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العني ينتف�ص اأمام الأ�سود بخم�سة 
اأهداف وجيان يرق�ص مع ال�سباك 

عربي ودويل

ن�سف مليون �سخ�ص ا�ستفادوا من 
اأ�ساحي الهالل الأحمر الإماراتي

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

احل�ساد الّدامي يف العراق.. اأو ع�رشيّة 
املوت على �سفاف دجلة والفرات..!

•• جدة-وام:

نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  �أول  �لفريق  �جرى 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل  م��ب��اح��ث��ات م��ع خ���ادم �حل��رم��ني �ل�شريفني 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن 
ملك  �حل�شني  بن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  وجاللة  �ل�شقيقة 
�ململكة �لأردنية �لها�شمية �ل�شقيقة تركزت حول �لتطور�ت 
وبحث  �لدولية  �ل�شاحة  وم�شتجد�ت  �ملنطقة  يف  �لر�هنة 

عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. 
ج���اء ذل���ك خ���الل جل�شة �مل��ب��اح��ث��ات �ل��ت��ي ع��ق��دت �م�����س يف 
و�لتعاون  و�لتن�شيق  �لت�شاور  �ط��ار  يف  بجدة  �مللكي  �لق�شر 
�مل�����ش��رتك ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�ململكة 
�للقاء  خ��الل  وج��رى  �لأردن.  ومملكة  �ل�شعودية  �لعربية 
و�لدولية  �لإقليمية  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لأح����د�ث  جممل  بحث 
وتبادل وجهات �لنظر حول عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام 
�مل�����ش��رتك و����ش��ت��ع��ر����س �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة لإح����الل �ل�شلم 

و�لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة. 
)�لتفا�شيل �س2(

   

خليفة ي�سدر مر�سوما بنقل نائب الرئي�س التنفيذي بهيئة الأوراق 
املالية لهيئة التاأمني وتعيينه مديرا عاما لها بدرجة وكيل وزارة

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
دروي�����س  عبيد  �إب��ر�ه��ي��م  �شعادة  بنقل  �إحت��ادي��ا  مر�شوما  �هلل  حفظه 
�إىل  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  بهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �لزعابي 

هيئة �لتاأمني وتعيينه مدير� عاما لها بدرجة وكيل وز�رة.

حممد بن را�سد يعني �ساحي خلفان 
نائبا لرئي�س ال�سرطة والأمن العام 

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
دبي  لإم����ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل  رع���اه  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
لرئي�س  نائبا  متيم  خلفان  �شاحي  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ايل  بتعيني  مر�شوما 
�ل�شرطة و�لأمن �لعام يف دبي. وقد �أكد �شموه تقديره ل�شخ�س �لفريق 
حب  يف  و�لتفاين  و�لنتماء  للولء  منوذجا  يعد  �ل��ذي  خلفان  �شاحي 
�لوطن وخدمته و�ل�شهر على �أمنه و�شالمته وللدور �لكبري �لذي لعبه 
يف  �شاهمت  وفعالة  متكاملة  �أمنية  منظومة  �إر���ش��اء  يف  خلفان  �لفريق 
�ملجتمعي ومكنت من توفري  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  �أعلى معدلت  حتقيق 
�ملناخ �لآمن و�مل�شتقر و�لذي يعترب من �أهم مقومات �لنه�شة �ل�شاملة.  حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع خادم �حلرمني وعاهل �لأردن بجدة   )و�م(

تركزت حول التطورات الراهنة يف املنطقة وم�ستجدات ال�ساحة الدولية 

حممد بن زايد يجري مباحثات ثالثية يف جدة مع خادم احلرمني وعاهل الأردن

باري�س ت�ستدعي �سفري اأمريكا ب�ساأن 
التج�س�س على �سبعني مليون فرن�سي

•• القاهرة-وكاالت:

�شحايا  ح�شيلة  �رت��ف��اع  �مل�شرية  �ل�شلطات  �أعلنت 
مبحافظة  لالأقباط  كني�شة  على  �لإره��اب��ي  �لهجوم 
�جل����ي����زة، ب��ي��ن��م��ا ب�������د�أت �أج����ه����زة �لأم�������ن م��الح��ق��ة 

�ملهاجمني.
وقال �أحمد �لأن�شاري، رئي�س هيئة �لإ�شعاف، �إن عدد 
�لقتلى بلغ �أربعة �أ�شخا�س، بينهم طفلتان، و�أن عدد 

�مل�شابني 17 �شخ�شا.
و�أد�ن رئي�س �حلكومة، حازم �لببالوي، �لهجوم �لذي 
بو�شفه  �ل���ور�ق  مبنطقة  �ل��ع��ذر�ء  كني�شة  ��شتهدف 
�إن  بيان  �لببالوي يف  وق��ال  �إجر�ميا خ�شي�شا.  عمال 
مثل تلك �لأفعال �لنكر�ء لن تنجح يف �لتفريق بني 

عن�شري ن�شيج �لوطن م�شلميه وم�شيحييه.
تبذل  �لأم��ن��ي��ة  �جل��ه��ات  �أن  �حلكومة  رئي�س  و�أع��ل��ن 
ح��ال��ي��ا ج��ه��ود� لك�شف م��الب�����ش��ات �حل����ادث و���ش��رع��ة 

�لقب�س على مرتكبيه.
ويف �لهجوم، �أطلق م�شلحون جمهولون �لنار ب�شورة 

ع�شو�ئية على �أ�شخا�س كانو� يغادرون �لكني�شة.
م�شلحني  عن  بحث  حملة  �مل�شرية  �ل�شرطة  وت�شن 

��شتهدفو� م�شاركني يف حفل زو�ج قبطي �مام كني�شة 
�لمنية  �لقو�ت  من  عنا�شر  و�نت�شرت   . �لقاهرة  يف 
حول �لكني�شة �لتي �خرتق �لر�شا�س جدر�نها. وقد 

جتمعت ن�شاء يرتدين �ل�شود �مام مدخل �لكني�شة.
و�ح���د�ه���ن ت��دع��ى ل��ي��ل��ى ج��رج�����س وه���ي مم��ر���ش��ة يف 
من  ب��ال��ق��رب  تقيم  �ل��ع��م��ر  م��ن  و�ل��ث��الث��ني  �لتا�شعة 
ي��ات��ون  �لن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ق��ال��ت  �لكني�شة، 

ليقتلوننا د�خل كنائ�شنا.
�لهجوم،  �لعمر يف هذ�  �لثامنة من  وقتلت طفلة يف 
وهو �لول �لذي ي�شتهدف �لقباط يف �لعا�شمة منذ 
متوز   3 يف  مر�شي  حممد  �ل�شالمي  �لرئي�س  ع��زل 

يوليو.
فجر  ب���ي���ان  يف  �مل�����ش��ري��ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  وق���ال���ت 
بخارية  در�ج���ة  على  ملثمني  �شخ�شني  �ن  �لث��ن��ني 
�ثناء  �ل�شخا�س  من  عدد  على  �لنار  �حدهما  �طلق 
خروجهم من حفل زفاف بكني�شة �لعذر�ء يف منطقة 

�لور�ق يف �شمال �لقاهرة �لكربى.
�لبالد  عرب  مل�شيحيني  وممتلكات  كنائ�س  وتعر�شت 
بتاأييد  �لق��ب��اط  يتهمون  مت�شددين  م��ن  لهجمات 

عزل مر�شي.

•• باري�س-وكاالت:

�أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ف��رن�����ش��ي ل����ور�ن فابيو�س 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ف��ور� �شفري  ��شتدعى  �أن��ه  �لثنني 
يف ب��اري�����س �إث���ر ���ش��دور م��ع��ل��وم��ات تفيد ب���اأن وك��ال��ة 
تن�شت  بعمليات  قامت  �لأم��ريك��ي��ة  �لقومي  �لأم���ن 
مكثفة �شملت ع�شر�ت ماليني �لت�شالت يف فرن�شا 
ون�شرتها �شحيفة لوموند �لفرن�شية بعددها �ل�شادر 

�م�س.
�أوروبي  وقال فابيو�س فور و�شوله حل�شور �جتماع 
يف لوك�شمربوغ لقد ��شتدعيت فور� �شفري �لوليات 
وز�رة  يف  �ل�����ش��ب��اح  ه���ذ�  �شي�شتقبل  �ل����ذي  �مل��ت��ح��دة 

�خلارجية.
ونقلت عنه وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية قوله �إن هذ� 
�لنوع من �ملمار�شات بني �حللفاء �لذي يحمل جانبا 
من �مل�س باحلياة �ل�شخ�شية �أمر غري مقبول باملرة.

�أن��ه لن  �أ�شرع وقت من  �أن��ه يجب �لتاأكد يف  و�أ�شاف 
�أن باري�س قد  �إعادة مثل هذه �ملمار�شات، مبينا  تتم 
تفاعلت حتى �لآن مع هذه �مل�شاألة، لكنه �أ�شاف من 

�لو��شح �أنه علينا �لذهاب بعيد�.
ك�شف  ب��ع��د  �ل��ف��رن�����ش��ي،  �ل��وزي��ر  ت�شريحات  وج����اءت 
�ل��ق��وم��ي  �لأم�����ن  وك���ال���ة  �أن  ع���ن  ل��وم��ون��د  �شحيفة 
�لأمريكية �عرت�شت �أكرث من �شبعني مليون �ت�شال 

يف فرن�شا.
وقالت �ل�شحيفة، بعددها �ل�شادر �لثنني، �إن وثائق 
�لقومي  �لأم��ن  بوكالة  �ل�شابق  �ملوظف  عنها  ك�شف 
�لأمريكية، �إدو�رد �شنودن، يف يونيو حزير�ن �ملا�شي، 
�أن��ه مت  �أظهرت  ن�شخة منها،  لوموند على  وح�شلت 
��شتهد�ف فرن�شا �لتي متتلك �ليوم �أدلة د�مغة على 

��شتهد�ف م�شاحلها ب�شكل دوري.
و�أ�شارت لوموند �إىل �أنه وفقاً للوثائق، فقد مت جمع 
جانب  من  لفرن�شيني  هاتفي  بيان  مليون   70.3
وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكية يف غ�شون ثالثني 
يوما، خالل �لفرتة �ملمتدة من 10 دي�شمرب كانون 

�لأول 2012 �إىل 8 يناير كانون �لثاين 2013.
�لتقنيات  ل  تف�شّ �لوثائق  هذه  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
على  �شرعية  غ��ري  بطريقة  ل��الط��الع  �مل�شتخدمة 
معلومات �شرية �أو على �حلياة �خلا�شة للفرن�شيني.

عنا�شر من �جلي�س �حلر ينظرون �ىل مقاتلة حتلق فوق مدينة حم�س  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل��ط��ري�ن �حل��رب��ي للنظام  ���ش��ن 
�ل�����ش��وري غ�����ار�ت ج��وي��ة مكثفة 
على عدة مدن ومناطق يف ريف 
دم�������ش���ق و����ش���ط ع��م��ل��ي��ات ن����زوح 
�لق�شف، وذل��ك  ل��الأه��ايل ج��ر�ء 
ق��و�ت  ي��وم��ني م��ن �شيطرة  ب��ع��د 
تاميكو،  ح��اج��ز  ع��ل��ى  �مل��ع��ار���ش��ة 
�أك��رب حو�جز ق��و�ت �لنظام  �أح��د 
ب���ال���غ���وط���ة �ل�����ش��رق��ي��ة و�مل���دخ���ل 

�لرئي�شي باجتاه دم�شق.
�ل��ط��ري�ن  �إن  ���ش��ام  �شبكة  وق��ال��ت 
�حلربي �شن غار�ت على منطقة 
ح���اج���ز جم��م��ع ت��ام��ي��ك��و ج��ن��وب 
عنيف  تز�منا مع ق�شف  دم�شق، 
و�ملدفعية  �ل�شو�ريخ  بر�جمات 
�لثقيلة على مدن وبلد�ت �ملليحة 
وعلى  ود�ري���ا  �ل�شام  ومع�شمية 
�ل�شرقية  بالغوطة  مناطق  ع��دة 

يف ريف دم�شق.
وقال �لنا�شط �لإعالمي يف ريف 
دم�����ش��ق ب����ر�ء ع��ب��د �ل��رح��م��ن �إن 
خم�س  �شهدت  �ل�شرقية  �لغوطة 
غ����ار�ت ج��وي��ة م��ن��ذ ���ش��ب��اح �م�س 
. و�أف�����اد ب����اأن ع�����ش��ر�ت �ل��ق��ذ�ئ��ف 
�لغوطة،  ��شتهدفت  و�ل�شو�ريخ 
ع�شر�ت  �شقوط  ع��ن  �أ���ش��ف��ر  مم��ا 
�ل�����ش��ح��اي��ا ب���ني ق��ت��ي��ل وج���ري���ح، 
وف����ق ق���ول���ه. وب��ي��ن��م��ا ق����ال عبد 
�ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  �إن  �ل��رح��م��ن 
ل��الأه��ايل  ن����زوح  ع��م��ل��ي��ات  ت�شهد 
جر�ء �لق�شف �ملتو��شل، �أفاد باأن 

�لم��������ريك��������ي ج���������ون ك���������ريي يف 
ب���اري�������س مم���ث���ل���ني ع����ن ج��ام��ع��ة 
�لعربية متهيد� لجتماع  �لدول 
جم����م����وع����ة �������ش�����دق�����اء ����ش���وري���ا 
�مل��ق��رر �ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء يف لندن 
�ملعار�شة  فيه  �شت�شارك  و�ل���ذي 

�ل�شورية.
وك�����ان �مل���وف���د �ل������دويل �خل��ا���س 
�ىل �شوريا �لخ�شر �لبر�هيمي 
�ع���ل���ن �م�������س م����ن �ل���ق���اه���رة �ن 
�ىل  �ل���ه���ادف  جنيف2-  م��وؤمت��ر 
و���ش��ع ح���د ل���ن���ز�ع م�����ش��ت��م��ر منذ 
�كرث من ثالثني �شهر� ل ميكن 
م��ع��ار���ش��ة  دون  م���ن  ي��ن��ع��ق��د  �ن 
مقنعة، يف ��شارة �ىل �لنق�شامات 
�ملعار�شة  د�خل �شفوف  و�لرتدد 
موؤمتر  ح��ول  �شيما  ل  �ل�شورية، 
ج���ن���ي���ف. وو�����ش����ل �لب���ر�ه���ي���م���ي 
�ط��ار جولة  �لعر�ق يف  �م�س �ىل 
�ل�شبوع  ه��ذ�  �شت�شمل  �قليمية 
دم�����ش��ق وط����ه����ر�ن وت���ه���دف �ىل 

تعبيد �لطريق �مام جنيف2-.
وحتدث ع�شو �لئتالف �لوطني 
لقوى �لثورة و�ملعار�شة �ل�شورية 
����ش���وؤ�ل  ع���ل���ى  رد�  ن�������ش���ار  ���ش��م��ري 
لوكالة فر�ن�س بر�س عن �شغط 
دويل كبري على �ملجل�س �لوطني 
�ل�������ش���وري، �ح����د �ب�����رز م��ك��ون��ات 
من  م��وق��ف��ه  لتغيري  �لئ���ت���الف، 
م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف، ب��ع��د �ن �ع��ل��ن 
ي�شارك يف �ي مفاو�شات  �نه لن 
بنظام  �لط���اح���ة  ت�شمن  مل  م��ا 

�لرئي�س ب�شار �ل�شد.

�سغوط على املعار�سة حل�سور جنيف 2 والأ�سد يوؤكد �سعيه للرت�سح جمددا!

نزوح من املليحة وق�سف عنيف على ريف دم�سق 

�لثو�ر متكنو� من �إحباط عملية 
هجوم للجي�س �لنظامي مبدينة 

مع�شمية �ل�شام بريف دم�شق.
وط��ب��ق��ا مل��ا ق��ال��ه ن��ا���ش��ط��ون، فقد 
ق�������ش���ف���ت �ل������ق������و�ت �ل���ن���ظ���ام���ي���ة 
مدينتي د�ريا وج�شرين يف ريف 

دم�شق بر�جمات �ل�شو�ريخ.
ويف �لعا�شمة دم�شق، قالت �شبكة 
�شام �إن جي�س �لنظام ق�شف حي 
و�شط  �لثقيلة  ب��امل��دف��ع��ي��ة  ب���رزة 
����ش��ت��ب��اك��ات م��ي��د�ن��ي��ة ب��ني �أف���ر�د 
�جلي�س �حلر و�لقو�ت �لنظامية. 
و�أ�شافت �أن مدينة قلعة �حل�س 

للق�شف  تعر�شت  حم�س  بريف 
ب���امل���دف���ع���ي���ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة وق���ذ�ئ���ف 
�ل����ه����اون، يف ح���ني ت��ع��ر���س حي 
مدفعي  لق�شف  بحم�س  �لوعر 

و�شف ب�"�لعنيف".
�ل�شوري  �لرئي�س  ق��ال  �شيا�شيا 
�أي  ي�����رى  �ن�����ه ل  ب�������ش���ار �ل�����ش����د 
لالنتخابات  تر�شحه  م��ن  م��ان��ع 
�ل���رئ���ا����ش���ي���ة �ل�������ش���وري���ة �مل��ق��ب��ل��ة 

�ملتوقعه يف عام 2014 .
قناة  مع  مقابلة  يف  �ل�شد  وق��ال 
�ل��ت��ي ن�شرت  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ي��ادي��ن 
م��ق��ت��ط��ف��ات م��ن��ه��ا ���ش��خ�����ش��ي��ا ل 

ت��ر���ش��ح��ي  م����ن  م����ان����ع  �ي  �أرى 
لالنتخابات �لرئا�شية �ملقبلة.

يف �لوقت ذ�ته تتكثف �لت�شالت 
�لدبلوما�شية بني �لدول �لعربية 
و�لغربية �لع�شاء يف "جمموعة 
��شدقاء �شوريا" �لثنني يف لندن 
�ر�شية  لع���د�د  �شعيا  وب��اري�����س، 
ح��ول  جنيف2-  مل��وؤمت��ر  متينة 
ت�شرين   23 يف  �مل��ح��دد  ���ش��وري��ا 
�ل����ث����اين ن���وف���م���رب، ول��ت�����ش��ع��ي��د 
�ل�شغوط على �ملعار�شة �ل�شورية 

�ملرتددة حول ح�شور �ملوؤمتر.
وي����ل����ت����ق����ي وي����������زر �خل����ارج����ي����ة 

املتورطني يالحق  والأمن  مب�سر  كني�سة  على  الهجوم  يف  قتلى  �سقوط اأربعة �سواريخ على �سرق 4 
ال�سورية الأرا�سي  من  لبنان 

•• بعلبك-ا ف ب:

بعد ظهر  �ربعة �شو�ريخ  �شقطت 
�م�س �لثنني على مدينة �لهرمل 
يف �شرق لبنان، م�شدرها �لر��شي 
�ف��اد م�شدر  ما  بح�شب  �ل�شورية، 

�مني وكالة فر�ن�س بر�س.
وق�������ال �مل���������ش����در �ط���ل���ق���ت �رب���ع���ة 
�ل�شورية  �لر����ش��ي  م��ن  �شو�ريخ 
مدينة  يف  متفرقة  مناطق  على 
تبعد حو�ىل ع�شرة  �لتي  �لهرمل 
كيلومرت�ت عن �حلدود �للبنانية 
�ل�������ش���وري���ة، ومل ي��ف��د ع���ن وق���وع 

��شابات.
وتعر�شت �لهرمل ومناطق �خرى 
على  �ليها  ينظر  لبنان  ���ش��رق  يف 
نطاق و��شع على �نها معقل حلزب 
من  متكررة  دفعات  ل�شقوط  �هلل، 
�ل�شو�ريخ خالل �ل�شهر �لخرية 
ت���ب���ن���اه���ا مب���ع���ظ���م���ه���ا م���ق���ات���ل���ون 

معار�شون للنظام �ل�شوري.

ع���������س����رات ال���ق���ت���ل���ى يف 
ال�����س��ودان بجنوب  هجمات 

•• جوبا-ا ف ب:

�علنت بعثة �لمم �ملتحدة �لثنني 
�ن �لهجمات على عدة قرى �لحد 
يف  �مل�شطربة  جونقلي  ولي���ة  يف 
�شرق جنوب �ل�شود�ن �وقعت عدد� 
ك���ب���ري� م���ن �ل��ق��ت��ل��ى و�جل���رح���ى، 
هوية  ح��ول  حتقق  �نها  مو�شحة 
�ملهاجمني. وحملت �شلطات جنوب 
�ل�شود�ن �ملقاتلني �ملو�لني للزعيم 
�ملتمرد �ملناه�س للحكومة ديفيد 
�لقتل  �ع��م��ال  م�شوؤولية  ي��او  ي��او 
قتيال   78 ���ش��ق��وط  �ىل  م�����ش��رية 
يف �ل��ه��ج��م��ات �ل��ت��ي وق��ع��ت �لح��د 
ع��ل��ى ق���رى د�ئ�����رة ت��وي��ك �ي�����ش��ت. 
وقالت بعثة �لمم �ملتحدة يف بيان 
�ع��د�د  ع��ن  ����ش��ف��رت  �لهجمات  �ن 

كربى من �لقتلى و�جلرحى.
 و�ر�شل جهاز �مل�شاعدة �لن�شانية 
م��روح��ي��ة  �مل���ت���ح���دة  �لمم  ل�����دى 

لجالء �جلرحى.

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    05:01            
الظهر.......    12:07  
الع�رص........   03:30   
املغرب.....   05:51  

الع�ساء......   07:21

اأهال 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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هيئة تنمية املجتمع بدبي تطلق م�سروع �سي دي ايه �ستور يف جيتك�س
�لجتماعية ود�ئرة �لأر��شي و�لأمالك و�لد�ئرة �لقت�شادية.

كما �شيتيح جمموعة و��شعة من �خلدمات �لذكية للباحثني �لجتماعني 
وموظفي �لهيئة وتطبيقات خم�ش�شة لرب�مج �لرعاية و�لدعم �لجتماعي 
ومو�د تثقيفية وتوعوية حول حمالت �لهيئة تنا�شب �لفئات �ملخاطبة. من 
للباحثني  ذكية  ��شتمارة  �م�س  �ملجتمع  تنمية  هيئة  �أطلقت  �أخ��رى  جهة 

و�مل�شرفني على در��شة �حلالت �لجتماعية.
وت�����ش��م��ح ����ش��ت��م��ارة �ل��در����ش��ة �ل�����ش��ام��ل��ة ل��ل��م��ن��اف��ع �لج��ت��م��اع��ي��ة للباحثني 
�لجتماعيني در��شة �لو�شع �لجتماعي عند �لزيارة �مليد�نية للمتعاملني 
..ويعتمد  �لبيانات  �ل�شاملة فور جمع  �لدر��شة  يف منازلهم و�لنتهاء من 
و�لت�شحيح  �لذكية  �لن�شية  �مل��ح��اك��اة  تقنية  على  رئي�شي  ب�شكل  �لنظام 
�لتلقائي لإمتام �لدر��شة ملختلف �حلالت على تنوع �حتياجاتها ..كما يوفر 

خا�شية �حل�شاب �لتلقائي ملبلغ �ملنفعة بناء على �ملعلومات �ملتوفرة.

�شمن  بالرعاية  �مل�شتهدفة  للفئات  �إ�شافية  ت�شهيالت  وتقدمي  �ملجتمع 
�إىل  �ل��و���ش��ول  �لهيئة  لعمالء  �لتطبيق  ويتيح  �لهيئة.  وخ��دم��ات  ب��ر�م��ج 
خدماتها ب�شكل مبا�شر من �أي هاتف ذكي �أو جهاز لوحي يف كل وقت ومن 
�أي مكان وذلك لتقدمي طلبات للخدمات �لجتماعية �لتي توفرها �لهيئة. 
ويحتوي �لتطبيق على مو�د �إعالمية متاحة جلميع �مل�شتخدمني وبحوث 
ودر��شات �جتماعية ت�شكل مرجعا لأغر��س �لبحث �لجتماعي ومعلومات 
عن م�شتجد�ت و�أخبار �لهيئة بالإ�شافة �إىل قارئ لرتميز �ل� كيو �آر . و�أكد 
�شعادة خالد �لكمده �ملدير �لعام لهيئة تنمية �ملجتمع �أهمية �لتحول �إىل 
خدمات ذكية تتنا�شب مع �لتطور�ت �ل�شريعة �لتي ي�شهدها جمتمع دولة 
�لإمار�ت وهو ما ��شت�شرفته مبادرة �حلكومية �لذكية �لر�مية ب�شكل �أ�شا�شي 
�إىل �ل�شتجابة ب�شرعة للمتغري�ت و�بتكار حلول لكافة �لتحديات وت�شهيل 
�شر�ئح  خمتلف  م��ع  �لتو��شل  �إن  وق��ال  �شعادتهم.  وحتقيق  �لنا�س  حياة 

ت�شعى  �لتي  �ملجتمع  تنمية  لهيئة  �لرئي�شية  �لركائز  �أح��د  ي�شكل  �ملجتمع 
�إىل تذليل جميع �لعو�ئق �لتي من �شاأنها تاأخري �لتو��شل بينها وعمالئها 
�إلكرتونيا  �ملمكنة �شو�ء  �لتو��شل  ..حيث تعمل على تطوير جميع قنو�ت 
�لتو��شل  �أو عرب �لهو�تف و�لأجهزة �لذكية مبا يتيح لهم  عرب �لإنرتنت 
و��شتف�شار�تهم.  طلباتهم  وتقدمي  مكان  �أي  وم��ن  وق��ت  �أي  يف  �لهيئة  مع 
توفر  و��شعة  �شتور حزمة  �يه  دي  �شي  �لأوىل من تطبيق  �ملرحلة  وتوؤمن 
�لهيئة م�شدر� هاما للمعلومات  �ملقدمة لعمالء  �إىل �خلدمات  بالإ�شافة 
و�إح�����ش��اء�ت  در����ش��ات  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  م��ن  �لجتماعيني  �لباحثني  ميكن 
�لهيئة و�لطالع على جميع �مل�شتجد�ت يف هذ� �ل�شاأن حيث تعتزم تعزيز 
ل��الأب��ح��اث و�ل��در����ش��ات  �إ���ش��اف��ة مكتبة متكاملة  �لبحث م��ن خ��الل  م���و�رد 
�ل��دو�ئ��ر  م��ع  ربطا  مر�حله  �كتمال  بعد  �لتطبيق  و�شيوفر  �لجتماعية. 
�ل�شوؤون  وز�رة  ذلك  يف  مبا  �ملجتمع  بخدمة  �ملعنية  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 

•• دبي-وام:

جيتك�س  معر�س  يف  م�شاركتها  خ��الل  �ليوم  �ملجتمع  تنمية  هيئة  �أطلقت 
للتقنية �ملنعقد حاليا يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س وي�شتمر 
تطوره  تطبيق  وهو  �شتور  �يه  دي  �شي  م�شروع  �جل��اري  �أكتوبر   24 حتى 
وت�شهيل  �ملجتمع  م��ن  ممكنة  �شريحة  �أك��رب  �إىل  �ل��و���ش��ول  بهدف  �لهيئة 

ح�شولهم على خدمات �لهيئة و�ملعلومات �لتي توفرها.
مع  ي��ت��و�ف��ق  ب�شكل  �شتور  �ي��ه  دي  �شي  �جل��دي��د  �لتطبيق  تطوير  و�شيتم 
من�شات �أندرويد جيلي بينز فما فوقها و�لأجهزة �للوحية تابليت�س ونظام 
�آي �أوه ��س لأجهزة �آي باد و �آي فون بالإ�شافة �إىل من�شة بالك بريي يف 
ظل مبادرة حكومة دبي للتحول نحو حكومة ذكية ويف �إطار ��شرت�تيجية 
فئات  لكافة  �لتوعية  خ��دم��ات  ت��وف��ري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ملجتمع  تنمية  هيئة 

تركزت حول التطورات الراهنة يف املنطقة وم�ستجدات ال�ساحة الدولية 
حممد بن زايد يجري مباحثات ثالثية يف جدة مع خادم احلرمني وعاهل الأردن

•• جدة-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �ج���رى 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة م��ب��اح��ث��ات مع 
�مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم 
�شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك 
عبد�لل�ه  �مللك  وجاللة  �ل�شقيقة 
�ململكة  ملك  �حل�شني  ب��ن  �ل��ث��اين 
�لأردن�����ي�����ة �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة �ل�����ش��ق��ي��ق��ة 
ت��رك��زت ح��ول �ل��ت��ط��ور�ت �لر�هنة 
�ل�شاحة  وم�شتجد�ت  �ملنطقة  يف 
�لق�شايا  �لدولية وبحث عدد من 
ذلك  �مل�شرتك. جاء  �لهتمام  ذ�ت 
خ�����الل ج��ل�����ش��ة �مل���ب���اح���ث���ات �ل��ت��ي 
ع���ق���دت �م�������س يف �ل��ق�����ش��ر �مل��ل��ك��ي 
و�لتن�شيق  �لت�شاور  �ط��ار  يف  بجدة 
و�ل����ت����ع����اون �مل�������ش���رتك ب����ني دول����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
�لعربية �ل�شعودية ومملكة �لأردن. 
وجرى خالل �للقاء بحث جممل 
�لإقليمية  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لأح����د�ث 
و�ل��دول��ي��ة وت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر 
ح�����ول ع�����دد م����ن �ل���ق�������ش���اي���ا ذ�ت 

�لإمار�ت �ملعني لدى �ململكة حممد 
ك��م��ا ح�شره   . �ل��ظ��اه��ري  ���ش��ع��ي��د 
رئي�س  دول��ة  �لأردين  �جلانب  من 
�لدكتور  �لها�شمي  �مللكي  �لديو�ن 
م�شت�شار  ومعايل  �لطر�ونة  فايز 
ج�����الل�����ة �مل�����ل�����ك م�����ق�����رر جم��ل�����س 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ات �ل�������وط���ن���ي ع���ب���د�هلل 
وريكات. وكان �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان قد و�شل يف وقت 
عبد�لعزيز  �مللك  مطار  �ىل  �شابق 
يف جدة يف زيارة للمملكة �لعربية 
 . و�ح��د  يوما  ت�شتغرق  �ل�شعودية 
وكان يف ��شتقبال �شموه.. �شاحب 
بن  �شلمان  �لأم���ري  �مللكي  �ل�شمو 
�لعهد  ويل  �آل�����ش��ع��ود  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
�ل�شمو  و�شاحب  �ل�شعودي  �لدفاع 
�مل���ل���ك���ي �لأم�������ري خ���ال���د �ل��ف��ي�����ش��ل 
ب����ن ع���ب���د�ل���ع���زي���ز �أم������ري م��ن��ط��ق��ة 
م��ك��ة �مل���ك���رم���ة و����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و 
ب���ن �شلطان  ب��ن��در  �مل��ل��ك��ي �لأم�����ري 
رئي�س  ���ش��ع��ود  �ل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن 
�ل�شتخبار�ت �لعامة �لأمني �لعام 
�ل�شعودي  �لوطني  �لأم��ن  ملجل�س 
وع������دد م����ن ك���ب���ار �مل�������ش���وؤول���ني يف 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

�له��ت��م��ام �مل�����ش��رتك و����ش��ت��ع��ر����س 
�جل�������ه�������ود �مل������ب������ذول������ة لإح���������الل 
�ل�����ش��ل��م و�لأم������ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف 
�ل��ل��ق��اء �شاحب  �مل��ن��ط��ق��ة. ح�����ش��ر 
بن  �شلمان  �لأم���ري  �مللكي  �ل�شمو 
�لعهد  ويل  �شعود  �آل  عبد�لعزيز 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
�ل�شمو  و�شاحب  �ل�شعودي  �لدفاع 
بن  �لفي�شل  خ��ال��د  �لم���ري  �مللكي 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �أم�����ري م��ن��ط��ق��ة مكة 
�ل�����ش��م��و �مللكي  �مل��ك��رم��ة و���ش��اح��ب 
�لأم��������ري ب����ن����در ب����ن ����ش���ل���ط���ان ب��ن 
�ل�شتخبار�ت  رئي�س  عبد�لعزيز 
�ل���ع���ام���ة �لأم��������ني �ل����ع����ام مل��ج��ل�����س 
�لأم���ن �ل��وط��ن��ي و���ش��اح��ب �ل�شمو 
�مل��ل��ك��ي �لم�����ري حم��م��د ب���ن ن��اي��ف 
ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ري 
�شلمان بن �شلطان بن عبد�لعزيز 
نائب وزير �لدفاع و�شاحب �ل�شمو 
�مللكي �لأمري حممد بن �شلمان بن 
عبد�لعزيز رئي�س ديو�ن �شمو ويل 
 . ل�شموه  �خلا�س  �مل�شت�شار  �لعهد 
وح�����ش��ره م��ن �جل��ان��ب �لإم��ار�ت��ي 
حم��م��د م���ب���ارك �مل����زروع����ي وك��ي��ل 
�أب��و ظبي و�شفري  دي��و�ن ويل عهد 

•• اأبوظبي-وام:

�أك�����د م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ه�����ادف بن 
ج���وع���ان �ل���ظ���اه���ري وزي�����ر �ل��ع��دل 
للق�شاء  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
للمحكمة  �ل��ه��ام  �ل����دور  �لحت����ادي 
�شيادة  تر�شيخ  يف  �لعليا  �لإحت��ادي��ة 
�ل��ق��ان��ون و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �حل��ق��وق 
و�حل����ري����ات �مل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 

�لد�شتور.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ت��ه �ل��ت��ي �أل��ق��اه��ا 
خ����الل �لإح���ت���ف���ال �ل�����ذي �أق��ام��ت��ه 
�مل��ح��ك��م��ة �لإحت����ادي����ة �ل��ع��ل��ي��ا �م�����س 
يف ف��ن��دق �ل��ف��ريم��ون��ت يف �أب��وظ��ب��ي 
على  ع���ام���ا   40 م�����رور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
من  ع��دد  بح�شور  وذل���ك  �إن�شائها 
�لدولة  يف  �ل�شابقني  �ل��ع��دل  وزر�ء 
�لعليا يف  �ملحاكم  روؤ�شاء  وع��دد من 
�إىل  و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�شقيقة  �ل����دول 
�ل�شلك  �أع�����ش��اء  م��ن  ح�شد  ج��ان��ب 
�ل��دول��ة  يف  �ملقيمني  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 

و�أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية.
وتقدم معايل وزير �لعدل بخال�س 
�لتقدير و�لعرفان �إىل مقام �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���دول���ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
و�مل�شتمر  �ل��د�ئ��م  �شموه  دع��م  على 
للق�شاء يف دولة �لإمار�ت.. م�شري� 
�أن  �ل��د�ئ��م��ة  ���ش��م��وه  ت��اأك��ي��د�ت  �إىل 
�شيادة  و�أن  للجميع  ح��ق  �ل��ع��د�ل��ة 
�عتبار كما يوجه  �لقانون فوق كل 
���ش��م��وه د�ئ���م���ا �ل��ق�����ش��اة ب�����ش��رورة 
حت��ق��ي��ق �ل��ع��د�ل��ة ب��ني �ل��ن��ا���س دون 
�أو حماباة و�أن يكونو� مثال  خ�شية 
ل��ل��ن��ز�ه��ة و�حل���ي���اد و�لإخ���ال����س يف 
�أعينهم  ن�شب  ي�شعو�  و�أن  عملهم 
خمافة �هلل عند �إ�شد�رهم �لأحكام 
يف �لق�شايا �ملتنازع عليها بني �لنا�س 
عليهم  �شلطان  ل  �أن  يتذكرو�  و�أن 
و�ل�����ش��م��ري  �ل�������ش���رف  ���ش��ل��ط��ان  �إل 

و�لقانون.
و�لعرفان  �لتقدير  بكل  توجه  كما 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�ل��د�ئ��م  �شموه  لتوجيه  دب��ي  ح��اك��م 
ب��ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة �ل��ق�����ش��اء و�ح�����رت�م 
�أح���ك���ام �مل��ح��اك��م ب��ج��م��ي��ع درج��ات��ه��ا 
وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا �مل��ح��ك��م��ة �لحت��ادي��ة 
دولة  د�شتور  ورد يف  ملا  �لعليا طبقا 
�ل�شلة  ذ�ت  و�ل��ق��و�ن��ني  �لإم������ار�ت 
عن  �لنظر  بغ�س  �لعد�لة  و�إح��ق��اق 

�خل�شوم.
وق������ال م���ع���ال���ي���ه: ل���ق���د ك�����ان ل��ه��ذه 
�لأك����رب و�لأه����م يف  �ل����دور  �ملحكمة 
�مل��ب��ادئ وحتويلها من  ت��اأك��ي��د ه��ذه 
ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  �إىل  ن�����ش��و���س 
مما �أه��ل دول��ة �لإم���ار�ت لأن تكون 

حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع خادم �حلرمني �ل�شريفني وعاهل �لأردن  )و�م(

يف حفل �سهد تكرميا خا�سا لوزراء العدل ال�سابقني واأوائل الق�سائيني املواطنني 
املحكمة الإحتادية العليا حتتفل مبرور 40 عاما على اإن�سائها

يف م�������ش���اف �ل�������دول �مل���ت���ق���دم���ة يف 
�أن  �شك  ول  �لقانون  �شيادة  جم��ال 
ه���ذ� �لأم����ر م��ا ك���ان ليتحقق ل��ول 
�لق�شاة  م��ن  متميزة  نخبة  وج���ود 
�لأك����ف����اء �مل���وؤه���ل���ني �ل���ذي���ن ج��ع��ل��و� 
�لن�شو�س  تطبيق  �أعينهم  ن�شب 
�لد�شتورية فاأ�شبحت و�قعا معا�شا 
ي������ر�ه �ل���ق���ا����ش���ي و�ل���������د�ين ح��ري��ة 
كان  ع���ادل  وق�����ش��اء  غ��ري منقو�شة 
ولي����ز�ل حم��ل فخر و�ع��ت��ز�ز لكل 
�إم��ار�ت��ي ومقيم على ه��ذه �لأر���س 

�لطيبة.
و�أ������ش�����اف �ل����ظ����اه����ري: ل��ي�����س م��ن 
�ل�شعب �أن ن�شع مبادئ عليا وقيما 

لكن  وقانونية  د�شتورية  ون�شو�شا 
�ل�شعوبة و�لتحدي �لكبري يكمنان 
يف �ل��ت��ط��ب��ي��ق ول��ق��د ح��ب��ان��ا �هلل عز 
وجل" بقيادة ر�شيدة كانت ول تز�ل 
ترفع لو�ء �لعدل و�لإن�شاف وجعلته 
م��ن �أه����م �لأول���ي���ات و�له��ت��م��ام��ات 
باعتبار �أن �لق�شاء �لنزيه و�مل�شتقل 
هو �ل�شبيل لتحقيق هذ� �ملبد�أ لأنه 
ب��ال��ع��دل ي��ك��ت��م��ل �ل��ب��ن��اء وي��ت��ح��ق��ق 

�لتقدم و�لرقي لالأمم.
و�أكد �أنه من هنا كان لز�ما وو�جبا 
على كل من يعمل يف جمال �لق�شاء 
و�لعدل �أن يرتجم تلك �لروؤية �إيل 
باأعلى درجة  �أحكام ق�شائية تتمتع 

من درجات �ملهنية لت�شبح على مدي 
ب����ارزة وم�شيئة  ع��الم��ات  �ل��ت��اري��خ 
ل��ك��ل �مل��ج��ت��م��ع �ل��ق�����ش��ائ��ي �مل��ح��ل��ي 
على  ولت�شري  و�ل��ع��امل��ي  و�لإق��ل��ي��م��ي 
ولتدر�س  �لأخ��رى  �ملحاكم  خطاها 
�ل����ق����ان����ون وت��ن��اق�����س  يف م�����د�ر������س 
ب��ال��ب��ح��ث يف �مل�����وؤمت�����ر�ت �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

بالفقه �لق�شائي و�لقانوين.
و�أ�شار وزير �لعدل �إىل دور �ملحكمة 
�ل���ع���ل���ي���ا يف مم���ار����ش���ة  �لحت������ادي������ة 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��ا �لأ����ش���ي���ل���ة �ل��ت��ي 
ن�����س ع��ل��ي��ه��ا �ل��د���ش��ت��ور ب��الإ���ش��اف��ة 
�لتي  �لأخ����رى  �لخت�شا�شات  �إىل 
�أ���ش��ن��دت �إل��ي��ه��ا مب��وج��ب �ل��ق��و�ن��ني 

�لحت�������ادي�������ة وك�����ذل�����ك دوره����������ا يف 
�لق�شائية  �ملنظومة  ب��اأد�ء  �لرتقاء 
و�أن�شطتها  م��ب��ادر�ت��ه��ا  خ���الل  م��ن 
�ل��ت��ي ���ش��اع��دت يف حت��ق��ي��ق �ل��ه��دف 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي �ل��رئ��ي�����ش��ي ل����وز�رة 
�لعدل و�ملعني بتطوير �أد�ء �ل�شلطة 
�لق�شائية بالدولة لتقدمي خدمات 
م�����ش��ت��وى  ذ�ت  م��ت��م��ي��زة  ق�����ش��ائ��ي��ة 
�مل��ح��ك��م��ة  �أن  �إىل  ون�������وه  ع�����امل�����ي. 
رفع  يف  �شاهمت  �لعليا  �لحت��ادي��ة 
و�ل��ط��ع��ون  �لق�شايا  �جن���از  ���ش��رع��ة 
م��ن خ���الل �إط��الق��ه��ا ل��ل��ع��دي��د من 
�لر�ئدة حيث قامت على  �مل��ب��ادر�ت 
م�شتوى �لتعاون �لدويل و�لقليمي 

�مل��وؤمت��ر�ت  من  �لعديد  با�شت�شافة 
�ل��ع��امل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة يف �ل�����ش��ن��و�ت 
�لأخرية مثل �ملوؤمتر �لأول لروؤ�شاء 
حم���اك���م �ل���ع���امل �ل��ع��ل��ي��ا وم���وؤمت���ر 
روؤ�����ش����اء �مل���ح���اك���م �ل��ع��ل��ي��ا �ل��ع��رب��ي��ة 
وم���وؤمت���ر روؤ�����ش����اء �مل��ح��اك��م �ل��ع��ل��ي��ا 

�خلليجي وغريها.
م��ن جهته �أك���د �ل��ق��ا���ش��ي �ل��دك��ت��ور 
عبد �لوهاب عبدول رئي�س �ملحكمة 
�لإحتادية �لعليا �أن �ملحكمة �ختطت 
طريقا  �إن�شائها  ي��وم  منذ  لنف�شها 
و�حد� �شارت عليه هو طريق �حلياد 
فاأ�شدرت  و�لنز�هة  و�لإ�شتقاللية 
�شوء  فى  مبادئها  و�أر�شت  �أحكامها 
�آمنة  طريقها  ف�شقت  �لثالوث  هذ� 
ور�شالتها  دوره����ا  ت����وؤدي  مطمئنة 
حتى  و�شفافية  و�شوح  يف  و�أمانتها 
ح������ازت ع���ل���ى ث���ق���ة ور�����ش����اء ج��م��ي��ع 

�ملتعاملني معها.
و�أو���ش��ح �أن���ه خ��الل �لأرب��ع��ني �شنة 
من  �أك���رث  �ملحكمة  �أر���ش��ت  �ملا�شية 
ق��ان��ون��ي��ا  م���ب���د�أ  و494  �آلف   8
82 جم��ل��د� م��ن�����ش��ور�  م�����ش��ط��ر� يف 
وط�����ال�����ت �إج����ت����ه����اد�ت����ه����ا جم�����الت 
�لعامة وحقوق  خمتلفة كاحلريات 
�لإن�������ش���ان و�حل���ق���وق �لإج��ت��م��اع��ي��ة 
و�حلقوق و�مللكية �لفردية وعالقة 
�لإد�ري��ة  و�أجهزتها  بالدولة  �لفرد 
وعالقة �لق�شاء �لإحتادي بالق�شاء 
�ملحلي وم�شائل �لأحو�ل �ل�شخ�شية 
متثل  و�لتي  �ملجالت  من  وغريها 
يعك�س  ق�����ش��ائ��ي��ا  ر���ش��ي��د�  جميعها 
�لإم��ار�ت��ي.  �لق�شائي  �لفكر  تطور 
هذه  جعل  �لد�شتور  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�مل��ح��ك��م��ة �أع���ل���ى ه��ي��ئ��ة ق�����ش��ائ��ي��ة يف 
�ل���دول���ة و�أع���ط���ى لأح��ك��ام��ه��ا �شفة 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة و�لإل����ز�م����ي����ة م����ن ق��ب��ل 
�لعمل  �أن جرى  وذل��ك منذ  �لكافة 
لعام   10 رق��م  �لإحت���ادي  بالقانون 
�أغ�شط�س  م��ن  �ل��ث��اين  يف   1973
�أع���ط���ى  و�ل��������ذي  �ل����ع����ام  ذ�ك  م����ن 
�لإحت���ادي���ة  للمحكمة  �ل�����ش��الح��ي��ة 
تبا�شر ومتار�س وليتها  لأن  �لعليا 
تخت�س  �لتي  �مل�شائل  يف  �لق�شائية 
ب��ه��ا ح��ي��ث �أ�����ش����درت �مل��ح��ك��م��ة �أول 
ح��ك��م ل��ه��ا يف م��ن��ازع��ة د���ش��ت��وري��ة يف 
�ل��ت��ا���ش��ع و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن نوفمرب 
ت�شرين �لثاين من ذ�ت �لعام. وقال 
�ل��دك��ت��ور ع���ب���دول: ن��ح��ت��ف��ل �ل��ي��وم 
ب��ب��ل��وغ �مل��ح��ك��م��ة ع��ام��ه��ا �لأرب���ع���ني 
وهذ� �لرقم يحتل مكانة خا�شة يف 
ملا ميثله من  �لعربي  �لفكر  �أدبيات 
و�لإ�شتو�ء  �لعقل  كمال  على  دلل��ة 
�لقوة ومل  �إ�شتحكام  وبلوغ  �لفكري 
تكن �ملحكمة لتبلغ هذه �ملكانة لول 
�لر�شيدة  �ل�شيا�شية  �لقيادة  �إمي��ان 
ر�أ�شه  وعلى  �لق�شاء  و�أهمية  ب��دور 
و�أ���ش��اد  �لعليا.  �لإحت��ادي��ة  �ملحكمة 

عبدول كذلك بجهود روؤ�شاء �ملجل�س 
�لذين  �لإحت����ادي  للق�شاء  �لأع��ل��ى 
و�شع  على  م�شتمر  ب�شكل  يعملون 
�لإحت���ادي  �لق�شاء  دع��ائ��م  وتعزيز 
و�لإد�رية  �لق�شائية  �أطره  وتكوين 
�ملحكمة  وق�����ش��اة  روؤ�����ش����اء  وج���ه���ود 
�ل��ع��ل��ي��ا م���ن �مل��و�ط��ن��ني و�إخ��و�ن��ه��م 
�ل���ع���رب �ل���ذي���ن ق���دم���و� �أف�����ش��ل ما 
ع��ن��ده��م م��ن ع��ل��م وخ���ربه وجت���ارب 
�ملحكمة  �إجتهاد�ت هذه  حتى غدت 
�إجتهاد�ت  على  وتتفوق  ب��ل  ت���و�زي 

و�أحكام نظري�تها يف �لعام.
و����ش���ه���د �حل����ف����ل ت���ك���رمي���ا خ��ا���ش��ا 
مت  حيث  �ل�شابقني  �ل��ع��دل  ل���وزر�ء 
ت��ك��رمي ك��ل م��ن �ل�����ش��ي��خ �أح��م��د بن 
�لقا�شمي و�لدكتور حممد  �شلطان 
ع���ب���د�ل���رح���م���ن �ل���ب���ك���ر وع����ب����د�هلل 
ب����ن ح���م���ي���د �مل������زروع������ي وف�����ش��ي��ل��ة 
ح�شن  بن  �أحمد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�خلزرجي و�لدكتور عبد�هلل عمر�ن 
ت����رمي و�مل�����ش��ت�����ش��ار حم��م��د ن��خ��رية 
�ل���دك���ت���ور  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ظ���اه���ري 
وزير  �لظاهري  جوعان  بن  ه��ادف 

�لعدل �حلايل.
ك��م��ا ���ش��ه��د �حل���ف���ل ت���ك���رمي �أو�ئ�����ل 
�ل���ق�������ش���ائ���ي���ني �مل�����و�ط�����ن�����ني وه����م 
�أول  �ملهريي  �مل�شت�شار خليفة �شيف 
�إحتادي و�مل�شت�شار �شعيد  نائب عام 
نيابة  وكيل  �أول  �لطنيجي  كبي�س 
و�ل��ق��ا���ش��ي �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��وه��اب 
م���و�ط���ن يف  ق��ا���ش��ي  �أول  ع���ب���دول 
�ملحكمة �لإحتادية �لعليا و�لقا�شي 
قا�س  �ول  �حل��م��ادي  �أح��م��د  �شعيد 
للمحكمة  �ل��ف��ن��ي  �مل��ك��ت��ب  ت����ر�أ�����س 
�لإحت���ادي���ة �ل��ع��ل��ي��ا و�ل��ق��ا���ش��ي علي 
�أول  �ل���ب���ل���و����ش���ي  ع����ب����د�هلل  حم���م���د 
�لعليا.  �لع�شكرية  للمحكمة  رئي�س 
ق�����ش��اة  م����ن  �لأول  �جل���ي���ل  ون������ال 
�ملو�طنني  �لعليا  �لإحت��ادة  �ملحكمة 
تكرميا خا�شا وهم �لقا�شي �شهاب 
ع���ب���د�ل���رح���م���ن �حل����م����ادي رئ��ي�����س 
�ل�����د�ئ�����رة �ل���ت���ج���اري���ة يف �مل��ح��ك��م��ة 
فالح  و�ل��ق��ا���ش��ي  �لعليا  �لإحت���ادي���ة 
�شايع حمود �لهاجري رئي�س د�ئرة 
�أمن �لدولة و�لأحو�ل �ل�شخ�شية يف 
�ملحكمة �لإحتادية �لعليا و�لقا�شي 
���ش��ع��د�هلل ف��ه��د �مل��ه��ريي و�ل��ق��ا���ش��ي 
�مل���رح���وم �أم����ني �أح���م���د �ل��ه��اج��ري. 
وخ�������ش�������س �لإح�����ت�����ف�����ال ت���ك���رمي���ا 
جمال  يف  �لن�شائية  للكو�در  خا�شا 
�ل��ق�����ش��اء ح��ي��ث ك���رم���ت �ل��ق��ا���ش��ي��ة 
�ول  �ل�شمري  جا�شم  حممد  م��وزة 
�لعليا  �لع�شكرية  باملحكمة  قا�شية 
و�ل��ق��ا���ش��ي��ة ���ش��ي��م��اء ع���ب���د�هلل رب��ي��ع 
�لطنيجي �ول وكيلة نيابة بالنيابة 
�لع�شكرية �لكلية و�لقا�شية �إبت�شام 
ب��������دو�وي �أول  ع���ل���ى ر������ش����د ���ش��ي��ف 

قا�شية بحاكم دبي.

و�أق���ي���م���ت ع��ل��ى ه��ام�����س �لإح��ت��ف��ال 
ندوة بعنو�ن )دور �ملحكمة �لعليا يف 
تطوير �لفكر �لق�شائي �لإمار�تي( 
ت�����ش��م��ن��ت ج��ل�����ش��ت��ني ت���ر�أ����س �أول���ه���ا 
���ش��ه��اب �حل���م���ادي رئي�س  �ل��ق��ا���ش��ي 
باملحكمة  �لأوىل  �لتجارية  �لد�ئرة 
�لإحت��ادي��ة �لعليا وحت��دث فيها كل 
�لوهاب  عبد  �لدكتور  �لقا�شي  من 
�لإحت��ادي��ة  �ملحكمة  رئي�س  ع��ب��دول 
�لعليا حيث �ألقى فيها ورقة بعنو�ن 
�إطاللة ع�شرية على تاريخ �ملحكمة 
�لإحت���ادي���ة �ل��ع��ل��ي��ا. ك��م��ا ���ش��ارك يف 
�إبر�هيم  �لدكتور  �لقا�شي  �جلل�شة 
�أم  �آل ع��ل��ي رئ��ي�����س حم��ك��م��ة  ع��ب��ي��د 
�لإ�شتئنافية  �لإحت���ادي���ة  �ل��ق��ي��وي��ن 
�مل��ح��ك��م��ة  ب���ورق���ة ع��م��ل ح����ول دور 
�لإحتادية �لعليا يف تطوير �لقانون 
�لإلغاء"  "ق�شاء  من���وذج  �لإد�ري 
و�ل��ق��ا���ش��ي �ل��دك��ت��ور حم��م��د عبيد 
�ل��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س حم��ك��م��ة �ل��ف��ج��رية 
�لإحت����ادي����ة �لإب��ت��د�ئ��ي��ة ح���ول دور 
�لبديلة  �لطرق  تعزيز  يف  �ملحكمة 
للتقا�شي. و�شارك �مل�شت�شار �لدكتور 
نيابة  رئي�س  �ل�شام�شي  �شيف  حمد 
عمل  ب��ورق��ة  �جلل�شة  يف  �لعا�شمة 
بعنو�ن ق�شاء �لتحكيم يف �إجتهاد�ت 
�ملحكمة �لإحتادية �لعليا كما حتدث 
�لغول  حممد  عبيد  عمر  �لدكتور 
رئ��ي�����س د�ئ����رة �جل��ن��اي��ات مبحكمة 
عن  �لإبتد�ئية  �لإحت��ادي��ة  عجمان 
ودوره��ا  �لعليا  �لإحت��ادي��ة  �ملحكمة 
يف ت���ن���ازع �لإخ���ت�������ش���ا����س. وت���ر�أ����س 
�ل���ق���ا����ش���ي حم���م���د ����ش���ع���ي���د م��ط��ر 
�أب��وظ��ب��ي  �ل��زع��اب��ي رئ��ي�����س حمكمة 
�لإحت�����ادي�����ة �لإب���ت���د�ئ���ي���ة �جل��ل�����ش��ة 
ل��ل��ن��دوة وحت���دث فيها كل  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لنقبي  بحبوح  �شعيد  �لقا�شي  من 
�لكلية  �لإد�ري�������ة  �ل����د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
مبحكمة  �جل��ن��اي��ات  د�ئ���رة  ورئي�س 
عن  �لإبتد�ئية  �لإحت��ادي��ة  �أبوظبي 
�حل��ق��وق  ح��م��اي��ة  �مل��ح��ك��م��ة يف  دور 
و�حلريات �لعامة. وحتدث �لقا�شي 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��رح��ي��م �ل��ع��م��ودي 
�جلزئية  �لإد�ري�����ة  �ل��د�ئ��رة  رئي�س 
�مل�شتعجلة  �لأم����ور  د�ئ����رة  ورئ��ي�����س 
ورئ���ي�������س د�ئ�������رة �جل���ن���ح مب��ح��ك��م��ة 
�أب���وظ���ب���ي �لإحت����ادي����ة �لإب��ت��د�ئ��ي��ة 
ت��ط��وي��ر  يف  �مل���ح���ك���م���ة  دور  ح������ول 
�ملحامي  وحت��دث  �لإد�ري  �لقانون 
�ل����دك����ت����ور �إب����ر�ه����ي����م ح�����ش��ن �مل���ال 
�لق�شاء  مبعهد  وم��در���س  حم��ام��ي 
وخبري وحمكم قانوين لدى بع�س 
�ملر�كز و�لهيئات �لعربية و�لدولية 
ل��دى  �لتعليمي  ب��امل��ج��ل�����س  وع�����ش��و 
ك��ل��ي��ة �ل��ق��ان��ون ب��ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة 
�لإم���ار�ت  يف  �لأمريكية  و�جلامعة 
�إجتهاد�ت  يف  �لتحكيم  ق�شاء  حول 

�ملحكمة.
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 مدار24 �ساعة

الحتادية للرقابة النووية ت�ست�سيف الندوة الدولية الثانية لنظام الوقاية من الإ�سعاعبلدية دبي ت�سارك مبعر�س جيتك�س 2013
•• دبي -وام:

يف  �ملتخ�ش�س  �ل���دويل   2013 جيتك�س  معر�س  يف  دب��ي  بلدية  ت�����ش��ارك 
دبي  مركز  يف  �لول  �أم�س  فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي  �ملعلومات  تكنولوجيا 
خالل  من  �ملقبل  �خلمي�س  حتى  وي�شتمر  و�مل��وؤمت��ر�ت  للمعار�س  �ل��دويل 
عر�س �لتقنيات �حلديثة وخدماتها �لإلكرتونية �لتي تقدمها للمتعاملني 
لوتاه  نا�شر  ح�شني  �ملهند�س  �شعادة  و�أك���د  �لإد�ري����ة.  وحد�تها  ع��رب  معها 
�لذي  �لتقدم  ت��ربز  �ملعر�س  �ل��د�ئ��رة يف  �أن م�شاركة  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير 
�إليه �حلكومة �لإلكرتونية يف دبي وميثل �ملعر�س فر�شة للتعرف  و�شلت 
على �لأح��دث يف جمال تقنية �ملعلومات. وقال لوتاه �إن بلدية دبي تهدف 
�لإلكرتوين  �لتحول  ن�شر ثقافة  �مل�شاهمة يف  �إىل  �ملعر�س  �مل�شاركة يف  من 
وتقدمي  �للكرتونية  �لبو�بة  على  �ملتوفرة  �لبلدية  بخدمات  و�لتعريف 

خدمات �إلكرتونية مبتكرة جديدة يف كل دورة من دور�ت �ملعر�س �لتي يتم 
خاللها �لإعالن عن حزمة من �مل�شاريع �خلا�شة.

دبي  �آي  تطبيق  لتد�شني  تعد حماولة  �خلدمات  �أن هذه  �إىل  لوتاه  و�أ�شار 
مكاين  وم�شروع  دبي  لإم��ارة  و�ل�شباب  �لرملية  بالعو��شف  �لتنبوؤ  ونظام 
و�لإعالن عن 125 خدمة ذكية على �لهاتف �ملحمول وم�شروع م�شتك�شف 
�لأر��شي. وذكر �أن �خلدمات �لتي تعر�شها �لبلدية �أي�شا خدمة �حلو�شبة 
�لدو�ئر �حلكومية  �لإلكرتوين مع  �لرت��شل  ومن�شة  �لد�خلية  �ل�شحابية 
�ملتعاملني  لعالقات  �لإلكرتونية  و�خل��دم��ات  �جل��دي��دة  �لن�شخة  و�أم��اك��ن 
�لتو��شل �لجتماعي  �إىل جانب �ملوقع �لإلكرتوين ملدينة �لطفل ومو�قع 
مو�شحا �أن �لد�ئرة تعد من �لدو�ئر �حلكومية �لكربى بدبي وتتعامل مع 
�شريحة كربى من �ملجتمع لذ� حتتاج �إىل حتقيق تو��شل فعال ت�شل من 

خالله لفئات �ملجتمع كافة.

•• اأبوظبي-وام:

�أعمال  �لثالثاء  �ليوم  �لنووية  �لهيئة �لحتادية للرقابة  ت�شت�شيف 
تنظمها  �لتي  �لإ�شعاع  من  �لوقاية  لنظام  �لثانية  �لدولية  �لندوة 
تناق�س  �لدولة.  �لإ�شعاع لأول مرة يف  للوقاية من  �لدولية  �للجنة 
حم���اور �ل��ن��دوة �ل��ت��ي ت�شتمر ث��الث��ة �أي���ام يف ف��ن��دق ج��ر�ن��د كابيتال 
�لطاقة  ب�شناعة  �ملتعلقة  �ملو��شيع  م��ن  ع��دد�   .. �أبوظبي  هيلتون 
ي�شلط  حو�رية  جل�شات  �شتة  �لندوة  وت�شمل  �لعامل.  حول  �لنووية 
��شتخد�م  �شالمة  ح��ول  مو�شوعات  ع��دة  على  �ل�شوء  خاللها  م��ن 
�لإ�شعاعي  �لن�شاط  و�شالمة  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  جم��ال  يف  �لإ���ش��ع��اع 

ظل  يف  �لإ�شعاعي  �لتلوث  من  �لتخل�س  و�شبل  �لبيئة  يف  �لطبيعي 
��شت�شافة  �أهمية  2011. وحول  عام  �ليابان  فوكو�شيما يف  حادثة 
هذه �لندوة على �أر�س �لإمار�ت .. قال �لدكتور وليام تر�فر�س مدير 
للندوة  �لهيئة  ��شت�شافة  �إن  �لنووية  للرقابة  �لهيئة �لحتادية  عام 
�لآمن  �ل�شتخد�م  م�شوؤولة عن  �لإم��ار�ت  يف  هيئة  �أول  كونها  ياأتي 
ن�شر  على  �لهيئة  حر�س  م��دى  وتعك�س  �ل��ن��ووي��ة  للمو�د  و�ل�شليم 
�أهمية هذه  و�أ�شاف تكمن  �لعاملية يف هذ� �ملجال.  �ملمار�شات  �أف�شل 
�ل�شت�شافة باعتبارها من�شة للتو��شل �لدويل نتكمن من خاللها 
�أفكارنا وتعزيز مكانتنا �لريادية كع�شو بارز يف جمتمع  من عر�س 

�لطاقة �لنووية حول �لعامل. 

انطالق فعاليات املوؤمتر العاملي للثال�سيميا يف اأبوظبي
•• اأبو ظبي – فوؤاد علي

�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  رع���اي���ة  حت���ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  ظبي  �أب���و  عهد  ويل 
عهد  ويل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �أبوظبي 
�فتتح �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار  �آل  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة 
�ل����دويل �لثالث  �مل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات 
توزيع  حفل  و  للثال�شيميا  ع�شر 
�جلو�ئز للفائزين بجائزة �شلطان 
و  للثال�شيميا  �لعاملية  خليفة  ب��ن 
�ل�شيخ  �شمو  تكرمي  فيها  مت  �لتي 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
ب�شخ�شية  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
�أم�س  م�شاء  ذلك  و  للجائزة  �لعام 
�لأول مبركز �بوظبي للمعار�س يف 

�بوظبي .
ورح������ب ���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ �ل���دك���ت���ور 
ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
م�شت�شار رئي�س دولة �لإمار�ت ر�عي 
�جلائزة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان بن 
كلمته  ب��د�ي��ة  يف  نهيان  �آل  خليفه 
�أل��ق��اه��ا �ل�شيخ  �ل��ت��ي  ��لف��ت��ت��اح��ي��ة 
ز�ي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ه �آل 
ن��ه��ي��ان ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن��ه ب��احل�����ش��ور 
وببانو�س �إجنليزو�س رئي�س ر�بطة 

�لثال�شيميا �لدولية.
ب��ن �شلطان  ز�ي��د  �ل�شيخ  �أع���رب  و   
�شعادته  ع��ن  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن 
�لأوىل  �ل�������دورة  ج���و�ئ���ز  ب���ت���وزي���ع 
للجائزة و�لذي يقام �شمن فعاليات 
�ملوؤمتر �لعاملي لر�بطة �لثال�شيميا 
�لدولية برعاية كرمية من �لفريق 
�ول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان – نائب �لقائد �لعام للقو�ت 
رئي�س  �بوظبي  عهد  ويل  �مل�شلحة 

�ملجل�س �لتنفيذي .

جائزة �سلطان بن خليفة 
العاملية للثال�سيميا

���ش��ل��ط��ان  ج����ائ����زة  �إن  �يل  ول���ف���ت 
للثال�شيميا  �ل��ع��امل��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
�أهلية غري ربحية تكر�س  موؤ�ش�شة 
�لأف��ر�د  وتقدير  لتكرمي  جهودها 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ي ب��ذل��ت ج��ه��ود�ً 
خرّية من �أجل حت�شني حياة �لذين 
�لثال�شيميا  م��ر���س  م���ن  ي��ع��ان��ون 
�لأخرى  �لهيموجلوبني  و�مر��س 
وذل�����ك ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��دي��ن �مل��ح��ل��ي 

و�لإقليمي و�لدويل.
�أُ�ش�شت  �لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وُتعترب 
2011 مبثابة  ع��ام  �أبريل من  يف 
�مل�����ش��روع �حل��ل��م ل���ر�ع���ي �جل��ائ��زة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان 
 – ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د  ب��ن خليفة 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
�ملتحدة -  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 

حفظه �هلل .
�لإ�شرت�تيجية  ذل��ك  يف  م�شتلهماً 
�ل���ط���م���وح���ة ل��ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة 

�لعلمي ملر�س �لثال�شيميا وتطوير 
جم���الت �ل��ع��الج ل��ه��ذ� �مل��ر���س ول 
�أن�شى تهنئة باقي �لفائزين بفئات 

�جلائزة �ملختلفة.
على  ن�شاطنا  ليقت�شر  و�أ����ش���اف 
ح���ف���ل ت����وزي����ع �جل�����و�ئ�����ز ب����ل �ن��ن��ا 
وخ����الل �لأي�����ام �ل��ث��الث��ة �ل��ق��ادم��ة 
�شوف يكون لدينا مهرجاناً علمياً 
�لفريق  �شمو  م��ن  كرمية  ب��رع��اي��ًة 
�آل  �ي����د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ  �أول 
نهيان نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي من 
للثال�شيميا  �لعاملي  �ملوؤمتر  خالل 
ع��ل��ى  ي�����ش��ت��م��ل  �ل������ذي  و   2013
ي�شاهم  بر�مج وحما�شر�ت علمية 
و�لفنيني  و�لأط��ب��اء  �لعلماء  فيها 

و�ملر�شى وعائالتهم.
�شكره �جلزيل ملجل�س  و�أع��رب عن 
�لعامة  �أم���ن���اء �جل���ائ���زة و�لأم���ان���ة 
وك���اف���ة �ل��ل��ج��ان �ل��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى ما 
بذلوه يف و�شولنا �إىل مانحن عليه 
هذ� �ليوم، و�ل�شكر مو�شول لكافة 
�جلهات �لر�شمية يف �إمارة �أبوظبي 
و�لإمار�ت �لأخرى �للذين �شاهمو� 
يف دع����م ه����ذ� �حل�����دث �ل��ع��امل��ي��ي و 
خ�����س ب��ال��ذك��ر �مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�شياحة  وهيئة  �أبوظبي  حلكومة 
�أب���وظ���ب���ي  �أب����وظ����ب����ي وم�����رك�����ز  يف 
ل��ل��م��ع��ار���س و�مل�����وؤمت�����ر�ت و���ش��رك��ة 
�ب��وظ��ب��ي ل��الأل��وم��ي��ن��ي��وم �إمي�����ال و 
وكافة  ل��الإع��الم  �أبوظبي  �شركة 
و���ش��ائ��ل �لإع������الم �ل��ع��ام��ل��ة د�خ���ل 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
للثال�شيميا  �لإم�������ار�ت  وج��م��ع��ي��ة 
على كافة جهودهم لرعاية مر�شى 

�لثال�شيميا د�خل �لدولة.

جل�سات املوؤمتر 
وق�����د ����ش��ت��ع��ر���س �مل����وؤمت����ر خ���الل 
جل�شات �أم�س زيادة معدلت �نت�شار 
يف  �ل��دم  و��شطر�بات  �لثال�شيميا 
وح��ول  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�ل���ع���امل، ح��ي��ث ت�����ش��ري �ل��ت��ق��دي��ر�ت 
���ش��ك��ان  م����ن   ٪7 ح������و�يل  �أن  �إىل 
�مل�شوؤولة  �لعامل يحملون �جلينات 
�لهيموغلوبني،  ����ش��ط��ر�ب��ات  ع��ن 
ط��ف��ل  �أل��������ف   500 ي����ع����اين  ك���م���ا 
�لعامل  ح��ول  �شنوياً  يولدون  ممن 
م���ن ����ش��ط��ر�ب��ات �ل����دم �ل��ور�ث��ي��ة 

�ل�شديدة. 
 و ك�شف �لدكتور ع�شام فرج �شهري 
م��دي��ر �مل��ك��ت��ب �لق��ل��ي��م��ي ل��ر�ب��ط��ة 
�لثال�شميا �لدولية يف �بوظبي عن 
يف  �لثال�شيميا  ملر�س  مركز  �إن�شاء 
 2014 �لعام  �أو�ئ��ل  �لعني  مدينة 
�ل��در����ش��ات  �ج���ر�ء  مهمته  �شتكون 
و�لب���ح���اث �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��ت��ي تغطي 
م��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج و�أف���ري���ق���ي���ا من 
ح���ي���ث �أع���������د�د �مل���ر����ش���ى ون��وع��ي��ة 
�ل���ش��اب��ات ووم����دى �ن��ت�����ش��اره��ا يف 
�شيتم تزويد  �أنه  �إىل  �ملنطة، لفتا 
�ملركز باخلرب�ت �لطبية و�لعلمية 
و�لد�رية �لتي تكفل تقدمي �أف�شل 

وهيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة، 
وقرية �أبوظبي للرت�ث و تتم رعاية 
�مل���وؤمت���ر م���ن ق��ب��ل ك���ل م���ن �شركة 
ن��وف��ارت��ي�����س و�أب���وف���ارم���ا و �إمي����ال 
�أك��رب  ��شتقطاب  يف  ���ش��اع��دت  �ل��ت��ي 
�ملر�شى وذوي��ه��م.   ع��دد ممكن م��ن 
وي��ن��ع��ق��د ه����ذ� �ل���ع���ام يف �أب��وظ��ب��ي 
 8 م��ع  ج���د�ً  ���ش��دي��دة  بعد مناف�شة 
ميالنو  بريطانيا  كاإيطاليا  دول 
بن  �شلطان  ج��ائ��زة  و وج��ود  تركيا 
خليفة �لعاملية للثال�شيميا �لدورة 
�ل��ف��ك��رة  ف��ك��ان��ت  ل��ل��ج��ائ��زة  �لأوىل 
ربط �ملوؤمتر باجلائزة على هام�س 
مل��ر���ش��ى  �ل�15  �ل���ع���امل���ي  �مل����وؤمت����ر 
�ل��ث��الث��ي��م��ي��ا دول����ة �لإم�������ار�ت من 
�ل�شباقة يف معاجلة مر�س  �لدول 
عربية  دول����ة  �أول  و  �ل�شالثيميا 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط 
و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا �أ���ش��ه��م��ت يف ه��ذ� 
م��رك��ز  �أول  �ف���ت���ت���اح  يف  �مل���و����ش���وع 
�ل�شرق  م�شتوى  على  للثال�شيميا 
�لأو�����ش����ط  م��رك��ز ث��ال���ش��ي��م��ي��ا دب��ي 
�فتتاح  ومت  عاملياً  1989ومعتمد 
و�أمر��س  للثال�شيميا  مركز  �كرب 
�جلينات يف 1995 �فتتاحة ترك 
خرب�ت تر�كمية عندولة �لإمار�ت 
يف �لتعامل مع مر�شى �ل�شالثيميا 
م�����ن ن���اح���ي���ة �ل�����ع�����الج وت����وع����وي����اً 
قيمة  �أعطت  �خل��رب�ت  و�جتماعياً 

لدولة �لإمار�ت يف هذ� �ملو�شوع .

اجلوائز العاملية
ب��ج��ائ��زة  �ل���ف���ائ���زي���ن  ت���ك���رمي  و مت 
����ش���ل���ط���ان ب�����ن خ���ل���ي���ف���ة �ل���ع���امل���ي���ة 
ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا يف جم�����ال ج���ائ���زة 
�شلطان بن خليفة �لدولية �لكربى 
عليها  ح�����ش��ل  �ل��ع��ل��م��ي  ل����الإجن����از 
كاًل من �لدكتور ديفيد ناتان من 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
جم���ال �أم���ر�����س �ل����دم و �ل��دك��ت��ور 
بريو�ي�س و��شي �أ�شتاذ بكلية �لطب 
بتايالند و كذلك  جامعة �شري�رج 
�ل���دك���ت���ور ف����اي����دون ف��ي�����ش��ا���س من 
�ليونان و يف جمال جائزة �شلطان 
لل�شخ�شية  �ل��دول��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
�مل����ت����م����ي����زة يف جم����ال  �ل����ق����ي����ادي����ة 
علي  �ل��دك��ت��ور  ح�شل  �لثال�شيميا 
طاهر �أ�شتاذ يف طب �أمر��س �لدم و 
�لأور�م من لبنان و ح�شل �لدكتور 
مايكل �شاديالن على حائزة �شلطان 
بن خليفة للبحث �لطبي �ملبتكر يف 
جمال هند�شة �خللية  و يف جمال 
�لدولية  �شلطان بن خليفة  جائزة 
للمركز �لطبي �ملتميز ح�شل عليها 
مركز �لثال�شيميا �لتابع مل�شت�شفى 
�����ش����ري�رج �جل���ام���ع���ي �ل��ت��اي��الن��دي 
�أم���ا ج��ائ��زة ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة  و 
�ل���دول���ي���ة جل��م��ع��ي��ة �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
�مل��ت��م��ي��زة ف��ذه��ب��ت مل��وؤ���ش�����ش��ة ك��ويل 
لفقر �لدم و هى موؤ�ش�شة �أمريكية 
تاأ�ش�شت منذ �أكرث من 50 �شنة �أما 
�لدولية  �شلطان بن خليفة  جائزة 
جمال  يف  �ملرتجم  �لعلمي  للبحث 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  حت���ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لعربية  �لإم���ار�ت  رئي�س دول��ة   –
و����ش���اح���ب  �هلل  ح���ف���ظ���ه  �مل���ت���ح���دة 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و كذلك 
حكام  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  ت��وج��ي��ه��ات 
�لإم��ار�ت �لد�عي �إىل تعزيز قطاع 
جمتمع  لبناء  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 

�شحي لكافة �أفر�د �ملجتمع.
و�أو���ش��ح �أن��ه يف ه��ذه �ل���دورة لدينا 
ث��م��ان��ي��ة ف��ائ��زي��ن يف ف��ئ��ة �جل��و�ئ��ز 
�لعاملية و ت�شعة ع�شر فائز�ً يف فئة 
�جلو�ئز �ملحلية ركزنا من خاللها 
كافة جم��الت مر�س  تغطية  على 
�ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا و�ل��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا من 
موؤ�ش�شات علميٍة وطبية بالإ�شافة 
وفنيني  �أط���ب���اء  م���ن  �لأف������ر�د  �إىل 
ومم��ر���ش��ني و مل ن��ن�����ش��ى �مل��ر���ش��ى 
بدعمهم  ي��ق��وم  م���ن  و  و�أه��ال��ي��ه��م 

مادياً ومعنوياً.
ت���ك���رمي ج��ه��ود  ه���دف���ن���ا  �إن  وق������ال 
�لأف�������ر�د و�مل���ج���م���وع���ات م���ن ك��اف��ة 
�جل���و�ن���ب و حت��ت م��ظ��ل��ة �لإحت����اد 
يكن  مل  و  ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا  �ل������دويل 
�حلثيثة  �ملتابعة  ل��ول  ممكناً  ذل��ك 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  من 
ن��ه��ي��ان  �آل  ب����ن ز�ي������د  ب����ن خ��ل��ي��ف��ة 
ر�ع������ي �جل����ائ����زة و ح���ر����ش���ه ع��ل��ى 
ت��وج��ي��ه �لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة و�ل��ل��ج��ان 
�أدق  مر�عاة  على  و�ملحلية  �لعاملية 
كافة  ودر�����ش���ة  ف���رز  يف  �لتفا�شيل 

�لطلبات وبحياديٍة كاملة.
وكذلك �لدعم �ملبا�شر من �لر�بطة 
�لدولية للثال�شيميا برئا�شة �ل�شيد 
بانو�س �إجنليزو�س رئي�س �لر�بطة 
للمحكمني  �ل�شخ�شية  متابعته  و 
عملية  خالل  و�ملحليني  �لدوليني 
�ملعتمدة  �ملعايري  �شمن  �لتحكيم 
و �لتي و�شعت باإ�شر�ف مبا�شر من 

�لإحتاد �لدويل للثال�شيميا.
وق����ال ل��ق��د مت �إ���ش��ت��الم �أك����رث من 
من  للجو�ئز  تر�شيح  طلب   300
م���ن جميع  و�مل���ن���ظ���م���ات  �لأف��������ر�د 
�أن����ح����اء �ل����ع����امل، ب���ذل���ت خ��الل��ه��ا 
و�للجان  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة 
�لكبري  �جلهد  و�ملحكمني  �لعلمية 
�لنخبة  ه��ذه  تكرمي  �إىل  للو�شول 
�مل��ت��م��ي��زة م���ن �ل��ف��ائ��زي��ن يف ك��اف��ة 

فئات �جلائزة وتفرعاتها.
�أن يتم  ي��ك��ف��ي��ن��ا ف���خ���ر�ً  �أن����ه  و�أك�����د 
م���ن���ح ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب��ن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ملالية بدولة �لإم���ار�ت لقب  وزي��ر 
���ش��خ�����ش��ي��ة �ل���ع���ام ت���ق���دي���ر�ً جل��ه��ود 
���ش��م��وه �مل��ت��م��ي��زة وم�����ش��اه��م��ات��ه يف 
�لثال�شيميا  مر�شى  حياة  حت�شني 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
بتكرمي ثالثة علماء  نت�شرف  كما 
ب����ارزي����ن يف ج����ائ����زة ���ش��ل��ط��ان ب��ن 
خ��ل��ي��ف��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ك���ربى �ل��ذي��ن 
�لبحث  جم��ال  يف  حياتهم  كر�شو� 

بعد  �مل��وؤمت��ر  �لم���ار�ت ل�شت�شافة 
تف�شيلها على ثماين دول كربى.

�أن يف دول���ة �لم�����ار�ت نحو  و�أب����ان 
من  بالثال�شيميا  م�شاباً   2000
 800 منهم  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
يعاجلون يف مركزز دبي للثلال�شيما 
و 90  يف مركز �لفجرية لفتا �إىل 
و�آ���ش��ي��ا  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  دول  �أن 
ل��دي��ه��ا ن�����ش��ب �����ش���اب���ات م��رت��ف��ع��ة 
�ل�شكان  م��ن   8% ت��ع��ادل  باملر�س 
ل�شفة  �حل��ام��ل��ني  ن�����ش��ب��ة  �أن  ك��م��ا 
�مل���ر����س د�خ�����ل �ل����دول����ة م��رت��ف��ع��ة 

. ن�شبيا �إذ متثل 8.5%. 
�لإحتاد �لعاملي للثال�شيميا

ب�����دوره ق����ال ب��ان��و���س �إجن��ال���ش�����س 
للثال�شيميا  �لعاملي  �لحتاد  رئي�س 
�أك��رث  م��ن  تعترب  �لثال�شيميا  �أن 
�أمر��س ��شطر�بات �لدم �لور�ثية 
�لتي عرفتها �لب�شرية �شيوعاً حيث 
يف  للمر�س  �حلاملني  ع��دد  ي�شل 
�لعامل �إىل �أكرث من 490 مليون 
و يف غياب بر�مج �لوقاية �ل�شاملة 
للثال�شيميا، �شوف ي�شتمر �لأطفال 
�مل�����ش��اب��ون ب��امل��ر���س ب���ال���ولدة مع 
ما ي�شكله ه��ذ� �لأم��ر من �شغوط 
و�لقت�شادية  �لطبية  �مل��و�رد  على 

و�لجتماعية للعديد من �لدول.
و�أ�شاف يهدف هذ� �ملوؤمتر لتقدمي 
�أح�������دث �مل���ع���ل���وم���ات و�ل���ت���ط���ور�ت 
ل��ل��م��ر���ش��ى وع���ائ���الت���ه���م، وت���ب���ادل 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ح��ول  �خل���رب�ت 
�مل��ر���س  ه���ذ�  م��ع  للتعامل  �مل��ت��ب��ع��ة 
لالأطباء و�لخت�شا�شيني و�لعلماء 
�ملهنيني  من  وغريهم  و�لباحثني 
�ل�����ش��ح��ي��ني �ل���ع���ام���ل���ني يف جم���ال 
�ل���رع���اي���ة �لأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��م��ر���ش��ى. 
�ملنطقة  �لإ�شارة لإجن��از�ت  وجتدر 
يف  �مل��ر���س  م��ع  بالتعامل  �ملتعلقة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  كل من 
و�إير�ن ولبنان و�لبحرين و�ململكة 
ت�شكل  و�ل��ت��ي  �ل�شعودية،  �لعربية 
�لبلد�ن  على  ينبغي  مثالية  مناذج 

�لأخرى �تباعها.
و���ش��ي��خ�����ش�����س �مل���وؤمت���ر �أك�����رث من 
�مل��و����ش��ي��ع  مل��ن��اق�����ش��ة  40 ج��ل�����ش��ة 
خمتلف  تغطي  و�ل��ت��ي  �مل��ط��روح��ة 
�لفرعية  و�لتخ�ش�شات  �مل��ج��الت 
و��شطر�بات  بالثال�شيميا  �ملتعلقة 
لأحدث  بالإ�شافة  �لهيموغلوبني 
ورعاية  �لتطور�ت يف جمال عالج 
�أك��رث من  �شيتحدث  �ملر�شى حيث 
خ��الل  دويل  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي   100
�جلل�شات �لعلمية، كما مت ��شتقبال 

300 ورقة بحث علمية. 
وت��ت��م ����ش��ت�����ش��اف��ة �مل���وؤمت���ر �ل��ع��امل��ي 
من  �أب��وظ��ب��ي  يف  للثال�شيميا   13
ق��ب��ل م��ك��ت��ب �ل���ت���ع���اون �لإق��ل��ي��م��ي 
ل���الحت���اد �ل��ع��امل��ي ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا و 
م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
ن���ه���ي���ان �لإن�������ش���ان���ي���ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة و 
�لعاملية  خليفة  بن  �شلطان  جائزة 
ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا وذل������ك ب���دع���م م��ن 
للثال�شيميا،  �لإم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة 

يف  �لبحثية  و�ل��در����ش��ات  �خلدمات 
جمال مر�س �لثال�شيميا.

مركز للثال�سيميا متطور
كما �أكد ��لدكتور ع�شام �شهري �أن 
�أبو ظبي ب�شدد �إن�شاء مركز متميز 
مل���ر����ش���ي �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا و���ش��ي��ك��ون 
و�خلليج  �ل�����ش��رق  ملنطقة  م��رج��ع��ا 
ك��اف��ة  �إج��������ر�ء  مت  �ن�����ه  �إىل  لف���ت���ا 
�ملركز  �ل��الزم��ة لن�شاء  �ل��در����ش��ات 
خالل �لفرتة �ملا�شية على �أن يتم 

تد�شينه خالل �لعامني �ملقبلني. 
�ل���ع���الج ع���ن ط��ري��ق  �أن  و�أ�����ش����اف 
متاحة  �شتكون  �جلذعية  �خلاليا 
�لعامني  خالل  �قت�شادية  ب�شورة 
عمليات  �أن  �إىل  م�شري�  �ملقبلني، 
�خلاليا  زر�ع��ة  طريق  عن  �لعالج 
ب�شورة  م��وؤخ��ر�  تطورت  �جلذعية 
ك����ب����رية ح���ي���ث ق���ل���ل���ت م����ن ن�����ش��ب��ة 
�ق���ل  �إىل   50% م����ن  �ل����وف����ي����ات 

.5%
و��شار �إىل �أن هناك 120 �شخ�شا 
�ل���ع���الج �جليني  ع��م��ل��ي��ات  �أج������رو� 
�أح���دث  وف���ق  ���ش��ف��اوؤه��م جميعا  مت 
�إىل  م�شري�  �لعالحية،  �لتتقنيات 
�حلديثة  و�ل��ع��الج��ات  �لأدوي����ة  �أن 
ح��ق��ق��ت جن���اح���ا ك���ب���ري� ل��ل��م��ر���ش��ي 
�إذ  ن���وع���ي���ة ح���ي���ات���ه���م  وحت�������ش���ني 
�ملناعي  �جلهاوز  تقوية  ��شتطاعت 
وت��ق��ل��ي��ل رف�������س �جل�����ش��م ل��ل��ن��خ��اع 

�ملزروع.
باخلدمات  �شهري  �لدكتور  و�أ�شاد 
�لطبية �ملتميزة �ملقدمة للمر�شى يف 
دولة �لمار�ت، موؤكد� �أن �خلدمات 
م�شت�شفيات  يف  �مل��ق��دم��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
�ل����دول����ة ت�����ش��اه��ي م��ث��ي��الت��ه��ا يف 
�لدول �ملتقدمة و��شاف �أن مر�شى 
�ل��ث��ال���ش��م��ي��ا يف �ل����دول����ة ي��ح��ظ��ون 
برعاية متميزة وتقدم لهم �أف�شل 
�خل��دم��ات �ل��ع��الج��ي��ة م�����ش��ري� �إىل 
�أن ق��ي��ادة �ل��دول��ة �ل��ر���ش��ي��دة تويل 
ل��ل��ع��ن��اي��ة مبر�شي  �أه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة 
�ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا وت���وف���ر ل��ه��م �ل��دع��م 
�مل�������ادي و�مل����ع����ن����وي و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى 
حت�شني نوعية �حلياة لهم وتوفري 
�لعالج �ملجاين للجميع �إىل جانب 
�إن�شاء �ملر�كز و�لعياد�ت �ملتخ�ش�شة 
�مل���م���دع���وم���ة ب���اأف�������ش���ل �خل�����رب�ت 
�لطبية يف خمتلف �إم��ار�ت �لدولة 
لتقدمي �لعالج و�لدعم للمر�شى.

و�أك��د �أن ��شت�شافة دول��ة �لم��ار�ت 
و�أب���وظ���ب���ي مل���وؤمت���ر �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
�ل��ث��ال��ث��ة ع�شرة  �ل��ع��امل��ي يف دورت����ه 
ي����وؤك����د �ه���ت���م���ام �ل����دول����ة ب��ت��ن��م��ي��ة 
ودعم �لأطباء و�ملر�شى من خالل 
��شتقطاب �أف�شل �خلرب�ت �لعاملية 
�ب����ح����اث �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا  يف جم�����ال 
و�ل���ت���ع���رف ع��ل��ى �أح������دث �لأدوي������ة 
ر�ب��ط��ة  �أن  �إىل  و�ل��ع��الج��ات لف��ت��ا 
تتخذ  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لثال�شيميا 
�س  مقرها  لها  مقر�  قرب�س  من 
ت��ع��ق��د �مل����وؤمت����ر ك���ل ع���ام���ني حيث 
وقع �لختيار لهذ� �لعام على دولة 

�لثال�شيميا فح�شل عليها �لدكتور 
م��ن  ف����رن����ان����دي����ز  دي  ج���ول���ي���ان���و 

�لرب�زيل .

اجلوائز املحلية 
و جائزة �شلطان بن خليفة �ملحلية 
ملتربع �لعام فاز بها موؤ�ش�شة وقف 
يف  و  عائلته  و  �لفهيم  عبد�جلليل 
خليفة  ب��ن  �شلطان  ج��ائ��زة  جم��ال 
د�ع��م��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  لأف�����ش��ل  �ملحلية 
ح�شل  �مل�شاندة  �لطبية  للخدمات 
و  �ل��دم  نقل  خ��دم��ات  عليها مركز 
�لأبحاث يف �ل�شارقة �لتابع لوز�رة 
�ل�شحة و ح�شل عليها �أي�شاً مركز 
دب���ي ل��ل��ت��ربع ب��ال��دم �ل��ت��اب��ع لهيئة 
ك��ذل��ك ح�شل  و  دب���ي  �ل�����ش��ح��ة يف 
�لوطني  �ملركز  �جلائزة  ه��ذه  على 
لرعاية �لأمومة و �لطفولة بوز�رة 
�ل�����ش��ح��ة و ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��ائ��زة 
لأف�شل  �ملحلية  خليفة  بن  �شطان 
م���وؤ����ش�������ش���ة غ�����ري رب���ح���ي���ة د�ع���م���ة 
جمعية  عليها  ح�شلت  للمر�شى 
�لإم���������ار�ت ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا و ن��ال��ت 
كذلك على �جلائزة لإف�شل فريق 
�إعالمي موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم 

من خالل برنامج �أمل و �أمل .

الأفراد 
ن��ال��ت ج��ائ��زة ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة 
جمال  يف  �ملتميز  للطالب  �ملحلية 
�خلاجة  فتحية  �ل��دك��ت��ورة  �ل��ط��ب 
م����ن م���رك���ز دب�����ي ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا و 
ح�����ش��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة ���ش��ل��ط��ان بن 
�ملتميز  للطبيب  �مل��ح��ل��ي��ة  خليفة 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�مل��ل��ك ع���ب���د�هلل من 
م����رك����ز �ل����ف����ج����رية ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
�لتابع مل�شت�شفى �لفجرية و كذلك 
�ل���دك���ت���ورة ح�شنة  ح�����ش��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا 
�مل��ف��رق و  �ل��زب��ي��دي م��ن م�شت�شفى 
من  باقر  لطيف  مي�شم  �لدكتورة 
مركز دبي للثال�شيميا و يف جمال 
�ملحلية  خليفة  بن  �شلطان  جائزة 
�مل��ت��م��ي��ز ح�����ش��ل عليها  ل��ل��م��م��ر���س 
م�شت�شفى  م���ن  �حل��ب��اي��ب��ة  خ���ال���د 
ح�شلت  �جل��ائ��زة  نف�س  يف  و  ت���و�م 
دبي  م��رك��ز  م��ن  �شمر ج���و�د  عليها 
للثال�شيميا و �أي�شاً مرمي خ�شيف 

من مركز �لفجرية للثال�شيميا .
���ش��ل��ط��ان بن  و يف جم����ال ج���ائ���زة 
خليفة �ملحلية لل�شخ�شية �ملتميزة 
�ل����دع����م �لإج���ت���م���اع���ي  يف جم������ال 
ح�����ش��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا خ����ال����دة خ��م��ا���س 
و ج����ائ����زة لأف�������ش���ل ب���ح���ث ع��ل��م��ي 
�ل��دك��ت��ورة  عليها  ح�شلت  من�شور 
ليلى �ل�����ش��اع��ر م��دي��رة م��رك��ز دب��ي 
للتربع بالدم . و يف جمال �ملر�شى 
�ملتميزون نالت �شاكيال ب�شري على 
�ملحلية  خليفة  بن  �شلطان  جائزة 
�أه��ايل  ج��ائ��زة  و  �ملتميز  للمري�س 
عليها  ح�شلت  �ملتميزون  �ملر�شى 
�شيخة �ل��و�يل و هى �أم و رب��ة بيت 
ول��دي��ه��ا ث��الث��ة ب��ن��ات م��ن مر�شى 

�لثال�شيميا .

املرر: الر�سوم امل�ستوفاة بق�سم مراقبة جوازات منفذ هيلي بني العني 
والربميي ر�سوم مغادرة للمقيمني ولي�ست ر�سوم تاأ�سريات جديدة

مهرجان دبي ال�سينمائي مينح ممثال اأمريكيا جائزة تكرمي اإجنازات الفنانني

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �لعقيد خمي�س �ملرر مدير �إد�رة �شرطة �أمن �ملنافذ 
�لر�شوم  �أن  �أبوظبي  �لعامة ل�شرطة  و�ملطار�ت بالقيادة 
�لتي ي�شتوفيها ق�شم مر�قبة ج��و�ز�ت منفذ هيلي بني 
ر�شوم  هي  �لعمانية  �لربميي  وحمافظة  �لعني  مدينة 
مغادرة للمقيمني متبعة يف كافة �ملنافذ �لربية ولي�شت 
�إ���ش��د�ر تاأ�شري�ت  �إذ ل ميكن  ت��اأ���ش��ري�ت ج��دي��دة  ر���ش��وم 
دخول ملن هم مقيمون �أ�شال يف �لدولة. و�أو�شح �ملرر �أن 
�ملهلة �لتي �شبق منحها حلملة ت�شاريح �لعبور للمقيمني 

�لقاطنني يف حمافظة �لربميي ويعملون مبدينة �لعني 
�أن �لهدف من  �إىل  �ل�شهر �جل��اري لفتا  تنتهي بنهاية 
تفعيل هذ� �لإجر�ء ياأتي كخطوة ل�شمان عملية تنظيم 
�حلركة و�ن�شيابيتها وح�شر �أعد�د �مل�شافرين و�حلر�س 

على �أمنهم وحقوقهم ومبا يكفل �شالمتهم �لعامة.
باإعطاء  ب���د�أت  ق��د  تلك  �لتنظيم  عملية  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملنفذ  �ل�شغط على  �مللمو�شة حيت مت تخفيف  ثمارها 
�حلركة  �شهولة  ت��زد�د  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �ملائة  يف  بن�شبة 
ومبا  �إليها  �مل�شار  �ملهلة  نفاد  بعد  �لد�ئمة  و�ن�شيابيتها 

يحقق �ل�شالح �لعام. 

•• دبي-وام: 

�لقدير  �لأمريكي  �ملمثل  �ختيار  �م�س  �لدويل  �ل�شينمائي  دبي  �أعلن مهرجان 
مارتن �شني جلائزة تكرمي �جناز�ت �لفنانني �لتي مينحها �ملهرجان كل عام. 
و�شيتم تكرمي �شني عن م�شريته �لفنية �لطويلة و�إ�شهاماته يف �شناعة �ل�شينما 
خالل حفل �فتتاح �لدورة �لعا�شرة �لتي �شتقام خالل �لفرتة من �ل�شاد�س �إىل 
�أكرث وجوه هوليوود  �أحد  14 من �شهر دي�شمرب �لقادم. ويعترب مارتن �شني 
�شهرة على م�شتوى �لعامل بر�شيد يزيد عن 80 فيلما وتت�شمن قائمة �أعماله 
�لعاملية مثل  �ل�شينما  �لو��شحة يف مكتبة  ب�شمتها  لها  كانت  �شينمائية  رو�ئ��ع 
�لفيلم �ل�شهري �أبوكلب�شي ناو �أو �لقيامة �لآن للمخرج �لكبري فر�ن�شي�س فورد 
كوبول و�لذي �شعد بنجم �شني �إىل �لعاملية �إ�شافة �إىل �أعمال �أخرى. وتر�شح 
�لنجم مارتن �شني لنيل �شتة جو�ئز �إميي عن دوره يف م�شل�شل ذ� وي�شت وينج 
�لتي ج�شد خالله �ل�شخ�شية �خليالية �لرئي�س جو�شيا بارتليت وح�شد �شني 

�شت جو�ئز غولدن غلوب من �أ�شل ثمانية كان قد تر�شح لها بجانب جائزتني 
�إي��ه جي عن م�شل�شل و�ي��ت هاو�س . وق��ال عبد �حلميد جمعة رئي�س  �أ���س  من 
مهرجان دبي �ل�شينمائي �لدويل يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شية �إن �شني يعترب من 
�لعالمات �لفارقة يف تاريخ �شناعة �ل�شينما �لعاملية فم�شريته �ملمتدة لأكرث من 
خم�شة عقود تزخر بالعديد من �لإجناز�ت �ل�شينمائية و�لتلفزيونية. و�أ�شاف 
جمعة �أن �شني ��شتطاع برب�عة نادرة جت�شيد �لعديد من �ل�شخ�شيات �ملحفورة 
�شني  بتكرمي  �شعادته  ع��ن  ..م��ع��رب��ا  �لعاملية  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون  �ل�شينما  ذ�ك���رة  يف 
�أع��رب مارتن �شني عن  . من جهته  �لفنانني  و منحه جائزة تكرمي �جن��از�ت 
فعاليات  دبي خالل  لزيارة  �لدويل  �ل�شينمائي  دبي  لدعوته مهرجان  �شعادته 
�لدورة �لعا�شرة للمهرجان ومنحه جائزة تكرمي �جناز�ت �لفنانني . و�أكد �أنه 
يتطلع �إىل �لحتفاء و�للتقاء بالزمالء من جنوم �ل�شينما �لعرب و�لعامليني يف 
�ل�شينمائي  �أع��و�م على �نطالق هذ� �حلدث   10 �ملهرجان ولالإحتفال مبرور 

و�لثقايف �لهام. 
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ن�سف مليون �سخ�س ا�ستفادوا من اأ�ساحي الهالل الأحمر الإماراتي
•• اأبوظبي-وام:

��شتفاد نحو ن�شف مليون �شخ�س من م�شروع �لأ�شاحي �لذي نفذته هيئة 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تية هذ� �لعام د�خل �لدولة وخارجها. وقالت �لهيئة 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وتوجيهات  حثيثة  ومبتابعة  �إن��ه  �م�س  لها  بيان  يف 
�لهالل  رئي�س هيئة  �لغربية  �ملنطقة  نهيان ممثل �حلاكم يف  �آل  ز�يد  بن 
�لأحمر عززت �لهيئة م�شروع �لأ�شاحي هذ� �لعام لي�شمل عدد� كبري� من 
�ل�شر�ئح �ل�شعيفة و�لأ�شر �ملتعففة د�خل �لدولة حيث نفذت فروع �لهيئة 
يف جميع مناطق �لدولة �مل�شروع من خالل نحر �لأ�شاحي وتوزيعها عرب 
مر�كز توزيع قريبة من �ملناطق �ل�شكنية للفئات �مل�شتهدفة . و�أكد �لدكتور 
حممد عتيق �لفالحي �لأمني �لعام لهيئة �لهالل �لأحمر يف ت�شريح له 
بهذه �ملنا�شبة..�أن م�شروع �لأ�شاحي هذ� �لعام مت تنفيذه بكفاءة عالية و 
مهنية وبد�أ �ل�شتعد�د له مبكر� لذلك جاءت �لنتائج مر�شية و�ل�شتفادة 
و  �آ�شيا  و  �أفريقيا  يف  �مل�شتفيدين  من  �لكبرية  �لأع��د�د  �إىل  �أكرب..م�شري� 
�أوربا و �أ�شرت�ليا و�أمريكا �لالتينية. وقال �إن �لهيئة تعترب من �ملنظمات 
رم�شان  وم�شاريع  �لأ�شاحي  ت�شمل  �لتي  �ملو�شمية  م�شاريعها  يف  �ملتميزة 
مثل �إفطار �ل�شائم وك�شوة �لعيد وزكاة �لفطر ..م�شدد� على �أن �لرب�مج 
�ل�شعيفة  �ل�شر�ئح  ق��در�ت  تعزز  �أنها  �لعملية  �لتجربة  خالل  من  �أثبتت 
وتعينها على مو�جهة ظروف �حلياة �ل�شعبة لذلك توليها �لهيئة �هتماما 
�لتي جتدها من  �مل�شاندة  و  �لدعم  �شنويا من خالل  كبري� وتتو�شع فيها 

 12 ر�أ�س ما�شية حمليا وخارجيا..منها  �ألف   28 �لأ�شحى نحر وتوزيع 
�ألف ر�أ�س د�خل �لدولة و 16 �ألفا خارج �لدولة وبلغت تكلفة �مل�شروع 14 
مليون درهم. و�أو�شح �أن هدف ��شرت�تيجية �لهالل �لأحمر هو زيادة عدد 
�لأ�شر  عدد  بلغ  حيث  �لعام  هذ�  �لدولة  د�خ��ل  �لأ�شاحي  من  �مل�شتفيدين 
�مل�شتفيدة من هذه �لأ�شاحي د�خل �لدولة 25 �ألفا و 512 �أ�شرة..منها 
�أربعة �آلف و 800 �أ�شرة يف �أبوظبي و�مل�شفح و�ألف و 704 �أ�شر يف بني 
يا�س و�ل�شهامة و �لوثبة و �لنه�شة و �لرحبة و�ل�شمحة �إ�شافة �إىل 984 
�أ�شرة يف �ملنطقة �لغربية. و��شتفاد من �مل�شروع �ألفان و 640 �أ�شرة يف دبي 
و�ألفان و 376 يف �ل�شارقة ومثلها يف عجمان بجانب �ألفني و 676 �أ�شرة 
وم��ا جاورها  �لعني  �أ�شرة يف مدينة   360 و  �آلف  وثالثة  �لقيوين  �أم  يف 
و�ألفني و 676 �أ�شرة يف ر�أ�س �خليمة �إ�شافة �إىل �ألف و 920 يف �لفجرية. 
وبلغ عدد �لأ�شاحي �لتي مت توزيعها د�خل �لدولة 12 �ألف �أ�شحية حيث 
مت توزيع حلوم �ألفني و 400 �أ�شحية يف �أبوظبي و 852 �أ�شحية يف بني 
يا�س و�ملناطق �ملجاورة بجانب توزيع حلوم �ألف و 680 �أ�شحية يف مدينة 
�لعني وما جاورها و�ألف و 320 �أ�شحية يف دبي و�ألف و 188 �أ�شحية يف 
�ل�شارقة و 960 يف عجمان و�ألف و 338 �أ�شحية يف �لفجرية ومثلها يف 
ر�أ�س �خليمة �إ�شافة �إىل 492 يف �أم �لقيوين و 432 يف �ملنطقة �لغربية. 
�مل�شروع  ه��ذ�  على  و�ل��ف��روع  �أبوظبي  يف  ت�شكيلها  مت  جل��ان  ع��دة  و�أ�شرفت 
حيث �شمت عدد� كبري� من �ملتطوعني و �لعاملني يف �لهيئة ومت �إخطار 
�مل�شتفيدين قبل وقت كاف من حلول �لعيد وت�شليمهم كوبونات لت�شهيل 

�خلريين و�ملح�شنني �لذين يتجاوبون مع هذه �لرب�مج لأنها ت�شاهم بقوة 
و�أ�شاد  �أ�شعاره.  و�رتفاع  �لغذ�ء  و�شح  �ملالية  �لأزم��ات  تد�عيات  تخفيف  يف 
�لإن�شانية  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  ر�شالة  تعزيز  يف  �ملتطوعني  ب��دور  �لفالحي 
من خالل �مل�شاركة يف تنفيذ هذه �لرب�مج خا�شة خالل �أيام �لعيد حيث 
و�أعرب  �ملتعففة.  و�لأ�شر  �أ�شحاب �حلاجات  �لعيد يف خدمة  �أيام  يق�شون 
من  �لأ�شاحي  تربعات  حملة  وجدته  �ل��ذي  للتجاوب  �لهيئة  تقدير  عن 
�ملح�شنني و�خلريين �لذين كان لهم �أكرب �لأثر يف �أن يحقق �مل�شروع هدفه 
دولة  مكانة  ويعزز  وخارجها  �لدولة  د�خل  �مل�شتهدفني  �حتياجات  ويلبي 
�لإمار�ت يف �ملحافل �لإن�شانية �لدولية. و�أكد �أن �ملتربعني هم �شند للهيئة 
وعونها  �لإن�شانية  �لكر�مة  �شون  و  �حلياة  وحت�شني  �ملعاناة  تخفيف  يف 
�لتي تفتك باملاليني من  �لفقر و�جل��وع و�لأمر��س و�لأوبئة  يف مكافحة 
�ل�شعفاء يف �شتى بقاع �لعامل �لذين يكابدون عناء �حلاجة و �شظف �لعي�س 
. و نوه باأهمية دور �شفار�ت �لدولة يف �خلارج لت�شهيل مهمة تنفيذ م�شاريع 
�لهيئة �ملو�شمية خا�شة يف �لدول �لتي لي�س بها مكتب للهيئة .. مو�شحا 
على  �لإن�شانية  حتركاتها  يف  للهيئة  �أ�شا�شيا  �شريكا  تعترب  �ل�شفار�ت  �أن 
�لأحمر  �لهالل  لهيئة  تقرير  �أ�شار  �أخ��رى  جهة  . من  �خلارجية  �ل�شاحة 
��شتفادو� من  �لدولة وخارجها  د�خ��ل  260 �شخ�شا  و  �ألفا   468 �أن  �إىل 
م�شروع �لأ�شاحي �لذي نفذته �لهيئة هذ� �لعام..منهم 154 �ألفا و 273 
 987 �ألفا و   313 �شخ�شا د�خل �لدولة..فيما غطي �مل�شروع �حتياجات 
�شخ�شا يف 55 دولة حول �لعامل. و�أ�شاف �لتقرير �أنه مت خالل �أيام عيد 

عملية ح�شولهم على حلوم �لأ�شاحي يف �ملوعد �لذي حدد لهم من قبل 
. ويف خارج �لدولة وجدت �أ�شاحي �لهالل �لأحمر طريقها للم�شتفيدين 
يف �لدول �ملعنية وخ�ش�شت �لهيئة كميات �إ�شافية من �للحوم للدول �لتي 
ت�شهد �أو�شاعا �إن�شانية �شيئة ومتر �شعوبها بظروف �شعبة وحر�شت على 
خميمات  و  �ل��ن��ازح��ني  مع�شكر�ت  و  �مللتهبة  للمناطق  �لأ���ش��اح��ي  �إي�����ش��ال 
�خلارجية  مكاتبها  �لهيئة عرب  وت��و�ج��دت  �ل��دول  من  ع��دد  �لالجئني يف 
و�ملنظمات و�جلمعيات �لتي تتعاون معها ومن خالل �شفار�ت �لدولة و�شط 
�حتياجاتها  بتوفري  �لأ�شحى  لعيد  �لأول  �ليوم  منذ  وقامت  �لفئات  تلك 
�شاهمت كثري� يف تخفيف معاناتهم وحت�شني ظروفهم  �لتي  �للحوم  من 
 15 دولة منها   55 �لعام  �لهالل هذ�  �أ�شاحي  . و�شمل م�شروع  �ملعي�شية 
دول���ة ع��رب��ي��ة ه��ي فل�شطني وم�����ش��ر و�ل��ي��م��ن ول��ب��ن��ان وليبيا و�ل�����ش��وم��ال 
و�لأردن و�لبحرين و�جلز�ئر و�ل�شود�ن و�لعر�ق و�ملغرب وتون�س وجيبوتي 
وموريتانيا . كما �شمل م�شروع �لأ�شاحي 13 دولة يف �آ�شيا هي �أفغان�شتان 
وتايالند  وبنجالدي�س  وباك�شتان  و�أندوني�شيا  و�لهند  و�لفلبني  و�ل�شني 
18 دولة  �إىل  وتركيا و�شريالنكا وفيتنام وكاز�خ�شتان وكمبوديا..�إ�شافة 
وبنني  و�وغ��ن��د�  و�لنيجر  و�مل��ال��دي��ف  و�ل�شنغال  �أثيوبيا  وه��ي  �أفريقيا  يف 
وت�شاد وتنز�نيا وتوجو وجامبيا وجزر �لقمر وجنوب �أفريقيا و�شري�ليون 
وهي  �أوروب���ا  يف  دول  ت�شع  بجانب  ونيجرييا  وم��ايل  وكينيا  وغينيا  وغانا 
ومقدونيا  وكو�شوفا  وروم��ان��ي��ا  و�إي��ط��ال��ي��ا  و�لبو�شنة  و�أل��ب��ان��ي��ا  ��شرت�ليا 

ومنغوليا ونيوزيلند� .

در�سًا م�سورًا لطلبة احلادي والثاين ع�سر على قناة يوتيوب  600
�لبو�بة  �لإلكرتونية، وما حتتويه  بو�بتها  �ل��وز�رة  توفر  �لذكية  �لهو�تف 
من جميع �خلدمات و�ملعامالت �لذكية ذ�ت �ل�شلة ب�شوؤون �لطلبة و�أولياء 
�أبل  �ل�شتفادة من متجر  �لرتبوي، كما ميكن  و�مليد�ن  و�ملد�ر�س  �لأم��ور 
عرب بو�بتي وحتميل �لتطبيقات �خلا�شة بالوز�رة، �إىل جانب ذلك ميكن 
على  �لط��الع  �لرتبية،  مع  �ملتعاملني  وجمهور  و�لطلبة  �لأم��ور  لأولياء 
بكب�شة  و�لتقارير  و�لأخ��ب��ار  و�لفعاليات،  و�لأن�شطة  و�لبيانات  �ملعلومات 
وز�رة  �أن  �لقطامي  و�أو�شح    .  )m.moe.gov.ae( �لر�بط  على  زر 
باأرقى  و�لتعليمية،  �لرتبوية  �خلدمات  �أف�شل  بتقدمي  ملتزمة  �لرتبية 
�ملعايري و�ملمار�شات وبجودة عالية ومميزة، وذلك من خالل �آخر ما جاد به 
�لعامل من تقنيات حديثة وو�شائل �ت�شال ومعلومات فائقة، وذلك مو�كبة 
للطفر�ت �لنوعية �لتي حتققها �لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت، وما ت�شهده 

م�شرية �لتعليم من حتولت غري م�شبوقة .

�لتنمية  م�����ش��ار�ت  ت���الزم  �ل��ت��ي  �ل�شريعة  �ل��ت��ق��دم  وت���رية  يعك�س  ذل��ك  ك��ل 
وتوجهات �لدولة يف جميع مناحي �حلياة، كما يدعم موؤ�شر�ت �لتناف�شية 
عاماً  و�ل��رخ��اء  �لنماء  طريق  على  �لإم����ار�ت  تفوق  تظهر  �لتي  �لعاملية، 
�ك�شبو  ل�شت�شافة  �لقوية  �لفر�س  نف�شه  �لوقت  يف  ويعزز   ، �لآخ��ر  بعد 
هي  �لإم���ار�ت  �أ�شبحت  �لتي  �لعاملية  �ملنتديات  من  وغ��ريه   ،)  2020  (
خدمات  �شل�شلة  �شمت  �جل��دي��دة  �لباقات  �أن  و�أو���ش��ح   . �ملثالية  وجهتها 
�أ�شبح  (، ومن خاللها  �لأم��ور  �لذكية لأولياء  �لبو�بة   ( بينها  ذكية، من 
�أ�شبح  و  �لتعليمية،  �لعملية  يف  بفاعلية  �مل�شاركة  �لأم��ور  �أولياء  مبقدور 
مب�شتوى  و�لرت��ق��اء  �لتعليم  خمرجات  م�شتوى  رف��ع  يف  مميز�ً  دور�ً  لهم 
�ملد�ر�س، �إذ ي�شتطيع ويل �لأمر ومن خالله هاتفه �لتعرف �إىل م�شمون 
و�لإج���از�ت،  و�لمتحانات  �ملنا�شبات  ومو�عيد  و�أن�شطتها  �ملدر�شة  �أجندة 
�شجل  ومتابعة  �ملدر�شة،  �إد�رة  مع  و�لبيانات  و�ملعلومات  �لر�شائل  وتبادل 

ح�شور وغياب �لأبناء ودرجة �نتظامهم يف �ملدر�شة، وم�شتوى حت�شيلهم 
يف  درجاتهم  تفا�شيل  على  و�لط���الع  قدر�تهم،  تطور  ومتابعة  �لعلمي، 
و�ملدر�شة،  �لف�شل  �لعام يف  باملتو�شط  مقارنة  على حدة  در��شية  م��ادة  كل 
وكذلك �لتعرف �إىل تفا�شيل �لتقومي �مل�شتمر ونتائج �لمتحانات �لدورية 
و�لف�شلية، ف�شاًل عن خدمة تتبع �حلافالت �ملدر�شية لالأبناء، وذلك عن 
طريق رقم م�شتخدم ) كود خا�س (، يت�شلمه ويل �لأمر من �إد�رة �ملدر�شة، 
ومن ثم ميكنه �ل�شتفادة بكب�شة زر على )sis.moe.gov.ae(. من 
�لذكية،  �لهو�تف  عرب  �لرتبية  وز�رة  �أي�شاً  توفرها  �لتي  �خلدمات  بني 
و�خلا�شة،  �حلكومية  �مل��د�ر���س  ت�شمل  وه��ي   ) �مل��د�ر���س  خريطة   ( خدمة 
عن  و�ل�شتعالم  �لبحث  �لأم��ور  لأولياء  ميكن  �خلدمة،  هذه  ومبقت�شى 
�ملد�ر�س ومو�قعها وبياناتها و�ملعلومات �خلا�شة بها، كما ميكنه �لو�شول 
�إليها بكل �شهولة وي�شر عرب ) map.moe.gov.ae( .   وعن طريق 

•• دبي- حم�صن را�صد:

600 در�س لطلبة �حلادي  ك�شفت وز�رة �لرتبية و�لتعليم عن ت�شوريها 
ع�شر و�لثاين ع�شر جلميع �ملو�د �لعلمية و�لدبية ترت�وح مدتهم من 20 
�يل 30 دقيقة لكل در�س وب�شرح مف�شل ومت �در�جهم عرب قناه يوتيوب 
�ل��وز�رة جمموعة  ��شتحدثت  فيما   ، �شركة غوغل  بدعم من  متخ�ش�شة 
من �خلدمات فائقة �مل�شتوى �يل خدمات ذكيه حتقيقاً لر�شا �ملتعاملني 
وتنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي.
�إع��الن �شاحب  �إن  و قال حميد حممد �لقطامي وزير �لرتبية و�لتعليم 
مدينة  لتكون  دب��ي  توجه  عن  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ذكية، ثم �إعالن �شموه عن و�شول دولة �لإمار�ت لتكون دولة ذكية قريباً، 

خالل فعاليات موؤمتر ال�ستثمار يف التعليم

% زيادة يف حجم ا�ستثمارات التعليم اخلا�س يف الإمارات العام 2020  60
٪ الزيادة ال�سنوية يف عدد الطلبة امل�سجلني يف املدار�س اخلا�سة بدبي  7

•• دبي- حم�صن را�صد:

�أكد �لدكتور عبد �هلل �لكرم رئي�س 
جمل�س �ملديرين مدير عام هيئة 
�مل��ع��رف��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����ش��ري��ة يف 
للدر��شات  وفقا  �أن��ه  دب��ي  حكومة 
�ل��ع��ام  �شي�شهد  و�لإح�������ش���ائ���ي���ات، 
�لتعليم  ��شتثمار  يف  منو   2020
 ،60% بن�شبة  دب���ي  يف  �خل��ا���س 
ح��ي��ث ب��ل��غ ح��ج��م �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �خل���ا����س يف دب����ي �ل��ع��ام 
�جل����اري ح���و�يل 4 م��ل��ي��ار دره���م، 
يف  �ل�شنوية  �ل��زي��ادة  ��شتمر�ر  مع 
عدد �لطلبة �مل�شجلني يف �ملد�ر�س 
�لعام  حتى   ٪7 بن�شبة  �خل��ا���ش��ة 
ذ�ت������ه، وه����و �ل���ع���ام �ل�����ذي تطمح 
خالله دبي يف �إ�شت�شافة فعاليات 
�إك�شبو �ل��دويل، و�لأرق��ام  معر�س 
ت�����ش��ج��ي��ل  �إىل  ت�������ش���ري  �مل���ت���وق���ع���ة 
�ملد�ر�س �خلا�شة يف دبي لأكرث من 
360 �ألف طالب وطالبة، بزيادة 
�إج��م��ايل  م��ن   ٪60 بن�شبة  ت��ق��ّدر 
�ل���ط���الب �مل��ل��ت��ح��ق��ني ب���امل���د�ر����س 
�خل��ا���ش��ة ب��دب��ي �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي 
�لأمر   ،2013-2012 �جل��اري 
�ل����ذي ي��ت��ط��ل��ب �إن�����ش��اء م���ا ي��ع��ادل 
110 مدر�شة جديدة. جاء ذلك 
خالل فعاليات موؤمتر �ل�شتثمار 
�ل�������ش���رق  مل���ن���ط���ق���ة  �ل���ت���ع���ل���ي���م  يف 
�لأو����ش���ط و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا �لتي 
يف  �لعنو�ن  بفندق  �أم�س  �نطلقت 
يوم غد�  وت�شتمر حتى  دبي مول 
�لث���ن���ني، ب��ح�����ش��ور دي��ن��و ف��ارك��ي 
�لرتبية  �إد�رة  نظم  جمل�س  م��ن 
�ل��ع��امل��ي��ة، و�ل��دك��ت��ور �أي����وب كاظم 
مدينة  يف  �لتعليمي  �ملجمع  م��ن 
�لعاملية، وط��ارق  �لأك��ادمي��ي��ة  دب��ي 
�ل��رتوي��ج  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ع��ام��ري 
وت���ط���وي���ر �لع�����م�����ال يف جم��ل�����س 
�ب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، و�أ�����ش����وي����ن 
�أ���ش��وم��ول ���ش��ري��ك م��ن جمموعة 
ب����ارث����ي����ن����ون، وك���م���ي���ل جن�����ار م��ن 
جم��م��وع��ة ك��ي��دز ف��ر���ش��ت، وب��ون��ام 
�لإبد�عي،  �لتعليم  من  بهوجاين 
�ل�شاأن  على  و�لقائمني  وعدد من 
�لتعليمي يف �لإمار�ت، �لرتبويني 

و�لإعالميني.

معدل النمو

وق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س �مل��دي��ري��ن 
مدير عام هيئة �ملعرفة و�لتنمية 
�ملناهج  �شعيد  على  �أن��ه  �لب�شرية 
�ملناهج  ب��ني  م��ن  �إن���ه  �لتعليمية، 
)�لربيطانية،  �لرئي�شية  �لأربعة 
�ل��ه��ن��دي��ة، �لأم���ري���ك���ي���ة، وم��ن��ه��اج 
ف��اإن  و�ل��ت��ع��ل��ي��م(،  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
معدل  ي�شّجل  �لربيطاين  �ملنهج 
�ل��زي��ادة  م��ن حيث  �لأع��ل��ى  �لنمو 
يف ع����دد �ل��ط��ل��ب��ة، وم����ن �مل��ت��وق��ع 
�إ�شتمر�ر هذه �لزيادة، ويف حقيقة 
�لطلبة �جلدد  فاإن غالبية  �لأمر 
يف  �خلا�شة  ب��امل��د�ر���س  �مللتحقني 
دبي يعي�شون يف �ملناطق �لعمر�نية 
�جل��دي��دة يف دب��ي، وت�شمل ح��دود 
���ش��ارع �خل��ي��ل و����ش���ارع حم��م��د بن 
�إىل  علي  جبل  منطقة  م��ن  ز�ي���د 
منطقة مردف. وهي �ملناطق �لتي 
م��ن حيث  م��ت��ز�ي��د�ً  ط��ل��ب��اً  ت�شهد 
ت��اأ���ش��ي�����س م���د�ر����س ج��دي��دة فيها، 
�لتعليم  رب��ط  �أهمية  على  موؤكد� 
مب����ج����الت �ل�����ش��ن��اع��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
ومتطلبات �شوق �لعمل يف �ملرحلة 

�لقادمة.

�لطالب،  ع��دد  �خلا�شة  �مل��د�ر���س 
ع���دد �مل���د�ر����س �جل���دي���دة، معدل 

�لأق�شاط �ملدر�شية .

الزيادة ال�سنوية
�أبو  جمل�س  �أن  �لعامري  و�أو�شح 
عمل  ور�����س  ع��ق��د  للتعليم  ظ��ب��ي 
�جلادين  للم�شتثمرين  خمتلفة 
خربة  لديهم  �ل��ذي��ن  و�مللتزمني 
�شابقة يف قطاع �ملد�ر�س �خلا�شة 
و���ش��ت�����ش��ت��م��ر ب��ه��ذ� �ل��ع��م��ل وذل���ك 
�شمن جهودها للم�شاعدة باأقلمة 
جمل�س  قو�نني  على  �مل�شتثمرين 
ولتعريفهم  للتعليم  ظ��ب��ي  �أب����و 
ب��ح��ق��وق��ه��م وو�ج���ب���ات���ه���م، وم���ن 
���ش��م��ن��ه��ا ت����ق����دمي ت��ع��ل��ي��م ع���ايل 
�لتعليم  معايري  يحقق  �مل�شتوى 

�لدولية وباأ�شعار منا�شبة. 
و�أ�شاف: من �ملتوقع بحلول �لعام 
�لطلبة  ع��دد  ي�شل  �أن   ،  2020
وطالبة  ط��ال��ب  �أل���ف   280 نحو 
�ل�شنوية  �ل��زي��ادة  للمعدل  وف��ق��ا 
%5 من �لطالب يف  �ل��ذي يبلغ 
�مل���د�ر����س �خل��ا���ش��ة، مم��ا يتطلب 

طلب متزايد
وم�����ن ج���ان���ب���ه �أك������د ط������ارق زي����اد 
�ل��رتوي��ج  �د�رة  �ل��ع��ام��ري، م��دي��ر 
وتطوير �لأعمال وقطاع �ملد�ر�س 
�خل���ا����ش���ة و ����ش���م���ان �جل�������ودة يف 
جم��ل�����س �أب����و ظ��ب��ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، �أن 
هناك طلب متز�يد على �ملد�ر�س 
�خلا�شة، و�شمن �جلهود �ملبذولة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ع��دل �ل��ن��م��و 
�ل�����ش��ن��وي ل��ل��م��د�ر���س �خل��ا���ش��ة يف 
�إمارة �أبوظبي �لبالغ %5، يقدم 
�لدعم  للتعليم  ظبي  �أبو  جمل�س 
و�مل�شغلني  للم�شتثمرين،  �لكامل 
يف ق��ط��اع �مل��د�ر���س �خل��ا���ش��ة، من 
خ��الل ت��ق��دمي �لإر����ش���اد لتحقيق 
متطلبات �لقو�نني، وتقدمي عقود 
ل��ف��رت�ت طويلة  �أر�����ش���ي  �إي���ج���ار 
وب��اأج��ور رم��زي��ة، وت��اأج��ري مباين 
كمد�ر�س  �شابقا  ت�شتخدم  ك��ان��ت 
حتى  ق�شرية،  ل��ف��رت�ت  حكومية 
مبانيها  ب���اإع���د�د  �مل��در���ش��ة  ت��ق��وم 
، وم��ن خ��الل �شفافية  �جل��دي��دة 
�ل�������رتوي�������ج ع������ن ط�����ري�����ق ن�����ش��ر 
�شوق  بخ�شو�س  �شنوية  تقارير 

م���در����ش���ي  م���ق���اع���د  �ل������ف   133
�إىل  ي�شاف  �أن  وي��ج��ب  �إ���ش��اف��ي��ة، 
�ملغرتبني  �ل�شكان   QUE ذل��ك 
و حم����دودي����ة ف���ر����س �حل�����ش��ول 
على �ملد�ر�س �لعامة و يعتمد �إىل 
�مل��د�ر���س �خلا�شة  على  حد كبري 
ل��ت��ع��ل��ي��م �أب���ن���ائ���ه���م ، مم����ا ي��زي��د 
�مل��ط��ل��وب��ة لتقدمي  م���ن �حل���اج���ة 
مقاعد �ملدر�شة �أكرث من �لقطاع 

�خلا�س.

العام واخلا�س
و�كد �أن جمل�س �أبوظبي للتعليم 
مبادر�ت  وي�شجع  وينظم  ي�شرف 
ق���ط���اع���ات  �ل���ت���ن���م���ي���ة يف ج���م���ي���ع 
�لقطاعني  ذلك  ، مبا يف  �لتعليم 
�لعايل،  و�لتعليم  و�خلا�س  �لعام 
�أنه جزء من خطة �ملجل�س  حيث 
�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة ه������و ت���ق���دمي 
ت��ع��ل��ي��م ع�����ايل �جل��������ودة ب���ر����ش���وم 
طالبها  جلميع  وعالية  معقولة 
�لهوية  �إث����ر�ء  يف  �مل�شاهمة  م��ع   ،
�لوطنية لدولة �لإمار�ت. و�أو�شح 
يلبي  �خل��ا���س  �لتعليم  ق��ط��اع  �أن 

�لحتياجات �لتعليمية لأكرث من 
60 يف �مل��ائ��ة م��ن جم��م��وع ع��دد 
�أب��و ظبي، ربع  �إم���ارة  �لطالب يف 
�لطالب  �ل�شكان  من  �لفئة  ه��ذه 

�لإمار�تيني .

منو ملحوظ
و�أكد �ملتحدثون خالل �ملوؤمتر �أن 
�ل�شرق  يف  �لتعليم  يف  �ل�شتثمار 
�لأو����ش���ط من����و�ً م��ل��ح��وظ��اً، حيث 
�ملوؤ�ش�شات  �أف�شل  �ملنطقة  جتذب 
�لتعليمية يف �لعامل وذلك لتلبية 
لزيادة  �أدى  مما  �ملتز�يد،  �لطلب 
�لطلب يف �ملنطقة �ملرتبطة بزيادة 
�ل�شكان �ملحليني و�لو�فدين على 
حد �شو�ء �إىل تز�يد �لطلب على 
�لتعليم �خلا�س يف جميع �ملر�حل 
�مل���در����ش���ي���ة وم�����ا ق���ب���ل �مل���در����ش���ة، 
�لتعليم  ق��ط��اع��ي  ع��ل��ى  وك���ذل���ك 

�لعايل و�ملهني.
و����ش���ارك دي���ن���و ف���ارك���ي �ل��رئ��ي�����س 
�لتنفيذي للعمليات، من جمل�س 
�ملزود  �لعاملية  �إد�رة �لرتبية  نظم 
�خلا�س  �ملدر�شي  للتعليم  �لعاملي 
يف �مل��ن��اق�����ش��ة �ل��ت��ي ع��ق��دت �ل��ي��وم 
ملناق�شة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق����ادة  و���ش��م��ت 
�لتعليم  �ل��ذي يلعبه  �لهام  �ل��دور 
�خلا�س يف �لنمو �لعاملي للتعليم.
وقال فاركي نحن ن�شهد �نتقال يف 
�ملو�قف و�لقناعات �لهامة. �ليوم، 
�لتخلي  يف  جماعية  رغبة  هناك 
�لتقليدي  �ل��ف��ك��ري  �جل����دل  ع��ن 
�ل���ق���ط���اع �خل���ا����س يف  ح����ول دور 
�ل��ت��ع��ل��ي��م، ل�����ش��ال��ح �ل��ن��ه��ج �ل���ذي 
يف  قوية  �شر�كة  لتحقيق  يتطلع 
�أي ويف كافة �ملجالت، وبذلك قد 
�أكرث �لتحديات  ن�شتطيع حتديد 
– �لتعليم  �لقرن  ه��ذ�  يف  �أهمية 

عايل �جلودة للجميع .
�ل�شريك  ����ش��وم��ل،  ����ش��وي��ن  و�ك���د 
و�ملتحدث  بارثينون  يف جمموعة 
يف �مل����وؤمت����ر ه�����ذ� ي���ق���دم ف��ر���ش��ة 
للم�شتثمرين من �لقطاع �خلا�س 
موؤ�ش�شات  يف  م���ال  ر�أ�����س  ل��و���ش��ع 
ت�شتطيع  �ل��ت��ي  �ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ت��ق��دمي من���و م��ط��رد وم��ت��وق��ع يف 

�لدخل، 
�لق��ت�����ش��ادي يف  �لنمو  م��ع��دل  �إن 
�مل��ن��ط��ق��ة، �مل���ت���ز�م���ن م���ع �رت���ف���اع 

قطاع  منو  حفز  �ملعي�شة  م�شتوى 
�لتعليم �خلا�س .

تنوع املدار�س
جمموعة  �أع��دت��ه  تقرير  و�ظ��ه��ر 
تنوع  هناك  باأن  حديثاً  بارثينون 
يف �ملد�ر�س و�جلامعات �لتي تدخل 
�ل��ت��ع��اون  دول جم��ل�����س  م��ن��ط��ق��ة 
فر�شة  م��ن  ت�شكله  مل��ا  �خلليجي 
ك��ب��رية ن��ح��و �ل��ع��امل��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة 
ويجد  �ملالية  �لعو�ئد  زي���ادة  �إىل 
�خلا�س  �لقطاع  يف  باأنه  �لتقرير 
�لغربية  �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة  تنمو 
�أ���ش��رع و�أك����رث مب��رت��ني م��ن باقي 

�شوق �لتعليم �لعايل.
وبحث �مل�شاركون يف �ملوؤمتر فر�س 
�ل���ش��ت��ث��م��ار و�ل��ت��و���ش��ع و�ل�����ش��ر�ك��ة 
�شوق  يف  و�مل�شغلني  للم�شتثمرين 
�ل�شرق  ملنطقة  �خل��ا���س  �لتعليم 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا، وينعقد 
ت�شرين   23-21 �لفرتة  خ��الل 
مول  يف  �ل��ع��ن��و�ن  فندق  يف  �لأول 
دب������ي.  ح��ي��ث ���ش��ي�����ش��ل��ط �ل�����ش��وء 
للتو�شع  �ل��ك��ب��رية  �ل��ف��ر���س  ع��ل��ى 
للم�شغلني  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  يف 
و�مل�������ش���ت���ث���م���ري���ن و�مل����م����ول����ني يف 
�أع��م��ال  لتطوير  �لتعليم  جم���ال 
يف  ج��دي��دة  تعليمية  وم��وؤ���ش�����ش��ات 

�أ�شو�ق �ل�شرق �لأو�شط �ملتنوعة.
ها�شم  �لدكتور  �ملتحدثون  و�أ�شار 
�لتخطيط  وج��ي��ه ج��م��وه، م��دي��ر 
�لعايل  �لتعليم  ق�شم  يف  و�لأد�ء 
مل���ج���ل�������س �أب���������و ظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�ل��ربوف�����ش��ور ع��م��ار ك��اك��ا، نائب 
�مل��دي��ر ورئ��ي�����س �حل���رم �جلامعي 
دب��ي  و�ت يف  ه����ريوت  ج��ام��ع��ة  يف 
م��دي��ر  د�ين،  �أم��������ول  و�ل�������ش���ي���د 
�ل��ع��م��ل��ي��ات يف �حل�����رم �جل��ام��ع��ي 
يف ج��ام��ع��ة ج���ورج ت���اون يف قطر 
و�ل���دك���ت���ور �أي�����وب ك���اظ���م، �مل��دي��ر 
ملدينة  �لتعليمي  للمجمع  �ل��ع��ام 
فينود  و�ل�شيد  �لأك��ادمي��ي��ة  دب��ي 
�أبر�هام، مدير �ل�شوؤون �خلارجية 
و�ل����دول����ي����ة يف ج���ام���ع���ة �خل��ل��ي��ج 
م��وؤ���ش�����ش��ات  ف��ر���س  �إىل  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لتعليم �لعايل يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�����ش����ط و����ش���م���ال �إف���ري���ق���ي���ا يف 
�ل��ت��و���ش��ع يف ����ش��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا خ��الل 

�ملرحلة �ملقبلة.

بلدية ال�سارقة تقدم 
ت�سهيالت للمالك واملقاولني 

•• ال�صارقة-وام:

قررت بلدية مدينة �ل�شارقة �تخاذ 
عدة �إجر�ء�ت تهدف �إىل �لت�شهيل 
و�لتي�شر على �ملالك و�مل�شتثمرين 
�ل��الزم��ة  �ل�شيانة  �أع��م��ال  لجن���از 
لأبنيتهم باأ�شرع وقت ممكن. وقال 
ريا�س عيالن مدير عام �لبلدية �إن 
هذه �لقر�ر�ت تاأتي يف �إطار �جلهود 
�لبلدية  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ت��و����ش��ل��ة 
�مل��الك  ع��ل��ى  �لإج������ر�ء�ت  لت�شهيل 
و�ل�شت�شاريني وحر�شا  و�ملقاولني 
�ملعامالت  �إجن��از  �شرعة  منها على 
. و�أ�شار �إىل �أنه مت �خت�شار مر�حل 
�جناز �ملعامالت �خلا�شة بال�شيانة 
على  للمالك  ت�شجيعا  و  ت�شهيال 
�لالزمة  �ل�شيانة  باأعمال  �لقيام 
�ل��ب��ل��دي��ة  ح���ر����س  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ع��ل��ى �لرت����ق����اء مب��ب��اين �ل�����ش��ارق��ة 
و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل�����ش��ك��ل �جل��م��ايل 

و�حل�شاري للمدينة.
�أن هذه  �لبلدية  ع��ام  م��دي��ر  و�أك���د 
ت�شجيع  �إىل  ت��ه��دف  �لإج��������ر�ء�ت 
�مل��������الك ع����ل����ى �ل����ق����ي����ام ب����اأع����م����ال 
�ل�����ش��ي��ان��ة ل���ع���ق���ار�ت���ه���م وخ��ا���ش��ة 
�مل���ب���اين �مل���ت���و�ج���دة ع��ل��ى �ل�����ش��و�رع 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ح��ي��ث مت ����ش��ت��ح��د�ث 
ن��ظ��ام ج��دي��د ل���ش��ت��خ��ر�ج ت�شريح 
و�خل��ا���س  و�ح���د  ي���وم  يف  �ل�شيانة 
�أما  فقط..  �ملباين  و�جهات  ب�شبغ 
لل�شيانة  �ل��ب��ن��اء  ح��اج��ة  ح����ال  يف 
من  وغريها  و�ل�شحية  �لإن�شائية 
�لأع��م��ال �لأخ���رى فقد مت ت�شريع 
للت�شهيل  و�خت�شارها  �لإج���ر�ء�ت 
ع��ل��ى �ل���ع���م���الء. م���ن ج��ان��ب��ه ق��ال 
�ملن�شوري  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  �مل��ه��ن��د���س 
م�������ش���اع���د �مل�����دي�����ر �ل�����ع�����ام ل��ق��ط��اع 
�لهند�شة و�مل�شاريع يف بلدية مدينة 
�ملقدمة  �لت�شهيالت  �إن  �ل�شارقة 
و�ل�شركات  و�مل�شتثمرين  للمالك 
�أ�شبوعا  منحهم  ك��ذل��ك  تت�شمن 
�مل���دف���وع���ة  �مل�����و�ق�����ف  جم���ان���ي���ا يف 
من  لالنتهاء  �أق�شى  كحد  مقدما 
�ل�شيانة �لالزمة.. موؤكد� �أن هذه 
�لت�شهيالت تاأتي �شمن حزمة من 
�لإج��ر�ء�ت �لتي تهدف �إىل توفري 
�ل���وق���ت و�جل���ه���د ع��ل��ى �مل��ر�ج��ع��ني 
و�شرعة �إجناز �لأعمال حر�شا من 
�لتقدم  م�شرية  دع��م  على  �لبلدية 
�لتي  �مل��ن�����ش��ودة  �لنه�شة  وحت��ق��ي��ق 
ت�شهدها �لإمارة ومو��شلة م�شرية 

�لنمو �لقت�شادي.

مليار درهم ون�سف العائد ال�سنوي لر�سوم املدار�س اخلا�سة يف اأبوظبي
مدر�سة جديدة احتياجات �سوق التعليم يف دبي املرحلة املقبلة  110

مدر�سة جديدة يف اأبوظبي العام الدرا�سي احلايل واملقبل  19
% يف مدار�س اأبوظبي األف طالب وطالبة معدل زيادة �سنوية 5   280



05

اأخبـار الإمـارات
الثالثاء  -   22  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10926
Tuesday   22    October   2013  -  Issue No   10926

•• حم�صن را�صد – دبي 

ع��ن حتويل  �لث��ن��ني،  �أم�����س  دب���ي،  �ل�شحة يف  هيئة  �أعلنت 
جميع مر�فقها �لطبية وخدماتها للمر�جعني و�مل�شتثمرين 
�إىل خدمات وتطبيقات ذكية يف غ�شون عامني �بتد�ء من 
�ملهند�س  بح�شب  دره��م،  مليون   250 تبلغ  وبتكلفة  �لآن، 

عي�شى �مليدور مدير عام �لهيئة. 
و�أ�شار �مليدور، �إىل �أن خطة تطبيق منوذج �لرعاية �ل�شحية 
باإن�شاء  يتعلق  �لأول  �إىل ق�شمني؛  ينق�شم  �ملتكامل،  �لذكية 
ملف �لكرتوين لكل مري�س وربطه مع �ملعلومات �ملخربية، 
و�ملر�كز  �مل�شت�شفيات  حتويل  و�لثاين  �لآن،  من  عام  خالل 
ويتم  ذك��ي��ة  طبية  م��ر�ف��ق  �إىل  للهيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�شحية 

�لنتهاء من ذلك يف �لعام 2015. 
ووقعت هيئة �ل�شحة بدبي �ليوم، �أم�س �لثنني يف موؤمتر 
���ش��ح��ف��ي ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام�����س م��ع��ر���س ج��ي��ت��ك�����س 2013 ، 
دي  )����س  �شام�شونغ  �شركة  مع  م�شتد�مة  �شر�كة  �تفاقية 
دبي  من��وذج  لتنفيذ  �لقاب�شة،  �ندك�س  م��ع  بالتعاون  ����س( 

)دبي بر�ند( خلدمات �ل�شحية �لذكية.
�لهيئة،  �مليدور مدير عام  �ملهند�س عي�شى  ووقع �لتفاقية 
مبنطقة  ل�شام�شوجن  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ج��ان��غ  و�ن����دور 
عبد  و�لدكتور  و�أوروب���ا،  �فريقيا  و�شمال  �لو�شط  �ل�شرق 

�ل�شالم �ملدين رئي�س �شركة �ندك�س �لقاب�شة.
�لذكية  �لهو�تف  �شن�شتخدم  �لتوقيع،  عقب  �مليدور،  وق��ال 
و�لآي باد و �لتابلت ، يف تقدمي خدماتنا �ل�شحية، و�شيدي 
ذلك �إىل �خت�شار 50 % من �لإج��ر�ء�ت وكذلك �شريفع 
و�ملن�شاآت  و�مل��ال��ي��ة  �لب�شرية  �لهيئة  م���و�رد  ك��ل  �أد�ء  ك��ف��اءة 

 . % �لطبية بن�شبة 50 
و�أ�شاف: �شنعمل من �لآن وملدة ترت�وح بني 6 �إىل 9 �أ�شهر 
�ل��ك��ادر وجمع  وت��دري��ب  �ل��الزم��ة  �ل��ع��م��ل  ف���رق  يف ت�شكيل 

�ملعلومات ومر�جعة �مللفات �لطبية و�ختذ�لها . 

وبالتدرج  بالتو�زي  بعد ذلك  �شتعمل  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
يف تنفيذ �لتحول من �خلدمات �للكرتونية �إىل �خلدمات 
خا�شة  �لتحول،  يف  �أول��وي��ات  هناك  تكون  �أن  على  �لذكية، 
خطو�ت  تنفيذها  على  �شيرتتب  �لتي  و�لأ�شياء  للخدمات 
وم���ر�ح���ل �أخ�����رى يف �ل���ت���ح���ول.  وك�����ش��ف م��دي��ر ع���ام هيئة 
�شحية  خدمات  �إىل  �لتحول  م�شروع  �أن  دب��ي،  يف  �ل�شحة 
ذكية �شي�شمل من�شاآت �لقطاع �خلا�س �ل�شحي يف دبي، على 
�أن يكون ذلك �ختياريا، لفتا �إىل �أن �لهيئة �شتوفر �لكثري 

من �ملز�يا �لتي ت�شجع �لقطاع �خلا�س للربط مع �لهيئة. 
�لتي تهدف �ىل  �أهمية ه��ذه �لتفاقية  �مل��ي��دور، على  و�أك��د 
دعم �لتعاون بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س لتقدمي �أف�شل 
�خل��دم��ات �لل��ك��رتون��ي��ة و�خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة للعاملني يف 
�لقطاع �ل�شحي من �أطباء وكو�در طبية ومهنيني �شحيني 
�لعاملني  و�ملوظفني  �ل�شحية  �لرعاية  قطاع  يف  و�د�ري��ني 
�لرعاية  �شبل  �أب��رز  ��شافة �ىل توفري  �ل�شحي،  �لقطاع  يف 

و�لهتمام للمر�شى وخدمتهم ب�شكل �أف�شل. 
وقال، �إن �لنظام يتميز ب�شهولة �لدخول �ىل ملف �ملري�س 
�خلا�شة  �لتفا�شيل  كافة  على  يحتوي  و�ل��ذي  �لكرتونياً 
�لتحاليل  خم��ت��رب�ت  ونتائج  للمري�س  �ل�شحي  بالو�شع 
و�شور �لأ�شعة ونتائج �لتخطيط، و�شجالت زيارة �لأطباء  
�لتعليمات  �إر���ش��ال  على  �لطبيب  �لنظام،  ه��ذ�  ي�شاعد  كما 
كاملخترب�ت  �لطبية  �مل��ر�ك��ز  �أق�شام  �ىل  �لطبية  و�لأو�م����ر 
�مل�شت�شفى  �أق�شام  كافة  يربط  �لنظام  �أن  حيث  و�ل�شيدلية 
�و  �ور�ق  �ىل  �حل��اج��ة  دون  ه���ذ�  وك���ل  �ل��ب��ع�����س،  ببع�شها 
%50 من �لزمن  �أق��الم �و �نتظار، مما يوفر  �شجالت �و 

�لالزم لالإجر�ء�ت ويوفر �ملو�رد و�لدقة يف �لبيانات. 
و�أ���ش��ار �مل��ي��دور، �إىل �إن ه��ذ� �لت��ف��اق��ي��ة ت��وف��ري ن��ظ��ام ذكي 

متكامل ويتمتع بال�شمولية و�ل�شتد�مة. 
و�و�شح مدير عام �شحة دبي، �أن توقيع هذه �لتفاقية جاء 
و�لتي  �ل�شركات  م��ن  للعديد  و�شاملة  معمقة  در����ش��ة  بعد 

�ل�شحة  هيئة  مع  �لتعاون  فر�شة  على  للح�شول  تناف�شت 
دي  )����س  �شام�شونغ  �شركة  على  �لختيار  وقع  حيث  بدبي 
و�لمكانيات  وري���اده  خ��ربة  �ل�شركة من  به  تتمتع  ملا  ����س( 

�لكبرية يف جمال �لتطبيقات �لذكية. 
و�أك�����د �مل���ي���دور ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل���ت���ع���اون ب���ني �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ام 
دول  يف  �لطبية  �خلدمات  و�أف�شل  �أرق��ى  لتوفري  و�خلا�س 
دول��ة �لم���ار�ت ب�شكل ع��ام و�م���ارة دب��ي ب�شكل خا�س لفتا 
�ىل �جلهود �لتي تقوم بها �لهيئة.  و�أعلن مدير عام هيئة 
هيئة  �شتقوم  �شخمة  م�شاريع  وج���ود  ع��ن  ب��دب��ي  �ل�شحة 
�أنها  �لقادمة، حيث  �لفرتة  بتنفيذها خالل  �ل�شحة بدبي 
ت�شجع �ل�شر�كة وترغب يف �لدخول يف �ل�شر�كة مع �لقطاع 
لت�شبح  دب��ي  يف  �ملتخ�ش�شة  �مل�شت�شفيات  لتنفيذ  �خل��ا���س 
جلذب  �ملنطقة  يف  �لرئي�شية  �جل��ه��ات  �إح���دى  دب��ي  مدينة 
�ل�شياحة �لعالجية.  و�عترب �مليدور، �أن مدينة دبي تعترب 
�ملكان  �أن��ه��ا  حيث  �خل��دم��ات  ك��اف��ة  لتوفري  �ملنا�شب  �مل��ك��ان 
نحن  وق���ال  �لعالجية.  �خل��دم��ات  �أف�شل  لتوفري  �لأم��ث��ل 
ن�شعى �ىل حتقيق هدف �حلكومة �لأ�شمى وهو ��شعاد كافة 
�أفر�د �ملجتمع بفئاته �ملختلفة من خالل منوذج دبي لالإد�رة 
�ل�شحية �لذكية. ��شافة فاإنه �شيتم ربط �لنظام �ل�شحي يف 
دبي مع بع�شه �لبع�س ليتمكن �لأفر�د من �حل�شول على 
معلوماتهم �لطبية و�لو�شول �ىل ملفاتهم �لطبية من �أي 

مكان وزمان. 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �شانغ،  �آن���درو  ق��ال  جانبه  م��ن 
�شام�شونغ )��س دي ��س( يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �فريقيا 
ثقة  وه��ي  م�شتمرة  ز�ل��ت  ول  كانت  بدبي  ثقتنا  و�وروب����ا: 

كبرية ونحن فرحون بهذه �لتفاقية . 
متطلبات  لتحقيق  جهودنا  �أق�شى  نبذل  �شوف  و�أ���ش��اف: 
هيئة �ل�شحة بدبي وتزويدهم بخرب�تنا يف جمال �لتقنيات 

و�لأنظمة �لذكية . 
على  بالنفع  �شتعود  و�ل��ت��ي  �ل�شر�كة  ه��ذه  �أن  �شانغ،  و�أك���د 

�ل��ق��ط��اع �لق��ت�����ش��ادي ل��ك��ال �ل��ب��ل��دي��ن، م��ع��ت��رب� دب���ي مركز 
للدخول  و�لبو�بة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ملنطقة  �ل�شرت�تيجي 
�إىل �أ�شو�ق.  بدوره، قال �لدكتور عبد �ل�شالم �ملدين، رئي�س 
�ندك�س �لقاب�شة: نحن فخورون باأن نكون جزء�ً من هذ� 

�مل�شروع �لذي ي�شعى لإ�شعاد كافة �أفر�د �ملجتمع. 
و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  لتنظيم  �ندك�س  �شركة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
25 معر�س  �أك����رث م��ن  ل��ل��م�����ش��روع يف  ب��ال��رتوي��ج  ���ش��ت��ق��وم 
وفعالية تنظمها وت�شارك بها يف دولة �لإمار�ت �أو يف �لعديد 
من دول �لعامل.   وذك��ر �مل��دين، �أن �شركة �ندك�س ل��الإد�رة 
�لعاملي  �لحت��اد  �أع�شاء  خ��الل  من  �أي�شا  �شتقوم  �ل�شحية 
و�لعديد  للم�شت�شفيات  �لعاملي  و�لحت��اد  �ل�شحية  للرعاية 
من �ملنظمات �لعاملية و�ملوؤ�ش�شات �لطبية �لعاملة يف �لقطاع 
�ل�شحي من �لرتويج لنموذج دبي لالإد�رة �ل�شحية �لذكية 

و�لتي �شتنطلق من دبي �ىل �لعامل. 
 

املنطقة  يف  مبثيالتها  ــي  دب م�ست�سفيات  ــط  رب
املطبقة للنظام 

م��ن مم��ي��ز�ت �ل��ن��ظ��ام �ل���ذي ت��ن��وي هيئة �ل�����ش��ح��ة يف دب��ي 
تطبيقه، �أنه لي�س فقط يقوم بربط و�د�رة �ملر�كز �ل�شحية 
فقط بل يقوم �أي�شاً بربط �مل�شت�شفيات �ملنت�شرة يف �ملنطقة 

و�لعاملة بالنظام ببع�شها �لبع�س �أي�شاً. 
وب���ذل���ك ت��ت��ح��ق��ق �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ف��و�ئ��د �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�مل���ادي���ة 
�لرعاية  و�ق��ع  على  جيد  ب�شكل  تنعك�س  و�ل��ت��ي  �ليجابية 

�ل�شحية يف �ملنطقة. 
ومتتلك دبي قاعدة بيانات طبية كبرية ومليئة بالإح�شائيات 
و�لأرق��ام ونتائج دقيقة جتعل من دبي مكانا مميز� لرو�د 
ي�شمح  مما  �ملختلفة،  �لطبية  و�لفعاليات  �لعلمي  �لبحث 
�أي�شاً،�إ�شافة  �مل�شمار  يف هذ�  ب��ارز�ً  مكاناً  ب��اأن حتتل  لدبي 
�إىل �لعديد من �جلو�نب �لتي جتعل لهذ� �لنموذج �لذكي 

من �لرعاية �ل�شحية �آفاقاً و��شعة يف �مل�شتقبل. 
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�إعد�د  ، على  تعكف وز�رة �لرتبية و�لتعليم حاليا 
م���ادة وث��ائ��ق��ي��ة ح���ول �مل��وؤ���ش�����ش��ون �لأو�ئ�����ل ل��دول��ة 
�شمن  كمنهج  تدر�س   ، �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
مادتي �لتاريخ و�لرتبية �لوطنية مبد�ر�س �لدولة 
، لطالب وطالبات �ملد�ر�س باملرحلتني �لإعد�دية 
و�لثانوية ، وك�شفت م�شادر قيادية بوز�رة �لرتبية 
�شهور  ول��ي��دة  �لطيبة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  و�لتعليم 

توجيهات  وف��ق  �ملا�شي  يناير  منذ  ب��د�أت   ، م�شت 
دول��ة  �إحت���اد  م�شرية  لتج�شيد   ، �لعليا  �ل��ق��ي��اد�ت 
بها  ق��ام  �لتي  �ملخل�شة  �جلهود  لتتويج  �لإم���ار�ت 
�ملوؤ�ش�شون �لأو�ئل لالحتاد و��شتكمال �مل�شرية من 

�لقيادة �حلكيمة �لر�شيدة .
و�أ�شافت ذ�ت �لقياد�ت �أن وز�رة �لرتبية وبالتن�شيق 
م��ع ج��ه��ات ع��دي��دة بكافة �إم����ار�ت �ل��دول��ة ، تعمل 
خالل  م��ن  �لوثائقية  �مل���ادة  ك��اف��ة  بجمع  ج��اه��دة 
�لأول  �لرعيل  من  مو�طنة  وغري  مو�طنة  ك��و�در 

�أن  عا�شت وعا�شرت م�شرية �لحتاد ، م�شرية �إىل 
كافة  �لدقة يف جمع  يتطلب  �ملنهج  لهذ�  �لإع��د�د 
 ، مكتوبة  �أو  �شفاهة  �أكانت  �شو�ء  �لوثائقية  �مل��و�د 
�لنتهاء  تعمل جاهدة على  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  لفتة 
من �إعد�د هذ� �ملنهج ، على �أن يتم تدري�س �ملرحلة 
�لثاين  �لدر��شي  �لف�شل  �لأوىل مما مت جمعه يف 
موؤكدة   ، منه  �لنتهاء  يتم  مل  ح��ال  يف  �لثالث  �أو 
على �أنه �شيتم �لإع��الن عن هذه �ملبادرة يف �لعيد 
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�ملبادرة  �أن هذه  �لقيادية على  و�أكدت ذ�ت �مل�شادر 
تاريخية  جو�نب  على  �ل�شوء  ت�شليط  �شاأنها  من 
يف م�شرية �لحتاد، تخفى على �شريحة كبرية من 
�ل�شباب، �لذين مل يعا�شرو� تلك �حلقبة �لزمنية 
�لتي �شهدت خما�س وولدة �لدولة �لتي �أ�ش�س لها 
�ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  لبناتها  وو�شع 
ث��ر�ه، لفتة  �آل نهيان طيب �هلل  ز�ي��د بن �شلطان 
�لتي  �مل����ادة  �شتت�شمنها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات  �أن  �إىل 
�شتكون   ، وط��ال��ب��ات��ن��ا  ط��الب��ن��ا  �أي����دي  ب��ني  �شتكون 

�شيما  ل  �ل��دول��ة  لأب��ن��اء  تاريخيا  مرجعا  مبثابة 
�ل�شباب منهم �لذين غابت عنهم بع�س �لتحديات 
�لتي  �لحت��اد  دول��ة  قيام  و�جهت  �لتي  و�ملنغ�شات 
مل تكن ولدت��ه��ا ب��الأم��ر �ل��ه��ني .، ب��ل ج���اءت بعد 
خم��ا���س ع�����ش��ري، وم���د وج����زر، �ن��ت��ه��ى بف�شل �هلل 
باتت  دول���ة  ق��ي��ام  �إىل  و�ل��ق��ادة  �ملوؤ�ش�شني  وحكمة 
م��ن��ارة للباحثني ع��ن �ل��وح��دة و�لأل��ف��ة و�ل��ت��اآخ��ي، 
و�لإ�شر�ر و�لعزمية حتى غدت دولتنا يف م�شاف 
�ل��دول �ملتقدمة ، لفتة �إىل �أن ما يتم جمعه من 

تاريخية  حقائق  على  �إ���ش��اءة  ه��و  وثائقية  م���ادة 
تغيب عن  وه��ذه �حلقائق  �لحت���اد،  وبعد  قبل  مل��ا 
به  يحلم  ك��ان  �ل���ذي  و�حل��ل��م  �شبابنا،  م��ن  �لكثري 
و�ل�شيح  ث��ر�ه،  �هلل  �شلطان طيب  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم رحمه �هلل،، حتى �شارت 
درو�شا  �لدولة،  قيام  على  و�إ�شر�رهم  �إجناز�تهم، 
حتقيق  على  بثباتهم  وغ��ريه��م،  لل�شباب  وع���رب�ً 
�لهدف و�حللم وهو �إن�شاء دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة. 

•• عجمان ـ الفجر 

����ش���ارك���ت ج���ام���ع���ة ع���ج���م���ان ل��ل��ع��ل��وم 
و�لتكنولوجيا يف معر�س �خلطاطات 
�ل��ع��رب��ي��ات يف م��ق��ر �لمم �مل��ت��ح��دة يف 
جنيف، حيث مثلت �جلامعة �لطالبة 
مرمي �لتميمي من كلية �لهند�شة من 
بالإ�شافة  لوحات  �شت  تقدمي  خ��الل 
مدى  على  ��شتمرت  عمل  ور����س  �إىل 

ثالثة �أيام.
حياتي  فهر  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل��ه��ن��د���ش��ة �إن م�����ش��ارك��ة 
�جل��ام��ع��ة يف ه���ذ� �مل��ع��ر���س ن��اب��ع من 
و�لإب���د�ع،  و�لفن  بالثقافة  �هتمامها 
�لثقايف  �لتبادل  �أهمية  و�نطالقا من 
ملعرفة  �لأم��ث��ل  �لو�شيلة  يعد  و�ل���ذي 
�مل�شرتك نحو  �لعمل  �لآخ��ر وبالتايل 
�لأف�شل، موؤكد� على حر�س �جلامعة 
�ل���دول���ي���ة  �مل���ح���اف���ل  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
مما  �ملختلفة  �ملتخ�ش�شة  و�مل��ع��ار���س 
ل��دى  �لجن����از  متعة  دع���م  يف  ي�شاهم 

�لطلبة.
 - �لتميمي  م��رمي  �لطالبة  و�أ����ش���ارت 
م�شاركة  خطاطة  �أ�شغر  تعد  و�ل��ت��ي 
يف  م�شاركتها  �أن  �إىل   – �مل��ع��ر���س  يف 
تنوعت  لوحات   6 ب  متثلت  �ملعر�س 

فيها �لأفكار، فحملت �إحدى لوحاتها 
ع��ن��و�ن ط��ائ��ر �ل�����ش��الم ح��ي��ث �أدخ��ل��ُت 
�خلط �لعربي على �شكل طائر �شالم 
رف�����ش��اً مل��ا ي��ع��ان��ي��ه �ل��ع��امل �ل��ي��وم من 
قتل ودمار، �أما بقية �للوحات فمثلت 
ق�����ش��ائ��د م���ن �ل�����ش��ع��ر �ل��ع��رب��ي ل��ك��ب��ار 
�ل�شعر�ء �لعرب. و�أثنت �لتميمي على 
عجمان  جامعة  قدمته  �ل��ذي  �لدعم 
و�شاعدتها  موهبتها  تبنت  حيث  لها، 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ه���ذ� �مل��ع��ر���س �ل��ع��امل��ي 
و�لذي يحظى باهتمام عدد كبري من 
�لهيئات �لثقافية، موؤكدة على عزمها 
ع��ل��ى �مل�������ش���ارك���ة يف م��ع��ر���س ���ش��ي��ق��ام 
فيينا،  يف  �ل��ن��م�����ش��اوي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 

بالإ�شافة �إىل معر�س خا�س �شتقيمه 
�جل��ام��ع��ة ل��ع��ر���س �أع��م��ال��ه��ا. وجت��در 
�شم  �مل��ع��ر���س  ه���ذ�  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة 
�أكرث من 50 عمال فنيا خطّياً ميثل 
�إب��د�ع �مل��ر�أة �لعربية يف جم��ال �خلط 
�إىل  �خلطاطات  تنتمي  حيث  �لعربي 
ع���دد م���ن �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ك��ال��ع��ر�ق 
�ملتحدة  �لعربية  و�لإم����ار�ت  و���ش��وري��ا 
وم�����ش��ر و�جل���ز�ئ���ر وت��ون�����س و�مل��غ��رب 
وفل�شطني، وقد ح�شر حفل �لفتتاح 
جمهور كبري من �لدبلوما�شيني لدى 
�لدولية وكذلك جمهور من  �ملنظمة 
و�جلاليات  �لعربي  �خلط  فن  حمبي 

�لعربية �ملتو�جدة يف جنيف.

•• حم�صن را�صد - دبي-

حتول وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية، 15 خدمة 
قبل  ذك��ي��ة  خ��دم��ات  �إىل  للجمهور،  تقدمها 
�لدفعة  لتكون   ،2013 �لعام �جل��اري  نهاية 
�لأوىل من خطة حتويل خدماتها �إىل ذكية، 
بح�شب معايل مرمي �لرومي وزيرة �ل�شوؤون 

�لجتماعية. 
وقالت �لرومي، يف ت�شريحات �شحفية �أم�س 
�جلهات  �أجنحة  م��ن  للعديد  زيارتها  خ��الل 
�إن   : �مل�شاركة يف معر�س جيتك�س  �حلكومية 
�خلدمات �لتي تتحول حاليا �إىل ذكية تقدم 
ولالأ�شر  ملعاقني  منها  �ل��ف��ئ��ات  م��ن  للعديد 
�ملنتجة و�لطفل و�لأ�شرة وجمعيات ذ�ت �لنفع 
�ل���ع���ام، و�جل��م��ع��ي��ات �ل��ت��ع��اون��ي��ة و�مل�����ش��اع��د�ت 

�لجتماعية وخدمات �ملتعاملني .
ولفتت �لرومي، �إىل �أن �خلدمات �لتي تقدم 
�إ���ش��د�ر  ت�شمل  ذك��ي��ة  خ��دم��ات  �إىل  �شتتحول 
�أو  تالف  بدل  و�إ�شد�ر  جديدة،  معاق  بطاقة 
وترخي�س  معاق  بطاقة  وجتديد  لها،  فاقد 

وجتديد مركز معاقني خا�س. 
جديدة  تعاونية  جمعية  �إ�شهار  تت�شمن  كما 
لالأ�شر  وبالن�شبة  ع���ام،  نفع  ذ�ت  جمعية  �أو 
لأ�شرة  ع�شوية  بطاقة  �إ���ش��د�ر  يتم  �ملنتجة 
منتجات  و��شتعر��س  منتج  و�إ�شافة  منتجة، 

�لأ�شر �ملنتجة. 
 و�أما بالن�شبة للطفل فيتم ترخي�س ح�شانة 
جديدة، وجتديد �حل�شانة، وت�شمل �خلدمات 
��شت�شار�ت  ترخي�س مكتب  بالأ�شرة  �خلا�شة 
��شت�شار�ت  مكتب  رخ�شة  وجت��دي��د  �أ���ش��ري��ة، 
�أ���ش��ري��ة، وت��ع��دي��ل ن�����ش��اط مل��ك��ت��ب ����ش��ت�����ش��ار�ت 

�أ�شرية، وطلب ��شت�شارة �أ�شرية.
ث��الث  �شت�شيف  �ل������وز�رة  �ل���روم���ي:  وق��ال��ت 
 ،2014 ع��ام  بحلول  ج��دي��دة  ذكية  خ��دم��ات 
ليكون �إجمايل �خلدمات �لذكية 50 % من 
�ل��وز�رة ملختلف  36 خدمة تقدمها  �إجمايل 

فئات �ملتعاملني معها . 
ت��اأخ��ري حتويل  ر�أت  �ل���وز�رة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
خدمات �ل�شمان �لجتماعي وبع�س �خلدمات 
�لأخرى �إىل �لعام 2015، لطبيعة �جلمهور 
�لجتماعي،  �ل�شمان  خدمات  من  �مل�شتفيد 
ومي�شرة  �شهلة  ب��ر�م��ج  تطبيق  �شيتم  حيث 

ي�شتطيعون من خاللها �ل�شتفادة منها.
وت�����ش��م خ���دم���ات �مل�������ش���اع���د�ت �لج��ت��م��اع��ي��ة 
وطلب  و�إغ��اث��ة،  �جتماعية  م�شاعدة  ت�شجيل 
ت���ع���دي���ل ب���ي���ان���ات �مل�������ش���اع���دة �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
�لجتماعية،  �مل�شاعدة  قيمة  ع��ن  و��شتعالم 
و�لت�شجيل يف �مل�شاعدة �لجتماعية، ومتديد 
�مل�����ش��اع��دة �لج��ت��م��اع��ي��ة �مل���وؤق���ت���ة، و�ل��ت��ذك��ري 
ب��ان��ت��ه��اء ���ش��الح��ي��ة �مل�����ش��اع��دة �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
و�إ����ش���د�ر ب���دل ت��ال��ف �أو ف��اق��د، وغ��ريه��ا من 

�خلدمات �لأخرى. 
وعن زيارتها ملعر�س جيتك�س، ذكرت �لرومي، 
�أج��ن��ح��ة �جل��ه��ات  �أن���ه���ا ز�رت �ل���ع���دي���دة م���ن 
جتاربها  على  لالطالع  �مل�شاركة  �حلكومية 
�جلانب،  ه��ذ�  يف  �إمكانياتها  من  و�ل�شتفادة 
م�شاركة  ن�شبة  يف  زي���ادة  وج���ود  �إىل  م�شرية 

�حلكومة يف �ملعر�س بنحو 25%.
و�أ�شارت �إىل �أن هذ� �لدورة من �ملعر�س تتميز 
�لحتادية  �حلكومية  �جلهات  بني  بالتناف�س 
و�ملحلية يف �لتحول للخدمات �لذكية بعد �أن 
�أكرث تقدما  �أن �جلهات �ملحلية  كان معروف 

يف هذ� �جلانب. 
�جلهات  �لجتماعية،  �ل�شوؤون  وزي��رة  وقالت 
يف  �خلا�س  �لقطاع  تناف�س  ب��د�أت  �حلكومية 
�ملبادرتني  �إىل  يعود  وه��ذ�  �ملعلومات،  تقنية 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقهما  �لتي 
بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدورة رئي�س 
���ش��و�ء �حلكومة  دب��ي،  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 

�لذكية �أو حتويل دبي �إىل مدينة ذكية. 
و�أ�شافت، لن يتوقف هذ� �لزخم من �لتطور 
�لعمل �حل��ك��وم��ي يف ظ��ل �جن����از�ت هائلة  يف 
د�ئ��م��اً  م��ت��ج��ددة  ف��الأه��د�ف  وغ��ري م�شبوقة، 
ومتاأهبة  للحا�شر  د�عمة  و�ل�شرت�تيجيات 

للم�شتقبل .
و�أ�شارت �لرومي، �إىل �أن دولة �لإمار�ت تعترب 
فهي  �ملقايي�س  بكل  وناجحا  متفرد�  منوذجا 
و��شعة  بخطو�ت  و�لعلو  �لتقدم  نحو  تقفز 
ومدرو�شة، وممهدة مل�شتقبٍل و�عد ومتجاوب 

مع كل �ملتطلبات و�مل�شتجد�ت. 
ونوهت �إىل ح�شول دولة �لإمار�ت على �ملركز 
و�ملركز  �حلكومية،  �لكفاءة  جم��ال  يف  �لأول 
�لأول يف جمال �لرت�بط �ملجتمعي وكذلك يف 

�لقيم و�ل�شلوكيات. 
وق�������ال: جن���ح���ت دول������ة يف ت��ك��ري�����س م��ف��ه��وم 
و�ليوم  مبدعة،  �إلكرتونية  حلكومة  ع�شري 
ت��وف��ر خ��دم��ات��ه��ا عرب  ن��ح��و ح��ك��وم��ة  ننطلق 

�لهاتف �ملحمول . 
وت�شجيع  حتفيز  على  عمل  ه��ذ�  و�أ���ش��اف��ت: 
�جلهات �حلكومية يف دولة �لإمار�ت لتقدمي 
تطبيقات  جم��ال  يف  مبتكرة  �إب��د�ع��ي��ة  حلول 
�ل��ه��و�ت��ف و�لأج����ه����زة �مل��ح��م��ول��ة و�ل��ر���ش��ائ��ل 
�لن�شية، ومبا ي�شمن �حل�شول على �خلدمات 

�حلكومية على مد�ر �ل�شاعة باإجر�ء�ت �شهلة 
ومب�شطة . 

�شاعد  �لذكية  �خلدمات  �أن  �لرومي،  و�أك��دت 
على تقدمي �خلدمات بكفاءة عالية و�شفافية 
ت��ل��ب��ي �ح���ت���ي���اج���ات وت����وق����ع����ات �مل��ت��ع��ام��ل��ني، 
�لتو��شل  باأهمية  نف�شه  �لوقت  وت�شعرهم يف 
معهم يف �أي مكان، ومبا ين�شجم مع توجهات 
�حلكومية  �خل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  يف  �حل��ك��وم��ة 
وحت��ق��ي��ق ج���ودة ح��ي��اة ع��ال��ي��ة مل��و�ط��ن��ي دول��ة 
�لإم��ار�ت و�ملقيمني على �أر�شها، وفقاً لروؤية 
�أن  �ل����روم����ي،  وذك������رت   .2021 �لإم��������ار�ت 
ت�شخري �لتقنيات و�لنظم �جلديدة و�ملتطورة 
ل�شنع و�قع ومنوذج تنموي جديد هو �ل�شبيل 
�شتنقل  �ل��ت��ي  �ل��روؤي��ة  تلك  لتحقيق  �لأم��ث��ل 
�آف���اق ج��دي��دة �قت�شادياً  �إىل  دب��ي و�لإم����ار�ت 
كموقع  مكانتها  وت��ع��زز  وب��ي��ئ��ي��اً  و�ج��ت��م��اع��ي��اً 
�أن  م��وؤك��د�ً   ، �مل��ج��الت  عاملي مهم يف خمتلف 
ت�شافر  �إىل  حت��ت��اج  �لطموحة  �ل��روؤي��ة  ه��ذه 

جهود �ملجتمع، موؤ�ش�شات و�أفر�د وجماعات.
من جهتها، �أ�شارت منى �لزعابي، وكيل �لوز�رة 
�مل�شاعد للخدمات �ملوؤ�ش�شية و�مل�شاعد’ �إىل �أن 
�شتتحول  للوز�رة  تابعة  تنظيمية  42 وحدة 
�إىل م����و�ق����ع وم����ر�ك����ز ذك����ي����ة، وت�������ش���م ه���ذ� 
ومر�كز  �لجتماعي  �ل�شمان  مكاتب  �ملو�قع 
�لجتماعية  �لرعاية  ومر�كز  �ملنتجة  �لأ�شر 

�ملتكاملة. 
على  ح��ال��ي��ا  ت��ع��م��ل  �ل������وز�رة  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�ملو�فقة  ليكون  �حل�����ش��ان��ات،  تفتي�س  �أمت��ت��ة 
ع��ل��ى �إ����ش���د�ر ت��رخ��ي�����س ح�����ش��ان��ة م��ن عدمه 
�ل��ك��رتون��ي��ا، ب��ن��اء ع��ل��ى م��ع��اي��ري و����ش��رت�ط��ات 

حددتها �لوز�رة. 

جامعة عجمان ت�سارك يف معر�س اخلطاطات العربيات يف جنيف

يف غ�سون عامني

بتكلفة 250 مليون درهم.. هيئة �سحة دبي تعلن عن م�سروع حتويل خدماتها اإىل ذكية 
 % عي�سى امليدور: النظام الذكي يرفع كفاءة الأداء للموارد الب�سرية واملالية والطبية بن�سبة 50 

% زيادة يف حجم م�ساركة اجلهات احلكومية بـجيتك�س 2013   25

 ال�سوؤون الجتماعية : 15 خدمة ذكية قبل نهاية العام احلايل و3 بيناير املقبل
الرومي: التناف�س بني اجلهات الحتادية واملحلية يف التحول للخدمات الذكية ظاهرة �سحية 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

 22 ي�شادف  �ل��ذي  للطاقة  �لعاملي  باليوم  �لحتفال  �ط��ار  يف 
�كتوبر من كل عام حتت �شعار ) �لطاقة للجميع ( �أعلنت هيئة 
م��ب��ادرة  �ط���الق  ع��ن  �خليمة  ر�أ����س  يف  و�لتنمية  �لبيئة  حماية 
و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  جلميع  �لأحفوري  �لوقود  حرق  من  �حلد 
�لهيئة من مبادرتها  .  وت�شعى  �ملحلية و�لحت��ادي��ة يف �لم��ارة 
�لنقل �جلماعي و�لتقليل  ��شتحد�م و�شائل  ح�س �جلميع على 
توجيهات  مع  وذلك متا�شياً  �لفردية  �ملو��شالت  ��شتخد�م  من 

�لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �شاحب 
و�لرت��ق��اء  �لطاقة  من  م�شادرنا  تنويع  باأهمية   ، �هلل  حفظه   ،
بدورنا كمركز عاملي يف جمال �لطاقة �ملتجددة و�هتمام خا�س 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي حفظه �هلل من 
من  خا�شا  �هتماما  تلقى  �لتى  �لطبيعية  مو�ردنا  حماية  �أج��ل 
�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شعود بن �شقر  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة حفظه �هلل ومبتابعة من �شمو �ل�شيخ 
حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل �لعهد ورئي�س �لهيئة 

�ملبادرة  �لطبيعية.  وتلفت  باملحافظة على مو�ردنا  حفظه �هلل 
�أنظار �حلكومات و�ملجتمعات و�لأفر�د �إىل �أهمية �ليوم �لعاملي 
�لوعي  م�شتوى  ورف��ع  �مل��و�رد،  على  للطاقة، وحت�شها �حلفاظ 
�حلكيمة  �ل�شيا�شة  لتحقيق  وذل��ك  و�ل�شتد�مة  �لطاقة  ح��ول 
لقيادتنا �لر�شيدة �لتي متت ترجمتها من قبل �جلهات �ملعنية 
�إىل خطط وبر�مج ومبادر�ت طموحة ومتطورة، كما  بالدولة 
لل�شيار�ت  ��شتخد�ما  �لأق��ل  �مل�شاركة  �جلهة  بتكرمي  �لهيئة  �أن 
تثقيفية  توعوية  من�شور�ت  بتوزيع  �شتقوم  �أنها  �إىل  بالإ�شافة 
�لفرق  �ح���د�ث  يف  �شت�شاعد  �ل��ت��ي  �لطاقة  ��شتهالك  لرت�شيد 

�لغي�س  حممد  �شيف  �لدكتور  و�أ���ش��ار  �لبيئة.  على  و�ملحافظة 
�ملدير �لتنفيذي لهيئة حماية �لبيئة و�لتنمية �ىل �أن هذ� �ليوم 
من كل عام منا�شبة لتَذِكُرنا باأهمية �لطاقة ودورها يف حياتنا ملا 
لها من �أثر �إيجابي يف مناحي �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 
ت�شعى  حيث  باحتياجاتها،  و�ل��وف��اء  �ل�شعوب  ورف��اه��ي��ة  ك��اف��ة 
�إىل تطبيق كل ما من �شاأنه تر�شيد �لطاقة و�ملحافظة  �لهيئة 
على �لبيئة وحتقيق �ل�شتد�مة وتخفي�س �لب�شمة �لكربونية ، 
و�أمامنا فر�شة لرت�شيد ��شتهالكها و�ملحافظة على م�شادرها؛ 

بهدف توفري طاقة م�شتد�مة للجميع ولالأجيال �لقادمة.

مبنا�سبة اليوم العاملي للطاقة 

حماية بيئة راأ�س اخليمة حت�س اجلميع ل�ستخدام النقل اجلماعي 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن مكتب برنامج �أبوظبي للتميز �لتابع لالأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي 
�لتحكيم  ومرحلة  �ل�شخ�شية  و�مل��ق��اب��الت  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  مرحلة  �نتهاء 
جلميع �لفئات �مل�شاركة و�ملر�شحة جلائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز يف 

دورتها �حلالية.
وتهدف �جلائزة �إىل تقدير وحتفيز �لأد�ء �ملتميز وت�شجيع �لتناف�س �لإيجابي 
لتحقيق �ل�شتد�مة يف منظومة �لإد�رة �حلكومية بفعالية وذلك دعما لروؤية 
حكومة �أبوظبي من خالل تبني �ملفاهيم و�ملبادئ �لعاملية للتميز وبحيث ت�شمل 
جميع مكونات �لتميز. وقال يا�شر �أحمد �لنقبي مدير مكتب برنامج �أبوظبي 
�أبوظبي للتميز �حلكومي يف دورتها �لثالثة �شهدت م�شاركة  �إن جائزة  للتميز 
حيث  �ل��دوؤوب��ة  جهودها  ثمار  حل�شد  �ل�شاعية  �حلكومية  �جلهات  من  كبرية 
�أبوظبي  روؤية  ت�شهم يف حتقيق  �إىل ثقافة حكومية م�شرتكة  نتطلع للو�شول 
�حلالية  �ل���دورة  يف  �مل�شتلمة  �مل�شاركات  ع��دد  بلغ  �ملنطلق  ه��ذ�  ..وم��ن   2030
زي��ارة  �إن��ه قد مت �لنتهاء من  �لنقبي  و�أ���ش��اف  49 جهة حكومية.  751 من 
و�لتي  �ملتميز  �حلكومي  ل���الأد�ء  �أب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  يف  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  جميع 
حمركات  يف  للجهات  �لرئي�شية  �جلائزة  فئات  تقييم  مت  حيث  �شهر�  ��شتمرت 
�لنهائية  للمرحلة  �مل��ت��اأه��ل��ني  �ملقيمني  جلنة  قابلت  كما  و�مل�����ش��اري��ع.  �لتميز 
جل�شات  عقد  �إىل  بالإ�شافة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  و�شام  يف  �مل�شاركني  من 
�لتحكيم و�عتماد �لنتائج �لنهائية من قبل جلان �لتحكيم. و�أو�شح �لنقبي �أن 
جلنة �ملقيمني �لتابعة جلائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز تتكون من جلنة 
وكفاءتهم  على خرب�تهم  بناء  �ملوؤهلني  و�لعرب  �ملو�طنني  �ملقيمني  دولية من 
بتفاعل  �لنقبي  و�أ�شاد  �ملعايري.  �أعلى  وفق  �لفائزين  �ختيار  �شيكون  ..ولذلك 
�ملحدد  �لزمني  باجلدول  و�لتز�مها  �جلائرة  متطلبات  مع  �حلكومية  �جلهات 
وت�شهيل �إجر�ء عملية �لزيار�ت �مليد�نية و�ملقابالت ودعم مر�شحيها �ملوظفني 
�ملتقدمني لفئة �لأفر�د وتعاونها خالل كافة مر�حلها و�لتي كان لها �لأثر يف 
جناح مهام فرق عمل �جلائزة. وتنق�شم جائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز 
�إىل ثالث فئات .. �لأوىل �جلائزة �لرئي�شية للجهات و�جلو�ئز �لفرعية للجهات 
وجو�ئز حمركات �لتميز للجهات .. و�لفئة �لثانية جو�ئز �مل�شاريع وفرق �لعمل 
�لآليات  �جلائزة من  وتعد   . �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  و�شام  �لثالثة  و�لفئة   ..
مو��شلة  ي�شمن  مبا  �لأد�ء  وتطوير  لتعزيز  �أبوظبي  حكومة  تعتمدها  �لتي 

م�شرية �لتنمية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها �لإمارة يف خمتلف �ملجالت. 

اختتام مرحلة الزيارات امليدانية والتحكيم 
للمر�سحني جلائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز 
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�شهد وفد من �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة برئا�شة �ملقدم علي حممد 
�لنقبي رئي�س ق�شم �خلدمات �مل�شاندة بالإد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية وعدد 
�لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  موؤ�ش�شة  نظمتها  �لتي  �لحتفالية  �ل�شباط  م��ن 
لالأعمال �خلريية بر�أ�س �خليمة، يف مركز ر�أ�س �خليمة لتاأهيل �ملعاقني وذلك 
مبنا�شبة عيد �لأ�شحى �ملبارك ، ح�شور عدد من �أولياء �لأمور و �إد�رة �ملركز، 
وو�شائل �لإعالم �ملختلفة حيث قامت �ملوؤ�ش�شة بتوفري هد�يا و عيدية لالأطفال 
�ملعاقني كما وفرت �أجو�ء ترفيهية تت�شمن �مل�شابقات و�جلو�ئز و�لر�شم بح�شور 

�ملهرجني و�ل�شخ�شيات �لكرتونيه .
 وتاأتي هذه �لحتفالية من باب �لت�شامن �لجتماعي و�لأ�شري �لتي تر�شخ قيم 
�لتكافل �لجتماعي، و�إدخال �لفرحة و�ل�شرور لالأطفال �ملعاقني، كما حتر�س 
خمتلف  يف  �لهيئات  و  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  م�شاركة  على  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة 
�لر�مية  �ملجتمع  �لعالقة مع  �إد�رة  �إط��ار تطبيق منهجية  وذلك يف  �ملنا�شبات، 
�إىل �إظهار م�شوؤوليتها جتاه �ملجتمع و �لتز�مها بخدمته، و�مل�شاركة يف �لتنمية 
وم�شاندة  ودع��م  �لبيئية،  و  �لعلمية  و  �لجتماعية  و  و�لقت�شادية  �لب�شرية 
ت�شمن  بطريقة  لهم،  �ملقدمة  �خلدمات  وحت�شني  لتطوير  با�شتمر�ر  �جلهود 

من خاللها ��شتفادة خمتلفة �شر�ئحه وفئاته وقطاعاته. 

•• ال�صارقة-الفجر:

قام �لعقيد عبد�هلل مبارك بن عامر مدير �إد�رة �شرطة �ملنطقة �ل�شرقية 
قر�ر  �شملهم  ممن  و�لأف���ر�د  �ل�شباط  ل�شف  �جلديدة  �لرتب  بتقليد   ،
�لرتقية ، حيث �شمل �لتقليد ) 14( من �شف �ل�شباط من رتبة رقيب 

�أول �إىل م�شاعد، ومن م�شاعد �إىل م�شاعد �أول.
حيث هناأ �لعقيد بن عامر �ملرفعني ودعاهم �إىل �أن يكون ذلك بالن�شبة 
لهم حافز�ً قوياً لبذل �ملزيد من �جلهود و�لإخال�س و�لتفاين يف �لعمل 
مع �حلر�س ب�شكل د�ئم على �لرتقاء مب�شتوى كفاءتهم �لأمنية �ملهنية 
ليحققو� ويج�شدو� كافة �لروؤى و�خلطط �لأمنية ل�شرطة �ل�شارقة يف 
�شاأن رفع وتطوير م�شتوى مهنية وكفاءة رجالها �شمن خمتلف جمالت 

�أعمالهم و�خت�شا�شاتهم �ل�شرطية.

•• ال�صارقة-الفجر:

�أ�شارت �لإح�شائية �ل�شادرة عن �إد�رة 
ب��ال��ق��ي��ادة �لعامة  �مل���رور و�ل���دوري���ات 
ل�شرطة �ل�شارقة �إىل �أن عدد �إجمايل 
�حلو�دث �ملرورية �لبليغة �لتي وقعت 
خالل �لفرتة من 10 10 2013م، 
بلغت  قد  2013م   10  19 وحتى 
وفاة  �أبرزها  كان  مرورياً  حادثاً   14
حني  يف  ده�����س،  حالتي  يف  �شخ�شني 
�إ�شابة  ترتب على �حلو�دث �لأخرى 
بني  تر�وحت  با�شابات  �شخ�شاً   12
مت  و�لبليغة  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �لب�شيطة 
للم�شت�شفيات  ون��ق��ل��ه��م  ����ش��ع��اف��ه��م 
�أحمد  �مل��ق��دم  و�أ���ش��ار  �ل��ع��الج.  لتلقي 
عبد�هلل بن دروي�س مدير �د�رة �ملرور 
�لعامة  بالقيادة  بالنابة  و�لدوريات 
ل�شرط��ة �ل�شارقة �إىل �أن فرتة �لعيد 

بالهدوء،  �م��ت��ازت  �مل��ب��ارك  �ل�شحى 
وق��ل��ة �حل�����و�دث �مل���روري���ة ب��اأن��و�ع��ه��ا 
وتر�جعها مقارنة بالأعو�م �ل�شابقة. 
�أ�شبابها  ب��ن دروي�����س  �مل��ق��دم  و�أرج����ع 
�لقيادة  و�شعتها  �لتي  �خلطط  �ىل 
مبختلف  �ل�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�لأم���ن و�حل���د من  �د�ر�ت���ه���ا لتعزيز 
�جلمهور  وتعاون  �ملرورية  �حل��و�دث 
يف �لأخذ بالن�شح و�لإر�شاد و�لإلتز�م 
بالتوجيهات �ل�شادرة عن رجال �ملرور 
و���ش��و�رع  ط���رق  ك��اف�����ة  يف  �ملنت�شرين 
�إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة.  وم���ن ج��ان��ب �آخ��ر 
�لإم��ارة  و�شو�رع  طرق  بع�س  �شهدت 
�زدحاماً مرورياً طبيعياً، يف �لأماكن 
كورني�س  ك�شارع  بالمارة،  �ل�شياحية 
�لبحرية، و�لق�شباء، و�ملمزر و�ل�شوق 
بالن�شبة  ، وكذلك  بال�شارقة  �لقدمي 
و�ل�����ش��رق��ي��ة  �ل��و���ش��ط��ى  للمنطقتني 

ح����ي����ث �����ش����ه����دت ب���ع�������س ����ش���و�رع���ه���ا 
كورني�س  ك�����ش��ارع  م���روري���اً  �إزدح���ام���اً 
مدينة  وكورني�س  خورفكان،  مدينة 
كلباء، وجاء ذلك نتيجة ملوقع �إمارة 
�ل�شارقة �لإ�شرت�تيجي �لذي يتو�شط 
�لإم�����ار�ت �لأخ����رى وك���رثة �لأم��اك��ن 
بها  تتميز  �ل��ت��ى  �ل�شياحية  و�مل��ع��امل 

�لإمارة �لبا�شمة.  
و��شار �ملقدم بن دروي�س �ىل �أن �شيا�شة 
�لتوعية �ملرورية �لتي تنفذها �شرطة 
�ل�شارقة عن طريق �لتو��شل �لد�ئم 
و�مل�����ش��ت��م��ر م���ع �ف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع عرب 
خمتلف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
وت���زوي���د �مل��ت��اب��ع��ني ب��امل��ع��ل��وم��ات عن 
�ح������و�ل �ل���ط���رق و�ل��ن�����ش��رة �جل��وي��ة 
على  باملحافظة  �لكفيلة  و�ل��ت��د�ب��ري 
�شاهمت  �ل��ت��ي  و���ش��الم��ت��ه��م  �م��ن��ه��م 
ب�شكل و��شح يف تعزيز �لوعي �ملروري 

و���ش��اع��ف��ت م���ن �ه��ت��م��ام �ل�����ش��ائ��ق��ني 
وم�����ش��ت��خ��دم��ي �ل��ط��ري��ق ب��ال�����ش��الم��ة 
على �لطرق، بال�شافة �ىل �حلمالت 
�ل�شنة  م��د�ر  على  �مل�شتمرة  �مليد�نية 
ومت�����س م��ع��ظ��م �مل��خ��ال��ف��ات �مل��روري��ة 
�حل�����و�دث  وق�����وع  ور�ء  ك���ان���ت  �ل���ت���ي 
توعية  يف  مهماً  دور�ً  تلعب  �ملرورية، 
�ف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع مب��خ��اط��ر �ل��ط��ري��ق، 
�مل��ح��ا���ش��ر�ت  تفعيل  �إىل  ب��ال���ش��اف��ة 
�لثقافة  وم�شروع  �لعلمية  و�لندو�ت 
�لأم���ن���ي���ة مل��خ��ت��ل��ف م����د�ر�����س �م�����ارة 
ر���ش��ال��ة توعية  ل��ت��و���ش��ي��ل  �ل�����ش��ارق��ة 
�ملجتمع  من  �ملهمة  �ل�شريحة  لهذه 
�مل������رور  �إد�رة  م����دي����ر  دع������ا  ك���م���ا    .
�إىل  �ل�شائقني  ب��الإن��اب��ة  و�ل���دوري���ات 
�لتقّيد بتعليمات و�إجر�ء�ت �ل�شالمة 
�ملرورية و�للتز�م بال�شرعات �ملحددة 
ع���ل���ى �ل�����ط�����رق، وجت����ن����ب �ل�����ش��ل��وك 

�خلاطئ �أثناء �لقيادة مثل ��شتخد�م 
�لهاتف و�لن�شغال بغري �لطريق.

�مل���ق���دم  م���ت�������ش���ل وج������ه  ����ش���ي���اق  ويف 
�أح��م��د ب��ن دروي�������س ج��م��ي��ع م��رت��ادي 
�مل��ن��اط��ق �ل��ربي��ة خ��ا���ش��ًة خ��الل هذه 
�ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل�����ة وم���ع دخ����ول ف�شل 
�ل�����ش��ت��اء وحت�����ش��ن �لأح������و�ل �جل��وي��ة 
�ل��ع��ام��ة  �لآد�ب  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  �ىل 
و�لل���ت���ز�م ب��ق��و�ن��ني �ل�����ش��ري و�مل����رور 
ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى ���ش��الم��ت��ه��م و���ش��الم��ة 

�لآخرين.

�سلطان القا�سمي وقرينته ي�سهدان انطالق فعاليات مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل 
•• ال�صارقه-وام:

�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�مل���ج���ل�������س �لأع�����ل�����ى ح����اك����م �ل�������ش���ارق���ة 
بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  وقرينته 
حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س 
�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة �م�س مهرجان 
للطفل  �ل��دويل  �ل�شينمائي  �ل�شارقة 
2013 يف قاعة �جلو�هر للمنا�شبات 
بح�شور  �ل�شارقة  باإمارة  و�ملوؤمتر�ت 
وعدد  �لبارزة  �ل�شخ�شيات  من  نخبة 
ك��ب��ري م���ن �جل���م���ه���ور و�مل��ه��ت��م��ني يف 
لالأطفال  �لإعالمية  �لفنون  جم��ال 

و�لنا�شئة.
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  وقال �شاحب 
���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د �ل��ق��ا���ش��م��ي .. 
�لعظيم  �حل���دث  ه��ذ�  على  ن�شكركم 
�خلطوة  �أو  �للبنة  يعترب  فاملهرجان 
و  �شحيحة  �أف��الم  �شنع  نحو  �لأوىل 
بد�ية  �ملهرجان  هذ�  يكون  �أن  �أمتنى 
�أمتنى  �مل�شتقبل  يف  �شرن�ها  لأع��م��ال 

جلميع �أطفالنا �لتوفيق .
�لأول من نوعه  ويعترب هذ� �حلدث 
يف �ملنطقة و�لذي يعد مبادرة جديدة 
تطلقها موؤ�ش�شة فن للفن �لإعالمي 
ل���الأط���ف���ال و�ل��ن��ا���ش��ئ��ة وي���ه���دف �إىل 
ت���ع���زي���ز �ل���ث���ق���اف���ة �لإع����الم����ي����ة ل���دى 
�لأطفال و�لنا�شئة و��شتثمار ملكاتهم 
وتوجهاتهم �لإبد�عية يف هذ� �ملجال 
�ىل ج��ان��ب ع��ر���س �أف�����ش��ل �لأف����الم 
�إع��د�ده��ا م��ن قبل �لأط��ف��ال  �لتي مت 

و�ملوجهة �إليهم. و�أكدت �شمو �ل�شيخة 
�أهمية  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر 
�لطفل يف �ملجتمع وقيمته يف �لوجود 
�أن���ه ميكن  �إىل  �لإن�����ش��اين ..م�����ش��رية 
�لتعلم منه بقولها لقد تعودنا د�ئما 
�ملاأكل و�مل�شرب  �آد�ب  �أطفالنا  �أن نعلم 
و�ل��ع��اد�ت  بلباقة  �لتعامل  وم��ه��ار�ت 
من  وغ��ريه��ا  �حلميدة  و�ل�شلوكيات 
ن�شلحهم  �ل��ت��ي  �حل��ي��ات��ي��ة  �ل���درو����س 
�إل  بها خلو�س غمار معرتك �حلياة 
�إل جملة من  �أن ه��ذه �حلياة ما هي 
�لتي  �للحظة  نف�س  ..ففي  �ملفارقات 
ننظر فيها �إىل �لطفل ككائن �شغري 
و�شعيف ندرك يقينا باأنه يعرف كيف 
يطلب بكل ق��وة وع��زم ك��ل م��ا يرغب 
فيه ول توجد قوة على وجه �لأر�س 

ت��ق��ف ���ش��د �إ����ش���ر�ره و�إرد�ت�����ه وتثنيه 
لأن��ه مل  يريد  ما  عن �حل�شول على 
م�شتحيل  ك��ل��م��ة  ع��ل��ى  ب��ع��د  ي��ت��ع��رف 
يف  نلمح  فاإننا  �لبالغني  عك�س  وعلى 
�لأط���ف���ال ����ش���ورة ل���ل���رب�ءة و�ل�����ش��غ��ف 

�لذي ل ين�شب للمعرفة .
و�أ�شافت .. �أعتقد �أننا من خالل هذ� 
لي�س  �لكثري منهم  �شنتعلم  �ملهرجان 
فقط عن �لأطفال ومعاين �لطفولة 
ول��ك��ن �أي�����ش��ا ع���ن �أن��ف�����ش��ن��ا لأن ه��ذه 
�أن  �لأفالم هي �ملر�آة �لتي �شتتيح لنا 
جمتمعنا  على  خاللها  م��ن  نتعرف 
و�مل��ج��ت��م��ع��ات و�ل���ث���ق���اف���ات �لأخ�����رى 
متعددة  وب��زو�ي��ا  خمتلفة  روؤي���ة  م��ن 
ت��ط��رح �آف��اق��ا ج��دي��دة وم��ن �مل��ق��رر �أن 
�مل��ه��رج��ان  فيلما يف   78 ع��ر���س  ي��ت��م 

من 32 دول��ة ت��رت�وح ما بني �أف��الم 
ق�����ش��رية ور����ش���وم م��ت��ح��رك��ة و�أف�����الم 
..وت�شتهدف  رو�ئ��ي��ة  و�أف���الم  �شامتة 
تلك �لأفالم �لفئات �لعمرية �لتالية 
حتت �ل� 7 �شنو�ت و ما بني 8 و 13 

�شنة و بني 14 و 18 �شنة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ج��و�ه��ر ع��ب��د�هلل 
مبوؤ�ش�شة  م�شاعد  م��دي��ر  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ت��دور حول  �ملهرجان  �إن فكرة   .. فن 
�لر�شيد  و�إث����ر�ء  و�ل��رتف��ي��ه  �لتعليم 
�ل���ث���ق���ايف و�مل�����ع�����ريف ..وي�����ه�����دف �إىل 
�لحتفاء بثقافات �لعامل ومد ج�شور 
�ل��ت��و����ش��ل ب��ني خم��ت��ل��ف �حل�����ش��ار�ت 
و�حرت�م �لعاد�ت و�لتقاليد و�لأعر�ف 
�لإج��ت��م��اع��ي��ة جل��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ني .. 
�لرتبية  ل����وز�رة  �شكرها  ع��ن  معربة 

مقومات  كافة  قدمت  �لتي  و�لتعليم 
من  للطالب  وقتا  وخ�ش�شت  �لدعم 
�لإم���ار�ت حل�شور هذه  �أنحاء  جميع 

�لتظاهرة �لفنية �لثقافية.
وت��ن��ظ��م م��وؤ���ش�����ش��ة ف��ن م��ع��ر���ش��ا فنيا 
�جلو�هر  قاعة  يف  للمهرجان  مو�زيا 
للمنا�شبات و�ملوؤمتر�ت ي�شم خمتلف 
�لتعبريية  و�لقو�لب  �لفنية  �لأعمال 
�لأط��ف��ال  �أنتجها  �ل��ت��ي  و�لإع��الم��ي��ة 
خالل �لور�س �لتدريبية �لتي نظمتها 

�ملوؤ�ش�شة طو�ل هذ� �لعام.
وي���ع���د ه����ذ� �مل���ه���رج���ان �أح�����د �مل��ن��اف��ذ 
�ملعرفية �لهامة لالأطفال للولوج �إىل 
ح�شار�ت وثقافات �ملجتمعات �لأخرى 
�أف��الم عاملية  حيث �شي�شاهم يف جلب 
لالأطفال  �جلديد  �لإع��الم  وو�شائط 
ت�شتنطق  و�لتي  �ملنطقة  يف  و�ل�شباب 
�مل���رج���ع���ي���ات �ل��ف��ك��ري��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة وت���ف�������ش���ح ع����ن ت��اري��خ��ه��ا 
�ل��ث��ق��ايف وت�����ش��اري�����ش��ه��ا �لإج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ت��ع��ك�����س ����ش���ور� ع���ن �أمن�����اط �حل��ي��اة 
وعاد�ت �لنا�س و�لأعر�ف �لإجتماعية 
و�لإختالفات �حل�شارية وتعزز مبد�أ 
�لعاملي  و�لتفاهم  و�لت�شامح  �ل�شالم 
�لثقافات  خمتلف  م��ن  �لأف�����ر�د  ب��ني 

و�لأديان.
م��ه��رج��ان  ي���ك���ون  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
للطفل  �ل��دويل  �ل�شينمائي  �ل�شارقة 
�ملنطقة  يف  �لأ�شخم  �لعائلي  �حلدث 
�إذ ي�شم عدد� من �شناع �لفن �ل�شابع 
و�لإقليمي  �ملحلي  �ل�شعيدين  على 
�ل����ذي����ن �ب����ت����ك����رو� �أف����الم����ا م��وج��ه��ة 

لالأطفال تت�شمن �لعديد من �لأفكار 
و�مل���ع���اين �مل��ف��ي��دة و�ل��و����ش��ح��ة ..ك��م��ا 
م��ائ��ة متطوع  �مل��ه��رج��ان  ي�����ش��ارك يف 
�لت�شجيل  �إج�������ر�ء�ت  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
و�إ����ش���د�ر �ل��ت��ذ�ك��ر وت��ق��دمي خ��دم��ات 

�لإر�شاد و�لتوجيه.
�ملوؤ�ش�س  �ملطوع  نايف  �لدكتور  وق��ال 
و�ل����رئ����ي���������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ج��م��وع��ة 
 99 كتاب  وم��وؤل��ف  ل��الإع��الم  ت�شكيل 
�لإلهام  ملكات  ميتلكون  �لأطفال  �إن 
و�لإب���د�ع يف رو�ي��ة �لق�ش�س فلديهم 
خم��ي��ل��ة و����ش��ع��ة ق�����ادرة ع��ل��ى حت��وي��ل 
يعاي�شونها  �ل��ت��ي  �ل��ي��وم��ي��ة  �مل�����ش��اه��د 
وق�����ش�����س  �لأف�����ك�����ار  م����ن  و�ح������ة  �إىل 
خ��ي��ال��ي��ة م��ل��ح��م��ي��ة ل����ذ� ي��ج��ب علينا 
ت���وف���ري �مل���ن���اخ �مل���الئ���م ل��ه��م لإث�����ر�ء 

يتمكنو�  ح��ت��ى  �خل�����ش��ب��ة  خم��ي��ل��ت��ه��م 
من ��شتثمارها يف فرتة متقدمة من 
ح��ارب  �شعيد  حممد  وق��ال  حياتهم. 
�لإمار�تي  �لكرتوين  �مل�شل�شل  موؤلف 
�أن  لل�شارقة  يحق  �ن��ه  فريج  �ل�شهري 
تفتخر بالدور �لر�ئد �لذي تلعبه يف 
خالل  م��ن  �لعاملية  �ل�شينما  �شناعة 
�لكبري  �حل��دث  هذ�  ملثل  ��شت�شافتها 
على  ن��وع��ه  م���ن  �لأول  ي��ع��د  و�ل�����ذي 
�ل�شارقة  �إم��ارة  و�أن  �ملنطقة  م�شتوى 
هذ�  يف  �لفائدة  م��ن  �لكثري  �شتجني 
�ل��ق��ط��اع . و ق��ال��ت دب����ي �أب����و �ل��ه��ول 
�لرتفيه  �ن  �إم��ار�ت��ي��ة  رو�ئ��ي��ة  �أ�شغر 
�لتعلم  و�شائل  �أف�شل  هي  و�لت�شلية 
�ل�شينمائي  �ل�����ش��ارق��ة  ..وم���ه���رج���ان 
�لدويل للطفل هو �شكل وقالب فريد 

هذ�  وميثل   .. �لرتفيهي  �لتعلم  من 
حيث  للتعلم  منا�شبة  فر�شة  �حلدث 
�ل�شاعدة يف عامل  �لنجوم  �أمل��ع  ي�شم 
�ل�شينما ويعر�س �أفالما ت�شكل بو�بة 
�إىل فهم �أعمق لعاملنا �ملتطور �ملتعدد 
�لثقافات. ويف �إطار �مل�شاركة �لو��شعة 
يف ه���ذ� �مل��ه��رج��ان �أو���ش��ح��ت ج��و�ه��ر 
عبد�هلل �لقا�شمي �أن �ملوؤ�ش�شة تخطط 
لإطالق م�شابقة �أفالم للهو�ة و�إعد�د 
�مل��زي��د م��ن ور����س �لعمل �ل��ت��ي ت�شب 
�ل�شينمائية  �لثقافة  يف منحى تعزيز 
و��شت�شافة  و�لنا�شئة  �لأطفال  لدى 
���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ني ع���امل���ي���ني وم��ت��ح��دث��ني 
لالحتفاء باأفالم �لأطفال �إىل جانب 
�شتبقى  �لتي  �ملفاجاآت  �آخ��ر من  ع��دد 

طي �لكتمان يف �لوقت �لر�هن.

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت هيئة �لإمار�ت للهوية �م�س ��شم �لفائز بجولتها �لثالثة من م�شابقتها 
حمطات تاريخية يف م�شرية �لإمار�ت �لتي تنظمها عرب �شفحتها على موقع 
ب��الإم��ار�ت.. �حتفل  �شعار  حتت  �إن�شتغر�م  على  �لر�شمي  وح�شابها  في�شبوك 

و�شاركنا بناء �أكرب خريطة زمنية للدولة . وفاز �ل�شيد �أنطوين �أ�شرتيا �ملقيم 
يف �إمارة �أبوظبي بجائزة �جلولة �لثالثة من �مل�شابقة وهي عبارة عن كامري� 
رقمية حديثة بعدما حققت �ل�شورة �لفوتوغر�فية �لتي �لتقطها بكامريته 
�ل�شخ�شية �أعلى ن�شبة من �ملعايري �ملعتمدة �لتي يتم مبوجبها �ختيار�ل�شورة 
�لفائزة و�لتي تركز على تاريخ دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وتر�ثها من 

جانب وم�شتوى �لتقدم و�لتطور �لذي و�شلت �إليه من جانب �آخر.
 481 ب��ني  ب��اجل��ائ��زة مت م��ن  �ل��ف��ائ��زة  �ل�����ش��ورة  �إن �ختيار  و�أ���ش��اف��ت �لهيئة 

على  وح�شابها  في�شبوك  على  �لهيئة  ل�شفحة  متابعون  بها  تقدم  م�شاركة 
و�ختيار  وت�شفيتها  �مل�شاركات  تلقي  �لأوىل  �ملرحلة  يف  مت  حيث  �إن�شتغر�م 

226 �شورة منها للدخول يف �ملناف�شة على �جلائزة.
�رتفاع عدد متابعي �شفحتها على موقع في�شبوك منذ  �إىل  �لهيئة  و�أ�شارت 
�إعادة �إطالق م�شابقة حمطات تاريخية يف م�شرية �لإمار�ت ب�شكلها �جلديد 
�ل�شهر نف�شه مب��ا جمموعه  م��ن   20 �أك��ت��وب��ر �جل���اري وح��ت��ى  م��ن  �لأول  يف 
�ألفا و117   21 �ل�شفحة من  �إجمايل عدد متابعي  ليقفز  7273 متابعا 
يف  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �لهيئة  ودع��ت  متابعا.  و390  �ألفا   28 �إىل  متابعا 
�لدولة �إىل �مل�شاركة يف �جلولة �لر�بعة من �مل�شابقة �لتي �نطلقت �عتبار� من 
�ليوم ..م�شرية �إىل �أن �لإعالن عن نتائجها و��شم �لفائز فيها �شيتم خالل 
�لأ�شبوع �لأول من �شهر نوفمرب �ملقبل. وتتلخ�س فكرة �مل�شابقة �لتي ت�شتمر 
باليوم  �لهيئة  �حتفالت  �شمن  وت��ن��درج  �ملقبل  دي�شمرب   2 حتى  فعالياتها 

�لوطني �لثاين و�لأربعني للدولة يف ��شتقطاب �شور فوتوغر�فية من دولة 
�لإمار�ت بني �ملا�شي و�حلا�شر يقوم �مل�شاركون بتحمليها عرب �شفحة �لهيئة 
على في�شبوك �أو ح�شابها على �ن�شتغر�م ب�شرط �أن تكون من ت�شوير �مل�شارك 
�لدولة  م��دن  جمالية  تعك�س  �أو  و�لتقاليد  و�ل��ع��اد�ت  �لثقافة  عن  تعرب  و�أن 
وجوههم  ومالمح  للنا�س  �ليومية  �حلياة  ت�شور  �أو  �لطبيعية  ومناظرها 
حتكيم  جلنة  تتوىل  حيث  �ل��دول��ة  يف  و�ل��رق��ي  �لتقدم  مظاهر  من  وغريها 
للم�شاركني  �مل�شابقة  وتتيح  �لفائزة.  �ل�شورة  �ختيار  وم�شتقلة  متخ�ش�شة 
�لإع��الن عن  �إىل  �شهريا و�شول  للفوز بجو�ئز قيمة مبعدل مرتني  فر�شا 
يف  و�ملتمثلة  للدولة  �ل�42  �لوطني  �ليوم  ع�شية  �لكربى  ب�اجلائزة  �لفائز 

�إقامة ملدة ليلتني باأحد �لفنادق �لفخمة يف �لدولة.
وقال عامر�ملهري مدير �إد�رة �لت�شال �حلكومي و�ملجتمعي يف هيئة �لإمار�ت 
للهوية �إن �آلية �مل�شاركة يف �مل�شابقة ب�شيطة و�شهلة وتفاعلية وتتمثل بالن�شبة 

مل�شتخدمي موقع �إن�شتغر�م بتحميل �ل�شورة �لتي يرغب �مل�شتخدم �مل�شاركة 
بها على �شفحة هيئة �لإمار�ت للهوية ثم �ختيار ت�شنيف �ل�شورة و�شياغة 
�لتعليق �ملنا�شب لها يلي ذلك و�شع عالمة على �ل�شورة با�شتخد�م �لها�شتاق 
مع �لت�شنيف �لذي يرغب باإ�شافة �ل�شورة �شمنه و�أخري� ترك عالمة على 
�ل�شورة ودعوة �لأ�شدقاء للم�شاركة يف �مل�شابقة. و�أو�شح �ملهري �أن خطو�ت 
�مل�شاركة يف �مل�شابقة بالن�شبة مل�شتخدمي موقع في�شبوك تتلخ�س يف �ل�شغط 
�ل�شور  حتميل  ث��م  وم��ن  �لهيئة  �شفحة  على  �مل�شابقة  تطبيق  ر�ب���ط  على 
..م�شري� �إىل �أن ح�شاب �لهيئة على موقع �أن�شتغر�م يحمل ��شما وهو مرتبط 
ها�شتاق  ��شتخد�م  في�شبوك من خالل  على  �مل�شابقة  بتطبيق  مبا�شر  ب�شكل 
�شتنظم  �لهيئة  �أن  �إىل  �ملهري  ولفت  �لإجنليزية.  باللغة  �أو  �لعربية  باللغة 
حفال لتكرمي �مل�شاركني يف �مل�شابقة تتم خالله �إز�حة �ل�شتار عن ن�شب كبري 

هو عبارة عن لوحة ت�شم جميع �ل�شور �لتي قدمها �مل�شاركون يف �مل�شابقة.

الهوية تعلن الفائز مب�سابقتها حمطات تاريخية يف م�سرية الإمارات 

�سرطة راأ�س اخليمة ت�سارك اأطفال مركز التاأهيل فرحتهم بالعيد 

تقلي���د رت���ب جدي����دة يف �سرط���ة املنطق���ة ال�سرقي������ة 

وفاة �سخ�سني واإ�سابة 12 اآخرين بحوادث مرورية خالل فرتة العيد يف ال�سارقة

•• اأبوظبي-وام:

�إلتقى �شعادة �لدكتور �شعيد حممد �ل�شام�شي م�شاعد وزير 
�خلارجية ل�شوؤون �ملنظمات �لدولية يف مكتبه بديو�ن عام 
�ل��وز�رة �شعادة زولتان يان�شي �شفري جمهورية �ملجر لدى 

�لدولة.
وجرى خالل �للقاء ��شتعر��س وتبادل وجهات �لنظر حول 
ورح��ب  �ل��دول��ي��ة.  �ملنظمات  �ل�شلة يف جم��ال  ذ�ت  �لأم���ور 
طيب  ل��ه  ..متمنيا  �مل��ج��ري  بال�شفري  �ل�شام�شي  �ل��دك��ت��ور 
�لإقامة و�لتوفيق يف عمله.  و�أ�شاد بال�شر�كة �لإ�شرت�تيجية 

�لإم��ار�ت و�ملجر بف�شل حر�س قيادتي  �ملتميزة بني دولة 
يلبي  مبا  �لتعاون  عالقات  وتنمية  تطوير  على  �لبلدين 

ويحقق م�شالح �ل�شعبني �ل�شديقني.
�ملجري  �ل�شفري  ل�شعادة  �ل�شام�شي  �شعيد  �لدكتور  و�أك���د 
�خلارجية من  وز�رة  و�مل�شاندة من  �لدعم  كل  �شيلقى  �أن��ه 
�أج���ل ت�شهيل م��ه��ام��ه ل��الرت��ق��اء ب��ع��الق��ات ب��ل��ده م��ع دول��ة 
�لإم��ار�ت �إىل م�شتويات �أف�شل و�آف��اق �أرح��ب مبا ي�شهم يف 
توطيدها وتنميتها يف خمتلف �ملجالت. من جانبه �أعرب 
�شفري �ملجر عن �شعادته بتمثيل بلده لدى دولة �لإمار�ت 

..م�شيد� بروح �لتعاون �ملتميز بني �لبلدين.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

يوماً  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  نظمت 
كايد  ب��ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ  ب��ح�����ش��ور  للمتعاملني  م��ف��ت��وح��اً 
�ملدير  �لطنيجي  عبيد  �أحمد  و  �ل��د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي 
�لعام بالوكالة يف �لد�ئرة وعدد من مدر�ء �لدو�ئر وممثلي 
�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني وهم غرفة جتارة و�شناعة ر�أ�س 
ر�أ���س  �لج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة  �لعامة  �لد�رة  �خليمة، 
�خليمة ، �لدفاع �ملدين ر�أ�س �خليمة ، هيئة حماية �لبيئة 
يف ر�أ�س �خليمة وعدد من مدر�ء �لإد�ر�ت يف �لد�ئرة. قالت 
مرمي �لزعابي مدير مكتب �لت�شال �ملوؤ�ش�شي �أن �لد�ئرة 
للمر�جعني  �لفر�شة  �إت��اح��ة  �إىل  �ملفتوح  �ل��ي��وم  يف  تهدف 
�شاأنها  من  �لتي  �ملقرتحات  وتقدمي  مالحظاتهم  لإب���د�ء 

تطوير وحت�شني بيئة �لعمل و مناق�شتها مع �أ�شحاب �لقر�ر 
�لرتخي�س مرتبطة  �مت��ام عملية  ك��ون  �ل��د�ئ��رة  �شركاء  و 
ب��ع��دد م��ن �جل��ه��ات �لأخ�����رى، ح��ي��ث ط��رح��ت �ل��ع��دي��د من 
�ملو��شيع �ملتعلقة باأمور �لرت�خي�س و�لن�شاط �لقت�شادي 
وم�شروع �ل�شجل �لتجاري �ملوحد، و �خلدمات �للكرتونية 
�ملقدمة يف �لد�ئرة، �شعياً منها �إىل تعزيز دورها يف تنمية 
و  �مل�شتد�مة.  �ل�شاملة  للتنمية  للو�شول  �لإم��ارة  �قت�شاد 
�أ�شافت �لزعابي �أن �ليوم �ملفتوح لقى ��شتح�شان �ملتعاملني 
و �ل�شركاء كونه فر�شة لتقريب وجهات �لنظر و �لوقوف 
هام�س  وع��ل��ى  �مل�شتثمرين  �ح��ت��ي��اج��ات  و  متطلبات  ع��ل��ى 
�لتو��شل و  �إىل تو�شيع نطاق  �لد�ئرة  �ملفتوح �شعت  �للقاء 
ذلك بالتن�شيق مع �إذ�عة ر�أ�س �خليمة ل�شتقبال �ل�شكاوي 

و �ملقرتحات عن طريق �لبث �ملبا�شر.

م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون املنظمات 
الدولية يلتقي �سفري املجر لدى الدولة

اقت�سادية راأ�س اخليمة تلتقي �سركاءها يف لقاء مفتوح
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طحنون بن حممد ي�ستقبل ال�سفري القطري
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�ل�شرقية �م�س يف مكتبه يف ديو�ن ممثل �حلاكم.. معايل عبد�هلل بن حممد 
�نتهاء فرتة  �شموه مبنا�شبة  ل��ود�ع  ق��دم  �ل��ذي  دول��ة قطر  �شفري  �لعثمان 
عمله لدى �لدولة. وتبادل �شموه و�ل�شفري �لقطري خالل �للقاء �لأحاديث 
تعزيزها  و�شبل  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني  و�لتعاون  �لأخ���وة  عالقات  ح��ول 
يف  و�لنجاح  �لتوفيق  لل�شفري  �شموه  �ملجالت..متمنيا  خمتلف  يف  ودعمها 
لدولة  وتقديره  �شكره  عن  �لعثمان  �أع��رب  جانبه  من  �مل�شتقبلية.  مهامه 
�لإمار�ت على ما لقيه من دعم و م�شاندة خالل فرتة عمله لدى �لدولة. 
ح�شر �للقاء..�ل�شيخ هز�ع بن طحنون �آل نهيان وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم 

يف �ملنطقة �ل�شرقيه وعدد من �مل�شوؤولني يف ديو�ن ممثل �حلاكم.

بعثة جلفار للحج تعود اىل اأر�س الوطن 
•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

�د�ء  – جلفار- بعد  �أم�س �ىل �لبالد عرب مطار دبي بعثة �شركة �خلليج لل�شناعات �لدو�ئية  عادت 
منا�شك �حلج لهذ� �حلج وكان يف ��شتقبالهم زمالوؤهم بفرحة عارمة .

من  �نطالقا  �شنويا  م�شتمرة  ب�شورة  تنظيمها  على  جلفار  درج��ت  �لتي  �حل��ج  حملة  مبادرة  وتاأتي 
�لعاملني فيها يف جميع  �لد�ئم مع  وتفاعلها  �ملجتمعية  بتنفيذ م�شوؤولياتها  �للتز�م  �حلر�س على 

�ملنا�شبات حيث تدعم ماديا وعينيا متطلبات �حلج .
ومن جانبهم ثمن �مل�شاركون يف بعثة �حلج عقب عودتهم حر�س و�هتمام �لد�رة �لعليا ل�شركة جلفار 
بتوفري �لظروف �ملنا�شبة لهم مما مكنهم من �أد�ء �شعائر �حلج من غري م�شاعب موؤكدين �أن هذه 
�لبادرة �لطيبة �لتي لي�شت هي �لأوىل تعك�س حر�س جلفار على رعاية �لعاملني فيها وم�شاعدتهم 

على �د�ء و�جباتهم يف خمتلف �ملجالت .

الوطني للوثائق والبحوث يطلق يوميات �سيوخ الإمارات اإلكرتونيًا يف اأبل �ستور
•• ابوظبي-الفجر:

�أط���ل���ق �مل���رك���ز �ل���وط���ن���ي ل��ل��وث��ائ��ق 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  ب���وز�رة  و�لبحوث 
جم���م���وع���ة )ي����وم����ي����ات �ل�������ش���ي���وخ( 
�شتور(  )�أب���ل  �إل��ك��رتون��ي��اً يف متجر 
جيتك�س  م��ع��ر���س  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
�ل��دويل- وهذه �ليوميات   2013

هي: 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  -1يوميات 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  -2يوميات 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  -3يوميات 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان
-4يوميات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 

حممد �آل مكتوم
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 
تطبيق  �إمكانية  للقر�ء  و�لبحوث 
على  �حلديثة  �لتفاعلية  �لتقنية 
جم���م���وع���ة جم����ل����د�ت )ي���وم���ي���ات 
�إل��ك��رتون��ي��اً  وت�شفحها  �ل�����ش��ي��وخ(، 
على هو�تف �آيفون �لذكية، و�أجهزة 
�لآي�����ب�����اد �ل���ل���وح���ي���ة، وي���ت���ي���ح ه���ذ� 
مع  �لتفاعلية  �لإمكانية  �لتطبيق 
�لو�شول  فيمكن  �ملعرو�شة،  �مل��ادة 
ح�شب  فيها  �ملطلوبة  �ملعلومة  �إىل 
�مل�شدر  �أو  �ل��ت��اري��خ،  �أو  �مل��و���ش��وع، 

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�ً. 

�لإلكرتونية  �خلدمة  ه��ذه  وتتيح 
ت�شفح  �إمكانية  �لتفاعلية  �لذكية 
ه����ذه �ل��ي��وم��ي��ات ح�����ش��ب �مل��و���ش��وع 
بالإ�شافة  �مل�شدر،  �أو  �لتاريخ،  �أو 
�أو  كلمة  ع��ن  �لبحث  �إمكانية  �إىل 
�ملجلد�ت،  يف  وردت  حم��ددة  عبارة 
و�إم���ك���ان���ي���ة �ل���ب���ح���ث ع���م���ا )ح����دث 
يف م��ث��ل ه����ذ� �ل����ي����وم(؛ و�مل������ر�د به 
�إم��ك��ان��ي��ة �لط����الع ع��ل��ى �لأح����د�ث 
�أو  �ل��ي��وم،  تاريخ  مع  تتز�من  �لتي 
�ليوم �لذي يحدده �لباحث، وذلك 
زمن  ويف  عالية،  بدقة  يجري  كله 
تتحقق  �لتطبيقات  وهذه  قيا�شي، 
للمرة �لأوىل بهذه �ل�شورة حملياً 

وعربياً.
و�ح����ت����ف����اء مب�������ش���ارك���ت���ه مب��ع��ر���س 
�مل���رك���ز  ي��ت��ي��ح   2013 ج��ي��ت��ك�����س 
لزو�ر  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني 
ج��ن��اح��ه ع��ل��ى م����د�ر �أي����ام �مل��ع��ر���س 
�لتطبيقات  ه���ذه  ت��ن��زي��ل  ف��ر���ش��ة 

جماناً. 

 يوميات ال�سيوخ
�ح�����ت�����وت )ي�����وم�����ي�����ات �ل�������ش���ي���وخ( 
�ملتجر  �مل���رك���ز يف  �أط��ل��ق��ه��ا  -�ل���ت���ي 
�لإل����ك����رتوين )�أب������ل ����ش���ت���ور( على 
ج���م���ي���ع �لأن���������ش����ط����ة و�لأح�����������د�ث 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  لأ�شحاب  �ليومية 
مو�شوعي  بت�شل�شل  وثِّقت  �لكر�م، 
وزم���ن���ي ع��ل��ى م����د�ر �ل���ف���رتة �ل��ت��ي 

هيئات و���ش��رك��ات وغ��ري ذل���ك. �أم��ا 
�ملجلد �لثالث في�شتمل على زيار�ت 
و�����ش���ت���ق���ب���الت وت����ودي����ع �أ���ش��ح��اب 
�ل�����ش��م��و �أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س �لأع��ل��ى 
لالحتاد حكام �لإم��ار�ت، و�لر�بع: 
و�لتوديع  و�للقاء�ت،  �ل�شتقبالت، 
�لتي يقوم بها �شموه د�خل �لدولة 
م���ع ���ش��م��و �أول���ي���اء �ل��ع��ه��ود ون���و�ب 
�حل���ك���ام، و���ش��م��و �ل�����ش��ي��وخ وم��ع��ايل 
بالدولة،  �مل�شوؤولني  �ل��وزر�ء وكبار 
ومع �مل�شوؤولني من روؤ�شاء وروؤ�شاء 
دول  وم�شوؤولني من  ووزر�ء  وزر�ء 
جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�لدول 
و�ل��دول  �لعاملية  و�ل���دول  �لعربية 

�ل�شديقة و�ل�شقيقة.
ويوثق �ملجلد �خلام�س �ملو�شوعات 
�لتي  �خلليجية  �لزيار�ت  �لتالية: 
ي���ق���وم ب��ه��ا ���ش��م��وه ل�����دول جمل�س 
�لعربية،  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
وزي���ارت���ه �أي�����ش��اً ل��ل��دول �ل��ع��رب��ي��ة، 
و�ل�شقيقة،  �ل�����ش��دي��ق��ة  و�ل��ع��امل��ي��ة 
وت���د����ش���ني �جل�������ش���ور و�حل����م����الت 
و�ف�����ت�����ت�����اح م���������ش����اري����ع �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
وت���وق���ي���ع  ، وح���������ش����ور  ب����ال����دول����ة 
م��ذك��ر�ت و�ت��ف��اق��ي��ات م��ع �شركات 
�جلو�نب  ت�شمل  و�أجنبية  حملية 
و�لثقافية  و�مل��ال��ي��ة،  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�لإع�����الم، و�ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ط��ري�ن 
�لعلمي  و�لبحث  و�لتعليم  �مل��دين، 
،وعن �لعالقات دبلوما�شية تقيمها 
دول����ة �لإم�������ار�ت م���ع دول �جل���و�ر 
وح�شور  و�فتتاح  �لعاملية،  و�ل��دول 
���ش��م��وه ل��ل��م��ع��ار���س و�مل��ه��رج��ان��ات، 

و�لندو�ت.
ويت�شمن �ملجلد �ل�شاد�س �لربقيات 
و�لتعازي  �لتهاين  يف  تتمثل  �لتي 
و�ل�شكر �لتي ير�شلها ويتلقها �شموه 
م���ن د�خ����ل �ل���دول���ة م���ن �أ���ش��ح��اب 
�ل����وزر�ء  و�مل��ع��ايل  �ل�����ش��ي��وخ  �ل�شمو 
من  �أو  بالدولة،  �مل�شوؤولني  وكبار 
خ����ارج �ل���دول���ة م��ن روؤ����ش���اء وق���ادة 
وزعماء �لدول �خلليجية و�لعربية 
يحتوي  �ل�شابع  و�ملجلد  و�لعاملية، 
ع��ل��ى �لأح�����ادي�����ث و�ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
�ألقاها  �لتي  و�لإذ�ع��ي��ة  �ل�شحيفة 
�شموه لل�شحف �ملحلية و�خلليجية 
و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة ، و�ل��ك��ل��م��ات 
و�لإذ�ع���ي���ة  �ل�شحفية  و�ل��ب��ي��ان��ات 
�ل���ت���ي �أل���ق���اه���ا ���ش��م��وه يف �مل��ح��اف��ل 
�لعاملية �أو لدى �فتتاحه �ملوؤمتر�ت 
للدولة،  �لوطنية  �ملنا�شبات  يف  �أو 
و�لن�شاطات  للمنا�شبات  وح�شوره 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة م��ث��ل ح��ف��الت تخريج 
�ل��ق��ي��ام  �أو  �جل����ن����ود  م����ن  دف����ع����ات 
ب����ج����ولت ت���ف���ق���دي���ة مب��ع�����ش��ك��ر�ت 
قو�ت �لدفاع وم�شاهدته �لعرو�س 
�ل��ب��ح��ري��ة  �أو  �ل���ربي���ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
باملنا�شبات  ُت��ق��ام  �ل��ت��ي  �جل��وي��ة  �أو 
�لريا�شية  و�ل�����ش��وؤون   ، �ل��وط��ن��ي��ة 
م��ب��اري��ات  ب��ح�����ش��وره  تتمثل  �ل��ت��ي 
ك���رة �ل���ق���دم وت��ت��وي��ج��ه ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
وم�شاهدته  و�لكوؤو�س،  بالبطولت 
�شباقات �خليول �لعربية �لأ�شيلة، 
و�شباقات �لهجن �لعربية �لأ�شيلة، 
وم�شاهدته �أي�شاً لبع�س �لريا�شات 

�شموه لدول جمل�س �لتعاون لدول 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة، وزي���ارت���ه �أي�����ش��اً 
للدول �لعربية، و�لعاملية �ل�شديقة 

و�ل�شقيقة وغريها.
وي���ح���ت���وي �مل���ج���ل���د �ل���ث���ال���ث ع��ل��ى 
و�لتوديع  و�للقاء�ت،  �ل�شتقبالت، 
�لتي يقوم بها �شموه د�خل �لدولة 
م���ع ���ش��م��و �أول���ي���اء �ل��ع��ه��ود ون���و�ب 
�حل���ك���ام، و���ش��م��و �ل�����ش��ي��وخ وم��ع��ايل 
بالدولة،  �مل�شوؤولني  �ل��وزر�ء وكبار 
ومع �مل�شوؤولني من روؤ�شاء وروؤ�شاء 
من  وم�������ش���وؤول���ني  ووزر�ء  وزر�ء 
�خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
�لعاملية  و�ل���دول  �لعربية  و�ل���دول 
�ل�����ش��دي��ق��ة و�ل�����ش��ق��ي��ق��ة، و�ل���ر�ب���ع 
يف  تتمثل  �لتي  �ملختلفة  �لربقيات 
�ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ع��ازي و�ل�����ش��ك��ر �لتي 
د�خل  من  �شموه  ويتلقها  ير�شلها 
�أو من  �مل�������ش���وؤول���ني،  م���ن  �ل���دول���ة 
�لدولة  خ��ارج  من  �مل�شئولني  كبار 
، و�ف���ت���ت���اح �مل�������ش���اري���ع �مل��خ��ت��ل��ف��ة ، 
مثل:  خمتلفة  �أخ���رى  ومنا�شبات 
ح�������ش���وره �لأم�������ش���ي���ات و�مل��ج��ال�����س 
�ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل�������ش���ع���ري���ة، و�أد�ئ��������ه 
�أي�شاً  وح�شوره  �لقانونية  �ليمني 
بت�شييع  وم�شاركته  �ليمني،  لأد�ء 
وخارجها،  �لدولة  د�خل  �جلناز�ت 
وت�����ق�����دمي�����ه وت����ل����ق����ي����ه �ل����ت����ه����اين 
و�ل��ت��ح��ي��ات ب���الأع���ي���اد �ل��ر���ش��م��ي��ة، 
وح�����������ش�����وره ح����ف����الت �ل���ت���خ���ري���ج 
و�جل��ام��ع��ات،  �مل���د�ر����س  يف  للطلبة 
ورعايته لفتتاح موؤمتر�ت وندو�ت 
ومعار�س وم�شاريع، ويوثق �ملجلد 
�لدبلوما�شية،  �لعالقات  �خلام�س 
وح�شوره وتوقيعه لبع�س مذكر�ت 
و�تفاقيات تفاهم وتعاون م�شرتكة 
مع �شركات حملية و�أجنبية ت�شمل 
�جل���و�ن���ب �لق��ت�����ش��ادي��ة و�مل��ال��ي��ة، 
و�ل�شياحية،  و�لإع���الم،  و�لثقافية 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل����ب����ح����ث �ل���ع���ل���م���ي ، 
و�ل�������ش���وؤون �ل��ع�����ش��ك��ري��ة ب��ح�����ش��وره 
للجنود  دور�ت  ت��خ��ري��ج  ح��ف��الت 
وزي���������ار�ت ل��ل��ك��ل��ي��ات �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، 
تتمثل  �لتي  �لريا�شية  و�ل�����ش��وؤون 
ب��ح�����ش��وره م���ب���اري���ات ك����رة �ل��ق��دم 
وت��ت��وي��ج��ه ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب��ال��ب��ط��ولت 
�شباقات  وم�����ش��اه��دت��ه  و�ل���ك���وؤو����س، 
�ملحلية  �لأ�شيلة  �لعربية  �خليول 
و�ل��ع��امل��ي��ة، وم�����ش��اه��دت��ه ���ش��ب��اق��ات 
وغريها  �لأ�شيلة  �لعربية  �لهجن 

من �لريا�شات . 

يوميات �سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان

ت�����دّون ه���ذه �ل��ي��وم��ي��ات �لأح�����د�ث 
�أول  للفريق  �ليومية  و�لن�شاطات 
�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
�أب��وظ��ب��ي، نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 

�أبوظبي.
�ل���ي���وم���ي���ات ع��ل��ى جميع  وت�����ش��م��ل 
�ه��ت��م��ام��ات ���ش��م��وه ون�����ش��اط��ات��ه يف 
عام  م��ن  �مل��م��ت��دة  �لزمنية  �ل��ف��رتة 
2010م،  ع�����ام  ح���ت���ى  1969م 

ت�شملها �ليوميات، �شو�ء كانت هذه 
�قت�شادية،  �أم  �جتماعية  �لأن�شطة 
وق��د  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة.  �أم   ، �إع��الم��ي��ة  �أم 
�����ش���ت���م���دت ه�����ذه �ل���ي���وم���ي���ات م��ن 
�ل�����ش��ح��ف �ل���ي���وم���ي���ة و�ل���ن�������ش���ر�ت 
�أع���ي���دت �شياغة  وق���د  �ل��ر���ش��م��ي��ة. 
�لأخبار وتكثيف معلوماتها لتالئم 

�لأ�شلوب �جلديد يف �لن�شر.  

يوميات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان 

حفظه اهلل
ه�����ذه �ل���ي���وم���ي���ات ت���ر����ش���د ج��م��ي��ع 
�له���ت���م���ام���ات �ل��ي��وم��ي��ة ل�����ش��اح��ب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة – حفظه �هلل- 
ون�����ش��اط��ات��ه يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
ت�شمل  جملد�ت  ثمانية  يف  �حلياة 
حتى  1969م  ع����ام  م���ن  �ل���ف���رتة 
توثيقها  مت  وق���د  2010م،  ع���ام 
�أ�شل  �إىل  �ل��ع��ودة  ت�شهل  بطريقة 
ت�شنيف  مّت  �إذ  وم�����ش��دره؛  �خل��رب 
تاريخ  ذكر  مع  مو�شوعياً  �لوقائع 
��شتقيت  �ل��ذي  و�مل�شدر  حدوثها، 
ر�شدها  يف  �ليوميات  وه��ذه  منها، 
ملاآثر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
ي����وؤّرخ مرحلة  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د 
م�شيئة يف ت��اري��خ دول��ة �لإم���ار�ت، 
�ل��ب��ارز  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل����دور  ويج�شد 
�ل��دول��ة  �أرك�����ان  تثبيت  ل�����ش��م��وه يف 

�حلديثة.
ع��ل��ى  �لأول  �مل����ج����ل����د  ي����ح����ت����وي 
ليوميات  �لرئي�شية  �مل��و���ش��وع��ات 
���ش��م��وه، ك��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات و�ل��رتق��ي��ات 
و�مل��ن��ا���ش��ب �ل��ت��ي ت��ق��ل��ده��ا ���ش��م��وه، 
و�أو�مره �لتي �أمر بها من تعيينات 
ل��ب��ع�����س �مل�����ش��وؤول��ني ب���ال���دول���ة، �أو 
�أو  �ل��ُع��م��رة  �أو  ل��ل��در����ش��ة  �إي���ف���اد�ت 
عينية  م�شاعد�ت  تقدمي  �أو  �حلج، 
وم������ادي������ة وغ�����ريه�����ا �ل���ك���ث���ري م��ن 
�لأو�م�������ر �لأخ�������رى، و�ج��ت��م��اع��ات��ه 
�ل�شمو  م��ع �شاحب  �ل��دول��ة  د�خ��ل 
�ملجل�س  �أع�شاء  �أو  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام �لإم����ار�ت، 
و����ش���م���و �أول�����ي�����اء �ل���ع���ه���ود ون�����و�ب 
�حل���ك���ام، و���ش��م��و �ل�����ش��ي��وخ وم��ع��ايل 
بالدولة،  �مل�شوؤولني  �ل��وزر�ء وكبار 
ومع �مل�شوؤولني من روؤ�شاء وروؤ�شاء 
وزر�ء ووزر�ء وم�شوؤولني من خارج 
خ��ارج  �جتماعاته  و�أي�����ش��اً  �ل��دول��ة، 
�ل���دول���ة م���ع روؤ����ش���اء �ل�����دول �ل��ت��ي 
يزورها و�مل�شوؤولني هناك. و�ملجلد 
�لثاين على �لتوجيهات و�ملتابعات، 
و�للو�ئح  و�لتعليمات  و�ل��ق��ر�ر�ت، 
�ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا ���ش��م��وه ب��امل��ت��اب��ع��ات 
�ل����ي����وم����ي����ة لأح�����������و�ل �مل����و�ط����ن����ني 
م�����ش��اري��ع  ����ش��ت��ك��م��ال  �أو  ب���ال���دول���ة، 
وعاملية،  حملية وخليجية وعربية 
�أو ح�شور حفالت تخريج لدور�ت 
���ش��رط��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن �ل������دور�ت، 
�شموه  بها  ُيكلف  �لتي  و�لتكليفات 
م�شلحة  تخدم  باأعمال  �أ�شخا�س 
�ل����دول����ة، و�مل���ر�����ش���ي���م و�ل���ق���و�ن���ني 
تعيينات  من  �شموه  �أ�شدرها  �لتي 
بتاأ�شي�س  ق���و�ن���ني  �أو  لأ���ش��خ��ا���س 

زو�رق  �����ش����ب����اق  م����ث����ل  �مل����ت����ن����وع����ة 
)�لفورمول  و�شباقات  �لتجديف، 
على  �لثامن  �ملجلد  ويحتوي   ،)1
ت�شتمل  �ل��ت��ي  خمتلفة  م��ن��ا���ش��ب��ات 
�لتي  �لهاتفية  �لت�����ش��الت  ع��ل��ى: 
يقوم �شموه باإجر�ئها �أو تلقيها من 
د�خل �لدولة �أو خارجها. و�ليمني 
�لقانونية و�لد�شتورية �لتي يوؤديها 
�أمامه �لوزر�ء �جلدد و�ملعيني من 
ب��اخل��ارج وت�شكيل  �ل��دول��ة  ���ش��ف��ر�ء 
�شموه  وق��ي��ام  �جل��دي��دة،  �حلكومة 
بت�شييع �جلناز�ت، وتقدميه وتلقيه 
�ل��ت��ع��ازي ���ش��و�ء د�خ����ل �ل���دول���ة �أو 
خارجها، وتقدميه وتلقيه �لتهاين 
�أو  �لر�شمية  ب��الأع��ي��اد  و�ل��ت��ح��ي��ات 
�لأع���ي���اد �ل��وط��ن��ي��ة �أو �ل�����ش��ف��اء من 
�ملنا�شبات  ذلك من  �أو غري  مر�ٍس 
�ل�������ش���ع���ي���دة، وح���������ش����وره ح��ف��الت 

�لتكرمي �ملختلفة بالدولة .

يوميات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد رعاه اهلل 

ت����وث����ق �لأح�����������د�ث و�ل���ن�������ش���اط���ات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ليومية 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة،  رئ��ي�����س 

�لوزر�ء، حاكم دبي رعاه �هلل.
جمالت  جميع  �ليوميات  وت�شمل 
و�لقت�شادية،  �لجتماعية  �حلياة 
و�ل�شيا�شية  و�لأمنية،  و�لإعالمية 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  حلكومة 
�لفرتة  يف  دب��ي  وحكومة  �ملتحدة، 
ع����ام  ح����ت����ى  1969م  ع�������ام  م�����ن 
ب��ت��ع��ي��ي��ن��ات  وت���ت���م���ث���ل  2010م، 
�شموه، و�لإجن��از �لذي حتقق على 
�أر�����س �ل���و�ق���ع، وب��ذل��ك ُي��ع��ّد ه��ذ� 
�لباحثني  بو�بة  �لإخباري  �ل�شجل 
ع����ن �أب����ح����اث ع��ل��م��ي��ة يف �ل���ق���ي���ادة 
ن�شوء  ويف  و�لإخ��ال���س،  و�لوطنية 

�ملدن و�زدهارها.
ت�شل�شل  وف����ق  �ل���ي���وم���ي���ات  ج�����اءت 
م���و����ش���وع���ي وزم�����ن�����ي يف خ��م�����ش��ة 
ع��ل��ى  �لأول  ي���ح���ت���وي  جم����ل����د�ت، 
�مل����و�����ش����وع����ات �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة م��ث��ل: 
ت���ك���ل���ي���ف ����ش���م���وه ب���ب���ع�������س �مل���ه���ام 
�إىل  رت��ب��ة  م��ن  وترقيته  ب��ال��دول��ة، 
رت��ب��ة وم���ن وظ��ي��ف��ة �إىل وظ��ي��ف��ة، 
بالدولة،  �لقيادة  �ملنا�شب  وتوليه 
و�لتعيينات،  و�لأو�م��ر  و�لنتخاب، 
و�ل���ت���وج���ي���ه���ات �ل����ت����ي ي�������ش���دره���ا 
وعاملية  حملية  �أو�م����ر  م��ن  �شموه 
مب�����ش��اع��د�ت د�خ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ، 
 ، �ملختلفة  للم�شاريع  و�مل��ت��اب��ع��ات 
و�لت�شديقات، و�ملر��شيم و�لقو�نني 
و�لع�����ت�����م�����اد�ت �ل����ت����ي ي�������ش���دره���ا 
����ش���م���وه، و�لأح�����ادي�����ث و�ل���ل���ق���اء�ت 
و�لت�شريحات �ل�شحفية لل�شحف 
�مل��ح��ل��ي��ة و�خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شحفية  و�مل���وؤمت���ر�ت  و�ل��ع��امل��ي��ة، 
�ل����ت����ي ي��ل��ق��ي��ه��ا ����ش���م���وه و�ف���ت���ت���اح 
�ل���ث���اين  �مل���ج���ل���د  �مل������وؤمت������ر�ت. ويف 
�شموه  وتوديع  و��شتقبالت  زيار�ت 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  لأ�شحاب 
�لأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام �لإم����ار�ت، 
�لزيار�ت �خلليجية �لتي يقوم بها 

خ�شاله  �لقارئ  �أو  للباحث  فتقدم 
�لكبري  �لقيادي  و�ل��دور  �حلميدة، 
�لذي �أد�ه �شموه يف مرحلة مبكرة 

من عمره.
جاءت �ليوميات يف �أربعة جملد�ت: 
�لرئي�شية  �مل��و���ش��وع��ات  يف  �لأول 
ك��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات �خل���ا����ش���ة ب�����ش��م��وه، 
وت���ول���ي���ه �مل���ن���ا����ش���ب �ل���ت���ي ���ش��غ��ل��ه��ا 
���ش��م��وه، و�لأو�م�����ر �ل��ت��ي ي��اأم��ر بها 
�شموه باإيفاد�ت وتقدمي م�شاعد�ت 
عينية ومادية، و�للو�ئح و�ملو�فقات 
ب�����ش��اأن  ���ش��م��وه  ي��و�ف��ق عليها  �ل��ت��ي 
بع�س �لتعيينات و�مل�شاعد�ت �ملادية 
ل��ب��ع�����س �لأ����ش���خ���ا����س، و�ف��ت��ت��اح��ه 
مل�������ش���اري���ع خم��ت��ل��ف��ة ، وح�������ش���وره 
وت����وق����ي����ع����ه ل���ب���ع�������س �مل������ذك������ر�ت 
و�ملالية،  �لقت�شادية  و�لتفاقيات 
و�ل�شياحة  و�لإع�����الم،  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ب�����ني دول��������ة �لإم�������������ار�ت و�ل��������دول 
�لأخ�����رى، و�لأح���ادي���ث و�ل��ل��ق��اء�ت 
و�لت�شريحات �ل�شحفية لل�شحف 
�مل��ح��ل��ي��ة و�خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة 
يلقيها  �ل��ت��ي  و�لكلمات  و�ل��ع��امل��ي��ة، 
���ش��م��وه يف �مل��ن��ا���ش��ب��ات ، و�ل��ب��ي��ان��ات 
ُتن�شر  �ل��ت��ي  و�مل���ق���الت  �ل�شحفية 
يف �ل�����ش��ح��ف �مل��ح��ل��ي��ة، و�أع���م���ال���ه 
�خل��ريي��ة و�مل���ك���ارم �ل��ت��ي ت���ربع بها 
للمو�طنني  ب��ه��ا  ي���اأم���ر  �أو  ���ش��م��وه 
حملياً  �خل��ريي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �أو 
وع����امل����ي����اً، وم���ن���ح وت��ق��ل��ي��د ���ش��م��وه 
زعماء  بع�س  من  و�أو�شحة  �أو�شمة 
�لعامل، ومنح وتقليد �شموه لبع�س 
�أو�شمة  �أي�شاً  �لعامليني  �مل�شوؤولني 
و�أو���ش��ح��ة، وت��ق��ل��ي��د ���ش��م��وه �أن���و�ط 
�شو�ء حمليني  �لع�شكريني  لبع�س 
�لع�شكرية  و�ل�����ش��وؤون  ع��امل��ي��ني،  �أو 
دفعات  تخريج  حفالت  بح�شوره 
م����ن �جل����ن����ود، و�ل���ق���ي���ام ب���ج���ولت 
�لدفاع  ق��و�ت  مبع�شكر�ت  تفقدية 
�لع�شكرية  �ل��ع��رو���س  وم�شاهدته 
�لتي  و�جل��وي��ة  و�لبحرية  �ل��ربي��ة 
ُتقام باملنا�شبات �لوطنية، وتخريج 
�لدور�ت �لع�شكرية، وزيارة �لكليات 
�لع�شكرية،  و�ل��ق��و�ع��د  �لع�شكرية 
و�لثاين يف �لزيار�ت و�ل�شتقبالت، 
�ملجل�س  ���ش��م��وه لأع�����ش��اء  وت���ودي���ع 
�لأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام �لإم����ار�ت. 
و�ح�����ت�����وى �مل���ج���ل���د �ل���ث���ال���ث ع��ل��ى 
و�لتوديع  و�للقاء�ت،  �ل�شتقبالت، 
�لتي يقوم بها �شموه د�خل �لدولة 
م����ع ك���ب���ار �مل�������ش���وؤول���ني ب���ال���دول���ة، 
و�مل�����ش��وؤول��ني م��ن روؤ����ش���اء وروؤ���ش��اء 

دول  وم�شوؤولني من  ووزر�ء  وزر�ء 
جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�لدول 
و�ل��دول  �لعاملية  و�ل���دول  �لعربية 
و�ل��زي��ار�ت  و�ل�شقيقة،  �ل�شديقة 
�ملحلية �لتي يقوم بها �شموه د�خل 
�لدولة ، و�لزيار�ت �خلليجية �لتي 
ي���ق���وم ب��ه��ا ���ش��م��وه ل�����دول جمل�س 
�لعربية،  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
وزي���ارت���ه �أي�����ش��اً ل��ل��دول �ل��ع��رب��ي��ة، 
 ، و�ل�شقيقة  �ل�شديقة  و�ل��ع��امل��ي��ة 
�ملجلد  �لأن�شطة. ويف  وغريها من 
�ل���ر�ب���ع م��ن��ا���ش��ب��ات خم��ت��ل��ف��ة �ل��ت��ي 
�لهاتفية  ت�شتمل على: �لت�شالت 
�ل��ت��ي ي��ق��وم ���ش��م��وه ب��اإج��ر�ئ��ه��ا �أو 
ت��ل��ق��ي��ه��ا م����ن د�خ�������ل �ل�����دول�����ة �أو 
خ��ارج��ه��ا. وح�����ش��وره ل��الأم�����ش��ي��ات 
و�ل�شعرية،  �لثقافية  و�مل�شابقات 
وم�����ش��ارك��ت��ه ب��ت�����ش��ي��ي��ع �جل����ن����از�ت، 
حمليا  �لتعازي  وتلقيه  وتقدميه 
�لتهاين  وتلقيه  وتقدميه  ًوعاملياً، 
و�ل���ت���ح���ي���ات ب���الأع���ي���اد �ل��ر���ش��م��ي��ة 
و�لأع�����ي�����اد �ل���وط���ن���ي���ة، وح�������ش���وره 
ح����ف����الت ت���خ���ري���ج �ل����ط����الب م��ن 
�جل����ام����ع����ات �مل���ح���ل���ي���ة و�مل�����د�ر������س 
و�حل�����ف�����الت �ل���ف���ن���ي���ة �ل���ت���ي ُت���ق���ام 
ب��امل��ن��ا���ش��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة، وح�����ش��وره 
ب���ع�������س �ل��������������دور�ت �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
و�ل���در�����ش���ي���ة، ورع���اي���ت���ه لف��ت��ت��اح 
م�����وؤمت�����ر�ت ون���������دو�ت وم���ع���ار����س 
وم���������ش����اري����ع، وح�����������ش�����وره ب��ع�����س 
و�فتتاحه  وح�����ش��وره  �مل��ح��ا���ش��ر�ت، 
م���ع���ار����س ���ش��ي��اح��ي��ة وع�����ش��ك��ري��ة، 
وح�������ش���وره م���ه���رج���ان���ات و�ف��ت��ت��اح 
ن��������دو�ت، و�ل���������ش����وؤون �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
م��ب��اري��ات  ب��ح�����ش��وره  تتمثل  �ل��ت��ي 
ك���رة �ل���ق���دم وت��ت��وي��ج��ه ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
وم�شاهدته  و�لكوؤو�س،  بالبطولت 
�شباقات �خليول �لعربية �لأ�شيلة، 
و�شباقات �لهجن �لعربية �لأ�شيلة 
�ل�������ش���ن���وي���ة، وم�������ش���اه���دت���ه �أي�������ش���اً 
مثل  �ملتنوعة  �ل��ري��ا���ش��ات  لبع�س 
و�ل��زو�رق  �لتجديف،  زو�رق  �شباق 
�ل�����ش��ر�ع��ي��ة و�ل������زو�رق �ل��ب��خ��اري��ة، 
 ،)1 )�ل������ف������ورم������ول  و�����ش����ب����اق����ات 

وغريها.

يوميات �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم  
ومت���ث���ل ه����ذه �ل���ي���وم���ي���ات ت��دوي��ن��اً 
لن�شاطات �شموه �ليومية من �لعام 
2010م  �ل��ع��ام  وح��ت��ى  1999م 
وف����ق ت��رت��ي��ب م��و���ش��وع��ي وزم��ن��ي 

�خل��رب  �أ���ش��ل  �إىل  �ل��رج��وع  ي�شهل 
وم�شدره.

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  يوميات  ت��وّث��ق 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
ع��ه��د دب���ي �مل��ن��ا���ش��ب �ل��ت��ي ت��وله��ا 
���ش��م��وه، و�لأو�م��������ر و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
لبع�س  باإ�شد�رها  �شموه  قام  �لتي 
�مل�����ش��وؤول��ني ب��امل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
لإمارة دبي، �أو للمجل�س �لريا�شي 
ب���دب���ي، و�ل�����ق�����ر�ر�ت، و�ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
�ل���ت���ي �أ����ش���دره���ا ���ش��م��وه يف ن��ط��اق 
ح����ك����وم����ة دب��������ي، و�لج����ت����م����اع����ات 
للمجل�س  ���ش��م��وه  ت��ر�أ���ش��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ل��ري��ا���ش��ي  �مل��ج��ل�����س  �أو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب���دب���ي و�ج��ت��م��اع��ات��ه م���ع ���ش��اح��ب 
�ل�������ش���م���و ن����ائ����ب رئ���ي�������س �ل����دول����ة، 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي، 
�ملحلية  و�ل�شتقبالت  و�ل��زي��ار�ت 
د�خ����ل �ل���دول���ة، و�خل��ل��ي��ج��ي��ة �لتي 
ي���ق���وم ب��ه��ا ���ش��م��وه ل�����دول جمل�س 
�لعربية،  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
وزي���ارت���ه �أي�����ش��اً ل��ل��دول �ل��ع��رب��ي��ة، 
و�ل���ع���امل���ي���ة، وح�������ش���وره و�ف��ت��ت��اح��ه 
وعقده  �ملحلية،  �ملوؤمتر�ت  لبع�س 
وتد�شينه  �ل�شحفية،  �مل���وؤمت���ر�ت 
ل��ب��ع�����س �مل�������ش���اري���ع و�ف���ت���ت���اح���ه���ا، 
وح���������ش����وره وت���وق���ي���ع���ه م����ذك����ر�ت 
و�ت���ف���اق���ي���ات ت��ف��اه��م ب���ني ح��ك��وم��ة 
و�لعربية  �خلليجية  و�ل���دول  دب��ي 
و�لعاملية، و�لت�شريحات �ل�شحفية 
ل��ل�����ش��ح��ف �مل���ح���ل���ي���ة، و�ل���ك���ل���م���ات 
�ملنا�شبات  يف  ���ش��م��وه  يلقيها  �ل��ت��ي 
�لوطنية، و�لأحاديث مع �ل�شحف 
�لعاملية،  �ل�شحف  وبع�س  �ملحلية 
و�لأع����م����ال �خل���ريي���ة �ل���ت���ي ي��اأم��ر 
و�ملوؤ�ش�شات  للمو�طنني  �شموه  بها 
�خل����ريي����ة، و�ف���ت���ت���اح���ه وح�����ش��وره 
�لريا�شية  و�ل�����ش��وؤون  للمعار�س، 
م��ب��اري��ات  ب��ح�����ش��وره  تتمثل  �ل��ت��ي 
ك���رة �ل���ق���دم وت��ت��وي��ج��ه ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
وم�شاهدته  و�لكوؤو�س،  بالبطولت 
وم�����ش��ارك��ت��ه يف ���ش��ب��اق��ات �خل��ي��ول 
�ل��ع��رب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة، وم�����ش��اه��دت��ه 
�لأ�شيلة،  �لعربية  �لهجن  �شباقات 
و�����ش����ب����اق����ات �ل����ه����ج����ن �ل���ع���رب���ي���ة 
من  ك��ّل  وم��ع  �ل�شنوية.  �لأ���ش��ي��ل��ة 
توّثق  �شور  ملحق  �ليوميات  هذه 
ج����و�ن����ب م����ن �أن�������ش���ط���ة �أ����ش���ح���اب 
�ل�����ش��م��و و�إجن�����از�ت�����ه�����م، وك�����ش��اف 
تف�شيلي للمو�شوعات، و�أرفق بكّل 
�إىل  للو�شول  مدمج  قر�س  منها 

�ملعلومات ب�شهولة وي�شر.

الإمارات للجودة تعزز ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات
•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت جمعية �لإم��ار�ت للجودة فعاليات دورة تدريبية متخ�ش�شة يف جمال 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية للموؤ�ش�شات �لتي نظمتها بالتعاون مع جمموعة نايا للتميز 
. �شارك يف �لدورة �لتي ��شتمرت خم�شة �أيام يف فندق ميلينيوم �أبوظبي ..عدد 
من موظفي �لقطاع �لعام من وز�رة �ملالية يف دبي ود�ئرتي �لتنمية �لقت�شادية 
م��ه��ار�ت  و�شقل  تنمية  ب��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  وب��ل��دي��ة  �أب��وظ��ب��ي  يف  و�لق�شاء 
تطبيقها  م��ن  ومتكينهم  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  جم��ال  يف  �مل��ت��درب��ني  وم��ع��ارف 

26000 بجانب معايري �لتميز  �أف�شل �ملمار�شات وفق معايري �لأيزو  بح�شب 
�ملوؤ�ش�شي �إي �أف كيو �أم ..�إ�شافة �إىل تعزيز قدر�تهم لت�شبح �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
�لتيجاين  ه��ادي  �لربوفي�شور  �شعادة  و�أك��د  �ملوؤ�ش�شة.  يف  ر��شخة  وثقافة  نهجا 
�ملنا�شبة.. بهذه  له  ت�شريح  يف  للجودة  �لإم���ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�هتمام �جلمعية مببد�أ ن�شر ثقافة �مل�شوؤولية �ملجتمعية وم�شاهمتها يف جتذيره 
�لثقافة  تلك  ك��ون   . �لدولة  م�شتوى  على  �ملحلي  �ملجتمع  قطاعات  خمتلف  يف 
فكريا.  ترفا  ولي�شت  �ملجتمع ومنائه  بنية حتتية لزم��ة ل�شتد�مة  هي مبثابة 
و��شتعر�س �لدكتور عماد �شعد �ملدرب و�مل�شت�شار يف جمال �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
خالل برنامج �لدورة..�أهمية �مل�شوؤولية �ملجتمعية بالن�شبة للموؤ�ش�شات ومبادئها 
ومعايريها و�لأبعاد �لرئي�شة لها ومدى فاعليتها يف ت�شجيع وتعزيز �ل�شفافية 
�ملمار�شات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ملوؤ�ش�شات.  تلك  ��شتد�مة  لتح�شني  �أد�ة  كونها  فيها 
�مل�شوؤولة جمتمعيا هي �حلجر �لأ�شا�س للتنمية �مل�شتد�مة وت�شهم ب�شكل كبري 
�لعام  �أن��ه ل بد للقطاعني  و�أك��د  �لع�شر.  ��شتيعاب وه�شم خمتلف حتديات  يف 
و�خلا�س من �إيجاد �لتاأثري�ت �لإيجابية يف �ملجتمع من خالل تعزيز �ملمار�شات 
�ملو��شفة  تطبيق  عرب  و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �لبيئية  باجلو�نب  �خلا�شة 
�لقيا�شية �لدولية 26000 و�لتي �أ�ش�شتها �ملنظمة �لدولية للتوحيد �لقيا�شي 
عام 2004 ..لتكون �لدليل �لإر�شادي ملختلف �أنو�ع �ملن�شاآت فيما يتعلق باملبادئ 
�ملحورية ما  �ملجتمعية وممار�شاتها و�شوؤونها  بامل�شوؤولية  �ملتعلقة  و�مل�شطلحات 
يحقق مز�يا عديدة للموؤ�ش�شات حت�شن تناف�شية �ملن�شاأة �أو �ملوؤ�ش�شة وتعزز ولء 
�لعاملني فيها وروحهم �ملعنوية. يذكر �أن جمعية �لإمار�ت للجودة جمعية ذ�ت 
�لوز�ري  �ل�شوؤون �لإجتماعية وفقا للقر�ر  �إ�شهارها من قبل وز�رة  نفع عام مت 
�لأف���ر�د  ل��دى  �لتميز  وثقافة  فكر  تعميق  وروؤي��ت��ه��ا   2007 ل�شنة   419 رق��م 
و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�لإقليمية ور�شالتها هي تقدمي خدمات �لتوعية و�لتدريب 
من  و�ل�شتفادة  و�لتميز  �جل��ودة  جمال  يف  و�ل�شت�شار�ت  و�لبحوث  و�لدر��شات 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية و�ملميز�ت �لتناف�شية من خالل �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية 

مع �ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية . 

فريق طبي فرن�سي ينهي جراحات وعالجات ناجحة لأ�سابات �سرطان الثدي مب�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة 
•• ال�صارقة-الفجر:

�ل��ث��ال��ث��ة م���ن نوعها  يف زي�����ارة ه���ي 
ل���ل���دول���ة �أج������رى �ل���ف���ري���ق �ل��ط��ب��ي 
�لفرن�شي �خلا�س مبعهد جو�شتاف 
رو�شيه -�أحد �أكرب معاهد جر�حات 
�ل��ع��امل-  يف  �ل���ث���دي  �أور�م  وع����الج 
ل�شرطان  جر�حية  عمليات  خم�س 
لع�شرين  طبية  وفحو�شاً  �ل��ث��دي، 
م��ري�����ش��ا يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى �جل��ام��ع��ة 
ب��ال�����ش��ارق��ة خ����الل �ل����زي����ارة �ل��ت��ي 
��شتمرت ثالثة �أيام، و�لتي تاأتي يف 
�إط��ار �لإت��ف��اق �ل��ذي وقعه �شاحب 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�لأع���ل���ى ل���الإحت���اد ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة 
حيث  رو�شيه.  غو�شتاف  معهد  مع 
�لطبي  �لفرن�شي  �لفريق  ��شرتك 
�ل�����ز�ئ�����ر م����ع ف����ري����ق ط���ب���ي ي�����ش��م 
�ملختلفة  �لتخ�ش�شات  م��ن  ع����دد�ً 
بال�شارقة  �جل��ام��ع��ة  م�شت�شفى  يف 
ملناق�شة جميع حالت �شرطان �لثدي 
�لتي تخ�شع حالياً للعالج يف مركز 
�إ�شافة  �شرطان �لثدي بامل�شت�شفى، 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �جل��ر�ح��ي��ة  �إج�����ر�ء  �إىل 

�أ�شهر  �إ�شر�ف  �حل�شول عليه حتت 
�لعامليني يف جمال  �لأخت�شا�شيني 
ع���الج ���ش��رط��ان �ل��ث��دي و�جل��ر�ح��ة 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل��ت��ح��دة  يف �لإم�����������ار�ت 
 ، �خل���ارج  �إىل  �ل�شفر  م�شقة  ب��دون 
�لتعاون توفر  �إتفاقية  �إن  م�شيفاً: 
�جلامعة  مل�شت�شفى  ثمينة  فر�شة 
كبري  ب�شكل  لالإ�شتفادة  بال�شارقة 
من تبادل �لتجارب و�خل��رب�ت مع 
له  يتيح  مب��ا  �ل�شهري  �مل��ع��ه��د  ه���ذ� 
تقدمي خدماته �ىل �و�شع �شريحة 

ممكنة من �ملر�شى يف �لدولة .
م����ن ج��ه��ت��ه��ا �أع�����رب�����ت �ل���دك���ت���ورة 
ق�شم  رئي�شة  رمياريك�س  فر�ن�شو�ز 
غو�شتاف  معهد  يف  �لثدي  جر�حة 
مع  بالعمل  �شعادتها  ع��ن  رو���ش��ي��ه 
�جلامعة  مل�شت�شفى  �لطبي  �لفريق 
نف�شه  �لوقت  يف  م�شيدة  بال�شارقة 
ب���ال���ت���ج���ه���ي���ز�ت �مل����ت����ط����ورة ل��غ��رف 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �جل���ر�ح���ي���ة �حل��دي��ث��ة، 
وح�������ول ط��ب��ي��ع��ة م���ه���م���ة �ل���ف���ري���ق 
رمياريك�س:  ق��ال��ت  �ل��ز�ئ��ر  �لطبي 
ن��ح��اول ج��اه��دي��ن جت��ن��ب عمليات 
على  و�لرتكيز  �ل��ث��دي،  ��شتئ�شال 
�إىل  جنبا  �ملحافظ  بالعالج  �لقيام 

�لرتميمية  �لإج������ر�ء�ت  م��ع  ج��ن��ب 
ل��ت��ج��ن��ب �ل���ت�������ش���وي���ه �ل���ن���اج���م ع��ن 
�أم��ا يف  �لإم��ك��ان،  ق��در  �لإ�شتئ�شال 
 20% �أق��ل من  فرن�شا ف��اإن هناك 
من جر�حات �شرطان �لثدي ت�شمل 
��شتئ�شال �لثدي . و�أ�شافت: �أما يف 
�حلالت �لتي يكون فيها ��شتئ�شال 
�لثدي �أمر ل مفر منه فاإننا نهدف 
ترقيعية  جر�حة  بعمل  �لقيام  �إىل 
من  للتقليل  فقط  لي�س  مبا�شرة 
ع����دد �مل������ر�ت �ل���ت���ي ي�����ش��ط��ر فيها 
�ملري�س للخ�شوع للجر�حة، ولكن 
�أي�������ش���ا ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل ب�����ش��ك��ل ك��ب��ريم��ن 
�ل����ت����اأث����ري �ل��ن��ف�����ش��ي �ل���ن���اج���م ع��ن 

�جلر�حة .
م�شت�شفى  �أق����ام  ذ�ت����ه،  �لإط����ار  ويف 
�جلامعة بال�شارقة عيادة �خلدمات 
�ل�����ش��ام��ل��ة �ل���ت���ي ت���ق���دم ل��ل��م��ر���ش��ى 
جم���م���وع���ة ك���ام���ل���ة م�����ن خ���دم���ات 
�ل��ت�����ش��خ��ي�����س �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اأم���ر�����س 
�لثدي، مبا يف ذلك ت�شوير �لثدي 
خزعة  و�إج����ر�ء  �ل�شينية  بال�شعة 
�لثدي حيث يخ�شع �ملري�س لهذه 
�لإج��ر�ء�ت مبوقع و�حد ويف نف�س 

�ليوم.

�مل�شورة �لطبية،  �ملختلفة، وتقدمي 
وم��ت��اب��ع��ة ح����الت �مل��ر���ش��ى �ل��ذي��ن 
لعمليات  خ�����ش��ع��و�  �أن  ل��ه��م  ���ش��ب��ق 
ج���ر�ح���ي���ة ���ش��اب��ق��ة يف �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى.  
ويف ه�����ذ� �ل�������ش���دد ق�����ال �ل���دك���ت���ور 
�جلر�حة  �إ�شت�شاري  طبارة  توفيق 
�ل���ع���ام���ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى �جل��ام��ع��ة 
مع  �شر�كتنا  �أ���ش��اف��ت   : بال�شارقة 
ق��ي��م��ة عظيمة  غ��و���ش��ت��اف رو���ش��ي��ه 
ملر�شانا  نقدمها  �ل��ت��ي  ل��ل��خ��دم��ات 
�إىل  ي�شافرون  �ملر�شى  كان  �أن  بعد 
ل  �ل��ع��الج  على  للح�شول  �خل���ارج 
باإمكانهم  حيث  �جل��ر�ح��ي،  �شيما 

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     

فى الدعوى رقم 2012/323 تنفيذ عقاري  
دي��رة-  دب��ي-  �م��ارة  �شابقا عنو�نه:  �لوطني  دب��ي  بنك  �لوطني حاليا-  دب��ي  �لم���ار�ت  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
ذ� جرينز  دب��ي-  �م��ارة  �ني�س جوب كوريان عنو�نه:  �ملنفذ �شده:  �لعرب�ت   يا�س- مقابل موقف  بني  �شارع 
ويف  م�شاء   6.00 �ل�شاعة   2013/10/23 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �نه يف   15 رقم جيه  �س  �لدفرة-   4 �شارع  دب��ي- 
�ليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء 
http:www.  ت��خ��اذ �ج����ر�ء�ت �مل��ز�ي��دة م��ع �جل��ه��ة �ل��ت��ي �ن��ي��ط ب��ه �لبيع )�شركة �لم����ار�ت ل��ل��م��ز�د�ت�

emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.  وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة 
�بيع   �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�شا�شي قبل دخ��ول  �لثمن  تاأمني ل يقل عن 20٪ من  �ي��د�ع 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربه من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات. . �و�شاف �لعقار: �شقة �شكنية ، ��شم �ملبنى: 4- ��شم �ملبنى: 
�لظفرة 4- �مل�شاحة 92.04 مرت مربع قطعة �لر�س : 36 منطقة: �لثنية �لثالثة �لثمن �ل�شا�شي)1100000 

درهم(  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعد�شة �لذهبية لالفر�ح 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1050411 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 20.00*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لعد�شة �لذهبية لالفر�ح ذ.م.م
THE GOLDEN LENS CEREMONIALS LLC

�ىل/�لعد�شة �لذهبية للت�شوير و�ملنا�شبات ذ.م.م  
GOLDEN LENS PHOTOGRAPHY & EVENTS LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �لنادي �ل�شياحي بناية موؤ�ش�شة �لتنمية 
�ل�شرية �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع �ملرور ق C176 منطقة 02/

E18 م 5 �ملالك/�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد بن ر��شد �لنعيمي
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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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغزلن لال�شرطة 

رخ�شة رقم:CN 1044922 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

خلف حممد خليفة �ليو�شف �ل�شويدي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

خلف حممد خليفة �ليو�شف �ل�شويدي من 0٪ �ىل ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كرميه �لناجي

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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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نور �لرحبة لاللكرتونيات

  رخ�شة رقم:CN 1173359 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1.5 �ىل 3*1.5

تعديل نوع �لرخ�شة/ من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/نور �لرحبة لاللكرتونيات 

NOOR AL RAHBA ELECTRONICS

�ىل/نور �لرحبة للخياطة �لرجالية  
NOOR AL RAHBA GENTS TAILORING

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة وحياكة �ملالب�س �لرجالية �لعربية )1410903(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لثالجات و�لغ�شالت و�لجهزة �لكهربائية �ملنزلية - بالتجزئة )4759013(

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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اإعــــــــــالن
للتكنولوجيا   �شوليو�شنز  �ل�ش�����ادة/�نكوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1405589 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان عبد�هلل حممد غنوم �لهاملي )٪70(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عماد حممد توفيق �بر�هيم عابدين )٪30(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �حمد حممد �حمد حمو�س �ملزروعي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�نكوم �شوليو�شنز للتكنولوجيا 

INCOM SOLUTION TECHNOLOGY
�ىل/�نكوم �شوليو�شنز للتكنولوجيا ذ.م.م  

INCOM SOLUTION TECHNOLOGY 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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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �لهرم �ملا�شي للمالب�س

رخ�شة رقم:CN 1357141 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مربوك �شاملني علي �جلعيدي )٪25(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عمر علي �شامل )٪24(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شالح مبارك بن هالل من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شالح مبارك بن هالل من 100٪ �ىل ٪51
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 300000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 10.5*1 �ىل 1*10.5
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/مركز �لهرم �ملا�شي للمالب�س 
AL HARAM AL MASY GARMENT CENTER

�ىل/مركز �لهرم �ملا�شي للمالب�س ذ.م.م  
AL HARAM AL MASY GARMENT CENTER 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(

العدد 10926 بتاريخ 2013/10/22   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تيكنو وود لعمال 

CN 1168762:لنجارة و�لملنيوم رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نهيان حمد �شامل �حمد بالركا�س �لعامري )٪100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مطر حمد مطر حممد عمريه �ل�شام�شي

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شجرة 

�لربتقال للنقليات و�ملقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1008954 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لبا�شط �شيف �شامل �شيف �خلييلي )٪100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد ر��شد �شليمان �لنقبي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�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(
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اإعــــــــــالن
قلعة  �ل�ش�����ادة/خياط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1279846:ل�شاروج للمالب�س �لرجالية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خلفان �شامل ر��شد حممد �ل�شام�شي )٪100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حمد ر��شد خادم �لظاهري

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�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(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لر�شو�ن 

CN 1152724:للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد ح�شني مو�شى �شالري �لبلو�شي )٪100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عبد�هلل حمود �لكعبي

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عك�س للمقاولت 
�لعامة رخ�شة رقم:CN 1145976 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حممد �شعيد باوزير )٪100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف رو�شه حممد خمي�س جمعه �لغفلي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�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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اإعــــــــــالن
ركن  �ل�ش�����ادة/خمبز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لبادية رخ�شة رقم:CN 1171992 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد �حمد ح�شان علي )٪100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ليف �حمد حممد �ملزروعي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�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 10926 بتاريخ 2013/10/22   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �شور�ت خان لتجارة 

�لفحم �ملك�س رخ�شة رقم:CN 1487347 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري:من/حمل �شور�ت خان لتجارة �لفحم �ملك�س
SORAT KHAN COAL TRADING SHOP

�ىل/حمل �شور�ت خان لتجارة �لع�شل  
SORAT KHAN HONEY TRADING SHOP

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لع�شل ومنتجات �ملناحل - بالتجزئة )4721018(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفحم و�حلطب - بالتجزئة )4773903(

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 10926 بتاريخ 2013/10/22   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1043679 بال�شم �لتجاري حمل عبد�لغفور 
لت�شليح �طار�ت �ل�شيار�ت بالغاء طلب �لغاء �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�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 م غ

العدد 10926 بتاريخ 2013/10/22   

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

CN 1201046:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد حمود نا�شر �ملن�شوري )٪100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف غامن نهيل �شيف حممد �ملن�شوري

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�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

العدد 10926 بتاريخ 2013/10/22   

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

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1199342 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هاين جورج غايل د�ود )٪49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بهاء �شكري نخله رزق �هلل

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�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

العدد 10926 بتاريخ 2013/10/22   

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

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1175881 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شني علي �شيف حميد �حل�شني )٪51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �بر�هيم �حمد �ملرزوقي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي منطقة �ل�شوه �ىل �ملنطقة �لغربية 
ليو� يثي �ر�س رقم )27( مكتب رقم )262(

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

العدد 10926 بتاريخ 2013/10/22   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هاي تيك للخدمات �لفنية

رخ�شة رقم:CN 1182594 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �متياز عبد�لرز�ق - �شار�جن )٪100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حم�شن جاويد بوت
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.60*0.40

تعديل ��شم جتاري:من/هاي تيك للخدمات �لفنية 
HI TECH TECHNICAL SERVICES EST

�ىل/هاي تيك للخدمات �لفنية  
HI TECH TECHNICAL SERVICES

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

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

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جمموعة موؤ�ش�شات �شعيد �جلنيبي
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: Al bayan Internationanal Institutc معهد �لبيان �لتجاري

�ملودعة بالرقم:193865       بتاريخ:2013/6/24 م
با�ش��م:جمموعة موؤ�ش�شات �شعيد �جلنيبي

وعنو�نه:�شارع �لظفرة ، �س.ب: 3599 ، هاتف: 024455026 ، فاك�س: 024455248
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 �د�رة �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة .

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل �لكرة �لر�شية باللون �لزرق مع وجود خطوط عر�شية بد�خلها 
باللون �لبي�س و�عالها �شكل ر�شومات لظالل )�ن�شان( باللو�ن �لزرق و�لخ�شر و�لربتقايل ويدنو �ل�شكل 

معهد �لبيان �لدويل ويدنوه Al bayan Internationanal Institutc باللون �لزرق .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جمموعة �شركات حممد �لعمر�ن
AL KHALEEJ طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�خلليج

�ملودعة بالرقم:170485       بتاريخ:2012/3/12 م
با�ش��م:جمموعة �شركات حممد �لعمر�ن

، �لم��ار�ت �لعربية  ، هاتف: 5330990  ، �شارع �مللك في�شل ، �س.ب: 1694  ، �ل�شناعية 4  وعنو�نه:�ل�شارقة 
�ملتحدة.

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32 �لبريه �شر�ب �ل�شعري و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها 
وم�شتح�شر�ت  �شر�ب  �لفو�كه  وع�شائر  �لفو�كه  من  م�شتخل�شة  م�شروبات  �لكحولية  غري  �مل�شروبات  من 

�خرى لعمل �مل�شروبات .
 AL KHALEEJ ب�شكل مميز و��شفل �لكلمة كلمة A و�شف �لعالمة:كلمة �خلليج باللغة �لعربية وفوقها حرف

باللغة �لجنليزية وفوقها حرف A ب�شكل مميز و�لعالمة باللون �لزرق و�لزرق �لفاحت  .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:عبد�هلل �لعمودي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية
Nefertiti طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:نفرتيتي

�ملودعة بالرقم:198093       بتاريخ:2013/9/18 م
با�ش��م:عبد�هلل �لعمودي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

وعنو�نه:�شارع �ل�شالم ، �س.ب: 109477 ، هاتف: 025506065 ، فاك�س: 025506064
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30 �لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لرز و�لتابيوكا و�ل�شاغو 
و�لنب �ل�شطناعي �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات 
)�لتو�بل(  �ل�شل�شات  �خلل  و�خل��ردل  �مللح  �خلبز  وم�شحوق  �خلمرية  �ل�شود  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة 

�لبهار�ت �لثلج وجميع �ملنتجات �شمن وقوعها يف �لفئة 30 .
Nefertiti باللون �ل�شود ب�شكل مميز ويدنوه نفرتيتي وعلى ي�شار  و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن 

�لكتابة �شكل ر�شمه ر��س نفرتيتي وبه غطاء ر��س باللون �ل�شود )�شكل فرعوين( متجهة ناحية �ليمني .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926
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فر�ن�س  لوكالة  �لدميوقر�طية  �لكونغو  م�شوؤول يف جمهورية  �علن 
بر�س �ن مفاو�شات �ل�شالم �جلارية يف كمبال بني حكومة كين�شا�شا 
وحركة �م23 �ملتمردة تتجه نحو �لف�شل . وقال �مل�شدر، وهو م�شوؤول 
كبري ي�شارك يف �لوفد �حلكومي �ىل مفاو�شات كمبال، لفر�ن�س بر�س 
طالبا عدم ذكر ��شمه �ننا نتجه ببطء، ولكن بالتاأكيد، نحو �لف�شل . 
و��شاف �نه �مام تنازلت �حلكومة ت�شع �م23 على �لطاولة مطالب 
جديدة ، مو�شحا �ن �حلركة �ملتمردة رف�شت �لقرت�ح �لخري �لذي 
�حلكومة  عليها  و�ف��ق��ت  و�ل���ذي  �لوغ��ن��دي��ة  �ل��و���ش��اط��ة  لها  قدمته 
�لكونغولية. و�كد �مل�شدر �ن وزير خارجية �لكونغو �لدميوقر�طية 
مع  للتفاو�س  كمبال  �ىل  �لثالثاء  و�شل  �ل��ذي  ت�شيباند�  ر�ميوند 

�م23 على �تفاق نهائي قد يغادر �لعا�شمة �لوغندية �شريعا.
 10 وكانت مفاو�شات �ل�شالم �لتي ت�شت�شيفها كمبال ��شتوؤنفت يف 
�يلول-�شبتمرب بعد توقف ��شتمر ��شهر� عدة ويف حال غادر �لوزير 
فان ذلك ل يعني حكما �نهيار �ملفاو�شات على �لرغم من �ن كين�شا�شا 
�علنت مر�ر� يف �ليام �لخرية �نها بلغت �ق�شى ما ميكنها تقدميه 
و�ن �لوقت بد�أ ينفد. ونقطة �خلالف �لرئي�شية يف هذه �ملفاو�شات 
��شافة  عليه  باحل�شول  �ملتمردون  يطالب  �ل��ذي  �لعفو  م�شاألة  هي 
�ىل دجمهم يف �جلي�س، وهو ما ترف�شه كين�شا�شا ب�شدة ويدعمها يف 
موقفها هذ� �ملجتمع �لدويل �لذي يطالب مبحاكمة كبار م�شوؤويل 

�حلركة �ملتمردة.

�نتقدت �ملك�شيك �لوليات �ملتحدة ب�شبب �تهامات جديدة بالتج�ش�س 
بعد �ن ذكرت جملة �ملانية �ن وكالة �لمن �لقومي �لمريكية ت�شللت 
�ىل ح�شاب �لربيد �للكرتوين �لعام لفيلبي كالديرون �ثناء رئا�شته 
2010 ذكر  للمك�شيك. وقالت جملة دير �شبيجل �نه يف مايو �يار 
�ل��دخ��ول  م��ن  متكن  �ن��ه  �لمريكية  �لقومي  �لم���ن  وك��ال��ة  يف  ق�شم 
ذلك  �ملك�شيك يف  رئي�س  لكالديرون  �للكرتوين  �لربيد  �ىل ح�شاب 
�ن  و����ش��اف��ت  للمعلومات.  ثمني  م�شدر  �ىل  مكتبه  وح���ول  �ل��وق��ت 
حل�شاب  �لمريكي  �لقومي  �لم��ن  لوكالة  �ملزعوم  �لت�شلل  تفا�شيل 
�ل�شابق  �ملتعاقد  �شنودن  �دو�ر  �شربها  كالديرون جاءت �شمن وثيقة 
م�شادة  �تهامات  �شنودن  �شربها  �لتي  �ملعلومات  و�ث��ارت  �لوكالة  مع 
�لرب�زيل.  يف  ول�شيما  �لالتينية  �مريكا  يف  و��شنطن  �شد  غا�شبة 
�لت�شلل  م��ن  �لقومي متكنت  �لم��ن  وك��ال��ة  �ن  �شبيجل  دي��ر  وق��ال��ت 
�لتي  �ملك�شيكية  بالرئا�شة  �لكمبيوتر  �شبكة  ف��ى  م��رك��زي  خ��ادم  �ىل 
كان ي�شتخدمها �ي�شا �ع�شاء �خرون يف حكومة كالديرون مما �تاح 
و�قت�شادية  دبلوما�شية  �مور  �ملعلومات عن  لها جمموعة قيمة من 
و�د�ن��ت وز�رة �خلارجية �ملك�شيكية دون �ن ت�شري بال�شم �ىل تقرير 
�لتي  �لتج�ش�س  �دع��اء�ت و�لتي تتعلق باعمال  �ملجلة �لملانية �حدث 
بيان  �ل��وز�رة يف  وقالت  بها  �لقومي قامت  �لم��ن  وكالة  بان  ي�شتبه 
�ن هذ� �ل�شلوب غري مقبول وغري قانوين ويتعار�س مع �لقانونني 

�ملك�شيكي و�لدويل.

19 �شخ�شا  ت��ت��و����ش��ل ع��م��ل��ي��ات �ل��ب��ح��ث يف �و���ش��ي��م��ا ح��ي��ث ل ي���ز�ل 
مفقودين بعد �لع�شار �لذي �جتاح �لثالثاء هذه �جلزيرة �ليابانية 

�ل�شغرية فيما �علن عن و�شول عا�شفة جديدة عنيفة.
و��شطرت فرق �لغاثة �ىل وقف عملياتها يف عطلة نهاية �ل�شبوع 
�ل��وزر�ء  رئي�س  كذلك  منعت  �لتي  �ل�شيئة  �جلوية  �لح���و�ل  ب�شبب 
�لو�قعة على م�شافة  زي��ارة هذه �جلزيرة �لربكانية  �بي من  �شينزو 
مرور  منذ  �شخ�شا   27 فيها  قتل  و�لتي  طوكيو  جنوب  كلم   120
جممل  يف  �شخ�شا   29 �لع�����ش��ار  ح�شيلة  وبلغت  وي��ف��ا.  �لع�����ش��ار 
غادر  �ل�شبوع  نهاية  عطلة  وخ��الل  موقتة  ح�شيلة  بح�شب  �ليابان 
�شكان �جلزيرة �لبالغ عددهم 2300 �شخ�شا منازلهم ب�شبب �مطار 

غزيرة وتوجهو� �ىل مالجئ ومر�كز �يو�ء.
وفور رفع �لنذ�ر �شباح �لثنني ��شتاأنف �جلنود و�ل�شرطيون عمليات 
�لوحلية  و�ل�شيول  �لرتبة  �نزلقات  جر�ء  �ملنكوبة  �ملناطق  مت�شيط 

�لتي طمرت �ملنازل.

عوا�صم

كين�سا�سا

طوكيو

مك�سيكو �سيتي

بدء الت�سجيل ل�ستفتاء �سعبي يف اأبيي 
•• اخلرطوم-وكاالت:

�ل�شود�ن عملية  �ل�شود�ن وجنوب  �ملتنازع عليها بني  �أبيي  بد�أت يف منطقة 
ت�شجيل �لناخبني ل�شتفتاء �شعبي �أعلنه موؤمتر ع�شائر دينكا نقوك و�لذي 
�شيجرى من طرف و�حد، وذلك قبيل زيارة �لرئي�س �ل�شود�ين عمر �لب�شري 
ق�شايا  مع  �مل�شاألة  هذه  خاللها  �شيبحث  و�لتي  �لثالثاء،  �ليوم  جوبا  �إىل 
�شت�شتمر  �لت�شجيل  فرتة  �إن  �ل�شعبي  �ل�شتفتاء  مفو�شية  وتقول  �أخ��رى. 
خم�شة �أيام، ووفق م�شوؤولني يف �لبلدة فاإن نحو مائة �ألف من قبيلة دينكا 
نقوك �ملقيمني بجنوب �ل�شود�ن عادو� �إىل �أبيي للم�شاركة بال�شتفتاء �لذي 
�أ�شماء  �ملنظمون �لأح��د ت�شجيل  ب��د�أ  �أي��ام. وقد  �شيجري على مدى ثالثة 
 27 29 مركز� �نتخابيا متهيد� لال�شتفتاء �ملقرر يوم  �لناخبني وجتهيز 

�أكتوبر-ت�شرين �لأول �جلاري.
�لتي  �أك��وي��ل  عبا�س  �آ�شا  لال�شتفتاء  �ملنظمة  �للجنة  ع�شوة  قالت  ب��دوره��ا 
�مل��رة..  لأح��د هذه  �ل�شتماع  نريد  �ل�شود�ن ل  برملان جنوب  �أبيي يف  متثل 
نحن �شكان �أبيي ونحن �لذين نحدد ما نريد، ونريد �أن يعرف �لعامل �أننا 
�مل�شرتكة  �لإ�شر�ف  �لفهيم رئي�س جلنة  . وقال �خلري  �ل�شتفتاء  �شنجري 
ملنطقة �أبيي من جانب �ل�شود�ن، �إن �ملعاهد�ت و�لتفاقات تقول �إن �لو�شع 
�لنهائي ملنطقة �أبيي رهن بقر�ر رئي�شي �ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن. و�أ�شاف 
يف لقاء مع �جلزيرة �أن ما تقوم به ع�شائر �أبيي من ��شتفتاء لتقرير م�شري 
�ملنطقة يهدف خللق فو�شى يف �ملنطقة. يذكر �أن �خلرطوم �أعلنت مت�شكها 
و�لذي  �لنف�شال،  قبل  �ل�شود�ين  �لربملان  �ملقر من  �أبيي  ��شتفتاء  بقانون 
يحدد  ��شتفتاء  لإج���ر�ء  م�شتقلني  خ��رب�ء  م��ن  مفو�شية  �نبثاق  ي�شرتط 
�شبتمرب- �تخذ يف  �لأفريقي  �ل�شلم  �أن جمل�س  كما  �آبيي.  م�شري منطقة 
�أي���ده فيه  �إج���ر�ء �ل�شتفتاء م��ن ط��رف و�ح���د،  ق���ر�ر� بعدم  �ملا�شي  �أي��ل��ول 

جمل�س �لأمن �لدويل.

توغل اإ�سرائيلي حمدود بو�سط غزة 

كتائب الق�ّسام تتبنى حفر نفق ي�سل القطاع باإ�سرائيل 

•• اخلرطوم-الريا�س-وكاالت:

�أن �ملتظاهرين �لذين خرجو� يف �ل�شود�ن  �أكد �لرئي�س �ل�شود�ين عمر �لب�شري 
يكونو�  مل  �لأخ���رى  �ل�شلع  وبع�س  �ملحروقات  عن  �لدعم  رف��ع  على  �حتجاجاً 
�ملناطق  �إقليم د�رف��ور وبع�س  �مل�شلحة يف  �شوى جمموعات تنتمي للمجموعات 
يف  �شاهمت  �تبعوها  �لتي  �حل��ازم��ة  �لأمنية  �لإج����ر�ء�ت  �أن  مو�شحاً  �لأخ���رى، 
�شحيفة  ن�شرتها  مقابلة  يف  و�أ���ش��اف  �ملحتجني.  �شغب  و�إن��ه��اء  �لأزم���ة  �ح��ت��و�ء 

�لأزم��ة، حيث  �شاهمت يف حل  �أي�شاً  �لقت�شادية  �أن �خليار�ت  �ل�شعودية  عكاظ 
�إىل �أن %80 من ح�شيلة رفع �لدعم  �شملت مئات �لآلف من �لأ�شر، م�شري�ً 
ُيعاد توزيعها على �لفقر�ء و�مل�شاكني وذوي �لدخل �ملحدود. وقال: �لإج��ر�ء�ت 
�لتي مت �تخاذها كانت �إجر�ء�ت �شرورية جد�ً؛ لأننا بعد �لنف�شال عن �جلنوب 
حدثت عندنا فجوة يف �إير�د�ت �مليز�نية ويف �مليز�ن �خلارجي، ويف �لفرتة �لتي 
�شبقت �لنف�شال �لدولة كانت تدعم دعماً كبري�ً جد�ً لل�شلع، خا�شة �ملحروقات، 
وبعد �لنف�شال مل يكن مبقدور �لدولة �أن ت�شتمر تدعم بنف�س �لقدر، خا�شة 
�أننا فقدنا %80 من نفطنا، و�لذي ذهب للجنوب، وقمنا بحملة توعية و��شعة 
�ملخربني  ببع�س  فوجئنا  �أن��ن��ا  �إل  ك��ث��ريون،  معها  وتفاعل  �مل��و�ط��ن��ني،  لتوعية 
�لأخ��رى، وهذه  �ملناطق  وبع�س  د�رف��ور  �مل�شلحة يف  للجماعات  يتبعون  �أغلبهم 
�ملخربني  ببع�س  فوجئنا  وت��اب��ع:   . ك��ب��رية  ق��اع��دة  عند  ق��ب��وًل  وج���دت  �حلملة 
�ملنظمني، �لذين يف �أغلبهم يتبعون لبع�س �حلركات �مل�شلحة يف د�رفور وبع�س 
�لفر�شة ليتحركو�، وحتركو� ب�شورة فاجاأت  كانو� يتحينون  �لأخ��رى،  �ملناطق 
للمحال  حرق  ج��د�ً،  و��شع  نطاق  على  تخريبية  حتركات  باأنها  �ملو�طنني  حتى 
لبع�س  متح�شبني  كنا  �أننا  رغ��م  �ل��وق��ود،  ملحطات  وحتى  ولل�شيار�ت  �لتجارية 
�ملظاهر�ت هنا �أو هناك ب�شورة تقليدية، لكنها جاءت ب�شورة غري تقليدية، وكنا 

متح�شبني �أنه قد يح�شل �شيء، فقو�ت �لأمن كانت جاهزة �ل�شرطة و�لأمن .
و�أو�شح �أن �حلر�ك �لذي ح�شل يف �ل�شارع، �لأدو�ر مل تكن و��شحة فيه، و�لو��شح 
د�رف��ور، يحملون  �مل�شلحة يف  للمجموعات  �لتابعة  �ملنظمة  �ملجموعات  دور  كان 
فيها  ما  وينهبون  �لتجارية  �ملحال  يك�شرون  بنزين،  �شو�طري وعبو�ت  باأيديهم 
ويف �ل�شيدليات و�حلافالت وحمطات �لوقود وحمال بيع �لكهرباء، وكل هذه 

�ملجموعات عبارة عن جمموعات �إجر�مية منظمة.

الهند تتهم باك�ستان بخرق وقف اإطالق الناراأمريكا ت�سعى ل�ستئناف م�ساعداتها لباك�ستان 
•• نيودلهي-وكاالت:

قالت �لقو�ت �لهندية �لثنني �إن �لقو�ت �لباك�شتانية ��شتهدفت مو�قع هندية يف 25 موقعا على طول حدود منطقة ك�شمري �ملتنازع عليها مما ��شطر 
�شكان �ملناطق �حلدودية ملغادرة قر�هم. ونقلت �شبكة تلفزيون �ن دي تي �لهندية عن م�شادر بوز�رة �لدفاع �لقول �إن �لقو�ت �لباك�شتانية ��شتخدمت 
�أ�شلحة خفيفة و�شو�ريخ ومد�فع يف �لهجمات �لتي وقعت ليلة �لأحد . وقالت �ل�شبكة �إنه على �لرغم من توقف �إطالق �لنار �ليوم، �إل �أن هذ� يعد 
�ل�شتباك �لأكرث �شدة �لذى ينتهك وقف �إطالق �لنار منذ �إقر�ره �لعام 2003. وقد �أ�شيب جندي تابع للقو�ت �لأمنية �حلدودية ورجل �شرطة . 
وخالل �ل�شهرين �ملا�شيني مت ت�شجيل �أكرث من 200 �إنتهاك لوقف �إطالق �لنار على طول �حلدود �لدولية بالإ�شافة �إىل خط �ل�شيطرة �لذي ميثل 
حدود فعلية تق�شم ك�شمري �ملتنازع عليها بني �لهند وباك�شتان. وقال عمر عبد �هلل رئي�س وزر�ء ك�شمري �لهند �لهندية �إنه ل ميكن �لت�شامح جتاه وقف 
خرق �إطالق �لنار ، م�شيفا: ل ميكن �أن تقف يف موقف �ملتلقى �لذى ل يرد . وكان رئي�س �لوزر�ء �لهندي مامنوهان �شينغ ونظريه �لباك�شتاين نو�ز 
�شريف قد �تفقا يف �جتماع �أجري يف �أو�خر �أيلول )�شبتمرب( �ملا�شي على �إنهاء �لهجمات عرب �حلدود ، وقال �إنه على �لقادة �لع�شكريني يف �جلانبني 
تعزيز وقف �إطالق �لنار . وي�شار �إىل �أن �لهند وباك�شتان خا�شتا حربني ب�شبب منطقة ك�شمري. وقد ت�شاعد �لتوتر بني �جلارتني �لنوويتني �ملتناف�شتني 

يف �آب )�أغ�شط�س( �ملا�شي عقب مقتل خم�شة جنود هنود على طول خط �ل�شيطرة، وقد �تهمت نيودلهي �جلي�س �لباك�شتاين باأنه ور�ء �حلادث.

بع�س �لرب�مج يف باك�شتان يف �إطار عملية طويلة لإعادة 
قيمتها  �لبالغة  �لأم��ن��ي  �مل��ج��ال  يف  م�شاعدتنا  �إط���الق 
305 ماليني دولر . وياأتى ت�شريح �ملتحدثة بالتز�من 
مع زيارة رئي�س �لوزر�ء �لباك�شتاين نو�ز �شريف ولقائه 
وزي��ر �خلارجية �لأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي و�شيلتقي نو�ز 

�لرئي�س بار�ك �أوباما يف �لبيت �لأبي�س غد� �لأربعاء.
وي�����ش��ع��ى ���ش��ري��ف خ����الل زي���ارت���ه ل��ت��اأم��ني ����ش��ت��ث��م��ار�ت 
�لقوة  ت�شتوعب  عمل  فر�س  لتوفري  وخا�شة  حكومية 
�ل�شباب  ن�شبة  بارتفاع  تتميز  �لتي  �لباك�شتانية  �لعاملة 
يعاين من  �ل��ذي  ب��الده  �قت�شاد  لإن��ق��اذ  وك��ذل��ك  فيها، 

�شعوبات كبرية.

•• وا�صطن-وكاالت:

على  �ملو�فقة  �لكونغر�س  من  �لأمريكية  �لإد�رة  طلبت 
�لبالغة  لباك�شتان  �لأمنية  �مل�شاعدة  تقدمي  ��شتئناف 
يف  خم�ش�شة  دولر  م��ل��ي��ون   300 م��ن  �أك����رث  قيمتها 
ق�شمها �لأك��رب ملكافحة �لإره��اب ، وذلك بعد جتميدها 
وق��ت  يف  و����ش��ن��ط��ن  �أع��ل��ن��ت  ك��م��ا  و2012،   2011 يف 
�خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  وقالت  �لأح��د  متاأخر 
�إل��ك��رتون��ي��ة تلقتها  ه���ارف يف ر�شالة  م���اري  �لأم��ريك��ي��ة 
�ملن�شرم  �ل�شيف  �إنه خالل  �لفرن�شية  �ل�شحافة  وكالة 
متويل  باعتز�مها  �لكونغر�س  �خلارجية  وز�رة  �أبلغت 

الب�سري: خطواتنا الأمنية احلا�سمة اأنهت �سغب املحتجني

�ىل ذلك، توغلت قوة من �جلي�س 
�لإ�شر�ئيلي �شباح �لثنني، م�شافة 
م��ن و�شط  �ل�����ش��رق  �إىل  حم����دودة 
قطاع غزة ونفذت �أعمال جتريف.

�أرب����ع  �إن  وق����ال ���ش��ك��ان حم��ل��ي��ون، 
ج����ر�ف����ات ع�����ش��ك��ري��ة �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�نطلقت من د�خل �ل�شياج �لأمني 
 200 م�شافة  توغلت  �لإ�شر�ئيلي 
�إىل  �ل�شلقا  مرت �شرق قرية و�دي 
�ل�����ش��رق م��ن دي���ر �ل��ب��ل��ح، و�شرعت 
�أع���م���ال جت��ري��ف يف �لأر�����ش���ي  يف 

�لزر�عية باملنطقة.
�لإ�شر�ئيلية  �لقو�ت  �أن  و�أ�شافو� 
�أط���ل���ق���ت ق���ذ�ئ���ف دخ���ان���ي���ة خ��الل 
�أن  �ىل  وي�������ش���ار  �ل���ت���وغ���ل  ع��م��ل��ي��ة 
�ل����ق����و�ت �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ك��ث��ف��ت يف 
�لتوغل  عمليات  �لأخ����رية  �لآون����ة 
�لتي تنفذها يف �لأطر�ف �ل�شرقية 

للقطاع.
يف ح���ني �ع��ت��ق��ل��ت ق�����و�ت �جل��ي�����س 
�لإ�شر�ئيلي، 8 فل�شطينيني خالل 
ح��م��ل��ة ده����م يف �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 
فل�شطيني  حقوقي  م�شدر  وق��ال 
�إن  �نرتنا�شونال،  بر�س  ليونايتد 
 5 �عتقلت  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
مو�طنني من بلدة بني نعيم �شرق 
�لغربية  �ل�شفة  ج��ن��وب  �خل��ل��ي��ل، 
�مل��ع��ت��ق��ل��ني  ب����ني  �أن  �إىل  لف����ت����اً   ،

•• غزة-وكاالت:

�لق�ّشام  �ل��دي��ن  ع��ز  كتائب  �أعلنت 
�ملقاومة  �لع�شكري حلركة  �جلناح 
م�شوؤوليتها  )حما�س(  �لإ�شالمية 
بني  ي�شل  �ل���ذي  �لنفق  حفر  ع��ن 
قطاع غزة و�لأر��شي �لإ�شر�ئيلية، 
�كت�شافه  �إ�شر�ئيل  �أعلنت  و�ل���ذي 
قبل �أيام، و�تخذت ب�شببه �إجر�ء�ت 
عقابية �شد �لقطاع �لفل�شطيني. 

�أب��و  �لكتائب  با�شم  �لناطق  وق���ال 
حملية  لإذ�ع���ة  ت�شريح  يف  عبيدة 
�إ�شر�ئيل  �كت�شفته  �لذي  �لنفق  �إن 
�لأول  �أك��ت��وب��ر-ت�����ش��ري��ن   13 ي���وم 
جنوب  يون�س  خ��ان  �شرق  �جل���اري 
�ل��ق��ط��اع، ح��ف��ر ب���اأي���دي جم��اه��دي 
�لق�شام، و�إن عيونهم مل ولن تنام 
�ملحتل وخطف �جلنود  عن �شرب 
�شكل  �لنفق  �أن  �أب��و عبيدة  و�عترب 
�لإ�شر�ئيلي،  �شدمة لدى �جلي�س 
تعمل  �لق�شام  كتائب  �أن  و�أو���ش��ح 
بكل جهدها ف��وق وحت��ت �لأر����س، 
ل��ت��ح��ري��ر  �ل�������ش���خ���ر  وت���ن���ح���ت يف 

�لأ�شرى .
وجدد عهد كتائب �لق�شام بالثبات 
ع��ل��ى م��ب��ادئ��ه��ا و�ل��ت��ز�م��ات��ه��ا جت��اه 
يف  و�لأ���ش��رى  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
���ش��ج��ون �لح���ت���الل، وع����دم �إل��ق��اء 

م�شري�ً   ، حتريرهم  حتى  �ل�شالح 
�لطريق  ه��و  �جل��ن��ود  �أ���ش��ر  �أن  �إىل 
�أث��ب��ت جناعته مع  �ل��وح��ي��د �ل���ذي 

�لحتالل .
�إذ� متكنت  �أبو عبيدة باأنه  وطماأن 
�مل��ق��اوم��ة م���ن �أ����ش���ر ج���ن���ود، و���ش��ن 
�لح�����ت�����الل ح���رب���ا ج����دي����دة ع��ل��ى 
�ملقاومة م�شتعدة ل�شد  ف��اإن  غ��زة، 
�أب���ن���اء  ع������دو�ن و�ل����دف����اع ع���ن  �أي 
وتوعد   ، وب�شالة  ق��وة  بكل  �شعبنا 
�لرعب  من  مبزيد  �لإ�شر�ئيليني 
�ملعدة  �ملفاجاآت  و�لقلق من خالل 

لهم من �ملقاومة .
وكانت �إ�شر�ئيل �أعلنت تعليق قر�ر 
�ل�شماح بنقل مو�د بناء �إىل قطاع 
غزة بعد �كت�شاف �لنفق �ملمتد من 
على  �أر����ش��ي��ه��ا  د�خ���ل  �إىل  �لقطاع 
عمق 15م وبطول 2.5 كلم. وقال 
�ل��ذي  �لنفق  �إن  �لح��ت��الل  جي�س 
تعزيزه  ومت  رملية  تربة  يف  حفر 
يف  ي�شتخدم  خر�شانية،  بدعامات 
�إ�شر�ئيل  ووجهت  �إرهابية  �أعمال 
ر����ش���ائ���ل ن�����ش��ي��ة ع����رب �ل���ه���و�ت���ف 
قطاع  يف  للفل�شطينني  �ملحمولة 
ب�شرف  حما�س  فيها  �تهمت  غ��زة 
م��الي��ني �ل�������دولر�ت ع��ل��ى �إن�����ش��اء 
�لأن�����ف�����اق ع���و����ش���ا ع����ن ت��وج��ي��ه��ه��ا 

للتكفل باحتياجات �لنا�س.

و�مل�شارب عارف در�غمة، قوله �إن 
�ل�شابني  �عتقلو�  �لحتالل  جنود 
جا�شر ق���دري، وه��الل ع���ادل، بعد 
م�شتوطنني  قبل  من  مطاردتهما 
و�أ�شاف  م�شكيوت  م�شتوطنة  من 
من  �لرعاة  منعو�  �مل�شتوطنني  �أن 
�ل���ت���ح���رك يف �مل��ن��ط��ق��ة، و�أغ���ل���ق���و� 

�ملر�عي عليهم.

����ش���ق���ي���ق���ان م�����ن ع���ائ���ل���ة حل���ج���وج 
و�ل���ث���الث���ة �لآخ����ري����ن م���ن ع��ائ��ل��ة 

و�حدة �ملنا�شرة .
�لإ�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  �أن  و����ش��اف 
مدينة  م��ن  �أح��ي��اء  ع��دة  �قتحمت 
ن��اب��ل�����س ���ش��م��ال �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 
�لعديد  طالت  ده��م  حملة  و�شنت 
م�����ن �مل�����ن�����ازل �ع���ت���ق���ل���ت خ��الل��ه��ا 

�ل�شقيق  وه��و  �شبح،  عبود  �ل�شاب 
�ل���ث���ال���ث لأ����ش���ريي���ن يف �ل�����ش��ج��ون 
�عتقلت  ذل��ك  و�إىل  �لإ�شر�ئيلية. 
فل�شطينيني  �لإ�شر�ئيلية  �لقو�ت 
�ث��ن��ني م���ن م��ن��ط��ق��ة ع���ني �حل��ل��وة 
����ش���م���ال �لأغ���������و�ر ون���ق���ل���ت وك���ال���ة 
�لر�شمية وفا  �لفل�شطينية  �لأنباء 
�مل��ال��ح  رئ��ي�����س جم��ل�����س و�دي  ع���ن 

اأرملة معمر القذايف تطالب بجثمانه 
•• طرابل�س-ا ف ب:

�لقذ�يف، ند�ء �ىل  �لر�حل معمر  �لليبي  �لزعيم  �رملة  وجهت �شفية فركا�س 
�لمم �ملتحدة و�لحتاد �لوروبي مل�شاعدتها على ��شتعادة جثتي زوجها و�بنها، 
�ملعت�شم  �لقذ�يف و�بنه  �ذ�عة �شوت رو�شيا وقتل معمر  وذلك يف ر�شالة بثتها 
�ثر �عتقالهما على يد ثو�ر �شابقني يف 20 ت�شرين �لول-�كتوبر 2011 يف 
على  �لو�قعة  �لعموم يف م�شر�تة  �م��ام  وعر�شت جثتاهما  ليبيا.  و�شط  �شرت 
بعد 214 كلم �شرق طر�بل�س قبل دفنهما يف مكان بقي طي �لكتمان. وقالت 
�شفية فركا�س يف �لر�شالة �لتي وجهتها ملنا�شبة �لذكرى �ل�شنوية �لثانية ملقتل 
زوجها �طالب كل من �ع�شاء جمل�س �لمن �لدويل و�لحت��اد �لوروب��ي وكل 
من �شارك يف قتل �ل�شهد�ء وكان م�شوؤول م�شوؤولية مبا�شرة �و غري مبا�شرة 
�لقذ�يف  )معمر  جثامينهم  مكان  عن  يك�شفو�  �ن  �ل�شنيعة  �جلرمية  ه��ذه  يف 
و�بنه �ملعت�شم و�عو�نهما( ويقومو� بت�شليمها �ىل ذويهم ليقومو� بدفنهم يف 
�ملكان �لذي يريدون وبالطريقة �لتي يريدون و��شافت �طالب �ي�شا �لحتاد 
�لفريقي بفتح حتقيق مو�شع يف جرمية قتل موؤ�ش�شه �ل�شهيد �لبطل معمر 
و�حلقوقية  �لن�شانية  �ملنظمات  �لقذ�يف  �رملة  دعت  كذلك   . ورفاقه  �لقذ�يف 
�ل��ذي مل  �ل��ق��ذ�يف  �ل���ش��الم  �شيف  بابني  �لت�����ش��ال  �ل��دول��ي��ة مب�شاعدتي على 
و�حتجازه  �عتقاله  ي��وم  منذ  ��شرته  �ف���ر�د  م��ن  �ي  ب��ه  �لت�����ش��ال  م��ن  يتمكن 
بالزنتان )جنوب غرب(. وكان �شيف �ل�شالم �لقذ�يف �لذي �عترب �شابقا �خللف 
�ملحتمل لو�لده، �عتقل يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب 2011 يف جنوب ليبيا على 

يد متمردين �شابقني يف �لزنتان حيث ل يز�ل معتقال حتى �ليوم.

الببالوي: احلادثة لن توؤثر يف الن�سيج امل�سري 

تنديد وا�سع يف م�سر بالهجوم على الكن�سية القبطية 

�أن  �إىل  ��ه��اً  م��ن��بِّ  ، ل��ل��وط��ن  ف��ادح��ة 
بالهدم  �لكنائ�س  على  �لع��ت��د�ء 
�أو  فيها  من  قتل  �أو  تفجريها  �أو 
�لأمور  �لآمنني من  �أهلها  ترويع 
�لإ�شالمية  �ل�شريعة  �ملحرمة فى 
�ل��ك��رمي  �ل��ر���ش��ول  و�أن  �ل�شمحة، 
�عترب ذلك �لعمل مبثابة �لتعدي 

عازر وبدوره �عترب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �مل�شري، حازم �لببالوي، 
�أقباط  و�إ���ش��اب��ة  مقتل  ح��ادث��ة  �أن 
يوؤّثر  لن  بالور�ق  �لعذر�ء  كني�شة 
يف ن�����ش��ي��ج م�����ش��ر �ل����و�ح����د ول���ن 
�ل�شعب  �أف����ر�د  ب��ني  �لفتنة  ي���زرع 
�مل���������ش����ري و�أع����������رب �ل����ب����ب����الوي، 
يف �ت�������ش���ال ه���ات���ف���ي �أج��������ر�ه م��ع 
�ل��ب��اب��ا ت��و����ش��رو���س �ل���ث���اين، بابا 
�ل��ك��ر�زة  وب��ط��ري��رك  �لأ�شكندرية 
�مل��رق�����ش��ي��ة، ع���ن خ��ال�����س ت��ع��ازي��ه 
ومو��شاته لأ�شر �شحايا �حلادثة، 
وعن متنياته للم�شابني بال�شفاء 
�أنها  يف  ثقته  عن  معرباً  �لعاجل، 
�لو�حد  م�شر  ن�شيج  يف  توؤثر  لن 
�أفر�د  ولن تزرع بذور �لفتنة بني 
كما  �ملتما�شك  �مل�����ش��ري  �ملجتمع 
ب�شرعة  �لتحقيق  ج��ه��ات  ط��ال��ب 
�ل��ك�����ش��ف ع���ن م��رت��ك��ب��ي �حل���ادث���ة 
�ل��������ذي و����ش���ف���ه���ا ب����الإج����ر�م����ي����ة 

�خل�شي�شة .

�لأمنية  �جلهات  �لببالوي  ودع��ا 
�إىل بذل �جلهود لك�شف مالب�شات 
�حل�����ادث، و���ش��رع��ة �ل��ق��ب�����س على 
�لرعاية  بتوفري  ووجه  مرتكبيه، 
يف  للم�شابني  �ل��ع��اج��ل��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
�أع���رب ع��ن خال�س  �حل����ادث، كما 

تعازيه لأ�شر �ملتوفني.
�لهجوم  يف  �لقتلى  ع���دد  و�رت��ف��ع 
ك��ن��ي�����ش��ة يف منطقة  ع��ل��ى  �مل�����ش��ل��ح 
�ل�������وّر�ق ج��ن��وب �ل���ق���اه���رة �رت��ف��ع 
ب��ع��د وف����اة رج���ل م��ت��اأث��ر�ً   ،4 �إىل 
�إط��الق  ج��ر�ء  بها  �أُ�شيب  بجروح 
�إثر  �أقباطاً  ��شتهدف  �ل��ذي  �لنار 

خروجهم من حفل زفاف.
رئي�س منظمة  كامل  ر�م��ي  وق��ال 
�لن�شان  حلقوق  ما�شبريو  �شباب 
لل�شحافيني �إن �شمري عازر )40 
�ل�شاحل  عاماً( تويف يف م�شت�شفى 
خالل  بها  �أُ�شيب  بجروح  متاأثر�ً 
�أقباط  على  م�شلح  �عتد�ء  ح��ادث 
ب��ال��ور�ق  �ل��ع��ذر�ء  �ل�شيدة  كني�شة 

عقب خروجهم من حفل زفاف .
و�أ����ش���اف �ن���ه ب��وف��اة ع���ازر يرتفع 
�أرب��ع��ة  �إىل  �حل���ادث  �شحايا  ع��دد 
ق��ت��ل��ى ه���م ك���ل م���ن ����ش���ادي ع��ي��اد، 
و�ل���ط���ف���ل���ة م�����رمي م�����ش��ي��ح��ة )8 
و�شمري  عطية،  و�إميليا  �شنو�ت(، 

على ذمة �هلل ور�شوله .
وع������ربرَّ ع�����الم ع����ن ب���ال���غ ت��ع��ازي��ه 
لأ�شر �ل�شحايا، ومتّنى للجرحى 
و�شعبها  ومل�شر  �ل��ع��اج��ل  �ل�شفاء 
و�لأم����ن  �ل���وح���دة  دو�م  �ل��ع��ظ��ي��م 
جمل�س  رئي�س  وك��ان  و�ل�شتقر�ر 
�لببالوي  ح��ازم  �مل�شري  �ل���وزر�ء 

�أ����ش���دره  ب��ي��ان  يف  �حل������ادث،  �أد�ن 
ع��ق��ب �حل������ادث، و�����ش���ف���اً �إط����الق 
�لنار على مو�طنني �أبرياء خالل 
م�شاركتهم فى مر��شم زفاف باأنه 
تنجح  لن  �إج��ر�م��ي خ�شي�س  عمل 
ن�شيج  عن�شري  ب��ني  �لتفريق  يف 

�لوطن م�شلميه وم�شيحييه .

•• القاهرة-يو بي اأي:

�أد�ن�����������ت �ل����ف����ع����ال����ي����ات �ل���دي���ن���ي���ة 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف م�����ش��ر �لث��ن��ني، 
ح�������ادث �ل����ه����ج����وم ع���ل���ى ك��ن��ي�����ش��ة 
ب������ال������ور�ق يف �جل���ي���زة  �ل������ع������ذر�ء 
�أ�شفر  )ج��ن��وب �ل��ق��اه��رة( و�ل���ذي 
ع��ن مقتل 4 و�إ���ش��اب��ة ع���دد �آخ��ر 
و�أع������رب ���ش��ي��خ �لأزه������ر �ل��دك��ت��ور 
بالغ  عن  بيان،  يف  �لطيب،  �أحمد 
�إد�ن���ت���ه ل��ل��ح��ادث، و����ش��ف��اً �إي����اه ب� 
يتنافى  و�ل��ذي  �لأ�شود،  �لإرهابي 

مع �لدين و�لأخالق 
وط��ال��ب ب�����ش��رع��ة ���ش��ب��ط �جل��ن��اة، 
لأ�شر  تعازيه  خال�س  ع��ن   ً� م��ع��ربِّ
�لديار  مفتي  �أد�ن  كما  �ل�شحايا 
ع��الم،  �شوقي  �ل��دك��ت��ور  �مل�شرية 
يف ب��ي��ان، �لع��ت��د�ء على �لأق��ب��اط 
�أمام كني�شة �لوّر�ق، د�عياً جناحي 
�إىل  و�مل�شيحيني  �مل�شلمني  �لأم��ة 
�لفتنة،  وو�أد  و�ل��رت�ب��ط  �لتكاتف 
ل���ك���ي ي���ق���ط���ع���و� �ل����ط����ري����ق ع��ل��ى 
�مل��غ��ر���ش��ني �ل���ذي���ن ي�����ش��ع��ون �إىل 
�لوقيعة بني �أبناء �ل�شعب �مل�شري 
�ل���دم  �أن  د ع��ل��ى  . و����ش���درَّ �ل���و�ح���د 
��شتثناء،  ب��ال  ح���ر�م  كله  �مل�شري 
وكل قطرة دم ُتر�ق متثل خ�شارة 
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في�سك: كم ي�ستغرق ك�سف احلقيقة يف �سوريا؟ 
•• لندن-وكاالت:

ت�����ط�����رق�����ت ب�����ع�����������س �ل���������ش����ح����ف 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ل���الأزم���ة �ل�����ش��وري��ة 
�أن  ز�وي���ة  م��ن  و�لتحليل  بالنقد 
�مل�����ش��األ��ة �جل���ز�ئ���ري���ة ����ش��ت��غ��رق��ت 
فهل  بع�شها  �نك�شاف  قبل  عقود� 
�شت�شتغرق �مل�شاألة مثل هذ� �لوقت 
�آخر  �شياق  ويف  ل�شوريا؟  بالن�شبة 
�أن  �إىل  ت��امي��ز  �شحيفة  �أ����ش���ارت 
يف  �لأجنة  ي�شتهدف  �لأ�شد  نظام 

بطون �حلو�مل. 
فقد ��شتهل روبرت في�شك مقاله 
مت�شائال  �إن��دب��ن��دن��ت  ب�شحيفة 
عقود�  ��شتغرق  �لأم���ر  �أن  ب�����ش��اأن 
مل����ع����رف����ة ح���ق���ي���ق���ة م�����ا ج�������رى يف 
�جلز�ئر، فاإىل متى يجب �لنتظار 
قبل ك�شف �لأ�شر�ر �ملدفونة حتت 

�أنقا�س �حلرب �ل�شورية؟
�ل��ل��و�ء  �ل��ك��ات��ب على مقتل  وع��ل��ق 
ج��ام��ع ج��ام��ع، �أح���د �أك���رب �شباط 
لبنان  يف  �ل�شورية  �ل�شتخبار�ت 
�لأ�شد  ب�شار  ق��و�ت  �ن�شحاب  منذ 
�ل����ذي ك���ان م��و�ل��ي��ا   2005 ع���ام 
�غ��ت��ي��ال��ه  و�أن  �لأ�����ش����د،  حل���اف���ظ 
�ل��غ��ام�����س �لأ����ش���ب���وع �مل���ا����ش���ي يف 
معه  تعاطف  �أي  يثري  مل  �شوريا 
يف بريوت. وت�شاءل كم �شي�شتغرق 
�ل���وق���ت مل��ع��رف��ة ح��ق��ي��ق��ة �غ��ت��ي��ال��ه 

ب���اأي���دي ���ش��ب��اط��ه��م. وك��م��ا فعلت 
�ملقاومة �لفرن�شية برفاقهم، ذبح 
�أفر�د جماعات �ملقاومة �جلز�ئرية 
يحدث  م��ا  وه���و  بع�شا،  بع�شهم 
�ل�شوري �حلر  �ليوم بني �جلي�س 
ومن و�شفهم باأعد�ئه من �لثو�ر 

�لإ�شالميني يف �شمال �شوريا.
وذك�������ر ف��ي�����ش��ك �أح������د�ث������ا ك��ث��رية 
�أظهرتها تلك �ملخطوطات، وعرب 
تخيل  ميكن  كيف  باأنه  قلقه  عن 
��شت�شهدو�  �لذين  �أحد  �أطفال  �أن 
�آنذ�ك �لذين يعتقدون �أن و�لدهم 
م������ات ب���ر����ش���ا����س �ل��ف��رن�����ش��ي��ني 
يكت�شفون �أنه قتل حتت �لتعذيب 
�ل��ق�����ش��ة  �إن  وق�����ال   . �جل����ز�ئ����ري 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ح��رب �جل��ز�ئ��ري��ة 
�لأك��������رث ح����د�ث����ة م����ن ���ش��اب��ق��ت��ه��ا 
ب��ني �لإ���ش��الم��ي��ني و�حل��ك��وم��ة يف 
�ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات �ل��ت��ي ب��ل��غ جم��م��وع 
�أك��رث  �أل���ف   250 فيها  �ل��وف��ي��ات 
م��ن ���ش��وري��ا مب��ائ��ة �أل���ف �ل��ي��وم ما 
�جل���ز�ئ���ري���ون ل  �مل����وؤرخ����ون  ز�ل 

ي�شتطيعون رو�يتها.
ويف �شياق مت�شل بالأزمة �ل�شورية 
عن  نقال  تاميز،  �شحيفة  ن�شرت 
�أن قنا�شة نظام  جر�ح بريطاين، 
�لأ�شد يف لعبة �حلرب �ملقززة هذه 
ي�����ش��ت��خ��دم��ون �ل��ن�����ش��اء �حل��و�م��ل 

للتدريب على �لرماية.

�ل��ف��رن�����ش��ي��ة �ل����ذي����ن ����ش���ارك���و� يف 
�حل���رب �جل��ز�ئ��ري��ة �ل��ت��ي �نتهت 
م��ن��ذ �أك�����رث م���ن ن�����ش��ف ق����رن قد 
ح�شرو� �إىل دور �لن�شر �ل�شغرية 
يف �جل���ز�ئ���ر �ل��ع��ا���ش��م��ة ووه����ر�ن 
وم����ع����ه����م خم����ط����وط����ات خ���ا����ش���ة 
حتوي تقارير خميفة عن �حلرب 
و�لتي  خا�شوها  �ل��ت��ي  �لوح�شية 
رفاقهم  فيها  و�غتيل  وذب��ح  عذب 

�لذي تعددت فيه �لرو�يات؟
لهذ�  دف��ع��ه  م��ا  �إن  في�شك  وق����ال 
�ل��ت�����ش��اوؤل ه���و �ل�����ش��ري��ة �ل��ت��ي ما 
�ل�شتقالل  ب��ح��رب  حت��ي��ط  ز�ل���ت 
عام  ب��ني  فرن�شا  �شد  �جل��ز�ئ��ري��ة 
خ��ا���س  و1962حيث   1954
ن���ظ���ام �ح���ت���الل ف��رن�����ش��ي وح�����ش��ي 
ح���رب���ا ���ش��د م���ق���اوم���ة ج��ز�ئ��ري��ة 
ل ت��ق��ل ق�����ش��وة و�إ�����ش����ر�ر� ق��ادت��ه��ا 

�لتحرير  جبهة  �لأول  �مل��ق��ام  يف 
�لوطني، ولعقود رف�س �جلانبان 
مناق�شة هذه �حلرب �ملخزية �لتي 
كان فيها �لتعذيب و�لقتل من �أهم 
�أن��ه  �إىل  �لكاتب  و�أ���ش��ار   . �شماتها 
رغم عدم دقة �أوجه �لت�شابه فاإنه 
برزت  �ملا�شية  �لأ�شهر  على مدى 
ظاهرة ملحوظة يف �جلز�ئر وهي 
�ملقاومة  رج��ال  م��ن  �لع�شر�ت  �أن 

باري�س ت�ستدعي ال�سفري الأمريكي ب�ساأن التج�س�س
•• باري�س-يو بي اأي:

باري�س  �أن  فابيو�س،  ل��ور�ن  �لفرن�شي،  �خلارجية  وزي��ر  �أعلن 
�لإثنني،  ريفكني،  �شارل  لديها،  �لأمريكي  �ل�شفري  ��شتدعت 
ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى م���ز�ع���م ن�����ش��رت��ه��ا ���ش��ح��ي��ف��ة ل��وم��ون��د عن 
�لأم��ن  وك��ال��ة  بها  قامت  و����ش��ع  نطاق  على  جت�ش�س  عمليات 
�لقومي �لأمريكية على مو�طنني فرن�شيني. وقال فابيو�س 
�لأوروب��ي  �لحت��اد  خارجية  وزر�ء  �جتماع  �إىل  و�شوله  ل��دى 
�ل��و�ردة يف �شحيفة  �ملعلومات  �إن��ه على �شوء  يف لوك�شمبورغ 
باري�س  �لأمريكي يف  �ل�شفري  �لفور  ��شتدعيت على  لوموند، 
�إخطارنا  مت  و�أ���ش��اف   . �لفرن�شية  �خلارجية  وز�رة  مقر  �إىل 
فعل  برد  قمنا  وقد  �لتج�ش�س(،  )بق�شية  حزير�ن-يونيو  يف 

�أبعد  �ل��ذه��اب  �أن��ه يجب  �إىل  �أ���ش��ار  �أن��ه  ، غ��ري  �للهجة  �شديد 
ذلك و�أكد على �أن هذ� �لنوع من �لأعمال بني �ل�شركاء �لذي 
ي�شتهدف �حلياة �خلا�شة غري مقبول متاماً ، م�شري�ً �إىل �أنه 

يجب �حلر�س على عدم تكر�رها جمدد�ً.
 وكانت �شحيفة لوموند �لفرن�شية ذكرت يف وقت �شابق �ليوم، 
 70 �إن وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكية �عرت�شت �أكرث من 
مليون �ت�شال يف فرن�شا، وقالت �إن وثائق ك�شف عنها �ملوظف 
�ل�شابق يف وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكية، �إدو�رد �شنودن، يف 
حزير�ن-يونيو �ملا�شي، وح�شلت �ل�شحيفة على ن�شخة منها، 
�أظهرت �أنه مت ��شتهد�ف فرن�شا �لتي متتلك �ليوم �أدلة د�مغة 

على ��شتهد�ف م�شاحلها ب�شكل دوري .
70.3 مليون  �أنه وفقاً للوثائق، فقد مت جمع   و�أ�شارت �إىل 

�لقومي  �لم���ن  وك��ال��ة  م��ن ج��ان��ب  ه��ات��ف��ي لفرن�شيني  ب��ي��ان 
�ملمتدة  �ل��ف��رتة  خ��الل  ي��وم��اً،  ثالثني  غ�شون  يف  �لمريكية 
من 10 كانون �لول-دي�شمرب 2012 �إىل 8 كانون �لثاين-

�لتقنيات  ل  تف�شّ �لوثائق  هذه  �أن  �إىل  لفتة   ،2013 يناير 
معلومات  على  �شرعية  غري  بطريقة  ل��الإط��الع  �مل�شتخدمة 

�شرية �أو على �حلياة �خلا�شة للفرن�شيني.
طرقاً  متلك  �لمريكية  �لقومي  �لم��ن  وكالة  �أن  و�أ�شافت   
��شتخد�م  يتم  عندما  �أن��ه  و�أو���ش��ح��ت  �ملعلومات،  جلمع  ع��دة 
تطلق  �إ���ش��ارة  تفّعل  فاإنها  فرن�شا،  يف  �ل��ه��و�ت��ف  �أرق���ام  بع�س 
هذ�  �أن  �إىل  م�شرية  �ملكاملات،  بع�س  ت�شجيل  عملية  تلقائياً 
�لتن�شت يطال �أي�شاً �لر�شائل �لهاتفية �لق�شرية وم�شمونها، 

بال�شتناد �ىل كلمات مفتاح.

• ا�صطنبول-ا ف ب:

�مل���و�ل���ي���ة للحكومة  �ل��رتك��ي��ة  ذك����رت ���ش��ح��ي��ف��ة ���ش��ب��اح 
�ف��رج  �ل��ذي��ن  �لت�شعة  �للبنانيني  �ل��ره��ائ��ن  �ن  �لث��ن��ني 
عنهم �ل�شبت بعد �حتجازهم 17 �شهر� لدى معار�شني 
�شوريني م�شلحني، �خرجو� من �شوريا يف عملية لفريق 

كوماندو�س لال�شتخبار�ت �لرتكية.
�لرتكية تدخلت  �لقو�ت �خلا�شة  �ن  �ل�شحيفة  و�كدت 
�عز�ز  �لول-�كتوبر يف مدينة  ت�شرين   16 �لربعاء يف 
جماعات  ب��ني  عنيفة  م��ع��ارك  ��شابيع  منذ  ت�شهد  �لتي 
�ل�شوري  للرئي�س  معار�شة  و�خ��رى  مت�شددة  ��شالمية 

ب�شار �ل�شد.
�للبنانيني  �لرهائن  �خ���ر�ج  م��ن  �لكوماندو�س  ومتكن 
�مل�����ش��ارك��ة يف  م��ن دون  �ل��رتك��ي��ة  �لر�����ش���ي  ونقلهم �ىل 
�مل���ع���ارك ب��ح�����ش��ب �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �ل��ت��ي مل ت��ذك��ر م�����ش��ادر 
م�شلحون  �شوريون  معار�شون  و�ختطف  معلوماتها. 

�شوريا  يف   2012 �ذ�ر-م���ار����س  يف  �لت�شعة  �للبنانيني 
و�ف�����رج ع��ن��ه��م �ل�����ش��ب��ت وع������ادو� �ىل ب����ريوت يف �ع��ق��اب 
م��ف��او���ش��ات ن��ظ��م��ت��ه��ا ت��رك��ي��ا وق���ط���ر. ويف �ط����ار ت��ب��ادل 
خمطوفني �فرج عن طيارين تركيني �ثنني من �شركة 
�خلطوط �لرتكية �ل�شبت و�ختطف �لرجالن يف 9 �ب-
�غ�شط�س على طريق مطار بريوت بيد جمموعة �علنت 
�نها خطفتهم لجبار �نقرة على �ل�شغط على �ملعار�شني 
�ل�شوريني �لذين �ختطفو� �حلجاج �ل�شيعة وتوؤيد تركيا 
�ملعار�شة �مل�شلحة �لتي تقاتل نظام �ل�شد منذ �كرث من 
�شباح  �شحيفة  معلومات  وتاتي  �لعام  ون�شف  عامني 
فيد�ن  هاكان  �لرتكية  �ملخابر�ت  رئي�س  يتعر�س  فيما 
على  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  ��شر�ئيل  يف  مكثفة  لنتقاد�ت 
�لخ�س ففي �ل�شبوع �لفائت �تهمته �شحيفة و��شنطن 
�ير�نيني  جو��شي�س   10 ح��و�ىل  �ي��ر�ن  بت�شليم  بو�شت 
�خلارجية  �ل�شر�ئيلية  �ل�شتخبار�ت  ل�شالح  يعملون 

)�ملو�شاد(. ونفت �نقرة هذه �لتهامات ب�شكل قاطع.

•• روما-رويرتز:

جتمع �أف����ر�د م��ن �جل��ال��ت��ني �لث��ي��وب��ي��ة �لري��رتي��ة يف 
ل��ت��اأب��ني مهاجرين غ��رق��و� يف زورق يف  روم���ا �لث��ن��ني 
�لتاأبني  �لثالث من �كتوبر ت�شرين �لول ونظم حفل 
لن  من  لي�شم  و�لالفتات  �ل�شموع  فيه  حملت  �ل��ذي 
على  وكتب   . ر�شمي  تاأبني  حفل  ح�شور  من  يتمكنو� 
�حدى �لالفتات �حرتمو� معاهدة دبلن يف ��شارة �ىل 
�للجوء  �ملتعلق بطالبي حق  قانون �لحت��اد �لوروب��ي 
�أخ��رى قتلى لمبيدوز� �شيبقون يف  وكتب على لفتة 
من  �أغلبهم  �شخ�شا   350 م��ن  �أك��رث  وغ��رق  قلوبنا. 
كيلومرت  م�شافة  على  زورق  �ن��ق��الب  يف  �لري��رتي��ني 

•• الفلوجة-وكاالت:

�لعر�ق  �لأنبار غرب  �أف��اد م�شدر يف �شرطة حمافظة 
ل��ل��ت��ج��ول يف م��دي��ن��ة �لفلوجة  ب��اأن��ه مت ف��ر���س ح��ظ��ر 
�نتحاري  و�إغ��الق جميع مد�خلها على خلفية هجوم 
��شتباكات  وح��دوث  �ملدينة،  �شرطة  قيادة  له  تعر�شت 

مع م�شلحني يتح�شنون د�خل بناية د�ئرة �لكهرباء.
ونقلت قناة �ل�شومرية �لعر�قية عن �مل�شدر �لقول �إن 
�نتحاريني �ثنني قتال ومت حترير خمتطفني �ثنني يف 
، م�شري�ً  �لفلوجة  د�ئ��رة كهرباء  �قتحام مبنى  عملية 
�إىل �أن ��شتباكات عنيفة ما ز�لت م�شتمرة مع �مل�شلحني 

�لذين يتح�شنون د�خل �ملبنى .
�أفاد يف وقت  وكان م�شدر يف �شرطة حمافظة �لأنبار 
�لكهرباء  د�ئ��رة  �أمنية حتا�شر  ق��و�ت  ب��اأن  �م�س  �شابق 
�لتي جلاأ �إليها م�شلحون هاجمو� مبنى قيادة �شرطة 

�لفلوجة.

و�حد من �شاحل جزيرة لمبيدوز� يف جنوب �يطاليا 
يوم �لثالث من �أكتوبر وقالت �أنا وهي �ثيوبية ح�شرت 

حفل �لتاأبني ن�شعر بالكثري من �لمل و�لغ�شب.
�يطاليا  �أن  تعتقد  ك��ان��ت  �ذ�  ع��م��ا  ���ش��وؤ�ل  ع��ل��ى  وردت 
قدمت ما يكفي من �مل�شاعدة للمهاجرين قائلة �لنا�س 
ت�شرفو� ب�شكل ر�ئع لكن �مل�شوؤولني عن هذه �لمور مل 

تكن ��شتجابتهم منا�شبة.
و�أ���ش��اف لم��ب��ادوز� ك��ان��ت متثل �لم���ل ل��ه��وؤلء لكنها 
�ن  نريد  ل  �ننا  �لنا�س  م��ن  للعديد  مقربة  �أ�شبحت 
�أخ��رى ولتجنب �ملزيد من �لكو�رث  يحدث ذلك مرة 
تعمل �يطاليا عن كثب مع دول �لحتاد �لوروبي على 

مر�قبة �لبحر.

يف  �شهد  �لفلوج����������ة  �شرطة  قي�����ادة  مبنى  �أن  يذكر 
�شاعة مبكرة من �شب�������اح �ليوم تفجريين �نتحاريني 
حز�مني  يرتدي��������ان  �ثني�����������ن  �نتحاري������ني  بو��شطة 
�أعقب������ه  �ملبنى،  ب��و�ب��ة  عند  نف�شيهما  فجر�  نا�شفني 
�ملتو�ش�������طة  و�لأ���ش��ل��ح��ة  ب��ال��ه��اون��ات  م�����ش��ل��ح  ه��ج��وم 
و�خلفيفة يف حماولة لقتحام �ملبنى وبلغت �حل�شيلة 
�قتحام  وحماولة  �لنتحاريي�����ن  للتفجريين  �لأولية 
وعن�شر  �شابط  مقتل  �لفلوجة  �شرطة  قي������ادة  مبنى 
�شرطي  بينه������م  �آخرين  خم�شة  و�إ�شابة  �ل�شرطة  يف 

مرور.
وعلى �شعيد �آخر، �شرح م�شدر من �ل�شرطة �لعر�قية 
�ل�شكنية  �لأح��ي��اء  يف  للتجو�ل  حظر  ف��ر���س  مت  ب��اأن��ه 
�شابقا(  غريب  )�أب���و  �مل��رك��زي  ب��غ��د�د  ب�شجن  �ملحيطة 
وكان �ل�شجن �شهد يف متوز )يوليو( �ملا�شي هروب من 
وقادة  �أمر�ء  من  معظمهم  نزيل   1000 �إىل   500

تنظيم �لقاعدة.

اأثيوبيون يحت�سدون لتاأبني مهاجرين قتلوا يف البحر 

فر�س حظر �سامل للتجول يف الفلوجة 

كوماندو�س تركي اأخرج الرهائن اللبنانيني من �سوريا

املالكي والإبراهيمي يبحثان �ُسبل حّل الأزمة ال�سورية 

•• عوا�صم-وكاالت:

�إن ع��دد  ت��رك��ي��ة  ق���ال���ت م�������ش���ادر 
تركيا  يف  �ل�����ش��وري��ني  �ل��الج��ئ��ني 
�أل��ف لجئ  �أك��رث من �شتمائة  بلغ 
يعي�شون  �أل����ف  �أرب��ع��م��ائ��ة  م��ن��ه��م 
خارج �ملخيمات، يف رقم ي�شري �إىل 
�ل�شورين  �لالجئني  ع��دد  �رت��ف��اع 
�حل����رب  م����ن  ه����رب����ا  ت���رك���ي���ا  �إىل 
�ل�����د�ئ�����رة م���ن���ذ ���ش��ن��ت��ني ون�����ش��ف 
�ل�����ش��ن��ة. ون��ق��ل��ت وك���ال���ة روي����رتز 
لالأنباء عن �ملتحدث با�شم وكالة 
�إد�رة �لطو�رئ و�لكو�رث �لرتكية 
م�����ش��ط��ف��ى �أي�����دوغ�����دو، ق���ول���ه �إن 
�إد�رت����ه �أج���رت در����ش��ة قبل عطلة 
نتائجها  و�أ���ش��ارت  �لأ�شحى،  عيد 
�ل�شورين  �لالجئني  ع��دد  �أن  �إىل 
�ألف  �شتمائة  �أكرث من  �إىل  �رتفع 

لجئ.
ووفق �مل�شدر ذ�ته فاإن مائتي �ألف 
�شوري يعي�شون د�خل 21 خميماً 
�أم��ا  �ل��ب��الد،  ج��ن��وب  تقع  جميعها 
�ملخيمات  خ���ارج  يعي�شون  �ل��ذي��ن 
على  م��دن  �إىل  جل��اأ  �أغلبهم  ف���اإن 
و�إىل  �ل�شورية  �لرتكية  �حل���دود 
�أق��ارب لديهم يف �جلانب �لرتكي 

بالقرب من �حلدود.
وت��ق��ول ت��رك��ي��ا �ل��ت��ي ت�����ش��رتك مع 
من  كيلومرت  ت�شعمائة  يف  �شوريا 
�حل�������دود، و�ل���ت���ي ت��ت��ب��ن��ى م��وق��ف��ا 
�ل�شوري  �لرئي�س  لنظام  معاديا 
�لباب  �شترتك  �إنها  �لأ���ش��د،  ب�شار 
مفتوحا �أمام �لفارين من �حلرب 
على  �ل��ث��ال��ث،  عامها  تدخل  �لتي 
�أغلقت حدودها  �أن��ه��ا  م��ن  �ل��رغ��م 
�ل��ت��ي تندلع  ج����ر�ء �ل���ش��ت��ب��اك��ات 
ب���ني �ل��ف��ي��ن��ة و�لأخ�������رى ب��ال��ق��رب 

من حدودها. وكان رئي�س �لوزر�ء 
رج��ب طيب �أردوغ����ان ق��د ق��ال يف 
�أغ�����ش��ط�����س-�آب �مل��ا���ش��ي �إن ب��الده 
م���ل���ي���اري دولر  �أن���ف���ق���ت ح�����و�يل 
�لأمم  وتتوقع  �لالجئني  لإي���و�ء 
�ملتحدة �أن ت�شاهم �حلرب �لد�ئرة 
�لالجئني  �رتفاع عدد  ب�شوريا يف 
ع��ام  لج���ئ  م��ل��ي��وين  �إىل  لي�شلو� 
2014، كما �أنها �شتجرب 2.25 
من  �ل��ن��زوح  على  �آخ��ري��ن  مليون 
�أخ�����رى وك���ان  م����دن ���ش��وري��ة �إىل 
ح���ري���ق ن�����ش��ب يف خم���ي���م �أورف������ة 
�ملقابل ملدينة ر�أ�س �لعني �ل�شورية 
 25 �أك���رث م��ن  �ح���رت�ق  �إىل  �أدى 

خيمة دون وقوع �إ�شابات ُتذكر.
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ق���ت���ل �مل���ق���دم 
�ل�������ش���وري �مل��ن�����ش��ق ي��ا���ش��ر �ل��ع��ب��ود 

وبث �لتلفزيون �ل�شوري �لر�شمي 
م����ن ج���ه���ت���ه ن����ب����اأ م���ق���ت���ل �مل���ج���رم 
�خلائن �ملقدم �لفار يا�شر حممد 
ل��و�ء  �ل��ع��ب��ود، م��ت��زع��م م��ا ي�شمى 
، م�������ش���ري� �ىل  ف���ل���وج���ة ح��������ور�ن 
�لره��اب��ي��ني  م��ن  �لع�شر�ت  مقتل 
�ملجرمني معه بالقرب من مدينة 
ب��درع��ا وت��دم��ري �وك��اره��م  طف�س 

و�دو�ت �جر�مهم .
مع  ����ش��م��ه  حملت  �شفحة  وع��ل��ى 
ع���ب���ارة �ل�����ش��ه��ي��د �ل��ب��ط��ل �مل��ق��دم 
�ل�����رك�����ن ي���ا����ش���ر �ل����ع����ب����ود ، ع��ل��ى 
�لن��رتن��ت،  على  في�شبوك  م��وق��ع 
ن�����ش��ر ن��ا���ش��ط��ون ����ش���ور� ل���ه على 
�مل��ع��رك��ة، وتعليقا ج��اء فيه  �ر����س 
ه��و �شفحة ن�شر  �لأب��ط��ال  م��وت 
يفتحونها لالأمة على جثامينهم، 

�لقو�ت  مع  ��شتباكات  يف  �لثنني 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة يف م��دي��ن��ة ط��ف�����س يف 
ج��ن��وب ���ش��وري��ا، وه���و ق��ائ��د ل���و�ء 
�ملنطقة  عمليات  غ��رف��ة  ورئ��ي�����س 
�جل���ن���وب���ي���ة، و م���ن �ب�����رز �ل���ق���ادة 
�مل���ي���د�ن���ي���ني ، ب��ح�����ش��ب م����ا ذك���ر 
�لتابع للجي�س  �لع�شكري  �ملجل�س 

�حلر يف حمافظة درعا.
للمجل�س  �لعالمي  �ملكتب  و�ف��اد 
�ل��ع�����ش��ك��ري وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�ن �مل���ق���دم ي��ا���ش��ر �ل���ع���ب���ود، ق��ائ��د 
�ملعروف  �ل��ف��ل��وج��ة-ح��ور�ن،  ل��و�ء 
معركة  يف  ��شت�شهد  عمار،  �ب��و  ب 
يف ط��ف�����س ����ش���د ق������و�ت �ل���ن���ظ���ام، 
وه���و رئ��ي�����س غ��رف��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
�لقادة  �ب��رز  حمافظة درع��ا وم��ن 
�جلنوبية  �ملنطقة  يف  �مل��ي��د�ن��ي��ني 

ف��ا���ش��ت��ب�����ش��رو� ف��ن��ح��ن يف ن��ه��اي��ة 
�مل��ط��اف . وي��ق��ول ن��ا���ش��ط��ون على 
�لر����س �ن �لعبود ك��ان م��ن �كرث 
وهو  �لر���س،  على  فعالية  �لقادة 
و�نظفهم  �ل�����ش��ب��اط  ����ش��رف  م��ن 
على   ، �حل��ر  ب��ني �شباط �جلي�س 
�لك�شف  رف�س  نا�شط  تعبري  ح��د 
ع���ن ����ش��م��ه ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س عرب 
�ل��ع��ب��ود  �ن  و�����ش���ار �ىل  �ل��ه��ات��ف. 
�لتي  لل�شرقات  مبحاربته  ع��رف 
�جلي�س  عنا�شر يف  بها  يقوم  كان 
�حل����ر ول�����ش��رق��ة �م�����و�ل �لغ��اث��ة 
�طار  عن  خرجت  �لتي  وللكتائب 

�لثورة .
�ن  �خ���ري� بعد  �لعبود  ����ش��م  وب���رز 
ب���ث ن��ا���ش��ط��ون يف ن��ه��اي��ة �ي��ل��ول-

�شبتمرب �شريط فيديو على �شبكة 
غرفة  قائد  فيه  يظهر  �لنرتنت 
ع��م��ل��ي��ات �جل��ب��ه��ة �جل��ن��وب��ي��ة يف 
�جلي�س �حلر وهو يتوجه بغ�شب 
�ىل م�شوؤولني �شوريني معار�شني 
وي���ق���ول  �لردن،  يف  جم��ت��م��ع��ني 
�شغالة..  �ملعركة  �ن  تعرفون  �نتم 
م���ن م��ن��ك��م �أجن����دن����ا، م���ن �ل���ذي 
�ت���ى ل��ن��ا ب��ج��رع��ة م���اء؟ �ملفرت�س 
ت�شالو�  �ن  �قله  كم�شوؤولني  بكم 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ني ع���ن و���ش��ع��ه��م وع��ن 
طلباتهم . و�فاد �ملر�شد �ل�شوري 
حل���ق���وق �لن�������ش���ان �لث����ن����ني ع��ن 
��شتباكات يف حميط ثكنة للقو�ت 
�لنظامية يف مدينة طف�س، وبني 
م��دي��ن��ت��ي د�ع����ل وط��ف�����س يف درع��ا 
�آذ�ر-  19 م��و�ل��ي��د  م��ن  و�ل��ع��ب��ود 
�ن�شقاقه  و�ع��ل��ن   1967 م��ار���س 
�لنظامي  �ل�����ش��وري  �جل��ي�����س  ع��ن 
يف  �حل��ر  �جلي�س  �ىل  و�ن�شمامه 

�شباط-فرب�ير 2012.

مقتل قائد املنطقة اجلنوبية يف اجلي�س احلر 

عدد الالجئني ال�سوريني يف تركيا يتجاوز 600 األف

اعتقال 9 قرا�سنة �سوماليني باملحيط الهندي
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لقر�شنة  ملكافحة  �ل����دويل  �لئ��ت��الف  �مل�����ش��رتك��ة،  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��وة  �عتقلت 
�لبحرية، ت�شعة قر��شنة �شوماليني ي�شتبه يف �نهم �شاركو� موؤخر� يف تنفيذ 
�ملوؤلفة من  �لقوة  �لبنتاغون وقالت  �علن  �لهندي، كما  �ملحيط  هجومني يف 
وحد�ت بحرية من 29 دولة و�ملوجلة تاأمني �شالمة خطوط �لنقل �لبحري 
�لرئي�شية يف بيان ن�شره �لبنتاغون �ن �لقر��شنة �لت�شعة �عتقلتهم �ل�شفينة 
�ل�شرت�لية �ت�س �م �يه ��س ملبورن على بعد حو�ىل 500 ميل بحري )900 
كلم( عن �ل�شو�حل �ل�شومالية. و��شافت �ن �لقر��شنة كانو� على منت زورقني 
وقد جرى تدمريهما وبح�شب �لبيان فان عملية �لبحث عن هوؤلء �لقر��شنة 
�نطلقت �ل�شبوع �ملا�شي حني تعر�شت ناقلة �لنفط �يالند �شبلندور لهجوم 
تعر�شت  �يام  وبعد ثالثة  �ملهاجمني.  �لنار مع  تبادل لطالق  جرى خالله 

�شفينة �شيد ��شبانية لهجوم ي�شتبه يف �ن نف�س �لقر��شنة يقفون خلفه.

•• بغداد-يو بي اأي:

بغد�د  يف  �ملالكي  ن���وري  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل����وزر�ء  رئي�س  بحث 
�لث��ن��ني، م��ع م��ب��ع��وث �لأمم �مل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة �ل���دول 
حّل  �ُشبل  �لإب��ر�ه��ي��م��ي،  �لأخ�����ش��ر  ���ش��وري��ا  �ىل  �لعربية 
�لأزم����ة �ل�����ش��وري��ة وق���ال ب��ي��ان ���ش��در ع��ن مكتب رئي�س 
�لوزر�ء �لعر�قي �إثر �للقاء، �إن �ملالكي �أعرب عن �أمله يف 
ل �ىل حل �شيا�شي لالأزمة �ل�شورية من �شاأنه �أن  �لتو�شّ
يجّنب �ل�شعب �ل�شوري �ل�شقيق �ملزيد من �ملاآ�شي و�لآلم 
وقال �إن و�شول �خليار�ت �لع�شكرية �ىل طريق م�شدود 
�شيا�شي  ح��ل  �ىل  ��ل  �ل��ت��و���شّ ب�����ش��رورة  �لقناعة  وت��ن��ام��ي 
ل��الأزم��ة، جعل ف��ر���س �حل��ل و�ح��ت��م��ال جن��اح �مل��ب��ادر�ت 
�ل�شلمية �أكرث قبوًل ، موؤكد�ً ��شتعد�د بالده �لتام لإ�شناد 
جهود �ملبعوث �لدويل ودعمها مبا يحقق حاًل �شيا�شياً 

مطمئناً جلميع �ل�شوريني و�ملنطقة .
من جانبه، دعا �لإبر�هيمي �ىل ت�شافر �جلهود لإيجاد 
بعقد  �أم��ل��ه  ع��ن  معرباً  �ل�شورية،  ل��الأزم��ة  �شيا�شي  ح��ل 
موؤمتر جنيف 2 يف نهاية �ل�شهر �ملقبل وذكر �لبيان �أن 
�حلل  جلهود  و�إ�شناد  عر�قي  بدعم  طالب  �لإبر�هيمي 
�لنظام  فيها  مب��ا  جميعاً  �لأط����ر�ف  وت�شجيع  �ل�شلمي 
�ل�شوري على تقدمي �لتنازلت من �أجل �حلل ، معترب�ً 
�لأط���ر�ف  جلميع  م�شلحة  ميثل  �ل�شيا�شي  �حل��ل  �أن 
�لعربية  �ل���دول  وجامعة  �ملتحدة  �لأمم  مبعوث  وك��ان 
�ىل �شوريا �لأخ�شر �لإبر�هيمي، و�شل �ىل بغد�د ظهر 
�أو�شطية،  �شرق  �إط��ار جولة  قادماً من م�شر، يف  �م�س، 
ل��وز�رة  بيان  وق��ال  �أي�شاً  ودم�شق  طهر�ن  �ىل  �شتقوده 
�خلارجية �لعر�قية �إن وزير �خلارجية هو�شيار زيباري، 

كان يف ��شتقبال �لإبر�هيمي يف مطار بغد�د �لدويل.
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قتلى وجرحى يف �سفوف اجلي�س الفليبيني يف كمني يونكر يت�سدر النتخابات الت�سريعية يف لوك�سمبورغ 
•• مانيال-يو بي اأي:

�لفليبيني �لثنني عن مقتل و�إ�شابة عدد من عنا�شره بينهم نقيب، يف كمني ن�شبه  �أعلن �جلي�س 
�شبه ع�شكرية يف  ق��و�ت  رو�ت��ب  ، عندما كانو� يف طريقهم لدفع  �ل�شعب �جلديد  عنا�شر من جي�س 
تولونان بكوتاباتو يف جنوب �لبالد. ونقلت وكالة �لأنباء �لفليبينية عن متحدث با�شم كتيبة �مل�شاة 
رقم 57 يف �جلي�س �لفليبيني قوله �ن حو�يل 50 عن�شر�ً من جي�س �ل�شعب �جلديد )�جلناح �مل�شلح 

للحزب �ل�شيوعي �لفليبيني (�ملدججني بالأ�شلحة زرعو� لغماً يف طريق مير فيه موكب للجي�س.
و�أم��و�ل للوحدة �جلغر�فية  رو�ت��ب  �لفليبيني كانو� ينقلون  �ن عنا�شر �جلي�س  �إىل  �ملتحدث  و�أ�شار 
�إ�شابة ومقتل عدد مل يحدده من  يف �لقو�ت �مل�شلحة �شبه �لع�شكرية عندما وقعو� يف �لكمني و�أكد 
�جلنود. وقال �شهود �ن ما ل يقل عن 7 جنود قتلو� بينهم نقيب وبد�أ �جلي�س عمليات �أمنية ملالحقة 
منفذي �لكمني يف تولونان بجنوب �لفليبني، فيما قال مدنيون �ن �مل�شلحني �أخذو� كي�شاً كبري�ً يعتقد 

�نه يحتوي على �ملال �لذي ينقله �جلنود، بالإ�شافة �إىل �أ�شلحة نارية.

•• لوك�صمبورغ-ا ف ب:

ت�شدر جان كلود يونكر رئي�س وزر�ء لوك�شمبورغ 
منذ �كرث من 18 عاما، �لنتخابات �لت�شريعية 
�لتي جرت �لحد ولكن برت�جع و��شح  �ملبكرة 
�حلكومة  ت�شكيل  بتكليفه  �ل��ف��ور  على  وط��ال��ب 
فان  �لنهائية  �شبه  �لنتائج  وبح�شب  �جل��دي��دة 
يتزعمه  �ل����ذي  �لج��ت��م��اع��ي  �مل�شيحي  �حل����زب 
%33،7 م���ن �ل����ش���و�ت  ي��ون��ك��ر ح�����ش��ل ع��ل��ى 
ما  ���ش��ن��و�ت،  �رب���ع  قبل  �ح��رزه��ا   38% مقابل 
ي��وؤه��ل��ه ل�����ش��غ��ل 23 م��ق��ع��د� م���ن ����ش��ل 60 يف 

تر�جع  وبالرغم من  لكل منهما  نائبا   13 مع 
�شعبيته بعد ف�شيحة ��شتدعت �جر�ء �لنتخابات 
قبل �شبعة ��شهر من ��شتحقاقها، طالب يونكر، 
عميد �لقادة �لوروبيني، بال�شروع يف م�شاور�ت 

بهدف ت�شكيل �حلكومة �ملقبلة.
�ننا  ح��زب��ه  م��ق��ر  �ع���الن مقت�شب يف  وق���ال يف 
ل��ن��ا �لول����وي����ة يف ت�شكيل  ت���ك���ون  ب����ان  ن��ط��ال��ب 
�ملقبلة وتابع نحن �كرب حزب منوها  �حلكومة 
ب��ال��ف��ارق �ل��ه��ائ��ل م��ع �لح�����ز�ب �لخ����رى وق��ام 
ب��ب��ادرة ن��ح��و �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ني �ل��ذي��ن ه��ن��اأه��م على 

نتيجتهم .

يف  ي�شغلها  ك���ان   26 م��ق��اب��ل  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س 
�لليرب�يل  �حل��زب  �ما  وليته.  �ملنتهية  �ملجل�س 
لوك�شمبورغ  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  ب��زع��ام��ة  �مل��ع��ار���س 
ك��ز�ف��ي��ي��ه ب��ي��ت��ي��ل ف��ه��و �ل���ر�ب���ح �لك����رب يف ه��ذه 
�لنتخابات حيث حقق تقدما بن�شبة 3،2 نقاط 
مئوية م�شجال %18،2 من �ل�شو�ت ليناف�س 
يف  ي�شاركون  كانو�  �لذين  �ل�شرت�كيني  بذلك 
حكومة يونكر �ملنتهية وليتها و�لذين ح�شلو� 
مئوية.  نقطة   1،3 ب��رت�ج��ع   20،3% ع��ل��ى 
�لليرب�يل  �حل��زب  فان  �لنتائج  على هذه  وبناء 
و�حلزب �ل�شرت�كي �شيت�شاويان يف عدد �ملقاعد 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

ل �ح�����د ي���ن���ك���ر ف��������ر�دة �ل�����ّش��ج��ن 
�ل��ع��ر�ق��ي، وك����اأّن ت��ل��ك �ل��ب��الد قد 
ُج��ب��ل��ت ع��ل��ى �حل����زن وت��ع��ّم��دت يف 

حمر�به و�رتوت بدموعه..
ول�����ئ�����ن ك�����ان�����ت ل����ل����رت�ج����ي����دي����ات 
�لإن�������ش���ان���ي���ة ع����ن����اوي����ن ع����دي����دة، 
و���ش��اح��ات وف�����ش��اء�ت ك��ث��رية، فان 
ب����الد �ل���ر�ف���دي���ن ت��ب��ق��ى م��ه��ده��ا 
�لأزيل، و�برز عناوينها، و�شاحتها 
�لأم���ث���ل ب��ال م���ن���ازع.. ف��ه��ن��ا تعّلم 
�أوىل  وخ��ّط  �لأول  �لإن�شان حرفه 
م���ف���رد�ت ت��ي��ه��ه ورح��ل��ت��ه ب��اجت��اه 

�ملجهول..
لن نعود بعيد� يف �لزمن، و�شنكتفي 
ت��دور  �ل��ت��ي  �ل��رت�ج��ي��دي��ا  بف�شول 
�أح����د�ث����ه����ا �أم����ام����ن����ا، و�أب���ط���ال���ه���ا 
ن�شجت  �أبطال  �شاللة  من  لي�شو� 
و�لأ���ش��اط��ري،  �مل��الح��م  مالحمهم 
و�إمّنا هم �لب�شطاء من �لعر�قيني 
�ل���ذي���ن ل ذن����ب �ق����رتف����وه ���ش��وى 
�أّن���ه���م وج�����دو� يف �ل���ّزم���ن �خل��ط��اأ 
معاين  بكل  �ل�شو�د"  "�ر�س  على 

�ل�شو�د ورموزه ودللته..
�ل�شّياب  ب���الد  ل��ق��د حت��ول��ت  ن��ع��م، 
�لع�شرّية  يف  �مل�شّيجة  وح��دي��ق��ت��ه 
ب��الأرق��ام  �شّلمنا  م��ا  �إذ�  �لأخ����رية، 
ف�شيحة  م���ق���ربة  �إىل  �مل���ت���د�ول���ة، 
�أحالمه  لأب�شط  وحل��د�  لالإن�شان 
وك��ف��ن��ا لآم��ال��ه و�أم��ان��ي��ه ، مقربة 
ت����ع����ّددت ف��ي��ه��ا �أ����ش���ب���اب �حل����روب 
وذر�ئعها، وظل �ملوت بني �أ�شو�رها 

و�حد..
�لأرق����ام ح��ول عدد  ول��ئ��ن تباينت 
�لأخ���رية،  �لع�شرية  يف  �ل�شحايا 
�لرقم  ت��روي��ج  ك��ل جهة  وح��اول��ت 
توظيفه  �إىل  و�شعت  تريد،  �ل��ذي 
مب���ا ي���خ���دم روؤ�ه�������ا وم�����ش��احل��ه��ا، 
�ل��ق��ب��ور تظل قائمة  ���ش��و�ه��د  ف��ان 
و�ملحو،  �لتزييف  على  ت�شتع�شي 
هنا  لي�س  م��اأ���ش��اة  تفا�شيل  ت��روي 
جم����ال ���ش��رد ح��ي��ث��ي��ات��ه��ا، ك��م��ا �أّن 
موت �شخ�س و�حد هو يف حّد ذ�ته 
ف��اج��ع��ة، ف��م��ا ب��ال��ن��ا ح��ني يتعدى 
�لأفق  يف  �شيء  ول  �لآلف،  �لعدد 
�مل��وت  م�شل�شل  ع����ّد�د  ب���ان  ي��وح��ي 
���ش��ي��ت��وّق��ف ع���ن �ل���ّت���ع���د�د، وي��ع��ل��ن 
دجلة  �شفاف  على  �لّنزيف  نهاية 

و�لفر�ت.
تقول جملة لوبو�ن �لفرن�شية �نه 
يف ن��ه��اي��ة ك��ل ح���رب ي��اأت��ي مو�شم 

�ل�شادرة  لالأرقام  )وفقا  �لوفيات 
5 فا�شل  عن �أط��ب��اء �ل��ع��امل( من 
 13 �إىل  �لغزو  قبل  �ألف  لكل   5
ف���ا����ش���ل 2 �أرب�����ع�����ون ����ش���ه���ر� ب��ع��د 
�لأم��ري��ك��ان. فلمن يوجه  و���ش��ول 
�إ�شبع �لتهام على هذه �حل�شيلة 
�لرت�جيدية ؟ ��ىل جنود �لتحالف 
كل  ؟  �لعر�قية  للميلي�شيات  �أم  ؟ 
طرف منهما م�شوؤول عن حو�يل 

. وفيات  من  باملائة   30
فهم   ، �ملتبقية  باملائة   40 �ل���  �أم��ا 
�ملبا�شرين لل�شر�ع  �ل�شحايا غري 
�ل��ظ��روف  ب�شبب  حتفهم  ل��ق��و�   ،
�ل���ك���ارث���ي���ة ، ون��ق�����س  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لتحتية  �لبنية  و�شعف   ، �ل��غ��ذ�ء 
م���ا بعد  ، وم�����ش��اع��ف��ات ���ش��دم��ة 
�لفاجعة، وتف�شي �جلرمية . فقد 
�نهارت �لإد�رة �لعر�قية بعد �لغزو 
 ، �لقت�شاد  و�أ���ش��اب��ت  �لأم��ري��ك��ي، 

�حل�����ش��اد، وحت��دي��د� �إح�����ش��اء عدد 
�ل��ق��ت��ل��ى م����ن �ل����ذي����ن �ل��ت��ه��م��ت��ه��م 
�آل����ة �حل����رب �جل��ه��ن��م��ي��ة، وك��ان��و�، 
ب��اإر�دت��ه��م �أو م��ن دون��ه��ا، وق��وده��ا 
وح���ط���ب���ه���ا. وت���ل���ك ك���ان���ت �مل��ه��م��ة 
�آلت �إحدى �ملجالت �لعلمية  �لتي 
�جن��ازه��ا  نف�شها  على  �لأم��ري��ك��ي��ة 
يف �����ش����ر�ك����ة م�����ع جم���م���وع���ة م��ن 
دعم  و  �لأمريكيني،  �لأكادمييني 
خرب�ء من وز�رة �ل�شحة �لعر�قية 
، وقد �أعدت تقرير� لع�شر �شنو�ت 

من �لعنف ي�شبه جحيم د�نتي . 
ففي �لفرتة �ملمتدة بني غزو قو�ت 
�ل��ت��ح��ال��ف �ل��غ��رب��ي ، �ل��ت��ي ج��اءت 
لإ���ش��ق��اط  ن��ظ��ام �ل��رئ��ي�����س ���ش��د�م 
و�ن�شحابها   ،  2003 ع��ام  ح�شني 
ما  ق��ت��ل   ،  2011 ع���ام  �ل��ن��ه��ائ��ي 
يقرب من 500 �ألف �شخ�س على 
�أطاح  �ر���س �لعر�ق . وه��ذ� �لرقم 

�ل�شحة  خبري   ، هاجوبيان  �مي��ي 
�لعامة يف جامعة و��شنطن وع�شو 
�لبحث،  هذ�  �إّن  �لتعد�د.  م�شروع 
ل  بلد  وتعقيده يف  �شعوبته  رغ��م 
من  بلغ  للفو�شى،  فري�شة  ي���ز�ل 
�ل���دق���ة ح����ّد حت���دي���د م���ن �ل��ق��ات��ل 
�أن  ن��ع��رف  وه��ك��ذ�،  و�شيلة.  وب����اأّي 
�ل��ن��ز�ع  �شحايا  م��ن  ب��امل��ائ��ة   60
 13 وح���و�يل   ، بالر�شا�س  قتلو� 
باملائة بهجمات �ل�شيار�ت �مللغومة 
و �أخ����ري� 9 ب��امل��ائ��ة يف �ن��ف��ج��ار�ت 
خمتلفة مبا يرتجم �أّن مناخا من 
�لعنف �لد�ئم �شاد يف �لعر�ق لعقد 

من �لزمن.
ل��ق��د ت�����ش��اع��ف خ��ط��ر �مل����وت على 
�ملا�شية  �ل��ع�����ش��ر  �ل�����ش��ن��و�ت  م���دى 
ث����الث م����ر�ت ل��الإن�����ش��ان �ل��و�ح��د 
ع��ّم��ا ك���ان ع��ل��ي��ه يف ���ش��ن��و�ت حكم 
������ش�����د�م ح�������ش���ني، وق����ف����ز م���ع���دل 

خا�شة  �ل�شابقة،  �لتقدير�ت  بكل 
�لرقم �لذي طرحته هيئة �إح�شاء 
ق��در  �ل���ذي  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  �ل�شحايا 
�أل���ف،   115 �خل�����ش��ائ��ر يف ح����دود 
�أن يكون  رق��م ج��دي��د ميكن  وه��و 
�حل��ق��ي��ق��ة ح�شب  م��ن  بكثري  �أق���ل 

بع�س �ملر�قبني.
�جل��دي��دة  �ل��در����ش��ة  ه��ذه  وتتمّيز 
 60 �أّن  ���ح  ت���و����شّ ف��ه��ي  ب���دّق���ت���ه���ا، 
�أثناء  ماتو�  �ل�شحايا  من  باملائة 
�لقتال، وتويف 40 باملائة كنتيجة 
غري مبا�شرة للحرب. وهو تقييم 
 60 �إليه حو�يل  �أن ي�شاف  يجب 
�ألف من �لقتلى خارج �لعر�ق بعد 
فر�رهم باجتاه �شوريا و�لأردن. ول 
�شك �أّن هذه �لدر��شة تدفع �لدول 
�لنتائج  يف  م��رت��ني  �ل��ت��ف��ك��ري  �إىل 
�مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى �ل���غ���زو و ق���د تثري 
"، يقول  �لأرو�ح  بكلفته يف  وعيها 

ما حتجبه ال�سيا�سة تف�سحه الأرقام:

احل�ساد الّدامي يف العراق.. اأو ع�سرّية املوت على �سفاف دجلة والفرات..!
اأخبارال�ساعة تدعو اإىل تكاتف 

دويل للت�سدي لالإرهاب
•• اأبوظبي-وام: 

�أك�����دت ن�����ش��رة �أخ���ب���ار �ل�����ش��اع��ة �أن �لإره������اب مي��ث��ل �أح����د �أخ��ط��ر 
و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  تو�جه  �لتي  �لكوين  �لطابع  ذ�ت  �لتحديات 
�أن هناك �لعديد من �لظو�هر  و�لتنمية يف �لعامل كله وخا�شة 
�لإجر�مية �لتي ترتبط به مثل غ�شل �لأمو�ل وجتارة �ملخدر�ت 
وجتارة �ل�شالح وغريها. وحتت عنو�ن �لت�شدي �لدويل �حلا�شم 
لالإرهاب قالت �إنه على �لرغم من �جلهود �لعاملية �لكبرية �لتي 
بذلت وتبذل �شو�ء على �مل�شتويني �لفردي �أو �جلماعي للت�شدي 
لهذه �لظاهرة �لكارثية �لتي ت�شيع �أجو�ء من �لعنف و�لتع�شب 
و�ل��ت��ط��رف..ف��اإن ق���وى �لإره�����اب م��ا ز�ل���ت ق����ادرة ع��ل��ى �لتمدد 
و�لإيذ�ء و�إثارة �لفو�شى وعدم �ل�شتقر�ر يف مناطق كثرية من 
�أ�شاليب  �لأو�شط م�شتخدمة  �ل�شرق  �لعامل وخا�شة يف منطقة 
�ل�شتقر�ر  وع��دم  �لتوتر  مناطق  وم�شتغلة  متنوعة  وتكتيكات 
لإق���ام���ة ق��و�ع��د �ن��ط��الق ف��ي��ه��ا وم��ن��ه��ا �إىل �مل��ن��اط��ق �لأخ����رى. 
و�أ���ش��اف��ت �ل��ن�����ش��رة �ل��ت��ي ي�����ش��دره��ا م��رك��ز �لإم�����ار�ت ل��ل��در����ش��ات 
�أن  ت��وؤك��د  �ملا�شية  �لعقود  خ��ربة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة..�أن  و�لبحوث 
ولي�شت  �لتي حتركه  �لظالم  كله هدف لالإرهاب وقوى  �لعامل 
منطقة �أو دولة بذ�تها ولذلك فاإن هناك �شرورة كربى لتعاون 
�أم��ام قوى �لتطرف  دويل فاعل ومت�شق لبناء حائط �شد قوي 
و�لعنف وحت�شني �ملجتمعات �ملختلفة �شد حماولت هذه �لقوى 
�لنفتاح  قيم  وتهديد  ثو�بتها  من  و�لنيل  لخرت�قها  �ل�شريرة 

و�لت�شامح و�لتعاي�س فيها.
 و�أكدت �أنه ل ميكن مو�جهة �لإرهاب �إل عرب ��شرت�تيجية دولية 
�شاملة تقوم على معاجلة �أ�شبابه ول تكتفي مبالحقة جتلياته 
و�جتماعية  و�قت�شادية  �شيا�شية  �أب��ع��اد�  وتت�شمن  وم��ظ��اه��ره 
ومعقدة  مركبة  ظاهرة  �لإره��اب  لأن  وغريها  و�أمنية  وثقافية 
ينطلق من  متكامل  نهج  �إىل  �لتعامل معها  ثم حتتاج يف  وم��ن 
م�شلمة �أ�شا�شية هي �أن هذه �لظاهرة ل ترتبط بدين �أو ثقافة 
�أو منطقة بذ�تها و�إمنا هي تهديد جدي للعالقات بني �ل�شعوب 
�أن���ه ل ميكن لدولة  و�ل��ث��ق��اف��ات و�حل�����ش��ار�ت. و�أ���ش��اف��ت..ك��م��ا 
به  �لإره���اب وم��ا يرتبط  �أن تكون مبعزل ع��ن خطر  �ل��ع��امل  يف 
كانت  دول��ة مهما  لأي  �أي�شا  ل ميكن  فاإنه  و���ش��رور  من جر�ئم 
عقد  �إىل  د�ع��ي��ة  مبفردها  �خلطر  لهذ�  تت�شدى  �أن  �إمكاناتها 
بتعريف حمدد  يخرج  �ملتحدة  �لأمم  رعاية  دويل حتت  موؤمتر 
لالإرهاب وم�شبباته وطرق مو�جهته وفقا مليثاق �لأمم �ملتحدة 

و�لقانون �لدويل..
كلمتها  �ملتحدة يف  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إليه  دع��ت  ما  وه��ذ� 
�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية  �ل�شاد�شة  �للجنة  �جتماع  �أم��ام 
حول �لتد�بري �لر�مية للق�شاء على �لإرهاب �لدويل �لذي عقد 
و�شددت  نيويورك.  يف  �جل��اري  �أكتوبر  �شهر  من  �شابق  وق��ت  يف 
��شرت�تيجية  �أن  �لإفتتاحي على  �ل�شاعة يف ختام مقالها  �أخبار 
عدة  جهات  م�شاركة  �إىل  ل��الإره��اب..حت��ت��اج  �ل�شاملة  �مل��و�ج��ه��ة 
�ملختلفة.. �ل��ع��امل  دول  يف  و�لتفكري  �لبحث  م��ر�ك��ز  منها  فيها 
للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز  �إمي��ان  منطلق  من  �أن��ه  �إىل  م�شرية 
و�لبحوث �ل�شرت�تيجية بدوره يف هذ� �ل�شدد فقد �أوىل ق�شية 
�أو  وكتبه  و�أبحاثه  در��شاته  �شو�ء يف  �هتماما ملحوظا  �لإره��اب 
يف م��وؤمت��ر�ت��ه ون��دو�ت��ه �ل��دوري��ة وغ��ري �ل��دوري��ة و��شتطاع من 
�لطريق يف  ت�شيء  فكرية مهمة  يقدم ح�شيلة  �أن  ذل��ك  خ��الل 
�لعمل على تعريف �لإرهاب �أو حتديد �أ�شبابه وخريطة �نت�شاره 

وطريقة �لت�شدي له.

•• الفجر – تون�س - خا�س

�أوىل  �ل��ت��ن��ازيل لنعقاد  �ل��ع��ّد  ب��د� 
ر�شميا  �ل��وط��ن��ي  �حل����و�ر  جل�شات 
ق��ر�ءة  يف  �لتباين  ��شتمر�ر  و�شط 
�قرتحها  �لتي  �ل��ط��ري��ق،  خ��ارط��ة 
�ل���رب���اع���ي �ل���ر�ع���ي ل���ل���ح���و�ر، بني 
ح����رك����ة �ل���ن���ه�������ش���ة �لإ����ش���الم���ي���ة 

�حلاكمة ومعار�شيها.
وق����د �أ�����ش����در ح����زب ن�����د�ء ت��ون�����س 
�ملعار�شة  �لتون�شية  �لأح��ز�ب  �برز 
و�لتي تر�شحه ��شتطالعات �لر�أي 
�لت�شريعية  بالنتخابات  ب��ال��ف��وز 
�أم�س  ��شدر  �لقادمة،  و�لرئا�شية 
�لث�����ن�����ني، ب���ي���ان���ا ع������رّب ف���ي���ه ع��ن 
�رت��ي��اح��ه م���ن �لت���ف���اق �حل��ا���ش��ل 
�أكتوبر   23 ت��اري��خ  ح��ول حت��دي��د 
�جل�������اري ل���الن���ط���الق �ل���ّر����ش���م���ي 
لتفعيل  �لوطني  �حل��و�ر  جلل�شات 
�ل��ّرب��اع��ي لت�شوية �لأزم��ة  م��ب��ادرة 

�ل�ّشيا�شّية.
و�أك����د �حل����زب �ل��ت��ز�م��ه و���ش��رورة 
�لتز�م جميع �ملُوّقعني مبا جاء يف 
وثيقة خارطة �لّطريق مبو�قيتها 
و�آجالها، مّذكر� �أّنه يتعنّي �أن يتّم 
ل��ل��ح��و�ر  �لأوىل  �جل��ل�����ش��ة  خ����الل 

ت��ب��ح��ث ع���ن ���ش��م��ان��ات ل��ل��م��رح��ل��ة 
�لقادمة خا�شة بعد تركها لل�شلطة 
كي ل ُتفتح �مللفات وت�شبح مهددة 
خا�شة و�أنها متخوفة من حدوث 

�ل�شيناريو �مل�شري.
رئ��ي�����س  �أّن  �جل����ور�����ش����ي  وي�������رى 
يكن  مل  �لعري�س  علي  �حلكومة 
يف م�����ش��ت��وى �مل��ه��م��ة �مل��وك��ول��ة ل��ه، 
م��ب��ّي��ن��ا �أّن����ه����ا �ك����رب م��ن��ه لأّن������ه ل 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �مل���وؤه���الت  مي��ت��ل��ك 
�لدولية  و�ل�شيا�شة  �لق��ت�����ش��ادي 
ك���م���ا ف����اج����اأت����ه �مل���ل���ف���ات �ل���ك���ربى  

كنظريه حمادي �جلبايل.

�لإعالن عن قبول ت�شكيل حكومة 
وطنّية  �شخ�شّية  تر�أ�شها  كفاء�ت 
م�����ش��ت��ق��ّل��ة ل ي��رت���ّش��ح �أع�����ش��اوؤه��ا 
حمّل  حت��ّل  �لقادمة  لالنتخابات 
تتعّهد  �ل��ّت��ي  �حل��ال��ّي��ة  �حل��ك��وم��ة 
ي���وم �ن��ط��الق �حل����و�ر ع��ل��ى ل�شان 
�ّلتي  ��شتقالتها  بتقدمي  رئي�شها 
ت�����ش��ب��ح ف���ع���ل���ّي���ة يف �أج������ل ث��الث��ة 
�أ�شابيع، وتكون للحكومة �جلديدة 
لت�شيري  �ل��ك��ام��ل��ة  ��الح��ي��ات  �ل�����شّ
�لبالد بقطع �لنظر على ��شتكمال 
�مل�شار �لتاأ�شي�شي �مل�شبوط باأربعة 

�أ�شابيع من �نطالق �حلو�ر.
و�ع��ت��ربت ح��رك��ة ن���د�ء ت��ون�����س �أّن 
مرتبطة  �ملن�شحبني  �لّنو�ب  عودة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق �لل����ت����ز�م����ات �مل���ذك���ورة 
�أعاله دون �شروط �أو حتّفظ، كما 
حّذرت من كّل حماولت �ملماطلة 
و�ل��ّت��م��ط��ي��ط �ل��ّت��ي ق��د ت����وؤّدي �إىل 
�إف�����ش��ال �حل����و�ر وت��ع��م��ي��ق �لأزم����ة 
�لّر�هنة وتدعو كّل �لأط��ر�ف �إىل 
جتّنب �لّت�شريحات �ّلتي قد توؤّدي 

�إىل خلق مناخ من عدم �لّثقة.
�ل���ن���و�ب  �أّك�������د  �ل�������ش���ي���اق  ذ�ت  ويف 
�ملن�شحبون من �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
ق��ب��ي��ل ل��ق��اء ج��م��ع مم��ث��ل��ني عنهم 

وكان �ملن�شق �لعام حلركة �لنه�شة 
�أن  عبد �حلميد �جلال�شي �شرح 
�لوحيد  �مل��ربر  �أن  تعترب  �حل��رك��ة 
ل�شتقالة حكومة منتخبة هو دفع 
�شبهة ��شتغالل �ملم�شكني بال�شلطة 
ل�����ن�����ف�����وذه�����م خ���������الل �حل�����م�����الت 
�ل�شياق  ذ�ت  و�برز يف  �لنتخابية. 
�إرباك  تفادي  على  �لعمل  �شرورة 
جتاوزها  �أو  �ل�شرعية  �ملوؤ�ش�شات 
و�شمان  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  مثل 
�أّل ي�شبح �حلو�ر �لوطني جمل�شا 

تاأ�شي�شيا مو�زيا ح�شب قوله.
من جهتها �أكدت م�شالح �مل�شت�شار 
�لإع���الم���ي ل��رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة يف 
ما  �أن  �لأح����د  م�����ش��اء  ل��ه��ا  تو�شيح 
�أوردت����ه وك��ال��ة روي���رتز م��ن �أن��ب��اء 
رئ��ي�����س �حلكومة  ����ش��ت��ع��د�د  ح���ول 
خالل  لال�شتقالة  لعري�س  علي 

ثالثة �أ�شابيع كان جمتز�أ.
م��ا �شرح  �أن  �ل��ت��و���ش��ي��ح  وج���اء يف 
ب���ه رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�مل��ذك��ورة  للوكالة  حرفيا  �مل��وؤق��ت��ة 
م�شتعدة  �حل��ك��وم��ة  �ل���ت���ايل:  ه���و 
�أ���ش��اب��ي��ع من  ث��الث��ة  ب��ع��د  للتخلي 
�ن����ط����الق �حل�������و�ر ب���ن���اء ع���ل���ى �أن 
هناك �أجندة  هناك خارطة طريق 

م�����ش��اء �أم�����س  م��ع �لأم����ني لحت��اد 
�ل�����ش��غ��ل �حل�����ش��ني �ل��ع��ب��ا���ش��ي على 
�شتكون  �ملجل�س  �إىل  ع��ودت��ه��م  �أن 
�لأطر�ف  جميع  بالتز�م  مرتبطة 
بالنقاط �لو�ردة بخارطة �لطريق 
��شتقالة  ع��ن  �لإع�����الن  خ��ا���ش��ة  و 
�حلكومة �حلالية يف �فتتاح جل�شة 
�حلو�ر �لوطني يوم �لأربعاء �لقادم 
وذل����ك ح�����ش��ب م��ا �أو����ش���ح �ل��ن��ائ��ب 
 . �ل��ق��ط��ي  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  �ملن�شحب 
�أك��دت  ق��د  �لنه�شة  حركة  وك��ان��ت 
�لت���ف���اق �حل��ا���ش��ل خ���الل جل�شة 
�جلمعة  �مللتئمة  �لوطني  �حل��و�ر 
�مل��ن��ق�����ش��ي ح����ول ت����الزم �مل�����ش��ار�ت 
يعني  مبا  و�لتاأ�شي�شية  �حلكومية 
�أي تغيري حكومي فعلي �شيتم  �أّن 
ب���ع���د �مل�������ش���ادق���ة ع���ل���ى �ل��د���ش��ت��ور 

و��شتكمال �ملهام �لتاأ�شي�شية.
ودعت �حلركة يف بالغ لها جميع 
�حل�����و�ر  �إجن��������اح  �إىل  �لأط����������ر�ف 
ر�شميا  �نطالقه  �مل��زم��ع  �لوطني 
�أك���ت���وب���ر �جل�������اري م��ن   23 ي�����وم 
�أج����ل ����ش��ت��ك��م��ال م�����ش��ار �لن��ت��ق��ال 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي ب��اأ���ش��م��ن و�أ����ش���رع 
�ل�����ش��ب��ل ل���ل���و����ش���ول ب��ت��ون�����س �إىل 

�شاطئ �ل�شالمة.

م�شتعد ملغادرة �حلكومة حتى قبل 
ثالثة �أ�شابيع.

�لتباين  ه��ذ�  ل�شرح  حم��اول��ة  ويف 
ق���ر�ءة خ��ارط��ة �لطريق و�ل��ّي��ة  يف 
تنفيذها، خا�شة يف م�شالة توقيت 
قالت  �حلالية،  �حلكومة  ��شتقالة 
�لأمينة �لعامة للحزب �جلمهوري 
�إن �حل��و�ر �لوطني  مية �جلريبي 
ر�شميا  �نطالقه  عن  �أعلن  �ل��ذي 
�أكتوبر �جلاري يتجاذبه   23 يوم 
هاج�س �خلوف من ت�شليم �حلكم 
خ��ارج  ح��ل��ول  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  و�إر�دة 

مبادرة �لرباعي �لر�عي للحو�ر.

�إنقاذ تون�س مير حتما  �أن  و�أك��دت 
عرب تنازل وتو�فق جميع �لفرقاء 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني وت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 
م�����ش��ت��ق��ل��ة و�لن���ت���ه���اء م���ن ك��ت��اب��ة 
من  �أ�شابيع  �أرب��ع��ة  بعد  �لد�شتور 
تاريخ �نطالق �حلو�ر �لوطني ثم 
�لنتخابات  لإج���ر�ء  �أج��ل  حتديد 

بهيئة عليا م�شتقلة لالنتخابات
�ل�شيا�شي  �ملحلل  �أ�شار  جهته  من 
�أّن  ���ش��الح �ل��دي��ن �جل��ور���ش��ي �إىل 
م������رتددة فيما  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 

يتعلق باحلو�ر �لوطني.
وقال �جلور�شي �إّن حركة �لنه�شة 

�أن حت�شل  �أ�شياء يجب  فيها عدة 
خالل تلك �لأ�شابيع �لثالثة، فاأنا 
ك��رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة م��ل��ت��زم ب��اإجن��اح 
�حل���������و�ر و�ع�����م�����ل ع���ل���ى جن���اح���ه 
�ل��ت��و�ف��ق عليه  و���ش��األ��ت��زم مب��ا يتم 
�مل�����ش��ار�ت �ملتمثلة  ت���الزم  �إط���ار  يف 
ت��ع��و���ش��ه��ا  �حل���ك���وم���ة  ه����ذه  �أن  يف 
ي��ت��و�ف��ق عليها  ح��ك��وم��ة ج���دي���دة 
وهيئة  �لد�شتور  و���ش��وح  ���ش��وء  يف 
�لأم�����ور  ت���ك���ون  و�ن  �لن���ت���خ���اب���ات 
يف  �ملتمثلة  �ل�شرعية  ط��ري��ق  ع��ن 
�ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ح��ال��ي��ا �أي 
�ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي. �إذ� �أنا 

النواب املن�سحبون ي�سرتطون ا�ستقالة احلكومة

حزب نداء تون�س يحّذر من املماطلة والتمطيط
ند�ء تون�س يرحب ويحذر

كما   ، و�ملح�شوبية  �ل��ف�����ش��اد  ل��وث��ة 
ي�شخ�س مبر�رة �لباحث �لفرن�شي 

جان بيري لويز�رد.
�لبنية  �إىل  �ليوم  يفتقر  فالعر�ق 
�لتحتية �لطبية �لأ�شا�شية، ووفقا 
ل��ت��ق��ري��ر م���ن ج��ام��ع��ات ب��و���ش��ط��ن 
وبر�ون ، فاإنه مل يبقى يف �لعر�ق 
�ل���ي���وم ���ش��وى 22 �أل����ف ط��ب��ي��ب ) 
 84 و   ) �لغزو  بعد  18�لف فرو� 
من �لأطباء �لنف�شيني على كامل 
�شكانها  ع��دد  يبلغ  �ل��ت��ي   ، �ل��ب��الد 
�إىل  ي�شاف  ن�شمة.  مليون   33
ذل�����ك ن��ق�����س ح�����اد يف �حل�����ش��ول 
ع���ل���ى �مل����ي����اه �ل�������ش���احل���ة ل��ل�����ش��رب 
�ل��ب��الد  يف  �مل��ي��اه  م��ن  )80باملائة 

غري معاجلة(. 
وعلى �لرغم من �ن�شحاب �لقو�ت 
�ل��غ��رب��ي��ة ، ف����ان م��و���ش��م �حل����د�د 
�ل���ع���ر�ق���ي م�����ش��ت��م��ّر . ف�������اإذ� ك���ان 
�لتحقيق �متد �ىل �شنة 2011 ، 
فان �لعنف ل يز�ل يح�شد �لأرو�ح 
يف بالد �لر�فدين وماز�لت �شناعة 
�لتو�بيت مزدهرة . فالعر�ق يعي�س 
�إي��ق��اع �لقنابل  م��ن��ذ ع��ام��ني ع��ل��ى 

و�ل�شيار�ت �ملفخخة .
ج��ان  �لفرن�شي  �ل��ب��اح��ث  وح�����ش��ب 
�لهجمات  هذه  فان  لويز�رد  بيري 
�أ�����ش����ف����رت ع����ن م���ق���ت���ل �أك�������رث م��ن 
من  )�غلبهم  �شخ�س  �آلف   10
 2011 �ملدنيني( منذ نهاية عام 
�أع���م���ال  ذروة   2013 وي�����ش��ك��ل 
�لعنف، وهي �أكرث فتكا مما كانت 
�حلرب  �أوج  يف   2008 ع��ام  عليه 

و�ل�شر�ع.
�لأرق���ام  ح�شيلة  تنتهي  هنا  �إىل 
�أوردت��ه��ا �ل�شحيفة  �ل��ت��ي  �ل��ب��اردة 
لتنت�شب  تقريرها  يف  �لفرن�شية 
ح���ر�رة �ل�����ش��وؤ�ل ب��ل حر�ئقه حول 
م���ت���ى ي���وق���ف م�����ش��ل�����ش��ل �مل������وت يف 
�ل��ع��ر�ق و�ل���ذي ب��ات ي��ن��ذر بحرب 
�أهلية ��شد دموّية مما هو حا�شل 
يكتف  مل  �ل����ذي  �ل���ع���ر�ق  �لآن.. 
حروفها  �أوىل  �لإن�شانية  بتعليم 
و�إمن����ا ق���دم ل��ه��ا �أروع �مل��الح��م يف 
م�شرية بحث �لإن�شان عن �خللود 
عرب �شخ�شية �نكيدو�.. مبا يعني 
�ل��د�ئ��م  �ل��ع��ن��و�ن  �أّن �حل���ي���اة ه���ي 
�مل����وت �ل���ي���وم ق��و���س  ل��ل��ع��ر�ق و�ن 
عابر تتحّمل م�شوؤولية نف�شيه يف 
د�خلية  عديدة  �أط���ر�ف  �شو�رعها 
�مل�شوؤولية  تبقى  �نه  �ل  وخارجية 

�لوىل للعر�قيني دون �شو�هم.
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العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/182 جت كل- م ر- ب-ع ن

مدعي/ حممد ��شحاق بديع �لعلم �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: حممد 
عقد  فك  �لدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  �جلن�شية:  و�خرون  غاين  �حمد  عز�م 
بنغالدي�س  �جلن�شية:  غاين    �حمد  عز�م  �عالنه/حممد  �ملطلوب  �ل�شر�كة  
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة  �قام �لدعوى  بالن�شر حيث �ن �ملدعي  عنو�نه: 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/06 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
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 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/09
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/989 جت جز- م ر- ب-ع ن

�حلق  ريا�س  عنها  وكيال  �لعامة  لل�شيانة  �شي�شتم  �شمارت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�يوب  حممد  �حمد  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت    �جلن�شية:  ��شالم  حممد 
�جلن�شية: م�شر مو�شوع �لدعوى: ملف �مر �أد�ء رقم 2013/348 جتاري جزئي    
بالن�شر  عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  �يوب  حممد  �حمد  �عالنه/حممد  �ملطلوب 
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/10/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملركز  �لكائنة  �لعني �لبتد�ئية -  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحاً 
�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  2013/10/09
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/796 ح نف�س- م ر-ب- ع ن

عليه: رحمة حممد  �ل�شومال  مدعي  �شيد �شديق عبدى �جلن�شية:  مدعي/ 
�بر�هيم عو�س �جلن�شية: �ل�شومال مو�شوع �لدعوى: ��شقاط ح�شانة- ��شقاط 
بدل �ل�شكن و�لنفقة- ��شرتجاع �لبناء �ملطلوب �عالنه/ رحمة حممد �بر�هيم 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �ل�شومال  �جلن�شية:  عو�س 
�ملو�فق 2013/10/27 موعد� لنظر  يوم �لحد  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
الحوا ل ال�سخ�سية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/423 عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ ميهر �فتاب خان حممد�شديق خان �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة دنيا �لهري لعمال �لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
�شفر-   تذكرة   - �جازة  بدل  بنكي-  �شمان  متاخرة-  رو�تب   - عمالية  مطالبة 
�لغاء �لقامة  �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة دنيا �لهري لعمال �لبال�شرت �جلن�شية: 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/30 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
�لعني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/20
قلم املحكمة العمالية 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2562 جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/ �حمد علي حممد ح�شن باطوق  ب�شفته �شريك يف �لرخ�شة �مل�شماه/ برينز �نرتنا�شيونال 
لد�رة �مل�شاريع ذ.م.م وميثله يو�شف �شكري �حلد�د �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �دو�رد ويليام 
و�خرون  ذ.م.م  �مل�شاريع  �نرتنا�شيونال لد�رة  �مل�شماه/ برينز  �لرخ�شة  �شريك يف  ب�شفته  برن�س 
�جلن�شية: بريطانيا   مو�شوع �لدعوى:ف�شخ عقد �شر�كة بقيمة150000 درهم   �ملطلوب �عالنه/ 
�مل�شاريع  لد�رة  �نرتنا�شيونال  برينز  �مل�شماه/  �لرخ�شة  يف  �شريك  ب�شفته  برن�س  ويليام  �دو�رد 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بريطانيا    �جلن�شية:  ذ.م.م 
�لثنني �ملو�فق 2013/10/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00م�شاًء 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� 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  2013/10/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/628 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ هادي معي�س جار �هلل �لحبابي �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ �شده 
فردين  �عالنه:   �ملطلوب  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �كرب  ع�شف  �ح�شان  فردين   :
�ح�شان ع�شف �كرب �جلن�شية: بنغالدي�س عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/574 جت جز 
-م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/3 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1012 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملحريبي  �شيف  �شقر  �لتنفيذ/  طالب 
تطوير ل�شت�شار�ت نظم �ملعلومات �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: تطوير 
�ملعلومات �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب  ل�شت�شار�ت نظم 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/13 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/642 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
�ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملحريبي  �شامل  �شيف  �لتنفيذ/ �شقر  طالب 
معن  �عالنه:   �ملطلوب  �شوريا  �جلن�شية:  �خلليل  �شليمان  معن   : �شده 
�شليمان �خلليل �جلن�شية: �شوريا عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/23 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
�لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
�ل�شند �عاله،  �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ  �لرئي�شي �شخ�شيا  باملقر 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  231/ 2013 -عمايل - م ر-  �س- ع ن

عليه:  �مل�شتاأنف  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �حمد  علي  علي  كهوكان   : �مل�شتاأنف 
 : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنظافة  ��شياد  موؤ�ش�شة 
��شتئناف �حلكم بامل�شتحقات �لعمالية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة ��شياد للنظافة 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/280 عم جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/10/27 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �لعني �لكائنة- �ملركز �لد�ري  �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف العني

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ماغنتيك�س ال�سرق الو�سط لاللكرتونيات   )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 302 ملك جمموعة �شلطان- ديرة- بور�شعيد �ل�شكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م    564700 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
�لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   71652
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
�ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2013/3/21 و�مل��وث��ق 
2013/3/21 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني معاذ 
حممد )حما�سبون قانونيون( �لعنو�ن: مكتب ملك �لفرد�ن للعقار�ت- ديرة �س 
بني يا�س هاتف  2213941-04 فاك�س: 2214912-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/معاذ حممد )حما�سبون قانونيون(
يا�س هاتف  04-2213941  بني  �س  ديرة  للعقار�ت-  �لفرد�ن  �لعنو�ن: مكتب ملك   
فاك�س: 2214912-04   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية   ماغنتيك�س ال�سرق الو�سط 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���ر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  ذ.م.م(  )�ــس.  لاللكرتونيات 
  2013/03/21 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2013/03/21
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10926 بتاريخ  2013/10/22      
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/301 تركات م�سلمني  
طالب �لتنفيذ: بدرية عبد�هلل حممد جمان    عنو�نه: �مارة عجمان- �لرو�شه-  �ملنفذ �شده: فوزيه عبد�هلل 
حممد جمان   عنو�نه: �مارة دبي- متويف    �نه يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/7 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف 
�ليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه مع �جلهة �لتي �نيط بها 
 http:www.emiratesauction.ae  لبيع �شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعهم �للكرتوين�
( �لتنفيذ وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20٪ من �لثمن �ل�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربه من م�شتند�ت قبل �جلل�شة 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  باملادة 301 من قانون �لج��ر�ء�ت  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة 
�و�شاف  �لعقار.  �و�شاف  بيان  يلي  وفيما  �لبيع.  �لتالية جلل�شة  �يام  ع�شرة  و�مل�شاريف خالل  �لثمن  كامل 
�لعقار: �شقة �شكنية ، ��شم �ملبنى: دبي جيت 1 ؟ رقم �ملبنى: 1 رقم �لوحدة : 1012 رقم �لطابق  : 10، �مل�شاحة 
: 539.63 قدم مربع قطعة �لر�س رقم 55 منطقة : تالل �لمار�ت �لوىل �لثمن �ل�شا�شي : 450000 درهم     

مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ  2013/10/22      
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/301 تركات م�سلمني  
طالب �لتنفيذ: بدرية عبد�هلل حممد جمان    عنو�نه: �مارة عجمان- �لرو�شه-  �ملنفذ �شده: فوزيه عبد�هلل 
حممد جمان   عنو�نه: �مارة دبي- متويف    �نه يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/7 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف 
�ليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه مع �جلهة �لتي �نيط بها 
 http:www.emiratesauction.ae  لبيع �شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعهم �للكرتوين�
( �لتنفيذ وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20٪ من �لثمن �ل�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربه من م�شتند�ت قبل �جلل�شة 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  باملادة 301 من قانون �لج��ر�ء�ت  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة 
�و�شاف  �لعقار.  �و�شاف  بيان  يلي  وفيما  �لبيع.  �لتالية جلل�شة  �يام  ع�شرة  و�مل�شاريف خالل  �لثمن  كامل 
�لعقار: �شقة �شكنية ، ��شم �ملبنى: دبي جيت 1   رقم �ملبنى: 1 رقم �لوحدة : 1420 رقم �لطابق  : 14، �مل�شاحة 
: 770.74 قدم مربع قطعة �لر�س رقم 55 �شقة : تالل �لم��ار�ت �لوىل �لثمن �ل�شا�شي : 650000 درهم     

مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10926 بتاريخ  2013/10/22      

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2012/301 تركات م�سلمني  

طالب �لتنفيذ: بدرية عبد�هلل حممد جمان    عنو�نه: �مارة عجمان- �لرو�شه-  �ملنفذ �شده: فوزيه عبد�هلل 
حممد جمان   عنو�نه: �مارة دبي- متويف    �نه يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/7 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف 
�ليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه مع �جلهة �لتي �نيط بها 
 http:www.emiratesauction.ae  لبيع �شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعهم �للكرتوين�
( �لتنفيذ وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20٪ من �لثمن �ل�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربه من م�شتند�ت قبل �جلل�شة 
�ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �لعقار. �و�شاف �لعقار: 
�مل�شاحة : 381.37 مرت مربع ح�شة  �لبلدية 123-579  �ملنطقة: �ملطينة : رقم �لر���س : 416 رقم  بناية - 
يف �لعقار رقم 416 منطقة: �ملطينة مقد�ر �حل�شة: 75٪ من �جمايل �لعقار ) بناية( بقيمة : 5.250.000     

مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ  2013/10/22      
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/301 تركات م�سلمني  
طالب �لتنفيذ: بدرية عبد�هلل حممد جمان    عنو�نه: �مارة عجمان- �لرو�شه-  �ملنفذ �شده: فوزيه عبد�هلل 
حممد جمان   عنو�نه: �مارة دبي- متويف    �نه يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/7 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف 
�ليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه مع �جلهة �لتي �نيط بها 
 http:www.emiratesauction.ae  لبيع �شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعهم �للكرتوين�
( �لتنفيذ وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20٪ من �لثمن �ل�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربه من م�شتند�ت قبل �جلل�شة 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  باملادة 301 من قانون �لج��ر�ء�ت  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة 
�و�شاف  �لعقار.  �و�شاف  بيان  يلي  وفيما  �لبيع.  �لتالية جلل�شة  �يام  ع�شرة  و�مل�شاريف خالل  �لثمن  كامل 
�لعقار: �شقة �شكنية ، ��شم �ملبنى: دبي جيت 1 ؟ رقم �ملبنى: 1 رقم �لوحدة : 1802 رقم �لطابق  : 18، �مل�شاحة 
: 1.228.15 قدم مربع قطعة �لر�س رقم 55 �شقة : تالل �لمار�ت �لوىل �لثمن �ل�شا�شي : 1000000 درهم     

مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ  2013/10/22      
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/301 تركات م�سلمني  
طالب �لتنفيذ: بدرية عبد�هلل حممد جمان    عنو�نه: �مارة عجمان- �لرو�شه-  �ملنفذ �شده: فوزيه عبد�هلل 
حممد جمان   عنو�نه: �مارة دبي- متويف    �نه يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/7 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف 
�ليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه مع �جلهة �لتي �نيط بها 
 http:www.emiratesauction.ae  لبيع �شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعهم �للكرتوين�
�ي��د�ع تاأمني ل يقل عن 20٪ من �لثمن �ل�شا�شي قبل  �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �لتنفيذ وعلى ر�غبى   )
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربه من م�شتند�ت قبل �جلل�شة 
�ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لعقار:  �لعقار. �و�شاف  �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف  �لتالية جلل�شة  �يام  �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
�شقة �شكنية ، رقم �لعقار: 205 ��شم �ملبني : x14 رقم �لعقار : 205 رقم �لطابق 2 �مل�شاحة 43 مرت مربع قطعة 

�لر�س رقم 398  منطقة: ور�شان �لوىل   �لثمن �ل�شا�شي : 300000 درهم     مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/280   جتاري جزئي              
�ىل �ملحكوم عليه /1- حممد ��شف عبد�لو�حد جمهول حمل �لقامة   نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/8/25 يف �لدعوى �ملذكورة 
ي��وؤدي  ب��ان  �مل��دع��ى عليه  ب��ال��ز�م  ح    م  ���س  �ع��اله ل�شالح/ ماك�س لوجي�شتك�س 
للمدعية مبلغ �شبعة و�ربعني �لف و�ربعمائة درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2013/2/25 و�لزمته بامل�شروفات 
قابال  �حل�����ش��وري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  مقابل  دره���م  �ل��ف  ومببلغ 
�لعالن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
�آل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/377 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- دي���رك ج��اك��وب��و���س ف��ان دي��ن ب��ريج جم��ه��ول حمل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ �مل��ك��ت��ب �ل��ه��ن��د���ش��ي �مل��ح��ل��ي ومي��ث��ل��ه: 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �ملطوع   قد  عبد�لرحمن ح�شن حممد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )101314( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

مذكرة اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/749  مدين جزئي  

�لق��ام��ة مبا  �شالر  جمهول حمل  �شجاع  عليه/ 1 حممد حممد  �ملدعى  �ىل 
�ن �ملدعي /حمد بن حممد بن خليفة علي �لدرعي   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )45000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت 
بالقاعة   ���س   8:30 �ل�����ش��اع��ة   2013/10/28 �مل���و�ف���ق  �لث��ن��ني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل . 
  ق�سم الق�سايا املدنية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1025  احوال نف�س م�سلمني    
�ىل �ملدعى عليه/ 1 تيجي�شت كيبيدي ت�شفاية جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد عبد�لقادر حممد خ�شر وميثله: عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شني 
�مل�شرب قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باثبات �لطالق و�لر�شوم 
�ل�شاعة   2013/10/29 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.C.12 بالقاعة   �س   8:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3493  عمايل جزئي        

����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  �ن��ور للخدمات  �ملدعى عليه/ 1 - و�شيم  �ىل 
�لدعوى  �ق��ام عليك  قد  �حمد   نا�شر  �ملدعي /حممد متني  �ن  �لق��ام��ة مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عماليةوقدرها )9000 درهم( وتذكرة عودة 
   .)2013/153535( �ل�شكوى  رقم  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب  �ملو�فق 2013/11/3  �لحد  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 

�لقل  
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1197  ا�ستئناف عمايل  
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�شفد�ر للنقل وخدمات حزم �لب�شائع �س.ذ.م.م    
ح�شني   خ��ادم  ح�شني  /�شهز�د  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �ل�شايغ  نا�شر  ح�شن  مع�شومة  وميثله: 
�خلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت    2013/2423 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
  ch2.D.19 بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/10/24 �مل��و�ف��ق 
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/415  ا�ستئناف جتاري  
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�شخر حممود قنا- ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير 
�شركة د�ما  �مريت�س للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /�بر�هيم �مان كه�شاي- ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته �شريك ومدير 
�شركة �م �ي �ليان�س )�س م ح( وميثله: عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شني �مل�شرب   قد 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/1902 جتاري كلي بتاريخ 
�ل�شاعة   2013/11/27 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت    2013/3/20
ch1.A.4  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم  10.00 �شباحا بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/33  ا�ستئناف عقاري  

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -تنميات لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري- جمموعة 
مو�شى  /عبد�لرحمن  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  تنميات 
رقم 2012/174  بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  قد  ب�شار     
عقاري كلي بتاريخ 2012/12/31  وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 
وعليه    ch1.C.11 بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/10/28
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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اإقبال كبري على جناح وزارة القت�ساد امل�سارك يف اأ�سبوع جيتك�س 

�سوق دبي املايل ي�ست�سيف احتفالية خا�سة مبنا�سبة اإدراج �سكوك ماجد الفطيم القاب�سة يف نا�سداك دبي

نهيان ي�ستقبل وكيل وزارة ال�سياحة امل�سري ووفد املركز العربي لالإعالم ال�سياحي

الحتاد للطريان وكوريا للطريان 
تو�سعان نطاق اتفاقيتهما للم�ساركة بالرمز 

هيئة تنظيم الت�سالت ت�سارك يف قمة اأبوظبي لالإعالم

ع��ل��ى �شعيد �مل�����ش��ارك��ة ب��ال��رم��ز. ويف ه���ذ� �ل�����ش��دد �أك��د 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملجموعة  رئي�س  ه��وج��ن  جيم�س 
م�شتوى  على  �لتو�شع  ه��ذ�  مثل  �أن  للطري�ن  لالحتاد 
للطري�ن  ك��وري��ا  �شركة  م��ع  بالرمز  �مل�شاركة  �تفاقية 
�شيمكن كلتا �ل�شركتني من تو�شيع �شبكتيهما للوجهات 
�ملزيد  ��شتقطاب  عن  ف�شال  متبادلة  منافع  وحتقيق 
من �مل�شافرين حول �لعامل. وقال �إن من �شاأن وجهات 
�مل�شاركة بالرمز �جلديدة �لثالث �أن تعزز من خدمات 
�شفر �لأعمال و�لرتفيه �لتي توفرها �لحتاد للطري�ن 
�لهادئ  و�ملحيط  �آ�شيا  منطقة  م�شتوى  على  لعمالئها 
هونولولو  �إىل  �ملتجهة  فالرحالت  �ل�شمالية.  و�أمريكا 
�شهال  و���ش��ول  �شتوفر  �لتحديد  وج��ه  على  وفانكوفر 
ومبا�شر� من �أبوظبي �إىل تلك �لوجهتني �لأمريكيتني 
ت��ط��ور� طبيعيا على  ذل��ك  و�أ���ش��اف يعد   . �ل��ر�ئ��ج��ت��ني 
م�شتوى �تفاقية م�شاركتنا بالرمز �لتي قمنا بتوقيعها 
�لعام  م��ن  يوليو  �شهر  يف  ل��ل��ط��ري�ن  ك��وري��ا  �شركة  م��ع 
�جلاري ونتطلع �إىل تو�شيع نطاق �لتعاون �إىل م�شتويات 
�أبعد يف �مل�شتقبل .. م�شري� �إىل �أن ��شرت�تيجية �لحتاد 
ل��ل��ط��ري�ن يف �إب����ر�م ���ش��ر�ك��ات م��ع ���ش��رك��ات ط���ري�ن مثل 
كوريا للطري�ن �إمنا ت�شاعد على تعزيز حركة �ل�شياحة 
�لت�شغيلية  ق��اع��دت��ه��ا  �إىل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن 

�لرئي�شة يف �أبوظبي.
للم�شاركة  جديدة  وجهات  ��شتهد�ف  �أن  �شك  ل  وق��ال 
نطاق  على  �أ�شرع  ب�شكل  �لتو�شع  من  �شيمكننا  بالرمز 
�شو�ء  �مل�شافرين  م��رور  حركة  وتعزيز  وجهاتنا  �شبكة 
مركزنا  وع��رب  �إىل  �ل��رتف��ي��ه  �أو  �لأع��م��ال  �شعيد  على 
�ملا�شي وحده متكنت  �لعام  �أبوظبي ففي  �لت�شغيلي يف 
10.2 مليون م�شافر عرب  �لحت��اد للطري�ن من نقل 

�أبوظبي.

�ل�شكان  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   73 بالتحديد  �ملتحدة  �لعربية 
�أجهزتهم  ع��رب  م��ت��ز�ي��د  ب�شكل  �لإن��رتن��ت  ي�شتخدمون 
�لهاتف �لذكي يف  ��شتخد�م  �ملتحركة..كما و�شلت ن�شب 
�إىل  ولفت  مقيمني.  �أربعة  �أ�شل  من  ثالثة  �إىل  �لدولة 
م�شروع �حلكومة  �ملجال مثل  ه��ذ�  مبتكرة يف  م��ب��ادر�ت 
�ل�شمو  �أطلقه �شاحب  �ل��ذي  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لذكية يف 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�لتي ت�شكل 
موؤ�شر� و��شحا �إىل �أن ��شتخد�م �لإنرتنت �شيفتح �لآفاق 
قمة  �أن  �لغامن  و�أ���ش��اف  متكامل.  رقمي  جمتمع  لبناء 
�أبوظبي لالإعالم متثل على وجه �لتحديد من�شة مثالية 
لتناول �أحدث و�أهم �لتطور�ت و�لتوجهات �لقادمة �لتي 
ت�شجيع  �إىل  �لرقمي..�إ�شافة  �لتحول  هذ�  على  تنعك�س 
�لفر�س  ح��ول  �جلمهور  وتوعية  �ل�شناعة  ه��ذه  تنمية 
�لتي توفرها �لثورة �لرقمية. وقال نحن �شعد�ء بدعمنا 
هذ� �حلدث من جديد وب�شفتنا �جلهة �ملنظمة لقطاع 
�لت�شالت يف �إحدى �أكرث دول �خلليج تقدما يف جمال 
�لتكنولوجيا �لرقمية..فنحن نت�شارك مع قمة �أبوظبي 
لالإعالم يف غاية موحدة وهي مو�كبة �لتطور�ت �لعاملية 

و�لتوجهات يف �لع�شر �لرقمي كافة . 

•• اأبوظبي-وام:

قامت �لحتاد للطري�ن �لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت 
م�شاركتها  �ت��ف��اق��ي��ة  ن��ط��اق  بتو�شيع  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شركة ط��ري�ن على  �أك��رب  للطري�ن  ك��وري��ا  م��ع  بالرمز 
م�شتوى جمهورية كوريا �جلنوبية لت�شمل �شت وجهات 
جديدة. ويف �إطار �ملرحلة �لثانية من �لتفاقية �شتقوم 
�لحتاد للطري�ن بو�شع رمزها �ملكون من حريف �ي و�ي 
على خدمات كوريا للطري�ن �ملتجهة من �شيئول �إن�شون 
�إىل هونولولو وفانكوفر وهونغ كونغ. وباملقابل �شتقوم 
كوريا للطري�ن بو�شع رمزها �ملكون من حريف كي �ي 
على رحالت �لحتاد للطري�ن �ملتجهة من �أبوظبي �إىل 
جوهان�شربغ وم�شكاتاند و�إىل �خلرطوم بعد �حل�شول 

على �ملو�فقات �حلكومية.
 وم���ن ���ش��اأن ت��ل��ك �لإج�������ر�ء�ت �جل���دي���دة �أن ت��ع��زز من 
�إن�شون  �أبوظبي و�شيئول  �لقائمة بني  �ل�شركة  خدمات 

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  يف  غد�  �لت�شالت  قطاع  تنظيم  هيئة  ت�شارك 
�شريكا  باعتبارها   2013 لعام  لالإعالم  �أبوظبي  قمة 
ر�شميا للحدث. وتبد�أ �لفعاليات يف فندق يا�س فاي�شروي 
يف �أبوظبي وت�شتمر مدة ثالثة �أيام..فيما تهدف �لقمة 
�لنتقال نحو م�شتقبل رقمي متكامل مع  لدفع عملية 
�لرتكيز ب�شكل خا�س على �لقدر�ت و�لطاقات �لرقمية 
�ملتوفرة يف �ل�شرق �لأو�شط و�شبه �لقارة �لهندية و�شرق 
�آ�شيا و�ل�شني. وتنعقد قمة �أبوظبي لالإعالم هذ� �لعام 
بني  لتجمع  �لرقمي  �لع�شر  من  �ل�شتفادة  �شعار  حتت 
كبار �لرو�د �لعامليني و�أبرز �ل�شخ�شيات �ملوؤثرة يف �لعامل 
يف  �لإن��رتن��ت  تطور  ق�شايا  ملعاجلة  جديد  من  �لرقمي 
�لعامل.  يف  ديناميكية  �لأك���رث  �لنا�شئة  �لأ���ش��و�ق  بع�س 
وقال �شعادة حممد نا�شر �لغامن مدير عام هيئة تنظيم 
�لأو�شط  �ل�شرق  �إن منطقة  له..  ت�شريح  �لت�شالت يف 
�لعامل  �لإنرتنت يف  مل�شتخدمي  �أعلى معدل منو  تظهر 
ح��ي��ث �رت��ف��ع ع���دد �مل�شتخدمني م��ن ث��الث��ة م��الي��ني و 
284 �ألف م�شتخدم خالل عام 2000 لي�شل �إىل �أكرث 
من 90 مليون �ليوم..م�شري� �إىل �أنه يف دولة �لإمار�ت 

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  ج��ن��اح  ي�شهد 
لأ���ش��ب��وع جيتك�س   33 �ل����  �ل����دورة 
�لفرتة بني  �لذي يقام يف  للتقنية 
يف  �جلاري  �أكتوبر  من  و24   20
�إقباًل  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز 
ك��ب��ري�ً ب��ه��دف �ل��ت��ع��رف و�لإط����الع 
�أحدث خدماتها �لإلكرتونية  على 
و�لذكية. وت�شتعر�س �لوز�رة خالل 
�لل��ك��رتون��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  جيتك�س 
�لنظام  ومنها  و�ملتكاملة  �ملتطورة 
مع  �ل�شلع،  ل�شتدعاء  �للكرتوين 
�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى خ��دم��ات��ه��ا �ل��ذك��ي��ة 
وخا�شة خدمة �ليفون �بليكي�شني 
�لعو�شي  �هلل  م��ال  جنيب  وق���ال   .
يف  �لتجارية  �لوكالت  �إد�رة  مدير 
ميثل  �ملعر�س  �أن  �لقت�شاد  وز�رة 
من�شة متميزة ل�شتعر��س خدمات 
�لوز�رة �لإلكرتونية و�لذكية و�لتي 
�أه��د�ف  مع  �أ�شا�شي  ب�شكل  تن�شجم 
�حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي على 
�لإجن��از  �شرعة  �أهمها  �شعد  ع��دة 
يف �ملعامالت و�لإج��ر�ء�ت وحتقيق 

�لر�شا �لكامل للمتعاملني.
م��ع��ام��الت  �أن  �ل��ع��و���ش��ي  و�أو����ش���ح 
�ل���وك���الت �مل��ن��ج��زة خ���الل �لأ���ش��ه��ر 
�لثمانية �لأوىل من �لعام �جلاري 
عرب �خلدمات �لإلكرتونية ت�شمن 

•• دبي-وام:

���ش��ه��د م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ع��ب��د�هلل 
�لتنفيذي  �ملكتب  رئي�س  �لقرقاوي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س �للجنة �لعليا لتطوير قطاع 
�لإحتفالية  �لإ���ش��الم��ي  �لق��ت�����ش��اد 
�خل��ا���ش��ة �م�����س �ل��ت��ي ق���ام خاللها 
�إياد مل�س �لرئي�س �لتنفيذي ملاجد 
�ل��ف��ط��ي��م �ل��ق��اب�����ش��ة ب���ق���رع ج��ر���س 
�لتد�ول يف �شوق دبي �ملايل �حتفال 
�ل�شركة  عن  �شادرة  �شكوك  ب��اإدر�ج 
�لعاملية  �لبور�شة  دب��ي  نا�شد�ك  يف 

ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط.
ح�����ش��ر �لح��ت��ف��ال��ي��ة ع��ي�����ش��ى ك��اظ��م 
�لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي 
ل�����ش��وق دب���ي �مل����ايل و�لأم������ني �ل��ع��ام 
ل���ل���ج���ن���ة �ل���ع���ل���ي���ا ل���ت���ط���وي���ر ق���ط���اع 

مع �أجهزة �ليفون وعلى �لهو�تف 
�ملحمولة �لعاملة بنظام �لأندرويد 
�لق���ت�������ش���اد  وز�رة  و�أط����ل����ق����ت    .
�لذكية- �لهو�تف  على  تطبيقات 

�لي��ف��ون ح��ول �أك���رث م��ن مو�شوع 
�أم��ام  �إت��اح��ة �لفر�شة  �أه��م��ه��ا:  م��ن 
�مل�����ش��ت��ه��ل��ك ل��ل��م��ق��ارن��ة ب���ني �أ���ش��ع��ار 
ح�شب  �لبيع  منافذ  ك��ل  يف  �ل�شلع 
�لإم�����ارة و�خ��ت��ي��ار �أف�����ش��ل �شعر يف 
�ل�شوق عن طريق حتميل برنامج 
خ��ا���س ب����وز�رة �لق��ت�����ش��اد م��وج��ود 
ع��ل��ى م��وق��ع �ل������وز�رة �لل��ك��رتوين 
، وم����ر�ق����ب����ة �ل�������ش���ل���ع ع����ن ط��ري��ق 
ب���رن���ام���ج ي��ح��م��ل ع���ل���ى �لأج����ه����زة 
�ل��ذك��ي��ة وه���ذ� �ل��ربن��ام��ج مرتبط 
بربنامج مر�قبة �ل�شلع �لكرتونياً 
يف وز�رة �لقت�شاد، حيث ي�شتطيع 
�مل�شتهلك من خالل هذ� �لربنامج 
تقدمي مالحظاته يف حالة وجود 
�أي جتاوز يف �أ�شو�ق دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، عن طريق �إدخال 
�أو  �ل�شكوى  �ل�شلعة مو�شع  باركود 
�ل��الزم  �لإج���ر�ء  و�تخاذ  �ملالحظة 
ع��ل��ى �ل����ف����ور،و م����ب����ادرة �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
�لأم��ث��ل  �ل���ش��ت��خ��د�م  �ملثالية ح��ول 
�ل�شتهالك  وتر�شيد  للم�شروفات 
ع��ن طريق ���ش��ر�ء ح��اج��ات �لأ���ش��رة 
وز�رة  ق��ام��ت  �لتبذيرحيث  وع���دم 
مثالية  ميز�نية  باإعد�د  �لقت�شاد 
ع��ل��ى �مل��وق��ع �لل���ك���رتوين ل��ل��وز�رة 
حت���دد م��ن خ��الل��ه��ا �ل��ب��ن��ود �ملهمة 

حول تر�شيد �ل�شتهالك. 

ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ور�ع����ي م��ب��ادرة تطوير 
قطاع �لقت�شاد �لإ�شالمي يف دبي. 

�لرئي�س  مل�س  �إي����اد  �ل�شيد  وق���ال 
�لقاب�شة  �لفطيم  ملاجد  �لتنفيذي 
تتخذ  و�لتي  �لفطيم  ماجد  تعد   :
من دبي مقر� لها �شركة متخ�ش�شة 
يف جم������الت �ل���ت�������ش���وق و�ل��ت��ج��زئ��ة 
و�ل���رتف���ي���ه ومت���ت���ل���ك م�������ش���اري���ع يف 
خم��ت��ل��ف �أرج�������اء م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق 
وبالتايل  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط 
يف  �مل���ال���ي���ة  �أور�ق�����ن�����ا  �إدر�ج  ي�����ش��رن��ا 
مثل  �ملنطقة  تخدم  عاملية  بور�شة 
ن���ا����ش���د�ك دب����ي و�ل���ت���ي ت��ع��د خ��ي��ار� 
وتعزيز  �شكوكنا  لإدر�ج  لنا  طبيعيا 
�مل�شتثمرين  قاعدة  ل��دى  ح�شورنا 
كمركز  دب��ي  تو�شع  ظ��ل  يف  ل�شيما 
�ملالية  ل����الأور�ق  عامليا  ب��ه  م��ع��رتف 

�لإ�شالمية ب�شكل خا�س .

عرب تبنيها لتخطيط ��شرت�تيجي 
ومنهجيات فعالة لتعزيز ��شتقر�ر 
�لأ���������ش��������و�ق و�ن�����ت�����ظ�����ام �حل����رك����ة 
�ل����ش���ت���ه���الك���ي���ة وح����ف����ظ ح���ق���وق 
بو�جباتهم  وتعريفهم  �مل�شتهلكني 
�لأوىل  بالدرجة  �ملوقع  ويهدف   .
من  �مل�شتهلكني  حقوق  حماية  �إىل 
يف  �مل��وج��ودة  و�خل��دم��ات  �ملنتجات 
�ل�شوق و�لتي قد تعر�شهم خلطر 
���ش��الم��ت��ه��م  يف  ت����وؤث����ر  �أو  ���ش��ح��ي 
�ملتاجر  و�ملوقع �جلديد متاح على 
�ملتو�فق  �شتور  �آب  �ل  �لإل��ك��رتوين 

ل��ل��ع��ام 2013 وق���د ���ش��اه��م يف رف��ع 
�ل�شكوك  �إدر�ج�����ات  قيمة  �إج��م��ايل 
 4 �إىل  �لعام  دب��ي لهذ�  �جلديدة يف 
ق��ال  ج��ان��ب��ه  م��ن  م��ل��ي��ار دولر.  ر4 
�لقرقاوي:  عبد�هلل  حممد  معايل 
�لفطيم  ماجد  �شكوك  �إدر�ج  ميثل 
�إ���ش��اف��ة ج��دي��دة ل�شجل  �ل��ق��اب�����ش��ة 
�ل��ن��ج��اح��ات �مل��ت��ت��ال��ي��ة مل���ب���ادرة دب��ي 
ع��ا���ش��م��ة �لإق��ت�����ش��اد �لإ����ش���الم���ي.. 
على  �لعليا  �للجنة  تعمل  و���ش��وف 
ت�����ش��ري��ع وت����رية ج��ه��وده��ا �ل��ر�م��ي��ة 
مبا  �مل��ب��ادرة  تنفيذ  يف  �لتو�شع  �إىل 
ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع و�ل���رخ���اء ع��ل��ى دول��ة 
�ملتحدة و�ملنطقة  �لإم��ار�ت �لعربية 
حيث تلتزم �للجنة ببذل كل ما يلزم 
لتحقيق روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
جلعل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لإ�شالمي  لالقت�شاد  عا�شمة  دبي 
على �مل�شتوى �لعاملي وذلك يف �إطار 
�ل�شيخ  ل�����ش��م��و  �مل��ب��ا���ش��ر  �لإ�����ش����ر�ف 

�مل�����وح�����د، و�مل�����وق�����ع �لإل�����ك�����رتوين 
ونظام  �لإم����ار�ت  يف  �شنع  مل�شروع 
و�ملوقع  �لكرتونيا  �ل�شلع  مر�قبة 
�لل���ك���رتوين ل���ش��ت��دع��اء �ل�����ش��ل��ع.. 
�ملتكاملة  �خل��دم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 

�لتي توفرها ب�شورة �إلكرتونية.
ر�شمياً  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  ود���ش��ن��ت 
م������وؤخ������ر� �مل������وق������ع �لإل������ك������رتوين 
�لحت���������ادي �خل����ا�����س ب��ا���ش��ت��دع��اء 
و��شرتد�د �ل�شلع، يف �طار �لأولوية 
�ل����وز�رة  تعطيها  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��وى 
�مل�شتهلك  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة  ل��دع��م 

مليون دولر �أمريكي يف �شهر يوليو 
لل�شكوك  �لإ�شمية  �لقيمة  لرتتفع 
دبي  باإمارة  �مل��ال  �أ�شو�ق  يف  �ملدرجة 
 11.08 �إىل  �خل��ط��وة  ه���ذه  ع��ق��ب 
�لثالثة  �ملرتبة  لتحتل  دولر  مليار 
�ل�شكوك  �إدر�ج  م��ر�ك��ز  ب��ني  ع��امل��ي��ا 
�ل�شاد�س  �لإدر�ج  هو  ه��ذ�  ب��اأن  علما 

جت����اري����ة،  وك����ال����ة   )294( ق���ي���د 
وك��ال��ة،   )2720( ق��ي��د  وجت��دي��د 
وك���ال���ة،   )96( ع���ل���ى  و�ل���ت���اأ����ش���ري 
و�شطب )192( وكالة، وبلغ عدد 
طلبات �ل�شتعالم و�مل�شتخرج �لتي 
متت �لإجابة عليها )92( كما مت 
تقدمي طلب �لتفتي�س على )23( 

جهة خمالفة للقانون. 
وت�����ش��ت��ع��ر���س �ل��������وز�رة خ��دم��ات��ه��ا 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ش��ه��اد�ت 
�مل���ن�������ش���اأ ون����ظ����ام م���ر�ق���ب���ة �ل�����ش��ل��ع 
�إل���ك���رتون���ي���اً و�ل�����ش��ج��ل �ل��ت��ج��اري 

�لو�حد  وعبد  �لإ�شالمي  �لقت�شاد 
�لفهيم رئي�س جمل�س �إد�رة نا�شد�ك 
دب���ي ود�ن��ي��ي��ل ف��ي��ك��ي ن��ائ��ب رئي�س 
ماجد  ل��دى  �ملجموعة  خزينة  �أول 

�لفطيم �لقاب�شة .
جتدر �لإ�شارة �إىل �أنه مت �إدر�ج هذه 
 400 قيمتها  �ل��ب��ال��غ��ة  �ل�����ش��ك��وك 

•• اأبوظبي-وام:

بن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  ��شتقبل 
�ل��ث��ق��اف��ة  ن��ه��ي��ان وزي�����ر  �آل  م���ب���ارك 
و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع رئي�س 
بق�شره  لل�شياحة  �لحتادية  �لهيئة 
ظ��ه��ر �م�����س ���ش��ع��ادة جم���دي �شليم 
جمهورية  يف  �ل�شياحة  وز�رة  وكيل 
�لعربي  �ملركز  ووفد  �لعربية  م�شر 
�ل�����ذي ي�شم  �ل�����ش��ي��اح��ي  ل���الع���الم 
ع��رب��ي��ة  دول�������ة   17 ع�����ن  مم���ث���ل���ني 
ب���رئ���ا����ش���ة �ل�����ش��ي��د ح�����ش��ني �مل��ن��اع��ي 
و�أع�شاء �للجنة �لعالمية لبطولة 
�لعامل للنا�شئني حتت 17 �لمار�ت 

2013 �لتي يتم تنظيمها حاليا يف 
�شت من مدن �لدولة. ووجه معاليه 
�ل��ع��رب��ي  �مل���رك���ز  �إد�رة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر 
ل���الع���الم �ل�����ش��ي��اح��ي ل��ت��وف��ري ع��دد 
لتغطية  �ل���ع���رب  �لع��الم��ي��ني  م���ن 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل���ت���ي ب�����د�أت يف �ل�����ش��اب��ع 
وت�شتمر  �جل���اري  �ل�شهر  م��ن  ع�شر 
ح��ت��ى �ل��ث��ام��ن م���ن ن��وف��م��رب �ملقبل 
مرتبط  �لبطولة  جن��اح  �أن  م��وؤك��د� 
تغطية  يف  �مل��رك��ز  �ع��الم��ي��ي  بنجاح 
ه�����ذ� �حل������دث �ل������ذي ي���ق���ام ل��ل��م��رة 
ت��ب��ادل  ك��م��ا  �لم���������ار�ت.  يف  �لوىل 
معاليه مع �حل�شور �حلديث حول 
�همية �ل�شياحة يف �ملنطقة �لعربية 

يبحث  �للذين  و�ل�شتقر�ر  بالأمن 
�ل�����ش��و�ح يف رح��الت��ه��م ح��ول  عنهما 
�لرتفيه  ��شباب  جانب  �ىل  �ل��ع��امل 

�لخرى �لتي متتلكها �لمار�ت.
و�أ�شاف �إن �شيا�شة �لنفتاح و�حرت�م 
�لآخر وثقافته �لتي تتبعها �لدولة 
�ىل ج��ان��ب �ي���الء �مل���و�ط���ن �ول��وي��ة 
خا�شة يف �شتى �ملجالت جعلت من 
�ليها  يتجه  وقبلة  م��ن��ارة  �لم���ار�ت 

�ل�شو�ح و�لزو�ر وطالب �لعلم.
وت���ع���ر����س م���ع���ايل �ل�������ش���ي���خ ن��ه��ي��ان 
ل�شت�شافة  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
للنا�شئني  �لعامل  �لم��ار�ت لبطولة 
�لنفتاح  هو  �لهدف  �ن  �ىل  م�شري� 

�إىل  م�شري�  تن�شيطها  على  و�لعمل 
�أن �لمار�ت تتمع بقدر�ت و�مكانات 
���ش��ي��اح��ي��ة ك��ب��رية م��ن ح��ي��ث �لبنية 
�لفنادق  بناء  يتز�يد  حيث  �لتحتية 
و�ملنتجعات يوما عن يوم ل�شتيعاب 
�لوفود �ل�شياحية من خمتلف �نحاء 
�لريا�شية  �لحد�ث  وكذلك  �لعامل 
�ل���ك���ب���رية وغ���ريه���ا م���ن �لن�����ش��ط��ة 

�لن�شانية �لخرى.
وقال �ن �لأمن و�ل�شتقر�ر من �أهم 
�ل�شياحية  �لعو�مل �جلاذبة للوفود 
�لكثيفة  �لطري�ن  حركة  �أن  موؤكد� 
�ل��ت��ي ت��ق��ل �ل���وف���ود �ل�����ش��ي��اح��ي��ة �ىل 
�ل��دول��ة  دل��ي��ل على متتع  �لم����ار�ت 

ع���ل���ى �لخ������ر و�ك���ت�������ش���اب �خل�����رب�ت 
�لثقافات  على  و�لتعرف  �لريا�شية 
�لخ�����رى و�ل��ت��ع��ري��ف مب���ا �ح��رزت��ه 
�ل��ث��ق��اف��ة  �لم�����������ار�ت يف جم�������الت 
من  وغريها  و�لريا�شة  و�ل�شياحة 
و�أق�����ام معاليه  �مل���ج���الت �لخ�����رى. 
بهذه �ملنا�شبة ماأدبة غد�ء ح�شرها 
مدير  جنيب  حممد  �ل�شيد  �ي�شا 
�لقناة �لريا�شية بتلفزيون �أبوظبي 
و�ل�����ش��ي��د ع�����ش��ام ���ش��امل �ل����ذي عمل 
�شحفيا ريا�شيا يف �شحيفة �لحتاد 
�لعالميني  وبع�س  ع��ق��ود  لثالثة 
و�أ����ش���ح���اب �ل�����ش��رك��ات �لع��الم��ي��ة 

و�ل�شياحية يف �لدولة. 

بنك اأبوظبي الوطني يفوز بجائزتني خلدمة العمالء
�ل���ت���ز�م ب��ن��ك �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي ب��و���ش��ع ع��م��الئ��ه يف �مل��ق��دم��ة و�ل��ق��ي��ام 
بالأعمال �ل�شحيحة بالطرق �ل�شحيحة و�أ�شاف: يوؤمن بنك �أبوظبي 
�لوطني باأن �لعمل �مل�شريف �شناعة خدمية يف �ملقام �لأول و�أن �لنجاح 
فيه ل يتحقق �إل بتلبية �حتياجات �لعمالء وتقدمي خدمات ومنتجات 
�إىل خدمة  �لبنك لتطبيق ممار�شات ترتكز  قيمة لهم، وهو ما يدفع 

�لعمالء. 
عام  يف  �لعمالء  خدمة  �شفر�ء  م��ب��ادرة  �لوطني  �أبوظبي  بنك  و�أط��ل��ق 
2012. ويف �إطار هذه �ملبادرة، يقدم �أكرث من ع�شرين فرعاً من فروع 
�لكاملة  �ل�شتفادة  �شمان  على  يعملون  �لذين  �ل�شفر�ء  �لبنك خدمة 
لكل عميل من زياته للفرع ومعرفته بجميع �ملنتجات وقنو�ت �خلدمة 
�ملتاحة لهم وقالت روث كيلي، رئي�شة خدمة �لعمالء يف بنك �أبوظبي 
�لوطني: �شاهمت خدمة �ل�شفر�ء يف متييز ��شم بنك �أبوظبي �لوطني 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي �لوطني، �لبنك �لر�ئد يف دولة �لإم��ار�ت، بجائزتي  فاز بنك 
و�أخ��ت��ارت  �لعمالء  م��ب��ادرة خلدمة  و�أف�����ش��ل  �لإم����ار�ت  ف��رع يف  �أف�شل 
فيما  ف��رع  �أف�شل  جلائزة  �لوطني  �أبوظبي  بنك  �ل�شت�شارية  �يثو�س 
�أف�شل  بجائزة  للفوز  �لبنك  �لعمالء  خلدمة  �ل���دويل  �ملعهد  �أخ��ت��ار 
بتخ�شي�س  �ل�شفر�ء  خدمة  لتقدميه  وذل��ك  �لعمالء  خلدمة  مبادرة 
عند  وم�شاعدتهم  �لعمالء  وخ��دم��ة  ل�شتقبال  وموظفات  موظفني 

زيارتهم للفرع.
و�لنخبة  �مل�شرفية لالأفر�د  �لعام للخدمات  �ملدير  بيتي،  وقال جورج 
ببنك �أبوظبي �لوطني: �أتقدم بال�شكر و�لتقدير ل� �إيثو�س �ل�شت�شارية 
�ل��ع��م��الء وعمالئنا، وتعك�س ه��ذه �جل��و�ئ��ز  �ل���دويل خل��دم��ة  و�مل��ع��ه��د 

ويعتزم  لعمالئه.  �لبنك  يقدمها  �ل��ت��ي  �مل�شرفية  �لتجربة  وتعزيز 
وحت�شني  �ل��ن��ج��اح  حتقيق  ومو��شلة  �ل�شفر�ء  خ��دم��ة  تو�شيع  �لبنك 
خدمة وجتربة �لعمالء �مل�شرفية و�أ�شافت: نهدف لبناء �أكرب و�أف�شل 
بنك و�لأكرث �أماناً يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وبقية دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي. 
ميتلك بنك �أبوظبي �لوطني و�حدة من �أكرب �شبكات �لفروع و�أجهزة 
 125 �ملتحدة حيث ميلك  �لعربية  �لإم��ار�ت  �ل�شر�ف �لآيل يف دول��ة 
ف��رع��اً وم��ك��ات��ب ���ش��رف و�أك���رث م��ن 585 ج��ه��از ���ش��ر�ف �آيل لتوفري 
وُي�شنف  �لإم��ار�ت  �أنحاء دولة  خدمات م�شرفية متكاملة يف خمتلف 
بنك �أبوظبي �لوطني �شمن �لبنوك �ل�� 50 �لأكرث �أمانا يف �لعامل منذ 
عام 2009 وفقاً لقائمة جملة غلوبال فاينان�س و�لبنك �لأكرث �أماناً 

يف �ل�شرق �لأو�شط. 

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/267  تظلم جتاري  
�ىل �ملتظلم �شده / 1 -حممد جمعة ح�شن بوكتاره جمهول حمل �لقامة مبا 
�لوطني وميثله: عبد�لقادر ح�شني بخيت حديجان      �ملدعي /بنك �لحت��اد  �ن 
�ل�شادر يف  �لقر�ر  �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من  �لتظلم  �قام عليكم  قد 
و�لتعاب  و�م�شاريف  و�لر�شوم  جت��اري   2013/571 رق��م  عري�شة  على  �لم��ر 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/10/28 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة  
ch1.B.6 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 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/276  تظلم جتاري  
�ىل �ملتظلم �شده / 1 -بدر �حمد بالل حممد عبد�هلل �لكندي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /بنك �لحتاد �لوطني وميثله: عبد�لقادر ح�شني بخيت 
حديجان     قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر 
�ل�شادر يف �لمر على عري�شة جتاري رقم 2013/576   و�لر�شوم و�م�شاريف 
و�لتعاب وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/10/27 �ل�شاعة 8:00 �س 
بالقاعة  ch1.B.6 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 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

�لعنو�ن: م�شتودع  ��شم �ل�شركة: �سبيد لين ل�سناعة الرخام  )�س. ذ.م.م(. 
�لق�شي�س  �ل�شيد-  حممد  �ل�شيد  ها�شم  بو��شطة  دبي  حكومة  عقار�ت  ملك   1 رقم 
�ل�شناعية  �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 609930  رقم 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   1027546 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/10/2 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2013/10/2 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعني العاملية لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن: مكتب رقم 501 بناية �ملرجان- �لنهدة   
هاتف  2630678-04 فاك�س: 2630679-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/العاملية لتدقيق احل�سابات 
�ل��ن��ه��دة   ه��ات��ف  2630678-04 فاك�س:  �مل��رج��ان-  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م 501 بناية   
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  2630679-04   مبوجب هذ� 
مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية �سبيد لين ل�سناعة الرخام)�س. 
ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/10/02 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/10/02  وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية



املال والأعمال

14

الثالثاء  -   22  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10926
Tuesday   22    October   2013  -  Issue No   10926

ات�سالت ت�ستهل جيتك�س 2013 بطرح خدمة الإنرتنت 
الأ�سرع يف املنطقة من eLife ب�سرعة 500 ميغابت يف الثانية

•• دبي-الفجر: 

متا�شياً مع دورها كمزود ر�ئد خلدمات �لت�شالت يف �ملنطقة، �أعلنت �ت�شالت 
عن طرح خدمة �لإنرتنت �جلديدة ب�شرعة 500 ميغابت يف �لثانية، كجزء 
من خدمات �إي ليف ومت �لك�شف عن �خلدمة �جلديدة خالل �ليوم �لأول من 
�أكتوبر  20 و24  �أ�شبوع جيتك�س للتقنية، �لذي يقام يف دبي يف �لفرتة بني 
2013. ومن خالل �إطالق �خلدمة �جلديدة، تكون �ت�شالت قد حققت تفوقاً 

�شرعة  �أعلى  تقدمي  عرب  جديد�ً  تقنياً 
لالإنرتنت يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
عالوة على تعزيز مكانتها �لريادية يف 
�ل�شوق كاأف�شل مزود للحلول �لتقنية 
�جل��دي��دة  �ل�شرعة  وت��ت��وف��ر  �مل��ب��ت��ك��رة. 
و�لثالثية  �لثنائية  �ل��ب��اق��ات  لعمالء 
�أن  �ملنتظر  وم���ن   ، لي���ف  �إي  خل��دم��ة 
حتدث �خلدمة �جلديدة حتوًل كبري�ً 
�لإنرتنت،  �شبكة  ��شتخد�م  جتربة  يف 
ب�شرعة  �ل��و���ش��ول  �شتتيح  �أن��ه��ا  ح��ي��ث 
�أكرب �إىل �ملحتوى، و�لألعاب، ومقاطع 
�لفيديو، وو�شائل �لعالم �لجتماعية، 
و�لتحميل وغريه �لكثري. وقال ر��شد 
�خلدمات  رئي�س  نائب  �لعبار،  ماجد 
بالعمل  ملتزمة  �ت�شالت  �أن  �ملنزلية 
ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة �ح���ت���ي���اج���ات وت��ط��ل��ع��ات 

عمالئنا عرب تقدمي حلول وخدمات متطورة. ومع �إطالقنا لأحدث �ل�شرعات 
ل�شبكة �لإنرتنت، ن�شعى �إىل �إحد�ث ثورة يف جتربة ��شتخد�م عمالئنا ل�شبكة 
وتابع  وب��ث��ه   �ملحتوى  لتحميل  �شرعة  �أق�شى  �شمان  خ��الل  م��ن  �لإن��رتن��ت، 
�أن �لهدف من �إطالق �ل�شرعة �جلديدة ل يقت�شر فقط على  �لعبار قائاًل: 
حت�شني خدماتنا وتطوير جتربة �ل�شتخد�م �ملقدمة لعمالئنا، ولكن ميتد 
�أي�شاً ليكون عاماًل م�شهماً يف تطور جمالت �أخرى مثل �ملنازل �لذكية و�ملدن 
�لذكية و�لتي �شتحتاج ل�شرعات �ت�شال عالية و�شبكات توؤمن �لتدفق �ل�شريع 

و�لكثيف للبيانات و�ملعلومات. 

دمج �سوقي اأبوظبي ودبي املاليني ين�سئ اإحدى اأقوى اأ�سواق الأوراق يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
�أ�شو�ق  �أق��وى  �إح��دى  �أج��ل مرحلة ما قبل �لدمج و�شتكون فر�شة خللق  من 
�لأور�ق �ملاليه �لعاملة يف �ملنطقة وزيادة �لنمو �لإقت�شادى لدولة �لإمار�ت. 
�شوق  �إن�شاء  �إىل  �شيوؤدي  ودب��ي  �أبوظبي  �شوقي  دمج  �أن  �إىل  �لها�شمي  ولفت 
�مل�شتثمرين  من  مزيد�  ت�شتقطب  متنوعه  منتجات  من  ر�ئ��دة  مالية  �أور�ق 
�ملال �لإمار�تية �لأمر �لذي �شيكون له  ر�أ�س  و�لفر�س �لكبرية لتعزيز �شوق 
فو�ئد جمة لكل من �مل�شاهمني و�مل�شاركني فى �ل�شوق وبالتايل على �لإقت�شاد 
�لوطني. و�أ�شاف �أن �لإندماج يعمل على حت�شني �أد�ء �ل�شوق �ملالية �لإمار�تية 
�لأور�ق  �أ�شو�ق  بني  �أعلى  متميزة  مرتبة  على  �حل�شول  يف  �لدولة  وي�شاعد 
�ملالية �لإقليمية و�لدولية ويجذب كثري� من �مل�شتثمرين �ملحتملني خ�شو�شا 
�لأجانب منهم �إىل جانب �ملحافظ �لدولية. و�أ�شار �لها�شمي �إىل �أن عمليات 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �أور�ق ماليه موحدة يف  �شوق  �ملقرتح لإن�شاء  �لدمج 

�شيح�شلون على فو�ئد جمة من عملية �لدمج �ملقرتح من بينها �لإ�شتثمار يف 
كيان �أكرب ماليا وت�شغيليا ودعم �أد�ء �شعر �ل�شهم وزيادة ن�شبة توزيع �لأرباح. 
و�شدد �لها�شمي على �أن �لدمج �شيعمل على حت�شني بيئة �لتجارة حتت مظلة 
نظام جتاري و�حد ونظام و�حد للتخلي�س و�لت�شوية ويرفع م�شتوى �ملعايري 
�شوقي  يف  �ملتعاملني  �أن  و�أ���ش��اف  �ل��و���ش��اط��ة.  ل�شركات  �مل��ق��دم��ه  و�خل��دم��ات 
�أبوظبي ودبي �ملاليني �شي�شبحون �شركاء بعد �لدمج ولي�شو� متناف�شني وهذ� 
زعزعة  �لطريق على  ويقطع  �لأ�شهم  لتعامالت  �لتجارية  �لقيمة  يزيد من 
�لإ�شتقر�ر وتفتيت تاأثري �ملناف�شة �لر�هنة �إ�شافة �إىل �أن �لتبادلت �ل�شغرية 
ل جتذب حفيظة �إهتمام �مل�شتثمرين. يذكر �أن جمعية �لإمار�ت للمتد�ولني 
يف �لأ�شو�ق �ملالية تاأ�ش�شت يف نهاية عام 2011 و تعمل حتت مظلة �ملنظمة 

�لعاملية للمتد�ولني يف �لبور�شات �لعاملية �لتي تتخذ باري�س مقر� لها.

•• دبي-وام:

يف  للمتد�ولني  �لإم���ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لها�شمي  حممد  �أك��د 
�لأ�شو�ق �ملالية � ومقرها دبي � �أن دمج �شوقي �أبوظبي ودبي �ملاليني �شين�شيء 
و�ل�شرق  �خلليج  منطقة  يف  �لعاملة  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  �أ���ش��و�ق  �أق���وى  �إح���دى 
�لإم��ار�ت  �أنباء  �لها�شمي يف حو�ر مع وكالة  �أفريقيا. وقال  �لأو�شط و�شمال 
�أور�قها �ملالية �إىل  �أ�شو�ق  �أن و�شعت دولة �لإم��ار�ت نطاق  �إنه منذ  و�م �ليوم 
م�شتوى عاملي..فاإن ذلك قاد بدوره �إىل مناف�شة �أكرب تتطلب �أن يكون لديها 
�ل�شوق  و�أق��وى مع منتجات متطورة خلدمة ودعم  �أو�شع  �أور�ق ماليه  �شوق 
�ملالية �لرئي�شة يف دول��ة  �إث��ن��ني م��ن �لأ���ش��و�ق  �أن دم��ج  حمليا ودول��ي��ا. وب��ني 
�مل�شرتك  للتبادل  م�شتوى  �أعلى  �إدر�ج  �إىل  ي��وؤدي  �أن  �ملحتمل  من  �لإم���ار�ت 

�ملتحدة ميكن �مل�شتثمرين من ممار�شة �لأعمال �لتجارية من من�شة و�حدة 
و�لتعامل مع مورد و�حد مما ي�شاعد على بناء م�شد�قيه قوية لها يف �لأ�شو�ق 
�أن  �ملالية. ونوه باأن �لدمج ي�شاعد �شوقي دبي و�أبوظبي كال على حدة على 
و�ملوؤ�ش�شات  �لدولية  �لبور�شات  مع  �لتد�ول  خالل  �أف�شل  و�شعية  يف  يكونا 
�مل��ال��ي��ة �ل��دول��ي��ة ومي��ن��ح ف��ر���ش��ا ل��ه��م��ا ل���ش��ت��ك�����ش��اف �أ����ش���و�ق ج��دي��دة وج��ذب 
�لدمج  عمليات  ف��اإن  ل��ذ�  �آخرين  ��شرت�تيجني  و�شركاء  دوليني  م�شتثمرين 
حد  على  منهما  لكل  �إ�شافية  م��ي��ز�ت  و�شتوفر  متاما  م��ربرة  �ل�شوقني  ب��ني 
�شو�ء. وو�شف �لها�شمي عملية �لدمج �أنها قر�ر جتاري منا�شب لعدم وجود 
حاجة ل�شوقني من �لأور�ق �ملاليه يف �لدولة يعمالن يف نف�س �لن�شاط بينما 
�لت�شجيل  �إىل  �أو�شع ملحافظهم �لإ�شتثمارية  �مل�شتثمرون حاليا لإد�رة  يحتاج 
�أن م�شاهمي �شوقي دبي و�أبوظبي  يف �شوقني خمتلفني يف �لن�شاط. و�أو�شح 

خ�شي�شا  �ت�شالت  م��ن  م�شممة 
ل��ت��وف��ري ب��اق��ة ���ش��ام��ل��ة م��ن �مل��ز�ي��ا 
�مل��د�ر���س من  و�ل��وظ��ائ��ف لتمكني 
على  ومعاونتها  عملياتها  تعزيز 
ت��ع��اون��ي��ة حيث  ت��وف��ري بيئة ع��م��ل 
�مل�شاركة  �ملعلمني  �خلدمة  متكن 
مع �لطالب و�أول��ي��اء �لأم��ور نحو 
ون��اج��ح��ة  ف��ع��ال��ة  ت��ك��ام��ل��ي��ة  �إد�رة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. ويف خ��ت��ام  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
�لزيارة �أعرب �شمو ويل عهد دبي 
�شاهد من تقنيات  ملا  عن تقديره 
عر�شتها  وم���ب���ادر�ت  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
�لإمار�تية  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات 
�مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ع��ر���س �لأه����م من 
�شموه  متمنيا  �ملنطقة  يف  ن��وع��ه 
�مل�����ش��ارك��ني م���ن خمتلف  جل��م��ي��ع 
�لتوفيق  مزيد� من  �لعامل  �أنحاء 
يدعم  مب��ا  تخ�ش�شهم  جم���ال  يف 
م�����ش��رية �ل��ت��ط��ور �لإن�����ش��اين عرب 
حلول مبتكرة ت�شاهم يف مو�جهة 
�لو�قع  يفر�شها  �لتي  �لتحديات 
متكينا لالإن�شان من �قتحام �آفاق 
�أف�شل  غ��د  تنموية ج��دي��دة جت��اه 
ومب����ا ي���وؤم���ن ب��ي��ئ��ة ت�����ش��م��ن �شبل 
لالإن�شان  ومتهد  و�لرقي  �لتقدم 
و�لعلم  �ملعرفة  دروب  م��ن  م��زي��د� 
يف  �لز�وية  حجر  ميثالن  كونهما 

بناء �مل�شتقبل.

•• دبي-وام:

ز�ر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
لتقنية  ج��ي��ت��ك�����س  م��ع��ر���س  دب����ي 
�لتجاري  دبي  مركز  يف  �ملعلومات 
�ل���ع���امل���ي وت��ف��ق��د ���ش��م��وه �أج��ن��ح��ة 
�ل�����دول و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لدورة �لثالثة و�لثالثني للحدث 
�ل�����ش��ن��وي �لأ���ش��خ��م م��ن ن��وع��ه يف 
�ل�����ش��رق �لأو���ش��ط و�ل��ذي  منطقة 
�أكرث  مب�شاركة  �لعام  ه��ذ�  يحظى 
 130 م���ن  ���ش��رك��ة   3500 م���ن 
دولة. وتعرف �شمو ويل عهد دبي 
ر�ف��ق��ه خاللها  �ل��ت��ي  �ل���زي���ارة  يف 
م�����ع�����ايل حم����م����د ب������ن ع����ب����د �هلل 
�ل��ق��رق��اوي وزي���ر ����ش���وؤون جمل�س 
�ل�������وزر�ء وم���ع���ايل ح��م��ي��د حممد 
و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �لقطامي 
وعدد من روؤ�شاء ومدر�ء �لدو�ئر 
على  �مل�شوؤولني  وكبار  �حلكومية 
و�أح��دث  �ملعرو�شة  �لتقنيات  �أه��م 
�ل�����ع�����امل يف جم����ال  �أن����ت����ج����ه  م�����ا 
ومعاجلة  �لرقمية  �لتكنولوجيا 
وتبادل  وتخزين  وحلول  �لبيانات 
�لرقمية  و�لتطبيقات  �ملعلومات 
�مل�شتخدمة  تلك  ل�شيما  �ملختلفة 
يف ت���وف���ري �خل����دم����ات ل��ل��ج��م��ه��ور 

بني  �ملعلومات  وت��ب��ادل  بالت�شال 
ج��ه��از ن��ق��ال و�آخ����ر وي��ع��ت��رب �حل��ل 
�لأم���ث���ل �ل����ذي مي��ك��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�ل�����ش��رك��ات مب��خ��ت��ل��ف �أح��ج��ام��ه��ا 
م�����ن ر�����ش����د ������ش����ت����خ����د�م وت���دف���ق 
�ل���ب���ي���ان���ات يف �لأج����ه����زة �مل��ت�����ش��ل��ة 
و�أك���رث  �أ����ش���رع  وب�����ش��ك��ل  ب�شبكاتها 
دق������ة م����ا ي����دع����م ق����در�ت����ه����ا ع��ل��ى 
�لت�شال  عمليات  و�إمت��ام  تب�شيط 
�أك��رب  بفاعلية  �ملعلومات  وت��ب��ادل 
وبناء  �إد�رة  من  �ل�شركات  وميكن 
وتو�شيل تطبيقاتها ل�شرعة ت�شل 
�لتطبيقات  �أ���ش��ع��اف  خم�شة  �إىل 
على  �شموه  ت��ع��رف  كما  �مل��م��اث��ل��ة. 
خدمات �لرعاية �ل�شحية �لذكية 
�مل�شت�شفى  و�أه��م��ه��ا  �ت�����ش��الت  م��ن 
�لهاتف  ع��رب  �ل�شحة  و  �ل��رق��م��ي 
�ملتحرك و�لتي تعتمد على �جلمع 
�ل�شبكية  �ل��ف��ي��دي��و  �أج���ه���زة  ب���ني 
و�لأج������ه������زة �ل���ط���رف���ي���ة �ل��ط��ب��ي��ة 
وو�جهات �لرب�مج و خدمة حمرك 
�ل���ب���ح���ث �ل���ط���ب���ي م����ن �ت�������ش���الت 
�ل����د�ع����م����ة ل�������ش���رك���ات �ل���ت���اأم���ني 
�لطبية ومقدمي خدمات �لرعاية 
�ل�شحية للتو��شل مع عمالئهم. 
�شرح  �إىل  ك��ذل��ك  �شموه  و��شتمع 
وهي  �لذكي  �لتعليم  خدمة  حول 
حو�شبة  خدمات  بو�بة  عن  عبارة 

و��شتمع  �ملجالت.  خمتلف  �شمن 
�أهم �خلرب�ء  �إىل �شرح من  �شموه 
يف  �مل�����ش��ارك��ني  �لتنفيذيني  وك��ب��ار 
�مل��ع��ر���س ح���ول م�����ش��ت��ج��د�ت �شوق 
تنقية �ملعلومات يف منطقة �ل�شرق 
�لتقدير�ت  ت�شري  و�لتي  �لأو�شط 
�إىل توقع بلوغ حجم �لإنفاق فيه 
�إىل �أكرث من 192 مليار دولر يف 
�لعام 2013 بزيادة قدرها 5.5 
 2012 ب��ال��ع��ام  ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة 
موؤ�ش�شة  ل��ت��ق��دي��ر�ت  وف��ق��ا  وذل���ك 
غ����ارت����رن �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم���ال 
�لأب���ح���اث و�ل���در�����ش���ات يف �إ����ش���ارة 
�لقطاع  تنامي �لهتمام بهذ�  �إىل 

�حليوي.
وج��������ال ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ح���م���د�ن 
ب����ن حم���م���د ب���اأج���ن���ح���ة ج��ي��ت��ك�����س 
ح��ي��ث ت���ب���ادل �حل���دي���ث م���ع ك��ب��ار 
م�������ش���وؤويل �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ار���ش��ة 
�مل�شتجد�ت يف قطاع  �أح��دث  حول 
�حللول  ل�شيما  �ملعلومات  تقنية 
و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا 
تي�شري مترير �خلدمات للجمهور 
ب�شرعة ودقة عالية وذلك يف �إطار 
على  �ل��وق��وف  على  �شموه  حر�س 
�شاأنها دعم  �لتي من  �ل�شبل  كافة 
توجهات دبي ودولة �لإمار�ت نحو 
و�شول  �لإد�رة  يف  �ل��ذك��ي  �خل��ي��ار 

مثبتة بها وكذلك ت�شجيل مقاطع 
�ملالحة  تتيح خدمة  كما  �لفيديو 
ع��ل��ى خ���ر�ئ���ط �ل���ط���رق ل��ت��ح��دي��د 
�لدروب و�لجتاهات �أثناء �لقيادة 
ومي���ك���ن ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا �أي�������ش���ا يف 
ع��الوة  �لفورية  �لر�شائل  توجيه 
على ميز�ت �لبحث عن �ملعلومات 
تتميز  حيث  �ل�شوتية  و�لرتجمة 
�شهولة  ي��ت��ي��ح  ع�����ش��ري  بت�شميم 
ك��ام��ل��ة يف �ل����ش���ت���خ���د�م. وخ���الل 
�لزيارة تفقد �شمو ويل عهد دبي 
جناح موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالت�شالت 
�ت�����ش��الت و����ش��ت��م��ع ل�����ش��رح قدمه 
�ملهند�س �شالح عبد�هلل �لعبدويل 
للموؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
ح�����ول �خل�����دم�����ات و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�ت�����ش��الت مو�كبة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
و�ل�شريع  �ل�شامل  للتحول  منها 
�ل������ذي ت�����ش��ه��ده دول������ة �لإم��������ار�ت 
�لإد�رة  �ل��ذك��ي يف  �ل��ن��م��وذج  ن��ح��و 
�ل�شيخ  �شمو  و�ط��ل��ع  و�خل���دم���ات. 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ع��ل��ى ع���دد م��ن �خل��دم��ات 
تعني  �لتي  ح2ح  كخدمة  �لذكية 

�ل��ع��امل��ي��ة وتتمتع  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل 
ووجه   . �جل��ودة  م�شتويات  باأرقى 
�شموه �لدعوة �إىل كافة موؤ�ش�شات 
�لقطاع �حلكومي و�خلا�س يف دبي 
للتعاون يف حتقيق �لطموح �لكبري 
�ل��ذي ع��ربت عنه م��ب��ادرة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع��اه 
�هلل نحو حتويل دبي مدينة ذكية 
مت��ه��ي��د� ل��ت��ع��م��ي��م ه����ذه �ل��ت��ج��رب��ة 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���دول���ة يف 
م��رح��ل��ة لح��ق��ة وق���ال ���ش��م��وه: �إن 
�لذكية هو  �ملدينة  حتقيق من��وذج 
�أن تنفرد  جهد م�شرتك ل ميكن 
ب���ه ج��ه��ة دون غ���ريه���ا ف��اجل��م��ي��ع 
�ملتناغم  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  يف  �شريك 
مع نهج �لإم��ار�ت يف �ل�شعي قدما 
ت�شخري  �مل�شتقبل عرب  نحو  د�ئما 
�ملتاحة  و�مل��و�رد  �ملقومات  خمتلف 
و�����ش���ت���ح���د�ث �مل���زي���د م���ن �ل�����ش��ب��ل 
�إل��ي��ه  ن��ط��م��ح  م��ا  ب���اإجن���از  �لكفيلة 
م���ن جن���اح���ات ت��ع��م ب��اخل��ري على 
�شموه  م��ن��وه��ا  و�أم��ت��ن��ا  جمتمعنا 

�لأد�ء  ك��ف��اءة  م��ع��دلت  �أع��ل��ى  �إىل 
�ملتعاملني  ر�شا  م�شتويات  و�أرق��ى 
�ل��ق��ط��اع��ات. و�أع���رب  �شمن ك��اف��ة 
للم�شتوى  �رت���ي���اح���ه  ع���ن  ���ش��م��وه 
�مل����ت����ق����دم �ل���������ذي و�����ش����ل����ت �إل����ي����ه 
�لوطنية  و�ل�����ش��رك��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لعاملة يف جمال تقنية �ملعلومات 
بالريادة  �لإم���ار�ت  مت�شك  موؤكد� 
عنه  بديل  ل  ��شرت�تيجي  كخيار 
وقال : حتر�س دولة �لإم��ار�ت يف 
توفري  على  �مل�شتقبل  نحو  �شعيها 
�لبيئة �لد�عمة لالإبد�ع و�لبتكار 
�لوقت  و�أط��ره يف  كافة قو�لبه  يف 
�ل����ذي ي��ح��ظ��ى ف��ي��ه ق��ط��اع تقنية 
�ملعلومات باهتمام و�فر يف بالدنا 
�ملا�شية يف تعزيز بنيتها �لأ�شا�شية 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة مل���و�ك���ب���ة �ل������روؤى 
للبالد  �لعليا  للقيادة  �لطموحة 
نحو توفري �أرقى م�شتويات �لرفاه 
و�مل���ع���ي�������ش���ة �ل���ك���رمي���ة ل��ل��م��و�ط��ن 
و�مل��ق��ي��م و�ل���ز�ئ���ر ع��ل��ى ح��د ���ش��و�ء 
ع���رب ���ش��ب��ل م��ت��ن��وع��ة م���ن �أه��م��ه��ا 
ت��ي�����ش��ري وت�����ش��ري��ع وت����رية ت��ق��دمي 
تر�عي  �لتي  �حلكومية  �خلدمات 

�شيكون  �لطموح  �مل�شروع  ه��ذ�  �أن 
مهد� لأكرب �شر�كة من نوعها بني 
يدعم  مب��ا  �لقطاعني  موؤ�ش�شات 
ق����درة ب���الدن���ا ع��ل��ى �مل�����ش��ي ق��دم��ا 
�إىل  و���ش��ول  �ل��ع��امل��ي��ة  �ملناف�شة  يف 

�لرقم و�حد .
بالتعرف  �هتماما  �شموه  و�أب���دى 
�أحدث  على معلومات و�فية حول 
�ملعر�س  يف  �مل��ط��روح��ة  �لتقنيات 
و�لتي يظهر بع�شها للمرة �لأوىل 
وم����ن �أب����رزه����ا �ل���ن���ظ���ارة �ل��ذك��ي��ة 
ل�����ش��رك��ة غ���وغ���ل �ل���ع���امل���ي���ة ح��ي��ث 
حر�س �شموه على جتربة �لنظارة 
�لتي متثل طفرة جديدة يف ثورة 
�مل���ع���ل���وم���ات وت��ق��ن��ي��ة �لت�������ش���الت 
يف  ل��ه��ا  ظ���ه���ور  �أول  ويف  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لأو�شط حيث مل  �ل�شرق  منطقة 
يتم طرحها بعد ب�شفة جتارية يف 

�لأ�شو�ق.
بنظام  �جل��دي��دة  �ل��ن��ظ��ارة  وتعمل 
�لأو�م�������ر �ل�����ش��وت��ي��ة ح��ي��ث ت��ق��وم 
ب�������اأد�ء ب��ال��ع��دي��د م���ن �ل��وظ��ائ��ف 
�ل��ت��ق��اط �ل�شور  �ل��ف��وري��ة وم��ن��ه��ا 
�لفوتوغر�فية عرب عد�شة �شغرية 

حمدان بن حممد يتفقد معر�س جيتك�س

تركيب اأول دعامة من الهيكل الفولذي لبوابة العا�سمة اجلوية اجلديدة 

مطارات اأبوظبي حتقق اأول اإجنازاتها قبل املوعد املحدد
�سوق اأبوظبي واأمريكية 

ال�سارقة يوقعان مذكرة تفاهم
••اأبوظبي-وام:

�أبوظبي لالأور�ق �ملالية  وقع �شوق 
�ل�شارقة  يف  �لأمريكية  و�جلامعة 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل��ت��ن��ظ��ي��م ن����دو�ت 
�لكو�در  وتاأهيل  للجمهور  توعوية 
يف جم�����الت �ل���ش��ت��ث��م��ار و�إع������د�د 
ون�������ش���ر �ل����در������ش����ات �لأك����ادمي����ي����ة 
و�لبحوث �ملتعلقة ب�شوق ر�أ�س �ملال 
�إىل  �ملذكرة  تهدف  كما  �لدولة  يف 
�إع��د�د موؤ�شر ثقة �مل�شتثمر �ملحلي 
يف �شوق �ملال و�لقت�شاد ب�شكل عام 
�ملذكرة  وقع  دوري.  ب�شكل  لي�شدر 
يف م��ق��ر ���ش��وق �أب��وظ��ب��ي ل�����الأور�ق 
�لرئي�س  �لبلو�شي  �مل��ال��ي��ة..ر����ش��د 
وقعها  ل��ل�����ش��وق..ف��ي��م��ا  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لدكتور  �لأمريكية  �جلامعة  عن 
توما�س هوك�شتيتلر مدير �جلامعة 
بالوكالة..بح�شور ممثلني رفيعي 

�مل�شتوى من �جلانبني. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع��ل��ن��ت م���ط���ار�ت �أب���وظ���ب���ي �م�����س 
للهيكل  دع���ام���ة  �أول  ت��رك��ي��ب  ع���ن 
مبنى  ملجمع  �ل��ع��م��الق  �ل���ف���ولذي 
�مل�����ط�����ار �ل���رئ���ي�������ش���ي �جل�����دي�����د يف 
�أب���وظ���ب���ي، وذل�����ك خ����الل ف��ع��ال��ي��ة 
�مل�شروع  �ل�شركة يف موقع  نظمتها 
ل��الح��ت��ف��ال ب��اإجن��از ه���ذه �خل��ط��وة 
�ملهمة قبل �جلدول �لزمني �ملحدد، 
�ل��ق��اع��دة  بتجميع  خ��الل��ه��ا  ق��ام��ت 
عدد  بح�شور  للدعامة  �ل�شخمة 
كبري من قياد�ت �ل�شركة، وممثلي 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف �مل�����ش��روع، 

وح�شد من و�شائل �لإعالم.
وقال �شعادة علي ماجد �ملن�شوري، 
م���ط���ار�ت  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�أب�����وظ�����ب�����ي: ل���ق���د �أوك�����ل�����ت �إل���ي���ن���ا 
قيادتها  ظل  ويف  �أبوظبي  حكومة 
مبنى  تطوير  م�شوؤولية  �لر�شيدة 
م���ط���اٍر م�����ش��ت��د�م ومم���ي���ز لإم�����ارة 
تركيب  ب��دء  �ليوم  وُيعد  �أبوظبي. 
�ل����دع����ام����ات �لأ����ش���ا����ش���ي���ة ل��ل��ه��ي��ك��ل 
�ملتميزة  �أحد �لجن��از�ت  �لفولذي 
م�شريتها  �شمن  �أبوظبي  ملطار�ت 
للمطار�ت  حتتية  بنى  تطوير  يف 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وًى ع��امل��ي يف �أب��وظ��ب��ي، 
ويف حتقيق طموحها بتعزيز مكانة 
م���ط���ار �ل��ع��ا���ش��م��ة ك���ب���و�ب���ة ج��وي��ة 

�لتنفيذ  و���ش��الم��ة  دق����ة  ل�����ش��م��ان 
و�����ش���ت���ك���م���ال �مل�������ش���روع يف �ل���وق���ت 
�مل�����ح�����دد، ح���ي���ث ق����ام����ت �ل�����ش��رك��ة 
باحلجم  جتريبي  من��وذج  بتجميع 
ل���ل���دع���ام���ة يف م��وق��ع  �ل���ط���ب���ي���ع���ي 
من  بو�شوح  روؤي��ت��ه  �أمكن  �مل�شروع 
�ل���ط���ري���ق �ل�����ش��ري��ع �ل����ر�ب����ط بني 
و�أ���ش��ه��م تركيب  �أب��وظ��ب��ي ودب�����ي. 
�ل���ن���م���وذج �ل��ت��ج��ري��ب��ي يف مت��ك��ني 
م��ه��ن��د���ش��ي �مل�������ش���روع م���ن حم��اك��اة 
عملية �لرتكيب �حلقيقية و�شمان 
�ل��ك��ام��ل��ة وت��خ��ط��ي جميع  �ل���دق���ة 
�لتحديات �ملمكن مو�جهتها خالل 
عملية �لرتكيب �لفعلي للدعامة. 
وت���اأت���ي �ح��ت��ف��ال��ي��ة �جن����از ت��رك��ي��ب 
�لفولذي  �لأوىل للهيكل  �لدعامة 
م���ت���ز�م���ن���ًة م����ع �إط��������الق �ل���ه���وي���ة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة �جل���دي���دة ل���� م��ط��ار�ت 
�أب���وظ���ب���ي . وق����د ع��ل��ق دوغ���ال����س 
ق���ائ���اًل: يف ح���ني ت�����ش��ع��ى �ل�����ش��رك��ة 
ل���ت���ق���دمي جم���م���ع م���ب���ن���ى �مل���ط���ار 
�ل���رئ���ي�������ش���ي �جل������دي������د، �مل�������ش���روع 
ي�شع معايري�ً  بات  �لذي  �لعمالق 
جديدة يف قطاع �لطري�ن �لعاملي، 
لت�شبح  ن��ف�����ش��ه��ا  �ل�����ش��رك��ة  ط����ورت 
�أب��وظ��ب��ي وذل����ك ليكون  م���ط���ار�ت 
ل��ه��ا ه���وي���ة و�����ش���ح���ة ل��ه��ا �ل���ق���درة 
على جمار�ة �لنمو �لغري م�شبوق، 

و�ملتوقع خالل �ملرحلة �لقادمة. 

جزًء من 18 دعامة �شيتم تركيبها 
�ل��ف��ولذي  �لهيكل  ق��اع��دة  لت�شكل 
مل��ج��م��ع م��ب��ن��ى �مل����ط����ار �ل��رئ��ي�����ش��ي 
ت�شعة  �لقاعدة  و�شتحمل  �جلديد، 
�خل��ارج��ي  �ل�شقف  ت�شكل  �أق��و����س 
 180 حتى  متتد  و�ل��ت��ي  للمبنى، 
وت�شكل  ع��ر���س.  �أق�����ش��ى  يف  م����رت�ً 
�ل���دع���ام���ة �ل���ت���ي مت جت��م��ي��ع��ه��ا يف 
ب���امل���ائ���ة من   0.1 ح�����و�يل  �مل���وق���ع 
�ل��ف��ولذي  �لهيكل  حجم  �ج��م��ايل 

�لبالغ وزنه 85،000 طن.
وق��ام��ت م��ط��ار�ت �أب��وظ��ب��ي خ��الل 
بتنفيذ  �ملا�شية  �لقليلة  �لأ�شابيع 
قاعدة  لتجميع  جتريبية  مرحلة 
�لدعامة للهيكل �لفولذي للمبنى 
ق��ب��ل ع��م��ل��ي��ة �ل���رتك���ي���ب �ل��ف��ع��ل��ي، 

ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  دوج��ال���س، 
�أبوظبي : نحن فخورون  مطار�ت 
بتنفيذ هذه �خلطوة قبل �جلدول 
�لتز�منا  يوؤكد  ما  �ملحدد،  �لزمني 
�ملوعد  �مل�����ش��روع يف  ب��اإجن��از  �لكبري 
�ملو�شوعة.  �مليز�نية  و�شمن  �ملقرر 
و�أت���وج���ه ب��ال�����ش��ك��ر ل��ك��اف��ة �أع�����ش��اء 
جلهودهم  و�ل�شركاء  �لعمل  فريق 
�حلثيثة وكفاءتهم �لكبرية و�أد�ئهم 
�مل���ت���م���ّي���ز. وم����ن خ����الل �ح��ت��ف��ال��ن��ا 
فاإننا  �ملهمة  �خل��ط��وة  بهذه  �ل��ي��وم 
يف م���ط���ار�ت �أب��وظ��ب��ي ن��وؤك��د على 
و�فتتاح  بوعدنا  بالوفاء  �لتز�منا 
�لبو�بة �جلوية �جلديدة للعا�شمة 
 . 2017 17 يوليو  �أبوظبي يوم 
تركيبها  �لتي مت  �لدعامة  وت�شكل 

رئ��ي�����ش��ي��ة وم��رك��ز ط����ري�ن ر�ئ����د يف 
�لفر�شة  �أنتهز  �أن  و�أود  �ملنطقة. 
�ل��ع��م��ل  ف���ري���ق  �أ����ش���ك���ر  و�أن  �ل���ي���وم 
�مل�شرف.   �لإجن����از  ه��ذ�  على  ك��اف��ة 
وكانت مطار�ت �أبوظبي قد �أعلنت 
ي��ك��ون  �أن  �مل��ا���ش��ي  ���ش��ه��ر م��اي��و  يف 
للهيكل  دعامة  �أول  تركيب  موعد 
�أكتوبر   27 �لفولذي للمبنى يوم 
ب��دء عملية  �جل���اري، و�ل��ي��وم ياأتي 
�لرتكيب قبل �ملوعد �ملحدد ليكون 
�لعمل  ��شتمر�ر  على  موؤ�شر  خ��ري 
�ملتمّيز  �ل�شرت�تيجي  �مل�شروع  يف 
�أ�شخم م�شاريع تطوير  �لذي يعد 
وف��ق  �ل���دول���ة،  يف  �لتحتية  �لبنية 
خ��ط��ة �لجن������از �مل����ح����ددة لف��ت��ت��اح 
�ملبنى يف عام 2017. وعلق توين 

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ م����اك����ى 
في�شينت  كوتينو  فين�شيت 
كوتينو  - هندي �جلن�شية 
-ج��������������و�ز �������ش������ف������ره  رق�����م   
)2145155(    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/6768911

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �شهيل 
خري �حمد   - بنغالدي�س 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج�����و�ز ���ش��ف��ره  
    )780004( رق�����������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   056/1930301

فقدان جواز �سفرت
مو�شاماد  �مل��دع��و/  ف��ق��د  
�شوفيا م�شرف - بنغالدي�س 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج�����و�ز ���ش��ف��ره  
    )0898689( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/1053222

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ حم���م���د 
ج���ب���اد �ح���م���د حم���م���د ���ش��ان 
ب���ن���غ���الدي�������س  م��������ي��������اه    - 
�جلن�شية -جو�ز �شفره  رقم   
)1436430(    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   055/2357759

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل������دع������و/ خ��ل��ي��ف 
علي �ل��ده�����س     - �شوريا 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج�����و�ز ���ش��ف��ره  
رقم   )003239566(    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/3284549

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ ن����ادي����ه 
معمر �ل��دي��ن  - �جل��ز�ئ��ر 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج�����و�ز ���ش��ف��ره  
    )7373440( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/2131121

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل���������دع���������و/ حم���م���د 
�خ�����رت ح�����ش��ني ع���زي���ز �هلل - 
-ج��و�ز  �جلن�شية  بنغالدي�س 
�شفره  رق��م   )431276(    
ت�شليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده  م���ن 
�ىل �ق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 
م�شكور�ً      بنغالدي�س  �ل�شفارة 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ع���ن���ام �حل��ق 
ي��ا���ش��ني ع��ل��ي - ب��ن��غ��الدي�����س 
�جل���ن�������ش���ي���ة -ج���������و�ز ���ش��ف��ره  
رق��م )0591738(    من 
�ىل  ت�شليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده 
�ق���������رب م�����رك�����ز �����ش����رط����ة �و 
م�شكور�ً      بنغالدي�س  �ل�شفارة 

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ نينيج بت 
عابد تادين   - �ندوني�شية 
�شفرها   -ج���و�ز  �جلن�شية 
    )872275( رق�����������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/3194463
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�ي�شا على �عد�د مو��شفات قيا�شية 
على  �شرتكز  �حل��الل  للمن�شوجات 
منع دخول �أية منتجات �أو مكونات 
ت��خ��ال��ف �ل�����ش��ري��ع��ة �لإ���ش��الم��ي��ة يف 
�لرقابة  و�شبل  �ملن�شوجات  �شناعة 
�لدولية  �لأ�شو�ق  �أن  موؤكد�  عليها 
منظومة  ل��وج��ود  ما�شة  ح��اج��ة  يف 
�لقيا�شية  ل��ل��م��و����ش��ف��ات  متكاملة 
�حلالل يف ظل �لتقارير �لتي ت�شري 
و�إقليميا  عامليا  �لإقبال  تنامي  �إىل 
ع���ل���ى �مل���ن���ت���ج���ات �حل�������الل و����ش���ط 
�ملنتجات  �شوق  ي�شهد  ب��اأن  توقعات 
�حل�������الل من������و� م����ت����ز�ي����د�ً خ���الل 
�ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة حيث يقدر 
حجم �شوق �حلالل عاملياً باأكرث من 
7.33 تريليون درهم ) تريليوين 
ح�����ش��ة  ت�����ش��ك��ل  �أم����ري����ك����ي(  دولر 
�مل��ن��ت��ج��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �حل���الل منها 
ي��ق��رب  % ب���و�ق���ع   32.5 ح����و�يل 
م��ن 2.4 ت��ري��ل��ي��ون دره����م. وق��ال 

�ملو��شفات  رغ��م ح��د�ث��ة قطاع  �أن��ه 
�لتو�شع  وع��دم  �حل��الل  و�ملقايي�س 
�لعامل  دول  معظم  يف  �أن�شطته  يف 
�لم��ار�ت قطعت  �أن  �إل  �ل�شالمي 
ر��شخة  �أ�ش�س  لو�شع  كبري�  �شوطا 
لهذ� �لقطاع مما مكنها من حتقيق 
�لريادة عامليا يف هذ� �ملجال �لو�عد 
بنيان  يف  �أ�شا�شيا  رك��ن��ا  يعد  �ل���ذي 
�لقت�شاد �لإ�شالمي بكافة مكوناته 
�لإم�������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
منذ  �شعت  و�ملقايي�س  للمو��شفات 
عدة �شنو�ت لتخاذ خطو�ت عملية 
متكاملة  منظومة  لإي��ج��اد  فعالة 
للمنتجات  �لقيا�شية  للمو��شفات 
�حل����الل يف ق��ط��اع �لأغ���ذي���ة حيث 
�آف���اق  ف��ت��ح  �ىل  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  �شت�شفر 
و�لتطبيق  �لأف�شل  للفهم  جديدة 

�لأمثل ملعايري هذه �ملنتجات.
ت�شافر  �شرورة  على  �شعادته  و�أكد 
�جلهود لتوفري خمترب�ت حتليلية 

•• ابوظبي-الفجر: 

ك�شفت هيئة �لإمار�ت للمو��شفات 
و�مل����ق����اي����ي���������س م�����و�������ش�����ف�����ات ع��ن 
ت��ط��ور م���ر�ح���ل م��ب��ادرت��ه��ا ل��و���ش��ع 
�ملو��شفات  من  متكاملة  منظومة 
على  �حل��الل  للمنتجات  �لقيا�شية 
م�شتوى  وع��ل��ى  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى 
�ل���ع���امل �لإ����ش���الم���ي ب��ح��ي��ث ت��رك��ز 
يف �ل���وق���ت �حل���ا����ش���ر ع��ل��ى ث��الث��ة 
�لأغ��ذي��ة  ت�شمل  رئي�شية  قطاعات 
و�لعناية  �لتجميل  وم�شتح�شر�ت 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة و�مل���ن�������ش���وج���ات ح��ي��ث 
مت �إجن���از �مل�����ش��ود�ت �لأول��ي��ة لهذه 
�مل���و�����ش���ف���ات �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة ب��ج��ه��ود 
و�جلهات  مو��شفات  بني  م�شرتكة 
�مل��ع��ن��ي��ة ب��ال��دول��ة وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
مم��ث��ل��ي �ل�����دول �لأع�������ش���اء مبعهد 
�مل����و������ش����ف����ات و�مل����ع����اي����ري ل���ل���دول 
�لفقه  جممع  وممثلي  �لإ�شالمية 
�لإ�شالمي �لدويل �لتابعني ملنظمة 

�لتعاون �لإ�شالمي. 
وقال �شعادة �ملهند�س حممد �شالح 
بالوكالة  �لهيئة  ع��ام  مدير  ب��دري 
قطعت  �لإم�������ار�ت  �أن  م��و����ش��ف��ات 
�أول  ��شتكمال  ن��ح��و  ك��ب��ري�ً  ���ش��وط��ا 

م���ن���ظ���وم���ة م��ت��ك��ام��ل��ة مل���و�����ش���ف���ات 
�لغ�����ذي�����ة �حل�������الل وم���و�����ش���ف���ات 
و�لعناية  �لتجميل  م�شتح�شر�ت 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �حل�����الل ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
و�لت�شاور مع بقية �لدول �لأع�شاء 
يف م��ع��ه��د �مل���و�����ش���ف���ات و�مل���ع���اي���ري 
ل������ل������دول �ل�����ش����الم����ي����ة ل�������ش���م���ان 
�ل���ت���ط���ب���ي���ق �لأم�����ث�����ل ب�����ني ج��م��ي��ع 
�أع�شاء منظمة �لتعاون �ل�شالمي 
�لتجاري  �لتبادل  عملية  لت�شهيل 
للمنتجات �لغذ�ئية وم�شتح�شر�ت 
�ل��ت��ج��م��ي��ل �حل������الل ورف������ع درج����ة 
لهذه  �ل�����ش��ادرة  ب��ال�����ش��ه��اد�ت  �لثقة 

�ملنتجات.
�لتوجه  ه���ذ�  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
�شاحب  م��ب��ادرة  م��ع  متا�شياً  ي��اأت��ي 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي ، رع��اه 
�لدولة بقطاع  �قت�شاد  ، برفد  �هلل 

�لق���ت�������ش���اد �ل����ش���الم���ي وحت���وي���ل 
�إم�������ارة دب����ي �ىل ع��ا���ش��م��ة ع��امل��ي��ة 
لالقت�شاد �ل�شالمي، هذه �ملبادرة 
�لفريدة �أعطت دفعة كبرية جلهود 
�لبنية  لتوفري  �ل��ه��ادف��ة  �لإم����ار�ت 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��م��و����ش��ف��ات �حل���الل 
لي�س  �مل�شلمني  �مل�شتهلكني  حلماية 
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �مل��ح��ل��ي ف��ح�����ش��ب و 
�منا على �شعيد �لعامل �لإ�شالمي 
باأ�شره. وقال �شعادته �أنه بعد جناح 
�ل��ل��ج��ن��ت��ني �ل��ف��ن��ي��ت��ني �ل��ت��اب��ع��ت��ني 
للدول  و�ملعايري  �ملو��شفات  ملعهد 
�إجتماعاتهما  خ���الل  �ل���ش��الم��ي��ة 
�شهر  دب����ي يف  ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
لع��د�د  �لتو�شل  يف  �ملا�شي  مار�س 
م���ن���ظ���وم���ة م���ت���ك���ام���ل���ة ل���الغ���ذي���ة 
م�������ش���ودة لأول  �حل�����الل ولع�������د�د 
مل�شتح�شر�ت  ق��ي��ا���ش��ي��ة  م��و����ش��ف��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �حل����الل  �ل��ت��ج��م��ي��ل 
�ل��ع��امل �لإ���ش��الم��ي . ه���ذ� وجت��ري 

مكثفة  �ت�شالت  حالياً  مو��شفات 
�لقيا�شية  �مل��و����ش��ف��ات  ه��ذه  ل��رتى 
�ل�����ن�����ور ب�������ش���ي���غ���ت���ه���م���ا �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �ل�����دول �لأع�����ش��اء 
يف م��ع��ه��د �مل���و�����ش���ف���ات و�مل���ع���اي���ري 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �ل�شالمية  ل��ل��دول 
تهدف  �لقيا�شية  �مل��و����ش��ف��ات  ه��ذه 
موحدة  قيا�شية  متطلبات  لو�شع 
للمنتجات يف كال �لقطاعني �شمن 
�طار �ل�شريعة �ل�شالمية ومو�ئمة 
ب����ال����وق����ت ن���ف�������ش���ه ل���ل���م���و�����ش���ف���ات 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �ل��دول��ي��ة  �لقيا�شية 
ل�����ش��م��ان ���ش��ال���ش��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق من 
دول منظمة  �أع�����ش��اء  ج��م��ي��ع  ق��ب��ل 
�ل��ت��ع��اون �ل���ش��الم��ي . و�أو����ش���ح �أن 
دب���ي وب��ال��ت��ز�م��ن م��ع م��وؤمت��ر دب��ي 
ت�شتعد  �لغ��ذي��ة  ل�شالمة  �ل��ع��امل��ي 
�لر�بع  �لجتماع  ل�شت�شافة  حاليا 
�حل��الل  ل��الأغ��ذي��ة  �لفنية  للجنة 
�ل�شالمي  �لتعاون  ملنظمة  �لتابعة 

و�ل����ذي ت��ت��وىل �ل�����ش��ي��دة ف���رح على 
�ملو��شفات  �د�رة  �لزرعوين-مدير 
�ل��ف��رتة  يف  رئ��ا���ش��ت��ه  ت���ويل  بالهيئة 
�ملقبل  نوفمرب   17 حتى   16 من 
ل���ش��ت��ك��م��ال م��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل على 
موحدة  قيا�شية  مو��شفات  �إع���د�د 
ل��الأغ��ذي��ة �حل���الل وك���ل م��ا يتعلق 
ب��امل��ك��ون��ات و�مل�����و�د �لأول���ي���ة ون��ظ��ام 
�ع��ت��م��اد و����ش��د�ر ���ش��ه��اد�ت �حل��الل 
، و�ع�������د�د �دل�����ة �ل��ع��م��ل �خل��ا���ش��ة 
و�لرقابية  �لت�شنيعية  باملمار�شات 
ع��ل��ى �لغ���ذي���ة �حل�����الل و�ل��دل��ي��ل 

�مل�شور للذبح �حلالل .
وقال �أن هيئة �لإمار�ت للمو��شفات 
�عد�د  على  حاليا  تعمل  و�ملقايي�س 
�ول مو��شفة قيا�شية على م�شتوى 
�ل��������دول �ل���ع���رب���ي���ة مل�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت 
�لتجميل �حلالل و�لتي من �ملتوقع 
��شد�رها ر�شميا يف يناير 2014 . 
و�أ�شار �شعادته �إىل �أن �لهيئة �شتعمل 

متطورة متقدمة لفح�س �ملنتجات 
�حل������الل و�ل����ت����اأك����د م����ن م��ط��اب��ق��ة 
مكوناتها ومتطلباتها للمو��شفات 
�لقيا�شية �ملوحدة ملنتجات �حلالل 
بحيث تو�كب ما حتقق من �إجناز�ت 
تاأتي حتقيقا لروؤية  �ملجال  يف هذ� 
�لدولة يف �أن تكون يف موقع �شد�رة 
�ل���ع���امل ب��ح��ل��ول ع��ام  �أف�����ش��ل دول 
�أعلى  تطبيق  خ��الل  من   2021
كل  يف  و�ل�شالمة  �جل���ودة  معايري 
ما يخ�س �شحة و�شالمة �مل�شتهلك 
�ل�شالمية  �ل�شريعة  �ط���ار  �شمن 

�لغر�ء.

موا�سفات ت�سعى لو�سع منظومة متكاملة للموا�سفات القيا�سية للمنتجات احلالل حمليًا واإ�سالميًا

بدري : املنظومة تركز يف الوقت احلا�سر على 3 قطاعات رئي�سية 

توقيع مذكرة تفاهم بني �سركتني اإماراتية 
وماليزية خالل اليوم الأول من جيتك�س

وزير البيئة: الإمارات قطعت �سوطًا مهمًا نحو ا�ستدامة قطاع الطاقة
•• دبي -وام:

و�ملياه  �لبيئة  وزي��ر  بن فهد  �أحمد  ر��شد  �لدكتور  �أك��د معايل 
يف  مهما  �شوطا  �ملتحدة..قطعت  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن 
ذل��ك  يف  م�شتلهمة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ����ش��ت��د�م��ة  ن��ح��و  م�شاعيها 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤي���ة 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �لتي تدعو �إىل تنويع م�شادر 
�لعاملية  �لطاقة  �أ���ش��و�ق  يف  �لإم���ار�ت  خ��رب�ت  وتنمية  �لطاقة 
و�لرتقاء بدورها �لريادي كمركز عاملي للبحث و�لتطوير يف 
بيان �شحفي �شدر  وقال معاليه يف  �ملتجددة.  �لطاقة  جمال 
 22 يوم  ي�شادف  �ل��ذي  للطاقة  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  �م�س 
�لذي  للطاقة  �لعاملي  �ليوم  �أن  ع��ام  كل  من  �أكتوبر  �شهر  من 

�لهو�ء وتغري �ملناخ حيث متثل �ل�شتجابة �لفعالة لتغري �ملناخ 
و�ملخاطر �لبيئية �أحد �لتوجهات �لرئي�شية يف روؤية �لإمار�ت 
�لر�شيدة.  حلكومتنا  �ل�شرت�تيجية  �خلطط  ويف   2021
وق���ال �إن �ل�����وز�رة و���ش��ع��ت �ل��ع��دي��د م��ن �ل�����ش��و�ب��ط و�مل��ع��اي��ري 
�أن��و�ع  خمتلف  ع��ن  �لناجتة  �ل��ه��و�ء  ملوثات  بخف�س  �ملتعلقة 
حماية  ق��ان��ون  ت�شمنها  �لطاقة  قطاع  بينها  وم��ن  �لأن�شطة 
�لبيئة وتنميتها ونظام حماية �لهو�ء من �لتلوث..م�شري� �إىل 
�أن �ل��وز�رة تعكف يف �لوقت �حلايل على و�شع م�شروع قانون 

�حتادي لرت�شيد ��شتهالك �لطاقة و�ملياه. 
�أ���ش��درت  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت  هيئة  �أن  و�أ���ش��اف 
�مل��و����ش��ف��ات  �ل������وز�رة �شل�شلة م���ن  و�ل���ت���ع���اون م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لقيا�شية �لوطنية من بينها �عتماد مو��شفات �أجهزة �لتكييف 

كان لالإمار�ت �شرف �لإع��الن عن تخ�شي�شه يف دبي يف �لعام 
�ل��دويل  �ملجتمع  �ل��ت��ز�م  لتاأكيد  مهمة  منا�شبة  ميثل  �ملا�شي 
مببادرة �لأمم �ملتحدة �لطاقة �مل�شتد�مة للجميع بحلول عام 
2030 معترب� �أن وجود حو�يل 2 ر1 مليار �إن�شان يف �لعامل 
�إن�����ش��ان حم��روم��ون  مليار  ر2   8 و  �لكهرباء  م��ن  حم��روم��ون 
�ل��دول  يف  جلهم  منزيل  كوقود  �حلديثة  �لطاقة  م�شادر  من 
�لنامية يلقي �أعباء ثقيلة على �ملجتمع �لدويل خا�شة يف ظل 
�لتز�يد �ل�شكاين �مل�شتمر وتفاقم ظاهرة تغري �ملناخ. و�أ�شار �بن 
�خت�شا�شها يف  و�ملياه بحكم  �لبيئة  وز�رة  �هتمام  �أن  �إىل  فهد 
هذ� �ملجال يرتكز على تعزيز كفاءة ��شتخد�م �لطاقة وتر�شيد 
عن  �لناجمة  �ل�شلبية  �ل��ت��اأث��ري�ت  خف�س  بهدف  ��شتهالكها 
بتلوث  �ل�شلة  �شيما ذ�ت  �لطاقة ل  ملو�رد  �ملفرط  �ل�شتهالك 

مبا يتما�شى وكفاءة ��شتخد�م �لطاقة بنظام �لنجوم و�عتماد 
و�لنظام  للطاقة  �مل��ر���ش��دة  �لكهربائية  �لأج��ه��زة  م��و����ش��ف��ات 
جانب  و�إىل  �أن��ه  معاليه  و�أو���ش��ح   . �لإ���ش��اءة  ملعايري  �لوطني 
�أطلقت �لوز�رة خالل �ل�شنو�ت  �ل�شو�بط و�ملعايري �لقانونية 
مع  بالتز�من  وذل���ك  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  مهمة  جمموعة  �ملا�شية 
�لدولة  �أطلقتها  �لتي  و�لطموحة  �ل��ر�ئ��دة  �مل��ب��ادرة  جمموعة 
على  منها  �أ�شري  �لطاقة  لقطاع  �ل�شلبية  �لتاأثري�ت  خلف�س 
 2007 ع���ام  يف  �لبيئية  �لب�شمة  م��ب��ادرة  �إىل  �مل��ث��ال  �شبيل 
لت�شبح �لإمار�ت ثالث دولة يف �لعامل تتبنى هذ� �لتوجه بعد 
�لبيئية هي  �لب�شمة  �أن مبادرة  �إىل  و�أ�شار  و�ليابان.  �شوي�شر� 
مبادرة م�شرتكة بني وز�رة �لبيئة و�ملياه وهيئة �لبيئة �أبوظبي 
�ل�شندوق  مع  بالتعاون  �لفطرية  للحياة  �لإم���ار�ت  وجمعية 

••  دبي-الفجر:

������ش����ت����م����ر�ر�ً ل���ف���ع���ال���ي���ات م���وؤمت���ر 
د�تاماتك�س جيتك�س �ملنعقد بفندق 
دو����ش���ي���ت ث�����اين ب���دب���ي ب��اع��ت��ب��اره 
�مللتقى �ل�ّشنوي بال�شوق �لمار�تية 
خل�����رب�ء ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات 
و�لت�������ش���الت ب��ال�����ش��رق �لأو����ش���ط 
و�ل������ذي ن��اق�����س يف ي���وم���ه �ل��ث��اين 
ع����دد م���ن �مل����ح����اور و�مل���و����ش���وغ���ات 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  و�أبرزها 
يف جم����ال �حل��و���ش��ب��ة �ل�����ش��ح��اب��ي��ة 
وحت���ق���ي���ق �أه����������د�ف �ل����ش���ت���د�م���ة 
�ل���ب���ي���ئ���ي���ة، و�حل���و����ش���ب���ة �ل��غ��ي��م��ي��ة 
وغ�����ريه�����ا م�����ن �مل����و������ش����ي����ع �ل���ت���ي 
ت��ت��ن��ا���ش��ب م����ع �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�مل�شتقبلية �لناجحة لتطوير حلول 
�ملعلومات  تكنولوجيا  وتطبيقات 

من  �لقادم  �جليل  فيها  �أ�شتعر�س 
�حلكومية  �لإلكرتونية  �خلدمات 
وت����ط����ب����ي����ق����ات ف���ح�������س وحت���ل���ي���ل 
وذلك  �لكبرية  و�لبيانات  �لأعمال 

ع��ل��ى ه���ذه �ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��ع��م��ل ب�شكل 
وثيق مع �شركة �إن�شباير �شوليو�شنز 
�أن��ه  معترب�  �لإم����ار�ت  �شوق  خلدمة 
�ل�شركة  �أ�شتطاعت  �ل�شر�كة  ب��ه��ذه 

�حل�شول على �ل�شريك �ملنا�شب .

و�لت�شالت يف �ملوؤّ�ّش�شات. و��شتهل 
جل�شات �ليوم �لثاين �ل�شيد �أحمد 
 Sky ع���ام���ر �مل����دي����ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي
عمل  ب��ورق��ة   Computing
حول ��شرت�تيجيات بناء �حلو�شبة 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لغيمية 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  تناولت 
�ل��غ��ي��م��ي��ة  يف جم������ال �حل���و����ش���ب���ة 
�لبيانات،  وتخزين  �إد�رة  و�شيا�شة 
و��شرت�تيجيات �إد�رة وتوزيع بيئات 
تكنولوجيا �ملعلومات �ملختلفة، كما 
تناولت �إد�رة �لبيانات يف �حلو�شبة 
وتطبيقاتها  �حل��ك��وم��ي��ة  �لغيمية 
�ملعتمدة  �ملفتوحة  �لأمنة،و�مل�شادر 
على تطبيقات �لربجميات �حلرة. 
ف���د�ر�ت حول  �لثانية  �ل��ورق��ة  �أم��ا 
�ل���ت���ح���دّي���ات �ل���ت���ي ُت���و�ج���ه م����در�ء 

•• دبي-وام:

وقعت �شركة نظم كروز جي بي �إ�س 
للحلول بدبي و�شركة كروز جي بي 
�إ�س �ملاليزية �تفاقية تفاهم يف �ليوم 
�لأول من فعاليات معر�س جيتك�س 
لعام 2013 وذلك يف �جلناح �ملاليزي 
ب��ح�����ش��ور ����ش���ع���ادة ح���م���د ف�����ش��ل ب��ن 
�لعام ملاليزيا  �لقن�شل  �شم�س �لدين 
�لتجاري  �لقن�شل  و���ش��ع��ادة  دب��ي  يف 
�مل���ال���ي���زي ل�����دى �لإم����������ار�ت حم��م��د 
م�����ش��ط��ف��ي ع��ب��د �ل��ع��زي��ز ومب��وج��ب 
كروز  نظم  �شركة  تعيني  �لتفاق مت 
يف  �شيربجايا  مبدينة  �إ����س  ب��ي  ج��ي 
و�حللول  للخدمات  كموزع  ماليزيا 
�لتكنولوجيا من قبل �شركة �إن�شباير 
�شوليو�شنز جي وتقدر ن�شبة �لتعاون 
�ل��وق��ت �حل���ايل يف دول��ة  �ملحتمل يف 

يف  �لتنفيذيني  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
يف  �لكبرية  �لبيانات  و�إد�رة  حتليل 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة م��ن خ��الل 
�لذكية،  و�لهو�تف  �لبيانات  مركز 

دولر  مليون   1.7 بنحو  �لإم����ار�ت 
�أع���و�م.  خم�شة  م���د�ر  على  �أم��ري��ك��ي 
د�تو  �إب��ن عي�شى بن  ق��ال  من جانبه 
نظم  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �آدم 
�إ���س ي�شرفنا ح�شولنا  ك��روز جي بي 

من خالل �لفر�س �لتي يوفرها �لفر�ن�شايز لهم. و�أكد حممد هالل �ملهريي 
�إطار  يف  �لعاملي جاء  �لفر�ن�شايز  موؤمتر  تنظيم  �أن  �أبوظبي  عام غرفة  مدير 
�لآل��ي��ات وت��وف��ري بيئة  �ل��ن��وع م��ن �لأن�شطة و  �ل��غ��رف��ة لتطوير ودع���م  ج��ه��ود 
�ل�شتثمار و�لأعمال �لالزمة و�لتجارية �لتي حتقق له �لنجاح و�لتوعية ون�شر 
�ملحلي  �مل�شتثمر  حقوق  وحفظ  �ليجابيات  وتعزيز  به  يتعلق  ما  بكل  �ملعرفة 
.. لفتا �ىل  �شليمة  �أ�شاليب وممار�شات غري  �أي  �لفر�ن�شايز وحمايته من  يف 
�أن �ملوؤمتر �شيغطي عدد� من �جلو�نب �لهامة و�ملتعلقة بالعقود و�ملنازعات يف 
نظام �لفر�ن�شايز لإعطاء �مل�شتثمر فكرة عن ما يجب �أن يهتم به وما يحتاجه 
�ملتز�يدة  �لأه��م��ي��ة  �إىل  �مل��ه��ريي  و�أ���ش��ار  ون��اج��ح��ة.  م�شتقرة  ع��الق��ات  ل�شمان 
للفر�ن�شايز باعتباره �أحد �لو�شائل �لهامة لدعم وتطوير �مل�شروعات �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة وتوفري قطاعات وجمالت جديدة لال�شتثمار �أمام �ل�شباب ورو�د 
�لأعمال حيث يعمل �لنظام على �إيجاد فر�س عمل وم�شروعات �شغرية ناجحة 
وتقدمي �خلرب�ت �لفنية و�ملهار�ت �لإد�رية �ملتطورة ويوفر �لنظام كذلك �آلية 
و�لتمويل  �لت�شغيل  من  ب��دء�  كافة  �لتجارية  �جلو�نب  تغطي  متكاملة  عمل 
�ملالية و�ملبيعات و �لت�شويق و�لتدريب وكلها عو�مل ت�شهم يف �إجناح  و�لأم��ور 
و�لأ�شا�شي لغرفة  �لرئي�شي  �لهدف  �لفر�ن�شايز ويتمثل  و��شتمر�ر م�شروعات 
�أبوظبي من ور�ء تنظيم �ملوؤمتر يف ت�شجيع رو�د �لأعمال �لإمار�تيني للدخول 
و�ل�شتفادة من م�شاريع �لفر�ن�شايز ون�شر �لوعي به كاأد�ء لتنمية �ل�شتثمار 
�لأجنبية  �ل�شركات  بني  ناجحة  مبادر�ت  لإيجاد  �لفر�س  وتوفري  و�لأع��م��ال 

ورو�د �لأعمال �ملو�طنني و�أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة.

•• اأبوظبي-وام:

مبوؤمتر  بامل�شاركة  رغبتها  �لدولية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من  �لعديد  �أب��دت 
و7   6 يف  �أب��وظ��ب��ي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  تنظمه  �ل��ذي  �لعاملي  �لفر�ن�شايز 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من  وموؤ�ش�شات  �شركات  و�أك���دت  �ملقبل  نوفمرب 
وفرن�شا و�أملانيا وكوريا �جلنوبية وماليزيا وم�شر م�شاركتها يف �أعمال �ملوؤمتر 
�إمارة  وجل�شات عمله وفعالياته حيث يحظى �ملوؤمتر وهو �لأول من نوعه يف 
�أبوظبي باإهتمام عدد كبري من رو�بط وجمعيات �لفر�ن�شايز يف خمتلف دول 
�لعامل. وياأتي تنظيم �ملوؤمتر يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها �لغرفة لتعزيز دور 
مميزة  فر�س  وتوفري  �لإم��ارة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  عملية  يف  �لفر�ن�شايز 
لرو�د �لأعمال �ملو�طنني لال�شتثمار يف �لعديد من �لقطاعات و�ملجالت كما 
�شيتم خالل فرتة �نعقاد �ملوؤمتر ..تنظيم معر�س كتالوجات خا�س لعدد كبري 
من �ل�شركات �مل�شاركة. و�شيوفر �ملوؤمتر فر�شة مميزة لرو�د ورجال �لأعمال 
جمال  يف  �ملمار�شات  و�أف�شل  و�خل��رب�ت  �ملعلومات  من  لال�شتفادة  �ملو�طنني 
�لفر�ن�شايز مبا ي�شهم يف �إجناح م�شروعاتهم وتوفري متطلبات ��شتمر�ر هذه 
�مل�شروعات كافة. كما �شيت�شمن �ملوؤمتر حما�شر�ت وجل�شات عمل تركز على 
كيفية �لبدء يف تاأ�شي�س م�شروع فر�ن�شايز وحتديد نوعيته و�لفئات �مل�شتهدفة 
و�أ�ش�س در��شة جدوى �لفر�ن�شايز و�لآلية و�لإجر�ء�ت �خلا�شة به من عمليات 
متويل وت�شويق وعقود وغريها من �ملو��شيع ذ�ت �لأهمية و�ل�شلة به مبا ي�شهم 
و�ل�شتثماري  �لتجاري  �لعمل  �لإنخر�ط يف  على  �ملو�طنني  وت�شجيع  دعم  يف 

يف حم��اول��ة للك�شف ع��ن �لأمن��اط 
�خل���ف���ي���ة، ك���م���ا ����ش��ت��ع��ر���س ع��ام��ر 
�لذكية،  �لنقالة،�لهو�تف  �لهو�تف 
�لأج�����ه�����زة �ل���ل���وح���ي���ة و�مل��ح��م��ول��ة 
وم��و�ق��ع �لن���رتن���ت، وك��ي��ف ميكن 
تطوير �جليل �لقادم من �خلدمات 
وع�شر  يتما�شى  مبا  �لإلكرتونية 
�ل���ه���و�ت���ف �ل���ذك���ي���ة ووج���ه���ة نظر 
ك����ل م����ن �مل�����و�ط�����ن و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
د�ر�ت  بينما  ذل���ك.  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
ورقة عمل ب�ّشام عبد �هلل �خلر��شي 
�ل����رئ����ي���������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ش��رك��ة 
ح���ل���ول �خل������رب�ء ل��الإ���ش��ت�����ش��ار�ت) 
ح��ول   ES Consulting(
�إ�شرت�تيجية �إد�رة �جليل �لر�بع من 
و�لإت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
يف �مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة وق��ط��اع 

�لأعمال.

موؤمت�ر داتاماتك�س جيتك�س ُيناق�س اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال احلو�سبة الغيمية

اإقبال كبري من ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملية على امل�ساركة مبوؤمتر الفران�سايز يف اأبوظبي

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/7/22م   �ملودعة حتت رقم: 176892 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م: فا�شون �شتيتمنت�س جي �م بي �ت�س 
 وعنو�نه:هرِنُبل�شرت��شيه 4، 3065 بوليجني، �شوي�شر� 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
يف  �ل���و�ردة  غ��ري  بها  مطلية  �أو  نفي�شة  م��ع��ادن  م��ن  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  وك��ل  �لنفي�شة  �مل��ع��ادن 
متائم  �لدقيقة؛  �لوقت  قيا�س  و�أدو�ت  �لوقت  قيا�س  �أدو�ت  �لكرمية؛  و�لأح��ج��ار  �ملجوهر�ت  �أخ��رى؛  فئات 
)جموهر�ت(؛  خو�مت  )جموهر�ت(؛  �شال�شل  )جموهر�ت(؛  خالخيل  )جموهر�ت(؛  �أ�شاور  )جموهر�ت(؛ 
دبابي�س  )جم��وه��ر�ت(؛  قالئد  )جم��وه��ر�ت(؛  للزينة  دبابي�س  )جم��وه��ر�ت(؛  حلي  )جم��وه��ر�ت(؛  لآيلء 
)جموهر�ت(؛ �أقر�ط؛ حلقات للمفاتيح؛ �شيور �ل�شاعات؛ �شال�شل لل�شاعات؛ علب ل�شاعات �حلائط و�شاعات 
�جليب و�حلائط؛ جموهر�ت مقلدة )جموهر�ت غري ثمينة(؛ �أحجار �شبه كرمية؛ زمامات )مر�بط( لأكمام 

�لقم�شان؛ �شاعات �ليد.
 �لو�ق�عة بالفئة:  14 

يف  مو�شح  هو  كما  مميز  بخط  مكتوبة   "SYL"لالتينية� �لأح���رف  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
�ل�شكل �ملرفق بالطلب.

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 181057        بتاريخ :23/ 10/  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة   �شينور�س �لتجارية  )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نه: �س  ب: 1266 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لن�شيج  �آغطية من  �آقم�شة، من�شوجات قطنية،  �شر��شف،  �آعطية لالآ�شرة،  �لآ�شرة،  بطانيات لالآ�شرة، لو�زم 
لالأثاث، �آغطية للو�شائد، �آغطية للمخد�ت، �شتائر لالآبو�ب، �آقم�شة، �آقم�شة لال�شتخد�م يف �لن�شيج، �غطية 
للفر�س، نامو�شيات، �أقم�شة من ن�شيج غري حمبوك، �أكيا�س للمخد�ت، حلاف، �أكيا�س للنوم، �غطية للمو�ئد، 

خممل. مطرز�ت من �لن�شيج  تعلق علي �جلدر�ن، �أقم�شة �شوفية، . �لو�قعة �شمن �لفئة24.
�لو�ق�عة بالفئة: 24

و�إىل جانبها  �لأ�شود  وباللون  �لالتينية  باللغة  senoures مكتوبة  كلمة  �لعالمة:هي عبارة عن  و�شف 
�لأي�شر يوجد ثالثة هاللت مت�شلة مع بع�شها �لبع�س باللون �لأ�شود مع �شهم �شغري خارج من �أعلى �ل�شهم 

�لأول.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173066         بتاريخ :   2012/05/03 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: فانيام بيدياكال �شيد على كوتى 

وعنو�نه: �س  ب: 97212 ،دبي �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أجهزة  حا�شوب،ميكروفونات،  �أجهزة  كهربائية،  كبالت  �ملحور،  كبالت متحدة  هو�ئيات،  عد�شات م�شخمة، 
و�ًلت �شرب �لأعماق، �شماعات هو�تف، �شترييوهات �شخ�شية، هو�تف حممولة، �أجهزة تلفزيون. يف �لفئة9.

�لو�ق�عة بالفئة:9
و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة SUPERLUX مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود وبخلفية 

�لأزرق وتوجد حتتها خط طويل.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/4/8م   �ملودعة حتت رقم: 171742 
 با�ش��م: فيوت�شر بال�شت لل�شناعات ذ.م.م 

وعنو�نه:�مل�شفح �يكاد 1 ، �س.ب: 133448 ، هاتف: 025509998 ، فاك�س: 025509995
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

 �شناعة �كو�ب وعبو�ت وعلب بال�شتيكية �شناعة �لغطية �لبال�شتيكية 
 �لو�ق�عة بالفئة:  40 

و�شف �لعالمة:  ترمز �لعالمة �لتجارية �ىل مربع مائل على خلفية بي�شاء بد�خله �ربعة ��شالع خمروطية 
�لربتقايل وعلى �جلانب �لمين  باللون  �لزرق و�لخ��رى  باللون  و�ثنتني  دو�ئ��ر  �شكل  �ل�شكل منقطة على 

للعالمة تكتب كلمة بالالتينية )FUTURE PET( وتكتب باللون �ل�شود.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�س. علي عياد وعلي �خلمريي للتجارة �لعامة ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51141
با�ش��م :�س. علي عياد وعلي �خلمريي للتجارة �لعامة ذ.م.م  
وعنو�نه :دبي ، �س.ب: 90157 ، ديرة ، تليفون : 042733760

و�مل�شجلة حتت رقم : )51141(  بتاريخ:2003/11/9 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف : / /   وحتى تاريخ : / / 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1000 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
�لو�شط  �ل�شرق  �آبل  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لتجاري  �بوظبي  مدعي/بنك 
للمقاولت �لعامة ذ.م.م وميثلها �ل�شريك �ملدير/ يعقوب بور �يل بور �يل بري�ن و�خرون �جلن�شية: 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �حلجز �لتحفظي 4587620 درهم �ملطلوب �عالنه/
�شامل ر��شد حممد  ر��شد �لنعيمي ب�شفته �شريك بكال �ل�شركتني �ملدعى عليهما �لوىل و�لثانية 
وقر�ر  �لدعوى  وب�شحيفة  بالن�شر)  عنو�نه:  �لمار�ت      �جلن�شية:  ر��شماليها  بقدر ح�شته يف 
�حالة �لدعوى للمر�فعة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/10/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
نهيان   �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة 
�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  2013/10/02

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1000 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
�لو�شط  �ل�شرق  �آبل  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لتجاري  �بوظبي  مدعي/بنك 
و�خرون  بري�ن  �يل  بور  �يل  بور  يعقوب  �ملدير/  �ل�شريك  وميثلها  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
درهم   4587620 �لتحفظي  �حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�ملطلوب �عالنه/يعقوب بور�يل �يل بور �يل بري�ن ب�شفته كفيل مت�شامن و�شامن لل�شركة �ملدعى 
باأ�شل �ل�شحيفة و�عادة �لدعوى  بالن�شر  �عادة  بالن�شر)  �لهند عنو�نه:  عليها �لوىل �جلن�شية: 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث    ) للمر�فعة  
2013/10/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�خلام�شة ب� 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  2013/10/02

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/869 جت كل- م ت- ب-اأظ

�ملحريبي  �مل�شعود  حممد  بن  عبد�هلل  ملالكها/  �جلاهزة  �ل�شخور  حماجر  مدعي/موؤ�ش�شة 
�شارة  �ل�شيدة  متثلها  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بيالري  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت    �جلن�شية: 
عبد�هلل �حمد حممد عبد�هلل و�خرون �جلن�شية: �لمارت    مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد 3925000 
�عالنه/�شاجنيف  �ملطلوب  درهم    30000000 تعوي�س   + درهم  مالية75459183  مطالبة  درهم+ 
ريدى ب�شخ�شة وب�شفتها �حد �ل�شركاء يف �شركة بيالري للتجارة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لهند  
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/10/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�خلام�شة ب� 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  2013/10/02

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/869 جت كل- م ت- ب-اأظ

�ملحريبي  �مل�شعود  حممد  بن  عبد�هلل  ملالكها/  �جلاهزة  �ل�شخور  حماجر  مدعي/موؤ�ش�شة 
�شارة  �ل�شيدة  متثلها  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بيالري  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
عبد�هلل �حمد حممد عبد�هلل و�خرون �جلن�شية: �لمارت    مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد 3925000 
درهم+ مطالبة مالية75459183 درهم + تعوي�س 30000000 درهم  �ملطلوب �عالنه/�شرينيفا�س 
كوىل ب�شخ�شه وب�شفتها �حد �ل�شركاء يف �شركة بيالري للتجارة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لهند   
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/10/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�خلام�شة ب� 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  2013/10/02

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/869 جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة حماجر �ل�شخور �جلاهزة ملالكها/ عبد�هلل بن حممد �مل�شعود �ملحريبي �جلن�شية: 
�شارة عبد�هلل �حمد  �ل�شيدة  �لعامة ذ.م.م متثلها  �لمار�ت مدعي عليه: �شركة بيالري للتجارة 
حممد عبد�هلل و�خرون �جلن�شية: �لمارت مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد 3925000 درهم+ مطالبة 
ب�شخ�شه  �شينغ  �عالنه/فيجاي  �ملطلوب  درهم    30000000 تعوي�س   + درهم  مالية75459183 
وب�شفتها �حد �ل�شركاء يف �شركة بيالري للتجارة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لهند  عنو�نه: بالن�شر  
 2013/10/27 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� 
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  2013/10/02

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
       اعاد ة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/325 عم كل- م ع- ب-اأظ

مدعي/�شيامنار�يان بانديي �شرت�م �جلن�شية: �لهند مدعي عليه: عرب �حلقول 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لن�شاء�ت  للطاقة 
�ملطلوب �عالنه/ عرب �حلقول للطاقة و�لن�شاء�ت �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/10/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة 
حممد بن ز�يد  �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  2013/9/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
       اعاد ة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1802 عم جز- م ع- ب-اأظ

�شيد  عليه: حممود  بنغالدي�س  مدعي  �جلن�شية:  مياه  فول  �لمني  مدعي/حممد 
�شيد لعمال �ل�شباغ و�لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ حممود �شيد �شيد لعمال �ل�شباغ و�لبال�شرت �جلن�شية: 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت   
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/27 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
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  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/240 عم كل- م ع- ب-اأظ

��شرت  �شركة  عليه:  مدعي  �لفلبني   �جلن�شية:  فيزيتا  طوري�س  مدعي/�يلبري 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �يه  بيه  ��س  مبيانتي  تريمو�  ��شو�شيت 
��س  ��شو�شيت تريمو� مبيانتي  ��شرت  م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �شركة 
بيه �يه �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/10/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  �لكائنة مبدنية حممد   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2579 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/�بو بكر رفيع �لدين �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �حللم �لذهبي 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
�ملطلوب �عالنه/  �حللم �لذهبي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ل�شاعة  فانت مكلف باحل�شور  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/10/27 موعد� 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/01
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2607 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/عماد �حمد �شبري  �حمد زكي �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: �لعتبار 
خلدمات �لطباعة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
�ملطلوب �عالنه/  �لعتبار خلدمات �لطباعة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ل�شاعة  فانت مكلف باحل�شور  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/10/27 موعد� 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/02
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2052 جت كل- م ت- ب- اأظ

 املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
مدعي/د�ر �لتمويل �س م ع ميثلها/حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي مدعي عليه: 
�حمد حممد �شعيد �حمد �لبل �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
�جلن�شية:  �لبل  �حمد  �شعيد  حممد  �حمد  �عالنه/  �ملطلوب   109.860 مالية 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/04 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1474و2013/1475 عم جز- م ع- ب-اأظ

مياه  ميز�ن  ح�شني  منري   -2 بنغالدي�س  �جلن�شية:  بهوبيان  فريوز  ربي  مدعيان/1- 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لربيكي  فري�س  ر��شد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية: 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/   ر��شد فري�س �لربيكي 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/23 موعد� لنظر �لدعوى، 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �إلينا /بو�سره حممد بنعي�سى رمزى /   �لمار�تية 
�لتوثيقات-  ق�شم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �ىل  �جلن�شية 

بطلب تغيري ��شمها من ) بو�شره( �ىل ) ب�سرى(
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/17  ا�ستئناف تظلم �سرعي
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -ر�ند� حجازي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /كاى نيكال�س �نتون �شت�شليدر وميثله: �شمري حليم 
كنعان  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/58 
�لثالثاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/7/9 بتاريخ  �شرعي  تظلم 
  ch2.D.17 ملو�فق 2013/10/29 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/107  عقاري كلي                   

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ���ش��ي��در� ليمتد جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مبا 
�شيف  ����س وميثله:  ب��ي  �ي��ه  �جيندوم  �لم���ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن 
�شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي   نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2013/10/10 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم 
بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   11.00 �ل�شاعة   2013/11/7 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 

ch1B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3262  عمايل جزئي        
جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  �جل��زي��رة  �شم�س   -  1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�قبال ح�شني نزير �حمد قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عماليةوقدرها )8932 درهم( وتذكرة عودة 
   .)2013/150346( �ل�شكوى  رقم  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/10/28 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 �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. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3038  عمايل جزئي        
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - مطعم لجوت دور جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�رلني تابو �ليدون    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره��م(  وتذكرة عودة مببلغ )4000  دره��م(  عماليةوقدرها )13129 
    )2013/149541( ب��الك��ف��ال��ة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حل��ك��م  و���ش��م��ول  و�مل�����ش��اري��ف. 
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/23 �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. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1184  جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - موتى جوبتا جكي�س كومار جوبتا  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شوريندير كومار �جر�و�ل وميثله: حممد علي �شلمان �ملرزوقي   قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د 
و�مل�شاريف و�لتعاب.  و�لر�شوم  �لفو�ئد ٪12  �لف درهم مع  مبلغ مليون وخم�شمائة 
بالقاعة  ���س   9:30 �ل�����ش��اع��ة   2013/11/17 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.C.15
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.  
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/611  جتاري جزئي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - ها�شل للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
.ذم.م   �لقرق- �س  �ملدعي /�شاين تكنيك- فرع ملجموعة عي�شى �شالح  �ن  مبا 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره 
)14145 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/3 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/183  مدين جزئي          

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1 - حم��م��د ب��ه��ر�م دري ن���وك���ر�ين   جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /غلوم علي غلوم �شامل  قد �قام عليك �لدعوى 
وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب���ال���ز�م �مل���دع���ى ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ وق�����دره )15000 
�ملو�فق  دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني 
لذ� فانت مكلف   ch2.D.17 2013/10/28 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
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.علما بان مت 

جتديد �لدعوى من �ل�شطب.  
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3495  عمايل جزئي        
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �لبو�شى لالعمال �لكهروميكانيكية �س ذ.م.م   جمهول 
�ق��ام عليك  �مل��دع��ي /ب��ر�ت��اب��ان بر��شانان بر��شانان ق��د  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
دره��م(   20556( عماليةوقدرها  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
و�شمول  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مها  دره��م(   4000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة رقم �ل�شكوى )2013/151507(.   وحددت لها 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/3 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي   لذ� 
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.  
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/36  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث  
���ش��ان��د   جمهول  لل لل  ك��وم��ار موهن  -ر�يف   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /نيالم و�يف كومار وميثله: حممد علي 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �مل��رزوق��ي    �شلمان 
لها  وح��ددت  بتاريخ 2010/3/8   نف�س غري م�شلمني   �ح��و�ل   2010/39
جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/12 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.17  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10926 بتاريخ 2013/10/22     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/49  ا�ستئناف  مدين      

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1 -�شركة ماك�س ريت�س للتجارة �لعامة ) ذ.م.م( 
2- برتيبا ديفندر جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة ر�ى 
رون م م ح   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2010/185 
�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت    2011/1/9 بتاريخ  كلي  م��دين 
وعليه   ch2.D.17 ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 �ل�����ش��اع��ة   2013/11/3
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10926 بتاريخ   2013/10/22     
    اعالن بالن�سر 

جلنة  �م��ام  �ملنظورة  �يجار�ت   )  2013/2532( رقم  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
ف�س �ملنازعات �ليجارية )�بوظبي( �للجنة �لثانية و�ملرفوعة من �ملدعى: 
عليها:  �ملدعى  لع��الن  وذل��ك  �لعقار�ت  و�د�رة   لتطوير  �منية  موؤ�ش�شة 
ن�شر� وقد  ��شجد حممود  �لعامة وميثلها/  للنقليات  موؤ�ش�شة باك رويال 
حتدد لنظر �لدعوى جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/12 يف �ل�شاعة  
�آل نهيان  06.00 م�شاء يف مقر  �للجنة ) �شارع �لدفاع - منطقة مع�شكر 
�شاحب  نفقة  على  وذل��ك  �لجتماعية(  و�ل�����ش��وؤون  �ل���زو�ج  �شندوق  خلف 

�لعالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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�أم�س  م�شاء  ع�شاء  حفل  �لعني  جمموعة  �أقامت 
للمنتخبات  �ل���د�ن���ات  ف��ن��دق  ح��دي��ق��ة  يف  �لول 
�لحتاد  وممثلي  �ل�شاد�شة  �ملجموعة  يف  �مل�شاركة 
�ل��������دويل ل����ك����رة �ل����ق����دم ف���ي���ف���ا ح�������ش���ره حم��م��د 
ع��ب��د�ل��ل��ة ب��ن ه����ز�م �ل��ظ��اه��ري م��دي��ر جمموعة 
�مل�شاركة وكامبل  �ملنتخبات  �لعني وروؤ�شاء بعثات 
رئي�س وفد �لفيفا ملجموعة �لعني رئي�س �لحتاد 
�ل�شكتلندي وبيدرو ع�شو �للجنة �ملنظمة للفيفا 
وعدنان �جلندي �ملن�شق �لعام وبقية �أع�شاء جلنة 
عبد�للة حممد  �أي�شاً  �لفيفا. كما ح�شر �حلفل 
�لهرمودي رئي�س جلنة �لعالقات �لعامة و�أحمد 
حم��م��د خ��م��ي�����س م��دي��ر م��وق��ع �حل����دث و�ل���ر�ئ���د 
���ش��ع��ي��د ن��ا���ش��ر رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �لأم��ن��ي��ة و���ش��امل 
�لبلو�شي  وعلي  �لت�شويق  جلنة  رئي�س  �ل�شام�شي 
�ل�شر�ج  طيف  و�ل��دك��ت��ورة  �ملالية  �للجنة  رئي�س 
من�شق  �ل�شريف  وعبد�للة  �لطبية  �للجنة  رئي�شة 
�ملنتخبات  من�شق  �ليعقوبي  وع��ادل  �لربوتوكول 

كبري  وع��دد  �للجنة  �شكرتري  ب�شيوين  وعبد�للة 
�أع�شاء �للجان �ملختلفة �لعاملة يف �لتنظيم  من 
و�ل��ع��ر�ق  نيجرييا  �مل�����ش��ارك��ة  �ملنتخبات  ولع��ب��و 
و�ل�����ش��وي��د ب��ي��ن��م��ا ت��خ��ل��ف ع���ن �حل�����ش��ور لع��ب��و 
ر�وؤول  م��درب��ه��م  م��ن  ب��ق��ر�ر  �ملك�شيكي  �مل��ن��ت��خ��ب 
كنوع  لهم  �ل�شماح  رف�س  �ل��ذي  جوترييز  بوترو 
تعر�س  �لتي  �لقا�شية  �خل�شارة  بعد  �لعقاب  من 
مقابل  �أه���د�ف  ب�شتة  نيجرييا  �أم��ام  �لفريق  لها 

هدف وحيد.
ويف بد�ية �حلفل �ألقى كامبل رئي�س وفد �لفيفا 
�هتمام يف  مل�شه من  ملا  �رتياحه  �أب��دى فيها  كلمة 
�ل�شكر  كل ما يتعلق باملجموعة �ل�شاد�شة موجهاً 
ح��م��د ب���ن ن���خ���ري�ت �ل��ع��ام��ري رئ��ي�����س جمموعة 
�ل��ع��ني وك��ل �ل��ذي��ن ب��ذل��و� ج��ه��د�ً م��ق��در�ً لجن��اح 
�ألقى حممد عبد�للة بن هز�م  هذ� �حلدث. كما 
مدير �ملجموعة كلمة نيابة عن حمد بن نخري�ت 
بجهود  م�شيد�ً  بال�شيوف  فيها  رح��ب  �لعامري 

�لوقت  �لبطولة ومبيناً يف  �لفيفا يف �جناح هذه 
نف�شه قدرة �لإمار�ت على تنظيم �أكرب �لبطولت 
�لنجاح.  على  ت�شاعد  حتتية  بنية  م��ن  متلكه  مل��ا 
�مل�شو�ر  تكملة  �مل�����ش��ارك��ة  للمنتخبات  متنى  كما 

و�ل�شعود �إىل �ملر�حل �لنهائي. 
ون�شبت �للجنة �مل�شرفة على �حلفل خيمة قدمت 
من خاللها �لأكالت �ل�شعبية �ملحلية. كما قدمت 
م�شحوبة  غنائية  ر�ئعة  فو��شل  �حلربية  فرقة 
ب��ال��رق�����س �ل�����ش��ع��ب��ي و�ل���ت���ي �أط����رب����ت �حل�����ش��ور 
وجتاوبو� معها بدرجة كبرية خا�شة لعبو �ملنخب 
�لعالقات  �أع�شاء جلنة  �شاركو�  �لذين  �لنجريي 
�ل��ع��ام��ة رق�����ش��ة �ل��ي��ول��ة و�أث����ن����اء �حل���ف���ل ق��ام��ت 
�لذين  �ملنتخبات  ل��وف��ود  م��ف��اج��اأة  بعمل  �للجنة 
��شتمعو� ملجموعة من �لأغاين من بلد�نهم وهي 
و��شتمتع  و�ل�شويد،  ونيجرييا  و�ملك�شيك  �لعر�ق 
�حلا�شرون بالأجو�ء �لر�ئعة �لتي تخللت �حلفل 
كل  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  قدمته  �لذي 

من �لدكتورة طيف �ل�شر�ج و�شيماء �ل�شام�شي. 
ويف نهاية �حلفل قدمت �للجنة �ملنظمة ملجموعة 
و�أع�شاء  �ل��وف��ود  لروؤ�شاء  تذكارية  دروع���اً  �لعني 
�لعني،كما  مدينة  يف  بهم  ترحيبا  �لفيفا  جلنة 

قدمت �شركة �لفوعة هد�يا جلميع �حل�شور.

16 م�سجعًا يح�سلون على هواتف متحركة 
وبطاقات فيزا

مبار�ة  �شوطي  �لعني بني  قامت جلنة جمموعة 
�ل�����ش��وي��د و�ل���ع���ر�ق �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت م�����ش��اء �ل�شبت 
�مل��ا���ش��ي ���ش��م��ن م���ب���اري���ات �مل��ج��م��وع��ة �ل�����ش��اد���ش��ة 
ب����اإج����ر�ء �ل�����ش��ح��ب ع��ل��ى �جل���و�ئ���ز �ل��ق��ي��م��ة �ل��ت��ي 
وف���رت���ه���ا ل��ل��ج��م��ه��ور وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن ه���و�ت���ف 
وقام  مقدماً.  مدفوعة  فيز�  وبطاقات  متحركة 
بعملية �شحب �لبطاقات �لفائزة �شامل �ل�شام�شي 
م�شوؤول �للجنة �لت�شويقية يف �ملجموعة. وح�شلت 
 5351 �لأرق��ام  �لتي حملت  �لثمانية  �لبطاقات 

و5956 و5384 و4018 و4180 و5965 
من  متحركة  ه��و�ت��ف  ع��ل��ى  و4243  و4085 

بطاقات  �أخ��رون  ثمانية  نال  بينما  �شوين  ماركة 
فيز� على �لأرقام 5385و981 و941 و983 

اختت�����ام اجلول�����ة ال���� 11 لك���اأ�س ال�سي���خ زاي�����د للفئ�������ة الثاني������ة يف اأملاني�����ا
�جل��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  �مل��ا���ش��ي��ة  ق��ب��ل  �لليلة  �ختتمت 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  لكاأ�س   11 �ل��� 
و�لتي  م��رت  �أل��ف��ي  مل�شافة  �لثانية  للفئة  نهيان  �آل 
�أقيمت على م�شمار �يفزهامي يف مدينة بادن بادن 
�لأملانية.. وذلك �شمن فعاليات �لن�شخة �خلام�شة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ملهرجان 
�جل��و�د   وت���وج  �لأ���ش��ي��ل��ة.  �لعربية  للخيول  �لعاملي 
�ث��ل��ي��ت دي���ل ���ش��ول  ل��ك��اري��ن ف���ان دي��ب��و���س ب��اإ���ش��ر�ف 
نف�س �ملالكة وقيادة �لفار�س �لك�شاندر بيت�س بطال 
للجولة متفوقا بفارق طول عن �مريتو بقيادة �م 
مانودو..فيما جاء يف �ملركز �لثالث  باولني كو�شاك 
ب��ق��ي��ادة ج��ي ب��ي��رت����ش��وف��ت�����س وت���ز�م���ن �ل�����ش��ب��اق مع 
بادن  ب��ادن  �لربيع  يف  �شباقات  �نطالقة  مهرجان 
�ملهجنة  للخيول  �أ���ش��و�ط  ت�شعة  م��ن  ت��األ��ف  �ل���ذي 
كوينني  وينرت  دي��ر  ب��ري  �شباق  مت�شمنة  �لأ�شيلة 
ملكة �ل�شتاء للفئة �لثالثة مل�شافة �ألف و600 مرت 
ي��ورو  �آلف   105 �ملالية  ج��و�ئ��زه  �إج��م��ايل  �لبالغ 
تنظيم  ي��اأت��ي  �ل�شنتني.  يف  ل��ل��م��ه��ر�ت  و�ملخ�ش�س 
ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  بتوجيهات  �ملهرجان 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �شوؤون 
على  �شموه  مهرجان  �إ�شرت�تيجية  �شمن  �لرئا�شة 
ز�ي���د بن  �ل�شيخ  ت��ع��اىل  ب���اإذن �هلل  ل��ه  �ملغفور  ك��اأ���س 

�ل�شيخة  ل�شمو  �لعامل  وبطولة  نهيان  �آل  �شلطان 
فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت  �فهار و�ملوؤمتر �لعاملي 
  2013 تولوز  �لعربية   �خليول  ل�شباقات  �لر�بع 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وموؤمتر  �شتد  �لوثبة  وكاأ�س 
�لفر�شان  م��ه��ار�ت  وتنمية  لتطوير  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
�ي���ر����س . وخ�����ش�����س �ل�����ش��ب��اق �ل�����ذي ي��ع��د �جل��ول��ة 
�حلادية ع�شرة و�لأخ��رية من �شل�شلة كاأ�س ز�يد يف 
�أرب��ع �شنو�ت فما  و�أم��ريك��ا للخيول يف �شن  �أوروب���ا 
نخبة  11من  ف��ي��ه  و���ش��ارك��ت  �ل��ث��ان��ي��ة  للفئة  ف���وق 
�مل�شنفة.  �ل�شباقات  �لإجن��از�ت يف  �خليول �شاحبة 
�لدولة  �شفري  �جلنيبي  مبارك  �شعادة جمعة  وتوج 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة �أمل��ان��ي��ا �لإحت����ادي����ة ولر� ���ش��و�ي��ا 
�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  مديرة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان 
ل�شباقات  �ل���دويل  �لحت���اد  يف  �ل�شيد�ت  ل�شباقات 
�لنعيمي  �شلطان  وعدنان  �فهار  �لعربية   �خليول 
و�ن��دري��ا���س  للفرو�شية  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ع���ام  م��دي��ر 
ب��ادن.. ب��ادن  يف  �لكربى  �ل�شباقات  رئي�س  ياكوب�س 

ز�ي����د �ملخ�ش�س  ك���اأ����س  ���ش��ب��اق  �لأب����ط����ال. وح��ظ��ي 
باإقبال جماهريي كبري  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
�لأملانية  �ل�شحف  �أف���ردت  حيث  �إع��الم��ي  و�هتمام 
للحدث  كبرية  م�شاحات  �خليل  ب�شناعة  �ملخت�شة 

ودور �ملهرجان يف دعم �خليول �لعربية �لذي تز�من 
مع �شباقات مهرجان �لربيع. و�أعرب جمعة مبارك 
�ل�شيخ  �شمو  �شعادته بنجاح مهرجان  �جلنيبي عن 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان للخيول �لعربية �لأ�شيلة 
�ل����ذي ق���دم ���ش��ورة ح�����ش��اري��ة ع��ن �ل��وج��ه �مل�����ش��رق 
للدولة و�لهتمام باخليول �لعربية بف�شل �لرعاية 
�لكرمية ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان..

�لإم��ار�ت  دول��ة  بني  �لثنائية  �لعالقات  �أن  و�أ�شاف 
�لعربية �ملتحدة وجمهورية �أملانيا �لحتادية �شهدت 
نقلة نوعية منذ �إقامة �لعالقات �لدبلوما�شية بي�ن 
�ملجالت  كل  �شملت  �ل�شبعينات  بد�ية  يف  �لبلدين 
����ش���و�ء �مل���ج���ال �ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�لق��ت�����ش��ادي و�لأم���ن���ي 
و�ل��ث��ق��ايف وت��ع��ك�����س �مل��ك��ان��ة �مل��رم��وق��ة �ل��ت��ي حتظى 
بف�شل  وذل��ك  �لأمل���ان  �مل�شوؤولني  ل��دى  �ل��دول��ة  بها 
ب��اإذن  له  �ملغفور  �نتهجها  �لتي  �حلكيمة  �ل�شيا�شة 

�هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان . 
�ل�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان  �أن  �جلنيبي  جمعة  و�أك����د 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية 
ريا�شة  م�شرية  يف  جوهرية  نقطة  ي�شكل  �لأ�شيلة 
يف  كبرية  وم��ع��ان  �أهمية  م��ن  حتمله  مل��ا  �لفرو�شية 
و�ملحافظة  �لعربية  باخليول  �لكبري  �لهتمام  ظل 
على ريا�شة �لآباء و�لأجد�د وتو�شيل ر�شالة هادفة 

بعر�قة  �ل��دول��ة  �لأج��ي��ال يف  ت��و����ش��ل  ونبيلة وه��ي 
قيم  تر�شيخ  يف  �لعربية  �خل��ي��ول  ورم���ز  ما�شيهم 
�أكدت لر�  �لوطنية. من جانبها  و�لهوية  �لأ�شالة 
�شو�يا �أن �ل�شباق حمل ��شم عزيز وكبري وهو بد�ية 
عالقة �ملهرجان مع بادن بادن و�شيرتفع من �لفئة 
�إىل  �ملقبل..م�شرية  �لعام  يف  �لأويل  للفئة  �لثانية 
ل�شمو  �ل��ع��امل  بطولة  لنهائي  �لرتتيبات  �ك��ت��م��ال 
عا�شمة  �أبوظبي  يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�شباقات �ل�شيد�ت يف �لعامل �إ�شافة �إيل م�شاركة 14 
فار�شا وفار�شة يف �شباق �لفر�شان �ملتمرنني و�شيكون 
 . �شعار �ملهرجان �لعامل 5 قار�ت-�أبوظبي 2013 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  م��وؤمت��ر  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�ير�س   �لفر�شان   مهار�ت  وتنمية  لتطوير  مبارك 
�شيكون �حل��دث  �لإم������ار�ت   �أم  ����ش��م   �ل���ذي يحمل 
�أهم �ملوؤمتر�ت �لذي ينظمها  �لأول من نوعه ومن 
�شيتم  ب��اأن��ه  دول��ة..م��ن��وه��ة   33 �مل��ه��رج��ان بح�شور 
�ل��ع��امل  ل��ب��ط��ول��ة  و�ل���ث���ال���ث  و�ل���ث���اين  �لأول  دع�����وة 
�أقيم  للخيول �ل�شغرية يف �شن �شبع �شنو�ت و�لذي 
يف جارد� يف �إيطاليا �شافة �إىل �أبطال �لعامل لل�شباب 
وجه  جهته  من  فرن�شا.  يف  تارب�س   يف   و�لنا�شئني 
ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر  �لنعيمي  �شلطان  ع��دن��ان 
�لد�ئم  لدعمه  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 

�خليول  ب�شباقات  و�لتعريف  �لفرو�شية  لريا�شة 
�ل��ع��رب��ي��ة وم����ا و���ش��ل��ت �إل���ي���ه م���ن م�����ش��ت��وى متميز 
..م�شيد� بامل�شاركة �لقيا�شية لأجود �أنو�ع �خليول يف 
�ل�شباق. من ناحيته رحب �ندريا�س ياكوب�س رئي�س 
ر�ب��ط��ة �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ك��ربى يف ب���ادن ب���ادن بتو�جد 
�ملهرجان يف م�شمار �يفزهامي..معربا عن �شعادته 
بامل�شاركة و�لرعاية �لتي يحظى بها مهرجان �شمو 
للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�لعربية ودعمهم لهذه �ل�شباقات �لتي تدعم ب�شكل 
و�أع��رب عن  �لأ�شيلة.  �لعربية  ريا�شة �خليل  كبري 
�أمله باأن تتو��شل هذه �ملهرجانات �شو�ء �لريا�شية 
و�لثقافية و�لإجتماعية للتعريف بقدر�ت �لإمار�ت 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �مل�����ش��ت��وي��ات وت�����ش��م��ل ك��ل �ل��ق��ط��اع��ات 
من  وغريها  و�لثقافية  و�لريا�شية  �ل�شبابية  �شو�ء 
�مل��ه��رة د�ميوند  �أخ���رى توجت  �مل��ج��الت. م��ن جهة 
كوين  ل�شباق  بطلة  بي�شت  �ن��دري��ا���س  بقيادة  دوف 
�وف وينرت  ملكة �ل�شتاء مل�شافة �ألف و 600 مرت 
�ملخ�ش�س للمهر�ت يف عمر �ل�شنتني للفئة �لثانية. 
ومتكن �جلو�د  علي بابا ديل �شول �ملنحدر من ن�شل 
ملالكته  ب��ر�م  غلني  �لفار�س  بقيادة  كربالء   �لفحل 
ومدربته �لهولندية كارين فان ديبو�س..من �لفوز 
باملركز �لأول يف  �شباق كاأ�س �لوثبة �شتد  �لذي �أقيم 

على  م�شمار غلني  يف بلجيكا وبلغ �إجمايل جو�ئزه 
خم�شة �آلف يورو وطوله �ألف و 500 مرت ..تاله  
عو�يف بقيادة �دري دي فريز وجاءت يف �ملركز �لثالث 
ه��ي��ل��ني وم��درب��ت��ه  �شتيفان  �ل��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  زم����زم 
كارين  �لهولندية  �لفار�شة  و�أع��رب��ت  بو�س.  كارين 
فان ديبو�س عن �شعادتها بالنت�شار�ت �لتي حققتها 
�ملهرجان  �شباقات  يف  عليها  ت�شرف  �ل��ت��ي  �خل��ي��ول 
�أبوظبي  هيئة  �ملهرجان  وينظم  و�ح��د.  ي��وم  خ��الل 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  مع  بالتن�شيق  لل�شياحة 
وبالتعاون مع هيئة �لإمار�ت ل�شباق �خليل و�لحتاد 
�ل����دويل خل��ي��ول �ل�����ش��ب��اق �ل��ع��رب��ي��ة �إف��ه��ار وجمعية 
�لعامة  �لهيئة  وب��دع��م  �لأ�شيلة  �لعربية  �خل��ي��ول 
لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة و�لناقل طري�ن �لإمار�ت 
�ل�شياحي  �ل��ت��ط��وي��ر و�ل���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��رك��ة  وب��رع��اي��ة 
�لقاب�شة  و�أر�ب���ت���ك  لال�شتثمار  �أب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 
و�لحت���اد  �ل���ع���و�ين  و���ش��رك��ة  لال�شتثمار  و�ل��ر����ش��د 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �ل��ع��ام وجل��ن��ة ري��ا���ش��ة �مل�����ر�أة و�أك��ادمي��ي��ة 
و�شا�س  �لن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
ومزرعة  �شعب  ن��ادر  و�لدكتور  وك��اب��ال  لال�شتثمار 
و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل  و�ملعر�س  �شتد  �لوثبة 
و�أجنحة  �شنرت  و�لوثبة  للفرو�شية  �أبوظبي  ون��ادي 

�لقرم �ل�شرقي  جنة  وري�شنغ بو�شت .

�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �ط��م��اأن 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�لثقايف..على  �لريا�شي  ي��ا���س  بني  ن���ادي  رئي�س 
�شالمة �لالعب حم�شن حممد �لها�شمي حار�س 
لها  تعر�س  �لتي  �لإ���ش��اب��ة  بعد  يا�س  بني  فريق 
خالل مبار�ة �لوحدة �لتي �أقيمت �شمن �جلولة 
�شموه  ووجه  �لعربي.  �خلليج  دوري  من  �لر�بعة 
بتوفري �لرعاية �ل�شحية لالعب وجتهيز �شفره 

ل��ل��ع��الج يف �خل������ارج خ����الل �ل�����ش��اع��ات �ل��ق��ادم��ة 
�مل�شت�شفى  يف  �ملخت�س  �لإ�شت�شاري  مع  بالتن�شيق 
وط��ب��ي��ب �ل��ف��ري��ق..وي��اأت��ي ذل���ك ب��ح��ر���س �شموه 
�لفريق.  يف  �لالعبني  �أبنائه  جميع  �شالمة  على 
�لها�شمي حار�س بني يا�س حاليا  ويرقد حم�شن 
�شيارة  يف  نقله  مت  �أن��ه  بعد  �لفريق  م�شت�شفى  يف 
بك�شر حتت  �إ�شابته  �إث��ر  �مل��ب��ار�ة  �لإ�شعاف خ��الل 
�لعني �ليمنى فيما ر�فق �لالعب طبيب �لفريق 

��شتقر�ر  ل��وي�����س ج��ون��ز�ل��ي�����س م��وؤك��د�  �لإ���ش��ب��اين 
�لها�شمي  �ل�شحيه لالعب. وقال حممد  �حلالة 
�إن مكاملة �شموه وت��و�ج��د جمل�س  و�ل��د �ل��الع��ب  
�إد�رة و�لالعبني و�جلماهري كان لها �لأثر �لكبري 
باأبنائه  �ل��ن��ادي  �هتمام  ت��وؤك��د  و�ل��ت��ي  نفو�شنا  يف 
يف  �لإ���ش��اب��ات  �أن  �لها�شمي  و�أ���ش��اف   . �لالعبني 
�ملالعب و�رده يف �أي وقت وقدر �هلل وما �شاء فعل 

ومتنى �ل�شالمة لأبنه وجلميع �لالعبني.

تنطلق مناف�شات  �لبطولة �لآ�شيوية �لعربية 
�جل��ام��ع��ي��ة �ل��ث��ال��ث��ة ل��ت��ن�����س �ل���ط���اول���ة  �ل��ي��وم 
�مل�شلحة..  �ل��ق��و�ت  �شباط  ن��ادي  يف  �لثالثاء 
�ل�شيخ نهيان بن  وذل���ك حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل 
م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان 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 �لحت������اد �ل��ع��رب��ي 
�شعيد  �ل��دك��ت��ور  وق���ال  �جل��ام��ع��ي��ة.  للريا�شة 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  وكيل  �حل�شاين  حمد 

�لريا�شي  �لحت����اد  رئ��ي�����س  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث 
�ل��ع��دي��د من  �ل����ع����ايل..�إن  �لتعليم  مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لدول �لآ�شيوية و�لعربية ت�شارك يف �لبطولة 
�لتي ت�شتمر خم�شة �أيام بالتعاون مع �لحتاد 
�لآ�شيوي للريا�شة �جلامعية و�حتاد �لمار�ت 
�ل���ه���دف من  �أن  �ل���ط���اول���ة. و�أو�����ش����ح  ل��ت��ن�����س 
��شت�شافة �لبطولة هو �لتقاء �شباب �جلامعات 
�لأخ��وة  �أو����ش��ر  وتعميق  و�لعربية  �لآ�شيوية 

و�ل�شد�قة بني �شباب هذه �جلامعات وتبادل 
�خلرب�ت وتالقي �لثقافات �ملختلفة . وكانت 
�لدكتور  برئا�شة  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
عمر عبد �لعزيز �حلاي �لأمني �لعام لالإحتاد 
�لريا�شي ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل قد �أكملت 
�لتي  �ملتعلقة باإجناح �لبطولة  كل �لرتتيبات 
�أ�شندت �إىل دولة �لإمار�ت خلربتها ومتيزها 

يف تنظيم �لأحد�ث �لريا�شية �ملختلفة.

�سي����ف ب��ن زاي����د يطمئ���ن هاتفي����ًا على 
�سالم����ة الالع���ب حم�س���ن الها�سم��ي

مناف�سات البطولة الآ�سيوية العربية اجلامعية 
الثالثة لتن�س الطاولة تنطلق اليوم يف اأبوظبي

لتغطية �ساملة لأبرز الأحداث واملناف�سات الريا�سية

اأبوظب���ي لالإع���الم تطل����ق موق���ع �سوب����ر ال��ري����ا�س����ي
•• تغطية رم�صان عطا:

�ملجموعات  �أكرب  �إح��دى  لالإعالم،  �أبوظبي  �أعلنت 
يف  �ملحتوى  ناحية  من  تنوعاً  و�أكرثها  �لإعالمية 
�ملنطقة، �ليوم عن �إعادة �إطالق �ملوقع �لإلكرتوين 
ك��ل��ي��اً  ج���دي���دة  ب��ح��ل��ة   admcsport.com

وب��ه��وي��ة ج���دي���دة ب��ا���ش��م ���ش��وب��ر 
ج����اءت  ح���ي���ث   ،super.ae
ع��م��ل��ي��ة �إع��������ادة �لإط��������الق ب��ع��د 
م����ر�ج����ع����ة ����ش���ام���ل���ة ل���ل���م���وق���ع 
�لإلكرتوين �ملتخ�ش�س بالأخبار 
�ل��ذي  �لريا�شية،  و�لتحليالت 
ي��ح��ظ��ى ب�����ش��ع��ب��ي��ة ك���ب���رية ل��دى 
�ل��ع��رب��ي  �ل����ع����امل  ع�����ش��اق��ه��ا يف 
�مل��ح��ت��وى  ي�شمل  م��وق��ع  ك��اأك��رب 
�لريا�شي باللغة �لعربية. وجاء 
�ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  خ���الل  ه���ذ� 
�ل���ذي ع��ق��د ظ��ه��ر �م�����س ب��اأب��ر�ج 
�لحتاد. ويعترب �ملوقع �جلديد 

ب��الأخ��ب��ار  متخ�ش�شة  ���ش��ام��ل��ة  �إل��ك��رتون��ي��ة  ب��و�ب��ة 
و�ل��ت��ح��ل��ي��الت �ل��ري��ا���ش��ي��ة، وق���د مت ت��ط��وي��ر �شكل 
للمحتوى  �لأوىل  �لبو�بة  ليكون  �ملوقع  وم�شمون 

�ل��ع��رب��ي، وذل��ك  �ل��ع��امل  �لريا�شي �لإل��ك��رتوين يف 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ف��ري��ق م��ت��م��ر���س م���ن �مل��ح��رري��ن 
و�لكّتاب و�ملتخ�ش�شني يف �شوؤون �لريا�شة و�ألعابها 
�ملختلفة، يعملون على توفري خمتلف �ملو�شوعات 
و�لأخبار و�لتحليالت و�لتقارير �ملكتوبة و�مل�شورة 
�لعامل  �لريا�شية يف  و�لفعاليات  �لأح��د�ث  جلميع 
بحيث  �ل�شاعة،  مد�ر  وعلى 
ت���ق���دم ل���ع�������ش���اق �ل���ري���ا����ش���ة 
وم���ت���اب���ع���ي �أه������م �لأح�������د�ث 
�شاملة  �لريا�شية معلومات 
ودق��ي��ق��ة.  وي���ر�أ����س حترير 
م��وق��ع ���ش��وب��ر �لإل���ك���رتوين 
عي�شى  حم��م��د  �لإم����ار�ت����ي 
�لذي ميلك خربة �شحفية 
و������ش����ع����ة ت����زي����د ع���ل���ى 17 
ع���ام���اً ق�����ش��ى م��ع��ظ��م��ه��ا يف 
�لريا�شي،  �لإع����الم  جم��ال 
وخ��ا���ش��ة ع��م��ل��ه يف �ل��ق�����ش��م 
�لحتاد،  بجريدة  �لريا�شي 
�ملوقع  جن��اح��ات  تعزيز  �إىل  عي�شى  �شي�شعى  حيث 
�لل���ك���رتوين �ل����ذي ي��ح��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة �مل��الي��ني يف 

�لعامل �لعربي. 

�سهل ال�ستخدام

�لهادي  ، قال عبد  �شوبر  �إط��الق  �إع��ادة  ومبنا�شبة 
�أبوظبي  يف  �لرقمي  �لإع���الم  د�ئ���رة  مدير  �ل�شيخ 
�إن ق��ط��اع �لإع����الم �ل��رق��م��ي �شهد من��و�ً  ل��الإع��الم 
كبري�ً يف �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية مدعوماً بالتطور 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي �ل��ك��ب��ري، وت��رك��ي��ز 
�لإع������الم  �إىل  ك���ب���رية  ���ش��ري��ح��ة 
�ل���رق���م���ي وخ���دم���ات���ه. مم���ا ح��ذ� 
ب��ك��ربى �مل��وؤ���ش�����ش��ات �لإع��الم��ي��ة 
لالإعالم  �أبوظبي  مقدمتها  ويف 
هذ�  يف  �ل�شتثمار  على  للرتكيز 
�ملقدم  �ملحتوى  وتعزيز  �لقطاع 

جلمهوره ب�شكل م�شتمر .
و�أ���ش��اف �أن �إع���ادة �إط��الق موقع 
�����ش����وب����ر �لإل��������ك��������رتوين ت���ه���دف 
ع�����ش��اق  م��و�ك��ب��ة ط��م��وح��ات  �إىل 
من  �لعربي،  �لعامل  يف  �لريا�شة 
ل��الأح��د�ث  تغطية مميزة  خ��الل 

�لريا�شية �ملحلية و�لعاملية على مد�ر �ل�شاعة، عرب 
ومقاطع  باملحتوى  وغني  �ل�شتخد�م  �شهل  موقع 

�لفيديو و�ملو�د �مل�شورة و�لأخبار . 

خمتلف الريا�سات

موقع  حترير  رئي�س  عي�شى  حممد  ق��ال  ب���دوره 
�إط��الق بو�بة �شوبر  �إع��ادة  �إن  �شوبر �لإلكرتوين 
�لإل��ك��رتون��ي��ة ت�����ش��ك��ل �إ���ش��اف��ة ه��ام��ة مل���ا تقدمه 
�إع��الم��ي متنوع  م��ن حمتوى  ل��الإع��الم  �أبوظبي 
خم��ت��ل��ف  يف  وم����ت����م����ي����ز 
�مل�����ج�����الت وخ�������ش���و����ش���اً 
جم������������ال �ل������ري������ا�������ش������ة، 

ن��ك��ون  لأن  ن�����ش��ع��ى  ون���ح���ن 
ل��الأخ��ب��ار  �لأوىل  �ل��ب��و�ب��ة 
و�ل��ت��ح��ل��ي��الت �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي، بحيث 
نقدم جلمهورنا ما يجعله 
�أوًل  �لأح������د�ث  ����ش���ورة  يف 
باملحتوى  تو�شع  ب��اأول، مع 

ملختلف �لريا�شات . 

الأكرث �سعبية
وعن حمتويات �ملوقع قال �ملحرر �لأول حممد 
ب�شكله  �لإل��ك��رتوين  �شوبر  �شيظهر موقع  ع��و�د 
�ملتعددة  و�أق�شامه  �جلديد،  وحمتو�ه  �جل��ّذ�ب، 

وت�����ش��م��ي��م��ه �لأن�����ي�����ق �ل����ذي 
من  ت�شفحه  �شهولة  ي�شمن 
حمتوى  ويتميز  �لقر�ء،  قبل 
ب��ال��ت��ن��وع ح��ي��ث �شيتم  ���ش��وب��ر 
�ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى �ل���ري���ا����ش���ات 
�لقدم  ك��رة  �شيما  ل  �ملختلفة 
يف  �شعبيًة  �لأك����رث  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لعامل و�ملنطقة على حد �شو�ء، 
�شوبر  موقع  �شيعر�س  حيث 
ت��ف��ا���ش��ي��ل و�ف���ي���ة ع���ن جميع 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأب���رز �مل��ن��اف�����ش��ات 

ذلك  �لعامل مبا يف  ح��ول  �لتي جت��ري  �لكروية 
�أخبار ونتائج وكو�لي�س �أبرز �ملباريات وتغطيات 
و�لعربية  �ملحلية  �ل���دوري  لبطولت  م�شتمرة 

�لكرة  ولع�شاق  و�ل��ع��امل��ي��ة. 
�شوبر  تنقلهم  �ل�����ش��ف��ر�ء 
مع  �ل��ت��ن�����س  م���الع���ب  �إىل 
و�لأحد�ث  �لبطولت  �أبرز 
�أخبار  و�لنجوم وخ�شو�شاً 
�لبطولت �لأربعة �لكربى 
)ج�����ر�ن�����د �������ش������الم(.  �أم����ا 
�ل�شرعة و�لت�شويق  حمبي 
ف��ل��ه��م ح�����ش��ة و����ش��ع��ة من 
�ملتميزة  �ل��ت��غ��ط��ي��ة  خ���الل 
و�مل�����ت�����و�������ش�����ل�����ة لأخ������ب������ار 
1 وغريها من  �لفورمول 
�مل�شارعة  ب��ط��ولت  وك��ذل��ك  �ل�شرعة،  �شباقات 
�لنف�س وغريها  �ل��دف��اع ع��ن  �حل���رة وري��ا���ش��ات 
�لأل���ع���اب  مل��خ��ت��ل��ف  �ل��ت��غ��ط��ي��ات  م���ن  �لكثي����������ر 

عبد الهادي 
ال�سيخ: املوقع 

يواكب طموحات 
ع�ساق الريا�سة 
يف العامل العربي

حممد عي�سى: 
نقدم جلمهورنا 

ما يجعله يف 
�سورة الأحداث 

اأوًل باأول

حممد عواد: 
تغطية متميزة 

لأخبار الفورمول 
1 وغريها من 

�سباقات ال�سرعة

و�سط اأجواء غلب عليها الطابع ال�سعبي

جلنة العني حتتفي مبمثلي الفيفا وروؤو�ساء بعثات ولعبي املجموعة ال�ساد�سة
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�أع����رب ك��ل م��ن �مل��درب��ني �جل��دي��دي��ن ب��ن ر�ي���ان، 
م�����درب �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ف��ي��ج��ي ل��ل��رج��ب��ي، ون��ظ��ريه 
�لإجن��ل��ي��زي عن  �ملنتخب  م��درب  �آم���ور،  �شيمون 
�رت��ي��اح��ه��م��ا ل��ت��وف��ر م��ت�����ش��ع م���ن �ل���وق���ت قبيل 
�نطالقة بطولة طري�ن �لإمار�ت ل�شباعيات دبي 
�ل��ذي  �لأم���ر  �لآن،  م��ن  �شهر  نحو  بعد  للرجبي 
و�ل�شتعد�د  فرقهم  لتهيئة  لهما  �ملجال  يف�شح 

�جليد جلولة دبي.
وي���ع���ول �مل����درب����ان ع��ل��ى ف����رتة �ل����ش���رت�ح���ة بني 
لل�شل�شلة  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��و���ش��ت«  »غ���ول���د  ج��ول��ة 
�شي  ب��ي  ����س  �ت�����س  �ل��رج��ب��ي  ل�شباعيات  �لعاملية 
�أ���ش��رت�ل��ي��ا يف وق��ت �شابق من  �أق��ي��م��ت يف  و�ل��ت��ي 
هذ� �ل�شهر، و�جلولة �لثانية يف دبي، لالقرت�ب 
�أكرث من �لالعبني و�لتاآلف معهم حتت قيادتهم 

�جلديدة. 
����ش��ت��ق��ال م��ن ت��دري��ب منتخب  �أن ر�ي����ان  ُي��ذك��ر 
مهمة  وت�شلم  �ملا�شي،  �ملو�شم  نهاية  يف  �إجنلرت� 
�أ�شبوعني فقط من  تدريب منتخب فيجي قبل 
�نطالق جولة غولد كو�شت للرجبي، يف حني حل 
�آمور حمل ر�يان يف تدريب �لفريق �لإجنليزي، 
وي�شعى �لأول لالطالع �أكرث مبهامه بعد �أن مت 

تعيينه يف هذه �ملهمة �أو�خر �ل�شهر �ملا�شي.
 وقد غادر ر�يان منتخب �إجنلرت� بعد 7 �شنو�ت 
�أم�����ش��اه��ا يف ت��دري��ب��ه، وق����اده م��رت��ني ل��ل��ف��وز يف 
بطولة طري�ن �لإمار�ت ل�شباعيات دبي للرجبي 
�أمامنا �لكثري  2010 و2011، حيث قال:  يف 
يف  ي�شم  فيجي  منتخب  ب��ه،  للقيام  �لعمل  م��ن 
�لتاأكد  �شفوفه مو�هب كبرية، وما نحتاجه هو 
م��ن �خ��ت��ي��ار �لأ���ش��خ��ا���س �مل��ن��ا���ش��ب��ني ع��ل��ى �أر����س 

�مللعب، و�لتثبت من لياقتهم و�إمكاناتهم �لعالية 
�لزمن معهم  �شهر�ً من  �شاأق�شي  �لغر�س،  لهذ� 
و�إذ�  ب��ج��د،  معهم  و���ش��اأع��م��ل  دب���ي،  ج��ول��ة  قبيل 
�أ���ش��رت�ل��ي��ا، عندما  وت���رية  ع��ل��ى  �أد�وؤه�����م  ��شتمر 
�إيجابية،  �لنتائج  ف�شتكون  ومثابرة،  عملو� بجد 

وهذ� هو �ملطلوب .
�أ�شتطيع �أن  و�أ�شاف ر�يان: �لأمر �لوحيد �لذي 
لياقة  دبي وهم يف  �أوؤك��ده هو خو�شهم لبطولة 
�أك��رث تطور�ً مما قدموه يف غولد  و�أد�ء  �أف�شل، 
�لو�شيف  كو�شت وبدورها حلت فيجي يف مركز 
5 م����ر�ت م��ذ ���ش��رع��ت دب���ي ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة �إح���دى 
يف  �لرجبي  ل�شباعيات  �لعاملية  �ل�شل�شلة  جولت 

1999، وُتوجت بلقب بطولة 1998.
وقد �أوقعت �لقرعة فيجي مع منتخب �إجنلرت� يف 
�ملجموعة C، �لأمر �لذي �شيتيح للفريق فر�شة 
رد �لعتبار، بعد �أن متكن ر�يان، �ملدرب �ل�شابق 
لإجنلرت� من �إق�شاء فيجي )فريقه �حلايل( يف 

�لت�شفيات ربع �لنهائية يف �أ�شرت�ليا.
�ملنتخب  ت��دري��ب  ر�ي����ان يف  �آم����ور، خليفة  وي��ع��د 
�لرجبي  ع�شاق  لدى  معروفاً  وجهاً  �لإجنليزي، 
يف �لدولة، حيث جنح خالل وج��وده يف �شفوف 
لقب  �نتز�ع  يف  للفريق  كقائد  �إجنلرت�  منتخب 
على  للبناء  �لآن  ويتطلع  م��رت��ني،  دب��ي  بطولة 
جهود ر�يان من خالل تهيئة �لفريق �لإجنليزي 

�ملو�شم،  لهذ�  �لعام  �لرتتيب  لقب  ح�شد  مل�شو�ر 
�لقادم  �شبتمرب  يف  �لكومونويلث  �أل��ع��اب  ودورة 
و�أوملبياد ريودي جانريو يف �لرب�زيل يف 2016، 
عندما تدخل �للعبة �إىل �لأوملبياد للمرة �لأوىل 

يف تاريخها.
منتخب  �أم���ام  للهزمية  �إجن��ل��رت�  تعر�شت  وق��د 
يف  �لنهائية  ن�شف  �لت�شفيات  يف  ن��ي��وزي��الن��د� 
بطولة غولد كو�شت، �إل �أنها تغلبت على جنوب 
�فريقيا ب�شهولة وبنتيجة قا�شية 47-0 لتحتل 
�مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث، وق�����ال �آم������ور: جن����ري �ل��ع��دي��د 
م��ن �ل��ت��غ��ي��ري�ت، وق��د ي��ق��رتف �ل��الع��ب��ون بع�س 
�لأخطاء يف �جلولت، �إل �أن �لأهم هو �ل�شتمر�ر 
يف �لتعلم و�لتطور، فنحن بحاجة لق�شاء مزيد 
�لطرق  �أجن��ع  لتحديد  �لتدريب  يف  �ل��وق��ت  م��ن 
�لعمل  م��ن  �لكثري  ف��اأم��ام��ن��ا  �ملناف�شة،  خل��و���س 

قبيل جولة دبي .
جانب  �إىل  دب��ي،  جولة  يف   C �ملجموعة  وت�شم 
�إجن����ل����رت� وف���ي���ج���ي، ك���ل م���ن ك���ن���د� و�ل����ولي����ات 

�ملتحدة.
دبي  ل�شباعيات  �لإم�����ار�ت  ط���ري�ن  بطولة  ت��ق��ام 
ن��وف��م��رب   30-28 م����ن  �ل����ف����رتة  يف  ل��ل��رج��ب��ي 
�ملقبل، حيث ت�شت�شيف دبي �جلولة �لثانية من 
��س  �ت�س  �لرجبي  ل�شباعيات  �لعاملية  �ل�شل�شلة 
لرجبي  �لفتتاحية  و�جل��ول��ة  للرجال،  �شي  ب��ي 
و�لتي  �ل��دع��و�ت  بطولة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شيد�ت، 
جتري على مدى �أيام �حلدث �لثالث ي�شارك يف 
بطولة طري�ن �لإمار�ت ل�شباعيات دبي للرجبي 
 4 على  ت��ت��وزع  فريقاً   16 نوفمرب(   30-28(

جمموعات:

 •• العني- الفجر :

حقق فريق �لعني فوز�ً مهماً على ح�شاب �شيفه دبي 
بنتيجة 2-5 ، وذلك يف �ملبار�ة �لتي �شهدها ملعب 
�شمن   ، �لأول  �أم�����س  بالقطارة  حممد  ب��ن  طحنون 
�لعربي  �خلليج  دوري  بطولة  من  �لر�بعة  �جلولة 

لكرة �لقدم. 
و�أنتهى �ل�شوط �لأول من �ملبار�ة بتقدم �لعني على 
خما�شية  و�أح����رز  رد  دون  ب��ه��دف  �ل�شيف  �ل��ف��ري��ق 
هاتريك72-56-52  �أ���ش��ام��و�ه  ج��ي��ان  �لبنف�شج 
و�أليك�س   ،  19 �أح��م��د  �إ�شماعيل  م��ن  لكل  وه���دف   ،
 48 ي�شلم  ر�م��ي  لدبي  �شجل  بينما   ،  69 برو�شكي 

. ، ودر�مانيه تر�وري 68 
�لنقاط  م��ن  ر�شيده  �لعني  رف��ع  �لعري�س  وب��ف��وزه 
بينما يبقى دبي يف نقاطه  �ل�شابع،  باملركز  �إىل �شت 
جدول  خريطة  على  ع�شر  �حل��ادي  باملركز  �لثالث 

ترتيب �لفريق �ملتناف�شة على �للقب.
�فتتاح  يف  �أحمد  �إ�شماعيل  �لعيناوي  �مل��د�ف��ع  وجن��ح 
لعك�شية  ع��ال��ي��اً  ت��ط��اول  عندما  لفريقه،  �لت�شجيل 
ر�دوي،  مرييل  �أر�شلها  �لأمي���ن  �جل��ان��ب  م��ن  ركنية 
نحو  ق��وي��ة  ر�أ���ش��ي��ة  ب��ت�����ش��دي��دة  �إ���ش��م��اع��ي��ل  ليحولها 
مق�س مرمى جمال عبد�هلل حار�س دبي �أعلنت عن 

. �أول �أهد�ف �ملبار�ة 19 
وف��ت��ح ه���دف �ل��ت��ق��دم م��ن �شهية �أ���ش��ح��اب �لأر�����س 
حماولتهم  من  فكثفو�  �لتهديفية،  غلتهم  لزيادة 
�ل��ه��ج��وم��ي��ة ع��ل��ى م��رم��ى دب����ي، �ل����ذي ����ش��ط��ر �إىل 
نف�شه  �ل��وق��ت  يف  ب�����ش��ورة لف��ت��ة، معتمد�ً  �ل��رت�ج��ع 
كانت  حم��اولت��ه  و�أب����رزت  �ملعاك�شة،  �لهجمات  على 
يف �لدقيقة 30 ، عندما كاد �شيز�ر �أن ي�شتغل حالة 
�شوء �لتفاهم ما بني دفاع وحار�س مرمى �لعني، بعد 

�أن �أر�شل �لكرة نحو �لز�وية �ل�شيقة ، ولكن ها مرت 
�إىل جو�ر �لقائم �لأي�شر ب�شنتمرت�ت ركلة مرمى.

من  فريقه  مرمى  �إن��ق��اذ  يف  �أحمد  �إ�شماعيل  وجن��ح 
ه���دف حم��ق��ق ع��ن��دم��ا ق��ط��ع �ل��ك��رة م��ن �أم����ام لع��ب 
دبي جهاد �حل�شني �لذي كان يف و�شع �نفر�د كامل 
�شليمان، ليحول ركنية  �لعني د�وود  بحار�س مرمى 

�لكرة �إىل ركنية يف �لوقت �حلا�شم 44 .بالتقدير
بعد  لفريقه  �لتعادل  �إدر�ك  يف  ي�شلم  ر�م��ي  و�ح��رز 
ورف�س  �ل��ث��اين،  �للعب  ���ش��وط  ب��د�ي��ة  م��ن  دقيقتني 
على  �أك���د  ر�ئ���ع  م�شهد  يف  بهدفه  يحتفل  �أن  ي�شلم 
�لوقت  يف  فيه،  وت��رع��رع  ن�شاأ  �ل��ذي  للنادي  تقديره 
�ل�����ذي ح�����ش��ل ف��ي��ه ع��ل��ى حت��ي��ة خ��ا���ش��ة م���ن ك��اف��ة 
�جل��م��اه��ري �ل��ع��ي��ن��اوي��ة �ل��ت��ي ق���درت ب���دوره���ا وف��ائ��ه 

. لناديه �ل�شابق 48 
بهدف  �أ�شامو�ه  جيان  �ل��دويل  رد  ما  �شرعان  ولكن 
متريرة  تلقى  �أن  بعد  �ل��ث��اين،  �ل��ع��ني  كفة  ترجيح 
���ش��اح��رة م���ن ���ش��ان��ع �أل���ع���اب �ل��ف��ري��ق �مل���ت���األ���ق عمر 
عبد�لرحمن، ليو�جه جيان حار�س دبي ويودع �لكرة 
. �ل�شباك حمرز�ً هدف فريقه �لثاين يف �ملبار�ة 52 
�أن يعزز فوز فريقه بهدفه  �إل  �أ�شامو�ه  و�أب��ى جيان 
عر�شية  تلقى  �أن  بعد  �مل��ب��ار�ة  يف  �لثاين  �ل�شخ�شي 
�أر�شية ر�ئعة من با�شتو�س مي�شيل يف �جلانب �لأي�شر 
ليحولها يف �ملرمى بت�شديدة مبا�شرة �شكنت �ل�شباك 

. معلنة عن ثالث �أهد�ف �لعني 56 
وقل�س مهاجم دبي �لبديل در�مانيه تر�وري �لفارق 
لدبي بالهدف �لثاين لريد �لتحية ملدربه �لذي دفع 

. به يف �ل�شوط �لثاين من �ملبار�ة 67 
ورد �ل��ع��ني ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ه���دف دب���ي بهدف 
�شريع ولكن هذه �ملرة عن طريق �لأ�شرت�يل �أليك�س 
مل�شتني  من  تكتيكية  جملة  ��شتثمر  �ل��ذي  برو�شكي، 
ر�ئعة  بتمريرة  بد�أها خالد عبد�لرحمن  �شاحرتني 
ر�ئعة  مت��ري��رة  �لأخ���ري  لري�شل   ، ع��م��وري  ل�شقيقه 
على طريقته �خلا�شة �إىل برو�شكي �لذي �أودع �لكرة 

. �ل�شباك حمرز�ً ر�بع �أهد�ف �لعني 69 
�أن تلقى  و�أ�شاف جيان هدفه �لثالث يف �ملبار�ة بعد 
عبد�لرحمن  عمر  �ملاي�شرتو  م��ن  �شاحرة  مت��ري��رة 
�لكرة  وي���ودع  ب��امل��رم��ى،  م��ن��ف��رد�ً  نف�شه  ليجد ج��ي��ان 
حم��رز�ً  �ل�شيف  �لفريق  �شباك  يف  ب��ه��دوء  �ل�شباك 
، لتنتهي   72 �مل��و�ج��ه��ة  �ل��ع��ني يف  �أه����د�ف  خ��ام�����س 

. �ملو�جهة بفوز �لعني على دبي بنتيجة 5-2 

يف  الوحدة  على  الفوز  اإىل  نتطلع  كيكي: 
الديربي 

للعني،  �لفني  �ملدير  فلوري�س،  كيكي  �لإ�شباين  قال 
���ش��ع��ى �إىل  �إن ف��ري��ق��ه   ، �ل�����ش��ح��ف��ي  �مل���وؤمت���ر  خ���الل 
�لتحكم و�ل�شيطرة على �إيقاع �للعب خالل �ل�شوط 
�لتي  �مليد�نية،  �لأخ��ط��اء  بع�س  ظهرت  وق��د  �لأول، 
�فتقدنا على �إثرها �لكرة مر�ت عديدة، وذلك رمبا 
كان ب�شبب �لرتدد يف �تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب، غري �أننا 
�ل�شخ�شية  �إظهار  يف  �لثاين  �ل�شوط  خالل  جنحنا 
�لثقة وحتكمنا على نحو  و��شتعدنا  للفريق  �لقوية 
و��شح يف جمريات �للعب، ويف �عتقادي �أن �لالعبني 
�مل�شتقبل  �ل��ع��ني يف  ه��ي��ب��ة  ����ش��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  ق������ادرون 
�ل��ق��ري��ب، م��ن خ���الل �لأد�ء �ل��ف��ن��ي �مل��م��ت��ع و�إح����ر�ز 

�لنتائج �لقوية.
تكوين  على  �لعمل  �أهمية  على  �لعني  م��درب  و�أك��د 

�أ�شلوب خا�س بالفريق، خ�شو�شاً و�أننا �شن�شطر �إىل 
يف�شل  من  منها  �لأ�شاليب  خمتلفة  ف��رق  مو�جهة 
طريقة �للعب �لدفاعية يف ن�شف ملعبه، لذلك لبد 
�مل�شجلني بالقائمة،  �أن ن�شتفيد من كافة �لالعبني 
ونوظفهم على �لنحو �لذي يخدم �أ�شلوب �لفريق يف 
جميع مبارياته، ونحن ن�شعى د�ئماً لفر�س �أ�شلوبنا 
يف �مليد�ن لتقدمي �مل�شتوى �لأف�شل، من خالل ن�شبة 
ب�شورة  و�حل��رك��ة  �جليد  و�لتنظيم  �ل��ك��رة  �م��ت��الك 
�أي  �أم��ام  �أهد�فنا  حتقيق  من  نتمكن  حتى  مثالية، 
فلوري�س  كيكي  و�أ�شار  �مل�شتقبل.  يف  �شنالقيه  فريق 
�إىل �أهمية �لجتماع �لذي عقده �ل�شيخ عبد�هلل بن 
حممد بن خالد �آل نهيان، رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�لليلة،  م��ب��ار�ة  قبل  �لفريق  مع  �ل��ق��دم،  لكرة  �لعني 
�أن��ه عمل على ت�شجيع �لالعبني ووج��ه لهم  موؤكد�ً 
�إز�لة  �أنه حر�س على  �لأهمية، كما  ر�شائل غاية يف 
كافة �ل�شغوط، وحثهم على تقدمي �أف�شل ما لديهم 
وتلك  �مل��ع��روف��ة،  ملكانته  �لفريق  ��شتعادة  �أج���ل  م��ن 

�لأهد�ف �لتي نعمل جميعاً على حتقيقها حالياً .
�لتي  �ل��دف��اع��ي��ة  �لأخ���ط���اء  ����ش���وؤ�ل ح���ول  ع��ل��ى  ورد�ً 

جيد�ً  تعلمون  �أنتم  ق��ال:  �لليلة،  م��ب��ار�ة  يف  ظهرت 
�أن �ل��الع��ب��ني �ل���ذي���ن دف��ع��ن��ا ب��ه��م يف خ���ط �ل��ظ��ه��ر 
�شوى  �لفريق  م��ع  يتدربو�  �ل��ي��وم مل  م��ب��ار�ة  خ��الل 
م�شاركتهم  م��ن  عودتهم  بعد  وذل���ك  ف��ق��ط،  م��رت��ني 
وعبد�ل�شالم  فار�س جمعة  عك�س  على  �ملنتخب،  مع 
�لتي  �ل��ظ��روف  �أن نتفهم  ل��ن��ا  ل��ذل��ك لب���د  حم��م��د، 
�شاركو� فيها، ون�شرب عليهم، و�شنعمل معهم خالل 
�لفرتة �لقادمة ب�شورة �أكرب حتى يتح�شن مردودهم 
بالتاأكيد . ورد�ً على �شوؤ�ل حول تعليقه على مبار�ة 
�جل��ول��ة �ملقبلة �أم���ام �ل��وح��دة يف �ل��دي��رب��ي، ق��ال: يف 
�أن �ل��دوري �لإمار�تي به �أكرث من ديربي،  �عتقادي 
�أن نفوز يف جميع مبارياتنا، وتلك  د�ئماً  وطموحنا 
�إىل  �ملباريات �لقوية حتديد�ً ل حتتاج  �لنوعية من 
وكل  حما�شية،  بطبيعتها  لأن��ه��ا  �ل��الع��ب��ني،  تهيئة 
بالن�شبة  �مل��ه��م  �أن  غ��ري  تنتظرها،  �ل��ف��ري��ق  لع��ب��ي 
�لبدين،  تو�زننا  ��شتعادة  على  �لعمل  هو  حالياً  لنا 
 ، �لث��ن��ني  �م�س  ي��وم  ر�ح��ة  �لفريق  لعبي  و�شنمنح 
مل��ب��ار�ة  حت�شري�تنا  ملتابعة  �ل��ث��الث��اء  ن��ع��ود  �أن  قبل 

�لقادمة �أمام �لوحدة يف �لعا�شمة �أبوظبي.

جولة  �لث��ن��ني  �م�س  �شباح  دب��ي  جمموعة  نظمت 
���ش��ق��ر�ن  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  م��ون��دي��ال  لتميمة  ت��روي��ج��ي��ة 
دب��ي �حلكومية و�خلا�شة،  م��د�ر���س  م��ن  ع��دد  على 
�لأع��م��ار  كافة  م��ن  �ل��دع��وة للطالب  وج��ه خاللها 
ت�شت�شيفها  �لتي  �ملناف�شات  حل�شور  و�جلن�شيات 

�لدولة حتى �لثامن من نوفمرب �ملقبل.
من�شق  �إبر�هيم  �أحمد  بح�شور  �جلولة  و�نطلقت 
�لرتويج مبجموعة دبي، من مدر�شة ديرة �لدولية 
من  للعديد  ب�شمها  تتميز  �لتي  �شيتي  بف�شيتفال 
�لناطقني  م��ن  �مل��ت��ن��وع��ة  �جلن�شيات  م��ن  �ل��ط��الب 

ب��ال��ل��غ��ة �لجن��ل��ي��زي��ة، ق��ب��ل �أن ت��ت��و����ش��ل مب��در���ش��ة 
مبدر�شة  وتختتم  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ث��ان��وي��ة  �ل��وح��ي��دة 
�ملهلب �حلكومية مبنطقة �ملمزر، مت فيهما �لتفاعل 
�إىل  للح�شور  ودع��وت��ه��م  �مل��و�ط��ن��ني  �ل��ط��الب  م��ع 
�أغلبيتهم  �أن  �لأهلي خ�شو�شا  بالنادي  ر��شد  �شتاد 

يقطنون باملناطق �ملجاورة له.
ومن �ملقرر �أن تتو��شل هذه �جلولت على �لعديد 
من �ملد�ر�س �لأخرى بدبي، وذلك يف �إطار �جلهود 
و�لتي  دب��ي  بها جمموعة  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��رتوي��ج��ي��ة 
6 �آلف متفرج ملبار�تي  �أ�شهمت بح�شور �أكرث من 

�ملرحلة �لأوىل، علما باأن �ملجموعة ر�شدت �لعديد 
ل��ل��ج��م��اه��ري ويف مقجمتها  �ل��ق��ي��م��ة  �جل���و�ئ���ز  م��ن 
قم�شان ريا�شية موقعة من �لنجم �لعاملي مار�دونا 
�إىل جانب قبعات  �ل�شريف للريا�شة بدبي،  �ل�شفري 

ريا�شية حتمل توقيعه �إي�شا.
�لتذ�كر ب�شكل جماين عند مد�خل  كما مت توفري 
�ل���ن���ادي �لأه����ل����ي، ف��ي��م��ا مت �إق���ام���ة �أك�������ش���اك لبيع 
باقة  ت�شم  مدعومة  باأ�شعار  و�مل�شروبات  �ملاأكولت 
�للجنة  قبل  من  �ملعتمدة  �لختيار�ت  من  متنوعة 

�ملنظمة و�لفيفا.

�سقران يدعو طالب مدار�س دبي حل�سور مناف�سات مونديال النا�سئني

•• العني –الفجر :

�ل��ف��وز يف مو�جهة  �ح���ر�ز  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملنتخب  ي��اأم��ل 
م�شاء  من  �خلام�شة  �ل�شاعة  عند  �ملك�شيكي  نظريه 
، يف  �لعني  بنادي  ز�ي��د  �ليوم على ملعب خليفة بن 
�ل�شاد�شة  �ملجموعة  م��ب��اري��ات  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة 
 ، ، م��وف��ق ح�شني  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملنتخب  م���درب  و�أك���د   ،
�أمام �ملنتخب �ل�شويدي  �همية جتاوز رهبة �لبد�ية 
�لطموحات  لتعزيز  �ليوم  �لثقة يف مبار�ة  و��شتعادة 
رهبة  �أن  �أع��ت��ق��د  ، مو�شحا  �ل��ث��اين  �ل����دور  ب��ل��وغ  يف 
�لبد�ية ل وجود لها �لأن ونحن على بعد �شاعات من 
�ملو�جهة �ملرتقبة مع �ملك�شيكيني ، ول بد من �لفوز 
�أمام حامل �للقب يف �لن�شخة �ملا�شية ، وثقتي كبرية 
كانو� عليها يف  �لتي  لتعديل �شورتهم  �لالعبني  يف 
�ملنتخب  �أن  : ندرك جيد�  . و�و�شح  �لأوىل  �جلولة 
من  �مل��دوي��ة  خ�شارته  رغ��م   ، ب��ه  ي�شتها  ل  �ملك�شيكي 
�لثغر�ت  بع�س  �إ�شتغالل  على  و�شنعمل   ، نيجرييا 
�لتي ميكن �أن تكون مدخال حل�شد �لنقاط �لثالث 
، لكن بالقدر نف�شه ينبغي �لرتكيز �جليد من قبل 

�لتي  �لتعديالت  : هناك بع�س  . و�ختتم  �لالعبني 
لت�شحيح  �خل��ل��ف��ي  �خل���ط  م�شتوى  ع��ل��ى  �شتحدث 
�لأو����ش���اع �ل��ت��ي ك��ان��ت �شببا يف �خل�����ش��ارة �مل��ا���ش��ي��ة ، 
�مليد�ن  ي��ر�م يف  ما  على  �لأم���ور  �أن مت�شي  ونتمنى 
خمتلف  فريق  مل�شاهدة  �ل�شتعد�د  �جلميع  وعلى   ،
. وب��دوره دعا مدرب �ملنتخب �ملك�شيكي  �ليوم  م�شاء 
ر�ول جيرتيز ، �إىل عدم �لتعويل على تاريخ فريقه 
قبل مو�جهة �لعر�ق م�شاء �ليوم يف �جلولة �لثانية ، 
مو�شحا ينبغي �أن يتنحى �لتاريخ يف �مليد�ن ، فلي�س 
�لثالث  �لنقاط  على  ح�شولنا  �إىل  �شيوؤدي  من  هو 
�أن �لالعبني كانو� يف حالة غري جيدة  �أعتقد  ، ول 
بهذ�  باأنهم  نقول  �أن  ميكن  �أو   ، نيجرييا  مبار�ة  يف 

�لو�شف ملجرد �خل�شارة �لكبرية .
و�أردف : يف ك��رة �ل��ق��دم حت��دث مثل ه��ذه �لأم����ور ، 
ما  لتعوي�س  �ل�شجاعة  ل��دي��ك  ت��ك��ون  �أن  �مل��ه��م  لكن 
م�شى ، وعكفنا على متابعة �لأخطاء �لتي �أدت �إىل 
هذ� �لو�قع ، حتى ندخل �مليد�ن برغبة �لفوز فقط 
�خل�شم  �إىل  ننظر  ول   ، �مل��اأم��ول  �ل��ت��و�زن  لإ�شتعاة 
كثري� ، فنحن هنا لنوؤكد ح�شورنا �لقوي مع بقية 

�ملنتخبات �مل�شاركة .

مباراة من الوزن الثقيل 
ويو�جه �ملنتخب �لنيجريي �ملنت�شي بفوزه �لعري�س 
 ، �لأوىل  �جل��ول��ة  يف   1-6 �ملك�شيكي  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى 
زع��ام��ة  ع��ل��ى  �مل��ب��ا���ش��ر  مناف�شه  م��ع  م��و�ج��ه��ة مهمة 
نظريه   ، �ل�شد�رة  يف  و�شريكه  �ل�شاد�شة  �ملجموعة 
�مللعب  على  م�شاء  �لثامنة  �ل�شاعة  عند   ، �ل�شويدي 
ذ�ته ، يف مبار�ة �شتحدد ب�شكل كبري بو�شلة �لتاأهل 

�إىل �لدور �لثاين من �ملناف�شة .
وميتلك �ملنتخب �لنيجريي ، خامات جيدة ، ميكن 
بف�شل   ، �مليد�ن  �لفارق يف  ت�شاعده على �شناعة  �أن 
خ�شو�شا   ، �ملمتازة  وجاهزيتهم  �جليدة  مهار�تهم 
يف �جل��ان��ب �ل��ب��دين ، ع��ل��ى ن��ح��و م��ا ب���د� و����ش��ح��ا يف 

�ملو�جهة �ملا�شية مع �ملك�شيك .
لتاألق  ح��د  و�شع  �إىل  �ل�شويدي  �ملنتخب  و�شي�شعى 
�ل��ن��ي��ج��ريي��ني يف �مل��ج��م��وع��ة �ل�����ش��اد���ش��ة ، و�خل����روج 
حجز  على  �ملناف�شة  يف  موقفه  تدعم  جيدة  بنتيجة 
قدمو�  لعبيه  �أن  خ�شو�شا   ، �لثاين  �ل��دور  بطاقة 

، فك�شبو�  �لعر�قيني  �أمام  �أنف�شهم بطريقة منا�شبة 
�ملجموعة  �ملر�شحني يف  �أق���وى  م��ن  وب��ات��و�  �ل��ره��ان 
�لتوقعات ت�شب  �أن كانت  ، بعد  �لثاين  �ل��دور  لبلوغ 

بالدرجة �لأوىل يف م�شلحة نيجرييا و�ملك�شيك . 
�لفوز   ، غاربا  مانو  �لنيجريي  �ملنتخب  وعًد مدرب 
�أخري� على �ملك�شيك د�فعا مهما لالعبني يف مبار�ة 
�ل��ور�ء ولدينا معركة  �إىل  �ليوم ، مو�شحا ل ننظر 
جديدة ينبغي �أن ت�شهد م�شتوى جيد� ي�شاعدنا على 
�لفوز ، ول �أعتقد �أن �حلالة �ملعنوية �جليدة لالعبني 
�شتمثل مدخال للرت�خي �أو �لرت�جع عن طموحات 
��شتعد�د  على  نحن   : و�أو���ش��ح   . �لثاين  �ل��دور  بلوغ 
 ، �لثلوج  و�شط  �أو  �ل�شم�س  حت��ت  �مل��ب��اري��ات  خلو�س 
�أن  ، ول ميكن  �لبطولة  �لقوي يف  لتاأكيد ح�شورنا 
نقبل على �لإطالق فكرة �لرت�جع عن �لفوز باللقب 
، ولدينا �ملعطيات �جليدة �لتي ت�شاعدنا على حتقيق 
 ، �ل�شويدي  �ملنتخب  قيمة  نقلل من  ولن   ، �أهد�فنا 

بعد �أف�شليتنا �جليدة على �ملك�شيكيني .
ميكن  ول  �لالعبني  يف  كبرية  ثقة  لدينا   : و�ختتم 
�أن ن�شمن فوزنا يف �مليد�ن بالتاريخ �لذي يوؤكد �أننا 

�لأل��ق��اب  وه���ذه   ، م���ر�ت  ث��الث  �للقب  على  ح�شلنا 
�شتحدد  دقيقة   90 هناك  لكن   ، لالإعجاب  مثرية 
م�شرينا �أمام �ل�شويد . وبدوره �أكد مدرب �ملنتخب 
بالعزمية  �لت�شلح  �أهمية  لر�شون  رونالد  �ل�شويدي 
يف م��و�ج��ه��ة �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ن��ي��ج��ريي حل�����ش��د �ل��ن��ق��اط 
�لعر�قيني  �أم��ام  �لأوىل  �لنتيجة  �إن  وق��ال   ، �لثالث 
�مل�شتوى  نتابع  �أن  �مل��ه��م  لكن   ، للغاية  ج��ي��دة  ك��ان��ت 
�جليد �أمام منتخب قوي جنح يف قهر حامل �للقب 
بنتيجة عري�شة . و�أو�شح : حاولت و�شع �لالعبني 

�ملا�شية  �أحد�ث �ملو�جهة  �ملبار�ة ، مبتابعة  �أجو�ء  يف 
ولدينا  �ملك�شيكي  نظريه  مع  �لنيجريي  للمنتخب 
 ، �مليد�ن  عنا�شر قوية ت�شتطيع �لتجا�شر �لقوي يف 

ولن نرت�جع عن طموحات �لفوز .
مع  باملو�جهة  �لإ�شتمتاع  �لالعبني  على   : و�ختتم 
علم  ع��ل��ى  وه���م   ، �ل��ق��وي  �لأد�ء  وم��ت��اب��ع��ة  نيجرييا 
ردة  على  ك��ب��ري�  �ل��ره��ان  ويبقى   ، �خل�شم  بالعبي 
فعلهم �لقوية يف �مليد�ن لتعزيز حظوظ �ملنتخب يف 

بلوغ �لدور �لثاين .

يف اجلولة الثانية من مونديال النا�سئني بالعني

العراق يدافع عن حظوظه يف مواجهة املك�سيك.. وال�سويد تواجه ن�سور نيجرييا 

حت���ت رع���اي���ة حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئ��ي�����س �حت���اد 
ب��ع��د غد  ،ت��ف��ت��ت��ح  و�ل��ك��ي��ك بوك�شينغ  �مل�����ش��ارع��ة و�جل�����ودو 
�مل�شرف دورة  �لرئي�شية مبنطقة  �خلمي�س ب�شالة �لحتاد 
�شعبة  تنظمها  �لتي  �ملفتوحة  �شقل وترفيع حكام �جلودو 
�ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  حتى  ت�شتمر  و�ل��ت��ي  ب��الحت��اد  �جل���ودو 
باإ�شر�ف �حلكم �لدويل �لإمار�تي و�ملحا�شر �أحمد �شليمان 
�لبلو�شي و�شالم خطاط من�شق �لدورة �لتي �شت�شتمل علي 
�لعديد من �ملحا�شر�ت �لنظرية و�لعملية لآخر �مل�شتجد�ت 
،وما طر�أ من تعديالت على قانون �للعبة من قبل �لحتاد 
بالدورة  �مللتحقون  �حلكام  يتمكن  ،حتى  للجودو  �ل��دويل 
�ملقبل  �ملو�شم  يف  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون  تطبيق  �جلن�شني  م��ن 

للعبة.
�ملقبلة  �ل���دورة  ب��اأن  �لبلو�شي  �أح��م��د  �ل���دويل  وذك��ر �حلكم 
�أن ت�شهم يف دعم خطط و�إ�شرت�تيجية �لحتاد  من �شاأنها 
خ���الل �مل��رح��ل��ة �ل��ق��ادم��ة و�ل��ت��ي ت��ه��ت��م ب��ف��رق ومنتخبات 

لفئة  �لحت��اد  منتخبات  بجانب  �ملختلفة  �ل�شنية  �ملر�حل 
�خلارجية  للم�شاركات  �لحت��اد  بو�بة  تعترب  �لتي  �لرجال 
يف  للجودو  �لكربى  �جلائزة  بطولة  ل�شت�شافة  ��شتعد�د� 
�لقادم  28 نوفمرب  �إىل   22 �لفرتة من  �أب��و ظبي خ��الل 
مبركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س،بجانب بطولة �ملا�شرتز 
�أكرث  �لتي تقام بجانب بطولة �جلائزة �لكربى مب�شاركة 
من 500 لعب ولعبة،وبطولة غرب �آ�شيا للجودو �لتي 
للجودو  �لوطني  �ل��ي��وم  �لقادم،وبطولة  دي�شمرب  يف  تقام 
�ملميزين  وت�شنيف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  �شقل  يف  ي�شهم  مما 
منهم .. و�شتكون �لدورة فر�شة لت�شجيل جميع �حلكام يف 
�شجالت �لحتاد ب�شكل ر�شمي وعمل ملفات وبطاقات لهم 
و�أنه لن يتم �لتعامل مع من هو غري م�شجل يف ك�شوفات 
�لحتاد يف �ملو�شم �ملقبل بناء علي لئحة �لحتاد ،و�شتكون 
و�لرتفيع  �ل�شقل  دورة  يف  للم�شاركة  �لت�شجيل  فر�شة 

متاحة للجميع مبقر �لحتاد قبل بدء �لدورة .

بتنظيم احتاد امل�سارعة واجلودو.. دورة �سقل وترفيع حكام اجلودو املفتوحة 

مدربا فيجي واإجنلرتا يتبادلن الأدوار 

مواجه���ة قوي���ة مرتقب���ة يف �سباعي����ات دب����ي للرجب����ي

عاد من جديد اإىل الواجهة يف الدوري 

العني ينتف�س اأمام الأ�سود بخم�سة اأهداف وجيان يرق�س مع ال�سباك 
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قام �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �لعني 
�لر�بعة من  �أم�س باجلولة  �أول من  �لقدم على هام�س مبار�ة �لعني ودبي  لكرة 
ممثل  �جلندي  عدنان  �إىل  �لتذكاري  �لنادي  درع  ب��اإه��د�ء  �لعربي  �خلليج  دوري 
مبونديال  �لعني  ملجموعة  �ل��ع��ام  و�ملن�شق  )فيفا(  �ل��ق��دم  لكرة  �ل���دويل  �لحت���اد 
�لنا�شئني بح�شور حممد عبد�هلل بن هز�م مدير �ملجموعة و�أحمد خمي�س مدير 
�ملوقع وذلك تقدير� جلهوده �ملت�شلة و�لر�ئعة �لتي �أ�شهمت ب�شورة لفتة يف جناح 

عمل �ملجموعة �ل�شاد�شة باملونديال �لعاملي للنا�شئني.

درع العي��ن الت���ذك����اري 
لع����دن����ان اجلن���دي 

�أعد فريق �لنابودة لل�شباقات �لعدة للفوز مرة �أخرى 
بلقبي حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 �ل�شرق �لأو�شط 
للفرق و�ل�شائقني وذلك باإعالنه عن م�شاركة نف�س 
لل�شل�شلة  �ل��ق��ادم  �ملو�شم  يف  �ملا�شي  �ملو�شم  �شائقي 

�لأو�شطية، و�لتي تنطلق �أحد�ثها �ل�شهر �لقادم.
وق����ام م��رك��ز ب��ور���ش��ه ب���دب���ي، �ل���ن���اب���ودة ل��ل�����ش��ي��ار�ت، 
�لوكيل �حل�شري لعالمة بور�شه يف دبي و�لإمار�ت 
��شتمر�ره  ع��ن  ر�شميا  ب��الإع��الن  �ل��ي��وم  �ل�شمالية، 
�شميد  كليمنز  �شائقيه  خ��دم��ات  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  يف 
وك����رمي �لأزه������ري، و�ل���ل���ذ�ن ���ش��ي��د�ف��ع��ان ع��ن لقبي 
�لفرق و�ل�شائقني �لذي متكنا من �إحر�زهما ل�شالح 

�لفريق �ملو�شم �ملا�شي. 
�أ�شل  م��ن  ب�شبعة ج��ولت  �ل��ف��وز  م��ن  �شميد  ومتكن 
12 جولة يف حملة �لفريق ملو�شم 2013-2012 
ليتمكن بذلك من ت�شدر �لرتتيب �لعام لل�شائقني، 
�ملركز  �ملو�شم يف  �نهاء  �لأزه���ري من  يف حني متكن 
�لثالث يف �لرتتيب �لعام لل�شائقني لي�شاهم يف فوز 
�ل�شرق  �أف�شل �شباق للحلبات يف  باللقب يف  �لفريق 

�لأو�شط و�لعودة به �إىل دبي للمرة �لأوىل. 
من  متماثلتان  �شيارتان  بقيادة  �ل�شائقان  و�شيقوم 
نوع كاأ�س بور�شه جي تي3 2014 عند م�شاركتهما 
�أوىل  تنطلق  و�ل����ذي  لل�شل�شلة،  �ل��ر�ب��ع  �مل��و���ش��م  يف 
�أر���س حلبة  30 نوفمرب على   - 29 جولته يومي 
�لبحرين �لدولية، �لتي ت�شت�شيف �ل�شباق �لأول من 

��شل �شتة �شباقات، كل منها موؤلف من جولتني. 
عقد  �ل���ذي  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  يف  �أل��ق��اه��ا  كلمة  ويف 
�م�س �لثنني، �شرح كيه ر�جر�م، �لرئي�س �لتنفيذي 
مبو��شلة  �شعد�ء  نحن  قائال:  لل�شيار�ت،  للنابودة 
�لعمل مع كليمنز وكرمي يف م�شوم 2014-2013 
يف  �ملقايي�س  بكافة  ناجح  مبو�شم  فيه  ناأمل  و�ل��ذي 

حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 �ل�شرق �لأو�شط .
و�أ����ش���اف: ع��ن��دم��ا ق��م��ن��ا ب��ت��اأ���ش��ي�����س ف��ري��ق �ل��ن��اب��ودة 
ل��ل�����ش��ي��ار�ت ق��ب��ل ن��ح��و ث��م��ان��ي��ة ���ش��ن��و�ت، ك��ن��ا نظهر 
بور�شه  لعالمة  ف��ردي  وكيل  �أك��رب  بكوننا  �لتز�منا 
على م�شتوى �لعامل �لذي يقوم بالرتويج للر�بطة 
�ل�شيار�ت،  ريا�شة  مع  �لعالمة  جتمع  �لتي  �لقوية 

وتاريخها �لطويل و�لعريق يف �لريا�شة .
وتابع: قر�رنا بامل�شاركة ب�شيارتني يف �شل�شلة حتدي 
كاأ�س بور�شه جي تي3 �ل�شرق �لأو�شط للمرة �لأوىل 
�ملو�شم �ملا�شي كان مبثابة تاأكيد على نو�يا �ل�شركة، 
ولتعيزيز  �جل��دي��د  ل��ل��م��و���ش��م  ق��دم��ا  نتطلع  و�لآن 
�شر�كتنا مع بور�شه . من جهته �شرح �ملدير �لفني 
�لنابودة  بدبي،  بور�شه  ملركز  �لعام  و�ملدير  للفريق 

ل��ل�����ش��ي��ار�ت، ق���ائ���ال: مت��ك��ن��ا يف �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي من 
بور�شه  كاأ�س  �شل�شلة  يف  وريادته  �لفريق  قوة  تاأكيد 
جي تي3. لطاملا كان هذ� من �أولوياتنا، لذ� فنحن 
�شعد�ء بتحقيق �أهد�فنا، و�شعد�ء بتمكن كليمنز من 

حتقيق لقب �ل�شائقني .
�أن  يتوجب  �ل��ف��رق  لقب  حتقيق  ل�شمان  و����ش��اف: 
يكون فريقيك قادر� على حتقيق �لنت�شار�ت، وكل 
�أظهر  �لتحدي.  ق��در  على  كانا  وك��رمي  كليمنز  من 
�أن��ه��م��ا ���ش��ائ��ق��ان ر�ئ���ع���ان، ود�ئ���م���ا ي�شعان  ك��اله��م��ا 

م�شلحة �لفريق �أول .
و�ختتم قائال: جناحنا يف �ملو�شم �ملا�شي جعلنا �أكرث 
بالطبع  لكننا  �لأل��ق��اب،  م��ن  �مل��زي��د  لك�شب  تعط�شا 
لذ�  حمتمل،  �شيء  وكل  طويل  مو�شم  على  مقبلني 

علينا �ل�شتعد�د جيد� لتحقيق مر�دنا .
هذ� ومتكن كرمي �لأزهري من �لفوز باأول جولة له 
يف كاأ�س بور�شه جي تي3 يف �لبحرين �ملو�شم �ملا�شي، 
وه���و ي��ت��ط��ل��ع ق��دم��ا مل��و����ش��ل��ة ���ش��ر�ك��ت��ه �مل��ث��م��رة مع 
�لنابودة لل�شباقات، و�لتي �شهدته يفوز بلقب بطولة 
�خلليج ر�ديكال عامي 2005 و2006، تبعها بفوز 

بلقب �لإمار�ت جي تي عامي 2007 و2008. 
بالن�شبة  ر�ئعا  ك��ان  �ملا�شي  �ملو�شم  �لأزه���ري:  وق��ال 
للفريق، و�أنا �شخ�شيا ��شتمتعت كثري� بامل�شاركة �إىل 
جانب كليمنز يف �لفريق. كان من �لر�ئع �لفوز بلقب 
وكنت  �لبطولة،  �شباق يل يف  ب���اأول  و�ل��ف��وز  �ل��ف��رق، 
�شعيد� من �أجل كليمنز لأنه كان من �أبرز �ل�شائقني 

بال منازع وي�شتحق �للقب عن جد�رة .
و�أن��ا  وط��ي��دة  لل�شيار�ت  ب��ال��ن��اب��ودة  عالقتي  وت��اب��ع: 
مم���نت ل��ف��ر���ش��ة �مل��ن��اف�����ش��ة ل�����ش��ال��ح ف��ري��ق �ل��ن��اب��ودة 
�ل�شل�شلة  بور�شه،  كاأ�س  �شل�شلة  لل�شباقات جمدد� يف 
�لتي تعترب من �أف�شل �شباقات �حللبات يف �ملنطقة، 

ولقيادة �شيارة كاأ�س بور�شه جي تي3 �لر�ئعة .
�لفريق  من  كبري  بدعم  وكليمنز  حظيت  و�ختتم: 
�لذي عمل جاهد� لتجهيز �ل�شيار�ت بال�شكل �لأمثل 
وم�شاعدتنا يف تقدمي �أف�شل ما لدينا. نتطلع قدما 
�ل��ف��ري��ق. لن  �ل��ن��ج��اح م��ع  �مل��زي��د م��ن  �لآن لتحقيق 
يكون من �ل�شهل تكر�ر �جناز�ت �لعام �ملا�شي نظر� 
جاهدين  �شنعمل  لكننا  وحدتها،  �ملناف�شة  ل�شعوبة 

و�شنبذل ق�شارى جهدنا للحفاظ على �جناز�تنا .
من  �لكثري  �كت�شب  �ل���ذي  �شميد،  علق  جانبه  م��ن 
�خلربة يف �لأ�شهر �لأخرية بامل�شاركة يف �شباق بور�شه 
فخورنا  كنت  قائال:  �لأوروب���ي،  �شوبركب  موبيل1 
�لنابودة  فريق  مع  �مل�شاركة  فر�شة  على  بح�شويل 
�ل�شرق  بور�شه جي تي3  كاأ�س  �شل�شلة  لل�شباقات يف 

�لأو�شط يف �ملو�شم �ملا�شي، و��شتمتعت كثري� بالعمل 
�إىل جانب كرمي .

بع�شنا  م�شاعدة  على  ق��ادري��ن  كنا  ق��ائ��ال:  و�أ���ش��اف 
�لبع�س كثري�، وبالطبع �أنا �شعيد بتمكني من �لفوز 
بتحقيق  �أرغ���ب  �أن  �لطبيعي  م��ن  �ل�شائقني.  بلقب 
نف�س �لجناز جمدد�، لكن بالطبع �لأولوية لفريق 
ثقتهم  على  لهم  �جلميل  ورد  لل�شباقات  �ل��ن��اب��ودة 
م�شتوى  ب��اأن  �شك  ل  وت��اب��ع:   . لنا  �لكبري  ودعمهم 
يكون  لن  ل��ذ�  �ملو�شم،  ه��ذ�  �أق��وى  �شيكون  �لتناف�س 
�لأمر �شهال، لكنني �أوؤكد على كالم كرمي، و�شنعمل 
وي�شار  �لفريق  م��ع  �لنت�شار�ت  لتحقيق  جاهدين 
�لأجندة  �لإع��الن لحقا عن  �شيتم  �أن��ه  �إىل  بالذكر 
كاأ�س  حت��دي  م��ن   2014-2013 ملو�شم  �لكاملة 

بور�شه جي تي3 �ل�شرق �لأو�شط.
�أجندة �شباقات حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 �ل�شرق 

�لأو�شط ملو�شم 2014-2013
�جلولتان 2-1   نوفمرب    30-29

حلبة �لبحرين �لدولية
دي�شمرب �جلولتان 3-4  دبي �أوتودروم  13-12

�جل�����ول�����ت�����ان  يناير     18-17
5-6 حلبة لو�شيل �لدولية – قطر 

�جلولتان 8-7   يناير – 1 فرب�ير    31
حلبة لو�شيل �لدولية – قطر   

فرب�ير �جلولتان 9-10 دبي �أوتودروم  15-14
�لبحرين  حلبة   12-11 �جل��ول��ت��ان  م��ار���س   8-7

�لدولية 

�شيو�جه �أكرب ناديني يف ��شبانيا عمالقني �يطاليني يف دوري �أبطال �وروبا 
�إذ �شي�شعى  22 مرة  �للقب فيما بينهم  �أح��رزو�  لكرة �لقدم هذ� �ل�شبوع 
ميالن لو�شع حد ل�شجله �ل�شيء موؤخر� �شد بر�شلونة و�شياأمل يوفنتو�س 

�أن يتفوق على ريال مدريد. ومع �عتبار �أن ع�شر نقاط تعد على نطاق 
�ل�شتة  دور  �ملعتاد يف  �لذي ي�شع �شاحبه يف  �ل�شحري  �لرقم  و��شع 

�لفرق  من  �شبعة  ت�شتطيع  �لعريقة  �لوروب��ي��ة  بالبطولة  ع�شر 
�لثمانية �لتي تت�شدر جمموعاتها �لن �أن ت�شبح على بعد نقطة 

�ملباريات.  من  �لثالثة  �جلولة  يف  �لفوز  حققو�  �ذ�  ذل��ك  من 
�ل�شاد�شة  �ملجموعة  مت�شدر  �ر�شنال  �لفرق  تلك  و�شمن 

�لبطل  و�شيف  دورمت��ون��د  برو�شيا  ي�شت�شيف  �ل��ذي 
�ملو�شم �ملا�شي �ليوم �لثالثاء وحامل �للقب بايرن 
فيكتوريا  �لرتتيب  متذيل  يو�جه  �ل��ذي  ميونيخ 

بلزن يف �ملجموعة �لر�بعة غد� �لربعاء.
لكن �أهم مباريات �ل�شبوع �شتكون يوم �لثالثاء 
يف �ملجموعة �لثامنة با�شتاد �شان �شريو عندما 

على  مو�شم  لثالث  وبر�شلونة  ميالن  يلتقي 
�لتو�يل.

4-2 يف  �ل����ش���ب���اين  �ل���ف���ري���ق  وف�����از 
جمموع مبار�تي �لذهاب و�لياب 
يف دور �ل�شتة ع�شر �ملو�شم �ملا�شي 

يف  �مل��ج��م��وع��ات  دور  يف  �لتقيا  كما 
2-2 يف  �ل�����ش��اب��ق وت����ع����ادل  �ل���ع���ام 

��شبانيا وفاز بر�شلونة 3-2 يف �يطاليا.
�وروب���ا  بطل  م��ي��الن  على  بر�شلونة  تغلب  كما 

مو�شم  �ل��ن��ه��ائ��ي يف  ق��ب��ل  يف  �مل��ب��ار�ت��ني  1-�شفر يف جم��م��وع  م���ر�ت  �شبع 
2005-2006 يف طريقه لثاين �ألقابه �لربعة. ولن توفر �ملبار�ة مليالن 
فر�شة �لثاأر فقط ولكن �ي�شا �مكانية جتاوز مناف�شه �ل�شباين يف ترتيب 
ب�شت  مارتينو  ج��ري�ردو  �مل��درب  فريق  يت�شدرها  �لتي  �لثامنة  �ملجموعة 

نقاط من مبار�تني بينما ياأتي ميالنو ثانيا باربع نقاط.
�خلطاأ  ن�شيان  ملحاولة  بريخ  فليك�س  للحكم  فر�شة  �مل��ب��ار�ة  �شتوفر  كما 

�لذي �رتكبه يف دوري �لدرجة �لأوىل �لملاين هذ� �ل�شبوع حني 
كي�شلينج  �شتيفان  ليفركوزن  باير  ملهاجم  �حت�شب هدفا 

رغم �أن �لكرة مرت �ىل د�خل �ملرمى من ثقب 
�مل��ج��م��وع��ة  �ل�����ش��ب��ك��ة. ويف  ج���ان���ب  يف 

م��دري��د  ري���ال  يت�شدر  �ل��ث��ان��ي��ة 
بالفعل �لرتتيب بفارق �ربع 

يوفنتو�س  عن  نقاط 
�ملركز  �شاحب 
�ل���������ث���������اين 

�أن  ق���ب���ل 

ي�شت�شيفه ب��ع��د غ��د �لرب���ع���اء وب��ي��ن��م��ا ����ش��ت��ع��د ف��ري��ق �مل����درب ك��ارل��و 
�لأوىل  �لدرجة  دوري  يف  ملقة  على  2-�شفر  بالنت�شار  �ن�شيلوتي 
�ل�شباين هذ� �ل�شبوع خ�شر �لفريق �ليطايل 4-2 �أمام فيورنتينا 
ونقل موقع �لحتاد �لوروبي لكرة �لقدم على �لنرتنت عن �نطونيو 
كونتي مدرب يوفنتو�س قوله مدريد و�حد من �أكرث �لفرق طموحا.  
 1985 و�أ�شاف كونتي �لذي فاز ناديه بدوري �لأبطال يف 
�للقب..  �ح���ر�ز  ب�شدة يف  ي��رغ��ب  ن��ادي��ا  ن��و�ج��ه  و1996 
ب�شبب تاريخه و�شعيه نحو �للقب �لوروبي �لعا�شر 
نناف�شهم  �أن  لنا  ج��ي��د�  حت��دي��ا  �شيكون  �أن���ه  �أعتقد 
ملعبنا.  على  و�ي�شا  برنابيو  �شانتياجو  ��شتاد  يف 
�شيعطينا ذلك فكرة عن مدى تطورنا.  ويف و�حدة 
�ر�شنال  �شيلتقي  �لملانية  �لجنليزية  �مل��و�ج��ه��ات  م��ن 
م�شعود  ��شلحته  �أه��م  و�شيكون  دورمتوند  مع  �أر�شه  على 
�وزيل ماألوفا للغاية عند �لفريق �لز�ئر. ولعب �وزيل من قبل بني 
جيدة  بحالة  ومي��ر  لدورمتوند  �لتقليدي  �لغرمي  �شالكه  �شفوف 
منذ �نتقاله �ىل �ر�شنال موؤخر� و�شجل هدفني يف �لفوز 4-1 على 
م��درب دورمتوند  وق��ال يورجن كلوب  �ل�شبت  يوم  �شيتي  نوريت�س 
م�شتوى  �ىل  �ر���ش��ن��ال  �وزي���ل  ق��اد  �لربيطانية  �شن  ذ�  ل�شحيفة 
جديد. قدر�ته �خلططية بالن�شبة لكرة �لقدم �لهجومية مثالية.. 
�ر�شني )فينجر( و�شينفذ كلوب عقوبة �ليقاف  وهذ� ما يريده 
لثاين مبار�ة بعد معاقبته ب�شبب �لعرت��س على �حلكام خالل 
�خل�شارة 2-1 �أمام نابويل يف �جلولة �لفتتاحية للمجموعة 

�ل�شاد�شة �ل�شهر �ملا�شي.
وي�شافر ت�شيل�شي مناف�س �ر�شنال يف �لدوري �لجنليزي 
�ملمتاز �ىل �شالكه غد� �لثالثاء وهو ياأمل �أن يلحق 
بالفريق �لملاين مت�شدر �ملجموعة �خلام�شة 
�لذي ميتلك �شت 
ن���ق���اط م��ق��اب��ل 
لفريق  ث��الث 
�مل���������������������������درب 
ج��������������وزي��������������ه 
م�������وري�������ن�������ي�������و 
�����ش����اح����ب �مل����رك����ز 
لي�س  ك��ل��وب-  ومورينيو-مثل  �ل��ث��اين. 
ب��غ��ري��ب ع��ل��ى �لع����رت������س �ل��غ��ا���ش��ب على 
كارديف  على   1-4 ت�شيل�شي  �نت�شار  يف  �مللعب  من  وط��رد  �لتحكيم 
مهاجم  هالك  ي�شتعد  �ل�شابعة  �ملجموعة  ويف  �ل�شبوع.  ه��ذ�  �شيتي 
�ليوم  زينيت �شان بطر�شربج للعودة �ىل ملعب ناديه �لقدمي بورتو 
على  �شيفا  �ملجموعة  مت�شدر  مدريد  �تليتيكو  يحل  بينما  �لثالثاء 
�لأوىل  �ل���درج���ة  دوري  يف  ن��ق��اط  �أول  ف��ق��د  ب��ع��دم��ا  فيينا  �و���ش��رتي��ا 
مان�ش�شرت  �لجنليزيان  �ل��ن��ادي��ان  و�شياأمل  �ل�شبوع  ه��ذ�  �ل�شباين 
غد�  فقدوها  �لتي  �لنقاط  يعو�شا  �أن  �شيتي  ومان�ش�شرت  يونايتد 
�شو�شيد�د يف  ري��ال  ديفيد مويز  �مل��درب  فريق  و�شي�شت�شيف  �لربعاء 
�أمام  بليجريني خارج ملعبه  �لأوىل ويلعب فريق مانويل  �ملجموعة 

ت�ش�شكا مو�شكو يف �ملجموعة �لر�بعة. 

بعد الفوز بلقب الفرق وال�سائقني املو�سم املا�سي 

�سميد والأزهري متعط�سان للمزيد من الألقاب يف اأف�سل �سل�سلة �سباقات على احللبات يف ال�سرق الأو�سط
النابودة لل�سباقات ي�ستعد للفوز بلقبي حتدي كاأ�س بور�سه جي تي3 مرة اأخرى

اأر�سنال ي�ست�سيف دورمتوند 

ب��ر�سلون���ة و ري���ال مدري���د يف مهم���ة اإيطالي���ة ب����دوري الأبط����ال
عقدت �للجنة �ملنظمة لبطولة �ل�شرطة للتجديف �لأوملبي �لثانية بنادي 
ع��ارف علي  �ملقدم  برئا�شة  تنويريا  �جتماعا  ر�أ���س �خليمة  �شرطة  �شباط 
عبيد رئي�س ق�شم �لأن�شطة �لريا�شية باإحتاد �ل�شرطة �لريا�شي وح�شور 
�لر�ئد فهد عبد �هلل جمعة رئي�س ق�شم �لأن�شطة �لريا�شية و�لإجتماعية 
ر�أ���س  �شرطة  ت�شت�شيفها  �لتي  كافة  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  �لفرق  وم��در�ء 
�أكتوبر   23 �إىل   22 من  �لفرتة  خ��الل  �لقو��شم  كورني�س  على  �خليمة 

�حلايل.
�إىل  ق�شمت  �لتي  و�ملجموعات  �حل���ار�ت  قرعة  �إج���ر�ء  �لجتماع  خ��الل  مت 
�ل��ق��ي��اد�ت على  15 لع��ب��ا م��ن خمتلف  ف��ردي��ة ت�شم  ث���الث جم��م��وع��ات 
30 لعبا  �مل��زدوج ت�شم  �لزوجي  �لدولة وث��الث جمموعات من  م�شتوى 
ونقل  ���ش��ريه��ا  خ��ط  وت��اأم��ني  للبطولة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  مناق�شة  مت��ت  ك��م��ا 
لإجناح  �لالزمة  �لرتتيبات  من  و�لتاأكد  �ل�شباق  قبل  ومعاينتها  �ل��زو�رق 
�لبطولة كافة و�إخر�جها بال�شورة �مل�شرفة �لتي تليق با�شم و�شمعة �شرطة 
ر�أ�س �خليمة و�حتاد �ل�شرطة �لريا�شي. و�أثنى �ملقدم عارف علي عبيد على 
�حل�شور كافة وبجهودهم �لتي يبذلونها لإجناح �حلدث �لريا�شي �لذي 
ت�شت�شيفه �شرطة ر�أ�س �خليمة ..موؤكد� يف �لوقت ذ�ته على �هتمام �للو�ء 
�ل�شيخ طالب بن �شقر �لقا�شمي �لقائد �لعام ل�شرطة ر�أ�س �خليمة بتاأمني 
�لعام رئي�س  جناح �لبطولة ومبتابعة �لعميد حممد �لنوبي نائب �لقائد 
�لتي مت  ر�أ���س �خليمة للرتتيبات كافة  �إد�رة نادي �شباط �شرطة  جمل�س 
و�شعها لتاأمني جمريات وفعاليات �لبطولة خالل �لفرتة �ملحددة وتاأكيده 
�مل�شاركة.  للفرق  �جليد  و�لنطباع  �مل�شرفة  �ل�شورة  �إعطاء  �شرورة  على 
خالل  �ل��ف��ردي  ت�شفيات  ي�شم  �لبطولة  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لفرتة �ل�شباحية وت�شفيات �لزوجي مزدوج يف �لفرتة �مل�شائية �أما �ليوم 
خلتام  و�لنهائي  �ملر�كز  وترتيب  �لت�شفيات  في�شمل  �لبطولة  من  �لثاين 

�لبطولة وتوزيع �جلو�ئز.

�سرطة راأ�س اخليمة ت�ست�سيف بطولة 
ال�سرطة للتجديف الأوملبي الثانية

•• �صاحية ال�صيف-اللجنة االوملبية :

يغادر �لبالد �ليوم متوجها �ىل �لدوحة �لقائم باأعمال �لمني �لعام للجنة �لوملبية �لبحرينية عبد�لرحمن �شادق 
ع�شكر حل�شور �فتتاح موؤمتر �لريا�شة و�لبيئة بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�لذي تنظمه �للجنة 
�لوملبية  للجنة  تقديره  و  �شكره  عن  ع�شكر  �ع��رب  وقد   . �لثالثاء  �ليوم  م�شاء  �شيفتتح  و�ل��ذي  �لقطرية  �لوملبية 
�للجنة �لوملبية  ��شت�شافته  �لهام متمنيا �ن يكون مكمال للموؤمتر �لول �لذي  �ملوؤمتر  �لقطرية على دعوته لهذ� 
�لبحرينية �لعام �ملا�شي و خرج بالعديد من �لتو�شيات �ليجابية �لتي ياأمل يف تفعيلها . ويف هذ� �ل�شدد �كد ع�شكر 
على �همية �لدور �لذي يجب �ن تلعبه �لريا�شة يف تاأمني بيئة �شحية من خالل �لجتاه �ىل �لخرت�عات �لعلمية 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  و�ننا  خ�شو�شا  �لريا�شية  �ملن�شاآت  ت�شغيل  يف  �ل�شم�شية  �لطاقة  على  تعتمد  �لتي  �حلديثة 
�ف�شاح  و  �لبيئة  �نتعا�س  يف  ت�شهم  �لتي  �خل�شر�ء  �مل�شاحات  وزي��ادة  �ل�شنة  ف��رت�ت  �غلب  يف  م�شم�شة  باجو�ء  نتمتع 
�ملجال للممار�شات �لريا�شية كما �ننا ن�شتطيع ��شتثمار �لريا�شة كو�شيلة ترويجية لن�شر �لوعي �لبيئي يف �ملجتمع ملا 

للريا�شة من �شعبية جتعلها قادرة على �لنجاح يف مثل هذ� �لرتويج.

ع�سكر يح�سر موؤمتر الريا�سة والبيئة اخلليجي بالدوحة

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/7/10م   �ملودعة حتت رقم: 176448 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م: �شركة تومكا �مل�شاهمة ل�شناعة �لكو�بل  
 وعنو�نه:7 �رنافوت كوي/ ها�شم كوي/ ��شطنبول / تركيا   

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
 �لكبالت �لكهربائية/�لإلكرتونية.  

 �لو�ق�عة بالفئة:  9 
باللونني  �ملا�شة  و�شعار  لتينية  باأحرف  "tumka" مكتوبة  �لكلمة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 

�لأبي�س و �لأحمر كما هو مو�شح يف �ل�شكل �ملرفق بالطلب.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/7/10م   �ملودعة حتت رقم: 176449 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م: رويال هاله �إبليك نك�شتيل موبيليا �شنايي َف جتارة �نونيم �شريكتي 
 وعنو�نه:�ورعانزي �شنايي بوجلي�شي 18 نولو جاد. نو: 13 با�شبينار، جازيانتِيب، تركيا 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ل�شجاد و�لب�شط و�حل�شر بكافة �أو�شافها         

 �لو�ق�عة بالفئة:  27 
و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لكلمتني "ROYAL " مكتوبة باللغة �لجنليزية باللون �لبنف�شجي. 
و �لكلمة "HALI" مكتوبة باأحرف لتينية باللون �لرمادي. كتبت �لكلمتان بخط مميز مع ر�شم ل�شكل 

منحنى باللون �لرمادي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق بالطلب.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/7/23م   �ملودعة حتت رقم: 176948 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م: مار�س، �إنكوربوريتد 
 وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حليو�نات  31؛  �لفئة  ور�دة يف  و�لبذور وجميعها  و�لغالل  و�لغابات  �لب�شاتني  ومنتجات  �لزر�عية  �ملنتجات 
�حلية و�لطيور و�لأ�شماك؛ �ملو�د �لغذ�ئية �خلا�شة باحليو�نات و�لطيور و�لأ�شماك و�مل�شتح�شر�ت �لو�ردة يف 
�لفئة 31 �لتي ت�شتخدم كاإ�شافات لتلك �ملو�د �لغذ�ئية؛ �ل�شعري �ملنبت؛ عظم �شمك �حلبار؛ عظام قابلة لالأكل 
وع�شي وم�شغات للحيو�نات �لأليفة؛ فر��س للحيو�نات؛ فو�كه طازجة وخ�شرو�ت طازجة وم�شتح�شر�ت 

لها لال�شتخد�م كاإ�شافات للمو�د �لغذ�ئية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  31 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من جمموعة من ثالث عالمات. تتكون �لعالمة �لأوىل يف �ملجموعة من �شارة 
حمر�ء �للون على خلفية �شفر�ء �للون. تتكون �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة من �شارة زرقاء �للون مو�شوعة على 

 خلفية �شفر�ء �للون. تتكون �لعالمة �لثالثة يف �ملجموعة من �شارة مو�شوعة على خلفية .  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  22  اأكتوبر 2013 العدد 10926



5 ماليني �سخ�س يتعاطفون مع فنان مت�سول
�إقباًل �شعيفاً على �شر�ء لوحاته  �شهد معر�س لوحات فنية لفنان عجوز، 
ليجمع مبلغ 420 دولر�ً فقط طو�ل �لنهار، و�كتفى بهذ� �ملبلغ ليقفل عند 

�ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاًء بعد �أن �شعر بالتعب و�مللل.
ور�شد �أحد �لأ�شخا�س حركة �لبيع لدى هذ� �لفنان �مل�شكني، حيث مل يكن 
باع حتى �ل�شاعة �لثالثة من بعد �لظهر �أية لوحة، وعند �لثالثة و�لن�شف 
كذلك  �حل��ال  و��شتمر  طلبه،  �ل��ذي  �ل�شعر  بن�شف  لوحتني  �شيدة  ��شرتت 
��شرتى  ب�شاعة  وبعدها  لوحتني،  و��شرتت  نيوزلندية،  �م��ر�أة  ج��اءت  حتى 

�أحد �لأ�شخا�س �أربع لوحات ملنزله �جلديد.
ون�شر فيديو على �ليوتيوب يظهر فيه �لفنان وهو يعانق كل من ي�شرتي 
ل��وح��ات��ه، وك���اأن���ه ي�شعر ب��الم��ت��ن��ان جت��اه��ه��م، وح��ظ��ي مب��ت��اب��ع��ة ح���و�يل 4 
�لزهيدة  �ملبالغ  بع�شهم على  تعاطفهم معه، وعلق  �أب��دو�  �شخ�س  ماليني 
�لتي يح�شل عليها، مقارنة بغريه من �لر�شامني �لذين يبيعون لوحاتهم 

بع�شر�ت �لآلف من �لدولر�ت.

 »اجلاذبية الر�سية« يحتفظ ب�سدارة الإيرادات
�حتفظ فيلم �لدر�ما و�لثارة �جلاذبية �لر�شية ب�شد�رة �ير�د�ت �ل�شينما 
مليون   31 م�شجال  �ل��ت��و�يل  على  �لثالث  لال�شبوع  �ل�شمالية  �مريكا  يف 
ومن  هاري�س  و�ي��د  كلوين  وج���ورج  ب��ول��وك  �شاندر�  بطولة  �لفيلم  دولر. 

�خر�ج �لفون�شو كارين .
�ل�شرية  يتناول  �لذي  فيلب�س  �لكابنت  فيلم  �لثاين  باملركز  �ي�شا  و�حتفظ 
�مريكية  جت��اري��ة  �شفينة  قبطان  وه��و  فيلب�س  ريت�شارد  للكابنت  �لذ�تية 
خطفها قر��شنة �شوماليون يف �ملحيط �لهندي يف 2009. و�شجل �لفيلم 

�ير�د�ت بلغت 3ر17 مليون دولر.
و�لفيلم بطولة توم هانك�س ومن �خر�ج بول جرينجر��س.

17 مليون  ك���اري م�شجال  �ل��رع��ب �جل��دي��د  �ل��ث��ال��ث فيلم  �مل��رك��ز  وج���اء يف 
دولر.

و�لفيلم بطولة كلو جري�س موريتز وجوليان مور دور وجابريل و�يلد ومن 
�خر�ج كيمربيل بري�س .

وتر�جع من �ملركز �لثالث �ىل �ملركز �لر�بع فيلم �لر�شوم �ملتحركة �ل�شماء 
متطر حلما م�شجال 1ر10 مليون دولر.

�لهروب  خطة  �جلديد  و�لغمو�س  �حلركة  فيلم  �خلام�س  �ملركز  يف  وج��اء 
باير�د�ت بلغت 8ر9 مليون دولر. �لفيلم بطولة �شيلف�شرت �شتالون و�رنولد 

�شو�زينجر ومن �خر�ج مايكل هاف�شرتوم.

   بانوراما
يومية - �سيا�سية - م�ستقلة 
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اآ�سلي جود تت�سالح 
مع زوجها 

�إىل جماريها  ع��ادت  �ملياه  �أن  يبدو 
ب���ني �مل��م��ث��ل��ة �لأم���ريك���ي���ة، �آ���ش��ل��ي 
ج�����ود، وزوج����ه����ا، ق���ائ���د ���ش��ي��ار�ت 
�ل�شرعة د�ريو فر�ن�شيتي بعد �أن 
كانا �أعلنا �نف�شالهما قبل �أ�شهر.

�أ���س مغازين عن  يو  ونقل موقع 
وفر�ن�شيتي،  ج���ود،  �أن  م�����ش��در، 
�����ش����ي����ع����ط����ي����ان ف�����ر������ش�����ة ث���ان���ي���ة 
ل��ع��الق��ت��ه��م��ا ب��ع��د حت�����ش��ن �شحة 

�لأخري من حادثة تعر�س له.
ق��د  ع����ام����اً(  ج�����ود )45  وك����ان����ت 
ج���ان���ب  �إىل  ل���ت���ق���ف  ������ش�����ارع�����ت 
وقت  يف  ع��ام��اً(   40( فر�ن�شيتي 
�أ�شيب  �أن  بعد  �ل�شهر  �شابق هذ� 
يف  حل��ادث��ة  تعر�شه  �إث���ر  بك�شور 

�شباق بهيو�شنت.
جعلها  �حلادثة  �إن  �مل�شدر  وق��ال 

تدرك كم حتبه .
كانا  فر�ن�شيتي  و  ج��ود  �أن  يذكر 
�أعلنا �نف�شالهما يف كانون �لثاين 
يناير �ملا�شي بعد زو�ج ��شتمر 11 

عاماً .

قا�س ي�سرق اأموال 
املوتى

جنيه  مليوين  ب�شرقة  بريطاين  حتقيق  قا�س  �ع��رتف 
3.2 مليون دولر، من عقار�ت  يعادل  �أي ما  �إ�شرتليني، 
�شبق  �شحيفة  بح�شب  ق�شاياهم،  يف  يحقق  ك��ان  موتى 

�ل�شعودية. 
وقالت �ل�شحيفة �إن �لقا�شي �أقر بارتكاب 24 تهمة من 
�شاذ�ك يف  �لتاج مبنطقة  �أم��ام حمكمة  �لحتيال  جر�ئم 

جنوب �شرق لندن. 
بكفالة  �مل��ت��ه��م  �ل��ق��ا���ش��ي  �شبيل  �إخ����الء  �ملحكمة  وق����ّررت 

و�إخ�شاعه للمر�قبة �لإلكرتونية. 
وكانت �ل�شلطات �لق�شائية �لربيطانية �أوقفت كريكمور 
عن �لعمل يف دي�شمرب 2010، و�شت�شدر �ملحكمة حكمها 

بحقه يف 28 من نوفمرب �ملقبل. 
وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ه��ي��ئ��ة تنظيم ع��م��ل �مل��ح��ام��ني �إن 
و�شيتخذ  ت�شرفاته،  ب�شبب  �ملحاكمة  ي��و�ج��ه  كريكمور 

�لقر�ر �لنهائي ب�شاأن و�شعه كقا�ٍس بعد �شدور �حلكم.

يحرقون اأنف�سهم من 
اأجل اخلري

�رتدى 21 �شخ�شاً من ولية �أوهايو �لأمريكية مالب�س 
قيا�شياً  رقماً  فحققو�  �أنف�شهم  يف  �لنار  و�أ�شعلو�  و�قية 

وجمعو� �أمو�ًل جلمعية خريية. 
و�شبت جمموعة من �ملتطوعني �شائاًل قاباًل لال�شتعال 
لإ���ش��ر�م  كبرية  م�شاعل  ��شتخد�م  قبل  �ملتطوعني  على 

�لنار فيهم. 
م��ادة  �ملتطوعني  جمموعة  ��شتخدمت  ث��ان��ي��ة،   32 بعد 
خا�شة لإطفاء �لنار عن �لأ�شخا�س، �لذين حققو� رقماً 
ل��الأرق��ام  جيني�س  مو�شوعة  يف  �إدر�ج����ه  ��شتحق  قيا�شياً 

�لقيا�شية . 
هذ�  من  �لهدف  وك��ان  �شخ�س،   1500 �ملغامرة  وح�شر 
�ل��ف��ق��ر�ء يف  ت�شاعد  �مل���ال جلمعية خ��ريي��ة  �لأم����ر ج��م��ع 

جنوب �أفريقيا. 
وقال غالبية من �شاركو� �إنهم مل ي�شعرو� باأي �شيء، فيما 

قال �لبع�س �إنهم �شعرو� ب�شيء من �حلر�رة. 

مرا�سل يغمى عليه على 
الهواء

مثلما  مت��ام��اً  �ل�شحية  �ل��وع��ك��ات  يتجاوز  �ملهني  �حل�����س 
على  مبا�شرة  حل��دث  تغطيته  خ��الل  لبناين  مذيع  فعل 
�لهو�ء حني �شقط �أر�شاً مغمياً عليه وبعدما ��شتفاق تابع 

�لتغطية وكاأن �شيئاً مل يكن.

روبرت كينيدي �سرق دماغ �سقيقه 
يزعم كتاب جديد عن �لرئي�س �لأمريكي �لر�حل، جون كينيدي، �ن �شقيقه روبرت �شرق دماغه بغية �إخفاء مر�شه 
�شو�ن�شون،  �ن جيم�س  �لأمريكية-  بو�شت  و�أف��ادت �شحيفة -نيويورك  يتناولها.  �لتي كان  �لأدوي��ة  �إخفاء كمية  �أو 
موؤلف كتاب نهاية �لأيام: �غتيال جون كينيدي �لذي ين�شر يف 12 ت�شرين �لثاين نوفمرب �ملقبل، يكتب ل توجد كل 

�لأدلة على �لغتيال يف �لأر�شيف �لوطني، و�إمنا ينق�س �شيء مهم جد�ً من �ملجموعة هو دماغ �لرئي�س كينيدي .
وذكر �شو�ن�شون �نه خالل ت�شريح جثة كينيدي و�شع �لدماغ يف م�شتوعب حفظ لبع�س �لوقت يف خز�نة مبكتب 

�جلهاز �ل�شري، �ملوكل �أمن �لروؤ�شاء يف �أمريكا.
و�أ�شاف �ن �لدماغ و�شع بعدها مع �أدلة طبية �أخرى يف �لأر�شيف �لوطني، ولكن يف ت�شرين �لأول �أكتوبر 1966 تبني 

�ن �لدماغ وغريها من �ملو�د �ملرتبطة بالت�شريح قد �ختفت ومل يعرث عليها �أبد�ً.
و�أ�شار �شو�ن�شون �إىل �ن حتقيقاً �أجري لكن تعذر �لعثور على �لدماغ حتى �لآن.

�إل �نه �أو�شح �ن �لتحقيق مل يك�شف �ن روبرت كينيدي �شقيق �لرئي�س �لر�حل هو من �شرقه .
و�شدد على �نه خالفاً ملا يثار عن �ن �لدماغ �شرق لإخفاء دليل على �ن �لرئي�س �لر�حل �أ�شيب يف ر�أ�شه من �لأمام 
ولي�س من �خللف، فقد �أخذ كينيدي دماغ �شقيقه ليخفي �لدليل على مدى مر�س �لرئي�س كينيدي �أو رمبا لإخفاء 

�لدليل عن عدد �لأدوية �لتي كان يتناولها.
نوفمرب  �لثاين  ت�شرين   22 كينيدي يف  �ل�50 لغتيال  �لذكرى  قليلة من  �أ�شابيع  قبل  ين�شر  �لكتاب  �ن  �إىل  ي�شار 
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ي�سقي زوجته الأ�سيد 
لإجنابها طفلة

لها على  �لأ�شيد عقاباً  باك�شتاين زوجته على �شرب حم�س  �أجرب 
�رتكاب جرمية وهي �إجناب فتاة ولي�س �شبياً كما كان يريد.

با�شم  عنه  ع��رف  رج��اًل  �ن  �لباك�شتانية،  نيوز  دنيا  قناة  و�أف����ادت 
على  معاقبتها  فقرر  فتاة  �أجن��ب��ت  زوج��ت��ه  لأن  غ�شب  نو��شي�س، 

جرمية �إجناب �بنة .
و�أ�شارت �إىل �نه �أرغم �ملر�أة، مب�شاعدة من �أفر�د عائلته، على �شرب 

حم�س �لأ�شيد، ومل يكلف نف�شه عناء روؤية �ملولودة �جلديدة.
ولكن  �لعالج  تتلقى  حيث  �مل�شت�شفى  �إىل  �لزوجة  �جل��ري�ن  ونقل 

و�شعها �ل�شحي خطري.

ر الأ�سدقاء! �سركة توؤِجّ
�لأ�شدقاء  تاأجري  يف  تتمثل  غريبة  بخدمة  يابانية  �شركة  تقوم 

مقابل ع�شرة دولر�ت يف �ل�شاعة. 
�لياباين تاكانوبو  �ل�شاب  �إن  �ملو�قع و�ل�شحف  وقالت �لعديد من 
رجال  باليابانية  وتعني  للتاأجري  �أو���ش��ان  �شركة  �أ�ش�س  ني�شيموتو 

متو�شطو �لعمر لالإيجار . 
ملن  خا�شة  �شديقاً  �أّج���ر  مفهوم  للتاأجري  �أو���ش��ان  �شركة  ��ت  وت��ب��َنّ

ي�شعرون بالوحدة. 
وتعر�س �ل�شركة حتى �للحظة �ختيارين وحيدين، هما تاكانوبو 
�أو�شاكا، و  ني�شيموتو وهو حما�شر جامعي يف �لأزي��اء من جامعة 
وتعتزم  ريا�شي،  ومعلق  �شابق  بي�شبول  لعب  وهو  �شيندو  ميكيو 

�ل�شركة طرح رجال �آخرين لالإيجار بعد �لتو�شع يف عملها. 
�أن  ي�شتطيع  مميز  �شديق  على  �حل�شول  م��ن  �شيتمكن  �ل��زب��ون 
�أو  مطولة،  نقا�شات  وخو�س  و�لت�شوق  �لفيديو  �ألعاب  معه  يلعب 

م�شاعدته على مت�شية �لوقت مبرح. 

عزاب يثورون 
لتخفي�س املهور

جنوب  ت��ع��ز،  حمافظة  مناطق  �إح���دى  يف  مينيون  �شباب  تظاهر 
�لبالد، خالل �أيام عيد �لأ�شحى؛ ملطالبة �لأهايل بتخفي�س مهور 

�لزو�ج؛ حتى يكون مبقدور �أي �شاب دخول ع�س �لزوجية . 
�إجبار  �لغا�شب جنح يف  �ل�شباب  �إن  �لإلكرتوين  �شبق  وقال موقع 
�لأهايل على توقيع وثيقة، �تفقو� فيها على تخفي�س �ملهور �إىل ما 

يعادل 200 �ألف ريال )1000 دولر �أمريكي(. 
�إق��د�م و�لد �إح��دى �لعر�ئ�س، يف قرية  وج��اءت �لحتجاجات عقب 
ن�شف  �إىل  �بنته  مهر  رف��ع  على  حب�شي،  جبل  مبديرية  �جل��رف 

مليون ريال ميني )2500 دولر(. 
وقال �ل�شباب �إنهم جلوؤو� �إىل �لتظاهر بعد �أن وجدوه �حلل �لأخري 

املمثلة الإجنليزية اإميا توم�سون خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم اإنقاذ بانك�س �سمن مهرجان لندن ال�سينمائي. )يو بي اآي(�أمامهم عقب خماطبة �لأهايل بكل �لو�شائل.

زواج رايدر �سرتونغ 
�لذي  �شرتونغ،  ر�ي��در  �ملمثل  عقد 
�شبي  م�شل�شل  يف  ���ش��ون  دور  �أدى 
على  ق��ر�ن��ه   ، �ل��ع��امل  على  يتعرف 

خطيبته �ملمثلة �ألك�شندر� باريتو.
وقال �ملتحدث با�شمه ملوقع يو �إ�س 
 33 �شرتونغ  �إن  �لأمريكي  ويكلي 
يف  تزوجا  عاماً   31 وباريتو  عاماً 
�أوري���غ���ون،  ب��ولي��ة  �شيفي  خم��ي��م 
ح��ي��ث ����ش���ارك �مل�����دع�����وون، �ل��ذي��ن 
و�أف���ر�د  �لأ���ش��دق��اء  على  �قت�شرو� 
�لعائلة، يف ن�شاطات تتمحور حول 

�ملخيم.
وكان �شرتونغ قال موؤخر�ً للموقع 
�أنا حمظوظ للغاية لأنني �شاأتزوج 
يف  وب�شريكتي  �ملف�شلة  ب�شديقتي 
�جلرمية، �ألك�شندر� باريتو ،كا�شفاً 
�أنهما �شيتزوجان يف خميم �شيفي 
�ل��ث��ن��ائ��ي  �أن  وي���ذك���ر  ب����اأوري����غ����ون. 
م�شل�شل  ت�شوير  م��وق��ع  يف  �لتقيا 
بيرب دني�س يف �لعام 2006، قبل 
ك��ان��ون  يف  خم��ط��وب��ني  ي�شبحا  �أن 
 ،2012 �لعام  �لأول دي�شمرب من 

وهو �لزو�ج �لأول لهما.
ي�شار �إىل �أن �شرتونغ �أدى دور �شون 
يتعرف  �شبي  �ل�شهري  �مل�شل�شل  يف 

على �لعامل .

في�س بوك يخترب زر 

اإعجاب جديد
�شكاًل  ح��ال��ي��اً،  ب���وك،  في�س  يخترب 
 like مل��ف��ت��اح �لإع����ج����اب  ج����دي����د�ً 

باللون �لأزرق بدًل من �لأبي�س.
و�أكد في�س بوك �أن �ل�شكل �جلديد 
ومل  �ل��ت��ج��رب��ة،  مرحلة  يف  ز�ل  م��ا 
يف�شح عن �أيه تفا�شيل عن �أ�شباب 

تغيري �للون.
وق��������ال م���ت���ح���دث ر����ش���م���ي ب��ا���ش��م 
�إن  �ل�شركة ملوقع ذي نيك�شت ويب 
منتجاته  با�شتمر�ر  يخترب  �ملوقع 
ي��ت��ح��دد بعد  ل��ك��ن مل  �جل����دي����دة، 

طرحها ب�شكل ر�شمي.
�لأزرق  �ل��زر  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر 
�إف  �ملوقع  �شعار  يت�شمن  �جلديد 
م�شتطيل  د�خ����ل  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
على  للتاأكيد  حم��اول��ة  يف  �أب��ي�����س، 
�لخ��ت��الف ب��ني �مل��وق��ع وغ��ريه من 

�ملقلدين.

�ملدينة  �شفاق�س  مبحافظة  �لعدلية  �ل��ف��رق��ة  متكنت 
ومل  ب�شقة  فتاة  قاتل  �إىل  �لو�شول  م��ن  تون�س  جنوب 
�أن مّتت  بعد  �لإنكار  �أو  للهرب  �لقاتل من جمال  يجد 

حما�شرته بالأ�شئلة �لدقيقة ملحققي �لفرقة �لعدلية.
منطلق �لبحث يف جرمية �حلال �نطلقت نهاية �لأ�شبوع 
�أج��و�ر عمارة �شكنية بالإبالغ عن ر�ئحة  ملّا قام  �ملا�شي 
�ل�����ش��ق��ق وب��و���ش��ول��ه��م على  �إح����دى  ك��ري��ه��ة تنبعث م��ن 
�لت�شال  �ل��الزم��ة مت  بالتحريات  و�ل��ق��ي��ام  �مل��ك��ان  ع��ني 
بال�شخ�س �لذي ت�شوغ تلك �ل�شقة ومطالبته باحل�شور 
ع��ل��ى ع��ني �مل��ك��ان لفتح �أب��و�ب��ه��ا. مب��ج��ّرد �ل��دخ��ول �إىل 
�ل�شقة كانت �لر�ئحة كريهة جد� و�ل�شورة ب�شعة للغاية 
بوجود فتاة مغطاة بلحاف وحول رقبتها منديل وجثتها 
متعفنة للغاية وقد �أحاطت بها �لديد�ن من كل ناحية.
�لفرقة  رج���ال  �ه��ت��دى  �ل��الزم��ة  بالتحريات  وب��ال��ق��ي��ام 
�أّن �لذين يرتّددون على  �لعدلية ب�شفاق�س �ملدينة �إىل 
هذه �ل�شقة هم �شخ�شان ل ثالث لهما وهما �ل�شخ�س 
�لذي توىّل ��شتئجار �ل�شقة وهو ي�شتغل ب�شركة برتولية 
منت�شبة خارج �حلدود و�شديق له ي�شتغل ب�شوق �ل�شمك 

ولذلك مت ح�شر �ل�شبهة فيهما.
بجلب �ل�شديق �إىل مقر �لفرقة �لأمنية للتحقيق معه 
حاول �لإنكار يف �لبد�ية لكنه �نهار حتت �أ�شئلة �ملحققني 

�لتي  �ل�شقة  على  ي���رتدد  ك��ان  ب��اأن��ه  و�ع���رتف  �لدقيقة 
ت�شّوغها �شديقه و�أعطى مفاتيحها للقتيلة وهي ُمعينة 
ب�شفاق�س و�أ�شيلة حمافظة جندوبة �شمال تون�س ومل 
يتمكن �ملتهم من مو��شلة �لإنكار ل �شيما مع �كت�شاف 

�ملحققني �شور� له بهاتف �لقتيلة.
�أي����ام من   5 ب��اأن��ه ق��ب��ل  ب��ه يف �لأخ����ري  �ع���رتف �مل�شتبه 
�كت�شاف �جلثة �ملتعفنة حتول �إىل �ل�شقة �ملذكورة وكانت 
له خ�شومة حادة مع �لقتيلة �لتي كان وعدها بالزو�ج 
بان  جندوبة  يف  �أهلها  باإعالم  قامت  ذلك  �أ�شا�س  وعلى 
منهم  يدها  لطلب  �لأ�شحى  عيد  �أي��ام  يف  �شياأتي  �شابا 
لكن �ل�شاب بعد وعوده �ل�شابقة رف�س هذه �ملرة �خلطبة 
�ن��دلع نقا�س ح��اد بني �لطرفني قام  �إىل  �أدى  وه��و ما 
خالله ب�شرب �لفتاة وخنقها �إىل حّد �ملوت ثم طرحها 
على ح�شّية وو�شع عليها حلافا ثم ومن �جل �لتاأكد من 
هالكها قام بخنقها جمدد� مبنديل ثم �أغلق باب �ل�شقة 
وخرج وقام باإلقاء مفاتيح هذه �ل�شقة ب�شلة مهمالت يف 

�إحدى �مل�شحات �ملجاورة.
ظّن �أّن فعلته �شتمر من دون تتّبع و�ن �لأمن لن يهتدي 
له ولكن كل توقعاته �شقطت يف �ملاء وهاهو ُيحال على 
�أن��ظ��ار �ل��ع��د�ل��ة م��ن �ج��ل ج��رمي��ة �إزه���اق نف�س ب�شرّية 

عمد�.

قتلها.. وترك جثتها تتعّفن لأّيام ب�سقة..!

كيدمان حتاول حل لغز اختفاء ولديها
تطل �لنجمة �لأ�شرت�لية، نيكول كيدمان، يف فيلم �لدر�ما �شرت�جنر لند ، �لذي تدور �أحد�ثه حول 

ثنائي تتغري حياتهما بعد �ختفاء ولديهما �ملر�هقني يف �ل�شحر�ء �ل�شرت�لية.
وذكرت و�شائل �إعالم �أ�شرت�لية �ن كيدمان �شت�شارك �إىل جانب �ملمثلني هيوغو ويفينغ، وغي بري�س 

يف فيلم �شرت�جنر لند .
على  وي�شرفان  عالقتهما  ت��ت��اأزم  �للذين  ب��ارك��ر  ماثيو  و   ، كاثرين  ح��ول  �لفيلم  �أح���د�ث  وت���دور 
�لنف�شال، يف �أعقاب �ختفاء ولديهما �ملر�هقني يف �ل�شحر�ء �ل�شرت�لية، ويجرب�ن عندئٍذ على 

مو�جهة لغز م�شري ولديهما.
و�شتتوىل كيم فار�نت �إخر�ج �لفيلم �لذي توىل كتابة ن�شه فيونا �شريي�س ومايكل كينريونز.


