 
ف������اإن �لق��������رت�ح �لإي���������ر�ين ���ش��م��ل 
و�أن  مرحلتني،  م��ن  موؤلفة  خطة 
بتنفيذ  ت��ق�����ش��ي  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
خ��ط��و�ت ل��ب��ن��اء �ل��ث��ق��ة م��ن جانب 
�إير�ن و�لدول �لعظمى، وبعد ذلك 
ي��ت��م �إج�����ر�ء م��ف��او���ش��ات م��ن �أج��ل 
�إن���ه���اء �لأزم�����ة �ل��ن��ووي��ة. و�أو���ش��ح 

�لإي��ر�ن��ي��ون من خ��الل �قرت�حهم 
لوقف  م�شتعدين  �شيكونون  �أنهم 
ت��خ�����ش��ي��ب �ل���ي���ور�ن���ي���وم مب�����ش��ت��وى 
خم���������زون  وحت���������وي���������ل   20%
�ليور�نيوم �ملخ�شب بن�شبة 20% 
�لأب��ح��اث  ملفاعل  ن���ووي  وق���ود  �إىل 
�ل��ذي  �لثالث  يف ط��ه��ر�ن. و�لأم���ر 
تعبريهم  هو  �لإير�نيون  يقرتحه 
��شتعد�دهم لإج��ر�ء حمادثات  عن 
ح������ول ك���م���ي���ة وح����ج����م ت��خ�����ش��ي��ب 
وع��دد   5% مب�شتوى  �ل��ي��ور�ن��ي��وم 

•• روما-ا ف ب:

قا�شر� فجر   94 بينهم  وم�شريا من  �شوريا  254 مهاجر�  ح��و�ىل  �نقذ 
�لحد كانو� يبحرون على منت زورق يحمل �كر من طاقته قبالة �شو�حل 
�شقلية بعد رحلة مرهقة قادمة من م�شر، ح�شب و�شائل �لعالم �ليطالية. 
و�نقذ �ملهاجرون على بعد حو�ىل 150 ميال جنوب �شرق �شقلية ونقلو� 
�ىل ثالثة زو�رق تابعة لقوة خفر �ل�شو�حل �ليطالية ر�شت لحقا يف ميناء 
خفر  عن  �ليطالية  �لع��الم  و�شائل  نقلت  ما  بح�شب  �شباحا،  �شري�كوز� 
�ل�شو�حل. و�نطلق �ملهاجرون من م�شر عابرين مياه �ليونان ومالطا على 
باملياه يف بحر هائج ب�شبب  زورق �شيد حمل �كر من قدرته وبد� ميتلئ 

�لرياح �لقوية �لتي هبت على �ملتو�شط.
 وعززت �يطاليا هذ� �ل�شبوع عديدها �لع�شكري يف �ملتو�شط لتجنب كو�رث 
400 �شخ�س يف �لن�شف �لول  ��شافية بعد غرق زورق��ني �ديا �ىل مقتل 
من ت�شرين �لول �كتوبر �ىل جنوب لمبيدو�شا وقرب مالطا. وفيما ي�شهد 
تدفق �لالجئني �ل�شريني �رتفاعا، وفد �ىل �شو�حل �يطاليا ومالطا �كر 
من 32 �لف مهاجر منذ مطلع �لعام. وترغب روما �لتي طلبت م�شاعدة 
�لحتاد �لوروب��ي، يف مناق�شة هذه �مل�شاألة يف �لقمة �لوروبية يف بروك�شل 

هذ� �ل�شبوع.

انطالق انتخابات ت�سريعية مبكرة يف لوك�سمبورغ وزير اخلارجية امل�سري يقوم بجولة اأفريقية
على  ترتكز  �لأف��ارق��ة  �مل�شوؤولني  مع  مباحثات  �مل�شري 

�لعالقات �لثنائية.
يجري  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  �إن���ه  �مل�����ش��ري  �لتليفزيون  وق���ال 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة خ���الل �ل���زي���ارة م��ب��اح��ث��ات مهمة مع 
كبار �مل�شوؤولني يف �لدول �لثالث؛ للت�شاور معهم حول 
�لنظر  وجهات  وتبادل  �لثنائية،  �لعالقات  تعزيز  �شبل 
ومن  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �لإقليمية  �لق�شايا  ح��ول 
�لقرن  منطقة  يف  و�لأو����ش���اع  �ل��ن��ي��ل،  م��ي��اه  ملف  بينها 
و�ل�����ش��وم��ال وجيبوتي  �ل�����ش��ود�ن  )ت�����ش��م��ل  �لإف��ري��ق��ي 
�لحتاد  �إطار  فى  �لعالقات  وكذلك  و�إرتريا(،  و�إثيوبيا 

�لإفريقي.

•• القاهرة-يو بي اأي:

غ���ادر وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �مل�����ش��ري نبيل فهمي �ل��ق��اه��رة، 
�إىل �لعا�شمة �لأوغندية كمبال  �شباح �لأحد، متوجهاً 
على ر�أ�س وفد وز�ري، يف م�شتهل جولة �أفريقية ت�شمل 

بوروندي، و�لكونغو �لدميقر�طية.
ه فهمي ير�فقه وزير �لزر�عة و��شت�شالح �لأر��شي  وتوجَّ
�أمي����ن �أب����و ح���دي���د، و�لإ����ش���ك���ان و�مل����ر�ف����ق و�مل��ج��ت��م��ع��ات 
�لعا�شمة  �إىل  حم��ل��ب،  �إب��ر�ه��ي��م  �جل��دي��دة  �لعمر�نية 
�لأوغندية كمبال يف بد�ية جولة �أفريقية ت�شمل دولتي 
�لوفد  يجري  حيث  �لدميقر�طية  و�لكونغو  بوروندي 

انقاذ مئات املهاجرين ال�سوريني وامل�سريني قبالة �سقلية 

•• غزة-ال�صفة-وكاالت:

دعا ع�شو �ملجل�س �لثوري حلركة 
ف��ت��ح ���ش��ف��ي��ان �أب����و ز�ي�����دة، �لأح����د، 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حم��م��ود 
عبا�س، للقدوم �إىل غزة على ر�أ�س 
للتباحث مع  �حل��رك��ة،  م��ن  وف���د 
�مل�شاحلة،  تطبيق  ب�شاأن  حما�س 
�حلكومة  رئي�س  خطاب  �شوء  يف 

�ملقالة �إ�شماعيل هنية.
�أبو ز�ي��دة يف ت�شريح ن�شره  وقال 
)في�شبوك(  ع��ل��ى  �شفحته  ع��ل��ى 
�لفعل  �ل��رغ��م م��ن ردود  �إن��ه على 
�ل��ت�����ش��اوؤم��ي��ة �ل���ت���ي ����ش���درت بعد 
خ��ط��اب �أب����و �ل��ع��ب��د )�إ���ش��م��اع��ي��ل( 
هنية �إل �أنني �أرى بع�س �لعنا�شر 
�لإي���ج���اب���ي���ة �ل���ت���ي مي��ك��ن �ل��ب��ن��اء 
ع���ل���ي���ه���ا. و�حل�����دي�����ث ه���ن���ا ح���ول 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل�����ش��احل�����������ة و�إن���ه���اء 

�لنق�شام .
ومتّنى على �لرئي�س �لفل�شطيني 
بعد عودته من جولته �لأوروبية، 
فتح  ق��ي��ادة  م��ن  وف����د�ً  ي�شكل  �أن 
غ���زة  �ىل  و�ل�����ق�����دوم  �مل��ن��ظ��م��ة  و 
�أكر عن  لال�شتماع �ىل تفا�شيل 
مدى ��شتعد�د حما�س للم�شاحلة، 
وطي �شفحة �لنق�شام، لفتاً �إىل 
ب��ني  م����ع����دوم  �ل���ث���ق���ة  ع��ن�����ش��ر  �أن 
�لطرفني وهنا ياأتي دور �لعقالء 

وق�����������������ف �ل��ت��ن�����ش��ي��ق �لأم���ن���ي و�ىل 
ك������انت  �لتي  �ل�شروط  من  �آخ��ره 
تو�شع يف ك������ل مرة يت���م �حلديث 
م�ش������ري�ً   ، �مل�����ش��احل��ة  ع��ن  فيه�ا 
دع�������وة  ت�شمن  �خلط����اب  �أن  �إىل 
�ت��ف��اق��ي  ت��ن��ف��ي�����������������ذ  ���ش��ري��ح��ة �ىل 
�أي  �ل��ق��اه��رة و�ل���دوح���ة م��ن دون 
ما  وه����ذ�  ����ش���روط،  و  حتف��������ظ 

نطالب به نحن د�ئماً .

و�مل���خ���ل�������ش���ني و�لأوف�������ي�������اء ل��ه��ذ� 
�ل���وط���ن يف �مل�����ش��اع��دة يف ت��رم��ي��م 

هذه �لثقة .
وق�����ال ب��امل��ق��ارن��ة م���ع �خل��ط��اب��ات 
�أي  �لأخ�������رى، مل ي��ك��ن ه��ن��������������������اك 
����ش���روط م�����ش��ب��ق��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ �ت��ف��اق 
تنفي�����ذ  �ش�����رورة  مثل  �مل�شاحلة 
�لت���ف���اق�������������������ات رزم������ة و�ح�������دة �أو 
�أو  �لأج��������������������و�ء  تهيئ������ة  ����ش���رورة 

عاماً( بعد مد�همة منزله، وعدد 
م���ن �مل���ن���ازل �لأخ������رى يف �ل��ب��ل��دة 

�لقدمية مبدينة �خلليل.
�ع��ت��ق��ل  ط����ول����ك����رم  م���دي���ن���ة  ويف 
�جل��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ع�����دد�ً من 

�لفل�شطينني.
�لإ�شر�ئيلية  �لقّو�ت  �عتقلت  كما 
عدد�ً من �ملو�طنني يف حمافظتي 
ر�م �هلل وطولكرم خالل مد�همات 
�قتحمت  ف��ي��م��ا  ف���ج���ر�ً،  ن��ّف��ذت��ه��ا 
ع��دد  يف  وت��وغ��ل��ت  نابل�س  م��دي��ن��ة 

من �شو�رعها.
�ملوقع �للكرتوين  ذل��ك ذك��ر  �ىل 
�أن  �ل��ع��ربي��ة  م��ع��اري��ف  ل�شحيفة 
����ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة تابعة  رك����اب  ح��اف��ل��ة 
ل�����ش��رك��ة �ي��ج��د ، �ن��ق��ل��ب��ت ���ش��ب��اح 
م�شتوطنة  م��ف��رق  ع��ل��ى  �لح�����د، 
غ���و����س ع��ت�����ش��ي��ون �مل���ق���ام���ة ع��ل��ى 

�ر��شي حمافظة بيت حلم.
و�ف�������ادت �ل��ت��ق��اري��ر �لول����ي����ة عن 
�إ���ش��اب��ة �ل�����ش��ائ��ق ب��ج��روح و�شفت 
ب��ان��ه��ا م��ت��و���ش��ط��ة، ب��ي��ن��م��ا ����ش��ي��ب 
و�شفت  ب��ج��روح  م�شتوطنا   25

بالطفيفة.

حما�س  تتحّدث  م��رة  لأول  وق��ال 
ب�������ش���ك���ل �����ش����ري����ح ع������ن �إج����������ر�ء 
حتّفظ  �أي  دون  م��ن  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لرئي�س  دعا  �أن هنية  �إىل  ، لفتاً 
�ىل  عبا�س  حم��م��ود  �لفل�شطيني 
�لبدء فور�ً بت�شكل حكومة �لوحدة 
�أي  ي�شيف  �أن  دون  من  �لوطنية 
كلمة �أو جملة من �شاأنها �أن تف�ّشر 
على �أنها �شروط �أو قيود على من 

�شيقف على ر�أ�س هذه �حلكومة �أو 
تركيبتها .

�لوقت  �أن نخت�شر  و�أ�شاف يجب 
�أن جنّنب  ي��ج��ب  �لإم���ك���ان و  ق���در 
�لكو�رث و�لآمل  �ملزيد من  �شعبنا 
معناتنا  على  تزيد  �لتي  و�ملعاناة 

من ��شتمر�ر �لحتالل .
ك���ان  �خل����ط����اب  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
ينق�شه بع�س �خلطو�ت �ملحددة، 
ول��ك��ن م��ن يبحث ع��ن ح��ل��ول لن 
�لعقبات،  بع�س  يعجز عن جتاوز 
ومن يبحث عن مربر�ت للهروب 
���ش��ي��ج��د �ل���ك���ث���ري م����ن �مل�����ش��ال��ك، 
�ملزيد  �ىل  ت���وؤدي  جميعاً  ولكنها 

من �لفرقة .
�عتقلت قّو�ت �جلي�س �لإ�شر�ئيلي، 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ني   8 ف���ج���ر �لأح����������د، 
ب��ع��د م��د�ه��م��ات ط��ال��ت ع����دد�ً من 

منازلهم يف �ل�شفة �لغربية.
وقال م�شدر �أمني يف مدينة بيت 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����س  �إن  حل����م، 
�ع��ت��ق��ل حم��م��د ف����ّو�ز ���ش��الح من 
بلدة �خل�شر، ور�م��ز حممد عبد 
�ل�شف،  ���ش��ارع  م��ن  �لهرميي  �هلل 
وحم��م��ود ع��ب��د �ل��ع��زي��ز ع��ّي��اد من 

خمّيم �لدهي�شة.
�عتقلت  �خل��ل��ي��ل،  حم��اف��ظ��ة  ويف 
عالء  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  ق���ّو�ت 
ح���م���دي ح���ام���د �أب�����و خ��ل��ف )24 

•• لوك�صمبورغ-ا ف ب:

�جريت �لحد يف لوك�شمبورغ �نتخابات ت�شريعية مبكرة ي�شعب توقع 
نتيجتها، �شيقرر فيها �لناخبون �ما �لتجديد لولية جان كلود يونكر 
يونكر  دع��ا  18 عاما يف �حلكم  فبعد  �ل��دول��ة.  دم جديد يف  �و �شخ 
زعيم �حلزب �مل�شيحي �لجتماعي �ىل �نتخابات قبل �شبعة ��شهر من 
�لتقليدي.  �شريكه  �ل�شرت�كي  �حل��زب  عنه  تخلى  �ن  بعد  موعدها 
�لتي  �ل�شيا�شية  بامل�شوؤولية  �ملعار�شة يندد �ل�شرت�كيون  وعلى غر�ر 
يتحملها رئي�س �لوزر�ء يف ف�شيحة �جهزة �ل�شتخبار�ت �لتي �رتكبت 
و��شع  نطاق  على  �لتج�ش�س  خالل  من  خ�شو�شا  خطرية  خمالفات 
�ل��ذي  يونكر  وي��و�ج��ه  �ل�شيا�شية.  �لطبقة  م��ن  وق�شم  �ل�شعب  على 

ن�شفها يف �حلكومة، حالة  �م�شى  �لعمر  عاما من   59 قريبا  يبلغ 
جديدة  لوجوه  �لتو�ق  �ل�شعب  لدى  �ل�شاأم  وبع�س  للحكم  ��شتنز�ف 
يف ظروف �قت�شادية �شعبة يتخبط فيها هذ� �لبلد �لذي يبقى مع 
ذلك من �كر �لبلد�ن ثر�ء يف �لعامل لكن مع �رتفاع معدل �لبطالة 

ليقارب %7 وت�شاعف �لدين ثالث مر�ت يف خالل 15 �شنة.
 2004 يف  ث���م  و1999   1995 يف  ب�����ش��ه��ول��ة  �ن��ت��خ��ب  �ن  وب��ع��د 
و2009، يو�جه جان كلود يونكر هذه �ملرة خ�شما هو �ل�شرت�كي 

�يتيني �شنايدر �لذي ل يخفي طموحه �ىل �نتز�ع من�شبه.
�ليوم  ب�شر�حته  �مل��ع��روف  ع��ام��ا(   42( �ل���ش��رت�ك��ي  �لزعيم  و�ع��ل��ن 
للبالد  دينامية جديدة  للوزر�ء لعطاء  رئي�شا  �ك��ون  �ن  �ري��د فعال 

و��شالحه ر�أ�شا على عقب .

رئي�س الوزراء الكوري اجلنوبي 
يبداأ زيارة اإىل الدمنارك

•• كوبنهاغن-وام:

رئ��ي�����س  ه���ون���غ وون  و����ش���ل ج���ون���غ 
�لوزر�ء �لكوري �جلنوبي �م�س �إىل 
�إط��ار جولة �إىل دول  �ل��دمن��ارك يف 
�أنباء  وكالة  وذك��رت  �أوروب���ا.  �شمال 
�ل��وزر�ء  رئي�س  �أن  �لكورية  يونهاب 
�لثالثة  �ل��دورة  �أعمال  يف  �شي�شارك 
�لعاملي  �لأخ�شر  �لنمو  من منتدى 
و�جتماع حتالف �لنمو �لأخ�شر بني 
كوريا �جلنوبية و�لدمنارك �للذين 
م��ن   22 و   21 ي���وم���ي  ي���ع���ق���د�ن 
�لكلمتان  وتتناول  �جل��اري.  �ل�شهر 
�لرئي�شيتان �للتان �شيلقيهما وون..

�حلكومة  حققتها  �لتي  �لإجن���از�ت 
�ل���ك���وري���ة �جل���ن���وب���ي���ة و�ل�������ش���رك���ات 
�إط���ار  يف  �مل���دين  و�مل��ج��ت��م��ع  �ملحلية 

�لنمو �لأخ�شر. 

املئات ان�سموا لالإرهاب يف 
باك�ستان بعد تربئتهم منه

•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

ك�����������ش�����ف�����ت وث������ي������ق������ة ح����ك����وم����ي����ة 
من   60% ح��و�يل  �ن  باك�شتانية 
منذ  ب��رئ��و�  �ل��ذي��ن  �لباك�شتانيني، 
مرتبطة  ت��ه��م  م��ن   2007 �ل��ع��ام 
�أن�شطة  يف  ي�����ش��ارك��ون   ، ب���الإره���اب 
ب��اك�����ش��ت��ان، فيما  �ل���دول���ة يف  ���ش��د 
�شخ�شاً  �ل�722  يقارب  ما  �ن�شم 

منهم �إىل جمموعات �إرهابية .
د�ون  �����ش����ح����ي����ف����ة  وح�����������ش�����ل�����ت 
حكومية  وثيقة  على  �لباك�شتانية 
�لباك�شتانية  �ملحاكم  �ن  �إىل  ت�شري 
 1964  ،2007 �لعام  ب��ر�أت منذ 
 ، �إره��اب��ي��ون  باأنهم  ي�شتبه  �شخ�شاً 
وقد �ن�شم 722 منهم من جديد 
و1197  �إرهابية  جمموعات  �إىل 
%60 ما ز�لو� يقومون  �أو  منهم 

بن�شاطات �شد �لدولة.
ولفتت �لوثيقة �إىل �ن 33 �شخ�شاً 
و�عتقلو�  ع���ادو�  عنهم  �مل��ف��رج  م��ن 
م��وج��ودون حالياً  من جديد وه��م 
عن  �ل�شحيفة  ونقلت  �ل�شجن.  يف 
�ل�شرون �لدفاعية وهو  �خلبري يف 
�شالح  يف  �ل�شابق  �ملار�شال  م�شاعد 
�شودري  ز�د  �شاه  �لباك�شتاين  �جلو 
ق���ول���ه �ن وك�����الت �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
يف  بهم  بر�أمت�شتبهاً  �لباك�شتانية 
ب��الإره��اب  مرتبطة  مهمة  ق�شايا 
���ش��ي��ت��ورط��ون يف  �إن ك���ان���و�  ل����رتى 

ن�شاطات �إرهابية من جديد.
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تركيا ترف�س االنتقادات االأوروبية حول قمعها التظاهرات 
•• انقرة-ا ف ب:

رف�����ش��ت ت��رك��ي��ا �ن��ت��ق��اد�ت �لحت���اد 
�لوروب���������������ي ل���ق���م���ع���ه���ا �ل���ع���ن���ي���ف 
للحكومة  �ملناه�شة  ل��ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
وح��م��ل��ت ب��ع�����س �ل�����دول �لع�����ش��اء 
م�������ش���وؤول���ي���ة ع���رق���ل���ة م���ف���او����ش���ات 

�ن�شمامها لوروبا.
وق����ال وزي����ر �ل�������ش���وؤون �لوروب���ي���ة 
�يغمان باغي�س نعترب �نه من �ملهم 
جد� �لت�شديد على �ن �عمال تخل 
بال�شالم يف بلدنا عرب �للجوء �ىل 
ل  م�شروعة،  غري  وو�شائل  �لعنف 
للمطالبة  و�شيلة  تعترب  �ن  ميكن 

بحق ما .
حثت  �لوروب��ي��ة  �ملفو�شية  وك��ان��ت 
�لربعاء �حلكومات �لوروبية على 
�عادة فتح مفاو�شات �ن�شمام تركيا 

رغم قمع �نقرة للتظاهر�ت.
يف  �لوروب��ي��ة  �ملفو�شية  و�ن��ت��ق��دت 
�ل�����ش��ن��وي ح����ول عملية  ت��ق��ري��ره��ا 
ب�����ش��ب��ب موقفها  �ن���ق���رة  �ل��ت��و���ش��ي��ع 
�ملتظاهرين  مو�جهة  يف  �ملت�شلب 
و��شتخد�م �لقوة �ملفرطة من قبل 

�ل�شرطة بحقهم.
ت��رك��ي  ف���ع���ل  رد  �ول  ذل�����ك  وك������ان 
ع��ل��ى �ل��ت��ق��ري��ر. وق����ال ب��اغ��ي�����س �ن 
موقف  ب�شبب  متوقفة  �ملفاو�شات 
بدون  لكن  �لع�شاء  �ل��دول  بع�س 

�ن يحددها.
�ل28  �ل��������دول  �ل���ت���ق���ري���ر  وح�����ث 
�لع�������ش���اء يف �لحت������اد �لوروب������ي 
�ل���ذي قطعته  �ل��ت��ز�م��ه��ا  ت��وؤك��د  �ن 
ت�شتانف  ب����اأن  ي��ون��ي��و  ح���زي���ر�ن  يف 

غمو�س م�سري ال�سجينات يف 
�سوريا بعد �سفقة املخطوفني

•• بريوت-ا ف ب:

ع�شر�ت  مب�شري  �لغمو�س  يحيط 
كان  �للو�تي  �ل�شوريات  �ل�شجينات 
يفرت�س �طالقهن �ل�شبت يف �طار 
�شفقة �لفر�ج عن ت�شعة لبنانيني 
ل����دى  �����ش����ه����ر�  ل17  �ح�����ت�����ج�����زو� 
جمموعة من �ملعار�شة �مل�شلحة يف 
�شمال �شوريا، و�شط �شمت �شوري 

ر�شمي حول �ملو�شوع.
ك��ررو�  لبنانيون  م�شوؤولون  وك��ان 
�لأول  �م�������س  ي�����وم  ط��ي��ل��ة  م�������ر�ر� 
����ش���ك���ره���م ل��ل�����ش��ل��ط��ات �ل�������ش���وري���ة 
للتجاوب مع طلب لبناين باطالق 
���ش��ج��ون��ه��ا  م���ع���ت���ق���الت يف  ن�������ش���اء 
�شلمها  لئحة  يف  ��شماوؤهن  وردت 
�لو�شطاء  �ىل  �للبنانيني  خاطفو 
يف �مل���ل���ف، وق���د ت�����ش��ارب��ت �لرق����ام 
حول �عد�دهن وتر�وحت بني مئة 

ومئتني.
وحتدثت م�شادر مطلعة على ملف 
�ل���ت���ف���او����س، ع���ن وج�����وب ح�����ش��ول 
�لتي  تز�من بني �نطالق �لطائرة 
من  عنهم  �مل��ف��رج  �للبنانيني  تقل 
ب����ريوت،  ����ش��ط��ن��ب��ول م��ت��ج��ه��ة �ىل 
و�ن�����ط�����الق ط����ائ����رة �خ�������رى ت��ق��ل 
�مل��ع��ت��ق��الت م��ن م��ط��ار دم�����ش��ق �ىل 
تركيا، بعد �ن ��شرتط �خلاطفون 
�ملنتمون �ىل لو�ء عا�شفة �ل�شمال 
�لنظام، عدم ح�شول  يقاتل  �ل��ذي 
ع��م��ل��ي��ة �لف��������ر�ج ع���ل���ى �لر������ش����ي 

�ل�شورية.

�لرتكية  �ل�شرطة  �ن  �ل�شهر  ه��ذ� 
حلقوق  �نتهاكات  �شل�شلة  �رتكبت 

�لن�شان على نطاق و��شع .
وحت���ول���ت �مل�������ش���ري�ت �ل���ت���ي ب����د�أت 
بتحرك لنا�شطني يف جمال حماية 
�ل���ب���ي���ئ���ة لن����ق����اذ ح���دي���ق���ة ج��ي��زي 
م��ن م�����ش��روع �من���ائ���ي، �ىل موجة 
�ح���ت���ج���اج���ات ع���م���ت �ل����ب����الد ���ش��د 

حكومة رجب طيب �ردوغان.
وق��ت��ل ���ش��ت��ة ����ش��خ��ا���س ع��ل��ى �لق��ل 
و��شيب �كر من ثمانية �لف يف 
ثالثة  ��شتمرت  �لتي  �لتظاهر�ت 

تو�شع  �ن  �و  تركيا  مع  �ملفاو�شات 
�حلقوق  مو��شيع  لي�شمل  نطاقها 

�ل�شا�شية و�حلريات.
تركيا  م�شتوى  �ن  باغي�س  وق���ال 
ل��ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  بالن�شبة  ح��ال��ي��ا 
وح�������ق�������وق �لن���������������ش�������ان و�ل����ن����م����و 
�لق��ت�����ش��ادي �ق���رب مم��ا ي��ك��ون �ىل 

معايري �لحتاد �لوروبي .
و����ش��اف �ن و�ق��ع ع��دم تطرق هذ� 
�لتقرير �ىل �ي تقييم �شلبي ميكن 
 22 �ل��ف�����ش��ل  ف��ت��ح  ي��ح��ول دون  �ن 
)�مل��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة �لق��ل��ي��م��ي��ة( 

ت�شميم  ع��ل��ى  م��وؤ���ش��ر  �ب���رز  يعترب 
تركيا بالن�شبة لعملية �ل�شالح .

و�ل�������ش���ل���ط���ات �ل����رتك����ي����ة م��ت��ه��م��ة 
حلقوق  ك��ربى  �نتهاكات  ب��ارت��ك��اب 
�لن�����ش��ان خ���الل ق��م��ع �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
�مل��ن��اه�����ش��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة �ل��ت��ي ه��زت 
�ل��ب��الد يف ح���زي���ر�ن ي��ون��ي��و و�ل��ت��ي 
ب������د�ت مب�������ش���ري�ت �ح���ت���ج���اج ع��ل��ى 
�ق��ت��الع ����ش��ج��ار ح��دي��ق��ة يف و�شط 

��شطنبول.
وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة �ل��ع��ف��و �ل��دول��ي��ة 
�شابق  وق��ت  ����ش��درت��ه يف  يف تقرير 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

بعد �شاعات على �نتهاء �زمة �مليز�نية، دعا �لرئي�س 
�جن��از  �ىل  �لكونغر�س  �وب��ام��ا  ب���ار�ك  �لم��ريك��ي 
�لربيع،  �نطلق يف  �ل���ذي  �ل��ه��ج��رة  ن��ظ��ام  ����ش��الح 
ل  �لكونغر�س  يف  �جل��م��ه��وري��ني  خ�شومه  �ن  �ل 

ي�شاركونه �حلما�شة نف�شها.
وقال �وباما �خلمي�س علينا �جناز �لعمل و��شالح 
م�شيفا  ع��ي��وب،  ت�شوبه  �ل���ذي  للهجرة  نظامنا 

�مل�شكلة  نرتك  ل  دعونا  لكن  باملفاو�شات،  فلنبد�أ 
��شافية.  �ع���و�م  ث��الث��ة  �و  ع��ام��ني  ل��ع��ام،  تتفاقم 

ميكننا فعل ذلك، ويجب فعله قبل نهاية �لعام .
وق��د �ج��ت��از ه��ذ� �ل���ش��الح حتى �ل��ي��وم منت�شف 
�لطريق. ففي حزير�ن يونيو، �قر جمل�س �ل�شيوخ 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون  �حل��ل��ف��اء  عليه  يهيمن  �ل���ذي 
�شاأنه  من  تاريخيا  قانون  م�شروع  �وباما  لبار�ك 
�جلن�شية  ومنح  �لفورية  �ل�شرعنة  �ىل  يقود  �ن 
�لمريكية ملاليني �ملقيمني بطريقة غري �شرعية 

••اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �إن �لنظر �إىل دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ني �لإق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��امل 
�أنها منوذج تنموي ر�ئد يقدم درو�شا ثرية للدول  على 
ي��اأت  و�ل��ت��ط��ور..مل  �لتقدم  �إىل  �لطاحمة  و�ملجتمعات 
من فر�غ و�إمنا من موؤ�شر�ت وحقائق و�شو�هد �شيا�شية 
تفرد  جميعها  ت��وؤك��د  و�أم��ن��ي��ة  و�جتماعية  و�قت�شادية 
�ل��ت��ج��رب��ة �ل��ت��ن��م��وي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة وق��ي��ام��ه��ا ع��ل��ى �أ�ش�س 
�شقوف.. و����ش��ح��ة وط��م��وح��ات ل حت��ده��ا  وروؤى  ق��وي��ة 

ولكنها يف �لوقت نف�شه تقف على �أر�س �شلبة من �لثقة 
وحتت  و�مل��ادي��ة.  �لب�شرية  �لوطنية  و�ل��ق��در�ت  بالنف�س 
عنو�ن موقع دويل متميز يف جمال �حلقوق �لأ�شا�شية 
�أنه يف هذ� �ل�شياق جاء ت�شدر دولة �لإم��ار�ت  �أو�شحت 
�لأول ع��رب��ي��ا و�ل���ر�ب���ع ع�شر  �مل��رك��ز  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لذي  �لأ�شا�شية  للحقوق  �ل��دويل  �ملوؤ�شر  �شمن  عامليا 
ومقرها  و�لتنمية  للحقوق  �ل��دول��ي��ة  �ل�شبكة  �أطلقته 
بيانات  يت�شمن  �ل���ذي  �مل��وؤ���ش��ر  وه���و  م��وؤخ��ر�  �شوي�شر� 
�لإن�شان  �ح��رت�م و�ح��د وع�شرين حقا من حقوق  حول 
�لأ�شا�شية. و�أكدت �لن�شرة �لتي ي�شدرها مركز �لإمار�ت 
يلفت  ما  �أه��م  �ل�شرت�تيجية..�أن  و�لبحوث  للدر��شات 
دولة  �لذي ح�شلت عليه  �ملتميز  �ملوقع  �إىل هذ�  �لنظر 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شمن �ملوؤ�شر �لدويل للحقوق 
�لعامل ويف  �لأ�شا�شية..�أنها تقدمت على دول كربى يف 
وفرن�شا  و�أملانيا  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  مقدمتها 
�أنها مت�شي يف طريقها  �أن هذ� يوؤكد  وغريها.. مبينة 
روؤي��ة  وف��ق   2021 ع��ام  �لعامل  دول  �أف�شل  لتكون من 
وم��ن خ��الل تخطيط  وث��ب��ات  بثقة   2021 �لإم�����ار�ت 
�ملا�شية  و�لعقود  �ل�شنو�ت  ت�شري  مدرو�س..حيث  علمي 

تنجح  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  بو�شوح 
خططها  يف  ت�شعها  �ل��ت��ي  �لأه�����د�ف  حتقيق  يف  د�ئ��م��ا 
�ل��ت��ن��م��وي��ة لأن��ه��ا حت���دد ه���ذه �لأه�����د�ف وف���ق معطيات 
�لقدرة  �أي فجوة بني  ت��رتك  ودر����ش��ة عميقة ل  دقيقة 
و�إمكانات حتقيقها.  �لتنموية  �لآم��ال  �أو بني  و�لطموح 
ولفتت �إىل �أنه ل يكاد يوجد موؤ�شر دويل لقيا�س �أبعاد 
�إل  فيها  لالإن�شان  �مل��ح��وري  و�مل��وق��ع  �ل�شاملة  �لتنمية 
�ملتحدة مبوقع متميز  �لعربية  �لإم��ار�ت  وحتظى دولة 
�لدولية  و�إمن���ا  فقط  �لإقليمية  باملقايي�س  لي�س  فيه 
�أي�شا..مدللة يف هذ� �ل�شدد باأن دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملرتفعة  �لب�شرية  �لتنمية  فئة  �شمن  ج���اءت  �ملتحدة 
عن  �ل�شادر  �لأخ���ري  �لب�شرية  �لتنمية  تقرير  يف  ج��د� 
�مل��ت��ح��دة  �ل���ربن���ام���ج �لإق��ل��ي��م��ي �ل��ت��اب��ع مل��ن��ظ��م��ة �لأمم 
ع�شرة  و�ل��ر�ب��ع��ة  عربيا  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة  على  وح�شلت 
ملوؤ�شر�ت  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل��ث��اين  �مل�شح  نتائج  يف  عامليا 
�إعالنها موؤخر�  �لتي مت  �ل�شعوب  �ل�شعادة و�لر�شا بني 
�ملف�شل  �لإق���ام���ة  كبلد  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة  ع��ل��ى  وح�شلت 
بالن�شبة �إىل �ل�شباب �لعربي على م�شتوى �لعامل باأ�شره 
للعام �لثاين على �لتو�يل وفقا لنتائج ��شتطالع �أ�شد�ء 
�ل�شباب  ل���ر�أي  �خلام�س  �ل�شنوي  مار�شتيلر  بري�شون 
�ل�شاعة يف ختام  �أخ��ب��ار  وق��ال��ت   2013 ل��ع��ام  �ل��ع��رب��ي 
مقالها �لفتتاحي �إن �لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت 
�لتنمية  لتحقيق  و��شحة  روؤي��ة  تتبنى  �ملتحدة  �لعربية 
�أر���س  على  تنفيذها  يف  ومت�شي  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة 
�مل�شتوى  على  �لأوىل  �ملر�كز  على  د�ئما  وعينها  �لو�قع 
فقط..مو�شحة  �لإقليمي  �مل�شتوى  على  ولي�س  �لعاملي 
عليها  حت�شل  �لتي  �ملتميزة  �مل��و�ق��ع  يف�شر  م��ا  ه��ذ�  �أن 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملوؤ�شر�ت �لعاملية �لتي 

تقي�س �أبعاد �لتنمية يف �لدول �ملختلفة.

�ملك�شيكيني،  �ملتحدة، وغالبيتهم من  �لوليات  يف 
يف غ�����ش��ون 13 ع��ام��ا ك��ح��د �ق�����ش��ى، وم���ن دون 

�شروط.
�ل�شيوخ  �ملقدم يف جمل�س  �مل�شروع  �شاأن هذ�  ومن 
و�ل����ذي �ق���ر ب��دع��م م��ن �جل��م��ه��وري��ني، �ن يعزز 
منح  ن��ظ��ام  تنظيم  ويعيد  �ملك�شيك  م��ع  �حل���دود 
�لتي  للمهن  �لولوية  ليعطي  �لدخول  تاأ�شري�ت 
�لعمال  و�ي�شا  �ملهند�شني  عليها طلب كبري مثل 

�لزر�عيني.

�سكوك حيال قانون ا�سالح الهجرة يف الواليات املتحدة 

اأخبار ال�ساعة: موقع دويل متميز 
لالإمارات يف جمال احلقوق االأ�سا�سية

�سوريا  يف  الن�سرة  بجبهة  التحقوا  جزائريا   15

الب�سري يزور جوبا لبحث الق�سايا احليوية

 •• عوا�صم-وكاالت:

�لربيطانية  تاميز  �شحفية  قالت 
�إن قنا�شة �لأ�شد ي�شوبون بنادقهم 
ع��ل��ى �لأج���ن���ة يف �أرح�����ام �حل��و�م��ل 
ح�شب  �شجائر،  علب  برهان  للفوز 
ما نقلت عن طبيب جر�ح بريطاين 
يف  متطوعا  �أ�شابيع  خم�شة  �أم�شى 

�شوريا.
�فتتاحيتها  يف  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
�لتي  �ملرعبة  �حل��رب  �شمتها  ما  �أن 
ي�����ش��ن��ه��ا �ل��رئ��ي�����س �ل�������ش���وري ب�����ش��ار 
ت�����ش��ت��ه��دف  �لآن  �����ش����ارت  �لأ������ش�����د 
�ل�شحايا �لذين مل يولدو� بعد ، يف 
�إ�شارة �إىل ت�شديد �لقنا�شة باجتاه 

�لأجنة يف بطون �أمهاتهم.
�لتي  �حل���رب  �ل�شحيفة  وو���ش��ف��ت 
من  �أك����ر  م��ن��ذ  ���ش��وري��ا  يف  ت�شتعر 
نظري  ل  رع��ب��ا  متثل  باأنها  ع��ام��ني 
ل����ه يف �أك�������ر �����ش����ر�ع����ات �ل��ع�����ش��ر 
�حل�����دي�����ث ����ش���ر�����ش���ة وه���م���ج���ي���ة . 
�أه��ل��ي��ة تع�شف  �أن ح��رب��ا  و�أ���ش��اف��ت 
بعناد  و�شفته  م��ا  ب�شبب  ب�����ش��وري��ا 
�لأ�شد و��شتخفافه باأرو�ح �ملدنيني. 
ون���ق���ل���ت ت����امي����ز ع�����ن دي����ف����د ن���وت 
مب�شت�شفى  �ل��ربي��ط��اين  -�جل����ر�ح 
�لذي  وي�شتمن�شرت-  �آن��د  ت�شيل�شي 
عاد �إىل �ململكة �ملتحدة بعد �أن قدم 
خدمات تطوعية حلالت �لطو�رئ 
�لأ�شد  قنا�شة  �إن  قوله  �شوريا،  يف 
ي�شتهدفون بطون �لن�شاء �حلو�مل. 
�أن����ه ع��اي��ن ث��م��اين ن�شاء  و�أ����ش���اف 
وبطون  م��روع��ة  باإ�شابات  ح��و�م��ل 
و�أن  �لقنا�شة،  ر���ش��ا���س  �خ��رتق��ه��ا 
ر�شا�شة ��شتقرت يف دماغ جنني يف 
�إح��دى �حل��الت. ودع��ت �ل�شحيفة 
�إىل تدخل �ملجتمع �لدويل لتمكني 
�ل�شوريني من �لدفاع عن �أنف�شهم، 
�لعمل  �لعظمى  �ل��ق��وى  ون��ا���ش��دت 

ع��ل��ى ت���اأم���ني مم���ر �إن�������ش���اين د�خ���ل 
�شوريا للتزويد بالإمد�د�ت �لطبية 
ت��ق��ري��ر  ت���ق���دي���ر. ويف  �أق�������ل  ع���ل���ى 
�أ�شافت  نف�شه،  �مل��و���ش��وع  ع��ن  �آخ���ر 
�ل�شحيفة �أن هذ� �جلر�ح وزمالءه 
�لآخرين لحظو� ��شتهد�ف قنا�شة 
�لأ�شد للن�شاء و�لأطفال. و�أكدت �أن 
�لبطن  ��شتهد�ف  �لأطباء لحظو� 
يوم  �ل�شدر يف  و��شتهد�ف  ي��وم،  يف 
�آخر و��شتهد�ف �لرقبة دون غريها 
يف يوم ثالث وهكذ� دو�ليك، و�أنهم 
�لإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة  ي�شتقبلو�  �إن  م���ا 
ي��ت��وق��ع��و� ك��ل ح��الت  �لأوىل ح��ت��ى 
�لإ����ش���اب���ة ل���ذل���ك �ل����ي����وم. ون��ق��ل��ت 
�أن  بلغهم  �لأط���ب���اء  �أن  �ل�شحيفة 
قنا�شة �لأ�شد ير�هنون با�شتهد�ف 
�أه�������د�ف ك��ب��ع�����س �أج�������ز�ء �أج�����ش��ام 
�لفوز ببع�س علب  �ملدنيني بهدف 
�ل�شجائر، وقالت �إن هناك �شائعات 

حمام �لدم �مل�شتمر يف �شوريا.
وي�����وم�����ا ب���ع���د ي������وم وم������ن م��دي��ن��ة 
كوفنرتي بو�شط �نكلرت� كان ر�مي 
ع��ب��د �ل��رح��م��ن و�مل��ت��ط��وع��ون معه 
�لب�شرية  �خل�شائر  ح�شيلة  يعدون 
�ذ�ر  يف  �ل��ن��ز�ع  ب��دء  منذ  �شوريا  يف 

مار�س 2011.
�ل��رح��م��ن يف مقابلة  ع��ب��د  وي��ق��ول 
م��ع وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س يف لندن 
يف �شوريا ومن بني �كر من 120 
�ل����ف ���ش��خ�����س ق��ت��ل��و�، �من����ا �شقط 
فهل  �لكيميائي.  بال�شالح   500

هذه �لوفيات �فظع من غريها؟.
ويعرب ر�مي عبد �لرحمن وهو يف 
�لعمر عن غ�شبه  �لربعينيات من 
�ل��و���ش��ع. وي�شيف  و����ش��ت��ي��ائ��ه م��ن 
م��ت��ح��دث��ا ب��ال��ع��رب��ي��ة ع���رب م��رتج��م 
مل ي��ت��غ��ري ����ش���يء ع��ل��ى �لط�����الق. 
�مل����و�ج����ه����ات م�����ش��ت��م��رة، و�ل�������دم ل 

�لقنا�شة مرتزقة  باأن هوؤلء  تفيد 
قادمون من �ل�شني و�أذربيجان.

و�أ���ش��اف��ت �أن �جل����ر�ح �ل��ربي��ط��اين 
�مل��ت��خ�����ش�����س ب���الأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة 
م��ن   90% ح�������و�يل  �أن  لح������ظ 
تعامل  �أو  ع��اجل��ه��ا  �ل��ت��ي  �حل����الت 

معها يف �شوريا هي من �ملدنيني. 
ُي�شار �إىل �أن تقرير� ن�شره حمققون 
يف ج��ر�ئ��م �حل���رب ت��اب��ع��ون ل��الأمم 
�ملتحدة �ل�شهر �ملا�شي ك�شف عن �أن 
�لقو�ت �لنظامية يف �شوريا تهاجم 
و�ل��ط��و�ق��م  �مل�شت�شفيات  ب��ان��ت��ظ��ام 
و�أن  للمعار�شة،  �ل��ت��اب��ع��ة  �لطبية 
�مل�شت�شفيات  ت�شتخدم  �لأمن  قو�ت 
م��ر�ك��ز ل��ل��ت��ع��ذي��ب. �ىل ذل���ك، ن��دد 
حلقوق  �ل�����ش��وري  �ملر�شد  موؤ�ش�س 
�لن�شان ر�مي عبد �لرحمن بنفاق 
�ملجموعة �لدولية يف تركيزها على 
�ل�شلحة �لكيميائية وتغا�شيها عن 

 . �زد�دت  �لنز�ع  ي��ز�ل يهرق وح��دة 
�ل�شلحة  على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  وق���ال 
�لذين  �لقتلى  نن�شى  �لكيميائية، 
ي�������ش���ق���ط���ون ي���وم���ي���ا م����ن �ل�����ش��ع��ب 
�ل�������ش���وري ع���رب �ل��ق�����ش��ف ون����ري�ن 
و�ل�شيار�ت  �لنار  و�طالق  �لدبابات 
�لهاون  ق��ذ�ئ��ف  و�شقوط  �ملفخخة 

على مناطق مدنية .
ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  و�ف��ق  وق��د 
تفكيك  على  �ملا�شي  �ل�شهر  �ل�شد 
ت���ر����ش���ان���ة �ل����ش���ل���ح���ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�ل�شورية يف �شفقة طرحتها رو�شيا 
وكان هدفها جتنيب �شوريا �شربات 

ع�شكرية غربية حمتملة.
لكن عبد �لرحمن يقول �نه بح�شب 
�ح�������ش���اء�ت���ه ف����ان �ل���ن���ز�ع ل ي���ز�ل 
�ربعة �ىل خم�شة  ي��وؤدي �ىل مقتل 
�جلنود  م��ن  �شهريا  �شخ�س  �لف 
من  ومقاتلني  �مليلي�شيا  وعنا�شر 
�مل��ع��ار���ش��ة  وم�����ش��ل��ح��ي  ح�����زب �هلل 

وجهاديني ومدنيني.
و�حل�����ش��ي��ل��ة �ل��ت��ي ي��ع��ده��ا �مل��ر���ش��د 
ت��ت��اب��ع��ه��ا م��ع��ظ��م و���ش��ائ��ل �لع����الم 
�لدولية �لكربى وحكومات �جنبية 
�ل�شحافيني  و���ش��ول  �شعوبة  م��ع 

�ىل �شوريا ب�شبب خطورة �لو�شع.
وت���اب���ع ع��ب��د �ل��رح��م��ن �ن �ل��ن��ظ��ام 
يوميا  �لفظاعات  ع�شر�ت  يرتكب 
ل��ك��ن��ه �����ش���اف �ن �جل���ان���ب �لخ���ر 
م�شوؤول �ي�شا عن جر�ئم حرب فيما 
لتنظيم  تابعة  جمموعات  حت���اول 
�ل�شالمية  �ل��دول��ة  مثل  �ل��ق��اع��دة 
�لن�شرة  وجبهة  و�ل�شام  �لعر�ق  يف 
�قامة ديكتاتورية بديلة . و�لعديد 
م���ن �ل�������ش���ور و�����ش���رط���ة �ل��ف��ي��دي��و 
�ملر�شد  جمعها  �لتي  �ل��ن��ز�ع  ح��ول 
تت�شمن  �لل��ك��رتوين  موقعه  على 
ي�شعب  ح���د  �ىل  ره��ي��ب��ة  م�����ش��اه��د 

م�شاهدتها.

مدير املر�ضد ال�ضوري ينتقد املجتمع الدويل

�سحيفة: قنا�سة االأ�سد ي�سوبون على بطون احلوامل

الدوحة ت�ستعيد مواقع �سيطر عليها قرا�سنة االأ�سد
•• الدوحة-ا.ف.ب:

�علنت �ل�شلطات �لقطرية ��شتعادة عدة مو�قع �لكرتونية ر�شمية �شيطر عليها قر��شنة موؤيدون للنظام �ل�شوري لعدة �شاعات، بح�شبما 
�فادت �ل�شحف �لقطرية �لحد. و�فادت �ل�شحف �ن وز�رة �لت�شالت �لقطرية �علنت ��شتعادة كافة �ملو�قع �للكرتونية �حلكومية �لتي 

مت �خرت�قها �ل�شبت . و�كدت �لوز�رة عرب تويرت جاهزيتها ل�شد �ي عمليات مماثلة حاليا وم�شتقبال.
وكان قر��شنة من �جلي�س �ل�شوري �لإلكرتوين، وهو كناية عن قر��شنة �نرتنت موؤيدين للنظام �ل�شوري �شبق �ن �خرتقو� عدد� من 
مو�قع �لدول و�ملوؤ�ش�شات �ملوؤيدة للمعار�شة، �علنو� �خرت�ق نظام �لنطاقات لدولة قطر بح�شب �ل�شحف. و�شيطر �لقر��شنة على �ملو�قع 

�لر�شمية �لتي تت�شمن نطاق دوت كيو �يه ، �ن بتعطيلها �و ببث ر�شالة عليها.
�و ��شر�ر مالية ترتبت على  �أنه لي�شت هنالك �ي خ�شائر  �ملعلومات يف قطر  وذكرت تغريدة للمجل�س �لعلى لالت�شالت وتكنولوجيا 

عملية �شحب �لدومني �لنطاق �شو�ء على �لفر�د �و �ملوؤ�ش�شات �و�ل�شركات .
بدورها، قالت وز�رة �لد�خلية �لقطرية �لتي عطل �لقر��شنة موقعها، عرب تويرت �نه مل تتاأثر بيانات �مل�شجلني يف خدمات وز�رة �لد�خلية 

بعملية حتويل �لدومني غوف دوت كيو �يه �لتي حدثت �شباح �جلمعة وجميعها �شليمة و�آمنة .

•• اجلزائر-ا ف ب:

�شابا   15 �ن  �لح��د  �جل��ز�ئ��ري��ة  �لنهار  �ك��دت �شحيفة 
�ل��ت��ح��ق��و� قبل  ���ش��ن��ة  20 و25  ب���ني  �ع��م��اره��م  ت�����ر�وح 
�لن�شرة  جبهة  قيادة  حتت  �شوريا  يف  للقتال  ��شبوعني 
��شتناد�  �ل�شحيفة  وقالت  �لقاعدة.  بتنظيم  �ملرتبطة 
�ىل م�شادر �منية �ن 15 �شابا ترت�وح �أعمارهم بني 20 
و25 عاما غادرو� �جلز�ئر منذ قر�بة 15 يوما باجتاه 
و�نتقلو�  و�ل�شياحة،  �لتجارة  غطاء  حتت   )...( تركيا 
فور و�شولهم هناك �إىل �شوريا حيث مت توجيههم لتلقي 
�لتدريبات �لع�شكرية قبل �أن يتم حتويلهم �إىل مقاتلني 
يف جبهة �لن�شرة يف �ل�شام . و��شافت �ن م�شالح �لمن 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ي��ت��وّج��ه �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ود�ين ع��م��ر �لب�شري غ���د� �ل��ث��الث��اء 
�شلفاكري  للقاء نظريه  �ل�شود�ن جوبا  �إىل عا�شمة جنوب 
�أقل  يف  �لرئي�شني  بني  قمة  ثاين  هذه  و�شتكون  ميارديت، 
من �شهرين بعدما ��شت�شافت �خلرطوم يف �شبتمرب �أيلول 

�ملا�شي قمتهما �ل�شابقة. 
م�شاء  )�شونا(  �لر�شمية  �ل�شود�نية  �لأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
جنوب  عا�شمة  �ملقبل  �ل��ث��الث��اء  ي��زور  �لب�شري  �إن  �ل�شبت 
�ل�شود�ن جوبا على ر�أ�س وفد رفيع �مل�شتوى تلبية لدعوة 
و�مل�شوؤولني  �ل���وزر�ء  من  ع��دد�  �أن  م�شيفة  �شلفاكري،  من 
�شري�فقون �ل�شيد رئي�س �جلمهورية يف هذه �لزيارة �لتي 
و�لق�شايا  �مل�����ش��رتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �مل��و���ش��وع��ات  �شتبحث 
. ونقلت �شحيفة ت�شدر يف  �لبلدين  �لتي تربط  �حليوية 
ت�شليمه  عند  قوله  �ل�شود�ن  جنوب  �شفري  عن  �خل��رط��وم 
�لج��ت��م��اع  �إن  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع  للب�شري  �شلفاكري  دع���وة 
�شيتناول منطقة �أبيي �ملنتجة للنفط وحتتوي على �أر��س 
خ�شبة وذ�ت �أهمية خا�شة للبلدين. وتاأتي �لقمة �ملرتقبة 

حتقق يف �مكانية تورط جتار �شوريني يف �لعمل �شمن 
تعمل  ���ش��وري��ا  يف  ج��ه��ادي��ة  ب��ج��م��اع��ات  �شلة  ذ�ت  �شبكة 
با�شم  �ملتحدث  وق��ال  �جل��ز�ئ��ري   �ل�شباب  جتنيد  على 
وز�رة �خلارجية �جلز�ئرية عمار بالين رد� على �شوؤ�ل 
لوكالة فرن�س بر�س �نه ل ميلك �ي معلومات حول هذ� 
�ملو�شوع . ويتحدر �ل�شباب �ملجندون من �حياء �شعبية 
وب��وزري��ع��ة،  �ل����و�دي  ب��اب  �لعا�شمة �جل��ز�ئ��ري��ة مثل  يف 
ومنهم طالب جامعيون وموظفون حكوميون، بح�شب 
قامت  �لم���ن  م�شالح  �ن  �مل�����ش��در  وي��وؤك��د  �ل�شحيفة. 
�ملقيمني  �ل�شوريني  �شفوف  يف  و��شعة  تفتي�س  بحملة 
يف �جلز�ئر بعد �ل�شتباه يف تورطهم يف �قامة �ت�شالت 

بجماعات جهادية يف �شوريا وليبيا وتون�س .

�أبيي  منطقة  ب�شاأن  �لبلدين  بني  �لتوتر  تفاقم  �أعقاب  يف 
�أن  �إىل  ي�شار  عليها.  �ل�شيطرة  يتنازعان  �لتي  �حل��دودي��ة 
جنوب �ل�شود�ن دولة ل منفذ لها على �لبحر، وقد ح�شلت 
يف  �لتق�شيم  عند  �لنفطي  �لح��ت��ي��اط��ي  م��ن   75% على 
يوليو متوز 2011، ولكن هذ� �لنفط ل ميكنها ت�شديره 
�إل ع��رب �أر�����ش���ي �ل�����ش��م��ال. وك����ان �ل��ب�����ش��ري و�ف����ق يف قمة 
�شبتمرب �أيلول �ملا�شي على عدم وقف تدفق نفط �جلنوب 
�لت�شدير، ف�شال عن تعهده يف  �أر��شيه حيث مو�نئ  عرب 
�لبلدين.  بني  �ملربمة  �لتفاقات  كل  بتطبيق  �لقمة  تلك 
وبد�أ �لبلد�ن يف مار�س �آذ�ر 2012 تطبيق ت�شعة �تفاقات 
�حلدود  على طول  �ل�شالح  منزوعة  عازلة  ت�شمل منطقة 
هذه  و�شمحت  بعد.  تر�شيمها  يتم  مل  �لتي  �لبلدين  ب��ني 
�لتفاقات �أي�شا با�شتئناف نقل �لنفط من جنوب �ل�شود�ن 
�إىل �ل�شمال وحرية تنقل �لأفر�د و�ل�شلع. ويتبادل �لبلد�ن 
ما  وهو  �حل��دود،  جانبي  على  �ملتمردين  بدعم  �لتهامات 
�أن  كما  لكنه حقيقي بح�شب مر�قبني.  �لعا�شمتان  تنفيه 
منطقة �أبيي �ملتنازع عليها بني �لبلدين ت�شكل م�شدر توتر 

�آخر بني �خلرطوم وجوبا.

الرئي�س اليمني يتلقى دعوة لزيارة ال�سني 
•• �صنعاء-يو بي اأي:

تلقى �لرئي�س �ليمني عبد ربه من�شور هادي، �لأحد، دعوة 
كبار  للقاء  �جل��اري،  �ل�شهر  نهاية  �ل�شني  لزيارة  ر�شمية 
�مل�شوؤولني �ل�شينيني، و�لتوقيع على عدد من �لتفاقيات. 
وقالت وكالة �لأنباء �ليمنية �لر�شمية )�شباأ( �إن �لرئي�س 
هادي ت�شّلم خالل ��شتقباله �ل�شفري �ل�شيني لدى �ليمن 
ن��ه��اي��ة �ل�شهر  �ل�����ش��ني  ل��زي��ارة  ���ش��ان��غ ه���و�، دع���وة ر�شمية 
�جلاري، ولقاء كبار �مل�شوؤولني �ل�شينيني، و�لتوقيع على 
عدد من �لتفاقيات بينها تزويد �ليمن مبحطة للطاقة 
�أن هادي  و�أ�شافت   . �لف ميجاو�ت   5 بقدرة  �لكهربائية 

�أ����ش���اد خ���الل �ل��ل��ق��اء مب��و�ق��ف �ل�����ش��ني �ل��د�ع��م��ة ل��ب��الده 
لتجاوز �لأزمة �لتي مّرت بها، وجهودها مع �لدول د�ئمة 
�ليمن،  يف  �ل�شتقر�ر  لدعم  �لأم��ن  جمل�س  يف  �لع�شوية 
معترب�ً �أن زيارته �ىل �ل�شني تاأتي تقدير�ً ملو�قف �ل�شني 
�لد�عمة و�لإيجابية مع �ليمن . من جانبه، �أكد �ل�شفري 
�ليمن يف ه��ذه �لظروف  ب��الده م��ع  �ل�شيني ه��و� وق��وف 
ودعم  �أزمتها،  و�خل��روج من  �ملختلفة  �لتحديات  ملو�جهة 
خمرجات موؤمتر �حلو�ر �لوطني �ل�شامل، م�شري�ً �إىل �أن 
يف  �ل�شيا�شية  للت�شوية  �لد�ئمة  م�شاندتها  توؤكد  �ل�شني 
�ليمن �ملرتكزة على �ملبادرة �خلليجية و�آليتها �لتنفيذية 

�ملزمنة وقر�ري جمل�س �لأمن 2014 و2051.
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التوتر بني اكرب حزبني يف بنجالد�س يهدد االنتخابات رئي�س الوزراء الهندي ي�سل اىل مو�سكو 
•• داكا-رويرتز:

يتجه �حلزبان �لرئي�شيان يف بنجالد�س نحو مو�جهة هذ� �ل�شبوع قد توؤدي �ىل تاأجيل �لنتخابات �لتي من �ملقرر �ن جتري يف يناير كانون 
�لثاين يف بلد �شاب تاريخه �لعنف �ل�شيا�شي وتدخل �جلي�س يف �ل�شيا�شة. ويهدد �لتوتر �ملت�شاعد �شناعة مالب�س �لت�شدير وحجمها 22 مليار 
دولر وهي �شريان �حلياة لقت�شاد �لبلد �لذي يقطنه 160 مليون ن�شمة وكانت قد �شهدت على مد�ر �لعام �ملن�شرم عدد� من �حلو�دث يف 
�مل�شانع �ودت بحياة عدد كبري من �لعمال. ويف عام 2011 �ألغت ر�بطة عو�مي �حلاكمة نظام �حلكومة �ملوؤقتة �لذي يق�شي بتويل م�شوؤولني 
24 �كتوبر ت�شرين �لول كما كان  حمايديني �ل�شلطة ملدة ثالثة ��شهر قبل �لنتخابات لال�شر�ف عليها. وترف�س �حلكومة �ل�شتقالة يف 

يحدث عادة.
وقال حزب بنجالد�س �لوطني �ن �ن�شارها �شينظمون ��شر�بات يحتمل �ن تكون دموية �ذ� مل ت�شتقل �حلكومة. كما تهدد مبقاطعة �لنتخابات. 
وقال مريز� فخر �ل�شالم �لمني �لعام للحزب بالنابة �شيتوقف كل �شي. ما هو �لبديل حني ل ت�شتمع �حلكومة ملطالبنا .. ويف �ل�شبوع 

�ملا�شي �شعت رئي�شة �لوزر�ء �ل�شيخة ح�شينة لنزع فتيل �لزمة وعر�شت ت�شكيل حكومة ت�شم جميع �لحز�ب ت�شرف على �لنتخابات.
ومن �ملرجح �ن يرف�س �حلزب �لوطني �قرت�حها غري �ن فخر �ل�شالم مل ي�شتبعد �مكانية �لتفاو�س حلل �لزمة.

•• مو�صكو-يو بي اأي:

�لأحد،  �شينغ،  مامنوهان  �لهند،  وزر�ء  رئي�س  و�شل 
تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  ر���ش��م��ي��ة  زي�����ارة  يف  م��و���ش��ك��و  �إىل 

�لعالقات بني �لبلدين.
�أن �شينغ و���ش��ل �إىل  �إع���الم رو���ش��ي��ة  وذك���رت و���ش��ائ��ل 

مو�شكو.
وكان �شينغ �أعلن ع�شية �لزيارة، �أن �لعالقات �لرو�شية 
مّطرد  بتعاون  وتتمثل  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  �لهندية 
�ل��ذري��ة و�لعلم  �ل��دف��اع و�ل��ط��اق��ة  �لنمو يف جم��الت 
ويف  و�ل�شتثمار�ت  و�لتجارة  و�لنفط  و�لتكنولوجيا 

�ملجال �لإن�شاين. وقال �إن �لقمة �ل�شنوية بني �لهند 
ورو�شيا و�لتي تعقد منذ �لعام 2000، جزء هام من 
�شر�كتنا �ل�شرت�تيجية ، ولفت �إىل �أن مو�قف رو�شيا 
تتطابق  و�لإقليمية  �لدولية  �لق�شايا  م��ن  و�لهند 
�لرئي�س  �ل��ر�أي مع  �شيتبادل  �أن��ه  �إىل  د�ئ��م��اً، م�شري�ً 
�ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني، ح��ول طيف و����ش��ع من 
�لق�شايا �لدولية، مبا يف ذلك �ل�شر�ع يف غرب �آ�شيا 

ويف �أفغان�شتان.
ومن �ملقرر �أن يلتقي �شنيغ ببوتني �ليوم �لثنني، يف 
بالن�شبة   10 بالن�شبة للبلدين و�ل�   14 �ل�  قمة هي 

ل�شينغ.

•• بانغي-ا ف ب:

حذرت بعثة من وكالت �مل�شاعدة يف 
�لمم �ملتحدة �ر�شلت على عجل �ىل 
�ف��ري��ق��ي��ا �ل��و���ش��ط��ى ل��الط��الع على 
�لو�شع و�عد�د ح�شيلة �ن�شانية، �ن 
ملا  ماأ�شاة  يعي�شون  �لبلد  هذ�  �شكان 
يتعر�شون له من تعديات �ملجموعات 
�مل�شلحة و�عمال عنف بني مكوناته. 
ودعا �لرئي�س �لنتقايل يف �فريقيا 
�ل�شبان  �لو�شطى مي�شال دجوتوديا 
�ىل رف�����س �للع��ي��ب �ل��ر�م��ي��ة �ىل 
ح�����س �ل�����ش��ك��ان ع��ل��ى ح��م��ل �ل�شالح 
�ثناء  وذل���ك  �لبع�س  بع�شهم  �شد 

�جتماع عام عقد يف بانغي.
وق���ال يف م��وؤمت��ر �شحايف ع��ق��ده يف 
ب��ان��غ��ي �ح���د م�����ش��وؤويل ه���ذه �لبعثة 
جون كينغ من مكتب �لمم �ملتحدة 
عقب  �لن�شانية  �لعمليات  لتن�شيق 
زيارة ��شتمرت 48 �شاعة، �ن �لو�شع 
�لن�����ش��اين ت��ده��ور م��رة �خ���رى �نها 
�فريقيا  يف  �ل�شعب  يعي�شها  ماأ�شاة 
هذه  ن��رتك  �ن  يجوز  ل  �لو�شطى. 

�ملاأ�شاة ت�شتمر .
ي�شتتب  �ن  �ول  و��شاف كينغ يجب 
�لم�����ن ك���ي ي��ت��م��ك��ن �مل���دن���ي���ون من 
�لعودة �ىل منازلهم. وعلينا جميعا 
�لن  فامل�شاكل  و�ق��ع��ي��ني،  ن��ك��ون  �ن 
، يف  �ل�شابقة  �ل�����ش��ن��و�ت  �خ��ط��ر م��ن 
و�ل�شطر�بات  �لزم���ات  �ىل  ����ش��ارة 
هزت  �لتي  �لع�شكرية  و�لن��ق��الب��ات 

حماكمة جنود بريطانيني 
لقتلهم �سجينًا من طالبان

•• لندن-يو بي اأي:

�لبحرية  3 من جنود م�شاة  يو�جه 
�مللكية �لربيطانية �ملحاكمة �لأ�شبوع 
�ملقبل، بتهمة قتل �شجني من حركة 
ط��ال��ب��ان �أث��ن��اء �ح��ت��ج��ازه ل��دي��ه��م يف 
)ميل  �شحيفة  وقالت  �أفغان�شتان. 
�جل��ن��ود  �إن  �لأح�����د،  ���ش��ن��دي(،  �أون 
�ل���ث���الث���ة، �ُت���ه���م���و� ب����اإع����د�م م��ق��ات��ل 
ع����دو ج��ري��ح يف ق���اع���دة ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ق�شية  �أول  يف  وذل���ك  باأفغان�شتان، 
�ل��ق��و�ت  �ت��ه��ام  فيها  يتم  نوعها  م��ن 
�لربيطانية بالقتل طو�ل 12 عاماً 
على وجودها يف هذ� �لبلد. و�أ�شافت 
�إىل  ل��ل��غ��اي��ة  �ل��ق�����ش��ي��ة ح�����ّش��ا���ش��ة  �أن 
�لربيطاين،  �لدفاع  وزي��ر  �أن  درج��ة 
رئي�س  باإطالع  قام  هاموند،  فيليب 
ب��الده، ديفيد كامريون، على  وزر�ء 
على  �لعثور  بعد  وب��رزت  تفا�شيلها، 
�شريط فيديو يف حا�شوب جندي من 
�لربيطانية  �مللكية  �لبحرية  م�شاة 
�أثناء حتقيق �أجرته �ل�شرطة �ملدنية 
يف جرمية �أخرى. و�أ�شارت �ل�شحيفة 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ني  �جل�����ن�����ود  �أن  �إىل 
يقفون  �ل�شريط  يف  �لثالثة ظهرو� 
ف����وق �لأ����ش���ري م���ن ح���رك���ة ط��ال��ب��ان 
�إ�شابته  ب��ع��د  م�����ش��ريه،  وي��ن��اق�����ش��ون 
�لنار  لإط��الق  تبادل  خ��الل  بجروح 

مع �لقو�ت �لربيطانية.

اإحباط خمطط هروب 
�سجناء يف ا�سرتاليا 

•• �صيدين-يو بي اأي:

�أع��ل��ن��ت �ل�����ش��ل��ط��ات �لأ����ش���رت�ل���ي���ة عن 
�إح���ب���اط خم��ط��ط ل���ه���روب جم��م��وع��ة 
م��ن �ل�����ش��ج��ن��اء م��ن �أح���د �ل�����ش��ج��ون يف 
���ش��رق ولي���ة ب��ريث �لأ���ش��رت�ل��ي��ة، �إث��ر 
�ل��ذي  �ل�شياج  يف  كبري  ثقب  �كت�شاف 
�لأمنية  �حلماية  ذ�ت  باملن�شاأة  يحيط 
�ملتو�شطة. وذكرت �ملوؤ�ش�شة �لأ�شرت�لية 
لالإر�شال �ن �مل�شوؤولني عن �إد�رة �شجن 
�أك��ا���ش��ي��ا يف ���ش��رق ب���ريث �ك��ت�����ش��ف��و� يف 
�لوقت �ملنا�شب ثقباً يف �ل�شياج �ملحيط 
باملن�شاأة ومتكنو� من �لتحرك لتفادي 

فر�ر �أي من �ل�شجناء.

�لبالد منذ ��شتقاللها يف 1960.
�ل��ت��ي  �ل��ب��ع��ث��ة �لمم���ي���ة  ز�رت  وق����د 
بانغي،  �ىل  �خلمي�س  م�شاء  و�شلت 
�ىل  كلم   250( بو�شانغو�  �جلمعة 
���ش��م��ال غ���رب ب��ان��غ��ي( ح��ي��ث وق��ع��ت 
��شتباكات بني مقاتلي حركة �لتمرد 
�ل�����ش��اب��ق��ة ���ش��ي��ل��ي��ك��ا -�ل���ت���ي �ط��اح��ت 
ب��ن��ظ��ام �ل��رئ��ي�����س ف��رن�����ش��و� ب��وزي��زي 
وجم��م��وع��ات  م���ار����س-  �ذ�ر   14 يف 
�لدفاع �لذ�تي ما ��شفر عن �شقوط 

و�ملرتزقة،  �لع�شابات  زعماء  رحمة 
�لعنف  و�عمال  �لدولة  �نهارت  فقد 
قد تاأخذ طابعا دينيا بني �مل�شيحيني 
�ل���ذي���ن مي��ث��ل��ون �ل�������ش���و�د �لع��ظ��م 
بنحو  �مل��ق��در  �ل�شكاين  �لتعد�د  م��ن 
و�مل�شلمني.  ن�شمة،  ماليني  خم�شة 
يف  كانو�  �لذين  �ملقاتلني  ب��ان  علما 
هم  �ل�شابقة  �لتمرد  حركة  �شفوف 
�ول  ه��و  ودج��وت��ودي��ا  �مل�شلمني  م��ن 

رئي�س م�شلم يف تاريخ �لبالد.

�كر من مئة قتيل يف �يلول �شبتمر 
��شافة �ىل ع�شر�ت �لف �لنازحني.

وت�����غ�����رق �ف���ري���ق���ي���ا �ل���و����ش���ط���ى يف 
�لط��اح��ة  منذ  �لفو�شى  م��ن  ح��ال��ة 
�ئتالف  يد  على  ب��وزي��زي  بفرن�شو� 
بقر�ر  �ل��ي��وم  حله  مت  �ل��ذي  �شيليكا 
من رئي�شه مي�شال دجوتوديا �لذي 
 18 يف  �نتقاليا  رئي�شا  تن�شيبه  مت 

�ب �غ�شط�س �ملا�شي.
ومنذ ذلك �حلني تعي�س �لبالد حتت 

االمم املتحدة: �سعب افريقيا الو�سطى يعي�س ماأ�ساة

مقتل 5 بينهم 3 من ال�سرطة يف العراق 
•• بغداد-يو بي اأي:

قتل 5 �أ�شخا�س بينهم رجال �شرطة، و�أ�شيب 8 مدنيني 
بجروح، �لأحد، بحو�دث �أمنية مبحافظتي �شالح �لدين 

ونينوى �شمال بغد�د.
وقال م�شدر �أمني مبحافظة �شالح �لدين قتل 3 من 
تفتي�س  نقطة  ��شتهدف  م�شّلح  بهجوم  �ل�شرطة  رج��ال 

�أمنية جنوب �ملو�شل مركز �ملحافظة .
جثث  ونقلت  �حل��ادث  منطقة  �لأمنية  �لقو�ت  وطّوقت 

�لقتلى �ىل د�ئرة �لطب �لعديل.

ق��ت��ل �شخ�شان  �ل���ع���ر�ق،  ���ش��م��ال  ن��ي��ن��وى  ويف حم��اف��ظ��ة 
و�أ�شيب 8 �آخرون بجروح بحادثني �أمنيني منف�شلني.

وقال م�شدر يف �شرطة �ملحافظة �نفجرت عبوة نا�شفة 
ج��ن��وب  ح��ج��ر  و�دي  م��ن��ط��ق��ة  �ل��ط��ري��ق يف  ج���ان���ب  �ىل 
 7 و�إ���ش��اب��ة  �أّدى �ىل مقتل �شخ�س و�ح���د  م��ا  �مل��و���ش��ل، 

�خرين بجروح .
من جانب �آخر، قتل مو�طن من طائفة �ل�ُشُبك و�أ�شيبت 
زوج���ت���ه ب���ج���روح خ���ط���رية، ع��ن��دم��ا �ق��ت��ح��م م�����ش��ّل��ح��ون 
�ملو�شل  �شمال  جمهولون منزلهما يف منطقة �حلدباء 

�شباح �ليوم، وفتحو� �لنار د�خله.

•• الفجر – تون�س - خا�س

لّوحت نقابة قو�ت �لأمن �لد�خلي 
�أ���ش��ك��ال  �إىل  ب��ال��ل��ج��وء  ت��ون�����س،  يف 
�ح���ت���ج���اج���ي���ة غ����ري م�������ش���ب���وق���ة يف 
من  مطالبهم  تلبية  ع��دم  ���ش��ورة 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ا���ش��ة  ق��ب��ل 
�ل�شيا�شية  و�لأح�����ز�ب  و�حل��ك��وم��ة 
و�مل��ج��ت��م��ع �مل����دين ب��ات��خ��اذ م��وق��ف 
وطني و��شح من ظاهرة �لإرهاب. 
وط���ال���ب���ت �ل���ن���ق���اب���ة يف ب���ي���ان ل��ه��ا 
بالإ�شر�ع بتمرير م�شروعي قانون 
�ل��ت��ع��وي�����س ع���ن ح������و�دث �ل�����ش��غ��ل 
وجترمي �لعتد�ء�ت على �لأمنيني 
ق�شد  عملهم  وو�شائل  ومقر�تهم 
 10 غ�شون  يف  عليهما  �مل�شادقة 

�أيام. 
�حتجاجية  �لأ���ش��ك��ال  �أّن  و�أك����دت   
�لغري م�شبوقة �شيكون وقعها غري 
حم�شوب �لنتائج على �لأمن �لعام 
يف ه���ذ� �ل��ظ��رف �ل��دق��ي��ق، م�شرية 
يف  ع��ن��ه��ا  �لإع�����الن  �شيتم  �أن����ه  �إىل 
�لنقابة  لهياكل  �ل��ع��ام��ة  �جلل�شة 

�لوطنية �ملزمع تنظيمها قريبا. 

ملو�جهة �شاملة جتمع بني �ملعار�شة 
�ل�شيا�شية و�ملوؤ�ش�شة �لأمنية.

م�شادر  ك�شفت  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
�إيجابيا  لقاء  �أن  تون�شية  �إعالمية 
�حلكومة  رئي�س  بني  �ل�شبت  جمع 
�ملوؤقت علي �لعري�س و�لأمني �لعام 

لحتاد �ل�شغل ح�شني �لعبا�شي. 
هذ� �للقاء �لإيجابي بني �لعري�س 
و�ل���ع���ب���ا����ش���ي ���ش��م��ح ، ح�����ش��ب ت��ل��ك 
�جلل�شة  �أن  �ل��ت��اأك��د  م��ن  �مل�����ش��ادر، 
�لف���ت���ت���اح���ي���ة ل���ل���ح���و�ر �ل���وط���ن���ي 
بح�شور �لروؤ�شاء �لثالثة �شت�شهد 
�لعري�س  ل��ع��ل��ي  ���ش��ري��ح��ا  �إع���الن���ا 
لال�شتقالة  حكومته  ��شتعد�د  عن 
وبالتايل يكون يوم �لأربعاء �لقادم 
تطبيق  يف  �ل��ر���ش��م��ي  �لن����ط����الق 
خ����ارط����ة �ل���ط���ري���ق �ل���ت���ي �أع����ّده����ا 
�ل��رب��اع��ي �ل��ر�ع��ي ل��ل��ح��و�ر وقبلت 

بها معظم �لحز�ب �لتون�شية.
بد�ية  �لأح����ز�ب  تقدم  �أن  وُي��ت��وّق��ع 
مقرتحاتها  �ل��ق��ادم  �خلمي�س  م��ن 
حول �ل�شم �لذي �شي�شغل من�شب 
علي  ع��ن  عو�شا  �حل��ك��وم��ة  رئي�س 

�لعري�س.

 ودع�����ت �ل��ن��ق��اب��ة �مل���و�ط���ن���ني �إىل 
مكافحة  على  �لأم��ن��ي��ني  م�شاعدة 
ظاهرة �لإره���اب عرب �لإب���الغ عن 
�ل��ت��ح��رك��ات �مل�����ش��ب��وه��ة و �ل��ت��ث��ب��ت 
م��ن ه��وي��ة �لأ���ش��خ��ا���س ق��ب��ل ك��ر�ء 
خ��ا���ش��ة  ���ش��ي��ع��ات��ه��م  �أو  م��ن��ازل��ه��م 
مالية  م��ب��ال��غ  عليهم  ع��ر���ش��ت  �إذ� 

كبرية.
�لتنفيذي  �ملكتب   من جهته، هّدد 
�لأمن  �إقليم  وكو�در  �أعو�ن  لنقابة 
�لإد�ري  �ل��ع��م��ل  ب��اإي��ق��اف  ب��ت��ون�����س، 
�لر�جعة  �لأمنية  �ملوؤ�ش�شات  بكافة 
�ت��خ��اذ  �إل��ي��ه بالنظر يف ح���ال ع���دم 
�شلط �لإ�شر�ف �لإجر�ء�ت �لالزمة 

لوقف هدر دماء �لأمنيني.
ب��دع��وة ك��اف��ة �لنقابات   ك��م��ا ه���ّدد 
�إىل وقفة �حتجاجية �أمام �ملجل�س 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي مل��ن��ع ج��م��ي��ع �ل���ن���و�ب 

�أوردته يف بالغ �أ�شدرته.
�أّنها  �لتون�شية  �لد�خلية  �أك��دت  و   
مع �لعمل �لنقابي �مل�شوؤول و�مللتزم 
ب��ق��و�ع��د �لن�����ش��ب��اط �ل���ذي يد�فع 
و�لجتماعية  �مل��ادي��ة  �حلقوق  عن 
و�مل��ع��ن��وي��ة ل��ك��اف��ة �لأع�������و�ن طبق 
�مل���ر����ش���وم �ل������ذي ي�����ش��ب��ط �ل��ع��م��ل 

�لنقابي لقو�ت �لأمن �لد�خلي.
وحّذرت �لوز�رة من مغّبة �لنزلق 
مبا  �ل�شيا�شية  �لتجاذبات  �أت��ون  يف 
يتنافى مع �لتطّلع �إىل �أمن حمايد 
جمهوري يقف على م�شافة و�حدة 
م����ن ج��م��ي��ع �جل����ه����ات و�لأح��������ز�ب 
و�مل��ن��ظ��م��ات ل���ش��ي��م��ا ون���ح���ن على 
�أب�����و�ب ت���و�ف���ق وط���ن���ي، ع��ل��ى رج��ل 
وحفظ  �إرب���اك���ه،  ل  حفظه  �لأم����ن 
�لدولة،  رم��وز  و�ح��رت�م  �ملوؤ�ش�شات 
وذلك على خالف ما حدث يف ثكنة 

ب�����ش��ب��ب م���ا و�شفته  �ل���دخ���ول  م���ن 
مب��م��اط��ل��ت��ه��م يف �مل�������ش���ادق���ة ع��ل��ى 
قانون جترمي �لعتد�ء على قو�ت 
تنقيح  وم�شاريع  �ل��د�خ��ل��ي  �لأم���ن 
�ل��ق��ان��ون �لأ���ش��ا���ش��ي ل��ق��و�ت �لأم��ن 
�ل��د�خ��ل��ي ع��ل��ى ح��د م��ا ورد بن�س 

�لبيان.
�أد�ن�����و� لغة  �أن   و���ش��ب��ق ل��الأم��ن��ي��ني 
�لوعيد و�لتهديد �ل�شادرة عن كل 
و�آمر  �ملوؤقتة  �حلكومة  رئي�س  من 
�لناأي  �إىل  د�عني  �لتون�شي  �ل��درك 
�لتجاذبات  عن  �لأمنية  باملوؤ�ش�شة 

�ل�شيا�شية. 
وح�����ول �مل���وق���ف �ل��ر���ش��م��ي ل�����وز�رة 
�لد�خلية �لتون�شية من رفع عبارة 
�ل��روؤ���ش��اء �لثالثة  دي��ق��اج يف وج���ه 
�جل���م���ع���ة �مل���ا����ش���ي ، ف���ق���د ق����ررت 
�ل��وز�رة فتح حتقيق �إد�ري وفقا ملا 

مت��ك��ني �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة م��ن كل 
قدر�تها  لدعم  �ملادية  �لإمكانيات 
وم���ر�ج���ع���ة ج����ذري����ة ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة 

�لأمنية.
�لنقابية  �ل��ق��ي��اد�ت  ت��اأك��ي��د   ورغ���م 
�أّن رف��ع  �لأم��ن��ي��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة ع��ل��ى 
�شعار ديقاج- �رحل يف وجه �لروؤ�شاء 
�لثالثة كان �شعار� تلقائيا خال من 
كل خلفية �شيا�شية باعتباره �شدر 
يف �إط������ار م���ك���اين وزم������اين خ��ا���س 
�لثالثة  �ل��روؤ���ش��اء  فيه  يحرتم  مل 
ح��رم��ة �مل����وت وم�����ش��اع��ر �لأم��ن��ي��ني 
�عترب  فقد   ، �ل�شهيدين  وعائلتي 
�لتي  �ل�شّدة  �أّن  �ملالحظني  بع�س 
باتت متّيز لغة �لأمنيني ومو�قفهم 
ت��وح��ي ب��ج�����ش��ام��ة �لأخ����ط����ار �ل��ت��ي 
م�شريين  تنتظرها  و  تون�س  تهّدد 
ع��ن  ن���اج���م  ت�����ش��ع��ي��ده��م  �أّن  �إىل 

وج����وده����م يف �ل���و�ج���ه���ة مل��ح��ارب��ة 
�لإره���اب و�لإره��اب��ي��ني وهناك من 
ذه��ب �إىل ح��ّد و���ش��ف م��ا ح��دث ب 

�لنقالب �لأبي�س .
ويرى حمللون �أن غ�شب �لأمنيني 
قي  يتنّزل  �لثالثة  �ل��روؤ���ش��اء  على 
���ش��ي��اق �ل��ت��ي��ار �لح��ت��ج��اج��ي �ل��ع��ام، 
�لوطني  �حل���و�ر  لتعطل  وترجمة 
�ل�������ذي ����ش���اه���م يف م����زي����د ت���وت���ري 
ممار�شة  نو�يا  وتن�شيط  �لأو���ش��اع 
�لإرهاب لدى �جلماعات �لأ�شولية 
بور�شتها يف مناخات  تنتع�س  �لتي 

�لفو�شى و�لنفالت. 
لل�شاأن  �مل��ر�ق��ب��ني  بع�س  ويخل�س 
�لأمنيني  �أّن غ�شب  �إىل  �لتون�شي، 
�لنه�شة  حركة  بت�شليم  يعّجل  قد 
��شتقالة  م��ب��د�أ  بقبول  بالتعجيل 
ح��ك��وم��ة ع��ل��ي �ل��ع��ري�����س ت��ف��ادي��ا 

�لدرك يوم �جلمعة ، و�لذي �رتاأت 
�لوز�رة فتح بحث �إد�ري ب�شاأنه.

لل�شغل،  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��ع��ام  �لحت����اد 
�مل��ن��ظ��م��ة �لأك����رب و�لأك�����ر ت��اأث��ري� 
ب����دوره����ا على  ت���ون�������س، دخ���ل���ت  يف 
خ��ط �لأزم�����ة، وق���د دع���ت �مل��رك��زي��ة 
�إىل  جميعا  �لتون�شيني  �لنقابية 
�ل����وق����وف ���ش��د �لإره�������اب مت��وي��ال 
من  و�عتبار  وجتنيد�،  وحتري�شا 
يربره �أو يلتم�س له �لعذر ويت�شرت 
ع��ن��ه م��ت��و�ط��ئ��ا م��ع��ه وم�����ش��ارك��ا يف 

جر�ئمه. 
ت�شريك  �أّن  �ل��ع��ام  �لحت����اد  و�أّك�����د 
�ل���ت���ون�������ش���ي يف م��ع��رف��ة  �ل�������ش���ع���ب 
�لإره������اب������ي������ني ي���ت���ط���ل���ب ت���ق���دمي 
�لإر�دة  وحت����ري����ر  �حل���ق���ائ���ق  ك����ل 
عقيدة  وف��ق  و�لق�شائية  �لأم��ن��ي��ة 
ج��م��ه��وري��ة ل��ت��م��ار���س و�ج��ب��ه��ا، مع 

نقابة الأمن يف تون�س تتوّعد بالت�ضعيد

االأربعاء تعلن حكومة النه�سة عن نّيتها اال�ستقالة..!

�لروؤ�شاء �لثالثة وغ�شب �لمنيني هل يدفع �لرهاب �لمن للتمرد

كولومبيا: التفاو�س مع فارك اأبطاأ من املتوقع 
•• كولوموبيا-وكاالت:

من  �ل�15  �جلولة  ختام  يف  �شانتو�س  مانويل  خ��و�ن  �لكولومبي  �لرئي�س  ق��ال 
�لكولومبية  �لثورية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  جماعة  مقاتلي  مع  �ل�شالم  مفاو�شات 
�لي�شارية )فارك( �إن �ملحادثات مل حترز تقدما بال�شرعة �لتي كان ياأملها رغم 
مرور عام على بدء �لعملية �لتفاو�شية. وحتاول �حلكومة �لكولومبية �لتو�شل 
�إىل �شيغة تنهي حرب �لع�شابات مع متمردي فارك وت�شع حد� ل�شر�ع عمره 
50 عاما، نتج عنه مقتل �أكر من مائتي �ألف �شخ�س وت�شريد �ملاليني. وتبادل 
�لطرفان �لتهامات يف جولة �ملفاو�شات �لتي عقدت يف �لعا�شمة �لكوبية هافانا، 
و�أنحى كل من �لطرفني بالالئمة يف ��شتمر�ر �لنز�ع �مل�شلح على �لطرف �لآخر، 
لدرجة �أنهما �أخفقا ولأول مرة يف �إ�شد�ر بيان م�شرتك يف نهاية �جلولة لبيان 
�مل�شاركني يف  و�ل��زع��م��اء  ل��ل��روؤ���ش��اء  �شانتو�س  وق���ال  �أُح����رز.  �ل���ذي  �لتقدم  م��دى 

�لجتماع �ل�23 للقمة �لإيبريية �لأمريكية يف بنما �إن �ملناق�شات تقدمت ولكن 
�أن باإمكاننا �لنتهاء من �لنقاط  �أعتقد  �أريدها، كنت  لي�س بال�شرعة �لتي كنت 
ولكننا  ولكن هذ� مل يحدث،  عام  �لأعمال خالل  �تفقنا عليها يف ج��دول  �لتي 
ت�شرين  نوفمرب  منذ  �ملحادثات  وتتو��شل   . تقدما  ونحقق  �لنقاط  هذه  نحل 
�لثاين 2012 ومل يتو�شل �جلانبان �إل �إىل �تفاق جزئي على �إجر�ء �إ�شالحات 
زر�عية من بينها منح �أر��س للمز�رعني �لفقر�ء و�شيا�شات ملعاجلة �لفقر وعدم 
عام  �ل�شر�ع  بدء  منذ  �ملتمردون  به  يطالب  مما  جزء  وهي  �لريف،  يف  �مل�شاو�ة 
1964. لكن �ملفاو�شات �لتي جتري موؤخر� تت�شمن �إيجاد �آلية لنخر�ط فارك 
يف �لعملية �ل�شيا�شية يف كولومبيا يف �مل�شتقبل مع طلب �حلكومة نزع �شالحهم 
�ملحادثات،  �أعمال  ج��دول  يف  �ملتبقية  �لأربعة  �لبنود  �أم��ا  �شيا�شي.  حزب  و�إن�شاء 
ومن بينها ق�شايا لها �شلة بدفع تعوي�شات لل�شحايا وجتارة �ملخدر�ت ووقف 

�لعمليات �لقتالية وتنفيذ �تفاقيات �ل�شالم، فلم يتم �لتطرق �إليها �إىل �لآن.
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العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 528 /2013 جتاري جزئي                 
�ىل �ملدعى عليه /1-عاطف عبد�لفتاح عبد�ل�شالم �ل�شيد جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / حممد علي �لعيتاين وميثله: حممد ح�شني بخيت حديجان 
عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �مل�شعبني 
و�لفائدة  �ملحاماه  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  مببلغ وقدره )46.000 درهم( 
�لقانونية 9% من تاريخ �لدع��اء وحتى �ل�شد�د �لتام . وح��ددت لها جل�شة يوم 
لذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة    2013/11/6 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/66 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �شيد علي �شيد عبد�لرحيم نوروزي فر 2- �شيد ر�مني 
�شيد عبد�لرحيم ن��وروزي فر جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
حمادي  ع��ب��د�لم��ري  ع�شام  ومي��ث��ل��ه/  ع��ام��ة(  م�شاهمة  )���ش��رك��ة  �مل�����ش��رق  بنك 
�لفا�شلي �لتميمي قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2013/10/6 �عالنكم 
ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )825.895.46 درهم( يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل 
بيع �لعقار حمل �لرهن )نوع �لعقار : �شقة �شكنية �ملنطقة : مر�شى دبي رقم 
�لر�س 47 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى �و�شن هايت�س رقم �لطابق 43 رقم �لعقار 

4304  م�شاحة �لعقار 918 قدم مربع خالل 30 يوما من تاريخ �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     

 اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2011/73 بيع عقار مرهون

مو�شوع �لق�شية : طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار مكون من �ر�س 
وميز�نني و�شطح و�لقائم على قطعة �لر�س رقم )951-213( رقم فرعي 470 
1- عبد�لرحمن  �ملنفذ �شدهم:  �عالنه  �ملطلوب  بدبي  �لكبري  �ل�شوق  منطقة 
حممد �شريف �شلطان �لعلماء 2- حممد عبد�لرحمن حممد �شريف �شلطان 
ع��ل��م��اء 3- ع��ث��م��ان ع��ب��د�ل��رح��م��ن حم��م��د ���ش��ري��ف �شلطان �ل��ع��ل��م��اء 4- ه���ارون 
مو�شوع  �لقامة  حمل  جمهويل  �لعلماء  �شلطان  �شريف  حممد  عبد�لرحمن 
�لعالن: نعلمكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن قطعة 
�مل�شاحة 7.200/00  �لكبري رقم �لر���س 470  �ل�شوق  �ملنطقة  �ر�س �جلهة دبي 
قدم مربع وفاء للمبلغ �ملطالبة به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا . 
رئي�ض ال�سعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                          يف الدعوى رقم 2013/4 طلب بيع مال مرهون )تنفيذ)
رقم  �شقة  عبارة عن  م��ال مرهون  بيع  �ذن  : طلب  �لق�شية  مو�شوع 
�لر���س رقم 155 منطقة برج  2 بي  ت��اور زون  �لكائنة بخليفة   3102
جمهول  دي��ن  ز�ه��د  �شليم   -1 ���ش��ده:  �ملنفذ  �ع��الن��ه  �ملطلوب  خليفة 
حمل �لقامة مو�شوع �لعالن: نعلمكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم 
�خلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية �ملنطقة برج خليفة رقم �لر�س 
155 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملنبى خليفة تاور زون 2 بي رقم �لعقار 3102 
به  �ملطالبة  للمبلغ  وف��اء  مربع  ق��دم   2008 �مل�شاحة   31 �لطابق  رق��م 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا . 
رئي�ض ال�سعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1029  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة �ل�شمود للتجارة �لعامة ذ.م.م جمهول 
وميثله:  �شعد  عامر  حممد  /��شامة  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
ح��م��دي جم��اه��د ع��ب��د�ل��د�مي �ل�شيوي ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حلكم 
 2013/8/7 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/794 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/27 �ل�شاعة 10.00 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه    ch2.D.16 بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .  
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/874   عقاري كلي                  
�ىل �ملحكوم عليهم /1- عماد يو�شف عبد�لهادي 2- عالء حممود عبد�جلو�د 3- �شركة 
�لعرب للتنمية �لعقارية �شركة م�شاهمة عامة 4- هيثم خالد عبد�لكرمي �لدحله 5- 
�شركة ميادين لال�شتثمار�ت جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ عامر �شعيد فوزي 
بتاريخ  �ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلمكم  �ع��اله وعليه  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �ق��ام  قد  �خلياط 
2013/9/26 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: بندب �حد �خلرب�ء �لهند�شيني �ملخت�شني من 
�ملقيدين بجدول �خلرب�ء باملحكمة لالطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وقدرت 
بايد�عه  �ملتدعى  �مانه مقد�رها 15000 و�لزمت  �تعاب وم�شروفات �خلبري  على ذمة 
خز�نة �ملحكمة و�بقت �لف�شل يف �مل�شروفات. وحددت لها �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 

 . Ch.1A.1 2013/10/21 �ل�شاعة 9:30 �شباحا يف �لقاعة
ق�سم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 582 /2013 جتاري كلي                 
�ىل �ملدعى عليهما /1-�شركة ميد مارك ر�بيا ذ.م.م 2- فيجي�شل كوتيكاميل كومار�ن 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل خمي�س 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  علي  �ل  �لناخي  غريب 
�ملديونية  عن  عبارة  دره��م(   285862.24( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   2012/7/22 تاريخ  عليهما حتى  �ملدعى  بذمة  �ملرت�شده 
�ملحاماه و�لفائدة بو�قع 12% من هذ� �لتاريخ ومن تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د 
�لتام . وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/7  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21
ويف  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 561 /2013 جتاري كلي                 
�ىل �ملدعى عليهما /1-�شركة كيه �ند ��س لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة 2- 
قا�شم بي �شيخ جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري 
ومي��ث��ل��ه: ع��ب��د�هلل خمي�س غ��ري��ب �ل��ن��اخ��ي �ل ع��ل��ي ق��د �ق����ام ع��ل��ي��ك �ل��دع��وى 
دره��م(   185365.15( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
وحتى  �ل��دع��وى  رف��ع  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماه  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/7  �ل�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 382 /2013 عقاري كلي                 
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �شول  جيفر�شون  �شكوت  عليه/1-   �ملدعى  �ىل 
�لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  ���س.م.ع قد  للتمويل  �شركة �مالك   / �ملدعي 
�ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع و�ل�شر�ء �خلا�س بالوحدة �ل�شكنية رقم )جي �ل تي 
- كي 1-1 بي 612( ب��ربج في�شتا دي��ل لج��و و�ل��ز�م �ملدعى عليه مببلغ وق��دره 
ف��و�ت  ع��ن  تعوي�س  دره��م   354.671.53 مبلغ  �ىل  بال�شافة  دره��م   521.737
�لحد  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت   . و�لت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لربع  مقد�ر 
�ملو�فق 2013/10/27  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�سم الدعاوي العقارية                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1453  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده / 1 -ف����ز�ن �ح��م��د جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�ل�شيخ  عمر  وميثله:  ع  م  ���س  للتمويل  �م��الك  /�شركة  �مل�شتاأنف  �ن 
بالدعوى  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �ل�شيخ  �ح��م��د  �شيد 
لها جل�شه  بتاريخ 2012/12/16 وح��ددت  رقم 2011/62 جت��اري كلي 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/11/6 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .  
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2103 تنفيذ  عمايل
���س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �نرتنا�شيونال  �شن�شري  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ ط����ارق ب���ن �حلبيب 
و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  �لو�شيف 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )16212 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   940 مبلغ  �ىل  �ملحكمة.بال�شافة 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1894 تنفيذ  عمايل
�لكهروميكانيكية وتنظيف  �ليا�شمني لالعمال  �ملنفذ �شده/1- جنمة  �ىل 
�ملباين �س ذ م م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ن�شري �لدين 
�ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د  م��ي��اه  با�شط  حممد 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7254 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.بال�شافة �ىل مبلغ 376 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1784 تنفيذ  عمايل
����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �لخ�شر  �حل��ج��ر  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/ بالل وحيد مياه قد  �ن طالب  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليكم �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )7878 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   473 مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2131 تنفيذ  عمايل
جمهول  ����س.ذ.م.م  �ملفرو�شات  لتجارة  �ل�شلطاين  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
بهات  عبد�لعزيز  روؤوف  حممد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
بهات وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان قد �أقام عليكم �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )31596 
�و خزينة �ملحكمة.بال�شافة �ىل مبلغ 1720  �لتنفيذ  درهم( �ىل طالب 
�لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم التنفيذ العمايل والر�سوم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/615   عمايل كلي                  
�ىل �ملحكوم عليه /1- �لفجر �لبعيد للطباعة جمهول حمل �لقامة   نعلنكم بان 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2013/9/23 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ �شم�شري كد�فات بور� ح�شن بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
86666 ثمانية و�شتون �لفا و�شتمائة و�شتة و�شتون درهم وتذكرة عودة للمدعي �ىل 
موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل 
ورف�شت  فيها  ن�شيبة  �ملدعى من  و�عفت  �مل�شروفات  باملنا�شب من  و�لزمتها  �خر 
ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3626 /2013 عمايل جزئي                 
حمل  جمهول  ف��رع  ذ.م.م  �ك�شرب�س  �شاج  مطعم    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  �ق��ام عليك  رون��ا ماهيناي جافان قد   / �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 31669 درهم و�لر�شوم 
و�مل�شاريف يف �ل�شكوى �لعمالية رقم 2013/154241. وحددت لها جل�شة 
لذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة    2013/11/3 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3542 /2013 عمايل جزئي                 
�ىل �ملدعى عليه /1-  �ل�شريع لالعمال �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد يو�شف نور �ل�شفا قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 34532 درهم بدل تذكرة 
�حلكم  و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   4000( مببلغ  وع��وده  ق��دوم 
لها  وح���ددت   .  2013/152407 �ل�شكوى  رق��م  كفالة  ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/3  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3653 /2013 عمايل جزئي                 
�����س.ذ.م.م  �لفنية  ل��الع��م��ال  �لخ�����ش��ر  �ل����و�دي    -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
بيزد  �شلطان  �شاه عامل  �ملدعي / حممد  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   30493
�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .  2013/153936 �ل�شكوى  رق��م 
2013/11/3  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3290 /2013 عمايل جزئي                 
�ىل �ملدعى عليه /1-  �ل�شقر �لذهبي خلدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد نعمان �بوبكر قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 10223 درهم و�لر�شوم 
و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى 2013/153206 . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/10/28  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch.1.A.5 لذ� فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3808 /2013 عمايل جزئي                 
�لقامة  حم��ل  جمهول  ��شكندر  روب���ريت  �شالون   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / ماريتي�س ��شيديال جومي�شوجن قد �قام عليك �لدعوى 
وتذكرة  درهم   62231 وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة 
�ملعجل بال كفالة رقم �ل�شكوى 2013/154539 . وح��ددت لها جل�شة يوم 
 Ch.1.A.5 لثالثاء �ملو�فق 2013/10/29  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة�
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  

ق�سم الق�سايا العمالية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3084 /2013 عمايل جزئي                 
�����س.ذ.م.م  �لبحرية  للخدمات  ���ش��ور  �وف  ف��ال��ك��ون   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�قام  قد  كريانز�  مارتني  مانيللي   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
 17100 وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
درهم وتذكرة عودة مببلغ )4000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة رقم �ل�شكوى 2013/150673 . وحددت لها جل�شة 
 Ch.1.A.5 يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/30  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
رئي�ض ال�سعبة                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 270 /2013 نزاع عقاري                 
�ملحدودة  للتطوير  ��شكاي   -2 ت��اور  �ر  �م  �شركة   -1/ �شدهما  �ملتنازع  �ىل 
مايا   -2 دوني�شاند  بهجو�ن   -1/ �مل��ت��ن��ازع  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
�ق��ام  ق��د  �ل��زرع��وين  كيخوه  عبد�لرحيم  �م��ني  ع��ب��د�هلل  وميثله:  بهجو�ن 
بندب خبري هند�شي متخ�ش�س مع  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليكما 
لها  وح��ددت  �لتعاب.  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �شدهما  �ملتنازع  �ل��ز�م 
�مل�شلح  8.30 �س مبكتب  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/6   �لربعاء  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
امل�سلح                                                 

حماكم دبي

مركز الت�سوية الودية للمنازعات
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 127 /2013 نزاع عقاري                 
�مل��ح��دودة  للتطوير  �ي  �ت�����س  ���ش��ي  ���ش��ده /1- جم��م��وع��ة  �مل��ت��ن��ازع  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتنازع /1- ر�جر�شي بهجو�ن �وتر�ماين 
2- جوتام بهجو�ن �وتر�ماتي 3- برير� جور�شي �شيار قد �قام عليكما 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع �لز�م �ملتنازع 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ت��ع��اب.  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �شدها 
�لربعاء �ملو�فق 2013/11/6  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
امل�سلح                                                 

حماكم دبي

مركز الت�سوية الودية للمنازعات
 اإعلن بال�ضند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم 2004/11 تنفيذ احتادي

قد  ن�شر�ً   : م��ريز� حممد ح�شن علي عنو�نه  �ملنفذ �شده: �شادق  �ىل 
�شدر �شدك �ل�شند �لتنفيذي رقم 2003/116 �مر �د�ء ل�شالح/ موؤ�ش�شة 
�لإمار�ت لالت�شالت ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ومبا �ن �حلكم ح�شب ما جاء بال�شند 

�لتنفيذي �ملرفق �شورة منه.
حل�شورك  2013/10/30م  جل�شة  حت��دي��د  مت  ق��د  ب��اأن��ه  نخطرك  كما 
�لتنفيذ ويف حالة تخلفك  �ل�شاعة 8:30 �س للنظر يف  �لتنفيذ  ب��اإد�رة 

عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة.
�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/10/1م.

 القا�سي/ ماجد عز الرجال

اإمــارة اأبــوظـبــي - دائــرة الــقـ�ســـاء 

 اإدارة التنفيذ
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بروج ت�ستعر�س حلولها املبتكرة وخططها التو�سعية يف معر�س للبال�ستيك باأملانيا 

•• اأبوظبي-الفجر:

للقطار�ت،  �لحت���اد  �شركة  �أعلنت 
�ل�شكك  ل�شبكة  و�ملُ�����ش��غ��ل  �ملُ���ط���ور 
�ل���وط���ن���ي���ة يف دول����ة  �حل����دي����دي����ة 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �م�س 
ع����ن ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م م��ع 
���ش��رك��ة ج����اي ب���ي ���ش��ي �ك�����ش��رب���س 
�إقليمياً  �ل��ر�ئ��دة  �مل��ح��دودة،  للنقل 
�للوج�شتية  �خل���دم���ات  جم���ال  يف 

وحلول �لتخزين. 
�لطريق  �لتفاقية  ه��ذه  و�شتمهد 
ت�شهم بدور  �لأمد  ل�شر�كة طويلة 
ت�شليم  ع��م��ل��ي��ة  ت�����ش��ه��ي��ل  يف  ك��ب��ري 
�حلاويات و�أنو�ع �حلمولة �لأخرى 
�لإم�����������ار�ت  �أن������ح������اء  يف خم���ت���ل���ف 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وع����رب �حل����دود 
�ىل دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
وذل���ك ع��رب �شبكة ���ش��رك��ة �لحت���اد 
ب�شبكة  �شرتتبط  و�لتي  للقطار�ت 
�لتعاون �خلليجي لل�شكك  جمل�س 
�حلديدية. كما �شتعزز عملية دمج 
خيار�ت �لنقل �لقائمة ل�شركة جاي 
بي �شي مع �ل�شكك �حلديدية من 
وبالتايل  لل�شركة،  �لتوريد  قدر�ت 
مت���ك���ن���ه���ا م�����ن ت���ل���ب���ي���ة م��ت��ط��ل��ب��ات 

عمالئها �ملتنامية �إقليمياً وعاملياً.

وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى ت���وق���ي���ع م���ذك���رة 
�ل���ت���ف���اه���م، ق����ال ����ش���ع���ادة �ل��دك��ت��ور 
�لرئي�س  �مل��ن�����ش��وري،  �شيف  نا�شر 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي ل���������ش����رك����ة �لحت��������اد 
�ل�����ش��ك��ك  ���ش��ب��ك��ة  �إن  ل���ل���ق���ط���ار�ت: 
يتجز�أ من  ج��زء ل  �حلديدية هي 
روؤية �لإمار�ت 2021، ومن �شاأنها 
�ل�شهام بدور هام يف تعزيز مكانة 
�ل���دول���ة م���رك���ز�ً �إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً 
ولتحقيق  �للوج�شتية،  للخدمات 
م�شتمر  ب�شكل  ن�شعى  �لهدف  ه��ذ� 
ل��ب��ن��اء ���ش��ر�ك��ات ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع 
�أبرز �ل�شركات �مل�شاهمة يف م�شرية 
يف  �لقت�شادي  و�لتنويع  �لتنمية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة . 
�شركة  �أن  �إىل  �مل��ن�����ش��وري  و�أ����ش���ار 
جاي بي �شي ��شتطاعت بناء مكانة 
مرموقة لها كاأحد �أبرز �مل�شاهمني 
�خل������دم������ات  ق������ط������اع  ت����ن����م����ي����ة  يف 
�شاأن  ومن  �ملنطقة،  �للوج�شتية يف 
هذه �لتفاقية متكني �ل�شركة من 
�حلديدية  �ل�شكك  من  �ل�شتفادة 
ك��و���ش��ي��ل��ة ن���ق���ل ح���دي���ث���ة وف���ع���ال���ة، 
ودجم����ه����ا ب���ك���ف���اءة م����ع جم��م��وع��ة 
خيار�ت �لنقل �لأخرى مبا ي�شمن 
ل��ل��ن��م��و يف دول  ت���ع���زي���ز خ��ط��ط��ه��ا 

جمل�س �لتعاون �خلليجي . 

جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .

يعترب  جيتك�س  معر�س  �أن  و�أو�شح 
م��ن �مل��ع��ار���س �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ر�ئ���دة يف 
وي�شاعد  �لتكنولوجيا  حلول  جمال 
خدماتها  ��شتعر��س  على  �لغرفة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة خ��ا���ش��ة م��ن �ل��ت��وج��ه 
�أه����د�ف  بتحقيق  و�لإل����ت����ز�م  �ل��ع��ام 
�حل���ك���وم���ة �لإل����ك����رتون����ي����ة يف دب���ي 

م���ن �أن رب���ط �ل�����ش��ك��ك �حل��دي��دي��ة 
�للوج�شتية  �خل��دم��ات  �شبكة  م��ع 
�شي�شاعدنا  حالياً  لدينا  �مل��وج��ودة 
ع��ل��ى �لرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى �مل��ق��دم��ة 

للعمالء . 
وت��اأ���ش�����ش��ت ���ش��رك��ة ج����اي ب���ي �شي 
ع��ل��ى  وع���م���ل���ت   ،1992 ع�����ام  يف 
�أع��م��ال��ه��ا ب�شكل  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
كبري مع حمطات حديثة جمهزة 
يف  �ل��ت��خ��زي��ن  وم���ر�ف���ق  للتحميل 
دب������ي، و�مل���ن���ط���ق���ة �حل������رة يف ج��ب��ل 
وم�شقط  و�أبوظبي  و�ل�شارقة  علي 
�ل�شركة  جن��اح  وي�شمل  و�ل��دوح��ة. 
جم���م���وع���ة خ�����دم�����ات و������ش����ع����ة يف 

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل�����ش��ي��د ب���ي ك��اي 
�ل��ع��ام ل�شركة جاي  �مل��دي��ر  �أي��اب��ان، 
�ملنطقة  بي �شي: تعمل �شركتنا يف 
منذ عدة عقود، ونعتقد �أن �ل�شكك 
مثالية  و�شيلة  ت�شكل  �حل��دي��دي��ة 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات 
�ل��ع��م��الء �مل��ت��ن��ام��ي��ة �لم�����ر �ل���ذي 
يف  للتو�ّشع  خططنا  م��ع  يتما�شى 
�خل���دم���ات و�ل��ن��ط��اق �جل���غ���ر�يف يف 
�لتفاقية  �أن  مو�شحاً   ، �مل�شتقبل 
مع �شركة �لحتاد للقطار�ت تتيح 
�حتياجاتنا  وتخ�شي�س  حت��دي��د 
م��ن و���ش��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �لأخ�����رى على 
�مل�����دى �ل���ط���وي���ل، ون���ح���ن و�ث���ق���ون 

تتطلب منا مو�كبة �لتغيري و�عتماد 
�لأف�شل من �خلدمات حتى نرتقي 
�لقطاع  ون��ك��ون بحق ممثل  ب��اآد�ئ��ن��ا 
�خل����ا�����س ووج���ه���ت���ه �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
�لإمارة. وقد بلغ جمموع �ملعامالت 
و�خل�����دم�����ات �لإل����ك����رتون����ي����ة �ل��ت��ي 
وفرتها غرفة دبي منذ بد�ية �لعام 
�حلايل وحتى نهاية �شبتمرب �ملا�شي 
630 �ألفا و 877 معاملة مقارنة 

ب���ت���اأم���ني �ل�����ش��ال���ش��ة و�ل�������ش���رع���ة يف 
�ملعامالت و�لإجر�ء�ت مما �شيجعل 
جمتمع �لأع��م��ال يف دب��ي �أح��د رو�د 

�ملجتمع �لإلكرتوين �ملتكامل.
�ملوقع  �أهمية  على  بوعميم  و���ش��دد 
�لإل�����ك�����رتوين ل��ل��غ��رف��ة �ل�����ذي ب��ات 
مرجعا رئي�شيا ملجتمع �لأعمال من 
حيث �ملعلومة و�خلدمة .. مو�شحا 
�أن �لتطور�ت �لتقنية و�لتكنولوجية 

نقل  ذل��ك  يف  مبا  �لتوريد،  �شل�شلة 
�للوج�شتية  �خل��دم��ات  �لب�شائع، 
للم�شاريع، خدمة �لربيد �ل�شريع، 
و�ل�����ش��ح��ن،  �جل��م��رك��ي  �لتخلي�س 
�لتحتية  �لبنية  ف�شاًل عن مر�فق 
�آل��ي��اً  �مل��ك��ات��ب  ت�شغيل  ت�شمل  �ل��ت��ي 
و�أن���ظ���م���ة �لت�������ش���الت �حل��دي��ث��ة، 
ومر�فق �لنقل ومعد�ت نقل �ملو�د. 
وي�شم �أ�شطول جاي بي �شي 130 
م��رك��ب��ة، مب���ا يف ذل���ك �ل�����ش��اح��ن��ات 
�لتعامل  و�لثقيلة، لدعم  �خلفيفة 
مع �أكر من 100 طن مرتي من 

�لب�شائع يوميا.
وياأتي �لتفاق يف وقت ت�شتعد فيه 
لت�شغيل  للقطار�ت  �لحت��اد  �شركة 
�حل���دي���دي���ة  ل��ل�����ش��ك��ك  خ����ط  �أول 
�لأوىل بني حب�شان  �ملرحلة  �شمن 
و�ل���روي�������س ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام 
�جل�����������اري، يف ح�����ني ي���ت���م ح���ال���ي���اً 
�لتي  �لثانية  للمرحلة  �لتح�شري 
وميناء  �مل�شفح  منطقة  �شرتبط 
خ��ل��ي��ف��ة وم���ي���ن���اء ج���ب���ل ع���ل���ي م��ع 
�حل����دود �ل�����ش��ع��ودي��ة )�ل��غ��وي��ف��ات( 
و�ل��ع��م��ان��ي��ة )�ل����ع����ني(، وب��ال��ت��ايل 
جت������ري �ل�����در�������ش�����ات �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
�لتي  �ل��ث��ال��ث��ة،  للمرحلة  �لأول���ي���ة 
ت���رب���ط �ل�����ش��ب��ك��ة ب��ب��ق��ي��ة �مل��ن��اط��ق 

خالل  معاملة   342 �ألفا   571 ب� 
�أي  �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي 

بن�شبة منو بلغت 10.4 باملائة .
ل���ل���رتوي���ج  ج����ه����وده����ا  �إط���������ار  ويف   
�لإل����ك����رتوين ت��ت��ي��ح �ل��غ��رف��ة خ��الل 
�لفر�شة  �حل��ايل  جايتك�س  معر�س 
ل��ل��ف��وز ب���� 10 �����ش���رت�ك���ات ���ش��ن��وي��ة 
جم���ان���ي���ة ���ش��م��ن ���ش��ب��ك��ة �لأع����م����ال 

�لعاملية �لتي �أطلقتها موؤخر�. 

�ملتو��شلة لتلبية �حتياجاتهم �حلالية و�مل�شتقبلية.  �لتو�شعية  ��شتثمار�تها 
وذكرت �ل�شركة �أن عام 2014 �شي�شكل نقطة فارقة بالن�شبة ل�شركة بروج 
�إ�شرت�تيجية  �إطار  �ملهمة يف  �لتو�شعية  �كتمال م�شاريعها  تز�منا مع  وذلك 
�ل�شركة يف تو�شيع حجم �أعمالها يف قطاع �شناعة �لبويل �أوليفينات �لذي 
�شخ  يتطلبه من  وم��ا  �حلديثة  �مل��دن  وبناء  �ل�شكان  ع��دد  زي��ادة  �إىل  يعزى 
كاأنظمة نقل  �ملتطورة  �لتحتية  �لبنى  �ملزيد من �ل�شتثمار�ت يف تطبيقات 
�لغاز ومياه �ل�شرب و�ل�شرف �ل�شحي وكابالت �لطاقة و�لت�شالت. وقال 
�لتنفيذي لل�شرق �لأو�شط  �لنائب �لأول للرئي�س  �ل�شويدي  هزمي �شلطان 
�لعاملة  �لكو�در  جذب  يف  �ملتو��شلة  ��شتثمار�تنا  تعك�س  ب��روج  يف  و�أفريقيا 
ذ�ت �لكفاء�ت �ملميزة وتطبيقات �لبنى �لتحتية م�شرية �شركتنا نحو �لنمو 
و�لبتكار و�ل�شتد�مة كما توؤكد على �لتز�منا جتاه عمالئنا و�لأ�شو�ق �لتي 

•• اأبوظبي-وام:

�ملتنوعة  �لبال�شتيكية بروج جمموعتها  للد�ئن  �أبوظبي  �شركة  ��شتعر�شت 
 2013 �� من منتجات �لبويل �أوليفينات وتقنياتها �ملتطورة يف معر�س ك 
 16 من  �لفرتة  يف  باأملانيا  دو�شلدورف  مدينة  يف  يعقد  �ل��ذي  للبال�شتيك 
ب��روج يف بيان �شحفي �م�س من مقرها  �أك��دت  �أكتوبر �جل��اري. و   23 �إىل 
�لرئي�شي يف �أبوظبي �لتز�مها بتوفري حلول �لبويل �إثيلني و�لبويل بروبيلني 
�ملبتكرة لتلبية �لطلب �ملتز�يد من �أ�شو�ق تطبيقات �لبنى �لتحتية كاأنظمة 
�ملطور.  و�لتغليف  �ل�شيار�ت  و�لت�شالت وقطع  �لطاقة  �لأنابيب وكابالت 
و��شتعر�شت �ل�شركة من خالل م�شاركتها باملعر�س بجناح و�حد مع �شركتي 
بوريالي�س ونوفا للكيماويات �خلدمات �لقيمة �لتي توفرها لعمالئها عرب 

�ل�شرق  فيه منطقتا  ت�شهد  �ل��ذي  �لوقت  �أن��ه يف  و�أك��د  لها خدماتنا.  نوفر 
حتر�س  �ل�شناعية  �لقطاعات  من  �لعديد  يف  كبري�  من��و�  و�آ�شيا  �لأو���ش��ط 
حول  و�لت�شويقية  �لإنتاجية  عملياتها  بتو�شعة  �لتز�مها  تعزيز  على  بروج 
�ملبتكرة. .. لفتا  �ملتنامي على �حللول �لبال�شتيكية  �لعامل لتلبية �لطلب 
�ىل �أن �لتو�شعات �لتي ي�شهدها م�شنع �لإنتاج يف �أبوظبي �شرتتفع �لطاقة 
طن  مليون   4.5 �إىل  طن  مليوين  من  ب��روج  ل�شركة  �ل�شنوية  �لإنتاجية 
ت�شغيل  بعد  وذل��ك  �ملقبل  �ل��ع��ام  م��ن  �ب��ت��د�ء  �شنويا  �أوليفينات  �ل��ب��ويل  م��ن 
وحدتني جديدتني لإنتاج �لبويل �إثيلني ووحدتني جديدتني لإنتاج �لبويل 
بروبيلني �إ�شافة �إىل وحدة جديدة لإنتاج �لبويل �إثيلني منخف�س �لكثافة 
لأ���ش��و�ق  لتزويدها  �جل���ودة  عالية  بوليمر�ت  �إن��ت��اج  على  �شت�شاعدنا  �لتي 
�لأ�شالك و�لكابالت �ملتنامية. و�أ�شاف �إنه خالل عام 2014 �شتعمل بروج 

على ت�شغيل وتعزيز كافة وحد�تها �لإنتاجية وذلك بالتعاون مع �شركائها 
يف �لعمل ويف �شل�شلة �لقيمة.. كما �شتقوم �شركة بروج �أي�شا بزيادة �لطاقة 
�لإنتاجية لوحدة ت�شنيع �ملركبات �لبال�شتيكية �لتابعة لل�شركة يف �شنغهاي 
90 �لف طن �شنويا وذل��ك لدعم مبيعات  �إىل  �أل��ف طن   50 بال�شني من 
لأ�شو�ق  رئي�شي  ب�شكل  تزويدها  يتم  �لتي  �ملركبة  �لبال�شتيكية  �حلبيبات 
�شركة بروج تعمل  �أن  �ل�شويدي  و�أك��د  �ل�شني.  �ملتنامية يف  �ل�شيار�ت  قطع 
على تعزيز قاعدة عمالئها حول �لعامل بتو�شعة �أعمالها �لتجارية و�شبكة 
�ملنت�شرة  �لع�شرة  �ل�شركة  مبيعات  �ىل مكاتب  و�إ�شافة  �ملنطقة  �إمد�دها يف 
�ل�شرق �لأو�شط و�آ�شيا و�أفريقيا �فتتحت �شركة بروج موؤخر�  عرب منطقة 
مكتبا متثيليا لها يف طوكيو وهي ب�شدد �فتتاح �أربعة مكاتب متثيلية �أخرى 

يف بانكوك و دلهي و هو ت�شي منه وجاكرتا مع بد�ية عام 2014. 

االحتاد للقطارات توقع مذكرة تفاهم مع جاي بي �سي اك�سرب�س للنقل املحدودة

ت�ضت�ضيفه الهيئة الحتادية للجمارك بالتعاون مع الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي

اللجنة التح�سريية تناق�س اخلطة العامة للمنتدى االإقليمي للتناف�سية االقت�سادية

 ات�س بي تطرح اأحدث اأجهزتها الدفرتية 
خالل اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2013

�سوق دبي املايل يعتمد �سركتني 
ملزاولة خدمة التداول املبا�سر 

•• دبي-وام:

�أعلن �شوق دبي �ملايل �م�س عن �عتماد 
و  �ملالية  للخدمات  مبا�شر  �شركتي 
�ت�����س �����س ب��ي ���ش��ي �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط 
ل��������الأور�ق �مل���ال���ي���ة مل��م��ار���ش��ة ن�����ش��اط 
�إيه  �إم  �لتد�ول �ملبا�شر يف �ل�شوق دي 
�إ�شافة  متطلبات  �إجن���از  بعد  وذل��ك 
ه����ذ� �ل��ن�����ش��اط �إىل ق��ائ��م��ة خ��دم��ات 
�ل�شركتني لريتفع بذلك عدد �شركات 
�خلدمة  ه��ذه  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �لو�شاطة 
�ل�شوق  �إد�رة  وتعكف  �شركات.   4 �إىل 
�لأور�ق  هيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  حاليا 
طلبات  مر�جعة  على  و�ل�شلع  �ملالية 
م��ن ع���دة ���ش��رك��ات �أخ����رى ت��رغ��ب يف 
مز�ولة نف�س �لن�شاط. وتتيح خدمة 
�لو�شاطة  ل�شركات  �ملبا�شر  �ل��ت��د�ول 
ت��ف��وي�����س �أح����د �ل��و���ش��ط��اء �ل��ع��امل��ي��ني 
لتنفيذ �و�مر �لبيع و�ل�شر�ء مبا�شرة 
يف �شوق دبي �ملايل من خالل حزمة 
�إي��ه  �إم  ب��ر�م��ج �ل���ت���د�ول �مل��ب��ا���ش��ر دي 
�لتي تخ�ش�شها �ل�شركة وذلك ك�شكل 
م���ن �أ����ش���ك���ال �ل����ت����د�ول �لل���ك���رتوين 
ع��رب �لن��رتن��ت مب��ا يعني �أن��ه �أ�شبح 
مب��ق��دور �ل��و���ش��ي��ط �ل��ع��امل��ي �ل��ت��د�ول 

مبا�شرة يف �ل�شوق.

�ملجموعة  �ل��ي��وم  �ملعلومات  تقنية  ق��ط��اع  يف  �ل��ق��ر�ر�ت 
على  �ملوظفني  م��ن  بالتقنية  و�هتماما  تنوعا  �لأك���ر 
ومتطلباتهم  �خ��ت��ي��ار�ت��ه��م  �أن  ..م��ع��ت��رب�  �ل��ت��اري��خ  م��ر 
ورغباتهم  �ل�شخ�شية  �أذو�ق���ه���م  تعك�س  �لأج��ه��زة  م��ن 

لالإنتاجية ب�شكل ميثل حتديا فريد� لالأعمال.
�لعمل  �لنتقال جت��اه مكان  تقود  بي  �ت�س  �ن  و�أ���ش��اف 
و�لأنيقة  �ملتحركة  �حلا�شوب  �أجهزة  با�شتخد�م  �ملبتكر 

و�لتي حتقق �أعلى م�شتويات �لأمن و�لعتمادية.
و�أو�شح �أن �ملوؤ�ش�شات ت�شهد حاليا حتول يف طبيعة 
مكان �لعمل نظر� لرتفاع طلب �ملوظفني على 
يتعار�س  وب�شكل  �لنيقة  �ملتحركة  �لأج��ه��زة 
�ملعلومات  تقنية  م�����ش��وؤويل  حاجة  م��ع  �أح��ي��ان��ا 
للحفاظ على �أمن معلومات �ملوؤ�ش�شة و�إمكانية 
من  �إنطالقا  �أن��ه  �إىل  لفتا   .. تقنياتها  �إد�رة 
ت��ل��ك �ل��ف��ك��رة ���ش��م��م��ت �ت�����س ب���ي �حل��ا���ش��وب��ني 
ب��وك لتحقيق  ب��رو  ب��وك و  �إل��ي��ت  �لدفرتيني 
�إم���ك���ان���ات م��ت��م��ي��زة يف �ل��ت��ن��ق��ل و�ل��ت��ح��م��ل 
�مل��ظ��ه��ر �جل��م��ي��ل  و�لأم������ن �إىل ج���ان���ب 
بف�شل �شماكة قليلة للغاية وت�شميم 

يوحي بقمة �لأد�ء. 

خرباء ا�ست�ساريون من بريطانيا ي�ساركون 
يف القمة العاملية للمياه 2014 يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�لعاملية  �لقمة  �أعمال  �ملتحدة يف  �ململكة  �ملياه من  ي�شارك عدد من خرب�ء 
للمياه �لتي �شتقام يف �أبوظبي خالل �لفرتة من 20 �إىل 22 يناير �ملقبل 
وت�شت�شيفها مدينة م�شدر بال�شر�كة �لإ�شرت�تيجية مع هيئة مياه وكهرباء 

�أبوظبي �شمن فعاليات �أ�شبوع �أبوظبي لالإ�شتد�مة .
تاأتي �مل�شاركات يف ظل �لأهمية �ملتز�يدة للخدمات �ل�شت�شارية �لتي يزودها 
يف  �ملياه  مل�شاكل  وملحة  �شريعة  حلول  و�بتكار  تطوير  عملية  يف  �خل��رب�ء 
منطقة �خلليج. و�أكدت بريتي�س ووتر �ملوؤ�ش�شة �مل�شوؤولة عن �شل�شلة تزويد 
ترويجية  جولة  خالل  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ل�شحي  �ل�شرف  و�أنظمة  �ملياه 
�ململكة  يف  للمياه  �لعاملية  للقمة  �ملنظمة  للمعار�س  ري��د  �شركة  �أج��رت��ه��ا 
�ملتحدة .. ت�شجيعها ل�شركات �ملياه �ملحلية على �مل�شاركة يف �جلناح �لر�شمي 
للمملكة يف �لقمة و�لذي يحظى بدعم من منظمة �ململكة �ملتحدة للتجارة 
و�ل�شتثمار�ت وذلك بعد تاأكيد�ت بتقدمي �لدعم من �أ�شو�ق رئي�شية بتزويد 
و�شنغافورة  �ليابان  �لأ���ش��و�ق  تلك  وت�شمل  �ملياه  قطاع  يف  �ملكثفة  خرب�تها 
وفرن�شا. و�أكدت ليال تومب�شون من بريتي�س ووتر �أن �لقمة �لعاملية للمياه 
تعد حدثا بارز� يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط حيث ت�شعى ملو�جهة �ل�شغوطات 
�ملياه و�لتي يت�شبب  �ملتز�يدة �لتي تدفع لإيجاد حلول ناجعة مل�شكلة ندرة 
�شركات  �إن  �ملنطقة. وقالت  ت�شود  �لتي  و�لبيئة �جلافة  �لطق�س �حلار  بها 
�ململكة �ملتحدة حتمل خربة معمقة يف �لعمل يف �لبيئات �شبه �ملخ�شخ�شة 
تعترب  و�لتي  و�خل��ا���س  �لعام  �لقطاعني  جتمع  �لتي  �ل�شر�كات  �إط��ار  ويف 
للم�شاهمة  �ل�شعي  من  �نطالقا  �أن��ه  مو�شحة   .. للمنطقة  مهمة  �شرورة 
بدور فاعل يف �لعامل فاإن منطقة �خلليج ب�شكل عام و�أبوظبي ب�شكل خا�س 
�ل��دويل  �لنطاق  على  �ملياه  قطاع  يف  �لعاملة  �شركاتها  تو�شعة  على  تعمل 
وت�شارك �أف�شل �ملمار�شات و�ملعارف يف حلول ��شتد�مة �ملياه. من جانبه قال 
�آر� فرنزيان مدير عام فرع �لإمار�ت ل�شركة ريد للمعار�س �ل�شرق �لأو�شط 
�ل�شت�شارية  و�خل��دم��ات  �لذكية  �ملياه  تقنيات  يف  �ملتحدة  �ململكة  متيز  �إن 
�لعاملية  �لقمة  �شت�شعى  �لتي  �مل��ع��ارف  �إث���ر�ء  يف  �شي�شاهم  �لأ���ش��ول  و�إد�رة 
للمياه 2014 �إىل ت�شليط �ل�شوء عليها. و�أ�شاف �إن جناح �ململكة �ملتحدة 
يف �لقمة يعد دللة و��شحة على �لتوجه �لعاملي �لذي بد�أ ياأخذه �حلدث 
وكفاءة  �ملياه  ��شتد�مة  يف  �لأو�شط  �ل�شرق  تو�جه  �لتي  �لتحديات  ملجابهة 
ومنظمة  ووتر  بريتي�س  كل من  تقدمه  �لذي  بالدعم  و�أ�شاد  ��شتخد�مها. 
�ململكة �ملتحدة للتجارة و�ل�شتثمار�ت .. معربا عن ثقته باأن م�شاركتهما يف 
�لقمة �شت�شفي قيمة معززة على �خلرب�ت و�ملعلومات �لتي �شيتم ت�شاركها 

يف �إطار �حلدث.

•• دبي-وام:

ك�شفت �م�س �ت�س بي عن جمموعة من �أجهزة �حلا�شوب 
�لدفرتي �لأنيقة �مل�شممة لرجال �لأعمال وذلك خالل 

فعاليات �أ�شبوع جيتك�س للتقنية 2013.
و�لأنظمة  للطباعة  �لعام  �ملدير  توما�س  ماثيو  وق��ال 
�ل�شخ�شية لدى �ت�س بي �ل�شرق �لأو�شط يو�جه �شانعو 

موانئ دبي العاملية تطلق تطبيقات هاتفية 
خلدماتها خالل اأ�سبوع جيتك�س للتقنية

•• دبي -وام: 

جيتك�س  �أ���ش��ب��وع  يف  م�شاركتها  خ��الل  �لإم����ار�ت  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  ك�شفت 
�م�����س ع��ن م��ب��ادرت��ه��ا �جل��دي��دة ل���ش��ت��خ��د�م تطبيقات  �ف��ت��ت��ح  �ل���ذي  للتقنية 
وبهدف  �لعمالء  خدمات  من  �ل�شاملة  جمموعتها  ودم��ج  �لذكية  �لهو�تف 
حت�شني كفاءة �لعمليات يف ميناء جبل علي �لر�ئد. وت�شتعر�س �ل�شركة خالل 
ميناء  موقع  ت�شمن  �لتي  �لأمت��ت��ة  ونظم  �لتكنولوجية  مبادر�تها  �ملعر�س 
جبل علي �ملتقدم بني �أهم 10 مو�نئ حول �لعامل. وقال حممد �ملعلم نائب 
�لرئي�س �لأول ومدير عام مو�نئ دبي �لعاملية �لإمار�ت �إن مو�نئ دبي �لعاملية 
ت�شتمد نهجها من روؤية �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 ونظرته �مل�شتقبلية 
�لهادفة لإقامة حكومة متطورة تعمل على مد�ر �ل�شاعة. و�أعرب عن �إميانه 
�ملنهج �لذكي  �لتكنولوجيا و�عتماد  �أحدث ما تو�شلت له علوم  باأهمية تبني 
لدفع �لإنتاجية وتعزيز كفاءة خدماتها..موؤكد� �أن هدف �ملجموعة هو تعزيز 
حممد  ذكر  جانبه  من   . �لتوريد  �شل�شلة  تكاليف  وتقليل  عمالئنا  تناف�شية 
علي �أحمد �ملدير �لتنفيذي للعمليات مو�نئ دبي �لعاملية �لإمار�ت �أن �أ�شبوع 
�ل�شتثنائية  ق��در�ت��ن��ا  لعر�س  مم��ت��ازة  من�شة  يعترب  للتكنولوجيا  جيتك�س 
�لروؤى  تبادل  �لعامليني حيث ميكننا  �لتكنولوجيني  �ملطورين  و�لتو��شل مع 
يف �ملجالت �مل�شرتكة. ودعا جميع �مل�شاركني يف �ملعر�س لزيارة من�شة مو�نئ 
دبي �لعاملية و�لتعرف على كيفية ��شتفادة ميناء جبل علي من �لتكنولوجيا 
ل�شمان �شل�شلة توريد كفوؤة.. مو�شحا �أن فريق تكنولوجيا �ملعلومات �لتابع 
ملو�نئ دبي �لعاملية يقوم با�شتعر��س �أحدث �لأنظمة ومن �أهمها �لنظام �لتقني 

�ملتطور لتتبع �ل�شفن بالإ�شافة �إىل نظام �ملحاكاة �لتفاعلي للميناء.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لهيئة �لحتادية  ��شت�شافة  �إطار  يف 
�لإد�رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��ج��م��ارك، 
للمنتدى  �أبوظبي،  جلمارك  �لعامة 
يف  �لقت�شادية  للتناف�شية  �لإقليمي 
نوفمرب   20 �إىل   19 م��ن  �ل��ف��رتة 
�ل����ق����ادم ب���ف���ن���دق ري���ت���ز - ك���ارل���ت���ون 
�أبوظبي؛ عقدت �للجنة �لتح�شريية 
بهدف  تن�شيقياً  �جتماعا  للمنتدى 
و�شع �خلطة �لعامة لتنفيذ �ملنتدى 
ب�شورة م�شرفة تليق بدولة �لإمار�ت، 

ومكانتها كمركز جتاري عاملي.

�جلمركي  �لعمل  ���ش��اح��ات  �إث����ر�ء  يف 
و�لأم��ن��ي مبقرتحات  و�لق��ت�����ش��ادي 
ومبادر�ت تعود بالفائدة على �لدولة 
باملنتدى  �شي�شارك  حيث  و�ملجتمع، 
و�لقادة  �لأعمال  �أ�شحاب  من  نخبة 
و�ملفكرين من دول��ة �لإم��ار�ت ودول 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، ودول 
�مل��ن��ظ��م��ات  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �لإق����ل����ي����م، 
�ل�����دول�����ي�����ة، و����ش���ي���ت���ح���دث ث��م��ان��ي��ة 
خ����ربة يف جم��ال  ذوي  حم���ا����ش���رون 
�حل��دث  يف  �لقت�شادية  �لتناف�شية 
�ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا  مل��ن��اق�����ش��ة 

بتناف�شية �لقت�شاديات.

ح�������ش���ر �لج����ت����م����اع ����ش���ال���ح حم��م��د 
�لعمليات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي، 
�لفهيم  و�أبوبكر  بالعني،  �جلمركية 
�ملقدرة  وب��ن��اء  �لتدريب  �إد�رة  مدير 
�ل�شركال  و�أمرية  �أبوظبي،  بجمارك 
م��دي��ر م��ك��ت��ب �لت�������ش���ال �حل��ك��وم��ي 
ب���ال���ه���ي���ئ���ة �لحت������ادي������ة ل���ل���ج���م���ارك، 
وحم��م��د �إب��ر�ه��ي��م �مل���رزوق���ي مدير 
و�ل�������ش���وؤون  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد  �إد�رة 
م�شاركة  جانب  �إىل  بالهيئة،  �ملالية 
عدد من �أع�شاء �للجنة �لتح�شريية 

و�للجان �لفرعية.
ون��اق�����ش��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ح�����ش��ريي��ة يف 

للتفا�شيل  �ل��ل��ج��ان  ك��اف��ة  وت��ن��ف��ي��ذ 
�ملطلوبة ح�شب �لتوقيت �ملحدد. 

ويعترب �ملنتدى �لإقليمي للتناف�شية 
يف  ن���وع���ه  م���ن  �لأول  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�أفريقيا،  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
�لتو�شيات  و���ش��ع  �إىل  ي��ه��دف  حيث 
تناف�شية  ح��ول  �لأقاليم  م��در�ء  من 
�لعمل �جلمركي، ومناق�شة �ملو��شيع 
م��ث��ل  ب��ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت 
ب��ي��ئ��ة �لأع���م���ال و�ل���ت���ج���ارة �ل��دول��ي��ة 
و�لتنمية �مل�شتد�مة و�لبيئة وتطوير 
و�لعوملة،  و�لبتكار  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�لقت�شاد  مو��شيع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�ج��ت��م��اع��ه��ا �ل����ذي مت مب��ق��ر �مل��ك��ت��ب 
ملنطقة  �مل����ق����درة  ل��ب��ن��اء  �لإق���ل���ي���م���ي 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا 
�أبوظبي،  جل��م��ارك  �لعامة  ب����الإد�رة 
�آليات و�أن�شطة �لحتفال �إ�شافة �إىل 
عدد من �ملقرتحات �لتي من �شاأنها 
ب�����ش��ورة  و�خل�������روج  �لأد�ء  ت��ط��وي��ر 

م�شرفة يف تقدمي �ملنتدى.
ت�شكيل  �أي�شاً  �لجتماع  ت�شمن  كما 
�للجنة  عن  منبثقة  تنفيذية  جل��ان 
�مل��ه��ام  ت��وزي��ع  ب��غ��ر���س  �لتح�شريية 
�للوج�شتية  �لأم����ور  ك��اف��ة  وت��رت��ي��ب 
�ملر�شومة  �شري �خلطة  على  و�لعمل 

�ل���ك���ل���ي و�جل������زئ������ي �ل����ت����ي ت��رت��ب��ط 
وتتيح  بالتناف�شية.  مبا�شر�  �رتباطا 
�لإم��ار�ت  بدولة  �ملنتدى  هذ�  �إقامة 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �ل��ف��ر���ش��ة لعر�س 
و�إب��ر�ز  �ملجال  �لدولةيف هذ�  جت��ارب 
�أمام �مل�شاركني  �إد�ر�ت �جلمارك  دور 

فيه.
و�لذي  �لهام  �حل��دث  لهذ�  و�شيكون 
ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه �ل���ه���ي���ئ���ة �لحت�����ادي�����ة 
ل���ل���ج���م���ارك ب���ال���ت���ع���اون م����ع �مل��ك��ت��ب 
�لإقليمي لبناء �ملقدرة ملنطقة �ل�شرق 
�لأو���ش��ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ب����الإد�رة 
�لعامة جلمارك �أبوظبي، �أثر�ً كبري�ً 

غرفة دبي ت�ستعر�س خدماتها االإلكرتونية يف معر�س جيتك�س 2013
•• دبي-وام: 

و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ت�شتعر�س 
دب�����ي خ���دم���ات���ه���ا �لإل���ك���رتون���ي���ة يف 
زو�ر معر�س  �أمام  جناحها �خلا�س 
�ل���ذي   2013 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ج��ي��ت��ك�����س 
�فتتح �م�����س يف م��رك��ز دب��ي �ل��دويل 
وت�شمل   . و�مل���ع���ار����س  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت 
�خلدمات �لإلكرتونية �لتي توفرها 
�أع�شائها  ع�شوية  جتديد  �لغرفة 
وخ��دم��ة  �مل��ن�����ش��اأ  ���ش��ه��اد�ت  وت�شجيل 

�لدفع �لإلكرتوين.
و�أ�شار �شعادة �ملهند�س حمد بوعميم 
مدير عام غرفة دبي �إىل �ن �لغرفة 
�إ�شافية  ح��ل��ول  ت��وف��ري  ع��ل��ى  تعمل 
مل��ج��ت��م��ع �لأع����م����ال خ����الل م��ع��ر���س 
بتوفري  ت�����ش��اه��م   2013 جيتك�س 
�أو  منزله  وه��و يف  للعميل  �خل��دم��ة 
�لغرفة  هدف  �أن  �إىل  مكتبه..لفتا 
�إىل  يف �ملرحلة �لقادمة هو �لذهاب 
�إلينا  قدومه  �نتظار  وع��دم  �لعميل 
�ل�شمو  �شاحب  لتو�شيات  تطبيقا 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
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 �سلو�سنز ميدل اإي�ست ت�سارك مبعر�س جيتك�س 

انطالق فعاليات موؤمت�ر داتاماتك�س جيتك�س يف دبي

اإعالميون من 17 دولة عربية يطلعون على الطفرة ال�سياحية يف راأ�س اخليمة

•• اأبوظبي-وام:

�أ����ش���اد م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حممد 
فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة 
ب��ج��ه��ود �أع�����ش��اء ب��رن��ام��ج �ل��ق��ادة 
�ل�������ش���ب���اب ل���ط���اق���ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
�ل��ذي  �مل��ح��وري  �ل���دور  ��شتعر��س 
ت��ل��ع��ب��ه دول����ة �لإم�������ار�ت يف ق��ط��اع 
�لطاقة ..وذلك �أمام قادة �لقطاع 
خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��م يف ف��ع��ال��ي��ات 
م���وؤمت���ر �ل���ط���اق���ة �ل���ع���امل���ي �ل���ذي 
يف  �أي��ام  خم�شة  فعالياته  ��شتمرت 
مدينة د�يجو يف كوريا �جلنوبية. 
- مبادرة  �ل��ربن��ام��ج  �أع�����ش��اء  وز�ر 
�لتوعية من معهد م�شدر للعلوم 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا - وع���دده���م 11 
ع�����ش��و� ..م���ع���امل ب��ي��ئ��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة 
يف  خمتلفة  وت��اري��خ��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
مدينة د�يجو �أبرزها �شد د�ل�شيونغ 
5 ر9 مرت  و�ل��ذي ي�شل �رتفاعه 
و�مل�����ش��م��م  م�����رت�   580 وط����ول����ه 
ع���ل���ى ����ش���ك���ل ���ش��ف��ي��ن��ة ل���ل���رح���الت 
�لبحرية..�إ�شافة �إىل زيارة �ملعهد 
�لبحثي د�يجو جيوجنوك للعلوم 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وح��دي��ق��ة د�ي��ج��و 

•• دبي-  الفجر:

�إحدى  �ت�شالت،  جمموعة  �أعلنت 
���ش��رك��ات �لت�������ش���الت �ل����ر�ئ����دة يف 
�ليوم  و�ل��ع��امل،  �لنا�شئة  �لأ���ش��و�ق 
ع����ن �ح���ت���ف���ال���ه���ا ب��ع��م��ق �ل��ع��الق��ة 
�ل������ش�����رت�ت�����ي�����ج�����ي�����ة م�������ع ����ش���رك���ة 
م��ا���ش��رتك��ارد وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����س 
حيث  جيتك�س،  معر�س  فعاليات 
جن��ح��ت �مل��وؤ���ش�����ش��ت��ان ب��ف�����ش��ل ه��ذه 
�لعالقة �لر��شخة بينهما يف �إدخال 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ذك���ي���ة م��ت��م��ي��زة �إىل 

�لأ�شو�ق.
خليفة  ����ش���رح  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
�ل�����ش��ام�����ش��ي، �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل����وح����دة �خل����دم����ات �ل���رق���م���ي���ة يف 
قائال":  �ت���������ش����الت  جم���م���وع���ة 
على  �ت�شالت  جمموعة  "قامت 
م���د�ر �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة ب��اإط��الق 
�ل��ع��دي��د م��ن �خل���دم���ات و�حل��ل��ول 
يف  م�شاركتنا  عرب  �ملبتكرة  �لذكية 
م��ع��ر���س ج��ي��ت��ك�����س، ح��ي��ث ����ش��ت��ف��اد 
�مل����الي����ني م����ن �لأ����ش���خ���ا����س ح���ول 
�لعامل من هذه �حللول." و�أ�شاف: 
�ل���ي���وم ن��ت��ط��ل��ع �ىل ت��ر���ش��ي��خ ه��ذه 
�لناجحة  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 
مع ما�شرتكارد من خالل تعاوننا 
يف  �مل�شتقبل  تكنولوجيا  تقدمي  يف 

�ل�شو�ق �لتي نتو�جد بها. 

••  دبي -وام:

�لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
و�ملو��شالت  �لطرق  لهيئة  �لتابعة 
ب����دب����ي ع���زم���ه���ا �إط���������الق خ���دم���ة 
مطلع  �مل��ت��ط��ورة  �ل��ذك��ي  �لتاك�شي 
�لهيئة  عر�شت  وقد  �لقادم.  �لعام 
�مل�شارك  جناحها  يف  �خلدمة  ه��ذه 
2013 �لذي  يف معر�س جيتك�س 
�ن��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه �م�����س مب��رك��ز 
دبي  و�ملوؤمتر�ت يف مركز  �ملعار�س 
�ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي. و���ش��ت��ت��ي��ح ه��ذه 
�خل���دم���ة �مل��ط��ب��ق��ة ع��ل��ى �ل��ه��و�ت��ف 
م��ن  �لأوىل  ت���ع���د  �ل���ت���ي  �ل���ذك���ي���ة 
للم�شتخدمني  �ملنطقة  يف  نوعها 
حجز �شيار�ت �لأجرة وتتبع م�شار 

و�شولها مبا�شرة.
وق���ال ع���ادل ���ش��اك��ري م��دي��ر �إد�رة 
�أن���ظ���م���ة �مل����و������ش����الت مب��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملو��شالت �لعامة يف هيئة �لطرق 
خ��دم��ة  ت���ن���ف���رد   .. و�مل����و������ش����الت 
�ل��ت��اك�����ش��ي �ل���ذك���ي مب��ف��ه��وم طلب 
يتيح  �ل��ذي  �لهاتف  بهز  �لتاك�شي 

لل�شناعات �لوطنية و�لتي �أقيمت 
مرت  مليون  ر8   5 م�شاحة  على 
�شيوون  دودون���غ  و�أكادميية  مربع 
�ل��ك��ون��ف��و���ش��ي��و���ش��ي��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة. 
وي���ه���دف �مل��ع��ه��د �ل��ب��ح��ث��ي د�ي��ج��و 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  جيوجنوك 
�لعاملة  �ل��ق��وى  وتعزيز  بناء  �إىل 

�جل���دي���دة يف ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة..
د�ل�شيونغ  �شد  زي���ارة  ك��ان��ت  فيما 
فر�شة لأع�شاء �لربنامج للتعرف 
على مز�ياه ومو��شفاته �ل�شديقة 
�لعاملية  �ل���زي���ار�ت  وت��ع��د  للبيئة. 
�لربنامج  �أع�شاء  بها  يقوم  �لتي 
جزء� من �لأن�شطة �ل�شنوية �لتي 

و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  جم���ال  يف 
وي�����ش��ج��ع ع���ل���ى ت���ع���زي���ز �ل��ب��ح��وث 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �مل���ت���ط���ورة و�ل���در�����ش���ات 
�لكورية.  �حلكومة  تدعمها  �لتي 
وت��ع��رف �أع�����ش��اء �ل��ربن��ام��ج على 
�ل��������دور �ل����ق����ي����ادي �ل�������ذي ي��ل��ع��ب��ه 
�ملعهد يف جمايل �لإبتكار و�لعلوم 

و�حتفاء ب�شر�كتهما �ل�شرت�تيجية 
�ل���ت���ي ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ت���وف���ري �ل��ع��دي��د 
م���ن ح���ل���ول �ل���دف���ع �مل��ب��ت��ك��رة �إىل 
�لأ�شو�ق، قامت جمموعة �ت�شالت 
وما�شرتكارد بعر�س جهاز نظار�ت 
�نتظاره،  ط��ال  �ل��ذي   TMغوغل
يتيح  عبارة عن جهاز مبتكر  وه��و 
�لن��رتن��ت  ع��رب  �لت�شفح  �إم��ك��ان��ي��ة 
�ملنتجات  ���ش��ر�ء  بعمليات  و�ل��ق��ي��ام 
�ل�شركتان  و�خل��دم��ات.  وقد تقوم 

ب��ح��ج��م 25 ب��و���ش��ة م����وج����ودة يف 
ع���د����ش���ة �ل���ع���ني �ل��ي��م��ن��ى مل���رت���دي 
�ل��ن��ظ��ارة ع��ن ب��ع��د ث��م��ان��ي��ة �ق���د�م، 
وب�����ذل�����ك مت���ك���ن �مل�������ش���ت���خ���دم م��ن 
�لنرتنت.  و�لت�شوق عرب  �لت�شفح 
وم���ن �مل��ت��وق��ع �ن ت��ت��وف��ر ن��ظ��ار�ت 
غ��وغ��ل يف �لأ����ش���و�ق م��ط��ل��ع �ل��ع��ام 
�لقادم. وقد مت تطوير حل �لدفع 
�خلا�س بهذه �لتقنية �جلديدة يف 

خمترب�ت ما�شرتكارد.

يف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���ق���ري���ب ب��ت�����ش��اف��ر 
�لتقنية  ه���ذه  ل��ت��وف��ري  ج��ه��وده��م��ا 
�ملبتكرة �إىل �لأ�شو�ق. ي�شار �إىل �أن 
معر�س جيتك�س 2013 قد �شاهد 
�أول ع��ر���س ع��امل��ي جل��ه��از ن��ظ��ار�ت 
غوغل من قبل ما�شرتكارد، حيث 
تقنيات  ���ش��م��ن  �ل�����ش��رك��ة  ت��ع��ت��ربه 

�جليل �لقادم حللول �لدفع.
وت���ق���وم ن����ظ����ار�ت غ���وغ���ل ب��ع��ر���س 
�مل���ع���ل���وم���ات ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة ���ش��غ��رية 

�لأج���رة  ���ش��ي��ارة  ط��ل��ب  للم�شتخدم 
مبجرد هز �ملحمول.. ولكي يتمكن 
�مل�������ش���ت���خ���دم م����ن �����ش���ت���خ���د�م ه���ذ� 
�لتطبيق ل بد له من �إدخال رقمه 
ليقوم �لتطبيق بالبحث عن �أقرب 

�شيارة �أجرة �إليه ب�شورة تلقائية .
و�أ����ش���اف �ن ه���ذ� �ل��ت��ط��ب��ي��ق ي��ق��وم 
ب�شورة  �مل�شتخدم  موقع  بتحديد 
على  ح�����ش��ول��ه  يجعل  م��ا  تلقائية 
�شيارة �أجرة �أمر� يف غاية �ل�شهولة 
و�ل��ي�����ش��ر..م��و���ش��ح��ا �أن����ه ومب��ج��رد 
�إع��الم  يتم  للطلب  �ل�شائق  تاأكيد 
�شيارة  مبوقع  مبا�شرة  �مل�شتخدم 
�ل�شي�شي  و����ش���ول  وع��ن��د  �لأج������رة 
جيتك�س  �لد�خلية   2  0084 و�م 
2013 م�شاركة. �لد�خلية تعر�س 
يف  �ل��ذك��ي��ة  للحكومة  تطبيقاتها 
جيتك�س 2013 . �أبوظبي يف 20 
�أكتوبر و�م تعر�س وز�رة �لد�خلية 
2013 تقنيات  مبعر�س جيتك�س 
ذك��ي��ة م��ت��ط��ورة ع���رب �ل��ع��دي��د من 
�مل������ب������ادر�ت و�خل������دم������ات �ل���ذك���ي���ة 
و�لأمنية من خالل من�شتها بقاعة 

توفري جميع �خلدمات �حلكومية 
ع��رب �لأج���ه���زة �ل��ذك��ي��ة. و�أك����د �أن 
�لعام  ه��ذ�  �ل����وز�رة  جناح  م�شاركة 
ت��ع��د م���ن �أك�����رب �مل�������ش���ارك���ات حيث 
�إىل  ���ش��رط��ي��ة  �إد�ر�ت  ع���دة  ب����ادرت 
 2013 ج��ي��ت��ك�����س  يف  �ل����ت����و�ج����د 
�شي�شهد  �جلمهور  �أن  �إىل  ..لف��ت��ا 
يتجاوز  و�ل��ت��ي  �ملن�شات  يف  تنوعا 
عددها �ل� 40 من�شة تقوم بعر�س 

�ل����وز�رة  وحت��ر���س  �شعيد.  �ل�شيخ 
ع��ل��ى ت��ن��وي��ع �لأ����ش���ك���ال و�ل�����ش��ور 
خاللها  من  تقدم  �لتي  و�لقنو�ت 
خدماتها للجمهور بالدولة و�لتي 
متكاملة  ��شرت�تيجية  من  تنطلق 
ل��ت��ح��وي��ل �ل��ك��ث��ري م���ن �خل���دم���ات 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  على  وت��وف��ريه��ا 
وف��ق��ا ل��روؤي��ة وت��وج��ه��ات �حلكومة 
ت��ر���ش��خ مفهوم  �لحت���ادي���ة و�ل���ت���ي 
�خلدمات  وتقدمي  �لإجن��از  �شرعة 
بجودة متميزة. وقال �للو�ء �أحمد 
نا�شر �لري�شي مديرعام �لعمليات 
�ملركزية ب�شرطة �أبوظبي �إن وز�رة 
�مل�شاركة  خالل  حر�شت  �لد�خلية 
و��شتعر��س  �ل��ع��ام على ط��رح  ه��ذ� 
ب���ع�������س �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات �جل����دي����دة 
�خل����ا�����ش����ة ب����احل����ك����وم����ة �ل���ذك���ي���ة 
�ن���ط���الق���ا م���ن م����ب����ادرة �حل��ك��وم��ة 
�لذكية �لتي �أطلقها �أخري� �شاحب 
�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 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
ب�شرورة  ووج��ه خاللها  �هلل  رع��اه 

بجمهور  لاللتقاء  تنظيمها  يتم 
�ل��ب��اح��ث��ني يف �مل���ع���اه���د �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�مل���رم���وق���ة �ل���ت���ي ت���ق���ود �لب��ت��ك��ار 
ح�����ول �ل����ع����امل وف���ر����ش���ة م��ث��ال��ي��ة 
�لإ�شتد�مة  ح��ول  �لأف��ك��ار  لتبادل 
زمالئهم  م��ع  �ملتقدمة  و�ل��ط��اق��ة 
�لأخ��رى ومع  �لبحثية  �ملعاهد  يف 
�حلكوميني  و�مل�����ش��وؤول��ني  �ل���ق���ادة 
و�لأ���ش��ات��ذة �لأك��ادمي��ي��ني. وكجزء 
من برنامج �لتوعية ملعهد م�شدر 
ي��ت��ي��ح ب���رن���ام���ج �ل����ق����ادة �ل�����ش��ب��اب 
من  لأع�����ش��ائ��ه  �مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة 
�ل��ط��ل��ب��ة و�مل��ه��ن��ي��ني �ل�����ش��ب��اب من 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
ولعب  �مل�شاركة  وخارجها..فر�شة 
لأك��رب  �إي��ج��اد حلول  فاعل يف  دور 
�ل���ت���ح���دي���ات يف �ل����ع����امل ل���ش��ي��م��ا 
حت��ق��ي��ق �ل����ك����ف����اءة يف ����ش��ت��خ��د�م 
�مل��ن��اخ.  لتغري  و�لت�شدي  �لطاقة 
�إي���ج���اد  �إىل  �ل���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 
�ملهنيني  ب���ني  ل��ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ة 
�ل�شباب وممثلي �حلكومات وقادة 
�لأع�����م�����ال و�مل���ن���ظ���م���ات �لأخ������رى 
�ل���ط���اق���ة  �ل���ن���ا����ش���ط���ة يف جم������ال 

�لبديلة و�ل�شتد�مة.

وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ب���ر�ي���ن لجن، 
�لتنفيذي،  للرئي�س  �لأول  �لنائب 
�لأ�����ش����و�ق، منطقة  ت��ط��وي��ر  ق�����ش��م 
�ل�������ش���رق �لأو������ش�����ط و�أف���ري���ق���ي���ا يف 
�لتكنولوجيا  بف�شل  ما�شرتكارد: 
�جل���دي���دة ك��ن��ظ��ار�ت غ��وغ��ل �ل��ت��ي 
ت�شعى  قريباً،  �لأ�شو�ق  يف  �شتتوفر 
�ت�شالت  وجمموعة  ما�شرتكارد 
على �لدو�م �ىل �لبحث عن فر�س 
جديدة وتوظيفها ل�شالح �لعالقة 
و�لتي  بينهما  �لناجحة  �لتاريخية 
ن��ت��ج ع��ن��ه��ا يف �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة 
تقدمي حلول دفع مبتكرة يف قطاع 
�إىل  �لهاتف �ملحمول  �لتجارة عرب 

�لأ�شو�ق.
�ملا�شيتني،  �ل�شنتني  م���د�ر  وع��ل��ى 
�ملحفظة  ف��ل��و���س،  خ��دم��ة  جن��ح��ت 
�ل���رق���م���ي���ة �ل���ت���ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ع��م��الء 
�����ش���ت���خ���د�م ه���و�ت���ف���ه���م �مل��ح��م��ول��ة 
�ل�شلع  و����ش���ر�ء  �ل��ف��و�ت��ري،  ل�����ش��د�د 
و�خل�����دم�����ات، وحت����وي����ل �لأم�������و�ل 
حملياً ودولياً، يف �لفوز بجائزتني 
من جو�ئز موؤمتر بر�شلونة �لدويل 
لالت�شالت و�ملحمول �لذي ينظمه 
�ل�شبكات.  مل�شغلي  �لعاملي  �لحت��اد 
وما�شرتكارد  �ت�شالت  قامت  وقد 
م��وؤخ��ر�ً ب��اإط��الق ه��ذه �خل��دم��ة يف 
بالتعاون  وذل���ك  �مل�شرية  �ل�����ش��وق 

مع �شركة بنوك م�شر.

للجمهور.  وخ��دم��ات��ه��ا  م��ب��ادر�ت��ه��ا 
�إىل وج���ود جل��ن��ة خمت�شة  و�أ����ش���ار 
تعمل  برئا�شته  �لد�خلية  وز�رة  يف 
ب�شكل مت�شارع على �إجناز �لتحول 
�لكامل نحو �حلكومة �لذكية قبل 
 2015 نهاية �شهر مايو من عام 
وف��ق �لإط���ار �لزمني �ل��ذي ح��دده 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي.

وزير الطاقة ي�سيد بجهود اأع�ساء برنامج القادة ال�سباب لطاقة امل�ستقبل

جمموعة ات�ساالت وما�سرتكارد تعر�سان تكنولوجيا 
ذكية جديدة مل�ستقبل الدفع عرب الهاتف املحمول 

طرق دبي تطلق خدمة التاك�سي الذكي مطلع العام املقبل

�لدول  بني  �ل�شياحية  �حلركة  دعم  �شبل  �لقافلة  يف  �مل�شاركون  ويبحث 
�لعربية  للمدن  و�لعربية  �خلليحية  �ل�شياحة  ج��ذب  وكيفية  �لعربية 
�لعربى  �ملركز  رئي�س  �ملناعي  وقال ح�شني  �ل�شياحي.  �ملجال  �لنا�شئة يف 
لالإعالم �ل�شياحي رئي�س مركز �لإمار�ت لالإعالم �ل�شياحي يف ت�شريح 
�ل�شحف  لكربيات  ممثلون  �لقافلة  يف  ي�شارك  �ملنا�شبة..�إنه  بهذه  ل��ه 
�لعربية.. �ملنطقة  �أنحاء  خمتلف  من  و�لإذ�عية  �لتلفزيونية  و�لقنو�ت 
م��ن م�شر  و�إع��الم��ي��ني  �مل�����ش��ارك��ني �شحفيني  ب��ني  م��ن  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
و�ل�شعودية و�ملغرب و�جلز�ئر وتون�س و�لأردن و�لكويت وقطر. و�أ�شاف 
ت�شهدها  �لتي  �لكربى  �لفندقية  �لتو�شعات  على  �طلعو�  �مل�شاركني  �أن 
�إمارة ر�أ�س �خليمة و�لتي تتمثل يف فنادق ومنتجعات ممتدة على �شاطيء 
منتجا  يتيح  م��ا  �شحر�وية  مناطق  يف  �أق��ي��م  وبع�شها  �لعربي  �خلليج 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�نطلقت فعاليات قافلة �لإعالم �ل�شياحي �لعربي �لثانية يف �إمارة ر�أ�س 
و�لتي  عربية  دول��ة   17 من  و�إعالميني  �شحفيني  �خليمة..مب�شاركة 
ينظمها مركز �لإمار�ت لالإعالم �ل�شياحي..بالتعاون مع �ملركز �لعربي 
�ل�شياحية  للتنمية  �خليمة  ر�أ���س  هيئة  وت�شت�شيف  �ل�شياحي.  لالإعالم 
فيما  �أي��ام  �شبعة  وت�شتمر  �لثالثاء  غ��د�  فعالياتها  تختتم  �لتي  �لقافلة 
تهدف �إىل بحث مقومات �ل�شياحة يف �لإمارة وت�شليط �ل�شوء على معاملها 
�ل�شياحية �لتي ت�شهد منو� كبري� خالل �ل�شنو�ت �لأخرية. تاأتي �لقافلة 
بالتز�من مع �لرتفاع �لكبري يف �حلركة �ل�شياحية �لذي �شجلته �لإمارة 
خالل �لعامني �ملا�شي و�جلاري منذ �إن�شاء هيئة �لتنمية �ل�شياحية فيها. 

مدير هيئة ر�أ�س �خليمة للتنمية �ل�شياحية �إن �لإمارة ت�شهد منو� غري 
�ل�شياحية  �لتنمية  يف  ط��ف��رة  و�شجلت  �لعربية  �ل�شياحة  ف��ى  م�شبوقا 
يف  و�شت�شاهم  �لإقبال  هذ�  �شتعزز  �لإعالمية  �لقافلة  �أن  �إىل  م�شري�   ..
ت�شليط �ل�شوء على �لتطور �ل�شياحي �لكبري يف ر�أ�س �خليمة. ويت�شمن 
برنامج �لقافلة حما�شر�ت للخبري �ل�شياحي �مل�شري جمدي �شليم حول 
�لتنمية �ل�شياحة و�لإعالم وت�شارك �لدكتورة ملياء حممود رئي�س �شبكة 
�إ�شافة  �شوت �لعرب �لإذ�عية يف و�شع مالمح مليثاق �لإع��الم �ل�شياحى 
�إىل �أكادمييني متخ�ش�شني يف �لإعالم �ل�شياحى من �لإمار�ت و�جلز�ئر 
و�ل�شعودية. يذكر �أن �ملحطة �لأوىل للقافلة كانت خالل �شهر �شبتمرب 
ر�أ�س �خليمة و�شتزور  �إم��ارة  �لثانية  �ملا�شي يف �شلطنة عمان وحمطتها 

�لكويت و�ل�شعودية وقطر و�لبحرين خالل �لأ�شهر �لقليلة �ملقبلة.

�شياحيا متنوعا لل�شائحني �لعرب و�لغربيني و�لآ�شيويني. و�أ�شار �إىل �أن 
�لوفد �لإعالمي �شملت فنادق تتبع جمموعتي هيلتون وروتانا  زيار�ت 
وج��وي��ة.  وبحرية  �شحر�وية  �شياحية  ج���ولت  وت�شمنت  �لفندقيتني 
�ل�شركات  تقدمها  �لتي  �ملتميزة  �ملنتجات  على  �طلع  �لوفد  �أن  و�أ�شاف 
ر�أ�س  �ل�شياحية يف �لإم��ارة مثل �جل��ولت �جلوية لالإطالع على معامل 
�خل��ي��م��ة و�جل�����ولت �ل��ب��ح��ري��ة يف ع��ر���س �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي و�مل��خ��ي��م��ات 
بالرت�ث.  و�ملهتمني  �ل�شفاري  �شياحة  لع�شاق  �ل�شحر�ء  يف  �ل�شياحية 
�مل�شروعات  على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  يهدف  �حل��دث  �أن  �ملناعي  و�أو���ش��ح 
جاري  �أخ��رى  وم�شروعات  موؤخر�  تد�شينها  مت  �لتي  �لكربى  �ل�شياحية 
تنفيذها ل�شتيعاب �حلركة �ل�شياحية �ملتز�يدة يف �لإمارة و�إىل �كت�شاف 
�ملناطق �لعربية �لغنية باملقومات �ل�شياحية. من جانبه قال خالد موتيق 

االحتاد للطريان تقدم عر�سا يف العيد االأربعني لدار االأوبرا يف �سيدين
�ل�شيفي  بالتوقيت  �شباحا  دقيقة  وخم�شني  �لعا�شرة 
ل�شرق �أ�شرت�ليا .. فيما �شاهد �لطائرة وهي حتلق على 
�رتفاع منخف�س �أكر من 10 �آلف �شخ�س جتمعو� يف 
حفل خا�س �أقيم بهذه �ملنا�شبة. وتقدم جيم�س هوجن 
رئي�س �ملجموعة و�لرئي�س �لتنفيذي لالحتاد للطري�ن 
�ألفا   16 �لبالغ عددهم  �ل�شركة  بالإنابة عن موظفي 
حلكومة  و�لتمنيات  �لعامل..بالتهاين  ح��ول   500 و 
و�أه��ايل  �لأوب��ر� يف �شيدين  د�ر  و�أمانة  �شاوث ويلز  نيو 

�شيدين يف هذه �ملنا�شبة. 

و  �شيرتيك�س  م��ن  �لف��رت����ش��ي��ة  و�مل��ح��اك��اة  �ل�����ش��ب��ك��ات 
من  ر�يتفاك�س  حلول  جانب  �إىل  �شولو�شن  فاك�شينج 

�أوبن تيك�شت .
�ملعر�س  ب��اع��ت��ب��اره  خ��ا���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة  جيتك�س  وي��ح��ظ��ى 
و�لت�����ش��الت  �مل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا  و�لأك����رب  �لأب����رز 
و�لإل���ك���رتون���ي���ات �ل���ش��ت��ه��الك��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق 
�لأو�شط �إذ ي�شتقطب نخبة من رو�د �لقطاع �إىل جانب 
�أهم �ملوزعني و�لتجار و�مل�شتخدمني �لنهائيني لت�شليط 
�ل�شوء على �أحدث �مل�شتجد�ت ومناق�شة �أهم �لجتاهات 
��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ات  تاأ�شي�س  ع��ن  ف�شال  �لنا�شئة 
�لإح�شائيات  و�ع��دة. وت�شري  ذ�ت فر�س  وتوقيع عقود 
�ل�شادرة عن جارترن بد�ية �لعام �جلاري �إىل �أن �لإنفاق 
على تكنولوجيا �ملعلومات يف �ل�شرق �لأو�شط يتوقع �أن 
ي�شل �إىل 193 مليون دولر �أمريكي بنمو قدره 5.5 
يف �ملائه مقارنة بالعام �ملا�شي. وينعك�س �لإنفاق �ملتز�يد 
ب�����ش��ورة �إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات 
وتقنيات  �ل�شحابية  �حل��و���ش��ب��ة  وب��الأخ�����س  �لإق��ل��ي��م��ي 

مر�كز �لبيانات وحلول �ل�شبكات و�حلو�شبة �لنقالة.

•• دبي-وام:

ت�شتعر�س �شولو�شنز ميدل �إي�شت �ملزود �لعامل حللول 
�ل�شغرية  لل�شركات  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لإت�شالت 
حمفظتها  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
�ل��ت��ج��اري��ة و�مل��ن��ت��ج��ات خ��الل  �ل��ع��الم��ات  �ملتكاملة م��ن 
معر�س �أ�شبوع جيتك�س للتقنية 2013 �لذي �إنطلقت 
فعالياته �م�س وي�شتمر خم�شة �أيام مبركز دبي �لتجاري 
على  �مل�����ش��ارك��ة  �مل��ن��ت��ج��ات  حمفظة  وت�شتمل   . �ل��ع��امل��ي 
وخدمات  �ملعلومات  تكنولوجيا  م��و�رد  تعهيد  خدمات 
خدمات  و  �لفرت��شية  �ملحاكاة  وخ��دم��ات  ر�يتفاك�س 
�إد�رة  ��شت�شار�ت  وح��ل��ول  �لق�شرية  �لن�شية  �لر�شائل 
وتعتزم  �لف��رت����ش��ي��ة.  �مل��ح��اك��اة  و��شت�شار�ت  �لطباعة 
�ل�شوء على عدد من �لعالمات  �أي�شا ت�شليط  �ل�شركة 
�لتجارية مثل �أون�شايت و �إن.كومبيوتينج و �شيرتيك�س 
ف�شال عن تقدمي عر�س خا�س حول حل �إد�رة �لطباعة 

�ملبتكر �شايف.كيو من و�ي.�شوفت .
حلول  ع��ر���س  �أي�����ش��ا   2013 جيتك�س  �شي�شهد  ك��م��ا   

�ل�شركات و�أعمال �لتخطيط . وتقدم كري�شنا �آير نائب 
رئي�س �شركة ماتريك�س بورقة عمل حول �أن�شطة �جلو�ل 
و�لتطبيقات  �ملمار�شات  و�أف�شل  �لنقالة  و�لتطبيقات 
و�أح�����دث ب���ر�م���ج ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات و�لت�����ش��الت 
�ملتقدمة وتبادل �خلرب�ت ون�شر ثقافة تقنية �ملعلومات 
�جل���و�ل  تقنيات  �ل��ب��ي��ان��ات  وق��و�ع��د  �ل�شبكات  و�إق���ام���ة 
�حلديثة وخدمات �لإنرتنت و�لنظم �لال�شلكيه. وناق�س 
حممد جرب�ن مدير م�شروع �لهيئة �مللكية - كلية ينبع 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة خ���الل ورق��ت��ه �ل��ت��ح��دي��ات وح��م��اي��ة �لأم���ن 
�لقومي ومر�كز �لبيانات و�أنظمة �لت�شغيل يف �مل�شتقبل 
�لقومي  �لأم���ن  ب��ي��ان��ات  وم��ر�ك��ز  �لأم��ن��ي��ة  و�ل�شيا�شات 
و�مل���و�ط���ن وم��و�ج��ه��ة ���ش��رق��ة �ل��ه��وي��ة وح��وك��م��ة �لأم���ن 
و�لتكنولوجية  �لأمنية  و�لتحديات  �لبيانات  وتخزين 
ناق�س  كما  و�ل��ك��و�رث.  و�ملخاطر  بها  �ملو�شى  و�حل��ل��ول 
�ملعلومات  تقنية  �لدما�س مدير  �أحمد حممد  �ملهند�س 
يف جمل�س �ل�شمان �ل�شحي �لتعاوين ورقة عمل حول 
�لرعاية  �لرعاية �ل�شحية يف قطاع  �لتحول يف �شناعة 
�ل�شحية يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
�لبيئية  �أه��د�ف �ل�شتد�مة  يف �لع�شر �لرقمي وحتقيق 
و�حلو�شبة �ل�شحابية وغريها من �ملو��شيع �لتي تتنا�شب 
مع �ل�شرت�تيجيات �مل�شتقبلية �لناجحة لتطوير حلول 

وتطبيقات تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت. 

•• دبي-وام: 

جيتك�س  د�ت��ام��ات��ك�����س  م��وؤمت��ر  فعاليات  �م�����س  �نطلقت 
يف  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  خل��رب�ء  �ل�شنوي 
فندق  �أي��ام يف  �أرب��ع��ة  وي�شتمر  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
�لذي تنظمه  �ملوؤمتر  دو�شيت ثاين يف دبي. و��شتعر�س 
�لتي  �لتطور�ت  جل�شاته  بد�يات  يف  د�تاماتك�س  �شركة 
�ل�شنو�ت  و�لت�شالت يف  �ملعلومات  تكنولوجيا  �شهدتها 
على  ج��دي��دة  مفاهيم  وت����د�ول  ن��ق��ل  وكيفية  �لأخ����رية 
ن��ط��اق �أو����ش���ع م��ن ق��ب��ل �مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة وق��ط��اع 
مع  تتفاعل  �لتي  �لرئي�شية  �لأد�ة  بو�شفهما  �لأع��م��ال 
�لعاملى  يتنا�شب مع تطور�ت �لقت�شاد  متطلباتهم مبا 
و�ل��ع��امل.  �ملنطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شكانية  و�ل���زي���ادة 
قدمها  عمل  ب��ورق��ة  للموؤمتر  �لأوىل  �جلل�شة  وب����د�أت 
�ملعلومات  تكنولوجيا  م��دي��ر  حبل�س  �شامح  �ملهند�س 
يف �جل��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة ح���ول �آخ���ر 
و�لت�شالت  �ملعلومات  لتكنولوجيا  �لعاملية  �لتطور�ت 
و�جلمعيات  �ملنظمات  جت��اه  �حلكومة  توجيه  وكيفية 
�لعامل  �أنحاء  �لعاملية يف جميع  �ل��دول  تناف�شية  ور�شد 
ل�شركة  �لإقليمي  �ملدير  ظفر  عثمان  �لدكتور  و�أد�ر   .
نقا�س حول  �أف��ري��ق��ي��ا حلقة  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
جتاه  و�لت�شالت  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لتنمية  دور 

••�صيدين-وام:

ق��دم��ت �إح����دى ط��ائ��ر�ت �لحت����اد ل��ل��ط��ري�ن م��ن ط��ر�ز 
�إيربا�س �إيه 340 � 600 �م�س عر�شا جويا..حتية لد�ر 
�لأوبر� يف �شيدين يف �إطار �حتفالتها بعيدها �لأربعني. 
وحلقت �لطائرة �لتي حتمل رقم �لرحلة �لتذكارية �إي 
ق��دم..ف��وق   2000 ح���و�يل  �رت��ف��اع  على   9240 و�ي 
�لعاملي  �ل���رت�ث  قائمة  يف  �مل���درج  �لعريق  �ل�شرح  ذل��ك 
�ل�شاعة  �لأم��ام��ي يف مت��ام  وع��ل��ى ط��ول م��رف��اأ �شيدين 
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للم�شتخدمني  مي��ك��ن  �ل��ت�����ش��م��ي��م 
ت��ط��ب��ي��ق  ب���ت���ط���وي���ر  �ل�����ب�����دء  �لآن 
خم�����ش�����س ع��ل��ى �ل���ه���ات���ف �ل��ذك��ي 
�لت�شميمات  �خ��ت��ي��ار  ط��ري��ق  ع���ن 
و�لأل���������و�ن م���ن ���ش��م��ن جم��م��وع��ة 
م�شبقاً،  حم���ددة  ت�شميم  ق��و�ل��ب 
د�خل  فردية  عنا�شر  ولتخ�شي�س 
للم�شتخدمني  مي��ك��ن  �ل��ت��ط��ب��ي��ق، 
رفع �ل�شور و�ل�شعار�ت و�لأيقونات 
�خل���ا����ش���ة و ك���ذل���ك �خ���ت���ي���ار ن���وع 
�خل���ط و�أل�����و�ن حم����ددة. �خل��ط��وة 
�خل��ط��وة  تتمثل  �لإد�رة  �ل��ث��ال��ث��ة: 
�ل��ت��ال��ي��ة يف ب��د�ي��ة رف���ع �مل��ح��ت��وى، 

�مل���ح���ت���وى  �إد�رة  ن����ظ����ام  وي���ع���ت���رب 
ب��� موبي ب�س ف��ري��د�ً من  �خل��ا���س 
للم�شتخدمني  ي�شمح  حيث  نوعه 
برفع �ملحتوى بالعديد من �للغات 
�ل��ت��ي ي��ري��دون��ه��ا، و�حل�����ش��ول على 
بلغات  ف���ردي  ن��ق��ال  ه��ات��ف  تطبيق 
متعددة و يف �لبد�ية يجب �ختيار 
عندما  ول��ك��ن  �لف��رت����ش��ي��ة  �للغة 
يتم حتميل �لتطبيق ميكن حينها 
ت��غ��ي��ري �إع����������د�د�ت �ل���ل���غ���ة، ع����الوة 
للم�شتخدمني  مي��ك��ن  ذل���ك  ع��ل��ى 
حت��دي��ث �مل��ح��ت��وى ب��ا���ش��ت��م��ر�ر عرب 
�أو  ر����ش���وم  دون  �لن����رتن����ت  ���ش��ب��ك��ة 

وق�����د مت ت��اأ���ش��ي�����س ����ش���رك���ة م��وب��ي 
�ملبدعني  من  ثالثة  يد  على  ب�س 
يف ع�����امل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ه���و�ت���ف 
وحممد  ع���ّز�م  بيري  وه��م  �لنقالة 
�جل��ه��م��اين وح�����ش��ام �أب���و زع���الن �إذ 
�أن  ���ش��رورة  م��ن  فكرتهم  �نطلقت 
�لأعمال  �أ�شحاب  جميع  ي�شتطيع 
من ت�شميم تطبيقات ذكية خا�شة 
بهم فجاء �إطالق موبي ب�س ليتيح 
و�إد�رة  ت�����ش��م��ي��م  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني 
على  �خل��ا���ش��ة  تطبيقاتهم  ون�شر 
�لهو�تف �لذكية و�لأجهزة �للوحية 
بطابع �حرت�يف تعمل على نظامي 
و   )iOS( �أ�����س  �أو  �آي  �لت�شغيل 
دون   )Android( �أن����دروي����د 
�أو  فنية  م��ع��رف��ة  �أي  �إىل  �حل��اج��ة 
�ل�شيد  مهار�ت يف �لربجمة. و�أكد 
بيري عّز�م �أن مبد�أ �شممه بنف�شك 
�مل��ن��ط��ق��ة  يف  ب�������ارز�ً  دور�ً  ���ش��ي��ل��ع��ب 
ع��دي��دة  در�����ش���ات  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
للهو�تف  �ملتز�يد  �لنت�شار  �ثبتت 
�لذكية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�أن ه��ن��اك �ع��ت��م��اد�ً  و�أك�����دت �أي�����ش��اً 
م���ت���ز�ي���د�ً م���ن ق��ب��ل �لأف�������ر�د على 
يف  �ل��ن��ق��ال��ة  �ل��ه��و�ت��ف  تكنولوجيا 
على  و�ل�شخ�شية  �ملهنية  حياتهم 

•• دبي- الفجر

�لر�ئدة  ب�س  موبي  �شركة  �أطلقت 
يف تكنولوجيا �لهو�تف �لنقالة �أول 
�لنقالة  للهو�تف  تطبيقات  من�شئ 
يف �ل�شرق �لأو�شط يقوم على مبد�أ 
ويفتح   )DIY( بنف�شك  ���ش��م��م 
�ملتو�شطة  �ل�����ش��رك��ات  �أم����ام  �مل��ج��ال 
و�ل�����ش��غ��رية و�أ����ش���ح���اب �مل�����ش��اري��ع 
ورجال �لأعمال و�لأف��ر�د على حد 
تطبيقات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  ����ش���و�ء 
يف  �لنقالة  للهو�تف  فعالة  ذك��ي��ة 
�أ�شرع وقت و�أقل تكلفة وبعيد�ً عن 
�أي تعقيد�ت ويعد �لأول من نوعه 

يف �لعامل باللغة �لعربية.
لت�شهم  م��وب��ي ب�س  �إط���الق  وج���اء 
�ل�����ش��رك��ات  دع���م  �إ���ش��ه��ام��اً مهما يف 
�ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة وت���وف���ري 
�خلدمات �لذكية لها �إذ متثل هذه 
قطاع  يف  ك��ب��رية  ن�شبة  �ل�����ش��رك��ات 
�لعمال يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
و����ش���م���ال �ف���ري���ق���ي���ا و�ل����ت����ي ت�����ش��ل 
من   90%-80 م���اب���ني  ن�����ش��ب��ت��ه��ا 
�إجمايل �لأعمال يف معظم �لبلد�ن 
�إل �أن �لعديد منها ل ميلك تطبيق 

خا�س به على �لهو�تف �لذكية.

ح��د ���ش��و�ء.  و�أ���ش��اف ع���ّز�م مم��ا ل 
�لهو�تف  تكنولوجيا  �أن  فيه  �شك 
�لنقالة تعمل على تغيري �لطريقة 
�ل��ت��ي ت��ت��و����ش��ل ب��ه��ا �ل�����ش��رك��ات مع 
ج��م��اه��ريه��ا وت���دي���ر ب��ه��ا �أع��م��ال��ه��ا 
�لأع��م��ال  لت�شيري  �ل���د�ف���ع  ه���ذ�  و 
ع��ن حجم  �لنظر  بغ�س  �أن��ه  يعني 
�أع��م��ال��ك �أن����ت ب��ح��اج��ة م��ا���ش��ة �إىل 
بو�بة عرب �لهاتف �لنقال تربطك 
وفقاً  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�ً  بجمهورك 
�لتمويل  موؤ�ش�شة  �أجرتها  لدر��شة 
�ل�شركات  من   63% ف��اإن  �لدولية 
منطقة  يف  و�ل�����ش��غ��رية  �ملتو�شطة 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
ل ت�شتطيع �حل�شول على �لتمويل 
�ل��الزم و لذلك قد ل تكون د�ئماً 
ق��������ادرة ع���ل���ى ت����وزي����ع م���ي���ز�ن���ي���ات 
و�شدد  �أعمالها.  لت�شيري  �لت�شويق 
�أنه  على  ب�س  موبي  �شركة  رئي�س 
�لذكية  �لهو�تف  �نت�شار  زي��ادة  مع 
يف جميع �أنحاء �ملنطقة �إىل جانب 
�لع��ت��م��اد �مل��ت��ز�ي��د ع��ل��ى �لأج��ه��زة 
�إىل  حتتاج  �ل�شركات  ف��اإن  �لنقالة 
�لنقال  �لهاتف  �إىل  بجدية  �لنظر 
مبثابة نقطة �ت�شال رئي�شية لي�س 
�أي�شاً  بل  �ملعلومات  لتقدمي  فقط 

للتو��شل مع جماهريها و�لتاأثري 
ع���ل���ى ق����ر�ر�ت����ه����م .  وم�����ن ج��ه��ت��ه 
�أن  �جلهماين  حممد  �ل�شيد  ق��ال 
�ل�شركات و�لأفر�د مي�شون �لكثري 
م���ن �ل���وق���ت وي�������ش���رف���ون �أم������و�ًل 
�إن�������ش���اء تطبيق  �أج�����ل  ط��ائ��ل��ة م���ن 
للهو�تف �لنقالة لت�شويق �أعمالهم 
�أن من�شئ  �إىل  وم�شاحلهم م�شري�ً 
�لذي  ب�س  موبي  �شركة  تطبيقات 
بنف�شك  �شممه  م��ب��د�أ  ع��ل��ى  ي��ق��وم 
يتنا�شب ب�شكل خا�س مع �ل�شركات 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة و�أ���ش��ح��اب 
لي�س  �ل��ذي��ن  و�مل�شوقني  �مل�شاريع 
لديهم �أي خربة يف جمال برجمة 
عن  يبحثون  ولكنهم  �لتطبيقات 
طريقة �شريعة و�شهلة وغري مكلفة 
ما  حملة  �أو  م��ا  م�شروع  لتحريك 
دون �حلاجة �إىل عمل ت�شوية فيما 
فاإن  �لت�شغيل  �أو  بالت�شميم  يتعلق 
و�جهة �مل�شتخدم وجتربته ثابتتني 
مما ي�شمن وجود جتربة �إيجابية 
للم�شتخدم. و�أ�شاف �جلهماين �أن 
ول  ل�شركتنا  �لبد�ية  جم��رد  ه��ذه 
م�شتمر  ب�شكل  ���ش��ن��ق��وم  �أن��ن��ا  ���ش��ك 
ل�شمان  �ملن�شة  وحت�شني  بتطوير 
و�لرب�مج  �لتوجهات  مع  متا�شيها 

�لتكنولوجية �ملتطورة .  و�أو�شح �أن 
�أ�شعار موبي ب�س معتدلة و�شفافة 
�إما  �ل�شرت�ك  ومرنة حيث ميكن 
125 دولر  بحزمة �شنوية مببلغ 
�أمريكي �شهرياً �أو ربع �شنوية ودفع 
�شهرياً  �أمريكي  دولر   150 مبلغ 
مع �إمكانية �ختيار �إ�شافات لتعزيز 
جت���رب���ة �مل�����ش��ت��خ��دم. وي�������ش���رح �أب���و 
لت�شميم  �لأرب��ع  زعالن �خلطو�ت 
�شهلة  �ملن�شة  �أن  حيث  �لتطبيقات 
ثنائية  �لو�جهة  وذ�ت  �ل�شتخد�م 
�ل��ل��غ��ة )�ل��ع��رب��ي��ة و�لإجن���ل���ي���زي���ة( 
�لأفر�د وتتيح فر�شة  �أو  لل�شركات 
�إن�������ش���اء ت��ط��ب��ي��ق خم�����ش�����س ع��ل��ى 
�أعمالهم  لينا�شب  �لنقال  �لهاتف 
فقط  �ل�شخ�شية،  �حتياجاتهم  �أو 

يف �أربع خطو�ت �شهلة و هي
يكون  �لت�شجيل  �لأوىل:  �خلطوة 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل جم���ان���ي���اً ع����ن ط��ري��ق 
www.لإلكرتوين� �مل�����وق�����ع 
ومبجرد   .mobibus.com
على  �مل�شتخدم  يح�شل  �لت�شجيل 
��شم م�شتخدم وكلمة �شر عن طريق 
�لربيد �لل��ك��رتوين، مما يتيح له 
�إمكانية �لدخول �إىل من�شة من�شئ 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات. �خل���ط���وة �ل��ث��ان��ي��ة: 

تكاليف �إ�شافية. �خلطوة �لر�بعة: 
�ملعاينة و�لن�شر من خالل حتميل 
تطبيق mobilizer �خلا�س ب� 
�لتطبيقات  ب�س من متجر  موبي 
ج��وج��ل  �أو   )App Store(
بالي )Google Play( ميكن 
ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني ع��ر���س وم��ع��اي��ن��ة 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق يف ن��ف�����س �ل���وق���ت وه��م 
هو�تفهم  على  باإن�شائه  ي��ق��وم��ون 
جتريبية  فرتة  يوجد  كما  �لذكية 
�أن  ق��ب��ل  ي���وم���اً   14 مل����دة  م��ت��اح��ة 
ي�������ش���ط���ر �مل�������ش���ت���خ���دم���ني ل��ن�����ش��ر 

�لتطبيق ودفع ثمنه.

مّيكن ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة من ت�ضميم تطبيقاتها الذكية بنف�ضها

موبي ب�س اأول موقع عربي لت�سميم تطبيقات الهواتف الذكية متعدد اللغات

االإمارات ت�ست�سيف اجتماعا دوليا يف جمال الطاقة النوويةهيئة االأوراق املالية وال�سلع تطلق حزمة من اخلدمات الذكية 

�سام�سوجن تطلق اأكرب �سا�سة عر�س 
يف العامل خالل اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 

•• اأبوظبي-وام:

تطلق هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع 
حزمة  �ملقبل  نوفمرب  �شهر  مطلع 
م���ن �خل����دم����ات �ل���ذك���ي���ة �مل��ق��دم��ة 
ل�شركات �مل�شاهمة �لعامة و�شركات 
�ل���و����ش���اط���ة و����ش���رك���ات �خل���دم���ات 
�إعالن  ياأتي  و�مل�شتثمرين.  �ملالية 
�لهيئة جتاوبا مع مبادرة �حلكومة 
�لذكية �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .
�لطريفي  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ه��ي��ئ��ة �إن 
للتطبيقات  �لإل��ك��رتوين  �لتحول 
�ل��ذك��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات �مل��ق��دم��ة من 
�مل�شاريع  ���ش��د�رة  يف  ي��اأت��ي  �لهيئة 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل���ت���ي �ع��ت��م��ده��ا 
م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة  �لإد�رة  جم��ل�����س 
وزير  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
�لق��ت�����ش��اد وت��ن��ف��ي��ذ� ل��ت��وج��ي��ه��ات��ه 
يقوم  �مل�شروع  و�أن  �ل�شدد  ه��ذ�  يف 

و�لإج���ر�ء�ت  �لعمليات  �أمتتة  على 
�مل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ت����ق����دمي �خل�����دم�����ات 
�لهيئة  م��ع  و�ملتعاملني  للجمهور 
ع�����ن ط����ري����ق �ل����ه����و�ت����ف �ل���ذك���ي���ة 
�لقيادة  روؤي���ة  حتقيق  يف  وي�شاهم 
�لبنية  بتطوير  للدولة  �لر�شيدة 
ملختلف  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
ك��م��ا ي��دع��م ت��وج��ه دول���ة �لإم����ار�ت 
يف رفع ت�شنيفها �لدويل يف جمال 
�خلدمات  �شعيد  على  �لتناف�شية 
�حل��ك��وم��ي��ة. و�أ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه �إن 
�ل��ت��ي�����ش��ري  �إىل  ي���ه���دف  �مل���������ش����روع 
يف  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  �مل�شتثمرين  ع��ل��ى 
وي�شاهم  بالدولة  �ملالية  �لأ���ش��و�ق 
يف ت��ق��ل��ي��ل �جل��ه��دو�ل��ك��ل��ف��ة �مل��ال��ي��ة 
و�إت��اح��ة �ل��ع��دي��د م��ن �لإح�����ش��اء�ت 
و�ل���ب���ي���ان���ات و�خل����دم����ات �مل��ب��ت��ك��رة 
وت��ع��زي��ز�ل��ر���ش��اع��ن��اخل��دم��ات��ال��ت��ي 

تقدمها �لهيئة.
م��ب��ادرة  �أن  �إىل  �ل��ط��ري��ف��ي  ول��ف��ت 
�نطالقا  ج��اءت  �لذكية  �حلكومة 
�لإم��ار�ت  وروؤي��ة  ��شرت�تيجية  من 

�ملبادر�ت  من  تعد  و�أنها   2021
ثم  وم��ن  وع��امل��ي��ا  �إقليميا  �ل��ر�ئ��دة 
فاإنها قدمت حافز� مهما للجهات 
ت�شجيع  على  للتناف�س  و�لهيئات 
�مل�شافة  �ل��ق��ي��م��ة  ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات 

و�مل�شاهمة يف بناء �قت�شاد معريف.
�أن���ه  �أن�����ه ب���ال���رغ���م م���ن  ون�����وه �إىل 
ك����ان م���ن �مل��خ��ط��ط �إط������الق ه��ذه 
�حل���زم���ة م���ن �خل����دم����ات �ل��ذك��ي��ة 
م���ع م��ط��ل��ع �ل���ع���ام �مل���ق���ب���ل..�إل �أن 
بتطبيق  ب��الإ���ش��ر�ع  ب���ادرت  �لهيئة 

ب�شكل  خدماتها  وت��ق��دمي  �مل��ب��ادرة 
�ملتعاملني..  على  تي�شري�  �إب��د�ع��ي 
من  �ملقدمة  �خلدمات  �أمتتة  عرب 
�ل��ه��ي��ئ��ة وت��ن��وي��ع ق��ن��و�ت ت��وف��ريه��ا 
و�مل�شاهمة يف تعزيز �ملوقع �لريادي 
دولة �لإمار�ت على �شعيد �لتطور 
�لإل������ك������رتوين ك����ن����م����وذج م��ت��ط��ور 
ل��ل��ح��ك��وم��ات �مل��ت��ن��ق��ل��ة م���ن خ��الل 
تطوير بنية موؤ�ش�شية و�لكرتونية 
ت�شمن ��شتد�مة تقدمي �خلدمات 
�حل����ال����ي����ة و�مل�������ش���ت���ج���دة ب���ك���ف���اءة 

تكري�س  على  يعمل  مب��ا  وفاعلية 
�لع�شرية ف�شال  مفهوم �حلكومة 
عنمو�كبة �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية 

يف هذ� �لإطار.
�لذكية  �أن م�شروع �حلكومة  و�أك��د 
ميثل نقلة نوعية يف م�شار �لتحول 
�حلكومية  للخدمات  �لإل��ك��رتوين 
�لأوىل  �مل��وج��ة  خ��دم��ات  ع���دد  و�أن 
�إح��دى  يبلغ  �إطالقها  �شيتم  �لتي 
لكافة  تقدميها  يتم  خدمة  ع�شرة 

�ملتعاملني عرب �لهو�تف �لذكية.

 اإماراتك تتيح الت�سجيل ال�ستخدام البوابات الذكية على من�ستها يف معر�س جيتك�س 2013
•• دبي-وام:

تكنولوجيا  �ل��ع��ام��ل��ة يف جم���ال  �ل�����ش��رك��ة  �إم����ار�ت����ك  ت��ق��دم 
لزو�ر  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لإلكرتونية  و�حللول  �ملعلومات 
�م�س يف  فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي   2013 معر�س جيتك�س 
�ملركز �لتجاري بدبي �لفر�شة للت�شجيل �ملجاين ل�شتخد�م 

�لبو�بات �لذكية.
وت�����ش��ه��ل �ل��ب��و�ب��ات �ل��ذك��ي��ة �إج������ر�ء�ت �ل��و���ش��ول ل��ل��ز�ئ��ري��ن 
لهم  تتيح  �لتي  و�ل�شرعة  �لفعالية  مع  دب��ي  �إىل  �لقادمني 

�إنهاء �إجر�ء�ت مر�قبة �جلو�ز�ت يف غ�شون 15 ثانية.
لالإقامة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �إم���ار�ت���ك  و�شتقوم 

�لفئات �ملخولة ل�شتخد�م  و�شوؤون �لأجانب بدبي بت�شجيل 
�لبو�بة �لذكية عرب �ملن�شة �ملخ�ش�شة لذلك.

وت�����ش��م��ل ه���ذه �ل��ف��ئ��ات م��و�ط��ن��ي وم��ق��ي��م��ي دول����ة �لإم�����ار�ت 
عن  ف�ش������ال  �خلليج������ي  �لتعاون  جمل�س  دول  ومو�طني 
ميكنه�����م  و�لذين  دول�������ة   33 من  �ل�ش�����فر  ج��و�ز�ت  حملة 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى ت���اأ����ش���رية �ل���دخ���ول ع��ن��د �ل���و����ش���ول وع��ل��ى 
�لر�غبني يف ت�شجيل �شماتهم �حليوية جمانا �إح�شار جو�ز 
�شفرهم خالل زيارتهم جلناح �إمار�تك بقاعة �ل�شيخ �شعيد 

يف �ملعر�س.
وتوجد حاليا 28 بو�بة ذكية يف مبنى رقم 3 يف مطار دبي 
�آل  2 ومطار  و   1 رقم  �ملباين  لتزويد  ت�شغيلية  مع خطط 

مكتوم �لدويل بالبو�بات �لذكية. وتعد �لبو�بة �لذكية نظام 
لعمليات  �ل�شتخد�م وبديال  و�شهل  و�آمنا  �آليا  ذ�تية  خدمة 
مر�قبة �جلو�ز�ت �لتقليدية يف �ملطار�ت عن طريق ماأموري 

�جلو�ز�ت.
وتتعرف �لبو�بة �لذكية �لتي مت تطويرها يف دولة �لإمار�ت 
�أو من خالل  �ل�شفر  على م�شتخدميها من خالل ج��و�ز�ت 
�لإلكرتونية.  �لإم���ار�ت  بو�بة  بطاقة  �أو  �لإمار�تية  �لهوية 
كما �أنها ت�شتخدم تقنية �لتعرف على �لوجه وب�شمة �لعني 
�لتحقق من جميع  يتم  وعندما  للتحقق من م�شتخدميها 
�لبيانات تقوم �لبو�بة �لذكية بفتح �لباب تلقائيا للم�شتخدم 

للمرور و�لتوجه مبا�شرة ملنطقة �حلقائب و�لأمتعة.

 �سور�سفاير ت�ستعر�س حلولها املتقدمة لالأمن االإلكرتوين خالل جيتك�س 2013 
•• دبي-وام:

 2013 �لإلكرتوين يف معر�س جيتك�س  �لذكية لالأمن  �لعاملة يف جمال �حللول  �شور�شفاير  �شركة  ت�شارك 
�شيكيور  �شركة  م��ع  بالتعاون  �أي���ام  خم�شة  وي�شتمر  بدبي  �ل��ت��ج��اري  �مل��رك��ز  يف  �م�س  فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي 
و�ي نتوورك د�شتربيوترز. وت�شتعر�س �ل�شركة �أحدث �لتح�شينات �لتي �أ�شافتها �إىل من�شة �أمن �ل�شبكات فري 
بور مبا فيها �أنظمة �جليل �جلديد ملنع �لتطفل و�جليل �جلديد من حلول �جلد�ر �لناري �إىل جانب حلولها 
�ملتطورة للحماية من �لرب�مج �ل�شارة. وقال فاري بو�شتان�شاي �لرئي�س �لتنفيذي لدى �شيكيور و�ي نتوورك 
د�شتربيوترز �أن �أ�شبوع جيتك�س للتقنية �لفعالية �لأكر متيز� يف قطاع �لت�شالت وتقنية �ملعلومات يف �ملنطقة 
ويوفر من�شة مثالية ل تقت�شر على ��شتعر�س جمموعة منتجاتنا بل متكننا من �لتفاعل على م�شتوى �أف�شل 
�أنتوين برييدج مدير �لقنو�ت  لفهم توجهات �لعمالء و�لعمل مع �شركائنا وعمالئنا �لكر�م. من جانبه قال 
ملنطقة �أوروبا و�ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا لدى �شور�شفاير �إن �لتهديد�ت �لإلكرتونية يف �ل�شرق �لأو�شط �شهدت 

منو� هائال كما هو �حلال يف بقية �أنحاء �لعامل مما جعل �لعديد من �ملوؤ�ش�شات عر�شة لتلك �لهجمات.

•• اأبوظبي - الفجر:

 �أعلنت هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي، 
ت����ق����دمي �خل����دم����ات  �ل������ر�ئ������دة يف 
�مل�����ش��ت��د�م��ة م���ن �مل���ي���اه و�ل��ك��ه��رب��اء 
�أبوظبي، ومعهد  �إم��ارة  لدعم منو 
م�����ش��در ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
�جل����ام����ع����ة �ل���ب���ح���ث���ي���ة �مل�����ش��ت��ق��ل��ة 
على  تركز  �لتي  �لعليا  للدر��شات 
�ل���ط���اق���ة �مل���ت���ق���دم���ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�مل�����ش��ت��د�م��ة، ع���ن ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة 
فيما بينهما يتم مبوجبها تو�شيع 
بني  �ل�شرت�تيجي  �لتعاون  نطاق 
ر�أ����س  تنمية  جم���ال  يف  �ل��ط��رف��ني 

�ملال �لب�شري.
وحتدد �لتفاقية �لبنود و�ل�شروط 
�ل���ت���ي ���ش��ي��ت��م مب��ق��ت�����ش��اه��ا �خ��ت��ي��ار 
وق���ب���ول ودع�����م ومت���وي���ل وت��وج��ي��ه 
�لتحاقهم  خ��الل  �لهيئة  موظفي 
�لعليا يف معهد  �لدر��شات  برب�مج 
�لتفاقية  توقيع  وح�شر  م�شدر. 
�ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان �أح��م��د �جل��اب��ر، 
ل�شركة م�شدر  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ملجل�س  �لتنفيذية  �للجنة  ورئي�س 
عبد  و�شعادة  م�شدر،  معهد  �أمناء 
�لعام  �مل��دي��ر  �لنعيمي،  �شيف  �هلل 
لهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي، وقام 
بتوقيعها �لدكتور فريد موفنز�ده، 
رئ���ي�������س م��ع��ه��د م�������ش���در، وف���ار����س 
ع��ب��ي��د �ل����ظ����اه����ري، م���دي���ر د�ئ�����رة 
�لأع���م���ال �مل�����ش��ان��دة يف ه��ي��ئ��ة مياه 

مهار�تهم  ي���ري  مب��ا  جمموعتنا 
وق���در�ت���ه���م م���ن خ���الل �لل��ت��ح��اق 
برب�مج �ملاج�شتري �أو �لدكتور�ه يف 
�ملعهد، �شعياً للو�شول �إىل �حللول 
�إىل  �شعادته:  و�أ���ش��اف  �مل�شتد�مة. 
وكهرباء  م��اه  هيئة  برنامج  جانب 
�شتعزز  �لدر��شية،  للمنح  �أبوظبي 
هذه �لتفاقية م�شاهمتنا يف �إعد�د 
�لكو�در �لب�شرية �ملوؤهلة و�لتز�منا 
ركائز  �أح��د  كونها  �ملعرفة،  بناء  يف 

خطة �أبوظبي 2030.
وي���ن���ط���ل���ق ب����رن����ام����ج ه���ي���ئ���ة م���ي���اه 

�لدكتور  وق��ال  �أبوظبي.  وكهرباء 
توقيع  ي�شعدنا  م��وف��ن��ز�ده:  فريد 
هيئة  م��ع  �لدر��شية  �ملنح  �تفاقية 
تعد  �لتي  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  مياه 
من �جلهات �لرئي�شية �لتي نتعاون 
م��ع��ه��ا يف �ل���ع���دي���د م���ن �مل�����ش��اري��ع 
�خل����ربة  �أن  و�أك��������د  �لبحثية". 
بها  يتمتع  �لتي  �لعاملية  و�ل�شهرة 
�أع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س ل��دي��ن��ا 
�لتي  �لد�فعة  �لقوة  مبثابة  تعترب 
�ملزيد  حتقيق  من  �لطالب  متكن 
م��ن �لب��ت��ك��ار�ت �ل��ر�ئ��دة. و�أ���ش��اف 

قائاًل: يف �شوء �لدعم �مل�شتمر من 
�لقيادة �لر�شيدة للبالد، �شنو��شل 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق��در�ت��ن��ا على 
���ش��ع��ي��د ت���وف���ري ف���ر����س �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لعايل، ول �شيما يف جمال �لطاقة 
و�لبحوث ذ�ت �ل�شلة باملياه. وناأمل 
�أن يحقق هذ� �لربنامج كل �لفائدة 
�مل��رج��وة مل��و�ط��ن��ي دول���ة �لإم����ار�ت 
�شعادة  وق��ال  �لهيئة.  يف  �لعاملني 
ف���ار����س ع��ب��ي��د �ل���ظ���اه���ري: ي��ه��دف 
توقيع �تفاقية �ملنح �لدر��شية هذه 
ملوظفي  �لتعلم  فر�س  توفري  �إىل 

�لدر��شية  للمنح  �أبوظبي  وكهرباء 
من �شرورة ت�شجيع مو�طني دولة 
م��وؤه��الت  �كت�شاب  على  �لإم�����ار�ت 
جم��الت  يف  خ��ا���ش��ة  ع��ل��ي��ا،  علمية 
�لربنامج  ويتيح  و�لكهرباء.  �ملياه 
و�مل���در�ء  للموظفني  قيمة  فر�شاً 
و�مل�شوؤولني يف �لهيئة من مو�طني 
در��شاتهم  ملتابعة  �لإم����ار�ت،  دول��ة 
ما  ��شتفاد  تاأ�شي�شه،  ومنذ  �لعليا. 
جمموعه 425 طالباً من برنامج 
هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي للمنح 
بتقدمي  �لهيئة  وقامت  �لدر��شية. 
�لدر��شية  �لج���از�ت  يف  �مل�شاعد�ت 
ل��ل��م��وظ��ف��ني �مل���وؤه���ل���ني م���ن �أج���ل 
م�شاعيهم  مبو��شلة  لهم  �ل�شماح 
مهام  على  �حلفاظ  مع  �لتعليمية 
�تفاقية  وت��ه��دف  �حل���ايل.  عملهم 
�مل��ن��ح �ل��در����ش��ي��ة ه����ذه م���ع معهد 
م�شدر �إىل مو��شلة تو�شيع نطاق 
�ل���ف���ر����س �مل���ت���اح���ة ل��ل��م��وظ��ف��ني يف 
�لركائز  �أح���د  وب��اع��ت��ب��اره  �لهيئة. 
�لأ�شا�شية لالبتكار و�إعد�د �لكو�در 
م�شدر  معهد  ي��و����ش��ل  �ل��ب�����ش��ري��ة، 
�ل��ق��ي��ام ب����دوره �جل��وه��ري يف دع��م 
روؤي�����ة م�����ش��در وحت��ق��ي��ق �أه��د�ف��ه��ا 
ب�������ش���اأن م�������ش���اع���دة �أب���وظ���ب���ي ع��ل��ى 
�ل��ق��ائ��م  �لق��ت�����ش��اد  �إىل  �ل���ت���ح���ول 
على �ملعرفة، وكذلك �لتو�شل �إىل 
�لتحديات  لأ���ش��ع��ب  فعالة  ح��ل��ول 
�شيما  ول  �لب�شرية،  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 

منها تغري �ملناخ.

�شركة  ل���دى  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أع���م���ال 
�شام�شوجن �خلليج لالإلكرتونيات �ن �شام�شوجن تقدم 
�لتي ل تقت�شر على قطاع  �ملتطورة  �لتقنيات  �أحدث 
�لتقنيات �ل�شتهالكية بل ت�شمل �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات 

وقطاع جتارة �لتجزئة.
بو�شة   95 بقيا�س  �جل��دي��دة  �ل�شا�شة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
و�لتي تعر�شها �ل�شركة �شمن فعاليات جيتك�س لهذ� 
�ل��ع��ام ت��ع��د �أك���رب �شا�شة يف �ل��ق��ط��اع وت��وف��ر ج���ودة ل 
للمحتوى  د�خلي  م�شغل  جانب  �إىل  لل�شور  ت�شاهى 

�لإلكرتوين و�لعديد من مز�يا �لت�شال.

••دبي-وام:

قطاع  يف  �لعاملة  لالإلكرتونيات  �شام�شوجن  �أعلنت 
و�شائل �لإعالم �لرقمية و�لتقنيات �لرقمية �م�س عن 
�إط������الق �أكرب �ش������ا�شة عر�س لال�شتخد�م يف �ل�شركات 
و�ملحالت �لتجارية �لر�قي���������ة وذلك خالل م�شاركتها 
دبي  م��رك��ز  يف  �مل��ق��ام  للتقني���������ة  جيتك�س  �أ���ش��ب��وع  يف 
�أكتوبر   24 �إىل   20 �لفرتة من  �لعاملي يف  �لتجاري 

�جلاري.
لقطاع  �لأول  �لإقليمي  �ملدير  نار�يان  مادهاف  وقال 

التفاقية تدعم جهود بناء راأ�س املال الب�ضري وتبادل املعرفة واخلربات التقنية

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي ومعهد م�سدر يوقعان اتفاقية للتعاون يف جمال املنح الدرا�سية

�أولويات �لعمل �مل�شرتك و�لنتائج �ملرجوة م�شتقبال من 
�إطار �لتعاون. وي�شبق �جتماع �للجنة �لتنفيذية �جتماع 
يف  للتعاون  �ل���دويل  �لإط���ار  مل��ب��ادرة  �لتوجيهي  للفريق 
�ملقبل  �لأرب���ع���اء  ي��وم  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  جم��ال 
ب��ج��ان��ب ع��ق��د ور���ش��ة ع��م��ل حت��ت �إط����ار �مل���ب���ادرة ب��ع��د غد 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ك��ت��ب �لتنظيم و�ل��رق��اب��ة يف  �ل��ث��الث��اء 
على  و�ل��رق��اب��ة  و�لتخطيط  �لتمويل  ب��ع��ن��و�ن  �أب��وظ��ب��ي 
و�لفر�س  �لتحديات  ملناق�شة  �ل��ن��ووي��ة  �لطاقة  ب��ر�م��ج 
�ملبادرة  وي�شارك يف  �لنووية.  �مل�شاريع  بتمويل  �ملرتبطة 
 31 32 دول��ة ع�شو� و  63 دول��ة منها  و�إط��ار �لتعاون 
دولية  منظمات  ثالثة  عن  ف�شال  مر�قب  ب�شفة  دول��ة 
�ل��دول��ي��ة للطاقة  �ل��وك��ال��ة  ب�شفة م��ر�ق��ب مب��ا يف ذل��ك 
للمفاعالت  �ل��ر�ب��ع  للجيل  �ل����دويل  و�مل��ن��ت��دى  �ل��ذري��ة 
جهاز  �لتنفيذية  �للجنة  وت�شكل   . ي��ور�ت��وم  ومنظمة 
للمبادرة وتتكون من م�شوؤولني  �لرئي�شي  �لقر�ر  �تخاذ 
رفيعي �مل�شتوى من حكومات �لدول �مل�شاركة و�ملنظمات 
وي��دي��ر  ���ش��ن��وي��ا.  �لتنفيذية  �للجنة  وجت��ت��م��ع  �ل��دول��ي��ة 
�لتنفيذية  �للجنة  ق����ر�ر�ت  تنفيذ  �لتوجيهي  �ل��ف��ري��ق 
�لوليات  ترت�أ�س  حيث  للمبادرة  �لتنظيمية  و�لأع��م��ال 
م�شاركني  روؤ�شاء  مع  �لتوجيهي  �لفريق  حاليا  �ملتحدة 
�لعمل  وتقوم جمموعات  و�ليابان.  �ل�شني وفرن�شا  من 
وهناك  حم���ددة  مب��ه��ام  �لتنفيذية  �للجنة  م��ن  �مل�شكلة 
حاليا فريقني عمل �لأول معني بتطوير �لبنى �لتحتية 
و�لثاين بتطوير �أطر خلدمات �لوقود �لنووي �ملوثوقة.

••اأبوظبي-وام:

�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  �ج��ت��م��اع  �أع���م���ال  �ل���دول���ة  ت���رت�أ����س 
�ل���ع���ايل �مل�����ش��ت��وي ل���الإط���ار �ل�����دويل ل��ل��ت��ع��اون يف جم��ال 
يوم  �خلارجية  وز�رة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �لنووية  �لطاقة 
�خل��م��ي�����س �مل��ق��ب��ل. ت��ه��دف �ل��ل��ج��ن��ة �إىل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون 
�ملتخ�ش�شة  �ل��دول��ي��ة  و�ملنظمات  �لأع�����ش��اء  �ل���دول  ب��ني 
بطريقة  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  �ل�شلمي  �لإ���ش��ت��خ��د�م  ل��دع��م 
�لنت�شار.  ع��دم  و  و�لأم��ن  �ل�شالمة  معايري  �أعلى  تلبي 
للعام  �مل��ب��ادرة  و�أن�شطة  تقارير  ع��دة  �لجتماع  ويناق�س 
�ل��ع��م��ل �ملخت�شة  �أن�����ش��ط��ة جم��م��وع��ات  ت�����ش��م��ل  �مل��ا���ش��ي 
�لعمل  وجم��م��وع��ة  �ل��ن��ووي��ة  �لتحتية  �لبنية  بتطوير 
�ملخت�شة بتطوير �أطر �إمد�د�ت �لوقود �لنووي �ملوثوقة. 
وقال �ل�شفري حمد �لكعبي مندوب �لدولة �لد�ئم لدى 
�للجنة  �جتماع  رئي�س  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
��شت�شافة  �إن  �ملنا�شبة  بهذه  ل��ه  ت�شريح  يف  �لتنفيذية 
�لإمار�ت لالإجتماع �لعايل �مل�شتوى يعك�س تطلع �لدولة 
�أطر  تطوير  يف  حيوي  دور  لعب  يف  �لناجحة  وجهودها 
للطاقة  �ل�شلمي  �لإ���ش��ت��خ��د�م  ل��دع��م  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ع��اون 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  يعتمد  �شفاف  نهج  وفق  �لنووية 
�لإم����ار�ت  ب��رن��ام��ج  تطوير  �أن  �لكعبي  و�أك���د  و�مل��ع��اي��ري. 
�لتعاون  على  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  يعتمد  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة 
�لنووي �لدويل و�لعمل مع �ل�شركاء �لدوليني..متوقعا 
�أن يعتمد �جتماع �للجنة �لتنفيذية بيانا م�شرتكا يحدد 
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العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2188 عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد �شانا مياه للو مياه �جلن�شية:بنغالد�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �جلن�شية:�لمار�ت  �لديكور  لعمال  �لن�شر 
عمالية �ملطلوب �عالنه/موؤ�ش�شة �لن�شر لعمال �لديكور �جلن�شية:�لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/30 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/860 جت كل - م ت-ب- اأظ

ثروة  �شركة  عليه:  مدعي  �جلن�شية:بنغالد�س  خان  جربوت  مدعي/حممد 
مو�شوع  �جلن�شية:�لمار�ت  و�آخرون  �لعمودي  ح�شني  ميثلها/  ليمتد  �نرتنا�شيونال 
�لفو�ئد   + �حلجز  ��شتمر�رية  ف�شخ   + درهم   585152.37 مالية  �لدعوى:مطالبة 
�ملدعي  عن  وكيله  وب�شفتها  �جلار  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  تعوي�س   +  %12 �لتاأخريية 
�قام  �ملدعي  �ن  �لتقرير حيث  بالن�شر  بورود  عليها �لول �جلن�شية:�لمار�ت عنو�نه: 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/10 موعد� لنظر 
ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
    اعالن بالن�سر 

�ي��ج��اري��ة  م��ن��ازع��ات   )2013/2378( رق���م  �لق�شية  يف  ت��ق��رر 
�مل��ن��ظ��ورة �م����ام جل��ن��ة ف�����س �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة )�للجنة 
�ل�شابعه( و�ملرفوعة من �ملدعى / نفيد ��شرف حممد ��شرف 
�ل�شحي  عبد�لرحمن  عبد�هلل  �شالح  عليه/  �ملدعى  لع��الن 
 12:00 �ل�شاعة  يف   2013/10/28 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة 
م�شاًء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي �شارع �لدفاع منطقة 

مع�شكر �ل نهيان بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2. 
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2380 /2013 عمايل جزئي                 
�ىل �ملدعى عليهما /1-  ق�شري علي عبد�لباري 2- �شتار في�س للخدمات �لفنية 
���س.ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ق�شري علي عبد�لباري قد 
 8867 وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
لها جل�شة  . وح��ددت  �ل�شكوى 2013/146068  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم 
 Ch.1.A.5 بالقاعة  8.30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/10/22   �لثالثاء  يوم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/471 ك.ع.غ

و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/علي  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم   
�فتاب  �شاه  �حمد  �فتخار  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لعو�شي  بو�شيم  يو�شف  حممد  �حمد 
باك�شتان   : �شيد عبد�جلليل �جلن�شية  �حمد  باك�شتان رخ�شانة جليل   : �حمد �جلن�شية 
وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد �شر�كه وت�شفية يف �ل�شم 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة  ذ.م.م(  افتخار  ماركت  )�ضوبر  �لتجاري 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان      و�مل�شجل لدى غرفة  �مللف )36387(  يف عجمان حتت رقم 
ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليه/جي ��س �شالون رجايل جمهول حمل �لقامة 
�أدن��اه  �مل��ذك��ورة  �لعمالية  �ل��دع��اوي  عليكم  �قامو�  قد  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم 

وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/3 �ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3939/2013/13
3940/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
 �شكيل �شرد�ر خمتار �شرد�ر

عمر�ن خان لل ز�عد�

مبلغ �ملطالبة
43091 درهم �شامل تذكرة �لعودة
35009 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليه/ممتاز وجالل لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه 

وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/10/27 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3694/2013/13
3686/2013/13
3692/2013/13

م
1
2
3

��شم �ملدعي
حممد لياقت ح�شن حممد

ح�شمت علي
فرحان نو�ب نو�ب �لرحمن

مبلغ �ملطالبة
10814 درهم �شامل تذكرة �لعودة
17400 درهم �شامل تذكرة �لعودة
8925 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم 2013/1066 )جتاري كلي  ) بوا�سطة الن�سر

ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب حمكمة ع��ج��م��ان �لحت��اي��ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة �ىل �مل��دع��ى عليه/ 
بيدرو جون فرنانديز عنو�نه: دبي ، ديرة ، �شارع �شالح �لدين ، بالقرب من 
حمطة مرتو �شالح �لدين  �لدعوى برقم 2013/1066 جتاري كلي عجمان 
ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري ح�شابي فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة 
يف  وذل��ك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحت��ادي��ة  عجمان 
للنظر يف  وذل��ك  ل�شنة 2013  �شهر نوفمرب  يوم 13  من  �ل�شاعة 11.00 من 

�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حرر بتاريخ   2013/10/6
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
انذار عديل بالن�سر

     رقم 2013/2235                  
�ملنذرة / �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م بوكالة �ملحامني / عماد �هلي وفي�شل 
ذ.م.م جمهول  للمقاولت  �مل�شتقبل  �شركة م�شمار   / �ليه  �ملنذر  �حلو�شني  ون��و�ل  �خلاجة 
حمل �لقامة ننذركم مبا يلي:1- ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم وقدره )1.085.791.34( 
درهم مقابل �لقيمة �ليجارية ور�شوم �خلدمة عن �لعني �ملوؤجرة مع �لغر�مات �ىل موكلنا 
وذل��ك خالل ثالثون )30( يوم من تاريخ ه��ذ�  �لن��ذ�ر �لعديل 2- ��شالح �خللل �ملذكور 
��شابيع من تاريخ �لنذ�ر  �ربعة  �لتاأجري خالل  �تفاقية  باملادة )4/فقرة ط وفقرة ع( من 
على  للمحافظة  �ل��الزم��ة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �شن�شطر  و�ل   . �لعديل 
�ملطالبة مببلغ )1.085.791.34(  �ملثال  ل �حل�شر  �شبيل  حقوق موكلنا لديكم وهي على 
درهم بال�شافة �ىل ف�شخ �تفاقية �لتاأجري و�ملطالبة بالتعوي�س �جلابر لال�شر�ر �لتي �ملت 
مبوكلنا مع حتميلكم م�شوؤولية �لخالل بالتز�ماتكم �لتعاقدية ��شر�ر� مبوكلنا و�لز�مكم 

بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه. 
الكاتب العدل                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     

انذار عديل بالن�سر
     رقم 2013/2231                  

وفي�شل  �هلي  عماد   / �ملحامني  بوكالة  ذ.م.م  لال�شتثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �شركة   / �مل��ن��ذرة 
مالك  وب�شفته  نف�شه  عن  جم��رن  �شيخ  بن  �مل��ر  حممد   / �ليه  �ملنذر  �حلو�شني  ون��و�ل  �خلاجة 
وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  موكلنا  ينذركم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �لعقارية  هومز  هوليد�ي  �شركة 
1.281.217.54 درهم )مليون ومائتان وو�حد وثمانون �لف ومائتان و�شبعة ع�شر درهم ور�بعه 
مع  موكلنا  �ىل  �ملوؤجرة  �لعني  عن  �خلدمة  ور�شوم  �ليجارية  �لقيمة  مقابل  فل�شا(  وخم�شون 
�لغر�مات وذلك خالل ثالثون )30( يوم من تاريخ ��شتالم هذ� �لنذ�ر �لقانوين و�ل �شن�شطر 
�ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة للمحافظة على حقوق موكلنا لديكم وهي على 
�شبيل �ملثال  ل �حل�شر �ملطالبة مببلغ 1.281.217.54 درهم )مليون ومائتان وو�حد وثمانون 
بالتعوي�س  �ملطالبة  �ىل  بال�شافة  فل�شا(  وخم�شون  ور�ب��ع��ه  دره��م  ع�شر  و�شبعة  ومائتان  �ل��ف 
�لتعاقدية  بالتز�ماتكم  �لخ��الل  م�شوؤولية  حتميلكم  مع  مبوكلنا  �مل��ت  �لتي  لال�شر�ر  �جلابر 

��شر�ر� مبوكلنا و�لز�مكم بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه. 
الكاتب العدل                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     

انذار عديل بالن�سر
     رقم 2013/2232                  

�ملنذرة / �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م بوكالة �ملحامني / عماد �هلي وفي�شل 
حمل  جمهول  ذ.م.م  جلف  بينيت  توما�س  �شركة   / �ليه  �مل��ن��ذر  �حلو�شني  ون���و�ل  �خل��اج��ة 
و�ربعمائة  )مليونان  دره��م   2.437.132.81 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  موكلنا  ينذركم  �لق��ام��ة 
�لقيمة  فل�شا( مقابل  وثمانون  وو�ح��د  دره��م  و�ثنان وثالثون  ومائة  �لف  و�شبع وثالثون 
�ليجارية ور�شوم �خلدمة عن �لعني �ملوؤجرة �ىل موكلنا مع �لغر�مات وذلك خالل ثالثون 
)30( يوم من تاريخ ��شتالم هذ� �لنذ�ر �لقانوين و�ل �شن�شطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية �لالزمة للمحافظة على حقوق موكلنا لديكم وهي على �شبيل �ملثال  ل �حل�شر 
�ملطالبة مببلغ 2.437.132.81 درهم )مليونان و�ربعمائة و�شبع وثالثون �لف ومائة و�ثنان 
وثالثون درهم وو�حد وثمانون فل�شا( بال�شافة �ىل �ملطالبة بالتعوي�س �جلابر لال�شر�ر 
�لتي �ملت مبوكلنا مع حتميلكم م�شوؤولية �لخالل بالتز�ماتكم �لتعاقدية ��شر�ر� مبوكلنا 

و�لز�مكم بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه. 
الكاتب العدل                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     

انذار عديل بالن�سر
     رقم 2013/2233                  

�ملنذرة / �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م بوكالة �ملحامني / عماد �هلي وفي�شل 
�خلاجة ونو�ل �حلو�شني �ملنذر �ليه / خالد حممد عبيد بو �شقر عن نف�شة وب�شفته مالك 
�مل�شتقبل للتاأجري جمهول حمل �لقامة ينذركم موكلنا ب�شد�د مبلغ وقدره 2.402.131.52 
درهم مقابل �لقيمة �ليجارية ور�شوم �خلدمة عن �لعني �ملوؤجرة �ىل موكلنا مع �لغر�مات 
ت��اري��خ ��شتالم ه��ذ� �لن���ذ�ر �لقانوين و�ل �شن�شطر  ي��وم م��ن  وذل��ك خ��الل ث��الث��ون )30( 
�ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة للمحافظة على حقوق موكلنا لديكم وهي 
�ملطالبة  �ىل  بال�شافة  درهم  �ملطالبة مببلغ 2.402.131.52  �ملثال  ل �حل�شر  �شبيل  على 
بالتعوي�س �جلابر لال�شر�ر �لتي �ملت مبوكلنا مع حتميلكم م�شوؤولية �لخالل بالتز�ماتكم 

�لتعاقدية ��شر�ر� مبوكلنا و�لز�مكم بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه. 
الكاتب العدل                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
انذار عديل بالن�سر

     رقم 2013/2234                  
�ملنذرة / �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م بوكالة �ملحامني / عماد �هلي وفي�شل 
�خلاجة ونو�ل �حلو�شني �ملنذر �ليه / �شركة �شيافة �ملمزر لال�شتثمار�ت ذ.م.م جمهول حمل 
�ليجارية  �لقيمة  مقابل  درهم   859.766.08 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  موكلنا  ينذركم  �لقامة 
ور�شوم �خلدمة عن �لعني �ملوؤجرة �ىل موكلنا مع �لغر�مات وذلك خالل ثالثون )30( يوم 
من تاريخ ��شتالم هذ� �لنذ�ر �لقانوين و�ل �شن�شطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�لالزمة للمحافظة على حقوق موكلنا لديكم وهي على �شبيل �ملثال  ل �حل�شر �ملطالبة 
�ملت  �لتي  لال�شر�ر  �جلابر  بالتعوي�س  �ملطالبة  �ىل  بال�شافة  دره��م   859.766.08 مببلغ 
مبوكلنا مع حتميلكم م�شوؤولية �لخالل بالتز�ماتكم �لتعاقدية ��شر�ر� مبوكلنا و�لز�مكم 

بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه. 
الكاتب العدل                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1056 جت جز- م ر- ب- ع ن

فرج  عي�شى  ذياب  �ل�شيد/  ميثله  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �لربن�س  مكتب  مدعي/ 
�شامل  عليه:�شالح  مدعي  �جلن�شية:�لمار�ت  �لمار�ت  �لفالحي  عي�شى 
 36000 مببلغ  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �جلن�شية:�لمار�ت  عابد  عبد�هلل 
�جلن�شية:�لمار�ت  عابد  عبد�هلل  �شامل  �شالح  �عالنه/  �ملطلوب  درهم 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/10/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري  �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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/62 جت كل- م ر- ب- ع ن

خيال  حممود  نا�شر   / عنها  وكيال  �لعامة  للنقليات  نو�شني  و�حة  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
للنقليات  �لر�س  حمرك  عليه:موؤ�ش�شة  مدعي  �جلن�شية:�لمار�ت   0556300331 باد�شاه 
�ملرزوقي  حممد  عبد�هلل  عبد�لعزيز  حممد  ل�شاحبها  �شفيان  حممد   / وميثلها  �لعامة 
�عالنه/  �ملطلوب  درهم   122000 مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �جلن�شية:�لمار�ت 
حممد  ل�شاحبها  �شفيان  حممد   / وميثلها  �لعامة  للنقليات  �لر�س  حمرك  موؤ�ش�شة 
�لتقرير  بورود  بالن�شر  عنو�نه:  �جلن�شية:�لمار�ت  �ملرزوقي  حممد  عبد�هلل  عبد�لعزيز 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/11/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري  �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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/425 عم جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ عبد�لكرمي مور�شيد �ر�كافيتيل �جلن�شية:�لهند مدعي عليه:�شركة 
�لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �جلن�شية:�لمار�ت  �لعامة  للمقاولت  �ملهريي 
عماليه �ملطلوب �عالنه/�شركة �ملهريي للمقاولت �لعامة �جلن�شية:�لمار�ت 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لدعوى، لذ� فانت  �ملو�فق 2013/10/30 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لربعاء 
�لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري  �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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/20
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2279 عم جز- م ع-ب- اأظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  �وليمبو  ريكافورت  كوين  مدعي/ 
جبل لبنان للخدم وتوريد �ملربيات وخدم �ملنازل �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
للخدم  لبنان  جبل  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملنازل  وخدم  �ملربيات  وتوريد 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2013/10/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�لكائنة حممد   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بن ز�يد - مزيد مول �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 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/6
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2040 ت عمل- م ع-ت- اأ ظ)
: ركن  �ملنفذ �شده  �ز�د مياه �شم�س �حلق �جلن�شية:بنغالد�س  �لتنفيذ/  طالب 
�ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:ركن �ملروج 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013-1961 
�أ ظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/10/27  عم جز - م ع - ب - 
باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  موعد� 
لتنفيذ  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ- 

�ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
          اعالن مبوعد جل�سة

 يف الطعن بالنق�ض رقم 693-2012 جتاري - م ر - ق - اأ ظ
بوكالة  �لرميثي  عبد�لرحمن  �شالح  حممد   �حمد  �لطاعن/ 
�ملطعون  :�لمار�ت  �جلن�شية  �لعتيبة  خلف  بن  عتيبة  �ملحامي: 
�جلن�شية:�لمار�ت  �ملازم  علي  مال  عبد�هلل  ��شحاق  عمر  �شده: 
�ملازم  علي  مال  عبد�هلل  ��شحاق  عمر   : �عالنه  �ملطلوب 
بانه قد مت  بالن�شر نحيطكم علما   : �جلن�شية:�لمار�ت  عنو�نه 
�لطعن  لنظر  موعد�   2013/10/30 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  حتديد 
بالنق�س �عاله وذلك بالد�ئرة �لوىل مبحكمة �لنق�س �بوظبي.

 القلم املدين                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
 دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :358   
ليكن معلوما للجميع بان كل من �ل�شيد /حممد ح�شني حممد جمعه �مار�تي 
�ل�شيوح  �لبالغة 100% يف /  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  �جلن�شية يرغب يف 
ح�شن  �شلمان  �ل�شيد/  �ىل  وذل��ك   )549508( رق��م  رخ�شة  مبوجب  �ملالب�س  لكي 
حممد علي �حلمادي �مار�تي �جلن�شية تعديالت �خرى .وعمال لن�س �ملادة )16( 
فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب  العدل 

دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

      يف  الدعوى رقم 2012/1164   ا�ستئناف مدين                  
�ىل �مل�شتاأنف �شدهم /1- نور رحيم حممد رحيم 2- عبد�لعزيز فايز �ل�شايغ 3 عاليا 
علي �ملانع 4- ��شماعيل عبد�هلل ح�شن عبد�هلل جمايل جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلمكم بان  �مل�شتاأنف/ مذكر نا�شر �لهاجري قد 
حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف �لدفوع و�ملو�شوع بندب �خلبري �ملحا�شب �ملخت�س يف 
�ل�شركات �لتجارية �شاحب �لدول باجلدول غري �خلبري �ل�شابق ندبه �مام حمكمة �ول 
درجة �حمد حممد علي مقطري تكون مهمته بعد �لطالع على تقرير �خلربة �ل�شابق 
ولالطالع على �لور�ق وما بها من م�شتند�ت وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لربعاء 

 . Ch.2.D.18 ملو�فق 2013/11/13 �ل�شاعة 10:30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الطعون                                            

    

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1003 ت عمل- م ع-ت- اأ ظ)
طالب �لتنفيذ/ �بر�هيم جميل حممد بربر �جلن�شية: �لردن �ملنفذ �شده : حي 
�لعا�شمة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  حي 
�لعا�شمة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن 
�ملو�فق  يوم �خلمي�س  لنظره جل�شة  �أ ظ وحدد   - - ب  ع  م   - 65-2013 عم جز 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/10/24 موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - 2012/2171 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/10871 
�ىل �ملحكوم عليه /غرين بريكا�شت �شي�شتم تكنولوجي - �لمار�ت  عنو�نه : بالن�شر قد 
�شدر �شدك حكم يف �لق�شية رقم ) 2012/128( ل�شالح �ملدعي)نيبو بابو فارجي�ضي 
- الهند( ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع �لر�شم �ملحدد 
لذلك، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية + وبيع �ملحجوز�ت 1- 
�ملبلغ �ملطلوب حت�شيله:177.334 درهم 2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 3- �ملبلغ �ملطلوب 
�ملحكمة  ه��ذه  �م��ام  باحل�شور   مكلف  فانت  ل��ذ�  دره���م    177.334  : �ملجموع  حت�شيله 
للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/10/24م. لتنفيذ ما ذكر �عاله 
، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/10/10.
 القا�سي/ غالب الرباعي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10925 بتاريخ   2013/10/21     
  اعالن �سحيفة طعن بطريق الن�سر

عن  �ل�شادر  �حلكم  بان  لديك  معلوما  ليكن  مكتوم  م�شلم  حمد�ن  نهيان   / �ىل 
�لطعن  مت  قد   2013/459 برقم   2013/6/12 بتاريخ  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة 
فيه بالنق�س �شدكم من طرف �لطاعن �لفاحت حمجوب حممد �بر�هيم بوكالة 
بتاريخ   2013/606 رق��م  �لطعن  لها  وقيد  �جل��اب��ري  �مي��ان  �ل��دك��ت��ورة  �ملحامية 
�يد�ع  2013/8/1 نق�س جتاري لدى حمكمة �لنق�س بامارة �بوظبي لذ� عليك 
�ملحامي  توكيل  ب�شند  م�شفوعة  بدفاعك  مذكرة  �لنق�س  مبحكمة  �لكتاب  قلم 
�ملوكل عنك وبامل�شتند�ت �لتي تر� تقدميها يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
ن�شر هذ� �لعالن وذلك تطبيقا لن�س �ملادة /180 من �لقانون �لحتادي رقم 11 

ل�شنة 92 بتنظيم حالت و�جر�ء�ت �لطعن بالنق�س.
 رائدة حممود القي�سية
كبري كتاب حمكمة النق�ض 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة النق�ض
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ال�ضريف يلتقي الإعلميني امل�ضاركني يف تغطية املباريات 

جمموعة دبي تبحث اال�ستعدادات للمباريات املقبلة و اأكرث من 6300 متفرج ح�سروا لقاء ايران واالأرجنتني 
رئ��ي�����س  �ل�������ش���ري���ف  �أح�����م�����د  د.  ز�ر 
كاأ�س  بطولة  �شمن  دب��ي  جمموعة 
17 عاما  �ل��ق��دم حت��ت  �ل��ع��امل لكرة 
بالبطولة  �خلا�س  �ل�شحفي  �ملركز 
�لأه����ل����ي وح���ر����س على  �ل����ن����ادي  يف 
و�لأج��ان��ب  �ل��ع��رب  �ل�شحفيني  لقاء 
ت��غ��ط��ي��ة م���ب���اري���ات  �مل�������ش���ارك���ني يف 
�ل���ب���ط���ول���ة وحت��������دث م���ع���ه���م ح���ول 
م�����ش��ارك��ت��ه��م يف ت��غ��ط��ي��ة �ل��ب��ط��ول��ة 
و�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��ه��م يف �مل��رك��ز 

�ل�شحفي ومن�شة �لإعالميني.
لل�شحفيني  �ملجموعة  رئي�س  �أك��د  و 
حر�س جميع �أع�شاء �للجنة �ملنظمة 
ع���ل���ى ت���ق���دمي ج��م��ي��ع �ل��ت�����ش��ه��ي��الت 
لل�شحفيني من �أجل جناح مهمتهم 
�ل���ت���ي حتظى  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��غ��ط��ي��ة  يف 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ك��ب��ري م��ن  ب��دع��م 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  و حت��ر���س 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ب��رئ��ا���ش��ة م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ 
ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي��ر 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�لأف�شل  هو  �لتنظيم  يكون  �أن  على 
�إىل  و�أ�شار   ، �لبطولة  هذه  تاريخ  يف 
تعترب  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  �أن 
�لإع�������الم ���ش��ري��ك��ا رئ��ي�����ش��ي��ا وط��رف��ا 
�أ�شا�شيا يف جناح ��شت�شافة �أي حدث 
ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة  ف���ق���د مت  ، ول����ذل����ك 

من  نخبة  ت�شم  للبطولة  �عالمية 
�لإع���الم���ي���ني ومت���ت دع����وة �ل��ع��دي��د 
م���ن �لإع���الم���ي���ني �ل���ع���رب حل�����ش��ور 
�شرف  ك�شيوف  �لبطولة  مناف�شات 

تقدير� لدورهم وعطاءهم. 
وق���د �ل��ت��ق��ى د. �ل�����ش��ري��ف ع����دد� من 
للمنتخبات  �مل��ر�ف��ق��ني  �ل�شحفيني 
�مل�������ش���ارك���ة يف جم��م��وع��ة دب����ي وم��ن 
�ل�������دول �لأخ��������رى وك����ذل����ك مم��ث��ل��ي 
و��شتمع  �لعاملية  �ل�شحافة  وك���الت 
منهم �إىل مالحظاتهم حول تنظيم 
�ل��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث �أ�����ش����اد �مل�����ش��ارك��ون 
لهم  �ملقدمة  و�لت�شهيالت  بالتنظيم 
من �للجنة �ملحلية �ملنظمة للبطولة 
�أي���ة �حتياجات  ب��ت��وف��ري  ك��م��ا وج���ه   ،
خ���ا����ش���ة ب���ه���م �����ش����و�ء د�خ������ل �مل���رك���ز 
�أرج��اء �مللعب  �أو يف جميع  �لإعالمي 

ومالعب �لتدريب.
جدير بالذكر �أن هذه �لبطولة تعتمد 
معايري �لحت��اد �ل��دويل لكرة �لقدم 
�لفيفا يف ما يتعلق بالعمل �لإعالمي 
بتقنية  �لتلفزيوين  بالنقل  وكذلك 
متت  ك��م��ا   )HD( �جل������ودة  ف���ائ���ق 
زيادة قوة �نارة �ملالعب لكي تتنا�شب 
�لتلفزيوين  �ل��ن��ق��ل  م��و����ش��ف��ات  م��ع 

�حلديث و�لت�شوير �لفوتوغر�يف.
�أحمد خليفة  �أ���ش��اد  �خ��رى  من جهة 

لبطولة  دبي  جمموعة  مدير  حماد 
كاأ�س �لعامل حتت 17 عاما باحل�شور 
ر��شد  �شتاد  يف  �لكبري  �جل��م��اه��ريي 
م��ب��ار�ة  وخ�شو�شا  �لأه��ل��ي  ب��ال��ن��ادي 
�لتي  و�لأرج��ن��ت��ني  �إي�����ر�ن  منتخبي 
���ش��ه��دت ح�����ش��ور �أك����ر م��ن 6300 
�لوىل  �مل��ب��ار�ة  �شهدت  كما   ، متفرج 
و�لنم�شا  كند�  �لتي جمعت منتخبي 
ح�����ش��ور� ج��م��اه��ريي��ا لكنه ك���ان �أق��ل 
م���ن ح�����ش��ور �مل���ب���ار�ة �ل��ث��ان��ي��ة ، كما 

�ملدرجات  يف  �جلمهور  بالتز�م  �أ�شاد 
وتعاونه مع �أع�شاء جماميع تنظيم 
�ل�����دخ�����ول م��ب��ال��ل��م��ل��ع��ب رغ�����م ق���وة 

�لتناف�س يف �ملباريات ونديتها.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل �ج���ت���م���اع م��دي��ر 
�مل��ج��م��وع��ة م��ع روؤ����ش���اء ف���رق �لعمل 
ب��ح�����ش��ور ع��ل��ي عمر  �مل��ج��م��وع��ة  يف 
فيه  �مل��ج��م��وع��ة ومت  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
�لأول  �ل��ي��وم  �ل��ت��ن��ظ��ي��م يف  م��ن��اق�����ش��ة 
ل��ل��م��ب��اري��ات م���ن ن��اح��ي��ة �حل�����ش��ور 

�جل����م����اه����ريي وت���ن���ظ���ي���م �ل����دخ����ول 
ل���ل�������ش���ي���ار�ت و�جل����م����اه����ري وجل���ن���ة 
�ملركز  وعمل  و�ل�شيافة  �ل�شتقبال 
و�أد�ء  �لتلفزيوين  و�لنقل  �لإعالمي 
�ملو��شيع  م��ن  وغ��ريه��ا   ، �ملتطوعني 
ف���رق عمل  روؤ����ش���اء  تكليف  �ل��ت��ي مت 
بجهود  حماد  و�أ���ش��اد  بها.  �ملجموعة 
�لذين  جميعا  �لعمل  ف��رق  �أع�����ش��اء 
نال  للتنظيم  جيد�  منوذجا  قدمو� 
ث���ن���اء �أع�������ش���اء ف����رق ع��م��ل �لحت����اد 

تو�جدو�  �لذين  �لقدم  لكرة  �لدويل 
يف �مللعب خ��الل �مل��ب��ار�ت��ني وق��ال �إن 
��شادة �لفيفا يجب �أن تكون د�فعا لنا 
و�أن  �شيما  �لتنظيم  يف  �أك��ر  للتميز 
ميتلكون  �لعمل  فرق  �أع�شاء  جميع 
من  �ل��ك��ب��رية  �لتنظيمية  �خل����رب�ت 
خالل عملهم يف تنظيم �لعديد من 
ثناء  نالت  �لتي  �لدولية  �لبطولت 
�لقدم  �ل��دويل لكرة  و��شادة �لحت��اد 
وغ����ريه م���ن �لحت������اد�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�لقارية و�لدولية.
ومت �لتاأكيد يف �لجتماع على مو��شلة 
�لعمل بذ�ت �لوترية و�حلر�س على 
توفري جميع �شبل �لر�حة لالعبني 
 ، و�ل��وف��ود و�جلمهور و�لإع��الم��ي��ني 
كما مت بحث �ل�شتعد�د�ت للمباريات 
�لفعاليات  ب��رن��ام��ج  وتنفيذ  �ملقبلة 
�مل�����ش��اح��ب��ة �ل���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن زي�����ار�ت 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة وبع�س  �مل���ع���امل  ل��ب��ع�����س 
للمنتخبات  �ملجتمعية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�يام  تنفيذها يف  يتم  و�لتي  �مل�شاركة 
�ل�شرت�حة.

جدير بالذكر �أن فريق عمل جمموعة 
دبي قام يف فرتة �ل�شرت�حة للمبار�ة 
�ير�ن  منتخبي  جمعت  �لتي  �لثانية 
و�لأرجنتني بتوزيع عدد من �لهد�يا 
على �جلماهري و من �أبرزها قم�شان 
ل���ع���ب ق�����ام ب��ت��وق��ي��ع��ه��ا �ل����ش���ط���ورة 
للريا�شة  �ل�شريف  �ل�شفري  م��ار�دون��ا 

بدبي .

ت�شت�شيف يا�س ووتروورلد �أبوظبي �أول حديقة �ألعاب 
م��ائ��ي��ة ع��م��الق��ة يف �لإم������ار�ت ب��ط��ول��ة �أوك���ل���ي غ��و ب��رو 
�ل�شنوية �ل�شاد�شة للتزلج على �لأمو�ج يومي 25 و26 

�أكتوبر �حلايل.
وي�����ش��ارك يف �ل��ب��ط��ول��ة �أم���ه���ر �أب���ط���ال �ل���ع���امل يف ه��ذه 
وبني  بينهم  قوية  �ملناف�شة  تكون  �أن  ويتوقع  �لريا�شة 
ب�شعة  منذ  للبطولة  ي�شتعد  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي  �لفريق 

�أ�شهر.
�لفريق  وت�شجيع  �حل��دث  مل�شاهدة  �ل��دخ��ول  و�شيكون 

�مل��ف�����ش��ل ب��امل��ج��ان م���ن �ل�����ش��اع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر 
و���ش��ي��ح��ظ��ى �حل�����ش��ور ب��ف��ر���ش��ة �ل���ف���وز ب��ج��و�ئ��ز قيمة 

يوميا.
وي�شارك يف �لبطولة متناف�شون من �شت دول خمتلفة 
ه���ي دول����ة �لإم�������ار�ت و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة 
و��شبانيا و�شنغافورة وجنوب �إفريقيا وت�شيلى بالإ�شافة 
�ل��ذي ميثل  ب��ارك��ر  �ل�شابق كاليتون  �ل��ع��امل  بطل  �إىل 
دولة �لإمار�ت حماول �نتز�ع �مليد�لية �لذهبية يف فئة 

�لتزلج على �لأمو�ج على لوح من دون �أربطة.

باركر  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ة حمتدمة  ت��ك��ون  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
وبطل �لعامل �حلايل �لأمريكي �إريك �شيلفرمان �لذي 
�شبق �أن فاز باأهم �مل�شابقات يف تاريخ هذه �لريا�شة على 
ممثل  على  و�شيتوجب  �ملا�شية  �ل�شتة  �لأع����و�م  م��دى 
�أف�شل ما لديه ليتغلب على حامل  �لإم��ار�ت �ن يقدم 
و�ثق  هو  ل��ذ�  �لأر���س  باأف�شلية  باركر  ويتمتع  �للقب. 
من �أنه �شيحقق نتيجة جيدة خا�شة بعد �لإ�شتعد�د�ت 
�لإم��ار�ت��ي خالل  �لفريق  به مع  ق��ام  �ل��ذي  و�لتدريب 

�لأ�شهر �ملا�شية.

وقال ر�ين و�تكين�س مدير �لت�شويق يف يا�س ووتروورلد 
جرت  �ل��ت��ي  �مل�شوقة  �لتاأهيلية  �مل��ر�ح��ل  بعد  �أب��وظ��ب��ي 
نتطلع  �ملا�شية  �لأ�شابيع  خ��الل  �حلديقة  يف  �أحد�ثها 
قدما ل�شتقبال �أمهر �أبطال �لعامل للم�شاركة يف بطولة 
من  �أكتوبر  و26   25 يف  �لأم���و�ج  على  للتزلج  �لعامل 
�ل�شهر �حلايل.. وتبدو حظوظ �لفريق �لإمار�تي قوية 

حيث ناأمل بفوز بطل حملي من �لفريق �لإمار�تي.
ويتكون �لفريق �لإمار�تي �لذي يقوم بتدريبات مكثفة 
من ثمانية �أع�شاء بينهم �إثنان من �جلن�شية �لإمار�تية 

و�للذ�ن  عبيد  وحميد  �بر�هيم  دروي�����س  حممد  وهما 
�أظهر� مهارة ��شتثنائية يف �جلولت �لتاأهيلية.

وت�������ش���م ي���ا����س ووت������روورل������د �أك������رب ح���و����س ل����الأم����و�ج 
�مل��ك��ان  �ل���ذي يجعلها  �ل��ع��امل �لأم����ر  �لإ���ش��ط��ن��اع��ي��ة يف 
لتدريب  وب��ال��ت��ايل  �لبطولة  ه��ذه  لإ�شت�شافة  �مل��ث��ايل 

وتطوير مهار�ت �أبطال �مل�شتقبل من دولة �لأمار�ت.
يتيح  تدريبي  برنامج  عن  �أعلنت  قد  �حلديقة  وكانت 
وقيادة  ب��اإ���ش��ر�ف  �لأم���و�ج  على  �لتزلج  ريا�شة  لع�شاق 

بطل �لعامل �ل�شابق يف هذه �لريا�شة كاليتون باركر.

يا�س ووتروورلد اأبوظبي ت�ست�سيف بطولة العامل للتزلج على االأمواج 25 اأكتوبر

يف اجلولة الأوىل من مونديال النا�ضئني مبجموعة العني 

ن�سور نيجرييا حتلق يف االأجواء املك�سيكية والعراق ي�سقط اأمام ال�سويد 
•• العني – الفجر : ت�صوير حممد معني 

�شهد مونديال �لنا�شئني �لإمار�ت 2013 ، �أول 
على  �ل�شويدي  للمنتخب  مهما  ف��وز�  �أم�����س  م��ن 
4 -1 على ملعب خليفة بن ز�يد بنادي  �لعر�ق 
�لعني يف �جلولة �لأوىل من مناف�شات �ملجموعة 
و653  �آلف  �شبعة  ن��ح��و  ب��ح�����ش��ور   ، �ل�����ش��اد���ش��ة 
م�شجعا ، بينما �أحلق �ملنتخب �لنيجريي �خل�شارة 
بحامل �للقب �ملك�شيك 6 -1 ، يف �جلولة ذ�تها .

ب�����ش��د�رة �ملجموعة  �ل��ن��ي��ج��ريي  �مل��ن��ت��خ��ب  وب����ات 
بر�شيد  �لأوىل  �جل���ول���ة  ن��ه��اي��ة  م���ع  �ل�����ش��اد���ش��ة 
�ل�شويدي  �ملنتخب  يحتل  بينما   ، ن��ق��اط  ث��الث 
�أي�����ش��ا لكن  �مل��رك��ز �ل��ث��اين بر�شيد ث��الث ن��ق��اط 
، ثم ياتي  �أف�شلية نيجرييا بفارق �لأه��د�ف  مع 

�لعر�ق و�ملك�شيك يف ذيل �لرتتيب دون ر�شيد .
 35 �جنيفال  نو�شتاف  �ل�شويد  �أه���د�ف  و�ح���رز 
�شوجليك  وعلي   ،  72 �شيلرتو�س  و�نتون   67  ،
54 هدف  ، وحممد �شالم  �ل�شويد  �أه��د�ف   88

�لعر�ق .
 ، هائلة  ب��ج��ر�أة  �لعر�قي  �ملنتخب  لعبو  وت�شلح 
عن   ، ع��دة  م���ر�ت  �ل�شويد  م��رم��ى  على  لل�شغط 
طريق �لعمق و�لأطر�ف ، فاأجربوه على �لرتد�د 
للمنطقة �خللفية حلماية �ملرمى من �ملحاولت 
�ل��ه��ج��وم��ي��ة رد� على  �مل���ب���ادرة  ، وع����دم  �خل��ط��رة 
من  تباعا  �لفر�س  ف�شاعت   ، �ملكثفة  �مل��ح��اولت 
للحار�س  �مل��م��ت��ازة  �ل��رب�ع��ة  بف�شل   ، �ل��الع��ب��ني 
�لثمينة  �لفر�شة  خ�شو�شا   ، موهلن   �شيك�شتني 
بعد   ، ك��رمي  �لالعب  �شريكو  �لتي ح�شل عليها 
مرور �شبع دقائق ، ثم �ملحاولة �لثانية من �شامر 

. ماجد  من عر�شية ممتازة �أمام �ملرمى 18 
�ل�شويدي عن  �ملنتخب  تخلى  �لوقت  م��رور  ومع 
�حلذر �لذي ر�فقه يف �مليد�ن ، فبادر �إىل �ل�شغط 

ع��ل��ى �مل���رم���ى �ل���ع���ر�ق���ي ، ع���ن ط��ري��ق غ��و���ش��ت��اف 
مبحاولت  �شمح  م��ا   ، بري�شا  فاملري  و  �جنيفال  
حيدر  للحار�س  مبا�شر�  تهديد�  �شكلت   ، خطرة 
�إذ كانت �ملرة �لأوىل من جمهود فردي   ، حممد 
لفت لالعب جنرتيرز �شيتاك  خارج �ملرمى 20 
ثم حماولة �أخرى من فاملري فوق �لعار�شة 25 

 .
�لأول  �لهدف  عن  �ل�شويدية  �ملحاولت  و�أثمرت 
ع��ن ط��ري��ق �ل��الع��ب غ��و���ش��ت��اف �جن��ي��ف��ال ، بعد 
�رت��ب��اك غري م��ربر لالعبي �ل��ع��ر�ق �أم��ام �ملرمى 

.  35

حماولت عر�قية 

ورد �لعر�قيون �شريعا مبحاولة خطرة عن طريق 
�شامر ماجد ، دون طائل ب�شبب ت�شرعه يف ت�شديد 
هدفا  �شوتو  ج��و�ن  �حلكم  �ألغى  ثم   ،  36 �لكرة 

. �حرزه �شريكو كرمي بد�عي �لت�شلل 39 
وكاد �ل�شويدي غو�شتاف �جنيفال  يعزز �أف�شلية 
ب���الده ، �إث���ر ت�����ش��دي��دة ق��وي��ة م��ن د�خ���ل �ملنطقة 
�إىل ركنية  �أبعدها حيدر حممد  برب�عة ممتازة 

. مل تثمر 40 
وه��اج��م لع��ب��و �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ع��ر�ق��ي ن��ح��و �مل��رم��ى 
�ل�شويدي يف �حل�شة �لثانية من �للقاء ، لتعديل 
�أن  ب��ي��د   ، �ل�شفر  نقطة  �إىل  و�ل���ع���ودة  �لنتيجة 
�لإعتماد  ، جر�ء  �لنجاح  لها  يكتب  �ملحاولت مل 
على �لت�شديد من م�شافات بعيدة وغياب �لن�شق 

�جلماعي يف �ملحاولت �لهجومية .
يف  �لعر�قية  �لرغبة  تعاظمت  �لوقت  مرور  ومع 
تغيري  بعد  ، خ�شو�شا  �ملبار�ة  �أج��و�ء  �إىل  �لعودة 
�لتكتكيك �مليد�ين من قبل �ملدرب موفق ح�شني 
�لنتيجة  ، فنجح �لقائد حممد �شالم يف معادلة 

. �إثر جمهود فردي ر�ئع �أمام �ملد�فعني 54 
لتعزيز   ، للعر�قيني  مهما  �لتعادل  ه��دف  وك��ان 
ع���ن ح��ظ��وظ��ه��م يف ح�شد  �ل����دف����اع  �آم���ال���ه���م يف 
�ل��ن��ق��اط �ل��ث��الث ، ف��اأن��دف��ع��و� ل��ل��ه��ج��وم وت��رك��و� 
فاأ�شتغلها   ، �ل�شاغرة يف �خلط �خللفي  �مل�شاحات 
�ل�����ش��وي��دي��ون ب��ط��ري��ق��ة ج��ي��دة ، ���ش��اع��دت��ه��م على 
ع��ن طريق  م��ن��ا���ش��ب��ات  ث���الث  ت��رج��ي��ح كفتهم يف 
�نتون  و�لبديل   67 �جنيفال  نو�شتاف  �لالعب 
�شوجليك  �ملد�فع علي  و�أخ��ري�   ،  72 �شيلرتو�س 

. من �شربة ر�أ�س قوية 88 

  
تفوق ن�شور نيجرييا 

، جنح  م�����ش��ج��ع��ا  و820  �أل���ف���ا   11 ن��ح��و  و�أم������ام 
يف  �ل��الف��ت  ح�شورهم  تاأكيد  يف  نيجرييا  ن�شور 
�ملونديال بفوز تاريخي �شيعزز ح�شورهم �لقوي 

يف �لبطولة .
وكان �لالعب كليت�شي �ينات�شو كلمة �ل�شر �ملهمة 
، بف�شل تاألقه  يف �لنتيجة �لبارزة ملنتخب بالده 
�شوبر  �أه��د�ف  �أربعة  و�ح��ر�زه  �مليد�ن  �لالفت يف 

هاترك . 
 70  ،  49،  40  ،  33 �ينات�شو  كليت�شي  و�ح���رز 
 60 �ي��زك  و�شك�شيك   52 م��و�ك��ايل  �شيديربي  و 
42 هدف  ، و يول�ش�س جيم�س  �ه��د�ف نيجرييا 

�ملك�شيك .
وخ��ل��ت �مل��و�ج��ه��ة م��ن �حل���ذر و�ل��رتق��ب ، بف�شل 
�لإي����ق����اع �مل��ت�����ش��ارع ب���ني �ل��الع��ب��ني يف �مل���ي���د�ن ، 
�لطرف  �لذي كان  �لنيجريي  �ملنتخب  خ�شو�شا 
عن  �ل��ق��وي  �لهجومي  ��شلوبه  بف�شل  �لأف�����ش��ل 
و�شيدر�  �ينات�شو  وكلي�شي  �يزك  �شك�شي�س  طريق 
ر�ول  �ملك�شيك  مرمى  حار�س  �أن  لدرجة   ، �زي��ك 

غ��ودي��ن��و ، ���ش��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق �ل��ه��ائ��ل م��ن �مل��ح��اولت 
�مل��د�ف��ع��ني  �إىل  ف��ل��ج��اأ   ، ل��ل��ن��ي��ج��ريي��ني  �خل���ط���رة 
لتحذيرهم من �خلطر �لهجومي �ملتنامي ، علما 
باأن �ملحاولة �لأوىل يف �مليد�ن كانت للمك�شيكيني 
، بعد مرور دقيقتني فقط عن طريق �يفان �وكو� 
، �إثر هفوة دفاعية من �ملد�فعني ، بيد �أنها حادت 
بقليل عن مرمى ديلي �ملبا�شو ، �لذي كان بدرجة 

تاأهب ممتازة ل�شد �لكرة .
�أف�شليتهم  يعلنو�  �أن  للنيجرييني  ميكن  وك��ان 
�ملبكرة على �لأر�س ، لو جنح �ينات�شو يف �إ�شتغالل 
�لفر�شة �لثمينة �أمام �ملرمى 7 ، ومن بعده زميله 
�زيك من ت�شديدة قوية من حافة �ل�شندوق علت 
�لعار�شة بقليل 10 ، ثم �ملحاولة �حلقيقية من 
�ينات�شو  من  لفت  ��شتعر��س  بعد  ذ�ت��ه  �لالعب 

�أف�شل لعب يف �مليد�ن . 
باإمتياز  �ل��الف��ت  �لهجومي  �مل�شهد  عك�س  وعلى 
للنيجرييني ، كاد �ملهاجم �خلاندرو دياز ، ي�شع 
لعر�شية  �ملمتاز  �إثر تطاوله   ، �ملقدمة  فريقه يف 
�وك����و� ، ف��اأر���ش��ل �ل��ك��رة م��ن ف���وق �حل��ار���س ديلي 
�مل��ب��ا���ش��و  ل��ك��ن �لر�����س �ن�شقت ع��ن �مل��د�ف��ع زه��ر 
�لدين بيلو ، فاأبعد �لكرة ب�شعوبة قبل �أن تتابع 

. طريقها للمرمى �خلايل 18 
وم����ع م�����رور �ل���وق���ت ت�������ش���ارع �إي����ق����اع �مل���ح���اولت 
�إرب��اك كبري  �إىل  �أدى  �لهجومية �لنيجريية ، ما 
�ملهاجم  �لو�شع  ه��ذ�  فاأغرى   ، �ملك�شيك  ملد�فعي 
�لهجومية  ب��اجل��ر�أة  للت�شلح  �ينات�شو  كليت�شي 
م����ر�ت ع���دة ، ف��اأث��م��رت حم���اولت���ه ع���ن �ل��ه��دف 
زميله  م��ن  �ل��ك��رة  و�شلته  �أن  ب��ع��د   ، �لإف��ت��ت��اح��ي 
�شي�شك �يزك ، ف�شددها قوية يف مق�س �ملرمى ، 

. مانحا فريقه �لأف�شلية 33 
نقطة  �إىل  �ملو�جهة  يعيد  مو�كايل  �ملد�فع  وك��اد 
�بعاد  ،بعد حماولته  باخلطاأ يف مرماه   ، �ل�شفر 

�ل��ك��رة ب��ر�أ���ش��ه ، ف��الم�����ش��ت �ل��ع��ار���ش��ة �إىل خ��ارج 
. �ملرمى 35 

وت���اب���ع لع��ب��و ن��ي��ج��ريي��ا �مل����ح����اولت �ل��ه��ج��وم��ي��ة 
ف��اأث��م��رت هذه   ، �ملك�شيكي  �مل��رم��ى  على  �خل��ط��رة 
�إثر   ، �ينات�شو  �لالعب  طريق  عن   ، �شريعا  �مل��رة 
ت�شديدة قوية يف �لز�وية �ل�شعبة ر�ول غودينو ، 

. حمرز� �لهدف �لثاين له وملنتخب بالده 40 
�أف�شلية �خل�شم  ورد لعبو �ملك�شيك �شريعا على 
ب��ع��د دق��ي��ق��ة ف��ق��ط، ب��ه��دف تقلي�س �ل���ف���ارق عن 
جمهود  �إث���ر   ، جيم�س  يول�ش�س  �مل��ه��اج��م  ط��ري��ق 

 . فردي ممتاز وهفوة كبرية يف �لتغطية 41 
فبد�أ   ، �ل�شرت�حة  بعد  كثري�  �مل�شهد  يتغري  ومل 
بالن�شق �لهجومي ذ�ته للنيجرييني ، مع تر�جع 
كليت�شي  �ل��الع��ب  فنجح   ، للمك�شيكيني  و����ش��ح 
�ينات�شو ، �أف�شل لعب يف �مليد�ن بتوقيع �لهدف 
 ، �ملنطقة  ح���دود  م��ن  ي�شارية  بت�شديدة  �ل��ث��ال��ث 

ف��و���ش��ع �ل���ف���ارق ب��ال��ه��دف �ل��ث��ال��ث ملنتخب ب��الده 
و�لثالث له على �مل�شتوى �ل�شخ�شي 49.

على  مطلقة  �أف�شلية  نيجرييا  لع��ب��و  وف��ر���س 
 ، �مل��م��ت��ازة لالعبيه  �لإي��ج��اب��ي��ة  بف�شل   ، �مل��ي��د�ن 
فنجح   ، �ملك�شيك  ل��الع��ب��ي  �ل��و����ش��ح  و�ل���رت�ج���ع 
�ل��ف��ارق  تو�شيع  يف  م��و�ك��ايل  �شيديربي  �ل��الع��ب 
ميني  على  خادعة  ت�شديدة  بعد  �لر�بع  بالهدف 

. غودينو 52 
وتو�لت �ل�شيطرة �لكاملة لالعبي نيجرييا على 
�ملك�شيكي  �ملرمى  لزيارة  جم��دد�  فعادو�   ، �مليد�ن 
ب��ع��د عمل  �ي����زك  �شك�شيك  �ل��الع��ب  ع��ن ط��ري��ق 

. جماعي ممتاز 60 
�مليد�ن  يف  تاألقه  �ينات�شو  كلي�شي  �لالعب  وت��ًوج 
باحر�ز �لهدف �لر�بع �شوبر هاترك من ت�شديدة 
قوية من حدود �ملنطقة خدعت �حلار�س غودينو 
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مع  لالحتفال  �ملدرجات  نحو  كالياري  لعب  بينيال  موري�شيو  �نطلق 
�لفوز  �نت�شار عليه يف  �أول  �يليا عقب حتقيق  �شانت  با�شتاد  �جلماهري 
2-1 على كاتانيا يف دوري �لدرجة �لأوىل �ليطايل لكرة �لقدم �أم�س 

�لأول .
ومل يكن فقط ي�شارك مع �مل�شجعني فرحة ثاين �نت�شار يف �ملو�شم لكنه 

كان يرحب بهم �ي�شا بعد غياب 18 �شهر�.
�أر�شه منذ ن�شب خالف مع �ل�شلطات �ملحلية  ومل يلعب كالياري على 
ب�شبب خماوف �أمنية وهو ما �أدى �ىل عدم �للعب على ملعبه منذ �بريل 

من �لعام �ملا�شي.

�ري��ن��ا���س  �إ����س  �مل��ن��ح��و���س  �ل��ل��ع��ب ع��ل��ى ملعبه  وت�شبب �خل���الف يف ع���دم 
معلومات  ب�شبب  ت�شيلينو  ما�شيمو  �لنادي  رئي�س  على  �لقب�س  مت  كما 
م�شللة. �إل �أن حكما يوم �جلمعة �أ�شدره م�شوؤولو دوري �لدرجة �لأوىل 
�ليطايل منح �لنادي �لإذن با�شت�شافة مباريات يف مدينته على �لأقل 
كان  �لذي  لبينيال  ��شتثنائيا  �ل�شبت  �نت�شار  وكان  �ملو�شم.  نهاية  حتى 
�شانت  با�شتاد  �آخر مبار�ة خا�شها كالياري  �ل�شباك يف  �شمن من هزو� 

�يليا حني فاز 2-�شفر على �تالنتا.
�آلف  �حتفاله مع نحو خم�شة  ب�شبب  �ن��ذ�ر�  تلقى  �ل��ذي  بينيال  وق��ال 
�لذي فر�شت قيود على  �ل�شمايل لال�شتاد  �مل��درج  �حت�شدو� يف  م�شجع 

مفتوحة.  ب���اأذرع  هنا  بنا  رحبو�  لقد  للجماهري.  �لنت�شار  ه��ذ�  �شعته 
وت�شرر �مل�شجعون من �مل�شاألة كثري� وتعني عليهم �ل�شفر �ىل تري�شتي 
- وهي مدينة تبعد نحو �ألف كيلومرت عن كالياري بالقرب من �حلدود 

مع �شلوفينيا - �ذ� �ر�دو� متابعة مبار�ة لفريقهم على �أر�شه.
1970 على  و�لن عاد كالياري �ىل �ل�شتاد �لذي �عتربه ملعبه منذ 
�لقدم.  ك��رة  �أن تركز �جلماهري على  �لوقت �حل��ايل و�لأم���ل  �لأق��ل يف 
وقال �ملدرب دييجو لوبيز يوم �جلمعة �ملو�شم �شيبد�أ بالن�شبة لنا �لن يف 
�شانت �يليا. بالن�شبة يل من �لأف�شل �للعب هناك �أمام مدرجات خالية 

بدل من �ل�شتمر�ر يف �للعب بعيد� كل ��شبوع. 

كالياري يحتفل باالنت�سار بعد عودته للعب يف مدينته

بعثة  �لأول  �أم�������س  ل��ل��ب��الد  ع�����ادت 
لل�شطرجن  �أب����و ظ��ب��ي  ن����ادي  ف��ري��ق 
و�ل���ث���ق���اف���ة م����ن �أ����ش���ب���ان���ي���ا ب���ع���د �أن 
����ش���ارك���ت يف م���ه���رج���ان ) ك��ال��ف��ي��ا ( 
�لدويل لل�شطرجن �لذي �أقيم هناك 
 18 ميثلون  لعباً   130 مب�شاركة 
�ملهرجان  �مل�شاركة يف  وت��اأت��ي   ، دول��ة 
���ش��م��ن ب���رن���ام���ج �إع�������د�د �ل��الع��ب��ني 
�لذين �شي�شاركون يف بطولة �لعامل 
و�لتي  �لعمرية  للفئات  لل�شطرجن 
�لدولة يف مدينة �لعني  ت�شت�شيفها 
�ل��ق��ادم..وق��د  دي�شمرب  �شهر  خ��الل 
ح�شل فريق �لنادي خالل م�شاركته 
يف �ملهرجان علي �لعديد من �لألقاب 
لريا�شة  ت�شجل  �لتي  �ل�شطرجنية 
�مل��ج��ال بح�شوله  �لإم�����ار�ت يف ه��ذ� 

علي 5 ميد�ليات ذهبية وبرونزيتان 
،بعد �أن �أ�شاف �لبطل �لإمار�تي عبد 
�هلل علي �حلامد يف �جلولة �خلتامية 
للمهرجان �مليد�لية �لذهبية يف فئة 
�لكال�شيكي  ل��ل�����ش��ط��رجن  ���ش��ن��ة   14
ل��ي�����ش��ي��ف ل��ت�����ش��ن��ي��ف��ه �ل������دويل 44 
ن��ق��ط��ة ، وق���د ���ش��ب��ق ل��ل��ف��ري��ق �ل��ف��وز 
باأربعة ميد�ليات ذهبية وبرونزيتان 
يف �ل�����ش��ط��رجن �ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي. وق��د 
ح�����ش��ل ب��ط��ل �لإم�������ار�ت ون�����ادي �أب���و 
ظ����ب����ي �ل������و�ع������د ����ش���ل���ط���ان حم��م��د 
�ل���درم���ك���ي ع���ل���ي ذه���ب���ي���ة ف���ئ���ة 10 
����ش���ن���و�ت ل��ل�����ش��ط��رجن �ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي 
نقطة   25 �ل���دويل  ت�شنيفه  ورف���ع 
�حلامد  �إدري�����س  �شيف  ح�شل  ،فيما 
ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة ف��ئ��ة 16 ���ش��ن��ة ورف���ع 

نقطة،فيما   14 �ل����دويل  ت�شنيفه 
ح���ق���ق ع����م����ر�ن �أح����م����د �حل��و���ش��ن��ي 
�شنة ورفع ت�شنيفه   12 ذهبية فئة 
�لالعب  ،وت���وج  نقطة   34 �ل���دويل 
فئة  بذهبية  �حلو�شني  ع���ادل  ز�ي���د 
 8 8 �شنو�ت ورفع ت�شنيفه �ل��دويل 
نقاط ،وح�شل �شقيقه  �شعيد عادل 
 10 فئة  ب��رون��زي��ة   على  �حلو�شني 
�شنو�ت ،يف حني �كتفى جنم �ملنتخب 
�ل���وط���ن���ي لع����ب �ل����ن����ادي �إب���ر�ه���ي���م 
حم��م��د �خل�����وري ب��امل��رك��ز �ل�����ش��اد���س 
خالل م�شاركته يف �لبطولة �لدولية 
��شتمرت  م��ن��اف�����ش��ات  ب��ع��د  �مل��ف��ت��وح��ة 
ورف��ع  خ�شارة  �أي���ة  دون  �أي���ام  لت�شعة 
من  نقاط.  ت�شعة  �ل��دويل  ت�شنيفه 
�إبر�هيم  �إ�شماعيل  �أه���دى  جانبه-  

�أبو ظبي  �خل��وري رئي�س بعثة نادي 
ل��ل�����ش��ط��رجن و�ل���ث���ق���اف���ة �لجن������از�ت 
�ل�شطرجنية �إىل �شمو �ل�شيخ نهيان 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س  �آل  ب��ن ز�ي���د 
�لريا�شي لدعمه ورعايته  �أبو ظبي 
مل�شاركة فريق �لنادي يف هذ� �ملحفل 
جهود  ،مثمنا  �ل�شطرجني  �ل���دويل 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
وزي�����ر �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة 
�مل��ج��ت��م��ع رئ���ي�������س �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 
م�شيد�ً  و�لريا�شة،  �ل�شباب  لرعاية 
عامة  ب�شفة  للريا�شة  �شموه  بدعم 
ول��ل�����ش��ط��رجن ب�����ش��ف��ة خ���ا����ش���ة، مما 
�لإجن����از�ت.. ه��ذه  �شاهم يف حتقيق 

و�أ�شاف باأن م�شاركة فريق �لنادي يف 
�ملهرجان كان مكان �هتمام �ل�شحف 

�أ����ش���ادت مب�شتوى  �ل��ت��ي  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة 
�ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة لأب���ن���اء �لإم�����ار�ت 
�مليد�ليات بني  �لنادي من  وبح�شاد 

جميع �لبعثات �مل�شاركة .
ي���ذك���ر ب�����اأن ب��ع��ث��ة ن�����ادي �أب�����و ظبي 
�إ�شماعيل  لل�شطرجن �شمت بجانب  
�لروماين  �مل��درب  �خل��وري  �إبر�هيم 
ب���وج���د�ن ج��ارب��ي��ا وم����ن �ل��الع��ب��ني 
عادل  و�شعيد  �حلو�شني  ع��ادل  ز�ي��د 
�حلو�شني  �أحمد  وعمر�ن  �حلو�شني 
وي���و����ش���ف ج��ا���ش��م �ل��ب��ل��و���ش��ي وع��ب��د 
�هلل ع��ل��ي �حل���ام���د و���ش��ي��ف �إدري�������س 
�حل��ام��د و�إب��ر�ه��ي��م حممد �خل��وري 
جانب  من  �خل���وري.  عبا�س  و�حمد 
�أم�����س بعثة فريق  – ت��وج��ه��ت  �آخ���ر 
�أبو ظبي لل�شطرجن للعا�شمة  نادي 

�ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة م��ان��ي��ال ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
لل�شطرجن  �لأ���ش��ي��وي��ة  �مل���دن  بطولة 
ذلك  يف  ظبي  �أب��و  للعا�شمة  ممثاًل 
�مل��ح��ف��ل �لإق��ل��ي��م��ي �ل����دويل، و�ل���ذي 

ي�����ش��ت��م��ر ح���ت���ى ي�����وم �لأح�������د �مل��ق��ب��ل 
�لبعثة  و���ش��م��ت  �حل����ايل   10/27
م���ن �ل��الع��ب��ني - ف��ي�����ش��ل ع��ب��د �هلل 
�لك�شو�ين ، علي عبد �خلالق خوري 

، ز�يد علي �حلامد ، من�شور عبا�س 
�خل������وري ،���ش��ل��ط��ان ع��ل��ي �ل��زع��اب��ي 
�ل��ك��ب��ري كينغز  �ل�����دويل  ،و�لأ����ش���ت���اذ 

�دفان�س مدربا.

•• اأبوظبي – الفجر: 

�عتمدت جلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت 
�لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س  �لتابعة 
خ���ط���ط ب����ر�جم����ه����ا وم����ب����ادر�ت����ه����ا 
-2013 �ل����ري����ا�����ش����ي  ل���ل���م���و����ش���م 
ور�����س  ت��ت�����ش��م��ن  و�ل����ت����ي   2014
�لعمل �لتاأهيلية و�ملر�كز �لتدريبية 
و�مل�شابقات �لكروية  ملختلف �لفئات 
�لعمرية و�عد�د �حلكمات �ملو�طنات 
وذل��ك  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ملنتخبات  ودع���م 
�نطالقا من �هد�فها لن�شر �لثقافة 
و�ل�شيد�ت  �لفتيات  عند  �ل��ك��روي��ة 
ب��ك��اف��ة �م������ار�ت �ل����دول����ة،  وت��ك��وي��ن 
قاعدة  وتو�شيع  و�ملنتخبات  �لفرق 
باملحافل  ح�شورها  وتنمية  �للعبة 

�لقليمية و�لقارية .
ج��اء ذل��ك خ��الل �لج��ت��م��اع �ملو�شع 

28 ( �ل���ذي ع��ق��ده جمل�س  رق��م ) 
لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك���رة  جل��ن��ة  �د�رة 
 ، �ل��ع��ل��م��اء  ���ش��ع��ادة حف�شة  ب��رئ��ا���ش��ة 
ب��ح�����ش��ور �م���ل ب��و���ش��الخ �م���ني �شر 
�حلو�شني  علياء  و�لع�شاء  �للجنة 
ون����دى �ل��ه��ا���ش��م��ي وم�����ش��ل��م �ح��م��د ، 
مناق�شة  �لجتماع  خ��الل  مت  حيث 
و�����ش���ت���ع���ر�����س خ���ط���ة �ل���ب���ط���ولت 
��شهمت  �ل��ت��ي  �ملا�شية  و�مل�شابقات 
م�شتوى  على  ج��ي��دة  ف��رق  بتكوين 
�ل���ش��ب��ال و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني و�ل�����ش��ي��د�ت، 
و�لدور �لبارز للمر�كز �لتدريبية يف 
خمتلف �م���ار�ت �ل��دول��ة �ىل جانب 
 ، و�ل��ت��ط��وي��ري��ة  �لتدريبية  �ل��ور���س 
م�شتوى  على  �ملبا�شرة  و�نعكا�شاتها 
�لتي  و�ل��ف��رق  �لوطنية  �ملنتخبات 
كاأ�س  يف  �لفاعل  ح�شورها  �شجلت 
����ش��ي��ا حت���ت 14 ���ش��ن��ة ب���ال���دوح���ة ، 

�بوظبي  ن���ادي  ح�شول  ج��ان��ب  �ىل 
�لعربية  �لبطولة  على  �ل��ري��ا���ش��ي 

لل�شيد�ت لكرة �لقدم لل�شالت.
وب���ح���ث���ت �ل��ل��ج��ن��ة �ف�������ش���ل �ل�����ش��ب��ل 
و�لرب�مج لدعم �لنجاحات �ملا�شية 
وتعزيزها مببادر�ت م�شاعفة ت�شهم 
على  و�مل���ه���ار�ت  �خل��ام��ات  يف �شقل 
�لكو�در  وتطور  �لالعبات  م�شتوى 
�لوطنية  و�لتحكيمية  �لتدريبية 
لكرة  �لعامة  �مل�شلحة  يخدم  مبا   ،
�لنهو�س  وم�شاعي  �لن�شائية  �لقدم 
ب��ه��ا م���ن ج��ان��ب جل��ن��ة ك����رة �ل��ق��دم 
غري  �هتماما  ت��ويل  �لتي  لل�شيد�ت 
مو�شم  ك��ل  قبل  وحت��ر���س  م�شبوق 
ب��اإع��د�د ب��اق��ة منوعة م��ن �ل��رب�م��ج 
�لعمرية  �لفئات  لكافة  و�لبطولت 
�ل�شيد�ت وبالتعاون  و�شول ملر�حل 
م���ع خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 

من  �نطالقا   ، �لريا�شية  و�لندية 
لإع��د�د  �لطاحمة  ور�شالتها  دوره��ا 
�ج���ي���ال وف����رق ق�����ادرة ع��ل��ى متثيل 
كرة �لمار�ت يف �ملحافل و�ملحطات 
ب�شفة  �لريا�شة  ودع���م  �خل��ارج��ي��ة 

عامة.
حف�شة  �شعادة  ����ش��ادت  جانبها  م��ن 
�ل��ع��ل��م��اء رئ��ي�����س جل��ن��ة ك���رة �ل��ق��دم 
ل���ل�������ش���ي���د�ت ب���ح���ج���م �ل���ن���ج���اح���ات 
خطط  حققتها  �ل��ت��ي  و�مل��ك��ت�����ش��ب��ات 
ت�شكيها  ع��ن  �لع���الن  منذ  �للجنة 
و����ش���ول ل��ل��م��رح��ل��ة �حل��ال��ي��ة �ل��ت��ي 
�لن�شائية  �ل���ق���دم  ك���رة  �ن  ب��ره��ن��ت 
ت��ع��ي�����س �ف�������ش���ل  �وق���ات���ه���ا يف ظ��ل 
�لكبري  و�ل��دع��م  �ملبا�شر  �ل���ش��ر�ف 
�ل�������ذي ي���ول���ي���ه جم���ل�������س �ب���وظ���ب���ي 
�لريا�شي مل�شرية �للعبة ، �ىل جانب 
�لهد�ف و�لتخطيط �ل�شليم �لذي 

لبناء  ح�شاباتها  يف  �للجنة  ت�شعه 
وت���ك���وي���ن ق���اع���دة ك���روي���ة م��و���ش��ع��ة 
ور�ف���د�  منبعا  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�شكل 
للمو�هب لدعم �ملنتخبات �لوطنية 
، م�����ش��ي��دة ب��ع��م��ل �ل��ل��ج��ن��ة خ���الل 
�مل���و�����ش���م �مل��ا���ش��ي��ة وح��ر���ش��ه��ا على 
�ف�شل �خلطو�ت و�لرب�مج  حتقيق 
�ل��و�ق��ع  ت��خ��دم  �ن  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي 

�لكروي �لن�شوي .
و�كملت �لعلماء �ن �للجنة �عتمدت 
�لعمل  خطة  �لخ��ري  �جتماعها  يف 
للم�شي  �شتتبناها  �لتي  و�ل��رب�م��ج 
ب��ه��ا ق��دم��ا  يف �مل��و���ش��م �مل��ق��ب��ل ، من 
�ج�����ل حت��ق��ي��ق �ه���د�ف���ه���ا و�ه������د�ف 
�ملنتمني للعبة من لعبات ومدربات 
و�د�ريات وحكمات و�شول للمرحلة 
�للجنة   �ن  �ىل  م�شرية   ، �ملطلوبة 
للم�شابقات  �ل��ع��ام  �لط����ار  ناق�شت 

وقيا�س مردودها وم�شتوى �لتفاعل 
�ل�����ذي ح��ق��ق��ت��ه ب���امل���و�����ش���م �مل��ا���ش��ي 
ل��ت��ع��زي��زه��ا ب��ب�����ش��م��ات ج����دي����دة يف 
خطو�تنا �ملقبلة ، موؤكد� �ن �للجنة 
ح��ري�����ش��ة ع���ل���ى ت���وف���ري ك����ل ���ش��ب��ل 
�ل��ن��ج��اح و�ل��ت��م��ي��ز لإع����د�د �مل��درب��ات 
وتاأهيليهن  �مل��و�ط��ن��ات  و�حل��ك��م��ات 

ودع�������م م�������ش���ريت���ه���ن ب���ال�������ش���ه���اد�ت 
�لقليمية  �لحت���اد�ت  من  �ملعتمدة 
�شكرها  �لعلماء  . وقدمت  و�لقارية 
لحت�����اد �ل���ك���رة ول��������وز�رة �ل��رتب��ي��ة 
و�لتعليم وجمل�س �بوظبي للتعليم 
وك����ل �جل���ه���ات و�ل�������ش���رك���اء �ل��ذي��ن 
قدمو� كل �مكانيات و�وجه �لتعاون 

يحقق  �ن  م��ت��م��ن��ي��ا   ، �ل��ل��ج��ن��ة  م���ع 
�و�شع  ب�شكل  �ه��د�ف��ه  �ملقبل  �ملو�شم 
و��شمل لي�شتهدف �كرب قدر ممكن 
و�ل�����ش��ي��د�ت ويك�شف  �ل��ف��ت��ي��ات  م��ن 
وق��در�ت مميزة  �لنقاب عن موهب 
حتقيق �لنجاح لأهد�فنا وتثمر عن 
�جناز�ت جديدة لريا�شة �لمار�ت.

•• اأبوظبي – الفجر:

ج�����������ددت �حل�����م�����ل�����ة �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
�ل���ت���وع���وي���ة �ل���ت���ي �ق��ي��م��ت ب�����ش��ع��ار 
�ل��ري��ا���ش��ة يف ح��ي��اة �مل��ر�ه��ق��ني يف 
م�����دن غ���ي���اث���ي و�مل�����رف�����اأ ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ومكت�شباتها  جناحاتها  �لغربية، 
ل��ع��م��وم �مل�����ش��ارك��ني و�مل�����ش��ارك��ات يف 
نظمت  �لتي  �لتثقيفية،  بر�جمها 
حت����ت ������ش����ر�ف جم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي 
�ل��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ل��دي��ة 
�ل�شحة  وه��ي��ئ��ة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة 

وجمل�س �بوظبي للتعليم. 
وح��ظ��ي��ت �مل��ح��ا���ش��ر�ت �ل��ت��وع��وي��ة 
و�ل���ف���ح���و����ش���ات �ل��ط��ب��ي��ة جل��م��ي��ع 
�مل�����ش��ارك��ني م���ن ط��ل��ب��ة �لع���د�دي���ة 
و�لثانوية يف مد�ر�س منطقة غياثي 
و�مل���رف���اأ ، ب��ت��ف��اع��ل ك��ب��ري وجت���اوب 
مم��ي��ز م���ع �مل���ب���ادرة �ل��ت��ي يحر�س 

جم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي على 
تر�شيخها يف �شفوف �ملجتمع لرفع 
�ل��ري��ا���ش��ة،  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي  ن�شبة 
وت��ع��زي��ز �ل��ت��و����ش��ل �ل��ري��ا���ش��ي بني 
خم��ت��ل��ف �لج���ي���ال ب��ك��اف��ة �مل��ن��اط��ق 

ومدن �مارة �بوظبي.
�لقتها  �لتي  �ملحا�شر�ت  و�شهدت 
�ل��دك��ت��ورة ع��ائ�����ش��ة �ح��م��د �ل عبد 
�جل����اب����ري  ج����اب����ر  ح�������ش���ور   ، �هلل 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  ممثل 
ب��ل��دي��ة  �ىل ج���ان���ب مم��ث��ل��ني ع����ن 
�ل�شحة  وه��ي��ئ��ة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة 
كما   ، للتعليم  �ب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س 
ت��و�ج��د مميز  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  �شهدت 
�لم��ور و�لطلبة  �ولياء  من جانب 
و�ل�����ط�����ال�����ب�����ات، ح����ي����ث ت���ط���رق���ت 
�لنف�شية  �جل��و�ن��ب  �ىل  �ملحا�شرة 
وك��ي��ف��ي��ة   ، �مل����ر�ه����ق����ني  ح����ي����اة  يف 
ت���ف���ادي �ل���ش��ط��ر�ب��ات م���ن خ��الل 

تلعب  و�ل��ت��ي  �لريا�شية  �ملمار�شة 
دور� جوهريا يف ��شتثمار �لطاقات 

و�ح���ت���و�ئ���ه���ا ب�����ش��ك��ل �ي���ج���اب���ي، مبا 
يخدم �لطار �لعام للمجتمع. 

وياأتي تنظيم �حلمالت �لتثقيفية 
يف �إطار �لتعاون �مل�شتمر بني جمل�س 
�بوظبي �لريا�شي وبلدية �ملنطقة 
�لغربية و�ل�شر�كات �حلكومية مع 
وجمل�س  �ب��وظ��ب��ي  �ل�شحة  هيئة 
ب��ه��دف ن�شر   ، ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �ب��وظ��ب��ي 
�ليجابي  ودوره  �لريا�شي  �لوعي 
يف تر�شيخ �لتجارب �جليدة ومنط 
�حلياة �ل�شحي و�ملمار�شات �ملثالية 
�لجتماعية  �ملفاهيم  تكر�س  �لتي 
و�ل���ت���ع���اون و�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ع��ي��د� عن 
خم����اط����ر �ل����ت����ي ت����ه����دد ت��ط��ل��ع��ات 

�ل�شباب يف �ملجتمع.

�شهد  �حل��م��ل��ة  ب��رن��ام��ج  �ن  ي��ذك��ر 
�قيمت  �ل��ت��ي  �لوىل  حم��ط��ت��ه  يف 
و�شط  ك��ب��رية،  جن��اح��ات  �ل�شلع  يف 
م�������ش���ارك���ة و�����ش���ع���ة م����ن ���ش��ري��ح��ة 
�ل�شباب و�لفتيات، وبح�شور �أولياء 
حما�شر�ت  ت�شتهدف  �ذ  �لأم����ور، 
يحر�س  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  �حلملة 
جم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي على 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��رف��ع م�����ش��ت��وى �ل��وع��ي 
و�لثقافة �لريا�شية يف عموم فئات 
�لغربية وذلك يف  �ملنطقة  جمتمع 
مناطق �ل�شلع وغياثي و�ملرفاأ ودملا 
من  �نطالقا  وليو�،  ز�ي��د  ومدينة 
�لريا�شة  وبر�جمه جلعل  خططه 

منط �حلياة �ل�شحية .

ح�ضد  خم�س مدياليات ذهبية وبرونزيتني

بعثة �سطرجن اأبوظبي تعود من ا�سبانيا بعد م�ساركتها يف مهرجان كاليفيا  

جلن���ة ك���رة الق���دم لل�س����يدات تعتم����د خط���ط ب����راجمه����ا 
وم�سابقاته���������ا ملو�س����م 2013- 2014 

اقيمت يف غياثي واملرفاأ 

 حملة الريا�سة يف حياة املراهقني جتدد جناحاتها ومكت�سباتها 

•• �صاحية ال�صيف -البحرين
للربنامج  �لر�بع  �مل�شتوى  دورة  �لأول  �أم�س  ي��وم  �نطلقت 
ع��ل��ى تنظيمه ق�شم  ي�����ش��رف  و�ل����ذي  ل��ل��م��درب��ني  �ل��وط��ن��ي 
�ل��ت��دري��ب و�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ت��اب��ع للجنة �لأومل��ب��ي��ة 
�لأن��دي��ة  خمتلف  م��ن  م��درب��اً   18 مب�����ش��ارك��ة  �لبحرينية 

و�لحتاد�ت �لريا�شية.
ت�شميم  وكيفية  �لطاقة  �نظمة  مو�شوع  �ل��دورة  وتتناول 
�ل���دورة  ويحا�شر يف  �ل��ب��دين  �لع���د�د  تدريبية يف  ب��ر�م��ج 
�لربوفي�شور �لدكتور جونثني متبلي من جامعة منرتيال 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شني  �أب��رز  �أح��د  يعترب  و�ل��ذي  �لكندية، 
�نظمة �لطاقة و�لعد�د �لبدين، وميتلك بحوث عديدة يف 
هذ� �ملجال، بالإ�شافة �إىل �إ�شر�فه على �لعديد من ر�شائل 

�لدكتور�ة و�ملاج�شتري .

للمدربني  �ل��وط��ن��ي  للربنامج  �ل��ر�ب��ع  �مل�شتوى  وي�شتمل 
ت��دري��ب��ي��ة، وم�����ش��اري��ع بحثية ودر����ش��ي��ة،  12 م��ه��م��ة  ع��ل��ى 
�لتدريب  لق�شم  �ل�شنوية  �خلطة  �شمن  �لربنامج  ويقام 
�ف�شل  ��شتقطاب  �إىل  ي�شعى  �ل��ذي  �لريا�شي  و�لتطوير 
و�خل��رب�ة يف جمال  �لعالية  �لكفاءة  ذوي  �ملحا�شرين من 

�لتدريب �لريا�شي. 
يقام  �ل��ذي  �مل��درب��ني  لتاأهيل  �لوطني  �لربنامج  �أن  يذكر 
ب�شمعة  يحظى  للمدربني  �لكندية  �جلمعية  مع  بالتعاون 
عالية على �ل�شعيد �لإقليمي و�لعاملي، وقد وقعت �للجنة 

�لأوملبية موؤخر�ً �تفاقية حتديث �لربنامج.  
�لتدريب  �أخ�شائي  من  كال  �ل���دورة  تنظيم  على  وي�شرف 
و�ل��ت��ط��وي��ر ع��ل��ي ق��م��رب، وت��ق��ام ب��رع��اي��ة ���ش��رك��ة حمظوظ 

�خلليج.

تتناول مو�ضوع الإعداد البدين والطاقة

انطالق دورة امل�ستوى الرابع 
للربنامج الوطني للمدربني

مو�شكو  دورة  لقب  خام�شة  �مل�شنفة  هاليب  �شيمونا  �لرومانية  �ح���رزت 
�لدولية لكرة �مل�شرب لل�شيد�ت بفوزها على �ل�شرت�لية �شامانتا �شتو�شور 

�ل�شابعة 7-6 )7-1( و6-2 �أم�س �لحد يف �ملبار�ة �لنهائية.
ورفعت هاليب، �لثامنة ع�شرة عامليا، ر�شيدها �ىل خم�شة �لقاب يف م�شريتها 

�لحرت�فية حتى �لن، وفازت بها جميعها هذ� �ملو�شم بالتحديد.
وتوجت هاليب )22 عاما( بطلة يف دور�ت نورمربغ �لملانية وزهرتوغنبو�س 

�لهولندية ونيوهايفن �لمريكية وبود�ب�شت.
و�شبق  م�شريتها،  يف  �ل�شابع  لقبها  �ح��ر�ز  يف  �ملقابل  يف  �شتو�شور  وف�شلت 
�ن توجت بطلة مرتني هذ� �لعام يف دورتي كارل�شباد �لمريكية و�و�شاكا 

�ليابانية.

هاليب حترز لقب دورة مو�سكو
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ق���ال م�����ش��اع��د ل��ل��م��درب �لم��ري��ك��ي 
ب��وب ب��ر�ديل �ن �لخ��ري لن يهرب 
من من�شبه يف منتخب م�شر رغم 
ه��زمي��ة م��ذل��ة �أم���ام غ��ان��ا يف ذه��اب 
�ل�����دور �حل��ا���ش��م ل��ت�����ش��ف��ي��ات ك��اأ���س 
�لعامل لكرة �لقدم �أطلقت على ما 
ي��ب��دو �ل��ع��ن��ان مل�����ش��اور�ت حممومة 
د�خ������ل �لحت�������اد �مل�������ش���ري �مل��ث��ق��ل 
�لفتاح  عبد  زك��ي  و�أب��ل��غ  بالهموم. 
للمنتخب  �مل��رم��ى  ح��ر����س  م���درب 
�أن بر�ديل  �مل�شري روي��رتز �لح��د 
وقيادة  مهمته  مبو��شلة  متم�شك 
�ل����ف����ري����ق يف م�����ب�����ار�ة �لي���������اب يف 
ت�شرين  19نوفمرب  يف  �ل��ق��اه��رة 
 1-6 خ�شر  بعدما  �ملقبل  �ل��ث��اين 
ذه��اب��ا يف ك��وم��ا���ش��ي ي���وم �ل��ث��الث��اء 
�مل���ا����ش���ي. و�أ����ش���ب���ح و����ش���ع ب����ر�ديل 
مو�شوعا للمناق�شة يف م�شر �لتي 
�أمنية غري م�شتقرة  �أج��و�ء  تعي�س 
�أك�������ر م�����ن ن�����ش��ف  وي����ف����ر�����س يف 
حم��اف��ظ��ات��ه��ا ح��ظ��ر ل��ل��ت��ج��ول منذ 
ما يزيد على �شهرين بعد �لهزمية 
�ل���ت���ي �أط���اح���ت ب���اأح���الم ع��ري�����ش��ة 
ل���دى �مل�����ش��ري��ني. وح��ت��ى �ل��رب�م��ج 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����ش��وؤون 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة �أ����ش���ب���ح���ت ت��ن��اق�����س 
بينما  وم��درب��ه  �ملنتخب  م�شتقبل 
لنهائيات  �ل���ع���ودة  ح��ل��م  �أن  ي��ب��دو 
كاأ�س �لعامل �شيتاأجل لربع �شنو�ت 
�أخ��رى. وق��ال طاهر �أب��و زيد وزير 
تلفزيونية  م��ق��اب��ل��ة  يف  �ل��ري��ا���ش��ة 
ي��وؤي��د  �ن���ه ل  �مل��ا���ش��ي��ة  ق��ب��ل  �لليلة 
�ق���ال���ة ب������ر�ديل م�����درب �ل���ولي���ات 
�ملتحدة �ل�شابق حتى ل نخ�شر ما 
نحو  جنيه  مليون   3 م��ن  يقرب 

434 �ألف دولر �شرط جز�ئي.
�لدويل  �لو�شط  لعب  و�أ�شاف 
�ل�����ش��اب��ق �ل���ذي ���ش��ارك يف ك��اأ���س 

�ل���ع���امل يف �خ���ر ظ��ه��ور مل�����ش��ر ع��ام 
ن��ت��ائ��ج  ح��ق��ق  ب������ر�ديل   1990

جيدة يف �لت�شفيات 
وح����������������ق����������������ق 3 
خارج  �نت�شار�ت 
�أر����ش���ه وث��الث��ة 
م����ث����ل����ه����ا ع���ل���ى 
�لر����������س ل��ك��ن 

�لفني  �لتقدير 
غائبا عنه يف  كان 

مبار�ة غانا.
وقال 

�لحتاد �مل�شري �ن جمل�س �لد�رة 
�لثنني  �ل��ي��وم  �جتماعا  يعقد 

لبحث موقف �ملدرب.
و�أ�����������ش����������اف �لحت����������اد 
مب���������وق���������ع���������ه ع�����ل�����ى 
�لن������رتن������ت ���ش��ي��ت��م 
بحث �أ�شباب هزمية 

�ملنتخب �مام غانا.
ل���ك���ن ع���ب���د �ل���ف���ت���اح 
�ل������ذي ���ش��ب��ق ل��ه 
�ل���ع���م���ل 

�لمريكي  �ملنتخب  يف  ب��ر�ديل  مع 
قال �ن �ملدرب يرف�س �لهروب من 
ب��ر�ديل  و�أ���ش��اف  �ملهمة.  ��شتكمال 
نهاية  عقب  �لالعبني  مع  �جتمع 
مبار�ة كوما�شي وطالبهم ببذل كل 
منتخب  ���ش��ورة  لت�شحيح  �جل��ه��د 
بينما  ل��ك��ن  �جل��م��ي��ع.  �أم����ام  م�شر 
ويتحفظ  بالبقاء  ب��ر�ديل  يتم�شك 
�لوزير �أبو زيد على قيمة �ل�شرط 
�جل���ز�ئ���ي ����ش��ت��ع��ل��ت ع��ل��ى م��ا يبدو 
خ��الف��ات د�خ����ل �لحت����اد �مل�����ش��ري 
�أم�شى  بعدما  �لتايل  �مل��درب  حول 
�مل�����درب �لم��ري��ك��ي ق���ر�ب���ة ع��ام��ني 
�لبدري  ح�شام  وي��ربز  �ملن�شب.  يف 
�ل����ذي ق����اد �له���ل���ي ل��ل��ق��ب دوري 
�أب���ط���ال �ف��ري��ق��ي��ا �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي 
كخليفة حمتمل بعدما عاد من 
يبدو  ما  على  رجعة  بال  ليبيا 
�أهلي طر�بل�س بعد  لعمله مع 
�عتد�ء من  ملحاولة  تعر�شه 
�ج��ازة  قبيل  م�شلحني  قبل 

عيد �ل�شحى.

�ليطايل  ميالن  ن��ادي  رئي�س  نائب  ك�شف 
ل��ك��رة �ل��ق��دم �دري���ان���و غ��ال��ي��اين �ن مهاجم 
من  يتمكن  ل  قد  بالوتيلي  ماريو  �لفريق 
�لثالثاء  �ل�شباين  بر�شلونة  �شد  �مل�شاركة 
ب�����ش��ب��ب  �وروب��������ا  �ب����ط����ال  دوري  يف  �مل���ق���ب���ل 

�ل�شابة.
وك���ان م��ي��الن ي��اأم��ل ب��ع��ودة ب��ال��وت��ي��ل��ي �شد 
تنفيذه  بعد  )1-�شفر(�ل�شبت  �ودي��ن��ي��زي 

عقوبة �ليقاف حمليا لثالث مباريات.

و�وق���ف���ت ر�ب��ط��ة �ل�����دوري �لي���ط���ايل لكرة 
�لقدم بالوتيلي ثالث مباريات ب�شبب طرده 
يف 22 �يلول �شبتمرب يف �للقاء �لذي خ�شره 
فريقه �مام نابويل 1-2 يف �ملرحلة �لر�بعة، 
وغ���اب ب��ال��ت��ايل ع��ن �مل��ب��اري��ات �ل��ت��ي جمعت 

ميالن مع يوفنتو�س بولونيا و�شمبدوريا.
لكن �ملهاجم �ليطايل )23 عاما( تعر�س 
على ما يبدو �ىل ��شابة يف �لفخذ يف مبار�ة 
م��ن��ت��خ��ب ب�����الده �لخ������رية يف �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 

�لرب�زيل  يف   2014 مونديال  �ىل  �ملوؤهلة 
�شد �رمينيا �لثالثاء �ملا�شي.

ك��م��ا �ن م�����ش��ارك��ة ح���ار����س م���رم���ى م��ي��الن 
ب�شبب  م���وؤك���دة  لي�شت  �ب��ي��ات��ي  ك��ري�����ش��ت��ي��ان 

�ل�شابة �ي�شا.
وقال غالياين يف ت�شريح �ىل �شكاي �شبورت 
�لطبي، فانه من  �يطاليا ح�شب �جلهاز  يف 
�ل�شعب �ن يكون بالوتيلي و�بياتي جاهزين 

للمبار�ة �لثالثاء.

وت����ع����ادل م���ي���الن م����ع �ي���اك�������س �م�������ش���رتد�م 
���ش��ل��ت��ي��ك  ع���ل���ى  وف�������از   ،1-1 �ل���ه���ول���ن���دي 
م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن  2-�شفر  �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي 
�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ام��ن��ة ل����دوري �ب��ط��ال �وروب���ا 

حتى �لن.
وم���ن �مل��ت��وق��ع �ن ي�����ش��ارك �حل���ار����س م��ارك��و 
لن  بر�شلونة  �شد  �بياتي  من  ب��دل  �ميليا 
�حل���ار����س �ل��رب�زي��ل��ي غ��اب��ري��ي��ل ي��ع��اين من 

��شابة.

ميالن قد يفتقد بالوتيلي وابياتي �سد بر�سلونة 

•• اأبوظبي،- الفجر: 

 يتطلع �ل�شيخ �لإمار�تي خالد �لقا�شمي لتحقيق 
نهاية كبرية يف �أول مو�شم له مع فريق �أبوظبي 
ويطمح  للر�ليات  �لعامل  بطولة  يف  لل�شباقات 
لتحقيق نتيجة متقدمة يف �آخر م�شاركة له يف 
نهاية  �إ�شبانيا  �ملو�شم يف  لهذ�  �لعاملية  �لبطولة 

�لأ�شبوع �جلاري. 
م��الح��ه  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ب���ط���ول���ة  يف  وي�������ش���ارك 
�ل��ربي��ط��اين ���ش��ك��وت م���ارت���ن ب�����ش��ي��ارة �أب��وظ��ب��ي 
جنم  ي�شمم  للر�ليات،  �لعاملية  توتال  �شرتوين 
�أف�����ش��ل  نتيجة  لتحقيق  �لإم����ار�ت����ي  �ل��ر�ل��ي��ات 
يف  �لتي متكن من حتقيقها  �لتا�شع  �ملركز  من 
جولتي �لربتغال و��شرت�ليا وذلك خالل �شاد�س 
م�شاركة له يف ر�يل �إ�شبانيا، و�لذي �شهد �إحر�زه 

�ملركز �ل�شابع قبل ثالث �شنو�ت. 
يبد�أ  �ل��ذي  �لقا�شمي،  �شرح  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
�خ���ت���ب���ار�ت �ل���ش��ت��ع��د�د ل����ر�يل �إ���ش��ب��ان��ي��ا �ل��ي��وم 
)�لإث����ن����ني( ب��ع��د م�����ش��ارك��ة ���ش��ع��ب��ة ل���ه يف ر�يل 
قرب�س �شمن بطولة �ل�شرق �لأو�شط للر�ليات 
�آخ���ر م�شاركة يل يف بطولة  ه��ذه  ق��ائ��ال:  ف��ي��ا، 
قدما  �أتطلع  ل��ذ�  �ملو�شم،  ه��ذ�  للر�ليات  �لعامل 

لتقدمي �أد�ء جيد وحتقيق نتيجة متقدمة.
�ل��و���ش��ول للتجهيز  ن��ح��اول  زل��ن��ا  و�أ����ش���اف: ل 
�إيجاده  من  نتمكن  �أن  و�آم��ل  لل�شيارة،  �لأن�شب 
ر�يل  يف  ج��ي��د�  �أد�ء  ق��دم��ت  �إ�شبانيا.  ر�يل  قبل 
�إ�شبانيا يف �ملا�شي، خا�شة عندما �أحرزت �ملركز 
�أمتكن  �أن  �ل��ر�ئ��ع  ملن  و�إن��ه   ،2010 �ل�شابع يف 
و�لتح�شري  جم���دد�  هنا  �ل��ن��ق��اط  �كت�شاب  م��ن 
ر�ئ��ع��ة و�يجابية مع  ذك��ري��ات  �ل��ق��ادم. يل  للعام 

هذ� �لر�يل، و�أود كثري� تعزيز هذ� �ل�شعور.
�أخرى �شكل هذ� �ملو�شم حتديا كبري�  من جهة 
رئي�شا  ب�شفته  فهو  للقا�شمي،  بالن�شبة  ومثري� 
طويلة  �شر�كة  بتوقيع  قام  لل�شباقات  لأبوظبي 
�لفائزة  �ل�شركة  2012 مع  �لأمد يف دي�شمرب 
�ل�شانعني،  فئة  يف   م���ر�ت  ث��م��ان  �ل��ع��امل  بلقب 

�شرتوين ري�شينغ. 
�لتو�زن  حتقيق  بعدها  �لقا�شمي  على  وتوجب 
�شبعة  يف  �مل�شاركة   – �لريا�شية  م�شاركاته  يف 
ر�ليات �شمن بطولة �لعامل للر�ليات مع فريق 
�أب��وظ��ب��ي ���ش��رتوي��ن ت��وت��ال �ل��ع��امل��ي ل��ل��ر�ل��ي��ات، 
ب���الإ����ش���اف���ة ل�����ش��ت ج�����ولت يف ب��ط��ول��ة �ل�����ش��رق 
ل��دوره  بالإ�شافة   – "فيا"  للر�ليات  �لأو���ش��ط 
�أكر  فر�س  خللق  �لهادفة  �ل�شركة  ر�أ���س  على 

لالإمار�تيني يف ريا�شة �ل�شيار�ت. 

من  موؤلف  فريق  بت�شكيل  كانت  له  خطوة  �أول 
خم�شة �شيار�ت خلو�س بطولة �ل�شرق �لأو�شط 
و�شي�شارك �ثنان من �ل�شائقني  للر�ليات "فيا". 
�لبطولة  �مل��ن��اف�����ش��ني يف  �ل�����ش��ب��اب  �لإم���ار�ت���ي���ني 
�ل�شهالوي،  وحممد  �ملطوع  حممد  �لإقليمية، 
�إىل جانب �لقا�شمي يف جولة ��شبانيا يف بطولة 

�لعامل للر�ليات. 
ويف هذه �لأثناء، جتري �ل�شتعد�د�ت ل�شم �ملزيد 
�لقادم  �لعام  ملو�شم  �لإمار�تيني  �ل�شائقني  من 
م��ن بطولة �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط ل��ل��ر�ل��ي��ات وذل��ك 
عرب برنامج �ختيار�ت �شيقام يف وقت لحق من 
هذ� �لعام،  ويف �لوقت نف�شه جتري ��شتعد�د�ت 
لل�شائقني  ج��دي��دة  �أك��ادمي��ي��ة  لإط���الق  مماثلة 
�لإع��الن عنها قريبا.   �شيتم  و�لتي  �أبوظبي،  يف 
وقال �لقا�شمي: �أنا �شعيد بالعمل �لذي �جنزناه 

حتى �لآن مع �أبوظبي لل�شباقات. قمنا بتاأ�شي�س 
ري�شينغ،  �شرتوين  فريق  مع  جد�  قوية  �شر�كة 
و�أتطلع  و�نا فخور مبا متكنا من حتقيقه معا 

لتعزيز �أو��شر هذه �لعالقة ومتكينها.
ق��وة جديدة  �أ�شبحنا  �لأث��ن��اء،  ه��ذه  وت��اب��ع: يف 
يف ب��ط��ول��ة �ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط ل���ل���ر�ل���ي���ات، كما 
�لذين قدمناهم يف  �ل�شائقني  �ثنان من  حظي 
�مل�شاركة يف بطولة  �لإقليمية بفر�شة  �ل�شل�شلة 
�ل��ع��امل ل��ل��ر�ل��ي��ات ه���ذ� �مل��و���ش��م، وه���ذ� بالطبع 
ك�شائقني  م�شتقبلهم  تعزيز  على  �شي�شاعدهم 

حمرتفني.
و�أ�شاف �لقا�شمي: مت تاأ�شي�س �أبوظبي لل�شباقات 
لتعزيز ح�شور �إمارة �أبوظبي يف حمافل ريا�شة 
�ل�شيار�ت �لعاملية وتعزيز �مل�شاركة �لإمار�تية يف 
كانت  �لعامل.  ح��ول  �ل�شيار�ت  ريا�شة  بطولت 

بد�ية جيدة، ونحن نعمل جاهدين للبناء على 
ما حققناه حتى �لآن.

م��ن جهة �أخ���رى وب��ع��د �ل��ف��وز �ل���ذي متكن من 
�أملانيا  يف  للر�ليات  �ل��ع��امل  بطولة  يف  حتقيقه 
يتطلع  ف��رن�����ش��ا،  �ل���ث���اين يف  �مل���رك���ز  وحت��ق��ي��ق 
ديل  كارلو�س  ومالحه  ���ش��وردو  د�ين  �لإ�شباين 
ب�شيارة  متقدمة  �أخ��رى  نتيجة  لتحقيق  باريو 
يف  للر�ليات  �لعاملية  �أبوظبي  ت��وت��ال  �شرتوين 
�لآخ����ر يف  �ل��ن��ج��م  �م���ا  وط��ن��ه وب���ني م�شجعيه. 
�ل��ف��ري��ق، م��ي��ك��و ه��ريف��ون��ني �ل����ذي ي�����ش��ارك يف 
ليتنني،  ج��ارم��و  م��الح��ه  ج��ان��ب  �إىل  �ل�شباقات 
ومت��ك��ن م��ن �ل�����ش��ع��ود ع��ل��ى من�شة �ل��ت��ت��وي��ج يف 
بال�شعود على  فياأمل  و�أ�شرت�ليا،  �أملانيا  �شباقي 
�أن  بعد  ��شبانيا  يف  �أخ��رى  م��رة  �لتتويج  من�شة 

عانده �حلظ يف فرن�شا. 

جنم الراليات القا�سمي يتطلع لنهاية كبرية مع 
فريق اأبوظبي �سرتوين يف اأ�سبانيا

رومينيجه يقرتح اقامة مونديال قطر يف اأبريل 
�قرتح رئي�س ر�بطة �لأندية �لأوروبية كارل هاينز رومينيجه �قامة مونديال قطر 2022 يف �شهر 

�أبريل حلل �لنز�ع �لقائم بخ�شو�س �لأمر، وفقا ملا ذكرته تقارير �خبارية .
وميثل مونديال قطر 2022 �شد�ع بالن�شبة لالأندية �لأوروبية و�لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( 
�أن �رتفاع درجة  �إل  �إن �ملوعد �ملحدد للبطولة هو �شهري يونيو ويوليو خالل ف�شل �ل�شيف  حيث 
�حلر�رة يف �لبلد �لعربي ت�شبب يف ظهور بع�س �لأ�شو�ت �لتي طالبت باقامة �لبطولة يف �ل�شتاء وهو 
�لأمر �لذي ترى �لدوريات �لأوروبية �أنه �شي�شر بامل�شابقات �ملحلية. وقالت جريدة )�شند�ي تاميز( 
�إن رومينيجه فتح قنو�ت �ت�شال مع رئي�س )فيفا( �ل�شوي�شري جوزيف بالتر لبحث هذه �لمكانية، 
�أنه لن ي�شر كثري�  خا�شة و�أن �قامة �لبطولة يف �لربيع �شيكون منا�شبا ب�شبب درجة �حلر�رة كما 
بامل�شابقات �ملحلية. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أنه لي�س من �ملنتظر �تخاذ قر�ر بخ�شو�س هذ� �لأمر حتى 

نهاية 2014 ، �إل �أن رومينيجه ف�شل تقدمي مقرتحه مبكر� حتى يتم در��شته بتاأين..

م�ستقبل روين مع مان�س�سرت يونايتد غري م�سمون براديل يرف�س الهروب رغم ف�سيحة كوما�سي

فيدرر يبحث عن لقب �ساد�س يف دورة بازل
لقبه  ع��ن  حاليا  �ل��ع��امل  يف  �شابعا  �مل�شنف  ف��ي��درر  روج��ي��ه  �ل�شوي�شري  يبحث 
�ليوم  تنطلق  �لتي  �مل�شرب  لكرة  �لدولية  �ل�شوي�شرية  ب��ازل  دورة  يف  �ل�شاد�س 
�لثنني. وف�شل �ل�شباين ر�فايل ناد�ل �لول عدم �مل�شاركة يف �لدورة معترب� �نه 
بذل جهود� كبرية يف طريقه �ىل �لقابه �لع�شرة هذ� �ملو�شم ويحتاج �ىل �لر�حة. 

وكان فيدرر بد�أ م�شو�ره مع عامل كرة �مل�شرب يف دورة بازل بالتحديد، ولكن 
�لعامل  يف  �لول  �لالعب  ي�شبح  �ن  قبل  �ل��ك��ر�ت،  جامعي  كاأحد 

ويفوز بلقبها خم�س مر�ت يف 9 مباريات نهائية.
لكن �لن�شخة �حلالية تعني �لكثري لفيدرر )32 

�لذي يتعني عليه حتقيق �لف�شل فيها  عاما( 
دور�ت  )�خ�����ر  ب��اري�����س-ب��ري���ش��ي  دورة  يف  ث���م 
لي�شمن   )2013 يف  نقطة  �مل��ا���ش��رتز-�لل��ف 
للم�شاركة يف  �ملتبقية  �لبطاقات �لربع  �حدى 
بطولة �ملا�شرتز يف لندن و�لتي ت�شم �لالعبني 
�لثمانية �لو�ئل يف �لعامل. و�لالفت �ن مدير 

�ل����دورة �ل�����ش��وي�����ش��ري��ة، روج��ي��ه ب��ري��ن��و�ل��د، ك��ان 
وقع عقد� مع ناد�ل للم�شاركة يف �لدورة لتجنب 

�ن�شحاب  وبعد  ل��ف��ي��درر،  �مل��ت��ز�ي��دة  �ملالية  �ملطالب 
ديوكوفيت�س  نوفاك  �ل�شربي  ملفاو�شة  �جت��ه  ن���اد�ل، 

لكن �لخ���ري رف�����س �مل�����ش��ارك��ة، ف��ع��اد �ىل ف��ي��درر �شاحب 
�لثالث  �لدور  �لكبرية يف بالده. وخرج فيدرر من  �ل�شعبية 

�لفرن�شي  �م��ام  بخ�شارته  �ي��ام  ع�شرة  نحو  قبل  �شنغهاي  ل��دورة 
غايل مونفي�س. ومل يحقق �لنجم �ل�شوي�شري نتائج مهمة هذ� 

�لتي  �لحرت�فية  له يف م�شريته  �ل�شو�أ  يعترب  �لذي  �لعام 
تت�شمن 17 لقبا يف �لغر�ند �شالم )رقم قيا�شي(. ي�شارك 
يف �لدورة �ي�شا نخبة من �لالعبني �برزهم �لرجنتيني 
�للقب،  وحامل  عامليا  �خلام�س  بوترو  دل  مارتن  خ��و�ن 
قدم  ب��وت��رو  دل  �ل�����ش��اد���س.  برديت�س  توما�س  و�لت�شيكي 

عرو�شا قوية يف �لونة �لخرية فتوج بطال لدورة طوكيو 
قبل �ن ي�شل �ىل نهائي دورة �شنغهاي ويخ�شر ب�شعوبة �مام 

هرني  �ل�شوي�شري  �لول  �ل���دور  يف  و�شيلتقي  ديوكوفيت�س، 
فيخو�س  برديت�س  �م��ا  دع��وة،  بطاقة  على  �حلا�شل  لك�شونن 

�ختبار� قويا �شد �لكرو�تي �لعمالق �يفو كارلوفيت�س. و�شنف فيدرر يف �ملركز 
�لثالث خلف دل بوترو وبرديت�س و�شيلتقي يف مبار�ته �لوىل �لفرن�شي �دريان 
مانارينو. وكان �ل�شوي�شري تغلب على مناف�شه يف �لدور �لثالث لبطولة فال�شينغ 

ميدوز �لمريكية �لخرية.
�لخر  �ل�شوي�شري  ي�شارك  كما 
����ش���ت���ان���ي�������ش���الف ف��اف��ري��ن��ك��ا 
يبحث  و�لذي  عامليا  �لتا�شع 
للم�شاركة  بطاقة  عن  �ي�شا 
ف�شال  �ملا�شرتز،  بطولة  يف 
ع����ن �ل���ك���ن���دي م��ي��ل��و���س 

ر�ونتي�س.

�أن م�شتقبل �ملهاجم  �أم�س  ذكرت تقارير �خبارية 
مان�ش�شرت  �لإجن���ل���ي���زي  ف��ري��ق��ه  م���ع  روين  وي���ن 
يونايتد غري م�شمون حيث قد ي�شد �لرحال عن 

�ل�شياطني �حلمر.
وق���ال���ت ج���ري���دة )دي���ل���ي م��ي��ل( �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �إن 

�لالعب �لذي ينتهي عقده بعد 20 �شهر� مل تبد�أ 
معه �أي مفاو�شات بخ�شو�س متديد تعاقده.

مفاو�شات  تبد�أ  مل  �ذ�  �أن��ه  �ل�شحيفة  و�أو�شحت 
مع روين لتمديد تعاقده فاإن �لنادي قد ي�شطر 
لبيعه ب�شعر رخي�س �ل�شيف �ملقبل لتجنب رحيله 

دون مقابل يف �لعام �لأخري من تعاقده.
عر�شا  �ل�شيف  ه��ذ�  رف�����س  يونايتد  م��ان  وك���ان 
�لإجن��ل��ي��زي  ت�شيل�شي  م��ن  ي����ورو  م��ل��ي��ون  ب30 
ل�����ش��ر�ء �ل��الع��ب وع��رو���س مم��اث��ل��ة م��ن �أر���ش��ن��ال 

�لذي يت�شدر �لربميري ليج حاليا.



�سيارات ال�سرطة 
بدل االإ�سعاف 

ك�شفت تقارير �شجالت �لإ�شعاف �لربيطانية، �أن �شيار�ت �ل�شرطة ت�شتخدم 
بدل من �شيار�ت �لإ�شعاف يف �لكثري من �لأحيان، ب�شبب �لنق�س يف طو�قم 

�لعمل �لتي تعمل بكامل طاقتها ولكنها غري كافية لتلبية كل �لإغاثات. 
وقال �شباط بريطانيون يف ت�شريح ل�شحيفة �جلارديان �لربيطانية �إنهم 
�لإ�شعاف  �أنه ينتظر �شيارة  �أحدهم  �أبلغ  �أن  �مل�شابيني، بعد  ��شطرو� لنقل 
من  �إ�شافية  جرعة،  تناولت  �لتي  �لطفلة  تلك  وهناك  �شاعات،  �شبع  منذ 
�لدو�ء و�ل�شاب �لذي �نتظر �شيارة �لإ�شعاف ل�شاعات ثم مت �إبالغه �أنه لي�س 

هناك �شيارة متوفره. 
ب�شبب  �لإغ��اث��ة  على  �لقائمني  �ل�شباط  �أغ��ل��ب  قلق  �لتقرير  �أظ��ه��ر  كما 
ح��و�دث  �أو  �لنتحار  ح��الت  يف  خا�شة  يتحملونه  �لتي  �لكبرية  �مل�شوؤولية 

�لطريق. 

 �سر بقاء كارد�سيان مع 
اأودوم.. و�سيته

تبنّي �أن �ل�شر ور�ء بقاء جنمة تلفزيون �لو�قع كلوي كارد�شيان مع زوجها 
لعب كرة �ل�شلة �لأمريكي لمار �أودوم، بالرغم من �لتقارير عن خيانته 
لها وتعاطيه �لكوكايني، يكمن يف و�شّيته �لتي يرتك من خاللها ماليني 

�لدولر�ت لها يف حال �إ�شابته باأي مكروه.
ونقل موقع تي �إم زي �لأمريكي عن م�شادر عدة مقّربة من عائلة كارد�شيان 

قولها �إن �أودوم �أعد و�شّية ترتك ح�شة �لأ�شد من �أمو�له لزوجته.
و�أو�شحت �مل�شادر �أن �أودوم جنى �أكر من 100 مليون دولر خالل حياته 
كارد�شيان  تاأمني جتعل من  بولي�شة  �شنة، ولديه   13 �متدت  �لتي  �ملهنية 

�مل�شتفيدة �لأ�شا�شية من كل ما ميلكه يف حال �إ�شابته باأي مكروه.
وكانت تقارير حتدثت من قبل عن �أن كارد�شيان ترغب بالطالق من �أودوم 

لكنها تخ�شى من �أن تدفعه هذه �خلطوة �إىل �إنهاء حياته.
وكان �أودوم، �أوقف يف نهاية �آب/�أغ�شط�س �ملا�شي بتهمة �لقيادة حتت تاأثري 
�إىل  وقد دخل لفرتة وجيزة  ف��ايل،  فرناندو  �شان  �ملخّدر�ت يف  �أو  �لكحول 

مركز لإعادة �لتاأهيل للعالج من �لإدمان على �لكحول و�ملخّدر�ت.
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زواج املمثلة 
دانيال في�سل 

د�نيال  �لأمريكية  �ملمثلة  �أ�شبحت 
ف��ي�����ش��ل �م��������ر�أة م���ت���زوج���ة ب��ع��دم��ا 
يف  بيلو�شكو  تيم  بحبيبها  �قرتنت 

لو�س �أجنل�س.
 32 في�شل  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  و�أك����د 
�شنة ، �لتي ت�شتهر بدور توبانغا يف 
  Boy Meets World م�شل�شل 
تزوجت بيلو�شكو 25 �شنة يف حفل 

ق�شري وجميل  بلو�س �أجنل�س.
ر�فقها  في�شل  و�ل��د  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�إىل �ملذبح و�شّلمها لعري�شها �لذي 
ت���رب���ط���ه���ا ب����ه ع���الق���ة ع���م���ره���ا 5 

�شنو�ت.
وح�شر �حلفل 200 �شخ�شاً بينهم 

6 �إ�شبينات.
ج�������ّش���دت  ف��ي�����ش��ل  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 
م�شل�شل  يف  ت���وب���ان���غ���ا   ���ش��خ�����ش��ي��ة 
  Boy Meets World
�ل�1996  ب�����ني  ع����ر�����س  �ل��������ذي 
ه��ذ�  ت�شتعيد  و����ش���وف  و2000، 
 Girl Meets م�شل�شل  يف  �ل���دور 

.  World

اأطلق نكتة فتلقى 
طلقة

لقي �شخ�س م�شرعه �إثر م�شاجرة ن�شبت بينه وبني �أحد 
وبح�شب  �شحفي.   تقرير  وف��ق  �مل���ز�ح،  ب�شبب  �أ�شدقائه 
�شحيفة �لريا�س �ل�شعودية فاإن قو�ت �شرطة �أول �ملنتزه 
�مل�شاجرة  ف�س  م��ن  متكنت  ق��د  �ل�شكندرية  مبحافظة 
ب��د�أت  و�ل��ت��ي  �ل��ن��اري��ة،  �ل�شلحة  فيها  ��شتخدمت  �ل��ت��ي 
باملز�ح و�ل�شحك بني جمموعة من �ل�شباب �لذين كانو� 
�نقلب  ثم  �لعيد،  �ج��ازة  �أثناء ق�شائهم  �لنكات  يتبادلون 
�حلال فجاأة، عندما �عرت�س �جلاين باطالق نكتة عليه، 
مطلق  جت��اه  خرطو�س  �شالح  من  طلقات  باطالق  فقام 
ق��و�ت  و�أل��ق��ت  قتياًل.   ف���اأرد�ه  ع��اط��ل(  �شنة،  �لنكتة )18 

�لأمن �لقب�س على �ملتهم، و�إحالته للنيابة للتحقيق. 

يقتل طفلته الر�سيعة 
لبكائها

لبكائها  ن��ظ��ر�ً  خ��ن��ق��اً،  �لر�شيعة  �بنته  م�شري  �أب  قتل 
درجة  ورفعت  �أ�شابتها  مر�شية،  حالة  نتيجة  �ملتو��شل، 
حر�رتها، قبل �أيام.  ونقلت �ل�شحيفة عن م�شادر �أمنية 
م�شر(،  غ��رب  )�شمال  م��ط��روح  �أم��ن  مديرية  يف  حملية 
�لأطفال  �إخطار�ً من م�شت�شفى  �ملديرية تلقت  �إن  قولها 
ردينة  �لطفلة  ب��وف��اة  يفيد  م��ط��روح،  مر�شى  مدينة  يف 
)40 يوماً(. وذكر �لتقرير �لطبي لفح�شها، �أن �ملوت، هو 
ح�شب  �شريعاً،  وفاتها  �إىل  �أدى  ما  وهو  لل�شرب،  نتيجة 
وعمرها  �لطفلة،  �أم  وقالت  �لكويتية.   �ل��ر�ي  �شحيفة 
)15 عاماً(، �إن �لأب )28 عاماً(، ويعمل �شائقاً، هو �لقاتل، 
و�إنه ب�شبب مر�شها و�رتفاع درجة حر�رتها، �لتي جعلتها 
تبكي، قام بالتعدي عليها حتى لفظت �أنفا�شها �لأخرية.  
ومت توقيف �لأب �لقاتل، �لذي �عرتف بجرميته، وقررت 

�لنيابة �لعامة حب�شه على ذمة �لتحقيقات. 

تهرب جموهرات 
يف الدجاج 
والباذجنان

تهريب  حتاول  كانت  �شيدة،  �لرو�شية  �ل�شلطات  �شبطت 
د�خ��ل دج��اج م�شوي،  �أل��ف دولر،   30 بقيمة  جم��وه��ر�ت 
ولفائف من �لباذجنان، عرب �جلمارك يف مطار مو�شكو 

�لدويل. 
�لتي و�شلت من  �مل��ر�أة  �إن  وق��ال م�شوؤولون يف �جلمارك، 

الب�سر يعود حلاجة مب�سعر عرفات
عاد �لب�شر حلاجة تون�شية بف�شل يقينها و�لحلاح يف �لدعوة �ل�شادقة على �شعيد عرفات �لطاهر، بح�شب �شحيفة 
عكاظ �ل�شعودية.  وكانت �حلاجة نفي�شة �لقرمازي، �لبالغة �لعمر �شبعني عاماً من �شمن حجاج �لبعثة �لتون�شية، 

قد فقدت ب�شرها قبل عام ون�شف �إثر تعر�شها جللطة يف �ملخ �أفقدتها ب�شرها. 
ويف وقت �عترب �لأطباء ��شتعادتها لب�شرها من �مل�شتحيل خا�شة يف ظل كرب �شنها، �إل �أن �حلاجة نفي�شة مل ت�شت�شلم 
بالدعاء هلل  لتلهج  �لطاهر،  �شعيد عرفات  على  وقوفها  وت�شتغل  �لعام،  لهذ�  �حلج  لتقرر  �هلل،  رحمة  وتياأ�س من 
عزوجل باأن يرد لها ب�شرها مبتهلة �إىل ربها بقلب خا�شع، لتجد �هلل �شبحانه وتعاىل ينعم عليها با�شتعادة �لب�شر، 

حتى فوجئ من حولها باأنها ت�شري مبفردها دون معاونة �أحد. 
وقالت نفي�شة )�أم لثالث بنات و�بنني(: قدمت للحج لأول مرة، وكنت على يقني تام بف�شل وكرم ربي باأن يحقق 
�أب�شر  ب��الدي ومل  �ململكة قادمة من  �إىل  �ململكة، م�شيفة »ح�شرت  �إع��ادة ب�شري منذ و�شويل لأر���س  �أمنيتي يف 
�شيئا طيلة رحلتي، وكان هاج�شي �لوحيد و�أمنيتي باأن �أرى �مل�شاعر �ملقد�شة وبيت �هلل �حلر�م، وبعد وقويف ب�شعيد 
عرفات«.  وقالت »جلاأت �إىل �هلل �شبحانه وتعاىل، و�أحلحت عليه يف �لدعاء، وتيقنت �أن �هلل لن يرد دعائي، وكنت 
�أكر من قول يا رب �أنا جئتك ب�شرية، فاإن �شاء �هلل ترجع يل عيناي، ليكرمني �هلل تعاىل باإعادة ب�شري، فاحلمد 
هلل و�ل�شكر له على نعمته �لتي وهبني �إياها يف �أطهر �لبقاع، و�أف�شل �لأوقات فقد �أب�شرت من حويل ب�شعيد عرفات 
ور�أيت �حلجيج، وقد �أ�شبح �ملخيم �لذي �أقيم فيه يعج بالتهليل و�لتكبري بعد �أن ر�أوين �شاجدة هلل على هذه �لنعمة، 

ثم بد�أت �أ�شري على قدمي مبفردي«. 
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مل تتناول وجبة �ساخنة منذ 7 �سنوات 
ك�شفت �م�����ر�أة ب��ري��ط��ان��ي��ة ع��ن ���ش��ر �إط��الل��ت��ه��ا �ل��ن�����ش��رة و�ل�����ش��اب��ة 
و�شحتها �ملمتازة، وهو �أنها مل تتناول لأية وجبة طعام �شاخنة منذ 

7 �شنو�ت.
رينولدز،  ���ش��وز�ن  عن  �لربيطانية  م��ريور  د�يلي  �شحيفة  ونقلت 
قولها �إن �لتز�مها بتناول �لأطعمة غري �ملطبوخة، هو �شر �شحتها 
و�لن�شرة، بحيث يعتقد كل من ير�ها  �ل�شابة  و�إطاللتها  �جليدة 
 29 �حلقيقي  عمرها  �أن  ح��ني  يف  فقط  �لعمر  م��ن  �ل�16  يف  �أن��ه��ا 

عاماً.
و�حلبوب  و�لفاكهة  �خل�شار  �إل  تاأكل  ل  �أنها  رينولدز  و�أو�شحت 

و�لبذور �لنيئة وغري �ملطبوخة.
و�أقّرت باأنها تاأكل �لكثري من �لوجبات يومياً، ومن بني ما تتناوله 

ح�شاء بارد فيه �شبانخ و�أع�شاب وخ�ّس.
و�أكدت �أن كل ما تاأكله بارد وغري مطهو، م�شرية �إىل �أنها مل ت�شعر 
ب�شحة جيدة �إل عندما �عتمدت هذه �لطريقة �لغذ�ئية و�متنعت 
مدمنة  �شبه  كانت  �لتي  و�لد�شمة  �ل�شاخنة  �لوجبات  تناول  عن 

عليها عندما كانت يف �جلامعة.
�أ�شهر   6 �لهند  يف  ق�شت  ي��وم  تغرّي  �شيء  كل  �أن  رينولدز  وذك��رت 
بعد  نباتية  �أ�شبحت  �أنها  و�أو�شحت  �لعمر،  من  �ل�21  يف  وكانت 
�أن تتعّرف على �لنظام  عودتها وتدّربت لت�شبح معّلمة يوغا قبل 

�لغذ�ئي �لنيء وتعتمده منذ ذلك �حلني.
و�شّددت على �أنها �شرعان ما �كت�شفت فو�ئد هذ� �لغذ�ء، �لذي ز�د 
من طاقتها وتاألقها وقدرتها على �تخاذ �لقر�ر�ت وح�ّشن �شحتها 

وجعلها �أكر �إيجابية وو�شوحاً.

دجاج مزود مبراييل �سوئية
بد�أ مرّبو �لدجاج يف بريطانيا تزويدها طيورهم �لأليفة مبر�ييل 
وجتنيبها  �لليل،  يف  باأمان  �لطرق  عبور  على  مل�شاعدتها  �شوئية 

�لوقوع حتت �إطار�ت �ل�شيار�ت و�لدر�جات �لهو�ئية.
وق��ال��ت �شحيفة )���ش��ن��دي ت��ل��ي��غ��ر�ف(، �إن �ل��دج��اج �أ���ش��ب��ح �أح��دث 
جم��م��وع��ة ت��ر���ش��خ ل��ث��ق��اف��ة �ل��و���ش��وح �ل��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى �ل��ط��رق��ات يف 
�لهو�ئية  �لدر�جات  �لعام ور�كبي  �لقطاع  بريطانيا، بعد موظفي 

وتالميذ �ملد�ر�س.
مر�ييل  �لأل��ي��ف��ة  طيورهم  ُيلب�شون  �ل��دج��اج  م��رّب��ي  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
فلورية جديدة ت�شدر �شوء�ً، جرى ت�شميمها ب�شكل خا�س ل�شمان 
�شالمتها وجعلها مرئية بو�شوح من قبل �ل�شائقني يف �لأم�شيات 
�لدجاج  يقتنون  �لذين  �لربيطانيني  عدد  تز�يد  بعد  �خلريفية، 

كحيو�نات �أليفة.
)�أوم��ل��ي��ت(،  �شركة  ط��ورت��ه��ا  �مل��ر�ي��ي��ل  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
�ل��وردي  باللونني  �لع�شرية،  �ل��دج��اج  �أقفا�س  ب�شناعة  ة  �ملخت�شّ
��شرتلينياً  جنيهاً   12 بقيمة  �ل�شهر  هذ�  بيعها  وب��د�أت  و�لأ�شفر، 

للقطعة �لو�حدة.
بتطوير  بول، قوله قمنا  يوهان�س  �ل�شركة،  �ملدير يف  �إىل  ون�شبت 
�ملر�ييل �جلديدة بعد �أن تلقينا ��شتف�شار�ت كثرية ب�شاأنها من قبل 
�لنا�س �لذين يرّبون �لدجاج كحيو�نات �أليفة، ب�شبب حر�شهم على 

فاني�ضا �ضيفرن�س تلتهم جمموعة كبرية من �ضرطان البحر خلل وقت قيا�ضي �ضمن م�ضابقة اقيمت يف فلوريدا. )رويرتز(�شالمتها عند عبور �لطرقات لياًل .

هد�سون تطلق جمموعة 
مالب�س ريا�سية 

�أع��ل��ن��ت �مل��م��ث��ل��ة �لأم��ريك��ي��ة كايت 
هد�شون، عن �إطالق جمموعة من 
�ملالب�س �لريا�شية، �لتي �أكدت �أنها 

ترتديها طو�ل �ليوم.
ون��ق��ل م��وق��ع )ب��ي��ب��ول( �لأم��ريك��ي 
ع���ن ه��د���ش��ون ق��ول��ه��ا �إن���ه���ا ق���ّررت 
�إط������الق جم��م��وع��ة م���ن �مل��الب�����س 
تكون  �أن  لت  ف�شّ لأنها  �لريا�شية 
جم��م��وع��ت��ه��ا م���وؤل���ف���ة م���ن �أ���ش��ي��اء 

ترتديها هي طو�ل �ليوم.
و�أ�شافت ظن �جلميع �أنني �شاأختار 
�لأزياء �ملرتفة و�لف�شاتني �لأنيقة، 
وكر هم من يفعلون ذلك، لكنني 
�أردت �أن �أ�شل �إىل جمتمع �أكرب من 

�لن�شاء .
وت��اب��ع��ت ه����ذه م��الب�����س ري��ا���ش��ي��ة، 
�أعي�س بهذه  �أنا  �أم��اً  ولكن ب�شفتي 
�أك��ون على  �ملالب�س، فكم من م��رة 
�ل�����ش��ج��ادة �حل��م��ر�ء وك��م م��ن مرة 

�آخذ فيها �أولدي �إىل �ملدر�شة؟ .
وذك������رت �أن���ه���ا حت���ب ����ش���ر�ء ���ش��يء 
ممار�شة  عند  ت��رت��دي��ه  �أن  ميكنها 

�لريا�شة، ويف �أوقات �أخرى �أي�شاً.

روبن ويليامز يف 

)ليلة يف املتحف 3(
ي���ع���ود �ل��ن��ج��م �لأم�����ريك�����ي، روب���ن 
ول��ي��ام��ز، يف دور ت��ي��دي وزف��ل��ت  يف 
ليلة يف  �شل�شلة  �لثالث من  �جل��زء 

�ملتحف .
وذك���ر م��وق��ع )ه��ول��ي��ود ري��ب��ورت��ر( 
ي��ج��ري  وي��ل��ي��ام��ز  �أن  �لأم����ريك����ي 
�شل�شلة  �إىل  ل��ل��ع��ودة  م��ف��او���ش��ات 
�أفالم ليلة يف �ملتحف ، �لتي �شيبد�أ 
ت�����ش��وي��ر �جل����زء �ل��ث��ال��ث م��ن��ه��ا يف 
���ش��ب��اط/ف��رب�ي��ر �ل���ق���ادم، ع��ل��ى �أن 
�خلام�س  يف  �لأوىل  للمرة  يعر�س 
�لأول  ك����ان����ون  م����ن  و�ل���ع�������ش���ري���ن 

دي�شمرب من �لعام 2014.
ك��م��ا ي���ع���ود �ل��ن��ج��م ب���ن ���ش��ت��ل��ري يف 
دور حار�س �لأم��ن لري د�يلي  يف 
�جلزء �لثالث �لذي �شيتوىل �شون 

ليفي �إخر�جه.

ح�شد �لفيلم �لإمار�تي )علي( جائزة دولفني �لف�شية 
لالأفالم  ك��ان  مهرجان  يف  �مل��رم��وق��ة  دول��ف��ني  �ل�شيلفر 
�جلائزة  و�لتلفزيونية..لتكون  �ل�شينمائية  �لق�شرية 
����ش���ارة ف��ن��ي��ة ع��امل��ي��ة ج���دي���دة ت�����ش��اف �إىل ر���ش��ي��د دول���ة 
�ملحافل  خمتلف  يف  �ملتميز  �حل�شور  �شاحبة  �لإم���ار�ت 
�لتي  �جل��ائ��زة  بهذه  �لفيلم  ويعد  و�لعاملية.  �لإقليمة 
ن��ال��ه��ا ع��ن��و�ن��ا ل��دب��ي ل���وؤل���وؤة �لإم������ار�ت �ل��ت��ي حتت�شن 
جميع �ملكونات �لتي توؤهلها ل�شت�شافة �ك�شبو 2020 
وت�شعها مناف�شا قويا لك�شب �لتاأييد �لعاملي لحت�شان 
هذ� �ملعر�س �لعاملي. و�لفيلم علي هو �أحد �لأفالم �لتي 
�شممت مل�شاندة دبي ل�شت�شافتها �إك�شبو 2020 حيث 
للمكتب  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  خ��الل  عر�شه  مت 
و���ش��اه��ده   2012 ي��ون��ي��و  �شهر  يف  للمعار�س  �ل����دويل 
للمعلومات  �لدولية  �ل�شبكة  على  �لأ�شخا�س  ماليني 
وع��ل��ى م��نت رح���الت ط���ري�ن �لإم����ار�ت..وذل����ك يف �إط��ار 
 .2020 �ك�شبو  ل�شت�شافة  لدبي  ترويج  �لتي  �حلملة 
ويحكي �لفيلم ق�شة �لطفل �لإمار�تي �أحمد �لظهوري 
���ش��خ�����ش��ي��ة علي  ي��ج�����ش��د  �ل��ع�����ش��ر و ه���و  �ل�����ش��ن��و�ت  ذي 
�لتاريخ  ب��ني  جتمع  رحلة  يف  مب�شاهديه  يطوف  �ل��ذي 
و�حلد�ثة �لتي متيز دبي مرور� مبختلف �ملر�حل �لتي 

طفال.. ك��ان  عندما  علي  جد  موطن  �لإم���ارة  �شهدتها 
فيما ي�شتعيد معه مفرد�ت ذلك �لع�شر �لتي تتمثل يف 
ينتقل  ثم  �للوؤلوؤ  ل�شتخر�ج  و�لغو�س  �لأ�شماك  �شيد 
�لتزلج  �أحذية  مرتديا  دبي  مدينته  �ىل  م�شاهديه  مع 
�أنها  �ىل  وي�شري  و�ل��دول��ة  �ملدينة  وي��ط��وف  �ل�شاطئية 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات يف  �أه���م  �أه��ب��ة �ل���ش��ت��ع��د�د ل�شت�شافة  ع��ل��ى 
�ملثري  �لكبري  �ملعر�س  مثل  �لإم���ار�ت  �إن  �لعامل..قائال 
ويعود �إنتاج هذ� �لفيلم �لق�شري مع بقية �لأفالم �لتي 
تتعلق بدعم دبي ل�شت�شافة �ك�شبو 2020 ..�إىل فريق 
�ل�شلحفاة  فيلم  �أنتج  �ل��ذي  �مل�شوؤول  �لإم��ار�ت��ي  �لإنتاج 
و�لذي عر�س يف جناح �لإمار�ت خالل م�شاركة �لدولة 
بعدة جو�ئز.  وف��از   2012 كوريا  يو�شو يف  يف معر�س 
�إىل  وط��ن��ه  ق�شايا  يحمل  �لإم����ار�ت  �ب��ن  ظهر  ومثلما 
حيث  �لفيلم  هذ�  يف  حا�شرة  �لدولة  �بنة  كانت  �لعامل 
�ل��ذي  �لأخ���ت �ل�شغرية لأح��م��د �لظهوري  ���ش��ارة  ب��رزت 
موهبتها  خ���الل  م��ن  ل��ت�����ش��ارك��ه  ع��ل��ي  �شخ�شية  ج�����ش��د 
�لتمثيلية هذه �ملهمة يف �لرتويج لدبي و دولة �لإمار�ت 
عامة. وخطف علي و�شارة يف هذ� �لفيلم �لذي �نتجته 
لإك�شبو  �لعليا  �للجنة  ل�شالح  ��شو�شيات�س  �أند  فالكون 

دبي 2020 .

فيلم يحكي ق�سة »دبي التاريخ واحلداثة« يح�سد جائزة �سيلفر دولفني

مامي بيالك كادت تفقد.. يدها 
رفعت �ملمثلة �لأمريكية مامي بياليك دعوى بعد مرور قر�بة �ل�شنة على تعّر�شها حلادث خطري يف لو�س �أجنل�س، 

ز�عمة �أن �إ�شابتها يومها كادت تفقدها يدها.
و�أفادت و�شائل �إعالم �أمريكية �أن �ملمثلة ��شتهرت باأدو�رها يف م�شل�شالت عدة �أبرزها م�شل�شل بلو�شوم ، رفعت 

دعوى ق�شائية �شد �شائق �ل�شيارة �لتي �شدمت �شيارتها، و�ل�شركة �لتي ��شتوؤجرت منها تلك �ل�شيارة، ز�عمة 
�أن �إ�شاباتها كادت تفقدها يدها �ليمنى �إثر ت�شّرر �لع�شب �لرئي�شي فيها �إىل جانب ت�شّرر �إبهامها �لأمين. 
لول  تتقا�شاه،  �أن  يفرت�س  كان  �ل��ذي  �لر�تب  تت�شمن  مالية غري حم��ّددة  بتعوي�شات  بياليك  وتطالب 

�إ�شابتها، عن ت�شوير حلقات �أحد م�شل�شالتها.
ي�شار �إىل �أن حادث بياليك كان مع �شيارة فيها �شياح من ت�شيلي، وقيل يومها �إن �لدماء �شالت يف كل مكان 

جّر�ء �إ�شابة يف يد �ملمثلة �لأمريكية، حتى �أن �أحد �مل�شادر قال �إن �أحد �أ�شابعها كان �شبه مبتور.
�شي   بي  �أن  �شبكة  على  بلو�شوم   م�شل�شل  �أب��رزه��ا  ع��دة  م�شل�شالت  يف  ب��اأدو�ره��ا  ��شتهرت  �ملمثلة  �أن  يذكر 
�أ�س ، و�لذي ر�شحت من خالله  �لأمريكية، وم�شل�شل ذي بيغ بانغ ثيوري  �لفكاهي على �شبكة �شي بي 

جلائزة �إميي عن فئة �أف�شل ممثلة يف م�شل�شل كوميدي .


