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�ص 10 
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طحنون بن حممد ي�شهد فعاليات االفتتاح 
وي�شيد بتوا�شل املهرجان للدورة العا�رشة

عربي ودويل

ويل عهد ال�شارقة يت�شلم علم الدولة من 
ويل عهد عجمان �شمن مبادرة م�شرية علم

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

مع ارتفاع درجات احلرارة يف بحر ال�شني .. ر�شالة 
�شينّية م�شمونة الو�شول اإىل من يهّمه االأمر..!

•• اأبوظبي -وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل بتاأمني �لعي�س �لكرمي لأبناء �لوطن ورفع م�شتوهم 
�لدولة  �حتفالت  وتز�منا مع  لهم  �لأ�شري  �ل�شتقر�ر  وتاأمني  �ملعي�شي 
�ل�شيخ  �شمو  �ول  �لفريق  ومبتابعة  و�لأربييعييني  �لثاين  �لوطني  باليوم 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة.. �عتمدت جلنة متابعة تنفيذ مبادر�ت رئي�س �لدولة �ملو�فقة 
�إمار�ت  خمتلف  يف  م�شاكن  على  للح�شول  مو�طنا   1480 لي  �لنهائية 
�لثبوتية  �أور�قهم  و��شتكملو�  �لإجيير�ء�ت  �شروط  ��شتوفو�  �لدولة ممن 
�لتي توؤهلم للح�شول على م�شاكن ح�شب �للو�ئح و�لإجيير�ء�ت �ملعمول 

�أول  �لفريق  بها  �أميير  �لتي  و�لثانية  �لوىل  �لدفعة  وهي  �لدولة  يف  بها 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ما يعك�س �لرعاية و�لإهتمام �لذي 
�أر�س  �أينما كانو� على  �أبوظبي لأبنائه �ملو�طنني  يوليه �شمو ويل عهد 
�لدولة وترجمة لعمق وتوحد �لبيت �لمار�تي وقوة �لإحتاد �لذي عم 
�لتي  �حلبية  �مار�تنا  خمتلف  ويف  كانو�  �أينما  �لوطن  �أبناء  على  خريه 

تعي�س �أفر�ح �حتفالتها بذكرى قيام �لإحتاد �لثاين و�لربعني.
م�شاكن  ميين  �لثالثة  بالدفعة  �خلييا�ييس  �لتقرير  على  �للجنة  و�إطلعت 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ول �شمو  �لفريق  �ملو�طنني وفقا لتوجيهات 
1553 مو�طنا ومو�طنة .. و�أقرت �ملو�فقة �ملبدئية  نهيان و�ملت�شمنه 
لوز�رة  �مل�شتفيدين  ب�شرورة مر�جعة  ووجهت  �مل�شاكن  على  حل�شولهم 

�لأ�شغال �لعامة لإ�شتكمال �لبيانات.                 )�لتفا�شيل �س2(

   

من�صور بن زايد يف تقدميه لكتاب )خليفة بن زايد .. فار�س الألفية (:
خليفة يقود الإمارات نحو مرحلة التمكني بكل جدارة واقتدار 
وحقق بقيادته احلكيمة اإجنازات غريم�سبوقة للوطن واملواطن

•• ابوظبي-الفجدر:

جمل�س  رئي�س  نييائييب  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �كييد 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لقيادة  �ن  �لرئا�شة  �شوؤون  وزييير  �ليييوزر�ء 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل كانت ور�ء 
�ليوم  كل هذه �لجنيياز�ت �لعظيمة �لتي نحتفل بها �ليوم يف ذكري 
خليفة  لكتاب  تقدميه  يف  �شموه  وقييال  و�لربييعييني.  �لييثيياين  �لوطني 
�بر�هيم  بن  �شامل  �شعادة  �لعمال  لرجل  �للفية  فار�س   .. ز�يييد  بن 
�ل�شامان تقا�س �لدول باإجناز�تها، و�لإجنيياز�ت ل تتحقق دون قيادة 
كيف  وتييعييرف  تريد  مييا  تعرف  و��ييشييحيية،  ��شرت�تيجية  روؤيييية  متتلك 
حتفز كافة مكونات �ملجتمع للإ�شهام يف تقدمها ورفعتها، و�شاحب 
�آل نهيان حفظه �هلل، مبا ميتلك من  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
جتربة ثرية، وخربة و��شعة �كت�شبها من معاي�شته وملزمته لو�لده 
موؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

يف خمتلف مر�حل �لعمل �لوطني.                    )�لتفا�شيل �س9(

الزياين يهنئ الإمارات بيومها الوطني
•• الريا�ض-وام: 

رفع معايل �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لدكتور 
مقام  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �أ�شدق  �لزياين  ر��شد  بن  عبد�للطيف 
�لدولة حفظه  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �شاحب 
�هلل و�إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإمار�ت و�شعب �لإمار�ت مبنا�شبة 
�ليوم �لوطني �لي 42. وقال �لدكتور عبد�للطيف �لزياين يف ت�شريح 
منا�شبة  �لوطني  بيومها  �لإميييار�ت  �حتفال  �إن  �لإميييار�ت  �أنباء  لوكالة 
غالية على نفو�س جميع مو�طني دول �ملجل�س ملا يحملونه للإمار�ت 
كييبييري.      )�لتفا�شيل  و�شعبها من حمبة �شادقة وود عميق وتقدير 

حممد بن ر��شد خلل م�شاهدته �شباق كاأ�س �ل�شيخة فاطمة للقدرة لل�شيد�ت  )و�م(

جلنة متابعة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة تعتمد املوافقة النهائية 
لـ 1480 مواطنا للح�سول على م�سـاكن يف خمتلف اإمـارات الدولة

حتطم  ــادث  ح يف  قتيال   33
بنامبيا  موزمبيقية  طــائــرة 

•• وندهوك-ا.ف.ب:

ل�شركة  تييابييعيية  طيييائيييرة  حتييطييمييت 
�لطري�ن �لوطنية �ملوزمبيقية لم 
وعرث  �نغول  �ىل  متوجهة  كانت 
�شمال  يف  متفحمة  �ل�شبت  عليها 
ناميبيا بدون جناة �ي من  �شرق 
ركييابييهييا �لي33 يف ��ييشييو�أ حيييادث يف 

تاريخ طري�ن �ملوزمبيق.
�ل�شرطة يف منطقة  وقييال من�شق 
�ل�شبت  بامتون  ويلي  �وكافانغو 
�ن فريقي على �لر�س عرث على 
و�لطائرة  نييياجيييني  ل  �حلييييطييييام. 
متفحمة متاما. وكانت �خلطوط 
�نه  �عييليينييت  �ملوزمبيقية  �جلييوييية 
فقد �لت�شال بطائرة موزمبيقية 
�فر�د  من  و�شتة  ر�كبا   27 تنقل 
برحلة  تقوم  كانت  حني  �لطاقم 

بني مابوتو ولو�ند� �جلمعة.

حممــد بن را�ســد ي�ســهد �ســباق كاأ�س 
ال�سيخة فاطمة للقدرة لل�سيدات يف الوثبة

النه�صة ت�صع �صقفا ملهام الرباعي:
احلوار الوطني يف تون�س مّيت 

�سريرّيا..وغدا و�سفة خال�سه..!
•• الفجر – تون�ض - خا�ض

ت�شهد م�شاور�ت ما ميكن �عتبارها �لفر�شة �لأخرية يف �مل�شار �حلكومي 
�أّن ن�شرته �جلوّية  من �حلييو�ر �لوطني يف تون�س على قدم و�شاق، غري 
�إىل  �ليييدفء  وميين  �لييد�كيينيية،  �لغيوم  �إىل  حو  �ل�شّ ميين  با�شتمر�ر،  تتغرّي 
�شقيع يجّمد مفا�شل �لتون�شيني وهم يتابعون تهاطل �أخبار متناق�شة 
رغم  �شئموه  �أّنييهييم  على  �لييدلئييل،  عييديييد  ت�شري  حيييو�ر  عيين  ومت�شاربة 

مر�هنتهم عليه لأّنه ل بديل عنه ول خيار �شوى �ملجهول و�لفو�شى.
ويف كل �لأحييو�ل، فان �شاعات حمدودة باتت تف�شل �جلميع عن حلظة 
�حلقيقة، وك�شف �ل�شورة �لنهائية لأ�شر�س �أزمة �شيا�شية عرفتها تون�س 

يف تاريخ دولة �ل�شتقلل.
مفرتق  يف  �حلييو�ر  بيياأّن  �شمنّيا  ت�شي  تباينها،  رغم  �لت�شريحات،  فاخر 
�لطرق، و�نه ل منا�س من �لإعييلن غد� �لثنني، عن جناحه �أو ف�شله 

لّن و�شع �لبلد �لقت�شادي مل يعد يحتمل �لنتظار.
)�لتفا�شيل �س15(

•• ابوظبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل �شباح �م�س �شباق كاأ�س �شمو 
لل�شيد�ت  لييلييقييدرة  مييبييارك  بيينييت  فيياطييميية  �ل�شيخة 
�لعاملية  �لميييار�ت  قرية  مبيييييد�ن  كلم   90 مل�شافة 
�ل�شيخ  �شمو  �ل�شباق  �شهد  كما  بالوثبة.  للقدرة 
عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن 
دبي و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار 

�لتنفيذي  �ملجل�س  رئييييي�ييس  نييائييب  �لييوطيينييي  �لأميييين 
نائب  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو 
م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
�لييوزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يييد 
�يييشيييوؤون �لييرئييا�ييشيية و�ليي�ييشيييييخ خييالييد بيين �ييشييلييطييان بن 
71 فار�شة من  �ل�شباق  �شارك يف  نهيان.  �آل  ز�يييد 
�لعربية  و�ليييدول  �لعربي  �خلليج  ودول  �لميييار�ت 
برعاية مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �ل 

نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �ل�شيلة. 
)�لتفا�شيل �س19(

ليبيون يعاينون موقع �نفجار يف بنغازي )رويرتز(

وا�صنطن تعتزم تدمري كيماوي �صوريا يف البحر

جمزرة بريف حلب واملعار�سة تتقدم يف حماة وتدخل معلول

•• طرابل�ض-وكاالت:

 4 يف  �لليبيون  �لناخبون  تييوجييه 
4 عقود،  مييرة منذ  مييدن، ولأول 
�إىل �ييشيينيياديييق �لإقيييييرت�ع ليييلأدلء 
�أع�شاء  لخيييتيييييييار  بييياأ�يييشيييو�تيييهيييم 

�ملجال�س �لبلدية فيها.
لإنتخابات  �لعليا  �للجنة  وقالت 
عمليات  �إن  �لييبييلييدييية  �ملييجيياليي�ييس 
بيييييد�أت يف مدن،  �لييتييي  �لإقيييييييرت�ع 
�لبي�شاء، و�شحات، وتازربو، وبنت 
بية، �شتتو��شل �إىل حني �لنتهاء 
�لبالغ  �ليييبيييليييدييييات  جميييميييوع  مييين 
كافة  يف  بيييليييديييية   102 عييييددهييييا 

�أنحاء �لبلد.
�لإنتخابات جرت يف  �أن  و�أ�شافت 
3 مدن ب�شورة طبيعية ويف ظل 
عييياديييية، م�شرية  �أميينييييية  ظييييروف 
 3 �قييتييحييمييو�  حمييتييجييني  �أن  �ىل 
مكاتب �أقرت�ع مبنطقة بنت بيته 
يف  �أوربيييياري  مدينة  ميين  �لقريبة 

�أق�شي جنوب ليبيا.
قتل ع�شكري يف �جلي�س  ميد�نيا 
�أمام  جمهولني  بر�شا�س  �لليبي 
بيته يف مدينة بنغازي فيما هاجم 
�آخييرون مقر� للجي�س  جمهولون 

�آخييير ملنظمات  �ملييدييينيية ومييقيير�  يف 
�ملييجييتييمييع �ملييييدين يف مييدييينيية درنة 
�لهجومان  ي�شفر  �أن  دون  �ييشييرق 
�أفاد  ما  على  �شحايا  �شقوط  عن 
ميي�ييشييوؤول �أمييينيييي وميي�ييشييدر حملي 

وكالة فر�ن�س بر�س.
جمهولني  �إن  �مليييي�ييييشييييدر  وقيييييييال 
�أطلقو� و�بل من �لر�شا�س على 
�جلندي حممد �ل�شكري �لورفلي 
�أمام بيته يف منطقة بوهدمية يف 

مدينة بنغازي و�أردوه قتيل.
�أحد  كيييان  �لييورفييلييي  �أن  و�أ�يييشييياف 

منت�شبي �للو�ء �لأول م�شاة �شابقاً، 
منت�شبا  للعمل  �نييتييقييل  ثييم  ومييين 
يف  و�ل�شاعقة  �خلييا�ييشيية  لييلييقييو�ت 

�جلي�س �لليبي.
جمهولني  �إن  �مليييي�ييييشييييدر  وقيييييييال 
�ل�شاعات  يف  ��ييشييتييهييدفييو�  �آخييرييين 
نقطة  �ل�شبت  �شباح  ميين  �لوىل 
تابعة للقو�ت �خلا�شة و�ل�شاعقة 
�ل�شرقي  �ل�شور  بز�وية  متمركزة 
�لمييييامييييي لييثييكيينيية هيييييذه �ليييقيييو�ت 
مبفرتق  يييعييرف  فيما  وحتييديييد� 

�أر�س �لكو�ديك.

•• عوا�صم-وكاالت:

�رتكبت جمييرزة يف  �لنظام  قييو�ت  �إن  قال نا�شطون �شوريون 
بالرب�ميل  ق�شف  جيير�ء  �ل�شبت  حلب  بريف  �لباب  مدينة 
�ملدنيني  ميينييازل  ��شتهدف  �حلييربييي  �لييطييري�ن  ميين  �ملتفجرة 
و�ليي�ييشييوق �لييتييجيياري يف �ملييدييينيية مييا �أوقييييع عيي�ييشيير�ت �لقتلى و 
�جلرحى، يف حني متكن مقاتلو �ملعار�شة �ل�شورية من دخول 
بلدة معلول �مل�شيحية �شمال دم�شق جمدد� وتدور ��شتباكات 
عنيفة على �طر�فها بينهم وبني �لقو�ت �لنظامية، بح�شب 

ما ذكر �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لن�شان.
وهذ� و�أعلنت ف�شائل �شورية معار�شة �ل�شبت �أنها �شيطرت 
بعدما  حربية  طائرة  و�أ�شقطت  حماة  بريف  قريتني  على 
كييانييت ��ييشييتييولييت يف �لأييييييام �لييقييليييييليية �ملييا�ييشييييية عييلييى حو�جز 
ع�شكرية. ويف �لوقت نف�شه، تدور معارك بدرعا و�شط ق�شف 

جوي ومدفعي يف عدة حمافظات.
وقالت قو�ت �ملغاوير �إنها �شيطرت مع ف�شائل �أخرى م�شاركة 
يف معركة قادمون يا حم�س على قريتي ع�شافرة وعر�شونة 
�شاعات.  عدة  ��شتمرت  معارك  بعد  �ل�شرقي،  ريف حماة  يف 
�أ�شقطو� طائرة حربية كانت  �أن مقاتلي �ملعار�شة  و�أ�شافت 
�ن�شحابها من  �أثناء  �لنظامية  �لقو�ت  بالتغطية على  تقوم 

�أر�س �ملعركة.
وقال �لناطق �لع�شكري �شهيب �لعلي للجزيرة �إن �لطائرة 
�أ�ييشييقييطييت بيي�ييشيياروخ كيييوبييير�، ميييوؤكيييد� �لييعييثييور عييلييى جيييزء من 

حطامها وت�شويره.
ومتكنت  �ييشييهييور،  منذ  قييتييال  حييميياة  حمافظة  ريييف  وي�شهد 
عدة  على  �ل�شيطرة  من  �ملا�شية  �لقلية  �لأيييام  يف  �ملعار�شة 
�ندلعت  بينما  زخيم،  و�أبييو  و�لغربال  �لكفر  بينها  حو�جز 

�ليوم ��شتباكات قرب حاجز �آخر.
و�أو�شح �لعلي �أن �لف�شائل �مل�شاركة، ومنها كتائب �لفاروق 
و�ألوية �لفاحت ولو�ء �لتوحيد وفوج �لفاحتني، بد�أت �لعملية 
معركة  �أن  حييني  يف  �أميي�ييس،  وعيير�ييشييونيية  ع�شافرة  قريتي  يف 
مدينة  عن  �حل�شار  لفك  �أ�شهر  ثلثة  قبل  بييد�أت  قادمون 
حم�س �ملحا�شرة، ومت خللها حتى �لآن �ل�شيطرة على 35 

قرية.
ويف ريف دم�شق، د�رت ��شتباكات على �ملتحلق �جلنوبي من 
جهتي زملكا وجوبر بدم�شق و�شط ق�شف مدفعي ي�شتهدف 
�أطييير�ف حييي جوبر و�أحييييياء ميين دم�شق �أخيييرى خييارجيية عن 

�شيطرة �لنظام، مثل �لقابون وبرزة، بح�شب �شبكة �شام.
�إن  �ل�شورية  للثورة  �لعامة  �لهيئة  قالت  دم�شق،  ريييف  ويف 
قو�ت �لنظام ق�شفت جو� وبر� �أحياء يف مدينة �لنبك �لتي 

حتاول �قتحامها، مما �أ�شفر عن مقتل عدد من �لأ�شخا�س 
وتدمري وحرق مبان �شكنية.

�ل�شبت  �لكيميائية  �ل�شلحة  �علنت منظمة حظر  �ىل ذلك 
�ن �لوليات �ملتحدة �شتدمر �خطر ��شلحة �شوريا �لكيميائية 

يف �لبحر على منت �حدى �شفنها.
�ن عمليات  �لتي مقرها يف لهيياي  للمنظمة  بيان  وجيياء يف 
تدمري )�ل�شلحة �لكيميائية( �شتجرى يف �لبحر على منت 

�شفينة �مريكية با�شتخد�م تقنية �لتحليل �ملائي.
�ملنا�شبة  �ل�شفينة  �نه يف �لوقت �حلايل فان  �لبيان  و��شاف 
�لقيام  تنا�شب  تعديل  لعمليات  تخ�شع  للبحرية  �لتابعة 

بتلك �لعمليات وتتيح للمنظمة �لقيام بالتحقق.
وقال �لبيان �نه �شيتم على منت �ل�شفينة تدمري ما يعرف 
�ل�شلحة  �ي �خطر  �ولوية  �لتي تعد  �لكيميائية  بال�شلحة 
�لكيميائية يف �لرت�شانة �ل�شورية و�لتي يجب �ن تخرج من 
�تفاق  مبييوجييب  دي�شمرب  �لول  كييانييون   31 بحلول  �لييبييلد 

دويل مت �لتو�شل �ليه لتجنيب �شوريا �شربات ع�شكرية.
ومن �ملقرر تدمري هذه �ل�شلحة بحلول ني�شان �بريل �ملقبل 

على �ن يتم تدمري �لباقي منها يف منت�شف 2014.
ورف�س �ملتحدث با�شم �ملنظمة مايكل لوهان �ل�شبت �لك�شف 

عن ��شم �ل�شفينة �لتي �شت�شتخدم.

مقتل ع�صكري وا�صتهداف مقرات يف بنغازي ودرنة

اأول انتخابات بلدية يف ليبيا منذ 4 عقود

مواقــيت ال�سالة
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

توريد  جمييال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 عييام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
و�لغاز.  �لنفط  جمييال  يف  �لعاملية  �ليي�ييشييركييات  �أ�ييشييهيير  وخييدمييات  مييعييد�ت 
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 . 
لل�شتف�شار �لت�شالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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ا�ست�سهاد عامل فل�سطيني 
بنريان الحتالل يف تل اأبيب

•• القد�ض املحتلة-وام:

��شت�شهد عامل فل�شطيني يف �لع�شرينيات من عمره �م�س بنري�ن �شرطة 
�لإ�شر�ئيلية خلل حملة تفتي�س عن عمال ل يحملون  حر�س �حلييدود 
عام  �ملحتلة  �لفل�شطينية  �لأر��ييشييي  يف  �أبيب  تل  مبدينة  عمل  ت�شاريح 
�إن قو�ت حر�س �حلدود نفذت عملية  �لإ�شر�ئيلية  �مل�شادر  48. وقالت 
حيث  �لقانونيني  بغري  ت�شفهم  �لذين  �لفل�شطينيني  �لعمال  عن  بحث 
�أطلق �أحد �ملتطوعني يف جهاز حر�س �حلدود �لنار على �لعامل ما �أدى 
�إىل ��شت�شهاده فور�. و�إدعت �مل�شادر �لإ�شر�ئيلية �أن �لعامل �لفل�شطيني 
�أفيير�دهييا �لنار  �أحييد  �أطلق  حيياول مهاجمة دورييية حر�س �حلييدود عندما 

عليه.

املعار�صون يحاولون دخول مكاتب رئي�صة الوزراء 
ال�سرطة التايالندية ت�ستدعي اجلي�س 

•• بانكوك-ا.ف.ب:

�ل�شبت  طلبت  �لخيييرية  �ن  �لتايلندية  �ل�شرطة  با�شم  متحدث  �علن 
تعزيز�ت من �جلي�س �لذي �شري�شل نحو ثلثة �لف من عنا�شره، فيما 
حتدثت م�شادر طبية يف بانكوك عن ��شابة �شخ�شني بالر�شا�س خلل 
�لتلفزيون  نقل  �وتايو يف موؤمتر �شحايف  بيا  �ملتحدث  مو�جهات. وقال 
وقائعه �شري�شلون قو�ت لت�شيري دوريات م�شرتكة مع �ل�شرطة و�شمان 
�لوزر�ء  رئي�شة  �قتحام مكاتب  �م�س  �ل�شتقر�ر بعدما حاول معار�شون 

ينغلوك �شيناو�تر�.
�ن حاول  بييعييد  �ميي�ييس  �لييتييايييلنييدييية  �لعا�شمة  �لييتييوتيير�ت يف  وتيي�ييشيياعييدت 
ينغلوك  �لييوزر�ء  رئي�شة  للحكومة دخول مكاتب  متظاهرون معار�شون 
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اأخبار ال�ساعة: الفوز باإك�سبو ي�ساعف فرحتنا باليوم الوطني
�لقت�شادي و�ل�شتثماري وجمتمعا ينعم بظروف معي�شية مميزة يندر 

نظريها يف �لعامل«.
�ل�شيا�شة  كييفيياءة  بيياأنييه مييوؤ�ييشيير عييلييى   2020 بيياإكيي�ييشييبييو  �لييفييوز  وو�ييشييفييت 
و�ملو�رد  �لإمييكييانييات  تييوظييف  �أن  ��شتطاعت  �لييتييي  �لإمييار�تييييية  �خلييارجييييية 
و�لأمثل  �ل�شليم  بال�شكل  �ملتحدة  �لعربية  �لإمييار�ت  دولة  �لتي متتلكها 
ثقة  �كت�شاب  على  �شاعدتها  ومتو�زنة  ح�شيفة  دبلوما�شية  فانتهجت 
�أ�شو�ت  على  ح�شولها  يف  جتلت  �لتي  �لثقة  وهييي  �لأجييمييع  �لعامل  دول 
نحو ثلثة �أرباع �لدول �لتي لها حق �لت�شويت على �ختيار �مللف �لفائز 
�أي�شا  �لييدوليية  مل�شلحة  �لت�شويت  يف  جتلت  �لييتييي  �لثقة  وهييي  باإك�شبو 
وفوزها منذ �أعو�م بحق ��شت�شافة �ملقر �لد�ئم للوكالة �لدولية للطاقة 
�إحدى �لقوى  �أملانيا �لحتادية  �آيرينا متفوقة على جمهورية  �ملتجددة 

�لعاملية �لكربى �ملهمة.

�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�أول  و�لييفييريييق  �لإمييييار�ت  �ل�شمو حكام  �أ�ييشييحيياب  و�إخييو�نييهييمييا  دبييي  حاكم 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يييد  �ل�شيخ حممد بن  �شمو 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�أولياء �لعهود . و�أكدت �لن�شرة �لتي ي�شدرها 
مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية يف �إفتتاحيتها حتت 
�لدولة  فوز  �أن  �لوطني  باليوم  �لفرحة  ي�شاعف  باإك�شبو  �لفوز  عنو�ن 
بالدولة يف �لجتاه  �ل�شري  ليوؤكد مو��شلة  �إك�شبو جاء  ��شت�شافة  بحق 
�أن تفوق دولة �لإمار�ت  �إطار مرحلة �لتمكني . و�أو�شحت  �ل�شحيح يف 
�لعربية �ملتحدة على كل من رو�شيا �لحتادية و�لرب�زيل وتركيا وفوزها 
�لذي  2020 يعطي لهذ� �لإجنيياز قيمة كبرية نظر� للموقع  بياإك�شبو 
جميعا  تاأتي  ..فهي  �لعاملي  �لقت�شادي  �لنظام  يف  �لييدول  هييذه  حتتله 
�شمن �قت�شاد�ت جمموعة �لع�شرين وتنتمي �إىل �لقت�شاد�ت �ل�شاعدة 

�لأكرث منو� يف �لعامل يف �لوقت �حلايل .. وكذلك تزد�د قيمة هذ� �لفوز 
يف ظل �ملعايري �لتي يتم من خللها �ملفا�شلة بني �لدول �ملتناف�شة يف 
و�ل�شتقر�ر  �لأميين  ق�شايا  تغطي  �ملعايري  فهذه  �ملعر�س..  ��شت�شافة 
وحيييقيييوق �لإنييي�يييشيييان و�ليينييهيي�ييشيية �لييعييميير�نييييية و�ليي�ييشييييياحييييية وحييجييم تطور 
و�مل�شروعات  �ل�شتثمارية  و�لبيئة  �ملو��شلت  و�شهولة  �لتحتية  �لبنى 
�لنظيفة  و�لبيئة  باأ�شكاله  �لف�شاد  من  و�خللو  و�ل�شفافية  �ل�شياحية 
وغريها . وقالت لعل تفوق دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �لدول 
�لتي كانت تت�شابق معها يف �ملناف�شة وفقا لهذه �ملعايري ل ميثل دليل 
على �أنها �أف�شل منها فيما يتعلق بهذه �لق�شايا فقط بل هو دليل على 
�أن ما �شهدته �لدولة من نه�شة على مد�ر �ل�شنو�ت و�لعقود �ملا�شية يف 
من  ��شتثنائي  م�شتوى  �إىل  �أو�شلها  و�لتمكني  �لتاأ�شي�س  مرحلتي  �إطار 
�لن�شاط  ملمار�شة  �أ�شبحت موقعا مميز�  �أي�شا حتى  و�لزدهييار  �لتنمية 

•• اأبوظبي-وام:

�إن فوز دولة �لإمييار�ت �لعربية �ملتحدة بحق  قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة 
ليعزز  �لتوقيت  2020 جاء يف هذ�  �لييدويل  �إك�شبو  �إ�شت�شافة معر�س 
�لفرحة باليوم �لوطني مليلد �لحتاد يف ذكر�ه �لثانية و�لأربعني ..ذلك 
�ليوم �لأكرث قيمة و�أهمية يف تاريخ �ملجتمع �لإمار�تي �لذي و�شع فيه 
�لأب �ملوؤ�ش�س �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�إخو�نه  1971 مبعاونة  �للبنة �لأوىل للحتاد يف عام  طيب �هلل ثر�ه 
حييكييام �لإمييييار�ت �لييذييين �نطلقو� معا يف بيينيياء هييذ� �ليي�ييشييرح �لييوطيينييي يف 

مرحلة من �لعمل �لوطني �أطلق عليها مرحلة �لتاأ�شي�س.
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إن  و�أ�ييشييافييت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مبييعيياونيية  �مليي�ييشييرية  يييو��ييشييل  �هلل  حفظه  �لييدوليية 

جلنة متابعة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة تعتمد املوافقة النهائية لـ 1480 مواطنا للح�سول على م�ساكن يف خمتلف اإمارات الدولة
و�إن�شاء  بييياإحيييلل  �ليييدولييية  رئييييي�ييس 
للمو�طنني  ميي�ييشييكيين  �آلف  عيي�ييشييرة 
�ملرحلة  هييذه  �أعييمييال  تت�شمن  كما 
�شمو  �أول  �لفريق  توجيهات  تنفيذ 
نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  نييائييب  �أبييوظييبييي  عييهييد  ويل 
باإن�شاء  �مل�شلحة  لييلييقييو�ت  �لأعيييليييى 
�أكرث من �ألفني وخم�شمائة م�شكن 

للمو�طنني يف مناطق خمتلفة.
وقد تبنت �للجنة يف تنفيذها لهذه 
�ل�شكنية  �ملجمعات  مفهوم  �مل�شاكن 
�ليييييييييذي ييييييوفييييير كيييييافييييية �خليييييدميييييات 
وتنفيذ  �ملجمع  �شاكني  للمو�طنني 
�لفلل �ل�شكنية وفقا ملعايري ت�شميم 
م�شتويات  �أعييلييى  ت�شمن  وت�شييد 
متطلبات  يحقق  ومبييا  �ل�شتد�مة 
�للجنة  �أن  كما  �خل�شر�ء.  �ملباين 
باأعمال  �لييقيييييام  عييلييى  و�فيييقيييت  قيييد 
 1000 لييييعييييدد  �يييشييياميييلييية  �يييشيييييييانييية 
ميي�ييشييكيين ممييين �أثيييبيييتيييت �ليييدر��يييشيييات 
باأعمال  �لييقيييييام  جييييدوى  �مليييييد�نييييية 
�ل�شيانة لها علوة على �أن �للجنة 
�مل�شاكن  بييعيي�ييس  بييياإحيييلل  �ييشييتييقييوم 
�أماكن  يف  جديدة  م�شاكن  و�ن�شاء 
�ملناطق  يف  خا�شة  قاطنيها  �شكن 
�ليييتيييي ي�شعب  و�لييبييعيييييدة  �ليينييائييييية 
ميينييهييا وحر�شا  �ملييو�طيينييني  �نييتييقييال 
�أي�شا من �للجنة على تثبيت �شكن 
�ملناطق  تلك  يف  �ملييو�طيينييني  هيييوؤلء 
�ل�شكاين  �لن�شيج  مبا ل يوؤثر على 
و�لجتماعي ل�شاكني تلك �ملناطق. 
و�لبنية  �لييطييرق  �شعيد  عييلييى  �أميييا 
من  بعدد  �لقيام  مت  فقد  �لتحتية 
من  ترفع  �لتي  �ل�شخمة  �مل�شاريع 

•• اأبوظبي -وام:

�شاحب  لييييتييييوجيييييييييهييييات  تيييينييييفيييييييييذ� 
�آل  ز�يييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لييدوليية حفظه �هلل  نييهيييييان رئييييي�ييس 
لأبناء  �ليييكيييرمي  �لييعييييي�ييس  بيييتييياأميييني 
�ملعي�شي  م�شتوهم  ورفييييع  �لييوطيين 
وتيياأمييني �لإ�ييشييتييقيير�ر �لأ�ييشييري لهم 
�لدولة  �إحيييتيييفيييالت  ميييع  وتيييز�مييينيييا 
و�لأربعني  �لثاين  �لوطني  باليوم 
�شمو  �ول  �لييييفييييريييييق  ومبيييتيييابيييعييية 
نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  نييائييب  �أبييوظييبييي  عييهييد  ويل 
�إعتمدت  �مل�شلحة..  للقو�ت  �لأعلى 
جلييينييية مييتييابييعيية تيينييفيييييذ مييييبييييادر�ت 
لي  �لنهائية  �ملو�فقة  �لدولة  رئي�س 
على  لييلييحيي�ييشييول  مييو�طيينييا   1480
�إمييار�ت �لدولة  م�شاكن يف خمتلف 
�لإجر�ء�ت  �شروط  ��شتوفو�  ممن 
�لتي  �لثبوتية  �أور�قهم  و��شتكملو� 
م�شاكن  عييلييى  لييلييحيي�ييشييول  تيييوؤهيييليييم 
ح�شب �للو�ئح و�لإجر�ء�ت �ملعمول 
بها يف �لدولة وهي �لدفعة �لوىل 
�أول  �أمر بها �لفريق  و�لثانية �لتي 
�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ حمييمييد بيين ز�يييييد �آل 
نهيان ما يعك�س �لرعاية و�لإهتمام 
�لذي يوليه �شمو ويل عهد �أبوظبي 
كانو�  �أيييينيييميييا  �مليييو�طييينيييني  لأبييينيييائيييه 
لعمق  وترجمة  �لدولة  �أر�ييس  على 
وتيييوحيييد �لييبيييييت �لمييييار�تييييي وقيييوة 
�أبناء  �لإحتيياد �لذي عم خريه على 
كييانييو� ويف خمتلف  �أييينييمييا  �لييوطيين 
�أفر�ح  تعي�س  �لتي  �حلبية  �مار�تنا 
�لإحتاد  قيييييام  بييذكييرى  �حتفالتها 

من مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة وقررت رفع تو�شياتها بهذ� 
�ل�شاأن �إىل �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �ييييشييييوؤون  وزيييييير  �لييييييييوزر�ء 
لعر�شها على �شاحب �ل�شمو رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل.
�أحمد جمعة �لزعابي  و�أكييد معايل 
لكل  �ملييييلئييييم  �مليي�ييشييكيين  تيييياأمييييني  �أن 
مقدمة  يف  ييييياأتييييي  �لييييوطيييين  �أبيييينيييياء 
�ل�شيخ  �ليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  �أوليييوييييات 
رئي�س  نييهيييييان  �آل  ز�ييييد  بيين  خليفة 
�أن  �إىل  م�شري�  �هلل  �لييدوليية حفظه 
�قرتها  �لتي  و�مل�شاكن  �لك�شوفات 
�للجنة يف �جتماعها �لأخري تعتري 
�لأكرب بني �لك�شوفات �لتي �أقرتها 
�للجنة تز�منا مع �حتفالت �لدولة 
و�لربعني  �لثاين  �لوطني  باليوم 
بهذه  �ملو�طنني  فرحة  لتت�شاعف 
�لتي  و�لحتفالت  �ل�شعيدة  �لأيييام 

ت�شهدها �لدولة.
و�أ�شار معايل �أحمد جمعه �لزعابي 
ميييبيييادر�ت  مييتييابييعيية  جليينيية  �أن  �إىل 
يف  �لييدوليية  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�جتماعها �لأخري ��شتمعت لتقرير 
�لييعييمييل بكافة  �ييشييري  ميييوجيييز حييييول 
�ل�شمو  �شاحب  مييبييادر�ت  م�شاريع 
رئييييي�ييس �ليييدولييية وبييييني مييعيياليييييه �أن 
�لأد�ء  م�شتوى  عن  ر��شية  �للجنة 
يف �إجنييياز �مليي�ييشيياريييع �لييتييي وجييه بها 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �شمن 
�لهادفة  �ليييدولييية  رئييييي�ييس  ميييبيييادر�ت 
لرفع �مل�شتوى �ملعي�شي و�لقت�شادي 
بد�أ  للمو�طنني حيث  و�لجتماعي 

�لثاين و�لربعني.
�لتقرير  عييلييى  �لييلييجيينيية  و�إطيييليييعيييت 
�خلييييا�ييييس بييياليييدفيييعييية �ليييثييياليييثييية من 
م�شاكن �ملو�طنني وفقا لتوجيهات 
�لفريق �ول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
 1553 و�ملت�شمنه  نهيان  �آل  ز�يد 
و�أقيييييييرت   .. ومييييو�طيييينيييية  مييييو�طيييينييييا 
على  حل�شولهم  �ملبدئية  �ملو�فقة 
�مل�شاكن ووجهت ب�شرورة مر�جعة 
�مل�شتفيدين لوز�رة �لأ�شغال �لعامة 
و�مل�شتند�ت  �لييبيييييانييات  لإ�ييشييتييكييمييال 
�ملو�فقة  قيييير�ر  لإ�يييشيييد�ر  �ليييلزمييية 

�لنهائية لتخ�شي�س �مل�شكن.
�إجتماعها  يف  �للجنة  �عتمدت  كما 
جمعة  �أحييمييد  معايل  تر�أ�شه  �لييذي 
�لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة 
�لرئا�شة  �يييييشيييييوؤون  وز�رة  مبيييقييير 
بييابييوظييبييي �مليييو�فيييقييية �ليينييهييائييييية لي 
على  ليييليييحييي�يييشيييول  مييييو�طيييينييييا   80
باإمارة  �لبدية  منطقة  يف  م�شاكن 
�لفجرية بعد �أن ��شتوفو� �ل�شروط 
و�لإجر�ء�ت �لتي �أهلتهم للح�شول 

على م�شاكن.
تنفيذ  مييتييابييعيية  و�إعيييتيييميييدت جليينيية 
�لييييدوليييية كذلك  مييييبييييادر�ت رئييييي�ييس 
37 مو�طنا للح�شول على  �أ�شماء 
دبيييا �حل�شن  ميينييطييقيية  ميي�ييشيياكيين يف 

بال�شارقة.
وناق�شت �للجنة عدد� من �ملو��شيع 
�لأخيييييييييرى �مليييييدرجييييية عيييليييى جييييدول 
�لقر�ر�ت  فيها  و�تييخييذت  �أعييمييالييهييا 
�ملنا�شبة . و�أكد معايل �أحمد جمعة 
�ملو�زنة  �أقييرت  �للجنة  �أن  �لزعابي 
�ملييرحييليية �لثالثة  بيياأعييمييال  �خلييا�ييشيية 

من  �لفعلية  بال�شتفادة  �ملو�طنون 
�شمن  تنفيذها  مت  �لييتييي  �مل�شاريع 
�إىل  �للجنة  وتتطلع  �ملبادر�ت  هذه 
�ل�شتمر�ر بنف�س وترية �لت�شارع يف 
�ملتبقية مبا يحقق  �مل�شاريع  �إجنيياز 
للمو�طنني �لهدف �ملرجو من هذه 

�ملبادر�ت.
�أحمد جمعة �لزعابي  و�أكييد معايل 
�لنتهاء  مت  �ليييتيييي  �ملييي�يييشيييارييييع  �أن 
كلفتها  بلغت  تنفيذها  من  �لفعلي 
بني  وتنوعت  درهيييم  مييليييييار�ت  �شتة 
�مل�شاريع �خلدمية مثل �مل�شت�شفيات 
و�لعياد�ت �ل�شحية ومر�كز �شحية 
وتييياأهيييييييلييييييية لييييييذوي �لإحيييتييييييياجيييات 
�خلييا�ييشيية وميي�ييشيياريييع بيينييييية حتتية 
و�ل�شدود  و�جليي�ييشييور  �لييطييرق  مييثييل 
وم�شاكن  خييييدمييييييييية  وميييي�ييييشيييياريييييع 

وم�شاجد.
�أمييييا �مليي�ييشيياريييع �لييقييائييميية فييرتكييز يف 
�لطرق  ميي�ييشيياريييع  عييلييى  جمييمييلييهييا 
�مل�شاريع  وبع�س  �لتحتية  و�لبنية 
�أكرب  ب�شكل  �لرتكيز  مع  �خلدمية 
على م�شاريع �مل�شاكن حيث تتجاوز 
كييلييفيية ميي�ييشيياريييع �مليي�ييشيياكيين �جليييياري 

تنفيذها حاليا �مللياري درهم.
م�شاريع  مييين  �ليييعيييدييييد  �أن  ييييذكييير 
بالفعل  تنفيذها  مت  قييد  �مليي�ييشيياكيين 

و�شلمت للمو�طنني. 
�أمييييا �أعيييميييال �ملييرحييليية �لييثييالييثيية من 
�ليي�ييشييمييو رئي�س  ميييبيييادر�ت �ييشيياحييب 
�ليييدولييية فييقييد ركييييزت بيي�ييشييكييل كبري 
�ملو�طنني  ميي�ييشيياكيين  �أعييييمييييال  عييلييى 
�ملرحلة  �أعمال هذه  ت�شمنت  حيث 
�ل�شمو  �ييشيياحييب  تييوجيييييهييات  تنفيذ 

�لدولة  يف  �لييطييرق  �شبكة  م�شتوى 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  تنقل  وت�شهل 
بييياليييدولييية ومبييييا ييييرفيييع �أيييي�يييشيييا من 
ميي�ييشييتييوى �لأمييييين و�ليي�ييشييلميية على 
�لطرق ويوجد حلول طويلة  هذه 
�مليييدى مليي�ييشيياكييل �لييطييرق و�لزدحيييييام 
�ملييييييروري �لييييذي كييانييت تييعيياين منه 
و�حليوية  �لرئي�شية  �لطرق  بع�س 

يف �لدولة.
كما ت�شمنت تلك �لأعمال م�شاريع 
�لقيوين.  �أم  لإميييييارة  �ملييييياه  ليينييقييل 
�ل�شحية  �خلييدمييات  �شعيد  وعييلييى 
فقد �نتهى �لعمل من �أعمال �إن�شاء 
م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة �لتخ�ش�شي 
بر�أ�س �خليمة �حلا�شل على جو�ئز 
بلغت  و�لييييذي  ت�شميمه  يف  عيياملييييية 
باملعد�ت  وتيييزوييييده  ت�شييده  كلفة 
درهم  �ملليار  و�لت�شغيلية  �لطبية 

يقدم  �أن  �مل�شت�شفى  لييهييذ�  ويتوقع 
خدمات طبية مميزة للمو�طنني.

تعيني  بييي�يييشيييدد  �ليييليييجييينييية  �أن  كيييميييا 
باأعمال  لييلييبييدء  عيياملييي  ��ييشييتيي�ييشيياري 
خليفه  �ل�شيخ  م�شت�شفى  ت�شميم 
بال�شارقة  و�لييتيياأهيييييل  لييلإ�ييشييابييات 
بكلفة تقدر ب�شبعمائة مليون درهم 
�مل�شت�شفى  هييذ�  �إن�شاء  �شيتم  حيث 
ليقدم  �لإميييييييييييييار�ت  طييييريييييق  عيييليييى 
تييخيي�ييشيي�ييشييييية يف جميييال  خييييدمييييات 
و�شيكون  و�ليييتييياأهيييييييل  �ل�ييييشييييابييييات 
�لأول من نوعه يف منطقة �خلليج 
باإجناز  �للجنة  تقوم  كما  �لعربي. 
عدد من م�شاريع �مل�شاجد �لكبرية 
يف �لدولة ومنها جامع �ل�شيخ ز�يد 
خليفه  �ل�شيخ  وجييامييع  بالفجرية 
هذ�ن  �شمم  حيث  �خليمة  بيير�أ�ييس 
و  دييينييييية  �مليي�ييشييجييد�ن ليكونا ميينييارة 

ثقافية وعلمية علوة على كونهما 
�شرحا معماريا مميز�.

جمعة  �أحيييييميييييد  ميييييعيييييايل  و�أثيييييينييييييى 
�ملعنيني  كييافيية  �أد�ء  عييلييى  �لييزعييابييي 
�شاحب  مييبييادر�ت  م�شاريع  بتنفيذ 
�لذين بذلو�  �لدولة  �ل�شمو رئي�س 
لتحقيق  متفانية  جهود�  ويبذلون 
روؤية �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
برفع �مل�شتوى �ملعي�شي لأبناء دولة 
ح�شر  �ملتحدة.  �لعربية  �لإميييار�ت 
�لجتماع �لذي تر�أ�شه معايل �أحمد 
جييمييعييه �ليييزعيييابيييي و�يييشيييعيييادة حممد 
عييبييد �هلل �لييرميييييثييي و�ييشييعييادة جرب 
حممد  �شعيد  و�ييشييعييادة  �ليي�ييشييويييدي 
�شيف  عييبييد �هلل  و�ييشييعييادة  �ملييقييبييايل 
�ليينييعيييييمييي و�ييشييعييادة حمييمييد حممد 
�ملن�شوري  ح�شن  و�ملهند�س  �شالح 

وعلي �لدهماين . 

ذياب بن حممد بن زايد يح�سر احتفال حممد 
عبداهلل بن نعيف العامري مبنا�سبة اليوم الوطني 42 

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان �حلفل �لذي �أقامه حممد 
مبجل�س  وذلييك   42 �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  �لعامري  نعيف  بن  عبد�هلل 
�لوثبة يف �أبوظبي. كما ح�شر �حلفل �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان 
�لقبائل  و�أعيييييان  �ل�شيوخ  ميين  وعييدد  �لعامري  ركييا�ييس  بيين  حممد  و�ل�شيخ 
�أفر�ح  مييع  بالتز�من  �حلفل  هييذ�  جيياء   . �حلربية  لفرقة  عييرو�ييس  وتخلله 
�لدولة بالنجاحات و�لتاأييد �لعاملي و�لفوز �مل�شتحق �لذي حققته �لإمار�ت 

باإ�شت�شافة دبي �إك�شبو2020 . 

م�سوؤولو الهالل الأحمر 
يهنئون قيادة الدولة و�سعبها 

باإ�ست�سافة اك�سبو 2020 
•• اأبوظبي-وام:

�لدكتور حمد�ن م�شلم  �شعادة  �أكد 
�ملزروعي رئي�س جمل�س �د�رة هيئة 
فييوز �لإمار�ت  �أن  �لييهييلل �لأحييميير 
دبي  يف   2020 �إكيي�ييشييبييو  بتنظيم 
بقدر�تها  �ليييعيييامل  مييين  �إعيييييييرت�ف 
�إمكانيات  ميين  لديها  ومييا  �ملييميييييزة 

كبرية.
وو�شف �ملزروعي هذ� �لإجناز باأنه 
و�لتقدير  �لييثيينيياء  وي�شتحق  ر�ئيييع 
�ملنهج  ليييييول  ليييييتييحييقييق  ييييكييين  ومل 
�لييييقييييومي �ليييييييذي تييتييبييعييه �ليييقيييييييادة 
�أن  �ليير�ييشيييييدة لييلييدوليية .. و�أو�يييشيييح 
�لييعييمييل �لنييي�يييشييياين �ليييير�ئييييع �ليييذي 
�خلريية  وهيئاتها  �لييدوليية  تنفذه 
�لعامل  دول  يف  �ملحتاجني  مل�شاندة 
�شاهم �أي�شا يف منح �لمار�ت مكانة 
متميزة على �ل�شاحة �لدولية مما 
�لكثريين  لييدى  �إحييرت�مييا  �أك�شبها 
خطوة  كييل  يف  جانبها  �إىل  وقييفييو� 

تخطوها نحو �مل�شتقبل.
لقيادة  �لييتييهيينييئيية  �مليييزروعيييي  وقييييدم 
�ليييييدولييييية بييييفييييوز دولييييييية �لإميييييييييار�ت 
باإ�شت�شافة معر�س �إك�شبو �لدويل 
2020 يف دبي .. مثمنا هذ� �لفوز 
.. و�أ�ييييشيييياد بييياليييدور �لييكييبييري �ليييذي 
�حلكيمة  �ليييدولييية  قيييييادة  تنتهجه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ييشيياحييب  يف  ممثلة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  خليفة 
�شاحب  و�أخيه  �هلل  �لدولة حفظه 
�ليي�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ حمييمييد بيين ر��شد 
�لدولة  رئييييي�ييس  نييائييب  مييكييتييوم  �آل 
دبي  حاكم  �ليييوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رعييياه �هلل �ليييذي ميين خييللييه حقق 
�لعاملية  �لكبرية  و�ملييكييانيية  �لييتييو�زن 
�لإميييار�ت. من  دوليية  تتبو�أها  �لتي 
جيييانيييبيييه و�يييشيييف �ليييدكيييتيييور حممد 
�لعام  �لأميييييييني  �ليييفيييلحيييي  عييتيييييق 
�إختيار دبي  �لهلل �لحمر  لهيئة 
باأنه   2020 �ك�شبو  لإ�شت�شافة 
فيييوز �ميييار�تيييي بييامييتييييياز و�عييييرت�ف 
و�أعرب   . �لعاملية  مبكانتها  دويل 
�لفلحي عن فرحة و�شعادة هيئة 
�لكبري  بييالييفييوز  �لأحيييمييير  �ليييهيييلل 
عن  �لييدوليية  نالته  �ليييذي  �مل�شتحق 
وملييييا حققته  و��ييشييتييحييقيياق  جييييييد�رة 
مييدييينيية دبييييي مييين �إجنييييييياز�ت وبنى 
حيييييوييية ومركز  ومييير�فيييق  حتييتييييية 
جتييييياري و�قيييتييي�يييشيييادي عيييامليييي حفل 
بيييه مييلييف �ليييرت�يييشيييح ليييهيييذ� �حليييدث 
�أهييلييهييا لييهييذ� �لإجنييييياز �ملتميز  ممييا 
�لت�شويت و�لتغلب على  بالفوز يف 

مناف�شني عامليني �أقوياء. 

•• اأبوظبي –الفجر:

�ملركز �لوطني للإح�شاء يف  نظم 
حممد  مبييدييينيية  �لرئي�شي  مييقييره 
�حتفاًل  �أبيييوظيييبيييي  يف  ز�يييييييد  بيييين 
مركزياً مبنا�شبة �لذكرى �لثانية 
و�لأربعني لتاأ�شي�س دولة �لإمار�ت 
بح�شور  وذلييك  �ملتحدة،  �لعربية 
�ملييييييييدر�ء �لييتيينييفيييييذيييني وميييدييييري 
�لإد�ر�ت وخرب�ء وموظفي �ملركز، 
�إىل جانب �أ�شر و�أبناء �لعاملني يف 

�ملركز.
�شعادة  بييكييلييميية  �لحيييتيييفيييال  وبييييييد�أ 
�ل�شويدي،  خمي�س  ر��شد  �لأ�شتاذ 
ميييييديييييير عييييييييام �ملييييييركييييييز �ليييوطييينيييي 
للإح�شاء رفع من خللها �أ�شمى 
�آيييييات �لييتييهيياين و�لييتييربيييكييات ملقام 
�لو�لد  �ليي�ييشيييييخ  �ليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بيين  خليفة 
)و�إىل  �هلل(،  )حيييفيييظيييه  �لييييدوليييية 
�ييشيياحييب �ليي�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
�لييييوزر�ء  رئييييي�ييس جمل�س  �ليييدولييية، 
حاكم دبي، رعاه �هلل(، و�إىل �إخو�نه 
�ملجل�س  �أعيي�ييشيياء  �ل�شمو  �أ�ييشييحيياب 
و�أولياء  �لإميييييار�ت،  �لأعييلييى حييكييام 
دولة  �شعب  و�إىل  �لييكيير�م،  �لعهود 
ومقيمني،  مييو�طيينييني  �لإميييييييار�ت 
مبيينييا�ييشييبيية ذكيييييرى قيييييييام �لحتييييياد، 
و�ليوم �لوطني �لثاين و�لأربعون 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإمييار�ت  لدولة 
م�شجًل ترحيبه بجميع �حل�شور 
و�شيوف،  وعاملني  موظفني  من 
يف رحاب �ملركز �لوطني للإح�شاء 
�ل�شرح �لإح�شائي �لعلمي لدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
كلمته  يف  �ل�شويدي  �شعادة  و�أ�شار 

موؤ�ش�س  �خلييالييد،  دوره  نن�شى  ل 
�لدولة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان – طيب �هلل ثر�ه – ، فقد 
�أ�ش�س ومن خلل روؤيته و�شيا�شاته 
ين�شى  ل  �إرثاً  و�ملتب�شرة  �ل�شائبة 
و�لتنمية  و�لييعييطيياء  �حلييكييميية  ميين 
ومن  نهجه  فعلى  و�شعبه،  لوطنه 
بعده ت�شري �لبلد برئا�شة �شاحب 
�آل  ز�يييد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
و�شاحب  �هلل”،  حييفييظييه  نييهيييييان 
ر��شد  بيين  حمييمييد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة،  رئي�س  نييائييب  مييكييتييوم،  �آل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، 
�ل�شمو  �أ�شحاب  وقيادة  �هلل،  رعاه 
�ملييجييليي�ييس �لأعييييلييييى حكام  �أعييي�يييشييياء 
�لإمار�ت و�أولياء �لعهود، موؤمنني 
يف  بييروؤيييتييه،  م�شتلهمني  بنهجه، 
دفيييع ميي�ييشييرية �لييبيينيياء �إىل �لأمييييام، 
�لدول  �إىل م�شاف  بها  و�لرتييقيياء 
�أ�شار  �آخر،  �ملتقدمة.  ومن جانب 
�إىل  كلمته،  �ملييركييز يف  عيييام  مييدييير 

�لثاين من  �أن  �إىل  �ملنا�شبة،  بهذه 
1971م،  �ليييعيييام  مييين  دييي�ييشييمييرب 
�شيبقى يوماً ورمز�ً لذكرى خالدة 
يف �ليييييوجيييييد�ن عيييليييى ميييير �ليييزميييان 
ويف  بييل  �لييعييزيييزة،  دولتنا  ملو�طني 
�أذهان كل �ل�شعوب �لعربية، لكونه 
�لنبيلة  �لإر�دة  فيه  حتققت  يييوم 
ل�شعب �لإمار�ت، فجاء قر�ر حكام 
�ليييييييوم ليكون  ذليييك  �لإميييييييار�ت يف 
با�شتجابتها  �لدللة  بالغة  �شهادة 
لرغبات �شعب عظيم، حيث �شدر 
�لتاريخي  �لييبييلغ  �ليييييوم  ذليييك  يف 
�ملجل�س  يييييزف  فيييييييه:  جيييياء  �ليييييذي 
�لأعلى هذه �لب�شرى �ل�شعيدة �إىل 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمييييار�ت  �شعب 
�ل�شقيقة  �لييعييربييييية  �ليييييدول  وكييييل 
�أجمع  و�لعامل  �ل�شديقة  و�لييدول 
معلناً قيام دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة دولة م�شتقلة ذ�ت �شيادة، و 
جزء�ً من �لوطن �لعربي �لكبري.« 
ويف هذ� �ليوم �لعظيم نتذكر من 

�لوطني،  بييياليييييييوم  �لحيييتيييفييياء  �أن 
على  و�لييعييمييل  �ل�ييشييتييفييادة  يتطلب 
مييا مت �إجنييييازه و�لييبيينيياء عييلييى تلك 
وحمايتها،  وتطويرها  �لإجنيياز�ت 
و�لتخطيط  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف 
لييييييه، مبيييييا يييي�يييشيييمييين ��يييشيييتيييقييير�رهيييا 
�لريادي  دورها  وتو��شل  ومنوها، 
جمتمعها  وتيييقيييدم  و�ليييتيييارييييخيييي، 
يحمل  م�شتقبل  نحو  و�إجنيياز�تييهييا 
كل �خلييري لأبيينيياء �لييدوليية، موؤكد�ً 
للإح�شاء  �ليييوطييينيييي  �مليييركيييز  �أن 
جزء من هذه �مل�شرية �لتطويرية 
نييبييذل قيي�ييشييارى جهدنا  �ملييبيياركيية، 
لييتييطييوييير �ليينييظييام �لإحيي�ييشييائييي يف 
�إح�شائياً  نظاماً  ليكون  �لييدوليية، 
وطييينييييييياً حيييدييييثييياً وفيييييعييييياًل، �أ�يييشيييوة 
�مل�شمار،  �ملتقدمة يف هذ�  بالدول 
منتجات  لييييتييييطييييوييييير  ونيييي�ييييشييييعييييى 
وخيييدميييات �إحيي�ييشييائييييية تيي�ييشيياهييم يف 
�ل�شيا�شات  ور�شم  �لييقيير�ر�ت  �شنع 
�إ�شافة  ي�شكل  مبا  �لأد�ء،  وتقييم 

�ملتنوعة يف  �لعمل  ملجالت  نوعية 
�لدولة.

�ل�شمو  �شاحب  ملبادرة  و��شتجابًة 
�لييي�يييشيييييييخ حميييميييد بييييين ر��يييييشيييييد �آل 
 – �لييدوليية  رئي�س  – نائب  مكتوم 
حاكم   – �لييييوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
دبييي حفظه �هلل ورعييياه، يف جمال 
ت�شاهم  ذكييييية  تييطييبيييييقييات  تييطييوييير 
�حلكومية  �خليييدميييات  �إييي�ييشييال  يف 
�لطرق،  باأ�شهل  �ملو�طنني  لكافة 
فقد قام �ملركز �لوطني للإح�شاء 
�للزمة  �لييتييجييهيييييز�ت  با�شتكمال 
�لتطبيقات  مييي�يييشيييروع  لإطيييييييلق 
�لر�شمية،  �لإح�شاء�ت  يف  �لذكية 
وذلك للت�شهيل على �ملتعاملني يف 
�لبيانات و�خلدمات  �إىل  �لو�شول 
ينتجها  �ليييييتيييييي  �لإحيييي�ييييشييييائييييييييية 
�لطرق،  و�أ�ييشييهييل  بيياأفيي�ييشييل  �ملييركييز 
وبييييال�ييييشييييتييييفييييادة ميييين �ليييتيييطيييور�ت 
عامل  يف  و�مليييتييي�يييشيييارعييية  �لييتييقيينييييية 
وخدمات  �ملييعييلييومييات  تكنولوجيا 
�لت�شال و�لتو��شل، و�لتي ت�شكل 
�ملتحدة  �لعربية  �لإميييييار�ت  دولييية 
فيييييييهيييا على  ميييتيييقيييدمييياً  منيييييوذجييييياً 

�مل�شتوى �لإقليمي و�لدويل.
�ل�شويدي  �ييييشييييعييييادة  تييييقييييدم  كيييميييا 
و�لتربيكات  �لتهنئة  �آيييات  باأ�شمى 
فوز  مبنا�شبة  �لييدوليية  قيييييادة  �إىل 
�ك�شبو  بييا�ييشييتيي�ييشييافيية  �لإمييييييييييار�ت 
�جلهات  جييهييود  وجنيييياح   ،2020
�ملييعيينييييية لييتييكييون مييدييينيية دبيييي �أول 
�ل�شت�شافة  بهذه  حتظى  مدينة 
�أن  مييوؤكييد�ً  �ملنطقة،  م�شتوى  على 
�شل�شلة  �إىل  ي�شاف  �ليينييجيياح  هييذ� 
�ليينييجيياحييات �لييتييي حتييقييقييهييا دولة 
�لإميييييييييار�ت �لييعييربييييية �مليييتيييحيييدة يف 
روؤيييييية  �إىل  ليييليييو�يييشيييول  طيييرييييقيييهيييا 

ل�سنا اإمارات .. نحن 
دولة الإمارات

وتكاتفنا  وحييدتيينييا  رمييييز  �لييعييلييم 
وتيييوحيييد قييلييوبيينييا، و�لييعييلييم فخر 
و�لييعييلييم وفيييياء وولء،  و�نيييتيييمييياء، 
و�ليييعيييليييم �حيييييييرت�م و�إبيييييييييياء، وعز 
وجود  و�لعلم  وكييربييياء،  و�شموخ 
وكيان، و�لعلم رفعة و�شرف، وعلو و�شمو، و�لعلم جمد و�شيادة، و�لعلم 

حب و�إخل�س، و�لعلم هو رمز دولتنا �حلبيبة و�أر�شنا �لغالية.
عرب �شعب �لإمييار�ت عن حبهم لقائد �مل�شرية �شيدي �شاحب �ل�شمو 
و�أكدو�  �هلل،  �لدولة، حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  �ل�شيخ خليفة 
ر�أ�شهم  �ملوؤ�ش�شني،وعلى  للقادة  و�متنانهم  �لييوطيين  لييرت�ب  ع�شقهم 
�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، كما �أكدو� 
وباإجناز�تها  بها  وفخرهم  لدولتهم  وحبهم  بينهم،  فيما  تلحمهم 
�لتي  �ملييبييادرة  ميين خييلل  و�لييييد�ين، وذليييك  �لقا�شي  لها  ي�شهد  �لييتييي 
مكتوم  �آل  ر��ييشييد  بيين  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي  �أطلقها 
دبييي، وهي مبادرة  �لييوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
)يوم �لعلم( و�لتي كان يق�شد منها ��شتذكار �لأيادي �لطاهرة للقادة 
و��شتح�شار  عيياميياً،   42 قبل  مييرة  �أول  �لعلم  رفعت  �لتي  �ملوؤ�ش�شني 
�أربعة  على مر  عالياً  خفاقاً  �أبقته مرفوعاً  �لتي  �لت�شحيات  خمتلف 
ر�شخت مكانته بني  �لتي  و�ملكت�شبات  �ملنجز�ت  وتذكر  ما�شية،  عقود 

دول �لعامل وحجزت له مكاناً متقدماً بني �لأمم و�ل�شعوب.
مكتوم  �آل  ر��ييشييد  بيين  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي  �أكييد  لقد 
�لدولة  علم  »�إن  قييائييًل:  �لإمييييار�ت  �شعب  �إىل  وجهها  �لتي  كلمته  يف 
بيتنا وروؤيتنا  �إر�دتنا وعزميتنا، و�حتاد قدر�تنا، ووحدة  ميثل �حتاد 
طاقاتنا  ويوحد  وطننا،  تر�ب  ع�شق  على  قلوبنا  ويوحد  وم�شتقبلنا، 

و�إمكاناتنا ل�شنع م�شتقبل بلدنا«.
�ملييبييادرة كيف نحب قيادتنا دومنييا جماملة ول  لقد تعلمنا من هييذه 
�لوطن،  لأبناء  و�شتظل،مفتوحة  د�ئييميياً،  كانت  �لأبيييو�ب  لأن  مييو�ربيية؛ 
كما خلقت هذه �ملبادرة فر�شة ثمينة لغر�س معاين �لوفاء يف نفو�س 
�لن�سء لدولتهم وقادتهم. كم كانت جميلة تلك �لتغريدة �لتي غرد 
بها �ل�شيخ حممد بن ر��شد على �شفحته مبوقع تويرت بقوله:)وّحدنا 
دولة  نحن  �إميييار�ت..  ل�شنا  باأننا  للجميع،  لنقول  �لعلم  رفييع  توقيت 

�لإمار�ت.. ولنغر�س يف �أجيالنا باأن علمنا هو رمز �حرت�م دولتنا(. 
و�أ�شاف يف تغريدة �أخرى:)�لعلم هو �أمانة ت�شلمناها من �ملوؤ�ش�شني..

وهيييو �أميييانييية عيينييد �أخييييي �ليي�ييشيييييخ خييليييييفيية وعييينيييدي وعيينييد كيييل مو�طن 
�أبيينيياء ز�يييد على �لعهد  نقول لك �شيدي: نحن  ومييو�طيينيية(. و�أخيييري�ً 
ما�شون، وعلى �لأمانة حمافظون وعلى دولتنا حري�شون، ونعاهدكم 
م�شوؤولية  قدر  وعلى  طموحاتكم  قدر  على  نكون  �أن  �أنف�شنا  ونعاهد 
حتمل هذه �لأمانة، و�أن جنعل علم دولة �لإمار�ت عالياً خفاقاً يف كل 

�ملحافل د�خل �لدولة وخارجها �إن �شاء �هلل.

بقلم: يو�صف احلداد

رئي�ض حترير جملة درع الوطن

yas.adc@gmail.com

�صمن احتفالته بالذكرى الثانية والأربعني لالحتاد

املركز الوطني لالإح�ساء ي�ستكمل التح�سريات لإطالق م�سروع التطبيقات الذكية يف الإح�ساءات الر�سمية
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اأخبار الإمارات
يتحلى يف قيادته احلكيمة مل�صرية العمل الوطني مب�صاعر نبيلة ونب�س �صادق يف تلم�س احتياجات املواطنني واملقيمني

خليفة.. قيادة تاريخية �سخية العطاء يف بناء عزة الوطن وحتقيق �سعادة ورفاهية املواطن
الإمارات اأر�ست وهي توا�سل م�سريتها الحتادية املباركة املزيد من �سروح املنجزات الوطنية

تر�سخت دعائم احتادنا ال�سامخ واأ�سبحت المارات عالمة بارزة على تقدم الدول والأمم 

•• اأبوظبي-وام:

�لحتادية  م�شريتها  تو��شل  وهييي  �ملتحدة  �لعربية  �لإميييار�ت  دوليية  �أر�شت 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملباركة 
�لدولة حفظه �هلل �ملزيد من �شروح �ملنجز�ت �لوطنية و�أ�شبحت تتبو�أ 
نه�شة  من  حققته  مبا  �لعامل  يف  �ملتقدمة  �لييدول  بني  مرموقة  مكانة 
تنموية مو�كبة للألفية �جلديدة وما متيزت به من ح�شور دبلوما�شي 
و�شيا�شي و�قت�شادي �إيجابي وقوي يف �ل�شاحات �لإقليمية و�لدولية مما 
�ملنجز�ت حتققت  وهييذه  �لعامل.  �ملرموق يف  �لييريييادي  عييزز من مركزها 
�آل  ز�ييييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لييقيييييادة  بف�شل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإمار�ت 
�أكد ذلك  وبت�شافر جهود وتلحم �ملو�طنني مع قيادتهم �ملخل�شة كما 
للعام  د�فو�س  �لعاملي   �لقت�شادي  للمنتدى  �لدولية  �لتناف�شية  تقرير 
موؤ�شر  عامليا يف  �لثالث  �ملركز  �لدولة يف  �لذي �شنف   2014-2013

ثقة �ملو�طنني بالقادة �ل�شيا�شيني فيها من بني 148 دولة يف �لعامل.
كما �شنف تقرير �مل�شح �لثاين للأمم �ملتحدة ملوؤ�شر�ت �ل�شعادة و�لر�شا 
�لأول عربيا  �ملركز  �لإميييار�ت يف  دوليية   2013 للعام  �لعامل  بني �شعوب 

و�لر�بعة ع�شرة عامليا �لتي حققت �ل�شعادة و�لر�شا ملو�طنيها.
وكان �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
قد �أجنز بحنكة وحكمة و�شرب و�قتد�ر وعطاء �شخي مرحلة �لتاأ�شي�س 
�لتقدم  ع�شر  �إىل  �ل�شفر  من  �لإميييار�ت  بدولة  و�نتقل  حتدياتها  بكل 
وو�شعها يف زمن قيا�شي بكل �ملقايي�س �لدولية يف م�شاف �لدول �ملتقدمة 

�لتي ي�شار �إليها بالبنان يف �لعامل.
و�أكد ذلك �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة يف 
خطابه يف �ليوم �لوطني �لثالث و�لثلثني يف �لأول من دي�شمرب 2004 
وهو �لأول بعد توليه مقاليد �حلكم يف �لبلد بقوله.. �إن ما و�شلت �إليه 
بلدنا من مكانة ورفعة وعزة وما تنعم به من طماأنينة ورخاء هو ثمرة 
م�شرية طويلة من �جلهد و�ملثابرة و�لعمل �ل�شاق �لدوؤوب قادها فقيدنا 
�لكبري بحكمة وحلم و�شرب �إذ �شخر كل ثرو�ت �لبلد ونذر حياته لبناء 
�لوطن وتقدمه وتوفري �حلياة �لكرمية للمو�طنني و�ملقيمني على �أر�س 

�لدولة حتى �أ�شبحنا على ما نحن عليه �ليوم .
دولة  و�أ�شبحت  �ل�شامخ  �حتييادنييا  دعييائييم  تر�شخت  لقد  �ييشييمييوه..  وقيييال 
�لدول  تقدم  على  بييارزة  علمة  هلل  و�حلمد  �ملتحدة  �لعربية  �لميييار�ت 
و�لأمم مبا �نتهجته من �شيا�شات حكيمة وحققته من منجز�ت عظيمة 

وما تنعم به من �أمن و��شتقر�ر و�زدهار وطماأنينة.
وتعهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان يف خطابه بالعمل 

بتفان يف خدمة �لوطن و�ملو�طن لتحقيق �ملزيد من �لعزة و�لرفاهية.
�ملغفور  نه�شتنا  وباين  م�شريتنا  لقائد  �لعهد  جندد  �إننا  �شموه..  وقال 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان تغمده �هلل بو��شع رحمته ومغفرته 
مبييو��ييشييليية �لييعييمييل فييى كييل �مليييييادييين ميين �أجيييل �ملييحييافييظيية عييلييى مكا�شبنا 
�لييوطيينييييية وحتييقيييييق �ملييزيييد ميين �لجنيييييياز�ت عييلييى طييريييق تييقييدم �لوطن 
و�شعادة �ملو�طن ونتطلع �إليكم جميعا كما عهدناكم دوما قوة فاعلة يف 
�مل�شاركة يف جمالت �لعمل �لوطني وبذل جهودكم و�لت�شحية بالغايل 
�لوطني  و�لعمل  �لبناء  من  جديدة  مرحلة  �إىل  للنطلق  و�لنفي�س 
لتعزيز م�شريتنا �لحتادية وحتقيق �ملزيد من �لعزة و�لزدهار للوطن 

و�مل�شتقبل �مل�شرق لأجيالنا �ملتعاقبة . 

قيادة تاريخية 
�لقياد�ت  ميين  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ويييعييد 
�لتاريخية �مل�شهود لها بالعطاء و�لبذل على مدى 45 عاما من �لعمل 
�إىل  �شباه  يف  وهييو  �شارك  �أن  منذ  و�ملييو�طيين  �لوطن  خدمة  يف  �لوطني 
مرحلة  يف  نهيان  �آل  �شلطان  بيين  ز�يييد  �ل�شيخ  لييه  �ملغفور  و�ليييده  جانب 
�لتاأ�شي�س لبناء نه�شة �لوطن ومو�كبة م�شرية �لتقدم يف �لعامل. و�أجنز 
�ل�شعبة  �ملهام  �لوطنية كافة  �مل�شوؤولية  بهمة وكفاءة ودرجة عالية من 
�لتي �أوكلت �إليه يف خمتلف �ملنا�شب �لرئي�شية �لتي �شغلها خلل مر�حل 
بناء نه�شة �إمارة �أبوظبي ومن ثم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث 
متثل  �أ�شبحت  و�لييتييي  حتققت  �لتي  للمنجز�ت  و��شحة  ب�شمات  تييرك 

�ليوم �شو�هد ومعامل بارزة لتقدم �لإمار�ت و�زدهارها.
جتربة  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �متلك  كما 
تاريخية ثرية وخربة و��شعة �كت�شبها من معاي�شته وملزمته عن قرب 
فت�شرب  �لوطني  �لعمل  مر�حل  خمتلف  خلل  �لدولة  موؤ�ش�س  لو�لده 
�حلكم  م�شوؤوليات  مبا�شرة  يف  وحكمة  حنكة  من  �لقائد  به  يتمتع  مبا 
حيث �أكد �شموه يف حديث �شحفي يف �لعام 1990.. كان و�لدي �ملعلم 
�لذي �أتتلمذ على يديه كل يوم و�أتر�شم خطاه و�أ�شري على دربه و��شتلهم 
كل  يف  و�لييتيياأين  و�حللم  بال�شرب  و�لييتييذرع  �لأ�شيلة  و�لقيم  �لر�شد  منه 

�لأمور .
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  و�عتمد �شاحب 
��ييشييرت�تيييييجيييييات حمددة  عييلييى  ي�شتند  نهجا  �حلييكييم  ملييقيياليييييد  قيييييادتييه  يف 
موؤ�ش�شية  وخطط  علمية  منهجية  وعلى  و�ملقا�شد  و�لأهيييد�ف  �لغايات 
�لإجنييياز�ت  �ييشييروح  لإعيييلء  �لوطني  �لعمل  �شخي يف  وعييطيياء  مربجمة 
�لتاأ�شي�س. وو�شع يف توجهاته لتطبيق  �لهائلة �لتي حتققت يف مرحلة 
�شلم  ورخائه يف  و�شعادته  �ملو�طن  رفاهية  �ل�شرت�تيجيات حتقيق  هذه 
يف  وخا�شة  �خلدمات  �أرقييى  توفري  خلل  من  �ل�شاغل  و�شغله  �أولوياته 
قطاعات �لتعليم و�ل�شحة و�لإ�شكان و�لرعاية �لجتماعية وغريها من 
�لآمن  و�مل�شتقبل  �لكرمية  �حلياة  له  توؤمن  �لتي  �ل�شرورية  �ملتطلبات 

لأبنائه و�أحفاده.
و�أعلن �شموه يف هذ� �ل�شياق يف خطابه يف �ليوم �لوطني �لر�بع و�لثلثني 
�ل�شيا�شي و�لقت�شادي  �لتمكني  2005 برنامج  �لأول من دي�شمرب  يف 

و�لجتماعي و�لعلمي و�لثقايف.
وحدد �شموه مرحلة �لتمكني بفتح �ملجالت كافة �أمام �مل�شاركة �ل�شعبية 
باإعلن تفعيل دور �ملجل�س �لوطني  �ملو�طنات  �ملو�طنني وبناته  لأبنائه 
لل�شلطة  ود�عييميية  ومر�شدة  م�شاندة  �شلطة  ليكون  ومتكينه  �لحتيييادي 
�لتنفيذية وليكون �أكرب قدرة وفاعلية و�لت�شاقا بق�شايا �لوطن وهموم 
م�شار  خلل  من  �ل�شورى  ونهج  �حلقة  �مل�شاركة  قيم  لترت�شخ  �ملو�طن 

متدرج منظم يبد�أ بتفعيل دوره عرب �نتخاب ن�شف �أع�شائه.
ومت بالفعل �إجناز هذه �ملرحلة �لتاريخية بنجاح باإجر�ء �نتخابات حرة 
 2006 �لعام  �ملجل�س يف دورتييني متتاليتني يف  �أع�شاء  مبا�شرة لن�شف 
فوز  عيين  �أ�ييشييفييرت  ميييرة-  لأول  لييلييميير�أة  فاعلة  2011 مب�شاركة  و�لييعييام 
مر�شحة و�حدة يف كل دورة. و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ملر رئي�س  �أحمد  ��شتقباله معايل حممد  �لدولة لدى  �آل نهيان رئي�س 
يناير   17 يف  �أع�شائه  من  وعييدد�  �ملنتخب  �لحتيييادي  �لوطني  �ملجل�س 
يف  �لفاعلة  للم�شاركة  ودعمه  �ملجل�س  دور  تعزيز  على  حر�شه   2012
نهج  وتر�شيخ  و�ملوؤ�ش�شات  �لقانون  دوليية  وبناء  �لوطني  �لعمل  تطوير 
�ل�شورى مبا يتما�شى وير�عي خ�شو�شية عاد�ت وتقاليد �شعب �لإمار�ت 
�أهد�ف  �شموه  و�لثقايف. كما حدد  ن�شيجه �لجتماعي  وتر�ثه ومكونات 
م�شارف  على  �ليوم  �إننا  قائل:  �لأخيييرى  �ملييجييالت  يف  �لتمكني  مرحلة 
�مل�شاءلة  وقيم  �لقانون  �شيادة  مبادئ  تكري�س  غايتها  جديدة  مرحلة 
و�ل�شفافية وتكافوؤ �لفر�س وحتقيقا لهذ� فاإن �ملرحلة �جلديدة تتطلب 
�حلكومية  و�لهياكل  للنظم  تاأهيل  و�إعييييادة  ترتيب  و�إعييييادة  بناء  �إعيييادة 

�لقائمة من حيث بنيتها ووظيفتها.
ب�شن  �لتمكني  ملرحلة  �لتهيئة  يف  بالفعل  �شرعنا  ولييقييد  �شموه:  وقيييال 
�لت�شريعات و�تخاذ �لإجر�ء�ت �ملنظمة ملا هو قائم من �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
و�لأن�شطة و�لعلقات ب�شبط �ملرتهل منها وتقومي �ملعوج ودفع �لباطل 
و�لتخل�س من �ملعوق و�لتحرر من عبء ما �نقطع منه �لرجاء وحت�شني 
�لإنتاج و�خلدمات وتوجيه �جلهد دعما وتطوير� وحتفيز� للموؤ�ش�شات 
و�لهياكل و�لأن�شطة و�لكو�در �لو�عدة تهيئة للظروف �ملوؤهلة لنطلق 
�ملوؤ�ش�شات  �شموه  د�عيييييا   .. و�لع�شرين  �حليييادي  �لييقييرن  �آفييياق  نحو  و�ع 
�ل�شيا�شية و�لدينية و�لثقافية و�لإعلمية و�لتعليمية ومنظمات �ملجتمع 
�ملجتمع  د�خييل  �لعمل  �أن تتحمل م�شوؤولياتها يف غر�س قيم  �إىل  �ملييدين 
وتغيري �لنظرة �ل�شلبية �ملرتبطة بالعمل �ملهني و�ليدوي و�لتاأكيد على 
مفهوم �لعمل باعتباره م�شوؤولية وقيمة �إن�شانية ح�شارية ودينية. و�أكد 
�شموه �أهمية دور �لقطاع �خلا�س يف �لتنمية و�لنه�شة م�شري� �إىل �أنه 
ي�شتحوذ على 43 يف �ملائة من �ل�شتثمار�ت �ملنفذة يف �لدولة وخا�شة 
يف �ل�شناعات �لتحويلية و�لتجارة و�لعقار�ت وغريها. وقال: �إننا ننظر 
للقطاع �خلا�س ك�شريك �أ�شا�شي للدولة يف خططها للنهو�س باملجتمع 

تطرحها  �لتي  �جلدية  �لتحديات  ومو�جهة  �ملو�طنني  بحياة  و�لرتقاء 
�لتطور�ت �لعاملية على خمتلف �لأ�شعدة.. و�شت�شتمر �لدولة يف �شيا�شتها 
�مل�شجعة لهذ� �لقطاع ليتمكن من �إن�شاء �مل�شروعات �لقادرة على توفري 
�ملزيد من فر�س �لعمل ودفع عجلة �لإنتاج وزيادة �ل�شادر�ت و�لإقلل 
مثيلتها  �إنييتيياج  ميكن  �لتي  �ل�شتهلكية  �ل�شلع  خا�شة  �ليييو�رد�ت  من 
�أجمعا على  �لييوزر�ء قد  حمليا. وكان �ملجل�س �لأعلى للحتاد وجمل�س 
�عتماد هذ� �خلطاب مبا �حتو�ه من ملمح ومعامل ��شرت�تيجية �شاملة 

وخطة وطنية متكاملة وثيقة عمل للمرحلة �ملقبلة. 

ا�صرتاتيجية امل�صتقبل 
�آل نهيان يف قيادته  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو   و�أطلق �شاحب 
للم�شرية �لحتادية يف �لعام 2007 ��شرت�تيجية �مل�شتقبل ومبادرة 

�لهوية �لوطنية. 
يف  و�لييثييلثييني  �ل�شاد�س  �لوطني  �ليييييوم  يف  خطابه  يف  �شموه  وقيييال 
2007: �إن �لعام �ملن�شرم �شهد منعطفا مهماً  �لأول من دي�شمرب 
يف طريق �لتمكني �ل�شيا�شي وتعميق �ملمار�شة �لدميقر�طية بانعقاد 
فكان  ع�شر  �لر�بع  �لت�شريعي  ف�شله  �لحتييادي يف  �لوطني  �ملجل�س 
�أكييرث من  �مليير�أة  تبو�أت  فيما  �ملنتخبة  �لعنا�شر  �أع�شائه من  ن�شف 
ثيير�ء وحيوية  �لتجربة  �أ�شفى على  �ملائة من مقاعده مبا  22 يف 
وما زلنا على عهدنا قبل عامني �أن ن�شل بالتجربة �لدميقر�طية 
�ملجل�س  دور  وتييعييزيييز  �مليي�ييشيياركيية  نييطيياق  بتو�شيع  مقا�شدها  �إىل 
��شتثمار  �إىل  �شموه  ودعييا   . ورقابية  ت�شريعية  ك�شلطة  �لوطني 
�لإمار�تية  �ملييير�أة  طاقات  ذلييك  يف  مبا  �لوطنية  �لطاقات  كافة 
�أثييبييتييت جنيياحييا يف كييل �ملنا�شب �لتي  �إنييهييا  �لييتييي قييال �ييشييمييوه.. 

�شغلتها و�ملو�قع �لتي �حتلتها . وحدد �شموه مقا�شد و�أهد�ف 
��شرت�تيجية �مل�شتقبل �لتي �أطلقها يف ذلك �لعام وقال.. �إننا 

ننطلق باإر�دة قوية وخطى و�ثقة ح�شد� للمو�رد و�لطاقات 
��شتجابة ل�شتحقاقات مرحلة حددنا معاملها يف مثل هذ� 
وثيقة عمل وطني  �حلكومة  وتبنتها  عامني  قبل  �ليوم 
وترجمتها �إىل �إ�شرت�تيجية حكومية �شاملة تنطلق من 
جديدة  ملرحلة  تاأ�شي�شا  و�قعية  و�أهييد�ف  و��شحة  روؤى 
غايتها �لإن�شان ونهجها �لتعاون و�لتن�شيق بني كل ما 
هو �حتادي وحملي وحتديث �آليات �شنع �لقر�ر ورفع 
كفاءة �لأجهزة �حلكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية 
وتنمية  و�لتنظيمية  و�لقانونية  �لت�شريعية  �أطرها 
�خلدمات  مب�شتوى  و�لرتييقيياء  �لب�شرية  �لييقييدر�ت 
موؤكد� �شموه.. �إنها �إ�شرت�تيجية للم�شتقبل �إل �أن 
معيار �جلد�رة لي�س مبا ت�شمنته من روؤى و�أفكار 
ول مبا �شيخ�ش�س لها من مو�رد و�أمييو�ل و�إمنا 
بييالييقييدرة عييلييى �لليييتيييز�م مبييوجييهيياتييهييا وجت�شيد 

�ملو�طن  �لعن�شر  يف  �لثقة  وتعظيم  مبادئها 
وو�جباته..  مل�شوؤولياته  قييطيياع  كييل  وحتييمييل 

دون  تتحقق  ليين  �ل�شرت�تيجية  فمقا�شد 
وطنية  قييييياد�ت  لتطوير  حقيقية  بيير�مييج 

�مل�شوؤولية  ممييار�ييشيية  عييلييى  قييييادرة  �ييشييابيية 
عمل  �إذ�  �إل  تييكييتييمييل  ليييين  وغيييايييياتيييهيييا 

�لييقييطيياع �خلييا�ييس كيي�ييشييريييك كييامييل يف 
يف  فنحن  �لوطنية.  �لتنمية  عملية 
�أكرث  لييدور  نتطلع  �ملوؤ�ش�شات  دوليية 
�لقطاع..  لييهييذ�  وفييعييالييييية  و�ييشييوحييا 
�ملجتمع  نحو  �مل�شوؤولية  �إطييياره  دور 
وغايته خلق �ملزيد من فر�س �لعمل 
�مل�شجعة و�جلاذبة لل�شباب �ملو�طنني 
�لتكنولوجيا  �ملعرفة و��شتيعاب  ونقل 
�شحية  عمل  بيئة  وتييوفييري  �حلييديييثيية 
و�لرقي  �لعمال  حقوق  و�شمان  �آمنة 
بيييييجيييييودة �ملييينيييتيييجيييات و�خلييييييدمييييييات.. 
للقطاع  �نتمينا  -�يييشيييو�ء  فجميعنا 
�أو  �لييقييطيياع �خلييا�ييس  �أو  �حلييكييومييي 
�ليييعيييام- �شركاء  �ليينييفييع  مييوؤ�ييشيي�ييشييات 

�لوطن  هييييذ�  عييلييى  �حليييفييياظ  يف 
هويته  و�شون  م�شريته  وتعزيز 
وحماية مكت�شباته. ووجه �شموه 

 2008 �لييعييام  باعتماد  خطابه  يف 
�إننا  وقيييال..  �لوطنية.  للهوية  عاما 

ي�شتوعب  �شامل  حيي�ييشيياري  ميي�ييشييروع  �إىل  نتطلع 
يحفظ  مبيييا  بيييالأ�يييشيييييييل  �إخييييييلل  دون  �حليييدييييث 
لييلييوطيين وجييييوده ولييلييمييو�طيين هييويييتييه وللمجتمع 
يهدد  ما  كل  مع  تهاون  ول  ت�شاهل  فل  متا�شكه 
�لتي  �لوطنية  ولغتنا  وتقاليدنا  وعاد�تنا  قيمنا 
�لأمة  وروح  ودرعييهييا  �لوطنية  �لييهييوييية  قلب  هييي 
فييكييرهييا وتيير�ثييهييا ومن  �أ�ييشييالييتييهييا ووعيييياء  وعن�شر 
�ل�شلبية  �لييعييومليية  �آثييييار  نييو�جييه  �أن  علينا  كيييان  هيينييا 

بالهوية  م�شا�س  �أي  فاإن  �ل�شكانية  �لرتكيبة  وخلل 
و�نتهاك حلرماته.. و�شمن هذ�  بالوطن  م�شا�س  هو 

 2008 �جلييديييد  �لحتيييادي  �لييعييام  باعتماد  نوجه  فاإننا 
عاما للهوية �لوطنية بتعزيز عنا�شرها وتعميق مكوناتها 
وتكري�س ممار�شاتها وحتديد مهدد�تها موؤكد�.. �إن من ل 

هوية له ل وجود له يف �حلا�شر ول مكان له يف �مل�شتقبل 
. و�أعرب �شموه عن حر�شه ومتابعته باهتمام بالغ للجهود 

�جلادة �ملبذولة على �ل�شعيدين �لحتادي و�ملحلي للرتقاء 
بالعملية �لتعليمية يف جميع مكوناتها مبا يو�ئم 
�ل�شاملة  �لتنمية  ومتطلبات  خمييرجيياتييهييا  يتبعبييني 
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ت�شهدها �لبلد م�شيد� مبا �أطلق من مبادر�ت تعليمية وتربوية لتعظيم 
مكانة �لتعليم �ملهني و�لفني وتنويع تخ�ش�شاته وم�شار�ته �إعد�د� لكو�در 
�لقطاعات  �حتياجات  وتلبية  �ملناف�شة  على  قييادرة  �شابة  مهنية  وطنية 
�لتناف�شية  �لييقييدرة  ميين  يييعييزز  مبييا  �لييكييربى  �ل�شرت�تيجية  �ل�شناعية 
للقت�شاد �لوطني ويلبي �لحتياجات �ملتنوعة و�ملتجددة ل�شوق �لعمل.

�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خييلل  وثمر  خري  من  ح�شدناه  ما  �إن  �شموه..  وقييال 
يييجييعييليينييا �أكيييييرث �طييمييئيينييانييا و�أكييييييرب ثييقيية بيييقيييدرة �ييشييعييبيينييا عييلييى �لو�شول 
تبو�أت  �ملن�شودة فكما  و�أهد�فها  �إىل غاياتها  بال�شرت�تيجيات و�خلطط 
�لرفاهية و�لتنمية  و�إقليميا يف موؤ�شر�ت  �ل�شد�رة عربيا  دولتنا مو�قع 
�لجييتييميياعييييية و�لييتيينييافيي�ييشييييية �لقييتيي�ييشييادييية و�ليييرتوييييج �ليي�ييشييييياحييي وجذب 
فاإننا  وغييريهييا  و�لتيي�ييشييالت  �ملعلومات  تقنية  و��شتخد�م  �ل�شتثمار�ت 
�لر�شيدة  �لإد�رة  �شعبنا على تقدمي منييوذج يحتذى يف  بقدرة  على ثقة 

و�ملمار�شة �ل�شيا�شية �لو�عية . 

م�صروع النه�صة
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أطلق 
 2007 فرب�ير   12 يف  �لحتيييادي  �لوطني  �ملجل�س  لييدورة  �فتتاحه  يف 
�لتمكني  ��شرت�تيجية  �إطييييار  يف  �لإميييييار�ت  لييدوليية  �لنه�شوي  �مليي�ييشييروع 
ومقا�شده وهو �مل�شروع �لذي يج�شد �آماله وطموحاته لإخو�نه و�أبنائه 
�لتطويرية ملرحلة  �لروؤية  �ملو�طنني ويعرب عن نظرة ثاقبة يف حتويل 
يف  �ملييو�طيين  ميار�شها  �شلوكية  وقيم  عمل  ��شرت�تيجيات  �إىل  �لتمكني 
حياته �ليومية. و�أكد �شموه يف هذ� �ل�شدد.. �أن �آمالنا لدولتنا ل �شقف 
من  له  ن�شعى  ما  قمة  و�أن  حييدود  حتدها  ل  ملو�طنينا  وطموحاتنا  لها 
�لتطويرية  �لروؤية  حتويل  هو  لدولتنا  ناأمله  �لذي  �لنه�شوى  �مل�شروع 
مبا تت�شمنه من معان ومبادئ ومفاهيم �إىل ��شرت�تيجيات عمل وقيم 
�ليومية وينت�شر لها ويد�فع عنها  �ملو�طن يف حياته  �شلوكية ميار�شها 
وي�شون مكت�شباتها وهذه غاية �لتمكني وقمة �مل�شئولية و�لولء . ونوه 
�شموه �إىل �لإجناز �لتاريخي يف تعزيز �مل�شرية �لحتادية و�لذي متثل يف 
�أول جتربة �نتخابية يف تاريخ �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شكل  خو�س 
منعطفا مهما يف م�شرية �لوطن. وقال �شموه.. �إن توقعاتنا للم�شتقبل 
طموحة  وطنية  روؤى  يعك�س  جديد�  عهد�  ن�شتقبل  ونحن  يقينا  تييزد�د 
و�عتمدها  عنها  �أعلنا  ملييبييادئ  تكري�شا  تييدرجييا  �لت�شكل  يف  �آخيييذة  ملرحلة 
�لييوزر�ء ميثاق عمل وخريطة طريق  �ملجل�س �لأعلى للحتاد وجمل�س 
�مل�شئوليات  حتديد  ونهجها  �لقانون  و�شيادة  �ل�شورى  �شمتها  ملرحلة 
�أفر�د  كل  ومتكني  �لعدل  �إقامة  وغايتها  و�مل�شاءلة  �ل�شلطات  وتفوي�س 
هذ� �ملجتمع من �لإ�شهام �لفاعل و�مل�شاركة �ليجابية يف �شنع �مل�شتقبل 
لدولتنا  ن�شت�شرفه  �لييذي  �لطموح  �لتطوير  م�شروع  �أن  �شموه..  و�أكييد   .
�قت�شادها  �لأفييق ل يختزل �حلياة يف  و��شع  نه�شوي  �ليوم هو م�شروع 
و�ملجتمعية  �لثقافية  بالأبعاد  للأخذ  ذلييك  يتجاوز  و�إمنييا  �أهميته  على 
و�ملعنوية و�لنف�شية. فالتنمية �إىل جانب دورها يف تعزيز �لإنتاجية ودفع 
�لنمو وحت�شني �لدخل ورفع م�شتوى �ملعي�شة فاإن جناحها �لفعلي يقا�س 
بقدرتها على تعزيز قدر�ت �لإن�شان ومتكينه من عي�س حياة �أكرث �أمنا 
و�حرت�ما وحرية وم�شاركة وعطاء يف بيئة خالية من �لتهديد و�ملخاطر 

وهذ� هو جوهر �لتحول �ملن�شود وهذ� هو مق�شد �لتمكني .
�لإن�شان  بيياأن  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ويييوؤميين 
و�لرخاء  �لرفاهية  لتحقيق  �لنه�شوي  �مل�شروع  يف  �أ�شا�شية  ركيزة  ميثل 
ويقول: �إن �لرفاه �لذي نتطلع له ل ميكن حتقيقه �أو �شمان ��شتمر�ره 
دون �إن�شان منتم ماهر منتج مثقف ملتزم بالقيم و�ملثل و�لأخلق معتد 
بعقيدته معتز بدولته وخ�شو�شيته قادر على قبول �لآخر و�لنفتاح على 
ثقافته. فالوطن دون مو�طن ل قيمة له ول نفع منه مهما �شمت �أر�شه 
�إذ� مل يقرتن  من ثييرو�ت ومييو�رد و�ملو�طنة يف حد ذ�تها لي�شت �متياز� 
�لنت�شاب للدولة بولء خمل�س و�نتماء �شادق وعطاء متفان و�حلفاظ 
على مكت�شبات �لوطن و�لفخر بتاريخه ورموزه فهذه هي �ملو�طنة �حلقة 
كما ينبغي �أن تكون . ويوؤكد �شموه على �لدور �ملحوري للقطاع �خلا�س يف 
�مل�شروع �لنه�شوي و�شرورة �لعمل على تقوية هذ� �لقطاع وتعزيز دوره 
وتعظيم ح�شته مبا يوؤهله لدعم �لأن�شطة �ملجتمعية كافة و�مل�شاركة يف 
�لقوي  �خلا�س  �لقطاع  �إن  �شموه..  ويرى  �لعملقة.  �مل�شروعات  تنفيذ 
و�لقادر �شريك �قت�شادي كامل وف�شيل وطني متقدم له دوره �لرئي�شي 

يف حتريك عجلة �لقت�شاد وقيادة �لتحولت �لتي ي�شهدها �لوطن .
وجدد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان يف خطابه يف �ليوم 

�لوطني �ل�شابع و�لثلثني عزمه على تعزيز خطى �لتمكني �ل�شيا�شي.
و�أكد حر�شه على �ل�شتمر�ر يف تر�شيخ �لعملية �لدميقر�طية وتطويرها 
حتى ن�شل بها �إىل م�شتوى ما نطمح �إليه من م�شاركة وقال.. �إننا نتطلع 
بناء  باأهمية  �إميانا منا  �ل�شعبية يف هذ� �جلهد  �مل�شاركة  �إىل مزيد من 

علقة تفاعلية بني قطبي كياننا �ل�شيا�شي وهرمنا �لجتماعي .
و�أكد �شموه.. �أن �مل�شرية �لحتادية حققت خلل �ل�شبعة و�لثلثني عاما 

�لتخطيط  باتخاذ  �لقت�شاد  لتطوير  بر�مج  وتنفيذ  �لعامة  �حلكومية 
وتنظيم  �لت�شريعات  وحتديث  غايته  و�لتناف�شية  منهجا  �ل�شرت�تيجي 
�لقطاع �خلا�س وحتقيق  �لتوطني وتو�شيع م�شاركة  �لعمل ودعم  �شوق 
�لتكامل بني كل ما هو �حتادي وحملي يف �لتخطيط و�لتنفيذ ومتكني 
�ملر�أة وحماية �لأمومة و�لطفولة ودعم �ل�شباب ورعاية �مل�شنني و�لق�شر 
مبا  �لنائية  باملناطق  و�لنهو�س  �خلا�شة  �لحتياجات  بذوي  و�لهتمام 
يحقق �لتو�زن يف �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية على م�شتوى �لدولة 
و�لتاأ�شي�س حلياة ثقافية جمتمعية غنية ت�شاوي بني �ملو�طنني يف �حلق 
و�لو�جب وتتيح لهم فر�س �مل�شاركة يف �شنع �ل�شيا�شات و�تخاذ �لقر�ر�ت 
مع �لتز�م كامل بالتقاليد وقو�نني �لدولة. و�شدد �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة يف هذ� �خل�شو�س على �شرورة تكري�س ثقافة �لعمل وتقدثي�شه. 
وقال �شموه: �إن �إتقان �لعمل م�شوؤولية و�أمانة به يتحقق �لتميز ونو�جه 
�مل�شتقبل  ونيييدرك  �لتغيري  ونييحييدث  للم�شكلت  ونت�شدى  �لييتييحييديييات 
بتقدي�س  و�إمنييا  تبنى �شدفة  و�حليي�ييشييار�ت ل  فو�شى  تعي�س  فييالأمم ل 
�لعمل وبناء �لقدر�ت �لوطنية وتعزيزها يف جمالت �لبحث و�لتطوير 

و�إنتاج �ملعرفة ون�شرها وتوظيفها.
�إجادته  على  و�حل�س  و�أخلقياته  �لعمل  ثقافة  تكري�س  �إن  و�أ�ييشيياف.. 
و�لإعلء  للوطن  و�لنتماء  �ملو�طنة  قيم  تعميق  دون  تكون  لن  و�إتقانه 
فهي  ثقافتها  و�شون  كيانها  على  و�حلفاظ  ومتكينها  �لأ�شرة  �شاأن  من 
نو�ة �ملجتمع و�أ�شا�س �لدولة وم�شدر �لأخلق بها تبنى �لقيم �لفا�شلة 

وين�شاأ �ملو�طن �ل�شالح .

م�صروع الع�صرية الحتادية اخلام�صة
و�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة يف 
كلمته يف �ليوم �لوطني �لأربعني يف �لأول من دي�شمرب 2011 م�شروع 
�أن  مييوؤكييد�..  �ملييو�طيين  متكني  يف  ويتمثل  �خلام�شة  �لحتييادييية  �لع�شرية 
وجماعية  �جتماعية  م�شئولية  هو  �ليوم  بذكر�ه  نحتفل  �لييذي  �لحتيياد 

وهو م�شروع نه�شة وبرنامج عمل م�شتمر.
�ملو�طن  متكني  يف  يتمثل  �لحتييياد  روح  على  �حلييفيياظ  �إن  �شموه:  وقييال 
جلميع  �ملوجهة  �مل�شتقبلية  و�لييروؤييية  �لق�شوى  �لوطنية  �لأولييوييية  وهييو 
�لدولة يف قطاعاتها كافة  �لتي �شتعتمدها  �لإ�شرت�تيجيات و�ل�شيا�شات 
خلل �ل�شنو�ت �لع�شر �لقادمة فتمكني �ملو�طن هو م�شروعنا للع�شرية 
قوة  �أكيييرب  وطنية  لنييطييلقيية  بييه  نوؤ�ش�س  ميي�ييشييروع  �خلام�شة  �لحتييادييية 
متما�شكة  و�أ�ييشييرة  بهويته  معتز  فاعل  �إن�شان  مرتكز�ته  م�شروع  وثقة 
قيم  يعلي  و�لييعييدل  �لأمييين  ييي�ييشييوده  متلحم  حيييييوي  وجمتمع  م�شتقرة 
�لتطوع و�ملبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات �شحية متطورة 
و�قت�شاد م�شتد�م متنوع قائم على �ملعرفة وبنية حتتية متكاملة وبيئة 
م�شتد�مة ومو�رد طبيعية م�شانة ومكانة عاملية متميزة . ووجه �شموه 
�لعتبار  وتاأخذها يف  �لنا�س  �أن ت�شغي لأ�شو�ت  �إىل  �لقياد�ت  كلمته  يف 
و�حلكومات �إىل �أن تهتم مبا يحقق �لتو��شل �لفعال مع �ملو�طن. وقال 
�لوطن  �أبناء وبنات  بثقة نحو عقد يقوده  �إننا نتقدم  �ل�شدد..   يف هذ� 
وكلمتي للقياد�ت كافة هي: �أ�شغو� �إىل �أ�شو�ت �لنا�س خذوها يف �لعتبار 
و�أنتم تخططون وت�شعون �لأهد�ف وتتخذون �لقر�ر�ت ففي عامل تتنوع 
فيه و�شائل �لت�شال �جلماهريي و�أدو�ت �لتو��شل �لجتماعي �أ�شبح من 
�ملو�طن  مع  �لفعال  �لتو��شل  يحقق  مبا  �حلكومات  تهتم  �أن  �ل�شرورة 
و�ل�شتجابة  توجهاته  على  و�لتعرف  ل�شوته  و�ل�شتماع  مكان  كييل  يف 
لتطلعاته �لتي تتطلب منا �لنتباه وت�شتحق �ل�شتماع موؤكد� �أن تو�شيع 
�مل�شاركة �ل�شعبية توجه وطني ثابت وخيار ل رجوع عنه �تخذناه بكامل 
�لإر�دة و�شنم�شي يف تطويره تدرجا بعزم وثبات تلبية لطموحات �أبناء 

�شعبنا يف وطن يت�شاركون يف خدمته وتطوير جمتمعه .
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �أكد �شاحب  كما 
�خلام�شة يف  �لحتادية  �لع�شرية  م�شروع  و�لييروؤييية يف  �لتوجه  هذ�  على 
كلمته �لتي �ألقاها نيابة عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي يف �فتتاح دور 
�لنعقاد �لثاين من �لف�شل �لت�شريعي �خلام�س ع�شر للمجل�س �لوطني 
�أن �نعقاد �لدورة �جلديدة للمجل�س   ..2012 6 نوفمرب  �لحتادي يف 
يتو�كب مع �جلهود �ملخل�شة �لتي يبذلها �أبناء وطننا �لغايل يف م�شرية 
حتقيق روؤية �لمار�ت 2021 مت�شلحني بالعزم و�لت�شميم وم�شتلهمني 
�لوطني  �شامل للعمل  �إىل برنامج  �لآبيياء و�لأجييد�د وم�شتندين  مري�ث 
لقد  �شموه..  وقييال  �لحتادية.  للحكومة  متكاملة  ��شرت�تيجية  وخطة 
تو�شيع  يف  جتربته  تر�شيخ  �شعيد  على  نوعيا  تييطييور�  جمل�شكم  �شهد 
 2011 24 �شبتمرب  �مل�شاركة �ل�شيا�شية باإجر�ء �لنتخابات �لثانية يف 
و�لتي ج�شدت �إحدى �ملر�حل �ملتدرجة لربنامج �لتمكني �لذي �أطلقناه 
يف �لعام 2005 لتعزيز �مل�شاركة وتفعيل دور �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
متثيل  �كييرب  وبييات  وم�شوؤولياته  دوره  تعاظم  قد  �ليوم  جمل�شكم  و�إن 
�لتي  �ملباركة  �لحتييادييية  �مل�شرية  وتعزيز  �ملكت�شبات  �شيانة  على  وقييدرة 

�آمييال كبار� وغطت جمالت كثرية من  �ملا�شية �إجنيياز�ت كثرية ج�شدت 
حياتنا ناقلة �لدولة و�ملجتمع و�لفرد �إىل �لقرن �حلادي و�لع�شرين وهم 
م�شلحون بالقدرة على مو�جهة حتدياته و��شتحقاقاته ولكنه حذر من 
�ل�شعور بالر�شا عما حتقق يف �لوطن وقال.. يجب �أل يكون باعثا على 
حتقق  ملا  تعزيز�  و�لعطاء  �لبذل  من  ملزيد  د�ئما  حافز�  بل  �ل�شرتخاء 
للمو�طنني من مكت�شبات و�شمانا ملزيد من �لإجناز�ت وتعظيما لآمالنا 
و�آمال �لأجيال �لقادمة من بعدنا يف عي�س كرمي وحياة م�شتقرة �آمنة . 
ودعا �شموه �إىل �ل�شتمر�ر يف �لعمل على تعزيز �لهوية �لوطنية وقال.. 
عندما دعونا يف �لعام �ملا�شي �إىل جعل عام 2008 عاما للهوية �لوطنية 
لي�شت  �لهوية  لأن  زمني  بجدول  �لوطنية  هويتنا  ربييط  �إىل  نهدف  مل 
�شعار� ملرحلة بل هي �إطار جامع يكون فيه موروثنا �لثقايف و�حل�شاري 
لنا  يحفظ  �لييذي  �لجتييياه  وحتييدد  حميطنا  مييع  تفاعلنا  توجه  بو�شلة 
خ�شو�شيتنا ومقومات �شخ�شيتنا. لقد كان هدفنا هو حتفيز �ملبادر�ت 
هويتنا  مكونات  تنمية  على  ت�شاعد  �لتي  و�لآليييييات  �لو�شائل  وحتييديييد 
�إىل  و�شول  �لت�شويه،  ويح�شنها من  �لعبث  يحميها من  �لذي  بال�شكل 
توفري �لطماأنينة �لتي ين�شدها �ملو�طنون لأنف�شهم ويرجونها لأبنائهم 

من بعدهم .
ودعيييا �ييشييمييوه يف هيييذ� �خليي�ييشييو�ييس �إىل تنمية �لييقييدرة �لييوطيينييييية وزييييادة 
ح�شورها يف خمتلف �ملو�قع و�ملفا�شل �لجتماعية و�لقت�شادية وقال: 
�إن ذلك يتطلب �لعمل على و�شع �إطار ت�شريعي و�عتماد بر�مج و��شحة 
وموروثه  ولغته  عقيدته  يف  �ملجتمع  ن�شيج  يييهييدد  مييا  لكل  و�لييتيي�ييشييدي 

�لجتماعي و�لثقايف .

املقا�صد والغايات يف م�صرية التمكني 
وتعهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة يف 
وليته �لثانية �لتي حظي فيها على �إجماع تزكية �إخو�نه �أع�شاء �ملجل�س 
�حلكيمة  قيييييادتييه  يف  �ملطلقة  ثقتهم  على  وتيياأكيييييدهييم  لييلحتيياد  �لأعييلييى 
له وتلحمهم  �ل�شادق  �لوطن وحبهم  �أبناء  وولء  �لحتادية  للم�شرية 
طموحة  جديدة  ��شرت�تيجيات  بتنفيذ  تعهد  زعامته  حييول  و�لتفافهم 
و�لثقايف  و�لجتماعي  و�لقت�شادي  �ل�شيا�شي  �لتمكني  بر�مج  لتعزيز 
�أطلقها يف وليته �لأوىل. و�أعلن �شموه يف خطابه  �لذي كان �شموه قد 
يف �ليوم �لوطني �لثامن و�لثلثني يف �لأول من دي�شمرب 2009 بر�مج 
توظيف  على  تقوم  �ملقبلة  �لوطني  �لعمل  ملرحلة  جديدة  وروؤى  عمل 
كامل �لقدر�ت �لوطنية وتفعيل �شيا�شة �لتوطني و�لإحلل و�ل�شتمر�ر 
و�لرتييقيياء باخلدمات  �لأقييل منو�  �ملناطق  �لتحتية يف  �لبنية  يف تطوير 
فيها و�ل�شتمر�ر يف تطوير عمليات �لبنية �لتحتية للقت�شاد �لوطني 
وربط  �لعمل  �شوق  �لتي حتكم  و�ملالية  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات  و�إ�شلح 
�شيا�شات �لتعليم و�لتدريب ب�شوق �لعمل وتعزيز �لتلحم �ملجتمعي مبا 
ير�شخ قيم �لتما�شك �لأ�شري و�لتكافل �لجتماعي و�ل�شر�كة �ملجتمعية 
و�لتوعية  �لتن�شئة  يف  ومتكينها  للأ�شرة  �ملحوري  �لييدور  �إحياء  و�إعيييادة 
ب�شكل قاطع مقا�شد وغايات مرحلة  و�ل�شبط و�لرقابة حمدد� �شموه 
�لعمل �لوطني �ملقبلة بقوله: �إننا �ليوم وبعد م�شي خم�س �شنو�ت على 
�ل�شرت�تيجيات  �إطييلق  باأن  يقني  على  �لدولة  رئا�شة  م�شئولية  تولينا 
�مليي�ييشييانييع وتييعييبيييييد �لييطييرقييات وتاأ�شي�س  �لييتيي�ييشييريييعييات و�إنيي�ييشيياء  وتييطييوييير 
�جلامعات على �أولويتها و�أهميتها و�شرورتها- لي�شت غاية يف حد ذ�تها 
ول هي مق�شد يف نف�شها.. فالغاية هي بناء �لقدرة �لوطنية و�ملق�شد هو 
�لتميز و�لإبد�ع  �آفاق  �ملو�طنة وتوجيهها نحو  �لب�شرية  �لطاقة  �إطلق 

و�ملناف�شة .
�آل نهيان رئي�س �لدولة يف  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  و�أكييد �شاحب 
كلمته يف �ليوم �لوطني �لتا�شع و�لثلثني يف �لأول من دي�شمرب 2010 
�أن وطننا يف رخييياء وقيييوة و�أمييين وحيييدد حييزميية ميين �لأهييييد�ف و�ملقا�شد 
مرحلة  يف  �لنه�شة:  م�شروع  �إطييار  يف  �إجنازها  على  �لدولة  تعمل  �لتي 
�لعمل �لوطني �ملقبلة. وقال �شموه: �إننا ما�شون على �أ�شا�س من �أف�شل 
موؤ�ش�شني  و�لييقييانييونييييية  �ملوؤ�ش�شية  و�أطييرهييا  �لييدوليية  بيينيياء  يف  �ملييمييار�ييشييات 
�جتماعية  وتنمية  مييتييطييورة  وبيينييييية حتتية  مييتيينييوع  قيييوي  حيير  لقييتيي�ييشيياد 
تعزيز�  ثقة  يف  و�لجتماعية  �لثقافية  موؤ�ش�شاتنا  وتتحرك  م�شتد�مة 
فالإن�شان  �لعزيز  �لوطن  �أر�ييس  على  للإن�شان  وبناء  �لوطنية  للهوية 
�لييدول موؤكد� �شموه..   �أ�شا�س نه�شة  لييلأمم وهو  �لييرثوة �حلقيقية  هو 
�لأجيال وم�شروعا  �شتظل هاديا ونرب��شا لكل  �أن قيم �لحتاد ومبادئه 
كما   . ومو�طنيه  �لوطن  بني  فاعلة  و�شر�كة  م�شتد�مة  وطنية  لنه�شة 
�ملرحلة  هييذه  يف  حتقيقها  �إىل  �لييدوليية  ت�شعى  �لتي  �لغايات  �شموه  حييدد 
ومن �أهمها.. �للتز�م بالثو�بت �لتي ن�س عليها د�شتور �لإمار�ت وتعزيز 
وحت�شني  �لجتماعية  �لتنمية  وحتقيق  و�لت�شامن  و�لييوحييدة  �لحتييياد 
توفري  غايتها  وميي�ييشييتييد�ميية  �شاملة  وطيينييييية  روؤييييية  وفيييق  �حلييييياة  نييوعييييية 
�لتعليم �جليد و�مل�شكن �للئق و�مل�شتويات �لعالية من �لعناية �ل�شحية 
باخلدمات  و�لرتييقيياء  �ملو�طنني  جلميع  �جتماعي  رفيياه  نظام  وتييوفييري 

�أر�شى دعائمها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
و�ملغفور لهما باإذن �هلل �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم و�ل�شيخ مكتوم 
للحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 

حكام �لإمار�ت .
كما �أكد �شموه عزمه �مل�شي بثبات نحو �لو�شول بالتجربة �ل�شيا�شية �إىل 
�ل�شيا�شية  �إننا من�شي بثبات نحو �لو�شول بالتجربة  مقا�شدها وقال: 
نطاق  وتو�شيع  �ملن�شودة  �لتنمية  وحتقيق  مقا�شدها  �إىل  �لإمييار�تييييية 
�مل�شاركة ومتطلعني �إىل �لدور �ملحوري �ملناط مبجل�شكم �ملوقر ك�شلطة 
�حلكومة  دعييم  يف  م�شاركته  تفعيل  على  وحري�شني  ومر�شدة  م�شاندة 
و�شيا�شاتها بالروؤى و�لأفكار �ملبدعة و�ملبتكرة على كافة �لأ�شعدة . و�شدد 
�حلقوق  و�شون  بالد�شتور  �للتز�م  على  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
و�حلريات.. وقال.. لقد حر�س د�شتور دولة �لمار�ت على �شون جميع 
�حلقوق و�حلريات على �أر�س �لدولة وقد عملت �ل�شلطات يف �لدولة على 
�حرت�م هذه �حلقوق و�حلريات مما جعل دولة �لمار�ت جنة للمو�طن 
و�لو�فد على حد �شو�ء حيث يتمتع �جلميع فيها باأرقى م�شتويات �لعي�س 
و�أ�شاف  و�لإجيييحييياف..  �لتفرقة  ميين  و�لأمييييان يف جمتمع خييال  و�لأمييين 
�شموه: �إننا ملتزمون باأن من�شي قدما مبا ر�شمه و��شعو �لد�شتور ليظل 
بجميع  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة  عمل  ركائز  �أهييم  و�حلييريييات  �حلقوق  �شون 
و�أعر�فنا  �لإ�شلمية  عقيدتنا  �حيييرت�م  �إطيييار  يف  كله  وهييذ�  موؤ�ش�شاتها 

وعاد�تنا يف جمتمع �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لفاعلة  وم�شاركتها  �مليير�أة  بقدر�ت  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  و�أ�شار 
يف �لتنمية وقال.. لقد حظيت �ملر�أة خلل م�شريتنا بكل م�شاندة ودعم 
وقد �أثبتت �لتجربة �أن �ملر�أة �لإمار�تية قدر �مل�شئولية يف جميع �ملنا�شب 
�لتي تولتها.. و�إنني �أدعو بناتي �إىل �لتحلي بذ�ت �لندفاع و�لثقة �لتي 
ر�فقت �ملر�أة �لإمار�تية يف ظل ما حتظى به من ت�شجيع وتاأييد من قبل 
و�لتنمية  �مل�شاركة  تفعيل  متطلبات  مع  يتلءم  ومبا  �ل�شيا�شية  �لقيادة 

�ل�شيا�شية يف �لدولة.
�لييذي عقدته  �لجتماع  �ملتحدة يف  �لعربية  �لإمييييار�ت  دوليية  فييازت  وقييد 
بع�شوية   2012 نوفمرب  �شهر  يف  �ملتحدة  لييلأمم  �لعمومية  �جلمعية 
2013 وملييدة ثلث  �لييعييام  �ليييدويل ميين مطلع  جمل�س حقوق �لإنيي�ييشييان 
�شنو�ت بح�شولها على 184 �شوتا متثل �أعلى ن�شبة ت�شويت بني 21 

دولة تناف�شت ل�شغل 18 مقعد� �شاغر� يف �ملجل�س.
دولة  حققته  ملييا  �ليييدويل  �ملجتمع  وتقدير  �حيييرت�م  �لييفييوز  هييذ�  ويعك�س 
�آل نهيان رئي�س  �لإمييار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�إجناز�ت تنموية عظيمة وتوفري �حلياة �لكرمية ملو�طنيها  �لدولة من 
وتعزيز  و�شيانة  �لأ�ييشييا�ييشييييية  حقوقهم  و�ييشييون  �أر�ييشييهييا  على  و�ملقيمني 

�حلريات وحماية حقوق �ملر�أة و�لطفل.

مبادرات لتعزيز التالحم الوطني 
و�أعلن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة يف 
كلمته يف �ليوم �لوطني �حلادي و�لأربعني يف �لأول من دي�شمرب 2012 
حزمة من �ملبادر�ت و�لقر�ر�ت �لتي جت�شد روؤ�ه �ل�شرت�تيجية يف تر�شيخ 
ثقافة �ملو�طنة وتعميق حب �لوطن وتاأكيد �لولء له وتعزيز �لتلحم 
و�لتو��شل �لقائم بني �ل�شعب وقيادته وتعرب يف ذ�ت �لوقت عن حر�شه 
�إعلن  �إن  �شموه:  و�ملو�طن. وقال  �لأف�شل للوطن  �مل�شتقبل  على �شنع 
�آبيياوؤنييا هذه  �أ�ش�س  ثو�بته  هييدي من  تاريخيا فعلى  كييان حتييول  �لحتيياد 
�لدولة على �لتقوى وكرمي �لأخلق نذرو� �لنف�س ملا فيه �شالح �لنا�س 
وم�شلحة �لوطن وعلى نهجهم نحن �شائرون موؤكدين �أن �لعدل �أ�شا�س 
�لعد�لة  وحتقيق  �لإن�شانية  �لكر�مة  و�شون  �لقانون  �شيادة  و�أن  �حلكم 
�لجتماعية وتوفري �حلياة �لكرمية دعامات للمجتمع وحقوق �أ�شا�شية 
يكفلها �لد�شتور ويحميها �لق�شاء �مل�شتقل �لعادل . ودعا �شموه �إىل �ملزيد 
من �جلهد لتعزيز �مل�شرية �لحتادية فحماية �لحتاد هدف وطني ثابت 
يتطلب منا جميعا وعيا ووحدة وتلحما �إعلء لقيمه وتوطيد� لأركانه 
وتن�شيقا  و�ملحلية  �لحتييادييية  �لأجييهييزة  بييني  �لقائم  للتعاون  وتييطييوييير� 
�لدولة من  لل�شيا�شات و�لإ�شرت�تيجيات و�لرب�مج مبا ميكن موؤ�ش�شات 
وطننا  على  حفاظا  و�شفافية  م�شوؤولية  بكل  �لوطنية  للهموم  �لت�شدي 
عنه  و�لدفاع  �إليه  و�لنتماء  خدمته  يف  �أبناوؤه  يتفانى  �لإر�دة  حر  قويا 
�إن  وقييال..  �ل�شعوب و�لأمم.  ر��شخة بني  لتظل قامته �شاخمة ومكانته 
ما تعي�شه بلدنا من ��شتقر�ر هو من ثمار �لإر�دة �لقوية �لأبية لأبناء 
�لإلهام  �تييخييذو� ميين روح �لحتييياد م�شدر  �لييذييين  �ل�شعب وقيييييادتييه  هييذ� 
وقيم  وطنية  هوية  جوهرها  ح�شارية  وجتربة  خال�س  وطني  مل�شروع 
و�أعر�ف وتقاليد �أ�شيلة مرتكزها �إن�شان �آمن يف جمتمعه مطمئن على 
رزقه م�شاهم باملعرفة و�لعمل يف بناء وطن ي�شوده �لعدل ويعمه �لر�شا 
و�أكد  م�شتقبله.  و�شناعة  �شاأنه  �إد�رة  م�شوؤولية  �أبنائه  جميع  ويت�شارك 

�أن رخاء  نهيان..  �آل  ز�يييد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
�أر�شه لطاملا كان يف �شلب  �أبناء هذ� �لوطن و�ملقيمني على 

رفاهية املواطن و�سعادته ورخاوؤه يف �سلم اأولويات القائد و�سغله ال�ساغل 

خليفة يحر�س على توفري كل مقومات الرعاية لأبنائه املواطنني وت�سخري الإمكانيات لتوفري حياة اأف�سل لهم 

اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تنظم رحلة برية لأكرث من مائة �سحفي اإعالمي يزورون البالد يف اليوم الوطني
�لحتفالت  فعاليات  و�شمن  �لغالية  �ملنا�شبة  هييذه  يف  �لدولة  �شيوف 
باليوم �لوطني �لثاين و�لأربعني .. وعرب عن تقديره للمجل�س �لوطني 
على  �لعاملية  �لإعييلم  و�شائل  لإطييلع  �لدعوة  هييذه  لتنظيمه  للإعلم 
42 عاما من تقدم يف خمتلف  مييدى  �لإحتييياد على  ما حققته م�شرية 
�ملجالت. وذكر �أن �لحتفالت بهذه �ملنا�شبة �لغالية يف ق�شر �لإمار�ت 
�شتتو��شل حتى يوم �خلام�س من دي�شمرب �ملقبل مل�شاركة قيادة و�شعب 
�لمييار�ت �لفرحة . و�أ�شار �إىل �أن �لفعاليات يف ق�شر �لإمييار�ت تت�شمن 
�لعديد من مظاهر �لحتفاء و�لبتهاج باليوم �لوطني �شمن �لهتمام 

�لكبري �لذي توليه �لدولة للحتفال بهذه �ملنا�شبة �ملجيدة . 

برت�ثه  �ل�شعب  مت�شك  عن  تعرب  �لتي  �لإمييار�تييييية  �لتقليدية  بييالأزييياء 
جميع  يف  و�حلييد�ثيية  �لتطور  �أ�شاليب  مو�كبة  مييع  �لر��شخة  وتقاليده 
�ل�شحفيون  وتييعييرف  و�ملعا�شرة.  �لأ�ييشيياليية  بييني  �حلييييياة جمعا  جمييالت 
�لهيئة  �أعييدتييه  ومتنوع  حافل  برنامج  �شمن  �ل�شيوف  و�لإعييلميييييون 
و�أبدو�  قدميا  كانت  وكيف  وطقو�شها  �لبادية  حياة  على  لهم  خ�شي�شا 
�لإمار�تي  �لييرت�ث  غنى  عن  ك�شفت  فقر�ت  من  �شاهدوه  مبا  �إعجابهم 
وتفرده .. و�أ�شادو� بكرم �ل�شيافة �لتي يت�شف بها �شعب دولة �لإمار�ت 
�إ�شت�شاف  مت�شل  �شعيد  على   . �ليير�ييشيييييدة  وقيييييادتييه  �ملييتييحييدة  �لعربية 
�أكرث من مائة �شحفي و�إعلمي بالتعاون  �أم�س �لول  ق�شر �لمييار�ت 

جولة  �شبقته  لهم  ع�شاء  حفل  و�أقيييام   .. للعلم  �لوطني  �ملجل�س  مع 
للإعلميني �ل�شيوف �إطلعو� خللها علي �لأجنحة و�لغرف و�لقاعات 
394 غرفة فاخرة وجناحا  و�مل�شرح ومركز �ملوؤمتر�ت. وي�شم �لق�شر 
ويقع   .. عاملية  جييو�ئييز  على  �حلييائييزة  �ملطاعم  ميين  متنوعة  وجمموعة 
1.3 كيلومرت من �شاطئ خا�س و100 هكتار من �ملروج  على �متد�د 
�إعجابهم  و�لأجييانييب  �لعرب  �لعلميون  و�أبييدي  �خل�شر�ء.  و�حلد�ئق 
بهذ� �ل�شرح �ل�شياحي و�أكدو� �أن ق�شر �لمار�ت معلم �شياحي نادر لي�س 

يف �أبوظبي فح�شب بل علي م�شتوي �لعامل.
�لعلميني من  ن�شت�شيف  �أن  ي�شرنا  �لمييار�ت  ق�شر  عام  وقييال مدير 

•• اأبوظبي-وام:

�ملو�قع  �أحييد  �إىل  برية  رحلة  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  نظمت 
و�إعلمي  �شحفي  مائة  من  لأكييرث  �أبوظبي  �إميييارة  د�خييل  �ل�شحر�وية 
يزورون  و�جنبية  عربية  دوليية   42 ميين  �إعلمية  و�شيلة   77 ميثلون 
�حتفالت  �لوطني للعلم مبنا�شبة  �ملجل�س  بدعوة من  �لبلد حاليا 

�لدولة باليوم �لوطني �ل42.
وقدمت �لهيئة لل�شحفيني و�لإعلميني خلل �لرحلة �لربية عدد� من 
�لفقر�ت �لوطنية و�لرت�ثية و�لعرو�س �لفلكلورية �إىل جانب �لتعريف 
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اأخبـار الإمـارات

خليفة يوؤمن بقيم الت�سامح والعتدال والتعاي�س الثقايف واحل�ساري ونبذ عوامل الفرقة والتع�سب بني ال�سعوب
و�ملبادر�ت  �لرب�مج  �شتى  حوله  تتمحور  ما  وهو  �لإ�شرت�تيجية  روؤيتنا 
و�مليي�ييشيياريييع �حليييييوييية �لييتييي و�شعت دولييتيينييا يف طليعة بييلييد�ن �لييعييامل من 
حيث �ل�شتقر�ر و�لزدهار و�لرفاهية وجعلته وجهة ثقافية و�قت�شادية 

و�شياحية مثل ما جتمع على ذلك �شتى �لتقارير و�ملوؤ�شر�ت �لدولية .
�لدولة  مناطق  بني  �ملتو�زنة  �لتنمية  ملبد�أ  تكري�شا  �أنه  �إىل  �شموه  ونوه 
لتن�شئة  �ملن�شودة  �ملثالية  �لبيئة  و�أ�ييشييا�ييس  �ل�شتقر�ر  روح  بيياأنييه  و�إميييانييا 
�لأجيال يف �أ�شر تنعم بالعي�س �لكرمي �أطلق حزمة مبادر�ت هادفة غايتها 
تركيز �جلهد �حلكومي وتوجيه �ملو�رد �ملالية للرتقاء بالبنى �لتحتية 
و�خلدمات �لأ�شا�شية يف جميع �إمار�ت �لدولة ومناطقها مع �إعطاء �أولوية 
�لنا�س يف  �ملبا�شرة بحياة  �لعلقة  ذ�ت  �لتطويرية  للم�شروعات  ق�شوى 
�ملياه  رفاهيتهم وم�شادر رزقهم وعلى ر�أ�شها بر�مج �لإ�شكان و�إمييد�د�ت 
و�ملد�ر�س  و�مل�شت�شفيات  و�ل�شدود  و�جل�شور  �لطرق  و�شبكات  و�لكهرباء 
�لإنفاق  يف  زييييادة  ميين  بهذ�  يرتبط  ومييا  �ل�شيادين  ومييو�نييئ  و�مل�شاجد 
جهود  يييعييزز  مبييا  �مل�شتد�مة  �لت�شغيل  فيير�ييس  ميين  للمزيد  وخييلييق  �لييعييام 
يف  و�لإيجابية  �لفعالة  �مل�شاركة  على  �لب�شرية  �ملييو�رد  ويحفز  �لتوطني 
�شوق �لعمل. و�أعلن �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �إميانا من �شموه باأن 
�لنف�شي و�لجتماعي و�لقت�شادي للأ�شر  �ل�شتقر�ر  �أ�شا�س  �ل�شكن هو 
لكل  �لكرمية  �مل�شتقرة  �حلياة  لتوفري  �مل�شتمر  �ل�شعي  و�شمن  �ملو�طنة 
مو�طن ومو�طنة �إطلق م�شروع �إ�شكاين متكامل جديد ي�شتهدف بناء 
ع�شرة �آلف وحدة �شكنية على �متد�د �إمار�ت �لدولة ومناطقها على �أن 
تتوىل جلنة متابعة �ملبادر�ت �لتي وجهنا بت�شكيلها �لتن�شيق �لفوري مع 
ويحقق  �مل�شروع  بتنفيذ  يعجل  مبا  �ملعنية  و�ملحلية  �لحتادية  �جلهات 
�أ�شرية  بيئات  �ملجتمع يف  �أفيير�د  لن�شاأة  �مللئمة  �لظروف  بتهيئة  غاياته 

�شليمة تن�شد �لتلحم و�لرت�حم فيما بينها و�ل�شتقر�ر �لجتماعي .
وقد با�شرت جلنة مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بالفعل تنفيذ 
�شيدت  �لتي  �لقدمية  للم�شاكن  �للزمة  �مل�شوحات  باإجر�ء  �ملبادرة  هذه 
قبل �لعام 1990 لإحلل وبناء ع�شرة �آلف فيل �شكنية يف كافة �أرجاء 
�لدولة بتكلفة 10 مليار�ت درهم و�ختيار �لت�شاميم �لع�شرية و�ملميزة 
�لتي تتنا�شب مع روؤية �شموه يف م�شتوى �لرفاه �لذي يطمح �إىل توفريه 

لأبنائه �ملو�طنني.
حلماية  وحمليا  �حتيياديييا  �جلييهييود  تتكامل  �أن  �ييشييرورة  �إىل  �شموه  ودعييا 
�ملييير�أة ودعم  �آليييييات متكني  �لأ�ييشييرة ورعيياييية �لأمييوميية و�لطفولة وتعزيز 
مبا  و�ل�شباب  �لنا�شئة  مبيير�كييز  و�لنهو�س  قييدر�تييهييا  وتطوير  حقوقها 
و�ملتكاملة  �ملتنوعة  باأن�شطتها  ت�شتقطب  وطني  جييذب  نقاط  يجعلها 
من  وتو�شع  قدر�تها  وتنمي  حاجاتها  وتلبي  وترعاها  �ل�شابة  �لطاقات 
�لفر�س و�خليار�ت �ملتاحة �أمامها مبا يجعلها قادرة على خدمة �لوطن 

وحماية مكت�شباته.
وخ�ش�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان جانبا من كلمته 
لل�شباب وقال لهم: �أنتم �أمل �مل�شتقبل وبكم تنه�س �لطموحات وتتحقق 
�لإجناز�ت وعليه فاإن �لدولة ما�شية يف توفري �لظروف �مللئمة لت�شقل 
�إىل غد م�شرق  �لدولة وتقودها  �لتي تعزز من قوة  �ملو�هب و�خلييرب�ت 

باأحلمكم وتطلعاتكم .
�لب�شرية  �لقوى  �لبالغ بتطوير  �شياق �هتمامنا  �إننا ويف   .. وقال �شموه 
من  وتكون  �لييوزر�ء  جمل�س  تتبع  هيئة  باإن�شاء  وجهنا  وتنميتها  �ل�شابة 
مهامها �لرئي�شية �لتوطني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س علوة على �شن 
و�لقيام  �لعمل  �لتعطل عن  �لتاأمني �شد  �أجل  �للزمة من  �لت�شريعات 
وتزويدهم  وتدريبهم  �خلييا�ييس  �لقطاع  مييع  بالتعاون  �ل�شباب  بتاأهيل 
يف  �لوطنية  لييلييكييو�در  �لوظيفية  �لفر�س  وزييييادة  �ليي�ييشييرورييية  بيياملييهييار�ت 
من  ذلييك  على  يرتتب  ومييا  و�خلا�شة  �لعامة  �ملختلفة  �لعمل  قطاعات 
�لأ�شا�شية  �لغايات  حتقيق  �إىل  يقود  و�قت�شاديا  �جتماعيا  �إيجابية  �آثييار 
خلطط �لتنمية �لر�مية �إىل بناء �لإن�شان وتطوير قدر�ته وخرب�ته من 

�أجل توفري �لرفاه و�ل�شتقر�ر �لجتماعي .
توفري  عيين  تييتييو�ن  مل  �لييدوليية  �أن  �لييدوليية  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  و�أكيييد 
�ل�شيخوخة  حيييالت  يف  للمو�طنني  �لييلزميية  �لجييتييميياعييييية  �ليي�ييشييمييانييات 
دعمها  �إىل جانب  �لبطالة  �أو  �لرتمل  �أو  �ليتم  �أو  �لعمل  �لعجز عن  �أو 
لل�شيا�شات �ل�شحية �لتي تعزز �أهد�ف �ل�شحة للجميع علوة على رعاية 

�لعلوم و�لآد�ب و�لفنون وتطوير �لتعليم وت�شجيع �لبحث �لعلمي.
على  وحفاظا  �لذ�تية  �لوطنية  للقدرة  تعزيز�  تبنت  �لييدوليية  �إن  وقييال 
و�لتوظيف  �لقت�شادي  �لتنويع  �إ�شرت�تيجية  �لقادمة  �لأجيال  حقوق 
�جليد ملو�رد �لنفط يف تنمية �لقطاعات �لقت�شادية �لو�عدة و�ل�شناعات 
ذ�ت �لقيمة �مل�شافة �لعالية وت�شجيع �لقطاع �خلا�س للإ�شهام �جلاد يف 
عملية �لتنمية وتوفري �ملناخ �مللئم جلذب �ل�شتثمار�ت و�إن�شاء �ملناطق 
�حلرة وتكوين �ل�شر�كات �لإ�شرت�تيجية مع �ل�شركات �لعاملية وحتديث 
�لقو�نني و�لت�شريعات وتو�شيع م�شاهمة �لقطاع �ملايل وقطاع �خلدمات 
�للوج�شتية يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل و�لتي وجدت ترحيبا من �لأو�شاط 

�ملالية �لعاملية. 
ب�شرورة  �مل�شئولني  �إىل  توجيهاته  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  و�شدد 
تنفيذ كل ما له علقة مبا�شرة بحياة �لنا�س وتطلعاتهم دون �إبطاء �أو 

ودعا �شموه �إىل �شرورة تر�شيخ ثقافة �لعمل و�لإنتاج لدى �ملو�طنني يف 
�لقطاع  هذ�  يف  لهم  �ملنا�شبة  �لفر�س  وتوفري  حتديد�  �خلا�س  �لقطاع 
يوفر  �لييذي  �لقطاع �حلكومي  دومييا على  �لرهان  يكون  و�أن ل  �حليوي 
و�لآمال  �لقيادة  طموحات  يحققو�  حتى  �أف�شل  ووظيفية  عينية  مز�يا 
�لييكييبييرية �ملييعييقييودة عييليييييهييم. وحييظييي بييرنييامييج  �أبيي�ييشيير خلييلييق فيير�ييس عمل 
للمو�طنني �لذي تتوىل وز�رة �شئون �لرئا�شة تنفيذه بتجارب كبرية من 
�مل�شتهدفة ومتكن ممن توقيع مذكر�ت تفاهم مع نحو  �ملوؤ�ش�شات  قبل 
40 موؤ�ش�شة تعهدت بتوفري �أكرث من 20 �ألف فر�شة عمل للمو�طنني 

يف �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة. 

مبادرات تطوير البنية التحتية  
و�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة بعد 
�أن �طلع على ما عر�شه عليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي بعد جولته 
�لتفقدية لعدد من �ملناطق �لنائية بتخ�شي�س 16 مليار درهم لتنفيذ 
بنية حتتية متكاملة يف جميع �أنحاء �لدولة وذلك �نطلقا من حر�شه 
على توفري كل مقومات �لرعاية لأبنائه �ملو�طنني وت�شخري �لإمكانيات 
�للزمة من �أجل توفري حياة �أف�شل لهم و�شمان �أعلى م�شتويات �جلودة 
بالإ�شر�ع يف  �لإمييار�ت. ووجه �شموه  �أنحاء  �لتحتية يف جميع  �لبنية  يف 
تنفيذ �ملبادرة �لتي �أطلقها لتطوير �لبنية �لتحتية و�ملر�فق �خلدمية يف 
كافة مناطق �لدولة بهدف دفع عجلة �لتقدم �لقت�شادي و�لجتماعي 
�لإميييار�ت من تطور ح�شاري  دوليية  �ملناطق لتو�كب ما �شهدته  يف هييذه 
�أن  وعمر�ين وذلك �نطلقا من روؤييية �شموه بان هذ� �لتطور ل ميكن 
يحقق �لأهد�ف �لجتماعية و�لقت�شادية �ملرجوة منه دون توفري بنينة 
حتتية تتو�فق معه وتدعمه. ودعا �شموه �حلكومة �إىل �أن توجه �هتماما 
خا�شا و��شتثنائيا للنهو�س باملناطق �لنائية مبا يحقق �لتو�زن يف �لبنية 

�لجتماعية و�لقت�شادية على م�شتوى �لدولة.
وقد �أجنزت جلنة متابعة وتنفيذ مبادر�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  مناطق  خمتلف  يف  �لتحتية  �لبنية  لتطوير  نهيان  �آل  ز�يييد  بن 
عدد�  �لرئا�شة  �شئون  وزييير  نائب  �لزعابي  جمعة  �أحمد  معايل  برئا�شة 
كبري� من �مل�شاريع �ل�شرت�تيجية �لتنموية و�خلدمية و�خلدمية و�لتي 
جديدة  �شكنية  مييدن  بينها  ميين  �ل�شكنية  �لييوحييد�ت  ميين  �لآلف  �شملت 
و�ملر�كز  و�مل�شت�شفيات  و�خلارجية  �لد�خلية  �لطرق  من  و��شعة  و�شبكة 
�ل�شحية و�ل�شدود و�ملو�نئ ومر�كز �لتوحد و�لتاأهيل �ل�شحي و�مل�شاجد 

و�ملد�ر�س ومر�كز �لدبلوم �ملهني و�شبكات �ل�شرف �ل�شحي.
كما �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة يف 
�ل�شمالية من �لدولة  �ملناطق  2011 بزيادة �ل�شتثمار�ت يف  2 مار�س 
مليون  و700  مييليييييار�ت  خم�شة  �إىل  لت�شل  و�لييكييهييربيياء  �ملييياء  قييطيياع  يف 
�أول  �لييفييريييق  بها  قييام  �لييتييي  �مليد�نية  �جلييوليية  نتائج  متابعة  بعد  درهيييم 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�يييد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو 
�لوقوف  بييهييدف  �شموه  لتوجيهات  تنفيذ�  �مل�شلحة..  لييلييقييو�ت  �لأعييلييى 
و�لتحقق  �لأ�شا�شية  �خلدمات  من  �ملو�طنني  �حتياجات  على  كثب  عن 
يف  �لحتياجات  بهذه  بالوفاء  �ملعنية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  �لييتييز�م  من 
خمتلف �لقطاعات مبا يف ذلك م�شاريع �لبنية �لأ�شا�شية. ووجه �شموه 
يف هذ� �ل�شدد باأن تتوىل هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي بت�شدير �لطاقة 
�لكهربائية وكميات �ملياه �ملطلوبة �إىل �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء 
�ل�شمالية من  �ملناطق  �ملو�طنني يف كافة  لتتمكن من توفري �حتياجات 

�لدولة.
وك�شف �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شئون �لرئا�شة يف 6 نوفمرب 2013 عن حزمة جديدة من �ملبادر�ت 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب 
11 مليار درهم عد� مبادر�ت  �لبحث و�لدر��شة حاليا بتكلفة  �هلل قيد 
مل�شاريع حيوية �أخرى مت �لتوقيع بالفعل على عقودها بقيمة 9 مليار�ت 
�ملو�طنني يف  ت�شتهدف  و�مل�شاريع  �ملييبييادر�ت  �إن هذه  �شموه  وقييال  درهييم. 
مناطق �لدولة �ل�شمالية و�ل�شرقية وتلبي متطلباتهم و�حتياجاتهم من 

م�شاريع �لبنية �لتحتية و�خلدمات. 

عطــاء وطني �صـخي 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  ويتحلى �شاحب 
نبيلة  مب�شاعر  �لوطني  �لعمل  مل�شرية  �حلكيمة  قيادته  يف  �هلل  حفظه 
على  ويحر�س  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �حتياجات  تلم�س  يف  �شادق  ونب�س 
متابعة ظروفهم و�أحو�لهم �ملعي�شية وم�شاعدتهم على تخطي �ل�شعوبات 
�لإطار  هذ�  ويف  لهم.  �لكرمية  �حلياة  وتوفري  توؤرقهم  �لتي  و�لعرث�ت 
�حليوية  �لقر�ر�ت  من  عدد  يف  ل�شموه  �ل�شخي  �لوطني  �لعطاء  يتدفق 
�ملهمة �لتي يتخذها �شموه ومن بينها �إعفاء �لطلبة �ملو�طنني و�ملقيمني 
من �لر�شوم �لدر��شة وت�شوية ومعاجلة قرو�س �ملو�طنني لدى �لبنوك 
وزييييادة رو�تييب وعيييلو�ت �لعاملني يف �لييدوليية و�ييشييد�د ديييون �لآلف من 
�لجتماعي  �ل�شتقر�ر  وحتقيق  �ملجتمع  فئات  خمتلف  ودعييم  �ل�شجناء 

تاأخري.. وقال �شموه.. �إن كل ما نطلقه من مبادر�ت ذ�ت علقة مبا�شرة 
للإبطاء  قابلة  غري  �لنفاذ  و�جبة  �أو�ميير  هي  وتطلعاتهم  �لنا�س  بحياة 
وجتاوز  �لعقبات  تذليل  بالتنفيذ  �ملعنية  �جلييهييات  وعييلييى  �لييتيياأخييري  �أو 
�لنا�س  ي�شت�شعرها  �إىل م�شاريع ملمو�شة  �ل�شعوبات لرتجمة مبادر�تنا 

ويعي�شون نتائجها.
وتناول �شموه يف كلمته �ملر�حل �لتي قطعتها بر�مج �لتمكني و�أكد  �أننا 
ما�شون يف �مل�شار �ملتدرج �لذي �رت�شيناه لتو�شيع قاعدة �مل�شاركة �ل�شعبية 
يف �شنع �لقر�ر و�شول �إىل منوذج �شيا�شي يعرب عن �لو�قع ويتلءم مع 
طبيعة �ملجتمع ويتنا�شب يف قيمته مع ما حققه �أبناء �شعبنا من تطور 
بالر�شا  �ل�شعور  يحدونا  و�إذ  و�إن�شاين..  وح�شاري  وعمر�ين  �قت�شادي 
وطموحات  �آمييال  من  �مل�شتقبل  يحمله  مبا  متفائلون  فاإننا  حتقق  عما 
عن  وتعرب  جمتمعنا  من  تنطلق  �لتي  �أهد�فنا  �شنبلغ  �أننا  من  و�ثقون 

تطلعات �ملو�طنني .
وقال �شموه: �إن �لتنمية �ل�شيا�شية �حلقة هي �لتي ت�شتلهم قيم �ل�شعب 
وتعرب عن بيئته وتقاليده ولذ� فاإننا ننطلق من منوذج �شيا�شي وطني 
�ملجتمع  �أفييير�د  كييل  �شنعه  يف  يت�شارك  ثو�بتنا  ويحمي  هويتنا  ي�شون 
و�ملعلم  و�لييعييامل  و�ملييبييدع  فاملثقف  �لوطنية  نخبنا  ول�شيما  وموؤ�ش�شاته 
و�لأديييب و�ملهند�س و�لطبيب وغريهم هم �شمري هذ� �لوطن �لناب�س 
بهم وقادة �لر�أي فيه مبا ميتلكون من قدرة على �لتاأثري وتعبئة للطاقات 
و�لجتماعية  و�لثقافية  �لدينية  موؤ�ش�شاتنا  من  �أي�شا  نتوقعه  ما  وهو 
عليها  و�لييتييي  �لوطنية  بامل�شوؤولية  �مللتزمة  و�لتعليمية  و�لإعييلمييييية 
�ملو�طنة وتنمية  �لعمل لن�شر ثقافة �حلو�ر وتعميق قيم  جميعا و�جب 
وبجهودها  و�شيا�شاتها  ومبو�قفها  للدولة  �لعليا  بامل�شالح  �لعام  �لوعي 
�لإن�شانية و�لتنموية �إىل جانب �إحياء ثقافة �لدخار و�لعمل �لتطوعي 
�ل�شيا�شي  �لعمل وبخا�شة �ملهني و�لفني منه.. فالتمكني  و�إعلء قيمة 
كل متكامل يت�شارك �جلميع يف م�شوؤولية تطويره دفعا بهذ� �لوطن نحو 

�آفاق �لعزة و�ملجد و�لرقي . 

مبادرة اأب�صر
و��شتكمال لهذه �لروؤى �لثاقبة �لتي و�شع �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
متكني �ملو�طن يف �شلم �أولوياته �ل�شرت�تيجية �أعلن �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شئون �لرئا�شة يف 2 
نوفمرب 2011 يف �حتفال حا�شد مبادة �أب�شر �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل لتعزيز م�شاركة 
�لكو�در �لوطنية يف �شوق �لعمل. و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
دبي  حاكم  �لييوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لذي �شارك يف �لحتفال.. �إن �ملو�طن عند �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
هو �أول وثانيا وثالثا . كما �أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �أن 
�ألف فر�شة عمل للمو�طنني بالقطاعني   20 �أكرث من  �ملبادرة �شتوفر 

�لعام و�خلا�س يف �ل�شنو�ت �خلم�س �لقادمة.
�لرئا�شة  �شئون  وز�رة  بتنفيذها  ت�شطلع  �لتي  �أب�شر  مييبييادرة  وتكر�س 
روؤية �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يف توفري �حلياة �لكرمية للمو�طن 
معدل  رفييع  على  و�لييعييمييل  لييه  وم�شتقر  �آمييين  وظيفي  م�شتقبل  وتيياأمييني 
ميي�ييشيياركيية �ليييكيييو�در �لييوطيينييييية يف �ييشييوق �لييعييمييل وحتييقيييييق ميييييزة تناف�شية 
للقت�شاد �لوطني من خلل �إطار ��شرت�تيجي متكامل لدعم �شيا�شات 
و�لجتماعي  �لأ�شري  �ل�شتقر�ر  حتقيق  �إىل  وتهدف  �لوظائف  توطني 
للموطنني �إ�شافة �إىل دعم �ل�شيا�شات و�لإجيير�ء�ت �حلكومية يف جمال 
�لتوطني. ف�شل عن تنويع جمالت وفر�س �لعمل �أمام �ملوطنني. و�أكد 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شئون �لرئا�شة �أن �ملبادرة حتظى مبتابعة و�هتمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �نطلقا من حر�س 
�شموه على توفري �حلياة �لكرمية لأبنائه �ملو�طنني وتعزيز �ل�شتقر�ر 
�لوظيفي لهم مبا يلبي طموحات �جليل �لو�عد يف خدمة �لوطن. و�شدد 
�شموه على .. �أنه من �ملرفو�س متاما �ليوم �أن يبقى مو�طن عاطل عن 

�لعمل يف بيته .
وقال �شموه خلل جل�شة حو�رية عقدت يف 6 نوفمرب 2013 بجامعة 
�لإمار�ت بالعني بح�شور طلب موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل من جامعتي 
�إن  �أب�شر ..  �لإمييار�ت وز�يييد وكليات �لتقنية �لعليا �شمن حملة مبادرة  
�لعمل يجري حاليا حل�شر �أعد�د �ملو�طنني �لذين ل يعملون ويبحثون 
عن فر�شة بدقة ورفع تقرير بهذ� �ل�شاأن �إىل جمل�س �لوزر�ء م�شري� �إىل 
�أن هناك باحثني عن عمل ولي�شو� عاطلني ولديهم �لرغبة و�لد�فعية 
�شوء  يف  �لفر�شة  مننحهم  �أن  علينا  ويجب  �لوطن  بناء  يف  للم�شاركة 

تخ�ش�شاتهم ومهار�تهم.
و�أكد �شموه �شرورة حت�شني ظروف وبيئة �لعمل يف �لقطاع �خلا�س مبا 
يف ذلك �ملكافاآت و�شاعات �لعمل ومعا�شات �لتقاعد و�لبدلت وغريها من 
�حلو�فز لت�شجيع �ملو�طنني على �للتحاق بالقطاع �خلا�س �لذي يتمتع 
�حلكومية  و�جلييهييات  �لهيئات  توفرها  ل  �لتي  �لأخيييرى  �ملييز�يييا  ببع�س 
�إىل �لقطاع �خلا�س.  �إىل ك�شر حاجز �خلوف و�لجتيياه  ودعا �ملو�طنني 

و�لأ�شري.
و�ل�شابات  �ل�شباب  من  �ملو�طنني  �أبنائه  متكني  على  �شموه  حر�س  كما 
لتطوير  خليفة  و�ييشيينييدوق  �ملييو�طيينييني  لتمكني  خليفة  �شندوق  باإن�شاء 
�مل�شاريع لدعمهم يف رفع م�شتو�هم �لجتماعي و�لقت�شادي. ومت يف هذ� 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �ل�شباق بتوجيهات من �شاحب 
�ملقيمني  �لطلبة  جميع  �إعفاء   2012 �أغ�شط�س   15 يف  �لدولة  رئي�س 
�ملتاأخرة  �لدر��شية  �لر�شوم  �أبوظبي من  �إمييارة  �ملد�ر�س �حلكومية يف  يف 
وذلك يف �إطار حر�س �شموه على دعم �لعملية �لتعليمية وتوفري �لتعليم 
�لأمييور من  �أولياء  �لأعباء عن  �لوطن وتخفيف  �أر�ييس  لكل طالب على 
�ملو�طنني و�ملقيمني على حد �شو�ء وتوفري �حلياة �لكرمية و�ل�شتقر�ر 

�لجتماعي و�لنف�شي لهم.
 180 �أكرث من  وبلغ عدد �مل�شتفيدين خلل �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية 

�ألف طالب وطالبة يف 700 مدر�شة حكومية بالدولة.
وكييانييت مييوؤ�ييشيي�ييشيية خليفة بيين ز�ييييد �آل نييهيييييان لييلأعييمييال �لإنيي�ييشييانييييية قد 
2011 وللعام �لر�بع على �لتو�يل م�شروعها  �أطلقت يف �شهر �شبتمرب 
�لدر��شي  للعام  للطلبة  �لعينية  �مل�شاعد�ت  بعنو�ن  �ليير�ئييد  �لإنيي�ييشيياين 
وطالبة  طالبا  و215  �ألفا   27 منه  ��شتفاد  و�لييذي   2012/2011

يدر�شون يف 650 مدر�شة يف كافة �أنحاء �لدولة.
ويرمي هذ� �مل�شروع �إىل �إطلق مبادر�ت دورية ومنتظمة لدعم �لتعليم 
�ملادية  �لعو�ئق  تذليل  على  �لطلب  وم�شاعدة  وخارجها  �لدولة  د�خييل 

�لتي حتول �أحيانا كثرية دون متكنهم من مو��شلة حت�شيلهم �لعلمي.
��شتفادو�  من  عييدد  بلغ  �لذين  بالدولة  �لو�فدين  �أبناء  �مل�شروع  و�شمل 
من هذه �ملبادرة 8 �آلف طالب وطالبة على م�شتوى �لدولة �إ�شافة �إىل 

طلب يف عدد من �لدول يف �لعامل.
�آل نهيان للأعمال  �أي�شا موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد  وكان �شموه قد وجه 
�لإن�شانية يف �لعام �لدر��شي 2008/2007 بتحمل �لر�شوم �لدر��شية 
�ملد�ر�س  يف  و�ليييو�فيييديييين  �ليينييمييوذجييييية  �مليييد�ر�يييس  يف  �ملييو�طيينييني  للطلبة 

�ل�شباحية و�مل�شائية يف �لدولة. 

ت�صوية قرو�س املواطنني 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وو�شع 
�لييوطيينييي حتييقيييييق �ل�ييشييتييقيير�ر �لقت�شادي  �لييعييمييل  يف خمييتييلييف ميير�حييل 
و�لجتماعي وتوفري متطلبات �حلياة �لكرمية وحتقيق �لرخاء و�لرفاه 
للمو�طنني يف �أولوية مقا�شد �ل�شرت�تيجيات �لتي �أطلقها ويف مقدمة 
�شموه يف  �أ�شدرها  �لتي  �ملهمة  �لقر�ر�ت  وعك�شت  وم�شاغله.  �هتماماته 
30 نوفمرب 2011 يف ذكرى �ليوم �لوطني �لأربعني ومن بينها �إن�شاء 
�شندوق بر�أ�شمال 10 مليار�ت درهم لدر��شة ومعاجلة قرو�س �ملو�طنني 
من ذوي �لدخل �ملحدود و�إجر�ء ت�شويات للقرو�س �ل�شخ�شية �مل�شتحقة 
بالتن�شيق مع �مل�شرف �ملركزي و�مل�شارف �لد�ئنة نب�س و�أحا�شي�س �شموه 
ملعاناة �أبنائه �ملو�طنني و�ن�شغاله بهمومهم. وتنفيذ� لهذ� �لأمر �ل�شامي 
�ملتعرثة  �ملييو�طيينييني  ديييون  معاجلة  ل�شندوق  �لعليا  �للجنة  ت�شكيل  مت 
برئا�شة معايل �أحمد جمعة �لزعابي نائب وزير �شئون �لرئا�شة وت�شم يف 
ع�شويتها ممثلني لوز�رة �شئون �لرئا�شة وديو�ن �شمو ويل عهد �أبوظبي 
باأبوظبي.  �لق�شاء  ود�ئيييرة  �ملييركييزي  و�مليي�ييشييرف  �أبييوظييبييي  مالية  ود�ئيييرة 
و�أجرى �ل�شندوق بالتعاون مع �مل�شرف �ملركزي م�شحا �شامل ملديونيات 
�آليات  ب�شاأن  �لبنوك  ميين  عييدد  مييع  �تفاقيات  ووقييع  �ملتعرثة  �ملييو�طيينييني 
ت�شوية هذه �لقرو�س حيث يتوىل �ل�شندوق ت�شوية جزء من �ملديونيات 
ويتم جدولة �جلزء �لثاين للت�شديد باأق�شاط �شهرية من ر�تب �مل�شتفيد 

مع �لإعفاء من �لفو�ئد �ملرتتبة على �لدين.
كافة  وت�شوية  معاجلة  من   2012 يناير   25 حتى  �ل�شندوق  ومتكن 
ق�شايا �لقرو�س �ل�شخ�شية �ملتعرثة للمو�طنني ممن تقل مديونياتهم 
عن مليون درهم �شو�ء كانو� موقوفني على ذمة ق�شايا �أو �شدرت بحقهم 
حددتها  ت�شديد  جيييد�ول  عييرب  مديونياتهم  بت�شوية  ويييقييومييون  �أحييكييام 
مو�طنا  و830  �آلف  �شتة  �مل�شتفيدين  �ملو�طنني  عييدد  وبلغ  �ملحاكم. 
�إىل حو�يل ملياري  بت�شوية مديونياتهم ت�شل  باإجمايل مبالغ مت�شلة 
�لإفيير�ج عن �ملوقوفني منهم وت�شوية ديون من بحقهم  درهم حيث مت 
�أحكام �شد�د وذلك وفقا لآلية ت�شديد حمددة تت�شمن خ�شم ما ن�شبته 
�لقرت��س  بعدم  �مل�شتفيد  تعهد  �ل�شهري مع  �لر�تب  �ملائة من  25 يف 

مرة �أخرى �إىل �أن يتم معاجلة �لدين.
�لقرو�س  ق�شايا  كافة  وت�شوية  معاجلة   2012 مايو   20 يف  مت  كما 
�ل�شخ�شية �ملتعرثة للمو�طنني ممن تقل مديونياتهم عن خم�شة مليني 
�أحكام  بحقهم  �أو �شدرت  ق�شايا  ذمة  على  كانو� موقوفني  �شو�ء  درهييم 
�ملحاكم..  حددتها  ت�شديد  جييد�ول  عرب  مديونياتهم  بت�شوية  ويقومون 
وبلغ عدد من �شملهم هذ� �لقر�ر و�ملوقوفني منهم �أو من �شدرت بحقهم 
�أحكام 60 مو�طنا وي�شل �إجمايل �ملبالغ �مل�شتحقة عليهم حو�يل 68.8 

مليون درهم. و�أعلن �ل�شندوق كذلك يف مار�س 2013 �أنه 
قام بت�شوية 1714 طلبا متعرث� و�عتمد �ملبالغ �ملرتتبة 

املراأة الإماراتية اأثبتت جناحا يف كل املنا�سب التي �سغلتها واملواقع التي احتلتها

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ي�سدر ديوانا �سعريا بعنوان اأوىل الق�سائد يف مدح زايد
من  �نتهى  حيث  مميييييزة  بطريقة  �لييوطيينييي  بالعيد  �ليييرت�ث  لإحييييياء 
بناء د�ر �لإحتيياد يف �لقرية �لعاملية يف دبي وهي منوذج لد�ر �لإحتاد 
مبكانة  �جلمهور  تعريف  بييهييدف  وذليييك  كييافيية  بتفا�شيلها  �لأ�شلية 
د�ر �لحتيياد �لتي مت فيها �إعييلن قيام �حتيياد دوليية �لمييار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف 1971 حيث ت�شم �لد�ر معر�شا فنيا ي�شم �شور� قدمية 
بالإ�شافة ملكتبة ت�شم  تتناول م�شرية �لحتاد منذ بد�يتها  وحديثة 
جمموعة من �لكتب �لتي تظهر تاريخ �لدولة و دور �لآباء �ملوؤ�ش�شني 
يف بناء �لحتاد �إ�شافة �ىل ذلك �شيوفر �ملركز ن�شخ من �إ�شد�ره �لول 
للجمهور يف جم�شم د�ر �لحتيياد ومقره بجانب بو�بة رقم و�حييد يف 

�لقرية �لعاملية.

�لإمار�ت �شعر� و�أدبا �شعبيا ومن بينهن ق�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
بالإ�شافة لق�شائد منتقاة  �ملجد  �شموخ  بعنو�ن  دبي رعاه �هلل  حاكم 
�ل�شعرية  �ل�شاحة  يف  و�ملعروفني  �ملختارين  �ل�شعر�ء  من  ملجموعة 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�ش�س  �لقائد  �لر�ئد  ذكرى  و�لتي حتمل عبق 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه. وقال عبد �هلل حمد�ن بن 
دملوك �لرئي�س �لتنفيذي ملركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث بد�أنا 
باأن يكون  �لإ�ييشييد�ر�ت.. وي�شرفنا  بتنفيذ خططنا �ل�شرت�تيجية يف 
وموؤ�ش�شها  �لول  �لدولة  رمز  هو عمل عن  للمركز  �إ�شد�رنا  باكورة 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لذي كان 

�أول من نادى بالتم�شك بالرت�ث و�إحيائه بني �لأجيال وقدم �لدعم 
من جانبه  �لكامل للموروث �ل�شعبي مبختلف جو�نبه يف �لدولة”. 
ملركز  �ل�شعبي  و�لأدب  للدر��شات  �لثقايف  �مل�شت�شار  �لزمر  �شامل  قال 
�لإ�شد�ر  هييذ�  �أ�شرف على  �لييذي  �لييرت�ث  حمد�ن بن حممد لإحياء 
و�شجل �لق�شائد ب�شوته نحن فخورون باإطلق �أول �إ�شد�ر للمركز 
42 ن�شعى  �لي  �لدولة بعيدها �لوطني  و�لذي يتز�من مع �حتفالت 
نه�شة  �لف�شل يف  لقائد  �شكرنا  تكر�ر  �إىل  �لإ�ييشييد�ر  من خلل هذ� 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل 
�أهم �ل�شعر�ء يف  نهيان طيب �هلل ثر�ه ف�شل عن تكرمي كوكبة من 
من جانب �آخر يحتفل مركز حمد�ن بن حممد  �لدولة و�ملنطقة”. 

•• دبي-وام:

�عييليين مييركييز حييمييد�ن بيين حممد لإحييييياء �ليييرت�ث - �ملييركييز �ليييذي مت 
تاأ�شي�شه ليكون �مل�شدر و�ملرجع �ملعتمد و�ملوثوق حلفظ ون�شر �لرت�ث 
�لوطني يف دولة �لإمار�ت - يف �إطار �حتفالته باليوم �لوطني �لي 42 
�شعريا مقروء�  ديو�نا  �لإمار�تي  �لرت�ثي  �لأدبي  �إنتاجه  بو�كري  عن 
وم�شموعا بعنو�ن �أوىل �لق�شائد يف مدح ز�يد بالإ�شافة �إىل تنظيم 
جمموعة متنوعة من �لفعاليات �لرتفيهية و�لثقافية �حتفاء بهذه 
خالدة  ق�شائد  �ل�شعري  �لديو�ن  وي�شم  �لغالية.  �لوطنية  �ملنا�شبة 
بخلود ذكييرى ز�يييد �خلييري ل�شعر�ء كبار كييانييو� ومييا ز�ليييو� هييم �أعلم 
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معايل  و�أكيييد  درهيييم.  مليون  و311  مليار�  �إجماليها  بلغ  و�لييتييي  عليها 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزييير  نائب  �لزعابي  جمعة  �أحمد 
�أ�شباب  �شموه على تهيئة  �لأميير يج�شد مدى حر�س  �أن هذ�  لل�شندوق 
�لأ�شري  �ل�شتقر�ر  مقومات  وتوفري  �ملو�طنني  لأبنائه  �لكرمي  �لعي�س 
وت�شوية  معاجلة  لإمتييام  �لعمل  يو��شل  �ل�شندوق  �أن  �إىل  و�أ�ييشييار  لهم. 
كافة �لقرو�س �ملتعرثة وفق �أولويات تاأخذ بعني �لعتبار حجم �ل�شر�ئح 
�لقرو�س  وطبيعة  �شريحة  بكل  �خلا�شة  �لقرو�س  وحجم  �مل�شتفيدة 

و�حلالت �ملتعرثة.
نوفمرب  �شهر  حتى  تلقى  قد  �ملو�طنني  قرو�س  معاجلة  �شندوق  وكييان 
منها   500 بت�شوية  وقييام  �لد�ئنة  �لبنوك  من  طلبا   1247   2012
ودفع �ملبالغ �ملرتتبة عليهم و�لتي بلغ �إجماليها 300 مليون درهم كما 
كانو�  �شو�ء  ديييون �شخ�شية  127 �شخ�شا ممن عليهم  �لإفيير�ج عن  مت 
 83 درهييم منهم  122 مليون  بلغت  �إجمالية  بقيمة  �شركات  �أو  �أفيير�د� 
متعرث� يف �أبوظبي و24 يف دبي و11 يف ر�أ�س �خليمة و5 يف �ل�شارقة و3 

يف �لفجرية ومتعرث و�حد يف عجمان.
فيما تلقت �للجنة �لقانونية 32 طلبا خارجيا من �أ�شخا�س متعرثين 
وعليهم ق�شايا و�أو�مر قب�س بع�شهم خارج �لدولة ومتت در��شة بع�س 
�حلالت ورفعها للجنة �لعليا لل�شندوق حيث بلغ �لعدد �لكلي للد�ئنني 
�لد�ئنة  �لبنوك  وبلغ عدد  263 حالة منهم  �إجييير�ء�ت  �إنهاء  522 مت 

للأ�شخا�س �ملفرج عنهم 88 بنكا منهم 46 يف �أبوظبي و 34 يف دبي.
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �أ�ييشييدره  �ليييذي  �لييقيير�ر  ميين  ��شتفاد  وقييد 
و�شركات  �لبنوك  قبل  من  �ملرفوعة  �ل�شمان  �شيكات  بق�شايا  و�خلا�س 

�لتمويل �شد �ملو�طنني 290 مو�طنا على م�شتوى �إمارة �أبوظبي.
وت�شمنت �لإجر�ء�ت �لتنفيذية لقر�ر ح�شر �حلماية �جلنائية عن هذه 
�ل�شيكات �لإفر�ج عن كل من كان م�شجونا على ذمة هذه �لق�شايا وحفظ 
�لق�شايا �ملتعلقة بالأ�شخا�س �ملحكومني غيابيا بالإ�شافة �إىل وقف كافة 
ل  �لقر�ر كف بحث حتى  �مل�شتفيدين من  و�إعطاء  �ل�شابقة  �لإجييير�ء�ت 
حفظت  �لييتييي  للق�شايا  بالن�شبة  م�شتقبلية  �إجيييير�ء�ت  لأيييية  يتعر�شو� 

مبوجب �لقر�ر. 
كما �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة يف 
�إطار حر�شه على توفري كل ما من �شاأنه حت�شني نوعية �حلياة للمو�طنني 
و�ملقيمني وحتقيق �ل�شتقر�ر لهم ولأ�شرهم قر�ر� يف 3 نوفمرب 2011 
مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لأربعني بزيادة رو�تب جميع موظفي �حلكومة 
�لحتادية �عتبار� من مطلع �لعام 2012 بن�شب تر�وحت بني 35 و45 
يف �ملائة ومنح علوة خا�شة بن�شبة 100 يف �ملائة من �لر�تب �لأ�شا�شي 
لأع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية وعلوة فنية بن�شبة 10 يف �ملائة ت�شاف �إىل 
�لعاملني  �ل�شحة وكذلك  للعاملني يف وز�رة  �لعمل  علوة بدل طبيعة 
يف جمال �لتدري�س بوز�رة �لرتبية و�لتعليم بالإ�شافة �إىل زيادة قدرها 
20 يف �ملائة من خم�ش�شات �لإعانات �لجتماعية لبع�س �حلالت �لتي 

حت�شل على �إعانات من وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية.
�ملو�طنني  من  و670  �ألفا   90 �لقر�ر  هذ�  من  �مل�شتفيدين  عدد  وبلغ 
�إىل  بالإ�شافة  �لحتادية  �حلكومة  يف  �ملدنيني  �لعاملني  من  و�ملقيمني 

31 �ألفا و564 من م�شتحقي �لإعانات و�مل�شاعد�ت �لجتماعية.
�آل نهيان  �إ�شافة �إىل ذلك �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ملتقاعدين من �لقو�ت  رئي�س �لدولة قر�ر� برفع �حلد �لأدنى لرو�تب 
�مل�شلحة و�حلكومة �لحتادية �إىل ع�شرة �آلف درهم �شهريا �عتبار� من 
�ألفا و512   21 �أكييرث من  �لييقيير�ر على  هييذ�  2012 حيث طبق  يناير 

متقاعد�. 

�صداد ديون 7901 �صجينا 
و�أدخل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �لفرح 
و�ل�شرور يف قلوب ونفو�س �لآلف من �لأ�شر و�لعائلت بقر�ره �لإن�شاين 
�لحتفالت  مبنا�شبة   2012 نوفمرب   28 يف  �أ�ييشييدره  �لييذي  �حليينييون 
�ألييف و97  بييالإفيير�ج عن  و�لقا�شي  و�لأربييعييني  �لوطني �حلييادي  باليوم 
وي�شكل  عليهم.  �مل�شتحقة  �ملبالغ  وت�شديد  �لدولة  م�شتوى  على  �شجينا 
بت�شديد ما عليهم من ذمم مالية  �ل�شجناء و�لتكفل  �لإفيير�ج عن  قر�ر 
��شتمر�ر� لنهج �شموه ومكارمه يف �ملنا�شبات �لدينية و�لوطنية وتكري�شا 
لروح �لت�شامح �لتي يحر�س على �أن تظل �شمة من �شمات �ملجتمع. كما 
بالإفر�ج عن   2013 �أبريل   29 �لدولة يف  رئي�س  �ل�شمو  �أميير �شاحب 
�أحكام يف ق�شايا خمتلفة  103 �شجناء م�شريني ممن �شدرت بحقهم 
وتكفل �شموه بت�شديد �للتز�مات �ملالية �لتي ترتبت عليهم تنفيذ� لتلك 
حياة  لبدء  فر�شة  لإعطائهم  كرمية  �إن�شانية  مبادرة  يف  وذلك  �لأحكام 
�ملو�طنات  لأبناء  �جلن�شية  �أ�شرهم. منح  معاناة  و�لتخفيف من  جديدة 
�آل  ز�يييد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  و�أميير �شاحب  �أجانب.  �ملتزوجات من 
�إن�شانية  لفتة  يف  �لأربعني  �لوطني  باليوم  �لحتفالت  مبنا�شبة  نهيان 
و�إتاحة  �ملجتمع  فييئييات  خمتلف  رعيياييية  يف  �لبالغ  حر�شه  تعك�س  نبيلة 
�ملو�طنة  قيم  وتكري�س  �ملجتمع  يف  بفاعلية  للندماج  �أمامهم  �لفر�س 
�لكامل  �ل�شتقر�ر �لجتماعي و�لأ�شري  و�لنتماء يف نفو�شهم وحتقيق 
لهم ولأبنائهم �لوز�ر�ت �حلكومية و�جلهات �ملخت�شة ذ�ت �ل�شلة باأن يتم 

معاملة �أبناء �ملو�طنات �ملتزوجات من �أجانب �أ�شوة باملو�طنني.
�أجانب �حلق يف  �ملتزوجات من  �ملو�طنات  �أبناء  كما يق�شي �لأميير مبنح 

�لتقدم للح�شول على جن�شية �لدولة حال بلوغهم �شن �لثامنة ع�شرة.
ومت ت�شكيل جلنة لتنفيذ �لأمر �ل�شامي ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�مل�شتحقة  �لفئات  جميع  بح�شر  �لد�خلية  وز�رة  بييدروهييا  كلفت  و�لتي 
من �أبناء �ملو�طنات و�مل�شتوفية ل�شروط �كت�شاب �جلن�شية و�إعد�د قو�ئم 

نهائية بذلك ورفعها �إىل وز�رة �شئون �لرئا�شة.
وقد رفعت �للجنة �إىل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يف �شهر يناير 2012 
قو�ئم باأ�شماء 1117 من �أبناء �ملو�طنات ممن ��شتوفو� �ل�شروط �لتي 
توؤهلهم لكت�شاب جن�شية �لدولة وذلك ل�شتكمال �لإجر�ء�ت و�خلطو�ت 

�لقانونية �ملتبعة.
�إىل  �ملو�طنات  �أبناء  من   930 باأ�شماء  �أخييرى  بدفعة  قو�ئم  رفعت  كما 

�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يف �شهر �أبريل 2012.
ت�شليم  �إجيييير�ء�ت  تنفيذ   2012 مايو  �شهر  يف  �لد�خلية  وز�رة  وبيييد�أت 
�ملو�طنات  وبيينييات  �أبيينيياء  ميين  للم�شتحقني  دفييعييات  على  �لييدوليية  جن�شية 

�ملتزوجات من �أجانب يف مناطق �لدولة كافة.
نهيان  �آل  ز�يييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  وتنفيذ� 
 25 يف  نهيان  �آل  ز�يييد  بيين  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �أ�ييشييدر  �لييدوليية  رئي�س 
يوليو 2012 قر�ر� بتو�شيع �إطار عمل �للجنة �خلا�شة مبتابعة تنفيذ 
توجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بتجني�س �أبناء �ملو�طنات لي�شمل 

فئة غري حمددي �جلن�شية .
و�أو�شت �للجنة بعد مناق�شتها لعدد من �مل�شائل �ملت�شلة بتنفيذ �لقر�ر 
يف �إطاره �جلديد وما قامت به وز�رة �لد�خلية من �إجيير�ء�ت ب�شاأن هذ� 
�مللف مبعاملة هذه �لفئة معاملة �ملو�طن يف جمايل �لتعليم و�خلدمات 
�ل�شحية و�إتاحة �ملجال لهم للم�شاركة يف جميع �لأن�شطة �لريا�شية على 

ولغته وهويته �لوطنية �إن �لعمل �ملتقن هو �لطريق نحو بناء �لقدر�ت 
�لبقاء  �مل�شتد�مة مبا ميكننا من  �لتنمية  �لقادرة على حتقيق  �لب�شرية 
و�ل�شتمر�ر و�ملناف�شة . ووجه �شموه يف كلمته يف �ليوم �لوطني �حلادي 
جمل�س  تتبع  هيئة  باإن�شاء   2012 دي�شمرب  ميين  �لأول  يف  و�لأربييعييني 
�لوزر�ء تكون من مهامها �لرئي�شية �لتوطني يف �لقطاع �لعام و�خلا�س 
وذلك يف نطاق مبادرة �أب�شر �لتي �أطلقها �شموه لتعزيز م�شاركة �لكو�در 

�لوطنية يف �شوق �لعمل.

�صندوق خليفة لتمكني املواطنني
�إطييار حر�شه  �آل نهيان يف  ز�يييد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  و�أميير �شاحب 
خلطط  ثابت  كنهج  �أطلقها  �لتي  �لتمكني  �شيا�شة  وتكري�س  دعييم  على 
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية وتوفري �شبل �لعي�س �لكرمي وتاأمني 
�ل�شتقر�ر �ملعي�شي لأبنائه �ملو�طنني �أمر باإن�شاء �شندوق خليفة لتمكني 
و�شيا�شات  بر�مج  لدعم  �للزمة  �ملالية  �ملييو�رد  توفري  بهدف  �ملو�طنني 
�خلا�س  �لقطاع  خا�شة  �لعمل  ب�شوق  �للتحاق  على  �ملو�طنني  ت�شجع 
�لقطاع  هييذ�  لهم  يتيحها  �لتي  �لعمل  فر�س  ��شتغلل  من  ومتكينهم 
�لييتييي ت�شاهم يف  �ليييلزم لتنفيذ حييزميية ميين �حلييو�فييز  �لتمويل  وتييوفييري 

حتقيق هذ� �لهدف.
مالية  مييز�يييا  �شرف  �ل�شندوق  يوفرها  �لتي  �حلييو�فييز  حزمة  وت�شمل 
للمو�طن عند �إلتحاقه بالعمل يف �لقطاع �خلا�س مبا يقل�س �لفجوة بني 
و�لعام وتخ�شي�س مبالغ مالية لأ�شحاب  �لقطاعني �خلا�س  �لأجر يف 
�لعمل تغطي ن�شبة مئوية من �لأجر �لذي يتقا�شاه �ملو�طنون �لعاملون 
يف موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س يف �ل�شنة �لأوىل ومتويل جزء من تكاليف 
�لأوىل  �ل�شنة  بالعمل يف  �لتحاقه  �ملو�طن عند  �ملوظف  وتاأهيل  تدريب 
ف�شل عن �مل�شاهمة يف بر�مج تدريبية طويلة وق�شرية �ملدى للباحثني 
عن عمل.. كما �شيتم ��شتخد�م مو�رد �ل�شندوق يف دعم �شيا�شات وبر�مج 
موجهة خللق وظائف على �مل�شتويني �ملحلي و�لحتييادي ودعم ومتويل 
م�شاريع �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة ومتويل �لتخ�ش�شات �جلامعية 
�ملتو�فقة مع �حتياجات �شوق �لعمل يف �لدولة. �شندوق خليفة لتطوير 
وتنمية  بتوظيف  و�هتمامه  حر�شه  يج�شد  مت�شل  �إطييار  ويف  �مل�شاريع 
�لجتماعي  �لييرفيياه  م�شتوى  ورفيييع  �ملييو�طيينيية  �لب�شرية  �ملييييو�رد  طيياقييات 
للمو�طنني �أن�شاأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان  �شندوق 
خليفة لتطوير �مل�شاريع �لذي مت تد�شينه يف �لثالث من يونيو 2007 

بر�أ�شمال ملياري درهم.
وغر�س  �ملو�طنني  �لأعييمييال  رو�د  من  جيل  خلق  �إىل  �ل�شندوق  ويهدف 
�إىل دعم  �إ�شافة  �أو�شاط �ل�شباب �ملو�طنني  وتعميق ثقافة �ل�شتثمار يف 

وبلورة �ل�شتثمار�ت �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �لدولة.
ومتطلبات  �حتياجات  تلبي  و�شاملة  متكاملة  بر�مج  �ل�شندوق  ويوفر 
 2013 يوليو  �شهر  وحتى  تاأ�شي�شه  منذ  ومييول  �ل�شباب..  �مل�شتثمرين 

�أكرث من 541 م�شروعا بقيمة 856 مليون درهم.
قدر�ت  وتييعييزيييز  �ملييلئييم  �ل�ييشييتييثييميياري  �مليينيياخ  لتهيئة  جييهييوده  �شياق  ويف 
نظاما  با�شتحد�ث  �ل�شندوق  بييادر  �ملو�طنني  من  �ل�شباب  �مل�شتثمرين 
�لتاأهيل  و�إعييادة  و�لتطوير  �لتدريب  ت�شمل  و�مل�شاعدة  �لدعم  خلدمات 
مبادر�ت  تطوير  �إىل  �إ�شافة  �ل�شت�شارية  و�خلييدمييات  �لبيانات  وتوفري 

عدة يف جمال �لت�شويق.
كما يوفر �ل�شندوق حلول متويلية متنوعة بفو�ئد خمف�شة للم�شروعات 
�ملجدية �لتي ت�شب يف خدمة �لقت�شاد �لوطني حيث قام بطرح بر�مج 
�إىل طرح  �إ�شافة  �مل�شروعات كافة  خطوة وبد�ية وزيييادة لتغطي �شر�ئح 
عييدد ميين �مليييبيييادر�ت ليييذوي �حليييرف �ليييييدوييية و�لييرت�ثييييية ونيييزلء �ملر�كز 

�لإ�شلحية و�ملتعافني من �لإدمان من نزلء �ملركز �لوطني للتاأهيل.
وكان �ل�شندوق قد �أطلق يف �لعام 2011 برنامج ت�شنيع �لذي يهدف 
قيمة  بلغت  حيييييث  �ل�شناعية  للم�شاريع  متويلية  قيينييو�ت  تييوفييري  �إىل 

�لتمويلت عرب هذ� �لربنامج �حلديث نحو 55 مليون درهم.
مايو   20 يف  �لوطني  �أبوظبي  بنك  مع  بالتعاون  �ل�شندوق  �أطلق  كما 
�مل�شاريع  �أمييو�ل  روؤو�ييس  �ملبا�شر يف  لل�شتثمار  �متياز  �شندوق    2012
�ل�شغرية و�لكبرية بقيمة 80 مليون درهم بالت�شاوي بينهما ويتوقع �أن 

ي�شتقطب هذ� �ل�شندوق �ل�شتثماري نحو 500 مليون درهم.
خدمات  مييركييز  مييع  بييالييتييعيياون   2013 �شبتمرب  يف  �ليي�ييشيينييدوق  و�أطييلييق 
وتدريبيا  متويليا  برناجما  باأبوظبي  �لغذ�ئي  �لأميين  ومركز  �ملز�رعني 

�شامل لدعم �ملو�طنني يف �لقطاع �لزر�عي.
�إمييار�ت ر�أ�ييس �خليمة و�لفجرية  و�إفتتح �ل�شندوق فروعا له يف كل من 
وعجمان تنفيذ� لأو�مر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة مبد مظلة خدماته لت�شمل �أبناءه �ملو�طنني يف كافة �إمار�ت 
ور�أ�يييس �خليمة  ميين عجمان  كييل  26 م�شروعا يف  مييول  �لييدوليية.. حيث 
و�لفجرية ودرب �أكرث من 700 مو�طن يف جمال ريادة �لأعمال. متكني 
�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �مليير�أة . وحر�س �شاحب 
�خلطة  و��شرت�تيجية  �لنه�شوي  �مل�شروع  ��شرت�تيجية  �إطييار  يف  �لدولة 
�لع�شرية �لحتادية �خلام�شة على متكني �ملر�أة يف جميع �ملجالت وعلى 

�مل�شتويات كافة لتكون �شريكا فاعل يف بناء �لوطن.
�لييثيياين ميين دي�شمرب  �لييدوليية ركيييزت منذ قيامها يف  �أن  �ييشييمييوه..   و�أكيييد 
�لطبيعي  بييدورهييا  لت�شطلع  ومتكينها  بييامليير�أة  �لنهو�س  على   1971

كم�شارك فاعل يف عملية �لتنمية �مل�شتد�مة .
للمر�أة  ننظر  �إننا   ..2009 دي�شمرب   9 �آخيير يف  �شموه يف حديث  وقييال 
كمكون رئي�س من مكونات �ملجتمع �لإمار�تي وهي �شريكة للرجل يف كل 

�أن يتم �لتو�شية مبنح �جلن�شية ملن تظهر �لدر��شة ��شتيفاءه لل�شروط 
�للزمة للح�شول عليها وفق �لإجر�ء�ت و�خلطو�ت �لقانونية �ملتبعة.

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لييفييريييق  ميين  ومبتابعة  �خل�شو�س  هييذ�  يف  مت  كما 
تكليف  �لد�خلية  وزييير  �ليييوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يييد  بن 
�أمهات  �لدولة من  �ملولودين خارج  �ملو�طنني  �أبناء  ملقابلة  جلنة خا�شة 
�لدول  ميين  لعدد  مكوكية  بييجييولت  �للجنة  هييذه  قامت  حيث  �أجنبيات 
�لعربية ومنطقتي �شرق وجنوبي �لقارة �لآ�شيوية �شملت كل من �لهند 
�أبناء �ملو�طنني يف هذه  �أو�شاع  و�ندوني�شيا و�لفلبني وباك�شتان لتق�شي 

�لدول. 

بناء الإن�صان.. واإطالق الطاقات الب�صرية املواطنة
وو�شع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة بناء 
�أولويات  مقدمة  يف  �ملو�طنة  �لب�شرية  �ملييو�رد  طاقات  و�إطييلق  �لإن�شان 
��شرت�تيجيات خمتلف مر�حل �لعمل �لوطني لقناعة �شموه �لر��شخة.. 
ب �أن �لوطن دون مو�طن ل قيمة له ول نفع منه مهما �شمت �أر�شه من 

ثرو�ت ومو�رد .
�لأول من  �لر�بع و�لثلثني يف  �لوطني  �ليوم  و�أكييد �شموه يف كلمته يف 
دي�شمرب 2005.. �أن �لدولة حر�شت منذ قيامها يف �لثاين من دي�شمرب 
1971 على ت�شخري كل �لإمكانيات �ملتاحة لتنمية �لإن�شان باعتبار ذلك 
و�ملوؤهل  �لييقييادر  �ملييو�طيين  لبناء  �لإمكانيات  كييل  فييوفييرت  وطنية  �ييشييرورة 
بدورها  لت�شطلع  ومتكينها  بييامليير�أة  �لنهو�س  على  وركيييزت  و�ليي�ييشييالييح 

�لطبيعي كم�شارك فاعل يف عملية �لتنمية �ل�شاملة .
و�أ�شاف �شموه.. لقد �أكدنا د�ئما �أن �لإن�شان هو هدف �لتنمية وغايتها 
ويف �لوقت ذ�ته �أد�تها وو�شيلتها.. وبقدر ما تكون هذه �لأد�ة فاعلة ماهرة 
�لنهو�س  على  �لعمل  يف  و�شن�شتمر  �لتنمية..  حتقيق  على  قييادرة  تكون 
مبو�ردنا �لب�شرية وتطوير قدر�تها �لعلمية ومهار�تها �لفنية وخرب�تها 
لحتياجات  ت�شتجيب  تعليمية  بنية  وتطوير  بتوفري  وذليييك  �لتقنية 
�لتنمية �ل�شاملة يف خمتلف جو�نبها �لقت�شادية و�لجتماعية و�ل�شكانية 
وتقدم  �لقت�شاد  تييطييور  يف  �لب�شري  �مليييال  ور�أ�يييس  �ملعرفة  دور  و�شنعزز 
�لتنموية  �لتعليمية و�حلاجات  �لعملية  �لربط بني  توثيق  �ملجتمع ويف 
و�لأمنية وذلك تهيئة ملناخ ملئم لإعد�د �إن�شان مبدع معتز بهويته قادر 

على �لبذل و�لعطاء و�لإ�شهام بفاعلية يف �شناعة �مل�شتقبل .
�لثامن  �ليوم �لوطني  �ل�شمو رئي�س �لدولة يف كلمته يف  وحدد �شاحب 
و�لثلثني يف �لأول من دي�شمرب 2009 �لغايات و�ملقا�شد من �إطلق 
�لطاقة �لب�شرية �ملو�طنة وتوجيهها نحو �آفاق �لتميز و�لإبد�ع. وقال.. 
�إننا �ليوم وبعد م�شي خم�س �شنو�ت على تولينا م�شوؤولية رئا�شة �لدولة 
و�إن�شاء  �لت�شريعات  وتطوير  �لإ�شرت�تيجيات  �إطيييلق  بيياأن  يقني  على 
�مل�شانع وتعبيد �لطرقات وتاأ�شي�س �جلامعات - على �أولويتها و�أهميتها 
و�شرورتها- لي�شت غاية يف حد ذ�تها ول مق�شد� يف نف�شها فالغاية هي 
�ملو�طنة  �لب�شرية  �لطاقة  �إطيييلق  هييو  و�ملق�شد  �لوطنية  �لييقييدرة  بناء 
وتوجيهها نحو �آفاق �لتميز و�لإبد�ع و�ملناف�شة . موؤكد� �شموه.. �أنه ويف 
نعي�س  �لذي  �لثقايف  و�لنفتاح  �أبعاده  ندرك  �لذي  �ل�شكاين  �لو�قع  ظل 
�آثاره فاإن �إطلق �لطاقة �لب�شرية �ملو�طنة هو رهان وجود و�شرط بقاء 

ومق�شد قوة و�شرورة �أمن.
ودعا �شموه يف هذ� �ل�شدد �أبناءه �ملو�طنني �إىل تقدي�س �لعمل موؤكد�.. 
و�لولء  �لإخل�س  دليل  وهو  للمو�طنة  �حلقيقي  �ملعيار  هو  �لعمل  �إن 
�لفائق  �لعالية و�لإجناز  �لقوية و�لقدرة  �لنا�س.. فبالإر�دة  وبه يتمايز 
و�شونا  ل�شيادته  تعزيز�  �لييوطيين  هييذ�  بناء  م�شوؤولية  جميعا  نت�شارك 

ملكت�شباته وبناء مل�شتقبله .
و�لإعلمية  و�لثقافية  و�لدينية  �ل�شيا�شية  �ملوؤ�ش�شات  �شموه  ووجيييه 
يف  م�شوؤولياتها  تتحمل  �أن  �إىل  �ملييدين  �ملجتمع  ومنظمات  و�لتعليمية 
غر�س قيم �لعمل د�خل �ملجتمع وتغيري �لنظرة �ل�شلبية �ملرتبطة بالعمل 
�ملهني و�ليدوي و�لتاأكيد على مفهوم �لعمل باعتباره م�شوؤولية وقيمة 

�إن�شانية ح�شارية ودينية.
وكان �شموه قد �أكد �أي�شا يف خطابه يف �ليوم �لوطني �لتا�شع و�لثلثني 
يف �لأول من دي�شمرب 2010..  �أن تقدي�س �لعمل و�إتقان �أد�ئه مطلب 
�أمن و�شرورة حياة وهو م�شروع نه�شة و��شتنها�س به ن�شتكمل ما بد�أه 
�لرو�د �لآباء �ملوؤ�ش�شون ومن خلله نطور قوة عمل وطنية كفوؤة ماهرة 
ونعيد هيكلة �قت�شادنا �لوطني مبا يحرك مكامن �لقوة �لوطنية فيه 
وبهذ� ن�شحح �ختللت �شوق �لعمل ونهيئ ملجتمع متو�زن يف تركيبته 
متلحم قوي يف بنيته متما�شك ناب�س باحلياة . وقال �شموه.. �إن �إتقان 
�لعمل م�شوؤولية و�أمانة به يتحقق �لتميز ونو�جه �لتحديات ونت�شدى 
فييالأمم ل تعي�س فو�شى  �مل�شتقبل  �لتغيري ونييدرك  للم�شكلت ونحدث 
�لقدر�ت  وبيينيياء  �لييعييمييل  بتقدي�س  و�إمنييييا  �ييشييدفيية  تبنى  ل  و�حليي�ييشييار�ت 
�لوطنية وتعزيزها يف جمالت �لبحث و�لتطوير و�إنتاج �ملعرفة ون�شرها 

وتوظيفها .
على  و�حل�س  و�أخلقياته  �لعمل  ثقافة  تكري�س  �أن  على   �شموه  و�شدد 
للوطن  و�لنتماء  �ملو�طنة  قيم  تعميق  دون  تكون  لن  و�إتقانه  �إجييادتييه 
و�لإعلء من �شاأن �لأ�شرة ومتكينها و�حلفاظ على كيانها و�شون ثقافتها 
�لقيم  تبنى  بها  �لأخيييلق  وم�شدر  �لييدوليية  و�أ�ييشييا�ييس  �ملجتمع  نييو�ة  فهي 
�لفا�شلة وين�شاأ �ملو�طن �ل�شالح ولن تتحقق �إل بتقومي �أمني ل�شيا�شات 
�ملعرفة  �إنتاج  على  قائم  لنظام  بناء  ومناهجه  و��شرت�تيجياته  �لتعليم 
�أكرث  �لب�شري بجعله  �ملال  ر�أ�ييس  �لتميز و�لإبييد�ع هدفه تنمية  ومعايري 
وثقافته  �ملجتمع  خ�شو�شية  مرجعيته  للتحديات  و��شتجابة  �ن�شجاما 

مو�قع �لعمل.
�إليه �ملييير�أة �لإمييار�تييييية يف �لآونييية �لأخيييرية مل يكن تطور�  . ومييا و�شلت 
مفاجئا بل هو تتويج مل�شرية طويلة ر�شم خطوطها �لقائد �ملوؤ�ش�س �لو�لد 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان �لذي حر�س على 
ت�شجيع �ملر�أة ومتكينها من ممار�شة حقوقها جنبا �إىل جنب مع �لرجل.. 
ولقد �أثبتت �ملر�أة �لإمار�تية �أنها �أهل لثقتنا وثقة �شعبنا و��شتطاعت يف 
كل �ملو�قع �لتي �حتلتها �أن ترتك ب�شمة و��شحة جتعلنا على ثقة باأنها 
�شتحقق مزيد� من �لإجناز�ت و�ملكا�شب �لتي تعطي مل�شاركتها يف �حلياة 

�لعامة م�شمونا حقيقيا وبعد� �جتماعيا .
�لأول من  نهيان يف  �آل  ز�يييد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أكييد �شاحب  كما 
بدورها  للقيام  �ملييير�أة  متكني  على  عملت  �لييدوليية  �أن   2004 دي�شمرب 
يف خييدميية �ملييجييتييمييع وو�ييشييعييت �لييتيي�ييشييريييعييات و�لييقييو�نييني �لييتييي تييكييفييل لها 
حقوقها �لد�شتورية وتتيح لها فر�شة �مل�شاركة يف �ملوؤ�ش�شات �لت�شريعية 
و�لتنفيذية ومو�قع �تخاذ �لقر�ر مما يوؤهلها للنهو�س مب�شوؤولياتها �إىل 
�إطار �حلفاظ على  جانب �لرجل يف خمتلف ميادين �لعمل �لوطني يف 

هوية جمتمعنا �لإ�شلمية وتقاليده �لعربية �لأ�شيلة.
�إن �ملر�أة حققت تقدما وح�شور� فاعل يف خمتلف �مليادين  وقال �شموه 
�ملحلية و�لعاملية وتعزز دورها يف خدمة �ملجتمع و�رتقت مكانتها لت�شغل 
�رفع �ملنا�شب �لتنفيذية موؤكد� �شموه..  �أننا �شنو��شل �لعمل على نهج 
�لقائد يف توفري كل �لدعم و�مل�شاندة للمر�أة و�إتاحة كل �لفر�س �أمامها 

للم�شاركة يف خمتلف جمالت �لعمل �لوطني .
وثمن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان �مل�شاركة �لإيجابية 
للمر�أة يف �لعمل �لربملاين و�ملمار�شة �لدميقر�طية وقال �شموه يف �فتتاح 
�لدورة �لر�بعة للمجل�س �لوطني �لحتادي يف 21 �أكتوبر 2009..  �إن 
م�شرية �مل�شاركة و�لعمل �لربملاين يف �لمار�ت كانت على �لدو�م م�شرية 
�أن  و�عية نابعة من ظروفنا و�حتياجاتنا وقد ��شتطاعت هذه �لتجربة 
تعطي منوذجا خا�شا يف �ملمار�شة �لدميقر�طية ل �أدل عليه من �مل�شاركة 
�لو��شعة للمر�أة يف ع�شوية �ملجل�س �لوطني �لحتادي ومناق�شاته حيث 
كان مل�شاركتها يف �حلياة �لربملانية م�شمونا حقيقيا وبعد� فعليا كما �أن 
لها  �ملمار�شة  �أ�شباب  كل  توفري  على  وحر�شنا  كفكرة  بامل�شاركة  �إمياننا 
يجعلنا و�ثقني باأن جتربتنا �لربملانية �شتم�شى �إىل �لأمام وتتطور مع 

�لأيام ملا فيه خري �لوطن وم�شلحة �ملو�طنني .
وعرب �شموه عن �رتياحه ملا حققته �ملر�أة من جناحات يف تفعيل �شيا�شات 
متكينها.. وقال �شموه يف �ليوم �لوطني �لثامن و�لثلثني يف �لأول من 
دي�شمرب 2009 �إن ذلك يوؤكد ثقتنا �ملطلقة يف �إمكانياتها كفاعل �أ�شيل 
يف كل جمالت �لعطاء و�لعمل وقد �أثبتت �لتجربة كفاءتها وقدرتها يف 

كل ما تولت من مهام وم�شوؤوليات .
و�أعرب �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يف كلمته يف �لحتفال باليوم �لوطني 
لقد  �شموه..  وقال  بكامل حقوقها..  �مليير�أة  لتمتع  �شعادته  �لأربعني عن 
جعلنا متكني �ملر�أة �أولوية وطنية ملحة وبف�شل هذ� �لتخطيط �ل�شليم 
بكامل  تتمتع  فهي  �مليير�أة  متميز يف جمييال حقوق  �شجل  لدولتنا  �أ�شبح 
�لأبو�ب  �أن  مييوؤكييد�..   متييز  دون  جميعها  �لأن�شطة  ومتييار�ييس  �حلقوق 

جميعا مفتوحة �أمامها لتحقيق �ملزيد من �لتقدم و�لتطور .
�ملركز  �حلكيمة  �ل�شيا�شات  لييهييذه  نتيجة  �لإميييييار�ت  دولييية  تييبييو�أت  وقييد 
�لأول بني دول �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا يف معدلت �مل�شاو�ة بني 
�جلن�شني يف موؤ�شر�ت جودة �لتعليم و�مل�شاهمة �لقت�شادية و�ل�شيا�شية 
للعام  �لييعيياملييي  �لقييتيي�ييشييادي  �مليينييتييدى  لتقرير  وفييقييا  �ل�شحية،  و�لييرعيياييية 
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ال�صيا�صة اخلارجية.. والدبلوما�صية الإن�صانية 
�شيا�شاتها  نهج  ثبات  بف�شل  �ملتحدة  �لعربية  �لإمييييار�ت  دوليية  وتييبييو�أت 
مكانة  �لإن�شانية  �لدبلوما�شية  جمييال  يف  �ل�شخي  وعطائها  �خلارجية 
مرموقة يف �لعامل.. و�أك�شبها ح�شورها �لإيجابي �لفاعل �إقليميا ودوليا 
ومبادر�تها �لعديدة على �شعيد �لدبلوما�شية �لإن�شانية �حرت�م �ملجتمع 

�لدويل.
�آل نهيان رئي�س �لدولة يف  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  و�أكييد �شاحب 
هذ� �ل�شدد.. �أن �ملكانة �ملرموقة و�لحرت�م �لكبري �لذي حتظى به دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �ل�شعيد �خلارجي هو ثمرة �ملبادئ �لثابتة 
ل�شيا�شتنا �خلارجية �لتي و�شع نهجها ومرتكز�تها �لقائد �لو�لد �ل�شيخ 
ز�يد طيب �هلل ثر�ه و�لتي تقوم على �لتز�م �لدولة بانتمائها �خلليجي 
�شد�قتها  د�ئيييرة  وتو�شيع  تعزيز  على  وحر�شها  و�لإ�ييشييلمييي  و�لعربي 
�لدول  �شيادة  �لعامل ومر�عاة ح�شن �جلييو�ر و�حرت�مها  مع جميع دول 
�إىل حل  �لد�خلية و�للجوء  �لتدخل فى �شوؤونها  �أر��شيها وعدم  ووحدة 
و�لقو�نني  �ملتحدة  �لأمم  مبيثاق  و�للتز�م  �ل�شلمية  بالطرق  �لنز�عات 

و�ملو�ثيق �لدولية .
�تبعناه خلل  �لييذي  �لنهج  �شلمة  �لأييييام  �أثبتت  لقد  �ييشييمييوه..   وقييال   
�آخذة  �شيا�شة خارجية متو�زنة  �ملا�شية و�شنظل عليه منتهجني  �لعقود 
�شيا�شة  هييدفييا..  �لييدوليية  ومب�شالح  مبد�أ  وبال�شد�قة  طريقا  بالنفتاح 
�أمنها  وحماية  كيانها  و�شيانة  �لييدوليية  �شيادة  تاأكيد  غايتها  خارجية 
�أو��شر  توثيق  �إىل  �شاعني  و�ييشييركيياء  �أ�ييشييدقيياء  �جليييري�ن  ميين  متخذين 
�لتعاون بالدول �خلليجية و�لعربية و�لإ�شلمية و�لتكتلت �لقت�شادية 
موؤكدين �إمياننا �ملطلق ب�شرورة و�أهمية جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
جاهدين  و�شنعمل  و�لقت�شادية  و�لأمنية  �ل�شيا�شية  وجييدو�ه  �لعربية 
 .. قر�ر�ته  و�لتز�م  منظومته  وتفعيل  م�شريته  دفع  يف  دورنييا  �أد�ء  على 
موؤكد� �شموه.. �ل�شتمر�ر يف بذل �جلهود حتقيقا لبيئة �إقليمية قائمة 
على �ل�شلم و�ل�شتقر�ر و�لثقة �ملتبادلة و�لك�شب �مل�شرتك مقدمني يد 
�لعون لكل �شقيق و�شديق و�قفني �إىل جانب �حلقوق �مل�شروعة للدول 
و�ل�شعوب د�عمني للجهد �لأممي و�لإقليمي ملو�جهة �لإرهاب و�لتطرف 
و�جلهود �لدولية لف�س �لنز�عات و�إخماد بوؤر �لتوتر وحتمل �للتز�مات 

�ملرتتبة عليها و�مل�شاهمة يف تطوير نظام دويل �أكرث عدل و�إن�شافا .
�ل�شيا�شة  نييهيييييان  �آل  ز�ييييد  بيين  �ليي�ييشيييييخ خليفة  �ليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  ووظيييف 
�خلارجية لتكون �أحد �لأذرع �لرئي�شية للعمل �لإن�شاين وقال �شموه يف 
هذ� �خل�شو�س.. �إن �لدبلوما�شية �لإن�شانية هي �أحد �لأعمدة �لرئي�شية 
ل�شيا�شتنا �خلارجية و�إن دولتنا �شت�شتمر يف �ل�شطلع بدورها �ملحوري 
ند�ء�ت  وتلبية  و�لكو�رث  �لأزمييات  ملو�جهة  �لدولية  م�شاندة �جلهود  يف 
�ل�شتثمار�ت  تقدمي  يف  يحتذى  عامليا  منوذجا  ت�شتمر  و�أن  �ل�شتغاثة 
�قت�شاديا  لها منو�  �لنامية مبا يحقق  للدول  �ملي�شرة  و�لقرو�س  و�ملنح 
فر�س  ميين  �ملييزيييد  لأبيينييائييهييا  وي�شمن  �ل�ييشييتييقيير�ر  لها  ويييوفيير  م�شتد�ما 
�لعمل .. موؤكد� حر�شه على حتويل �لعمل �خلريي �لإمار�تي �إىل عمل 

موؤ�ش�شي يكون له طابع �ل�شتد�مة.
وقال �شموه ..  ومن منطلق م�شوؤوليتنا ومتابعتنا للأو�شاع �لإن�شانية 
�ل�شعبة يف �لعديد من مناطق �لعامل فاإن �ملبادر�ت �لإمار�تية يف جمال 

مكونا  �نت�شارها  ونطاق  لتعددها  �أ�شبحت  �خلييريي  �لعمل 
�أ�شا�شيا من مكونات عملنا �خلارجي.. فاإىل جانب مبادر�ت 

قيم الحتاد ومبادئه �ستظل هاديا ونربا�سا لكل الأجيال وم�سروعا لنه�سة وطنية م�ستدامة 

�سحيفة عكاظ ال�سعودية ت�سيد بفوز دبي با�ست�سافة اإك�سبوخريية ال�سارقة تنفذ م�سروع - من الإمارات اإىل اأهل الإمارات - مبنا�سبة اليوم الوطني
•• الريا�ض-وام: 

�أ�شادت �شحيفة عكاظ �ل�شعودية �م�س بفوز دبي باإ�شت�شافة معر�س �إك�شبو 2020 ودعت للإ�شتفادة من جتربتها 
لتطوير كل مدن �خلليج. وقال �لكاتب خلف �حلربي يف مقال ن�شرته �ل�شحيفة �م�س بعنو�ن �إك�شبو دبي ومهرجان 
�حللطمة �إن �أغلب �خلليجيني فرحو� لفوز دبي بتنظيم �أك�شبو 2020 فنحن جميعا يف هذ� �خلليج �أخوة و�أبناء 
عمومة وجري�ن تعودنا منذ �لقدم �أن نتقا�شم �لأفر�ح و�لأحز�ن و�ملكا�شب و�خل�شائر.. م�شري� �ىل �أن فوز دبي ت�شبب 
يف تن�شيط مفاجئ لذ�كرة كل من عرف دبي قبل ربع قرن وي�شاهدها �ليوم ليقي�س حجم �لقفزة �لتي حققتها هذه 
�ملدينة �خلليجية لت�شبح و�حدة من �أيقونات ع�شر �لعوملة. و�أ�شاف �إن �ملفيد من فوز دبي بتنظيم �أك�شبو 2020 
هو �أن يتعلم �جلميع يف �خلليج من جتربتها يف كل �ملجالت و�أن نحاول �أن نكت�شف من خللها كيف ميكن حتقيق 
�أن تطور كل مدينة يف �ملنطقة يفيد �ملدن ويزيد من فر�س �زدهارها وجتارب دبي يف  ما يجب حتقيقه. و�أو�شح 
ينعك�س  �لهام�شية  �لأمييور  �لنا�س حتى يف  ت�شهيل حياة  �أن  نعرف  كي  لنا  ملهمة  تكون  قد  �لكبرية  قبل  �ل�شغرية 

بال�شرورة على �لقت�شاد و�زدهار �لقت�شاد هو �شر تقدم كل بلد و��شتقر�ره. 

غذ�ئية رئي�شية من قوت �أهل �لبلد و�أن هذه �لقو�فل ت�شل 
�أ�شرة   200 هيينيياك  �أن  وذكييير  منازلها.  يف  �لأ�ييشيير  هييذه  �إىل 
دبا  مدينة  يف  �لتوزيع  مت  حيث  �مل�شروع  هييذ�  من  ��شتفادت 
�حل�شن ويف قرية وم و�حلييله و�شد �لب�شرية و و�دي �شنا 
. �شارك يف �لتوزيع عبد�هلل بن خادم �ملدير �لتنفيذي وعلي 
فرع  مدير  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل�شلمي  حممد 
دبا �حل�شن ونا�شر م�شعود مدير فرع كلباء وح�شن �شعيد 
�لنقبي نائب مدير فرع �جلمعية بخورفكان وح�شن �شالح 
�حلمادي  وعييبييد�هلل  �لإد�ريييية  �ل�شوؤون  ق�شم  رئي�س  علي  �آل 

رئي�س ق�شم �لعلقات �لعامة و�لإعلم. 

�شاحب  و�إىل  �هلل  رعيياه  دبييي  �ليييوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة و�إىل �إخو�نهم ��شحاب �ل�شمو 
�لعهود  �أولياء  و�إىل  �لإمييارت  حكام  �لعلى  �ملجل�س  �ع�شاء 
�خلريية  �ل�شارقة  جمعية  �أن  وقييال  �لإمييييار�ت.  �شعب  و�إىل 
ولكن  �لوطني  باليوم  �لدولة  �حتفالت  يف  �مل�شاركة  �أر�دت 
على طريقتها �خلريية فلم جتد �أف�شل من �إدخال �لفرحة 
و�ل�شرور على قلوب �لأ�شر �لقاطنة يف �ملناطق �جلبلية حيث 
�ختارت هذ� �لعام مدينة دبا �حل�شن و�لقرى �ملجاورة لها. 
مو�د  توزيع  عن  عبارة  هي  �خلري  قو�فل  فكرة  �أن  و�أ�شاف 

•• ال�صارقة-وام:

نييفييذت جمعية �ليي�ييشييارقيية �خلييريييية ميي�ييشييروع قييو�فييل �خلري 
حتت �شعار - من �لإمييار�ت �إىل �أهل �لإمييار�ت - تز�منا مع 
ورفع  و�لأربعني.  �لثاين  �لوطني  باليوم  �لدولة  �حتفالت 
عبد�هلل �شلطان بن خادم ع�شو جمل�س �إد�رة جمعية �ل�شارقة 
�آيات  �أ�شمى  �ملنا�شبة  بهذه  �لتنفيذي  ومييديييرهييا  �خلييريييية 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إىل �أخيه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

يتبع
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اأخبـار الإمـارات

�لإغاثة �لعاجلة للتخفيف عن �ملنكوبني من �شحايا �لكو�رث �لطبيعية 
و�حلو�دث �ملاأ�شاوية و�لأزمات �لطارئة عملنا على حتويل �لعمل �خلريي 
وطابع  �لفعالية  �لعمل  لهذ�  يكون  حتى  موؤ�ش�شي  عمل  �إىل  �لإمييار�تييي 

�ل�شتد�مة .
و�أكد �شموه �ل�شر�كة �ملتميزة لدولة �لإمار�ت مع �لعامل يف جمال �لعمل 
�لدولية  م�شوؤولياتها  �شياق  ويف  �لإميييار�ت  دوليية  �إن  وقييال..  �لإن�شاين.. 
ت�شعى ب�شكل دوؤوب لتعزيز وتن�شيق بر�مج �لإغاثة و�مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
�لدولية  �جلهود  يف  م�شاهماتها  عن  ف�شل  �لنامية  للدول  و�لإمنائية 
�لأزمييييات و�لييكييو�رث وتلبية  �ل�شلم و�إعييييادة �لإعييمييار ومييو�جييهيية  حلفظ 
�شيانة  �شمان  يف  �ملتميزة  �شر�كتها  يييوؤكييد  مييا  وهييو  �ل�شتغاثة  نيييد�ء�ت 
�لأمم  �أن�شطة  خمتلف  يف  �لفاعل  و�إ�شهامها  �لدوليني  و�لأمييين  �ل�شلم 
قيمتها  بلغت  م�شاعد�ت  مقدمة  �ملتخ�ش�شة  وكالتها  وبر�مج  �ملتحدة 
مليار�ت �لييدولر�ت . و�أعييرب �لأمييني �لعام للأمم �ملتحدة بان كي مون 
�آل نهيان وزير �خلارجية يف  خلل لقائه �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
28 �شبتمرب 2012 يف نيويورك عن تقديره و�ملنظمة �لدولية للجهود 
و�لدور �ملهم �لذي تقوم به دولة �لإمار�ت يف جمالت دعم عمل و�أن�شطة 

�لأمم �ملتحدة و�ملجتمع �لدويل مبا فيها �ملجالت �لإن�شانية.
وقال �إنه ياأمل يف �أن يتو��شل هذ� �لدور �لإمار�تي وم�شاهماته ل�شيما 
يف جمالت دعم بر�مج وخطط �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �لتي تقودها �لأمم 

�ملتحدة يف �ملناطق �ملنكوبة.
 18 يف  �للجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة  لييلأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  و�أ�ييشييارت 
�أبريل 2012 بالدور �لإن�شاين �لر�ئع لدولة �لإمار�ت يف حت�شني �حلياة 

و�شون �لكر�مة �لإن�شانية حول �لعامل.
مبادر�ت  باملفو�شية  �حلماية  م�شوؤولة  كييادوكييوي  �شي  �ل�شيدة  وثمنت 
وو�شفتها  �لإنيي�ييشيياين  �لعمل  جمييال  يف  �لييكييبييرية  و�إ�شهاماتها  �لإمييييار�ت 
باجلريئة و�لنبيلة.. وقالت �إن �لإمار�ت تتبو�أ مر�كز متقدمة يف �لعمل 

�لإن�شاين على �مل�شتوى �لدويل.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لإميييار�ت  دوليية  �أن  �ملتحدة  �لأمم  و�أكييدت 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة ت�شاهم بقوة يف حتقيق �لأهد�ف 

�لإمنائية للألفية �جلديدة عرب م�شاريعها �لتنموية حول �لعامل.
�لدولية  للمنظمة  �لعام  �لأمييني  ممثل  �شروع  �لي�شار  �لدكتورة  وقالت 
يف �لإمييار�ت يف 30 �شبتمرب 2010 �إن �لإمييار�ت ت�شطلع بدور حيوي 
�لنامية  �لييدول  �ملعاناة و�شون �لكر�مة �لإن�شانية يف  يف �حلد من وطيياأة 
�لدولة حاليا يف  تبذلها  �لتي  �لإن�شانية  للجهود  تقديرها  و�أعربت عن 
باك�شتان لدرء �ملخاطر �لناجمة عن كارثة �لفي�شانات وحماية �ملنكوبني 

من تد�عياتها �ملاأ�شاوية.
وقد تبو�أت دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال �ملرتبة �ل�شاد�شة ع�شرة عامليا من 
بني �لدول �ملانحة �لأكرث عطاء و�شخاء يف جمال �مل�شاعد�ت �خلارجية 
وفقا لت�شنيف جلنة �مل�شاعد�ت �لإغاثية �لتابعة ملنظمة �لتعاون و�لتنمية 
دولة  �لتي قدمتها  �مل�شاعد�ت �خلارجية  بلغ حجم  2013. وقد  للعام 
�لإمار�ت منذ قيامها يف �لثاين من دي�شمرب 1971 وحتى �لعام 2012 
�أكرث من 70.166 مليار دولر لنحو 137 دولة يف قار�ت �لعامل كافة 
يف  ريييادة  تييرد.  ل  منح  �أو  مي�شرة  وقييرو�ييس  �إن�شانية  م�شاعد�ت  �شكل  يف 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ويعد �شاحب  �لإن�شاين  �لعمل 
رئي�س �لدولة من �لرو�د يف �لعمل �لإن�شاين و�لعطاء �ل�شخي يف �شاحاته 
من خلل مبادر�ته �لعديدة �ملتلحقة يف كل ميادين وجمالت �لعمل 
ويوؤمن  �لعامل..  �متد�د  وعلى  �لد�خل  �شعيد  على  و�لإن�شاين  �خلريي 
�شموه باأن �لعمل �لإن�شاين م�شئولية �أخلقية وو�جب يج�شد �لتعا�شد 

و�لتاآزر بني �ل�شعوب و�لأمم.
و�أن�شاأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان �نطلقا من هذه 
للأعمال  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  موؤ�ش�شة خليفة    2007 �لعام  �لييروؤييية يف 
�مل�شتوى  على  �لإن�شانية  خلدمة  ر�ئييدة  عييون  منظمة  لتكون  �لإن�شانية 
�لعاملي عد� �ملبادر�ت �ل�شخ�شية �لر�ئدة و�ملنح �لتي �أعلنها �شموه لدعم 
وت�شمنت  فيها..  �خلدمات  مر�فق  وتعزيز  �لنامية  �لييدول  �قت�شاديات 
رعاية  ودور  و�مل�شاجد  و�جلامعات  و�ملييد�ر�ييس  و�مليير�كييز  �مل�شت�شفيات  بناء 
و�لبنية  و�لكهرباء  �ملياه  وم�شاريع  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �لأيتام 
�لأ�شا�شية و�لتطوير و�لتي مت �إجناز �لعديد منها ويجري �لعمل حاليا 
�لييدول من بينها �شلطنة عمان  �لع�شر�ت من  يف بع�شها �لآخيير و�شملت 
و�لبحرين وم�شر و�ملغرب وفل�شطني وجيبوتي و�شوريا ولبنان و�ليمن 
و�أفغان�شتان  وباك�شتان  وكاز�خ�شتان  و�ل�شنغال  و�شي�شيل  و�ل�شومال 
وهاييتي  �ملتحدة  و�ململكة  �لأمريكية  �ملتحدة  و�لييوليييات  و�إندوني�شيا 
على  �ليييدول  ميين  وغييريهييا  و�لفليبني  و�ليي�ييشييني  وتركمان�شتان  وفيتنام 
�لييعييام لوكالة غييوث وت�شغيل  �لييعييامل. و�أكيييد بيرت فييورد �ملفو�س  �مييتييد�د 
 14 �ملييتييحييدة  �لأونييييييرو�  يف  ليييلأمم  �لييتييابييعيية  �لييلجييئييني �لفل�شطينيني 
�أغ�شط�س 2012 �أن موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان �لإن�شانية و�حدة 
من �أكرث مقدمي �لدعم للوكالة يف �ملنطقة و�أنها تعد �لد�عم �حلقيقي 
�لتي  �لإن�شانية  �ملييبييادر�ت  خييلل  ميين  غييزة  يف  �لفل�شطينيني  للجئني 
تتبناها مل�شاعدتهم على جتاوز �ملحن �لتي يعانون منها م�شرية �إىل �أنها 

نفذت بال�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شة عدد� من �مل�شاريع �لإن�شانية �حليوية.
يف  �لنوعية  مب�شاعد�تها  �لو�شول  من  حد�ثتها  على  �ملوؤ�ش�شة  ومتكنت 
دولة   70 نحو  �إىل  و�خلييريييية  و�لتنموية  �لإن�شانية  �لإغيياثيية  جمييالت 
حول �لعامل. و�أ�شاد �ملفو�س �لعام لوكالة �لأمم �ملتحدة لإغاثة وت�شغيل 
�للجئني �لفل�شطينيني  �لأونرو� كذلك باملبادر�ت و�مل�شاريع �لإن�شانية 
�لتي تقوم بها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�شكل عام وموؤ�ش�شة خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية ب�شكل خا�س على �ل�شاحة �لإن�شانية 
�ملحلية و�لإقليمية و�لدولية وخا�شة جهودها يف مكافحة �لفقر و�جلوع 
و�لإغاثات �لطارئة وتنمية �ملجتمعات �ل�شعيفة �لتي تو�جه �لكثري من 
�أ�شبحت  �ملوؤ�ش�شة  �إن  وقييال  و�ل�شحة.  �لتعليم  �أهمها  وميين  �لتحديات 
�لإن�شانية  م�شاريعها  بف�شل  �لإن�شاين  �لعطاء  �شاحات  يف  بييارز�  معلما 

�ملتميزة . 

اإ�صادات دولية
وقد ثمنت �لعديد من �ملنظمات �لدولية �ملعنية بالعمل �لإن�شاين �ملبادر�ت 
�أمر بتنفيذها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن  �لإن�شانية �لر�ئدة �لتي 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل خلل �لعامني �لأخريين خا�شة 
تلك �ملتعلقة بدعم وم�شاندة �لأ�شقاء و�لأخوة يف �ليمن و�شوريا وم�شر 
ل�شئون  �ل�شامية  �ملفو�شية  وثمنت  وباك�شتان.  و�ل�شومال  وفل�شطني 
�آل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �لأردن مبادر�ت �شاحب  �للجئني يف 
نهيان و�مل�شاعد�ت �لتي قدمتها دولة �لإمار�ت لدعم وم�شاندة �للجئني 

�ل�شوريني يف �لأردن.
�لإميييار�ت تعترب  �إن دوليية  �لأردن  �ملنظمة يف  �أنيييدرو هاربر ممثل   وقييال 
منوذجا للدعم �لإن�شاين و�لإغاثي للجئني �ل�شوريني مو�شحا �أن دولة 
�لإمار�ت قدمت حتى منت�شف يناير 2013 نحو 25 مليون دولر من 
�ملعي�شية  و�لحتياجات  �ملتطلبات  �شتى  ل�شد  و�إن�شانية  �إغاثية  معونات 

�متدت  و�لإن�شانية جمعاء حيث  ملا قدمه لوطنه  تتويجا  بهذه �جلائزة 
�أياديه �لبي�شاء �إىل �أق�شى بقاع �لأر�س.. وكان ل�شموه ب�شمات و��شحة 
وجلية يف م�شرية �لعمل �خلريي و�لإن�شاين يف عاملنا �لعربي و�لإ�شلمي. 
وقدم �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم ب�شفته رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لدرع  للجائزة  �لأعلى  و�لرئي�س  �لطفولة  ورعاية  لعلج  ر��شد  مركز 
�لتكرميية ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة وكذلك وثيقة �لعهد و�لولء 
و�لوفاء �لتي كان مركز ر��شد قد �أعلن عنها يف يونيو 2011 موقعة من 
�ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �لإن�شانية و�خلريية يف �لدولة خا�شة تلك �لتي تعنى 
بالطفولة وذوي �لإعاقة. كما �أهدى �شموه �لن�شخة �لأوىل �لفاخرة من 
كتاب  خليفة بن ز�يد.. هكذ� يكون �لعطاء و�لذي يقع يف 300 �شفحة 

باللغتني �لعربية و�لإجنليزية. مكافحة �لإرهاب.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �شمن 
نبذة  �أكرث من منا�شبة وحمفل  �ل�شيا�شة �خلارجية يف  بثو�بت  �لتز�مه 
للإرهاب بجميع �شوره و�أ�شكاله و�أيا كانت مربر�ته ودو�فعه وو�شائله. 
ودعا �شموه �إىل �أهمية ت�شافر �جلهود �لدولية و�لإقليمية ملو�جهة هذه 
باأي  ربطها  وعييدم  م�شبباتها  على  و�لق�شاء  و�جتثاثها  �خلطرية  �لآفيية 
ثقافة �أو دين. وقال �شموه يف كلمته يف �ليوم �لوطني �لثالث و�لثلثني 
يف �لأول من دي�شمرب 2004.. �أننا ندعو لعامل ي�شوده �لعدل و�لإن�شاف 
تو�جه  �لتي  �مل�شكلت  مو�جهة  يف  �لفاعل  و�لت�شامن  �مل�شوؤولية  وروح 
�لب�شرية غري �أن �لت�شدي للإرهاب ينبغي �أل يغم�س �أعني �لعامل عن 
ق�شايا �أكرث خطر� و�إحلاحا كالفقر و�جلوع و�ملر�س و�جلهل و�حلروب 
و�لف�شاد و�لقمع و�لحتلل و�لظلم �لجتماعي و�ملو�جهة �حلا�شمة ملثل 
فتلك هي  ود�ئييمييا  قائما  �لإرهييياب خطر�  ي�شتمر  �لق�شايا حتى ل  هييذه 

�أ�شباب وجوده و�لبيئة �ل�شاحلة لنموه و�زدهاره و�نت�شاره .
�ملجتمع  و�لييتييعيياون مييع  للتن�شيق  �لإمييكييانيييييات  كييل  �لييتييز�مييه بو�شع  و�أكيييد 
�لدويل من �أجل �لت�شدي للإرهاب. وقال..  �إننا جندد �أد�نتنا ورف�شنا 
كل  تتنافى مع  لأنها جميعا  و�لإرهيياب  و�لكر�هية  �لتع�شب  �أ�شكال  لكل 
�إمكانياتنا  كل  ون�شع  و�لإن�شانية  �ل�شماوية  و�لأدييييان  و�لقيم  �لأ�ش�س 
للإرهاب  �لت�شدي  �أجييل  ميين  �ليييدويل  �ملجتمع  مييع  و�لييتييعيياون  للتن�شيق 
مهما كان م�شدره و�أ�شبابه وموقعه وقد �أ�شدرنا �أخري� قانون مكافحة 
�جلر�ئم �لإرهابية �لذي يت�شمن عقوبات ر�دعة �شد مرتكبي �جلر�ئم 
�لإرهابية �لتي توقع �لرعب بني �لنا�س وتروعهم فى �أمنهم و��شتقر�رهم 

وحياتهم .
عدم  �إىل  �ليييدويل  �ملجتمع   2010 دي�شمرب  ميين  �لأول  يف  �شموه  ودعييا 
�إد�نتنا للإرهاب  �إننا ومع  �لربط بني �لإرهاب و�لإ�شلم. وقال �شموه.. 
د�عني  �لإ�شلم  تنامي ظاهرة كر�هية  قلقنا من  �أ�شكاله نعرب عن  بكل 
�ملجتمع �لدويل �إىل بذل �جلهد للحيلولة دون ��شتمر�ر �لإ�شاءة للدين 
يف  �شموه  و�أ�ييشيياد   . �مل�شلمة  �لأقليات  نحو  �لكر�هية  �إثييارة  �أو  �لإ�شلمي 
كلمته يف �ليوم �لوطني �ل�شابع و�لثلثني يف �لأول من دي�شمرب 2008 
مبا �أجنزه �لتعاون �لدويل على �شعيد حماربة �لإرهاب وجتفيف منابعه 
��شتمر�ر هذ� �جلهد وتطويره  نعتقد ب�شرورة  نييز�ل  �أننا ل  �إل  وقييال.. 
حل  على  �لعمل  خييلل  من  بل  فقط  و�لأمنية  �لع�شكرية  بالو�شائل  ل 
وجمموعات  فئات  ل�شتغلل  عر�شة  تبقى  ل  حتى  �ملتفجرة  �لق�شايا 

�إرهابية حتقيقا لأجند�ت خا�شة.
�لأمن  تنعم مب�شتوى من  �لإميييار�ت و�حلمد هلل  دوليية  �أن  �شموه  و�أكييد   
ل�شحيفة   وقييال يف حديث  �لأخيييرى..  �لييدول  عليه  تغبطها  و�ل�شتقر�ر 
�حلياة يف 28 يونيو 2008 �إن هذ� �لأميين ل يتحقق بفعل ما نتخذه 
�أمنية فقط بل بتوفري �شبل �لعي�س و�لك�شب  من �حتياطات و�إجيير�ء�ت 
�ليي�ييشييريييف يف �أجييييو�ء ميين �لحييييرت�م لييكييل ميين يعي�س عييلييى هيييذه �لأر�يييس 
بحيث ت�شبح بيئة �لإمار�ت بيئة طاردة لكل من يحاول �أن يعبث باأمنها 

و��شتقر�رها �أو يحاول �لعتد�ء على حرماتها. 
�لعام  �آل نهيان قد دعا يف  ز�يييد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  وكييان �شاحب 
2006 �إىل تنظيم موؤمتر دويل ترعاه �لأمم �ملتحدة يهدف �إىل تعزيز 
رف�شه  �شموه  موؤكد�  �لت�شامح  قو�عد  و�إر�ييشيياء  �حل�شار�ت  بني  �لتفاهم 
بييالإ�ييشييلم. نهج  ملييحيياولت �لتييهييامييات �لباطلة و�إليي�ييشيياق تهمة �لإرهييياب 
�آل  ز�يييد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ويوؤمن  و�لعييتييد�ل  �لت�شامح 
�لت�شامح و�لعتد�ل و�لتعاي�س  �إميانا ر��شخا بقيم  �لدولة  نهيان رئي�س 
�لثقايف و�حل�شاري ونبذ عو�مل �لفرقة و�لتع�شب بني �ل�شعوب مما جعل 
من جمتمع دولة �لإمار�ت منوذجا ر�ئد� لل�شماحة و�لتعاي�س �لإن�شاين 
�لتي  �شموه يف كلمته  �لآخرين وثقافاتهم. ودعا  و�حييرت�م قيم وعقائد 
�ملجال�س  �حتييياد  ملييوؤمتيير  �لثانية  �ل�شتثنائية  �ليييدورة  �فتتاح  يف  وجهها 
�لربملانية لدول منظمة �لتعاون �لإ�شلمي و�لتي عقدت يف 19 نوفمرب 
�لتهديد�ت  مو�جهة  �إىل  �لإ�شلمية  �ل�شعوب  ممثلي  باأبوظبي   2011
و�لتحديات �ملتعددة �لتي تو�جه �لأمة �لإ�شلمية. وقال �شموه .. �إن �أمتنا 
وبالتع�شب  تارة  بالإرهاب  و�لطغيان  �ل�شر  قوى  ت�شتهدفها  �لإ�شلمية 
�لأعمى و�لغلو�ء يف �لدين تارة �أخرى مما يوؤكد �أهمية دوركم كممثلني 
ل�شعوب �لأمة �لإ�شلمية يف بر�مج حو�ر �حل�شار�ت و�أهمية تنوير �لر�أي 
�لعام �لإ�شلمي ب�شحيح �لدين و�شريعته �ل�شمحة �ملعتدلة.. �إن �لعمل 
�لربملاين �لإ�شلمي يو�جه �ليوم حتديات متنامية ومتغري�ت مت�شارعة 
بييهييا ومب�شتوى  �مليينييوط  �مليي�ييشييوؤوليييييات  قيييدر  عييلييى  يييكييون  �أن  ميينييه  تتطلب 
�إل من خلل  ذلك  يتاأتي  ولن  �ملرجو حتقيقها  و�لطموحات  �لتوقعات 

ملييوقييع �ملخيم  �إىل عيي�ييشييرة مييليييني دولر  �إ�ييشييافيية  �ليي�ييشييوريييني  لييلجييئييني 
�خلدمات  يوفر  متنقل  م�شت�شفى  و�إقيياميية  �لفهود  مريجيب  �جلييديييد  
و�لرعاية �ل�شحية للجئني �ل�شوريني كافة. كما تربعت دولة �لإمار�ت 
يف �ملوؤمتر �لدويل للمانحني لدعم �لأو�شاع �لإن�شانية يف �شوريا و�لذي 

عقد يف 3 يناير 2013 بالكويت مببلغ 300 مليون دولر �أمريكي.
و�أكيييييد بيييييرت فييييورد �ملييفييو�ييس �ليييعيييام لييوكيياليية غيييوث وتيي�ييشييغيييييل �للجئني 
�أن   2012 �أغ�شط�س   14 يف  �ملييتييحييدة  ليييلأمم  �لتابعة  �لفل�شطينيني 
�أكييرث مقدمي  �لإن�شانية و�حييدة من  �آل نهيان  ز�يييد  موؤ�ش�شة خليفة بن 
�ليييدعيييم لييلييوكيياليية يف �مليينييطييقيية و�أنيييهيييا تييعييد �ليييد�عيييم �حلييقيييييقييي للجئني 
تتبناها  �لييتييي  �لإنيي�ييشييانييييية  �مليييبيييادر�ت  خيييلل  ميين  غيييزة  يف  �لفل�شطينيني 
�أنها نفذت  �إىل  �لتي يعانون منها م�شرية  مل�شاعدتهم على جتاوز �ملحن 
بال�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شة عدد� كبري� من �مل�شاريع �لإن�شانية �حليوية. و�أ�شاد 
جريت كابلريي ممثل �شندوق �لأمم �ملتحدة للطفولة  �ليوني�شيف يف 
�لأو�شاع  دعييم  �لإميييار�ت يف  دوليية  بجهود   2012 يوليو   15 يف  �ليمن 
�ليمنية  �ل�شاحة  �لإمييار�ت على  �أن مبادر�ت  �ليمن موؤكد�  �لإن�شانية يف 
�لغذ�ء  �لناجمة عن نق�س  �ملعاناة  �لر�مية لتخفيف حدة  �مل�شاعي  تعزز 
بقوة  وت�شهم  �ملحافظات  خمتلف  يف  �ليمنيني  �أو�ييشيياع  على  وتد�عياته 
لني  �أ�ييشييادت  كما  �ليمن.  يف  بالطفولة  �ملحدقة  خا�شة  �ملخاطر،  درء  يف 
يف  �لإن�شانية  �ل�شوؤون  لتن�شيق  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  مديرة  هي�شتيغ�س 
�إ�شلم �أباد يف 12 مايو 2012 مببادر�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�إطلق  خلل  من  �لكبرية  �لإن�شانية  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن 
�مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان وتخفيف معاناة �ل�شعب �لباك�شتاين 
�لباك�شتانية  و�لقرى  �لأقاليم  يف  خا�شة  �لإن�شانية  ظروفهم  وحت�شني 
�ل�شدد  هييذ�  يف  �لإميييار�ت  جتربة  �إن  وقالت  للفي�شانات.  تعر�شت  �لتي 
تعترب ر�ئدة ومتميزة و�إن �ملبادر�ت �لنبيلة و�جلريئة �لتي ي�شطلع بها 
�مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان قد جنحت يف فرتة ق�شرية يف ت�شليم 
وت�شييد  و�ل�شحة  �ملياه  و�ملد�ر�س وم�شاريع  �لتنموية  �مل�شاريع  عدد من 
باإقليم خيرب بختون �خو� على  �آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  ج�شر 

نهر �شو�ت.
وقد �أجنزت �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة �أبناء �ل�شعب �لباك�شتاين منذ 
�نطلقته مببادرة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان يف 
مطلع �لعام 2011 وحتى نهاية دي�شمرب 2012 نحو 106 م�شاريع 
127 م�شروعا يجري �لعمل على تنفيذها بتكلفة بلغت �أكرث  من بني 
من 113 مليون دولر و�شملت عدد� من �مل�شاريع �لتنموية �مل�شتد�مة يف 
قطاعات �لتعليم و�لطرق و�جل�شور و�لنقل و�ملياه وغريها من �مل�شاريع 
�حليوية. وبد�أت �إد�رة �مل�شروع �إ�شافة �إىل ذلك وبتوجيهات من �شاحب 
2013 بتنفيذ  �أكتوبر   28 �آل نهيان يف  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

21 م�شروعا جديد� بتكلفة 184 مليونا و200 �ألف دولر �أمريكي.
و�شملت مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �إطلق وتنفيذ عدد من 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  منها  �لعامل  �متد�د  على  �حليوية  �لإن�شانية  �مل�شاريع 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان �لتخ�ش�شي للأمومة و�لطفولة يف جمهورية 
�لتخ�ش�شي  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  خليفة  �ل�شيخ  وم�شت�شفى  كاز�خ�شتان 
بالد�ر �لبي�شاء باململكة �ملغربية وم�شت�شفى مركزي يف جزيرة �شقطرى 
�ل�شرت�كية  �ليمنية وعيادة �شحية يف جمهورية فيتنام  يف �جلمهورية 
بالقاهرة  �لدمرد��س  مب�شت�شفى  �لدقيقة  للجر�حات  عمليات  وغرفة 
ز�يد  بيين  خليفة  موؤ�ش�شة  تنفذه  �ليييذي  �لييغييذ�ئييي  �لتح�شني  وميي�ييشييروع 
يف  �لعاملية  جييني  موؤ�ش�شة  مييع  بالتعاون  �لإن�شانية  للأعمال  نهيان  �آل 
15 مليون �أفغاين هم ن�شف �شكان �لبلد  �أفغان�شتان و�لذي ي�شتهدف 
ومركز �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان للتعليم �ملهني بال�شنغال ومركز 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان للتمري�س يف �ملالديف ومدر�شة �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان يف منطقة بيت لهيا �شمال قطاع غزة ومركز �ل�شيخ 
خليفة للتعليم �ملهني يف �شيد� للبنات وم�شجد �ل�شيخ ز�يد يف �أفغان�شتان 
�شمن م�شاريع �إعادة �إعمارها وم�شجد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
10 مييليييني دولر يف حملته  كييارتيير مببلغ  �كيي�ييشييفييورد ودعيييم مييركييز  يف 
ل�شتئ�شال ما تبقى من حالت مر�س دودة غينيا على م�شتوى �لعامل 
بحلول �لعام 2015 عد� �مل�شاعد�ت �لإغاثية و�لإن�شانية �لعاجلة �لتي 
بلد� يف   70 �لكو�رث �لطبيعية يف نحو  قدمها �شموه للمت�شررين من 
�لعامل من بينها باك�شتان و�إندوني�شيا وتركيا و�لفلبني و�شحايا �لنز�عات 
يف  �لروهينجيا  �لأقلية  وم�شلمي  وليبيا  و�شوريا  �ل�شومال  يف  �مل�شلحة 

ميامنار. 
2013 بتوجيهات من �شاحب  10 نوفمرب  و�أعلنت دولة �لإمييار�ت يف 
وبر�مج  م�شاريع  تنفيذ  عيين  نهيان  �آل  ز�يييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�إغاثية عاجلة بقيمة 10 مليني دولر للفلبني مل�شاعدتها يف مو�جهة 
�ل�شعب  مييعييانيياة  �إعيي�ييشييار  هييايييان و�لتخفيف ميين  �لييتييي خلفها  �لأ�ييشيير�ر 

�لفلبيني �ل�شديق.
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وت�شلم 
للعام  �لإن�شانية  لل�شخ�شية  ر��شد  �ل�شيخ  2011 جائزة  دي�شمرب   2 يف 
2011/2010 �لتي حاز عليها �شموه بعد �أن ر�شحته �ملنظمات و�ملدن 
�لإن�شانية و�خلريية يف �لعاملني �لعربي و�لإ�شلمي و�لعديد من �ملنظمات 
و�ملوؤ�ش�شات �لدولية �لتي ر�أت يف �شموه منوذجا عامليا يحتذى يف �خلري 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  فوز  وياأتي  جمعاء.  للإن�شانية  و�لعطاء 

�إىل وقائع..  �ملوؤ�ش�شات وترجمة �لأهد�ف  �أد�ء  تطوير �لآليات وحت�شني 
�لثقافات وما مل نطور  �مل�شالح متعدد  نعي�س يف عامل مت�شابك  فنحن 
من و�شائلنا فاإننا �شنعجز عن حماية م�شاحلنا و�لدفاع عنها ومو�جهة 
من يحاول �لنيل منها �أو �لتطاول عليها . و�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان وزير �شئون �لرئا�شة لدى لقائه �لقا�شي �لدكتور عبا�س 
6 مار�س  �مل�شيحي يف  �لفريق �لعربي للحو�ر �لإ�شلمي  �حللبي رئي�س 
2012 باأبوظبي �لدور �لر�ئد لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة برئا�شة 
�آل نهيان رئي�س �لدولة و�إخو�نه  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �شاحب �ل�شمو 
�أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإمييار�ت يف ن�شر ثقافة �لتعاي�س �ل�شلمي و�إعلء 
قيم �لت�شامح و�لعدل و�مل�شاو�ة و�حرت�م �لعقائد و�لأديان جلميع �أجنا�س 
�لب�شر و�لتم�شك بنهج �ملحبة و�خلري �لذي �إتبعه �ملغفور به �ل�شيخ ز�يد 

بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
�مل�شيحي عن  �لإ�شلمي  للحو�ر  �لعربي  �لفريق  رئي�س  من جانبه عرب 
تقديره ملا تقوم به دوليية �لإمييار�ت من دور يف دفع �حلييو�ر بني خمتلف 
�أن �عتماد �حلو�ر و�لنفتاح على �لآخر يعزز  �لثقافات و�لأديييان موؤكد� 

�ل�شتقر�ر وي�شمن �لأمن. 
�أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر  و�أ�شاد ف�شيلة �لأمام �لأكرب �ل�شيخ �لدكتور 
دولة  بتجربة  بالقاهرة   2012 مار�س   10 يف  ت�شريحات  يف  �ل�شريف 
�آل نهيان رئي�س  �لإمييار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
دولة  �حت�شان  �أن  �إىل  لفتا  و�ل�ييشييتييقيير�ر.  و�ل�شلم  �لعي�س  يف  �لييدوليية 
وعدة  و�شديقة  و�إ�شلمية  عربية  جن�شية   190 من  لأكييرث  �لإميييار�ت 
عقائد وديانات يف وطن و�حد موؤ�شر�ت �إيجابية لبد من �لوقوف عندها 
وقفة �إجلل و�حرت�م وتقدير . وقال ف�شيلته �إن وجود جمموعة كبرية 
�شاحات  تخدم  �لتي  و�لإ�شلمية  و�لإن�شانية  �خلييريييية  �جلمعيات  ميين 
�خلري و�لإن�شانية بتجرد وم�شد�قية و�شفافية تاأكيد �شريح على تبوء 
�لإمار�ت �شد�رة �لدول �لد�عمة و�لر�عية و�ملعززة مل�شرية �ل�شلم �لعاملي 
و�لتعاي�س �ل�شلمي. وقدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة دعما للأزهر �ل�شريف بقيمة 155 مليون درهم لتمويل 
�شموه  من  و�عييتييز�ز�  تقدير�  وذلييك  ينفذها  �لتي  و�لييرب�مييج  �مل�شروعات 
و�شطية  وكمرجعية  وتنوير  �إ�شعاع  كمركز  �لأزهيير  يلعبه  �لييذي  بالدور 
�لت�شامح  قيم  على  �لقائمة  �ل�شمحة  �لإ�شلمية  �ملبادئ  وتاأكيد  ل�شرح 

وروح �لو�شطية.
مبقر   2012 يوليو   4 يف  عليها  �لتوقيع  مت  تفاهم  مذكرة  ومبوجب 
م�شيخة �لأزهر بالقاهرة ووز�رة �شئون �لرئا�شة �شتمول دولة �لإمار�ت 
�إن�شاء مكتبة جديدة للأزهر �ل�شريف تليق مبكانته وما حتويه مكتبته 
من نفائ�س �ملخطوطات �لتي تبلغ 50 �ألف خمطوطة وكذلك �ملطبوعات 
على �أحدث �لنظم �ملكتبية �لعاملية بالإ�شافة �إىل جتهيز تاأمني مقتنيات 
�لإلكرتونية  و�لتاأمني  �ملر�قبة  نظم  �أحييدث  خلل  من  �حلالية  �ملكتبة 
و�حتياجات  يتنا�شب  �لأزهيييير  لييطييلب  �شكن  ميي�ييشييروع  متييويييل  وكييذلييك 
�لقبطية  �لكني�شة  وثييميينييت  فيييييه.  �لييد�ر�ييشييني  �لطلبة  �أعييييد�د  يف  �ليينييمييو 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإميييار�ت  دوليية  مكارم  باأبوظبي  �لأورثوذك�شية 
و�حلنو  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
على �أبناء �جلاليات �مل�شيحية و�ل�شماح لهم ببناء �لكنائ�س ودور �لعبادة 
�خلا�شة بهم ملمار�شة �شعائرهم �لدينية بكل حرية و�أمان �أ�شوة باإخو�نهم 
كاتدر�ئية  ر�عيييي  يي�ش�شوى  �لأنييبييا  �إ�ييشييحيياق  �لقم�س  و�أكييييد  �مل�شلمني. 
باأبوظبي  �مل�شريني  �لأرثوذك�س  للأقباط  �نطونيو�س  �لأنبا  �لقدي�س 
با�شم نيافة �لأنبا �أبر�هام مطر�ن �لكر�شي �لأور�شليمي و�ل�شرق �لأدنى 
يف �لحتفال مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك يف 12 �أغ�شط�س 2012 �أن 
�أر�شى  و�لتي  �لإمييار�ت  تنتهجها  �لتي  و�لتاآخي  �لديني  �لت�شامح  �شيا�شة 
قو�عدها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه قد 
�أعلت من �شاأنها و�شط �لأمم وجعلتها يف مقدمة �لدول �ملحبة و�لر�عية 
لل�شلم و�لأمن �لعامليني يف وقت ي�شهد فيه �لعامل موجات من �لغليان 
و�لتع�شب و�لنفلت �لأمني و�لحتقان �لطائفي. وكان �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة قد منح يف 16 �أغ�شط�س 
2011 �لتي تنظمها جائزة  2011 جائزة �شخ�شية �لعام �لإ�شلمية 
دبي للقر�آن �لكرمي يف دورتها �خلام�شة ع�شرة. وقال �شموه.. �إنه يقدر 
حر�شنا  مييدى  تعك�س  ومييعييان  دللت  حتمل  �لتي  �جلييائييزة  هييذه  منحه 
�حلنيف  �لإ�شلمي  ديننا  �شون  على  و�حييدة  �إ�شلمية  كاأمة  و�هتمامنا 
و�أعرب  �ليي�ييشييعييوب.  بييني  و�لييتيياآخييي  و�ليي�ييشييلم  �لو�شطية و�لعيييتيييد�ل  دييين 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �عتز�زه بتكرمي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة ك�شخ�شية �لعام �لإ�شلمية �لتي 
تنظمها جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي باعتبار �شموه ر�ئد� من رو�د 
�لعمل �خلريي و�لإن�شاين لي�س بالن�شبة ل�شعبه وح�شب بل تعدت عطاياه 
و�أياديه �لبي�شاء حدود �لوطن �ل�شغري و�لوطن �لعربي �لكبري لت�شل 
�أخي  �إن  وقييال   و�ملنكوبني.  �ملعوزين  �آلم  �لدنيا تخفف  بقاع  �إىل  بل�شما 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ي�شتحق منا جميعا كل 
�لتقدير و�لإعز�ز و�لولء لي�س لأنه قائد فذ حكيم فقط بل لأنه �إن�شان 
كرمي معطاء تتج�شد يف �شخ�شيته كل معاين �خلري و�لكرم و�لأريحية 

وهو ما يتميز به �شموه كان�شان يرتاح للعطايا و�خل�شال �حلميدة .
�شاأن وطني  لكل  �أهييل  ف�شموه  لأهلها  ذهبت  �جلائزة  �أن  �شموه  موؤكد�   .
و�إن�شاين عظيم. و�إنطلقت يف كافة �أرجاء �لوطن يف �لثالث من نوفمرب 
2013 حملة وطنية �شعبية �شاملة �حتفال بي يوم �لعلم وذلك ��شتجابة 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي  للدعوة 
�لذي  �ليوم  �لييوزر�ء حاكم دبي وهو  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تييويل  ي�شادف 
�لإمييييار�ت خييلل هذه  �لييدوليية. ورفيييع �شعب  رئا�شة  �لييدوليية حفظه �هلل 
و�لوز�ر�ت  �جلهات  كل  يف  عاليا  خفاقا  �لدولة  علم  �لوطنية  �لتظاهرة 
�لحتادية و�ملر�فق �لعامة و�ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة و�ملنازل و�ل�شو�رع 
حتى يوم �لثاين من دي�شمرب 2013 وهو �ليوم �لذي تكتمل فيه فرحة 
دولة  �حتيياد  لقيام  و�لأربعني  �لثاين  �لوطني  باليوم  بالحتفال  �لوطن 
�أقوى روؤ�شاء �لعامل. و�ختارت جملة  �لإمييار�ت �لعربية �ملتحدة �ملجيد. 
فورب�س �لأمريكية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لعامل  �لييدول  روؤ�شاء  �أقييوى  �لثاين ع�شر �شمن  �ملركز  �لدولة ليحل يف 
�لعامل  يف  �شخ�شية   72 �أقييوى  �شمت  و�لتي   2013 للعام  قائمتها  يف 
�أن كل �شخ�شية  �أ�شا�س  دوليية. ومت �لختيار على  رئي�س   17 بينهم  من 
من �ل�شخ�شيات �لتي مت �ختيارها تقابل 100 مليون ن�شمة من �شكان 
كوكب �لأر�س �لبالغ عددهم 2.7 مليار ن�شمة بالإ�شافة �إىل قوة تاأثري 
هذه �ل�شخ�شيات ومدى فعالية ��شتخد�مهم لهذه �لقوة وحجم �ملو�رد 

�ملالية �لتي يديرونها. 
يقود  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إن �شاحب  �ملجلة  وقالت 
بلد� يقطنه 3.8 مليون ن�شمة وميتلك �شابع �أكرب �حتياطي موؤكد من 
�لنفط يف �لعامل يقدر بنحو 98 مليار برميل كما قدرت �إجمايل �لناجت 

�ملحلي للدولة باأكرث من 342 مليار دولر. 

حماية الحتاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعا وعيا ووحدة وتالحما اإعالء لقيمه وتوطيدا لأركانه 

اإدارة متاحف ال�سارقة تعد زوارها مبجموعة رائعة من الأن�سطة التعليمية املفيدة واملمتعة خالل دي�سمرب 
•• ال�صارقة-الفجر:

ل�شتقبال  �ملييائييييية  لييلأحييييياء  �ليي�ييشييارقيية  ومييربييى  �ملحطة  متحف  ي�شتعد 
�لزو�ر من خمتلف �لفئات �لعمرية لي�شتمتعو� مبجموعة من �لأن�شطة 
ت�شميمها  مت  �لتي  �ملتنوعة  �لرتفيهية  و�لفعاليات  �ملفيدة  �لتعليمية 
لزو�ر �ملتحفني، وذلك �شمن �لربنامج �لتعليمي �ل�شهري �لذي تنظمه 
و�ملعرفة  �لعلم  حب  بت�شجيع  �لتز�مها  �إطييار  يف  �ل�شارقة  متاحف  �إد�رة 
بني �أفر�د �ملجتمع �ملحلي يف �ل�شارقة. وقد �أعدت �إد�رة �ملتاحف برناجما 
حافل بالأن�شطة �لتعليمية و�لرتفيهية على مد�ر �أربعة �أيام حيث يركز 
�أفر�د  �لبيئي و�لجتماعي بني  على وجه �خل�شو�س على زيادة �لوعي 
�ملجتمع، وتهدف هذه �لباقة �ملتنوعة من �لفعاليات �إىل تطوير �ملو�هب 

يف  للم�شاهمة  جديدة،  مهار�ت  وتعليمهم  للأطفال  و�لفنية  �لإبد�عية 
�حلفاظ على �ل�شو�طئ �لبحر وك�شب �ملزيد من �ملعلومات حول �ل�شيد 
�أمورهم على موعد  �لر�شيد، حيث �شيكون �لأطفال و�ملر�هقني و�أوييياء 

مع جتربة ممتعة وتعليمية.
�شيبد�أ �لربنامج فعالياته يومي �لثالث و�لع�شرين و�لر�بع و�لع�شرين 
�أول مطار على  باإن�شاء  �لذي �شيحتفل  من دي�شمرب يف متحف �ملحطة 
�ملتحف  يقدم  �لوقت  نف�س  �ملتحدة، ويف  �لعربية  �لإميييار�ت  دوليية  �أر�ييس 
ر�ئييعيية عن  �أول مطار ملحة  �لييذي �حت�شن  �ملييوقييع  ت�شييده يف  �لييذي مت 
�لذي  �لربنامج  ت�شميم  �ملا�شي. ومت  �لقرن  �لثلثينات من  �ل�شفر يف 
يحت�شنه متحف �ملحطة لينا�شب كل فئة عمرية من �لفئات �مل�شاركة، 
حيث يدعو �ملتحف �لأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 3-6 �شنو�ت 

ور�شة  يف  للم�شاركة  �ملتحف  �ىل  للح�شور  �أمورهم  باأولياء  م�شحوبني 
لت�شميم غطاء لإحدى �لطائر�ت يف �ليوم �لأول من �لربنامج، بينما 
للتعرف  بفر�شة  �لييربنييامييج  ميين  �لييثيياين  �ليييييوم  يف  �لأطيييفيييال  �شيحظى 
على �لأنييو�ع �ملختلفة للطيور لينخرطو� بعدها يف ور�شة لعمل �لطري 
�ملف�شل لديهم. ويدعو� متحف �ملحطة لأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم 
بني 7-13 عاماً وذويهم لغتنام فر�شة �مل�شاركة يف زر�عة �لأزهييار يف 
عن  �لثاين  �ليوم  يف  �ملعلومات  من  �ملزيد  معرفة  ثم  �ملتحف،  حديقة 
�أول  يعد  �لييذي  فرنا�س،  بن  عبا�س  �لعربي  و�ملخرتع  و�ملهند�س  �لطيار 
�لر�ئعة عن �لطري�ن. كما  من حاول �لطري�ن، وغريها من �لق�ش�س 
م�شتلهمني  منهما،  لكل  جناحني  �شناعة  بفر�شة  �لأطييفييال  �شيحظى 

�لفكرة من جتربة �لطيار �لعربي �لأول يف �لعامل عبا�س بن فرنا�س.

فهم  فييوق  فما  عيياميياً   16 �أعييمييارهييم  تبلغ  �لييذييين  لل�شباب  بالن�شبة  �أمييا 
للهتمام  مثرية  ق�ش�س  على  للتعرف  رحلة  يف  للم�شاركة  مييدعييوون 
�ملزيد من  �ملتحدة ملعرفة  �لعربية  �لإمييار�ت  �أول مطار يف  وحقائق عن 
�أن ي�شتخدمو� ما تعلموه من  �لطائر�ت و�لطري�ن قبل  �ملعلومات عن 
معارف ومعلومات يف �شناعة �لطائرة �خلا�شة بهم با�شتخد�م فن لف 
�لييزو�ر من ذوي  �لييورق على مدى �ليومني. كما يدعو متحف �ملحطة 
�لإعاقات �ملختلفة وذويهم �أو مقدمي �لرعاية �ملر�فقني لهم للم�شاركة 
�ملحطة  متحف  من  م�شتوحى  بهم  �خلا�س  �ل�شورة  �إطييار  ت�شميم  يف 
وذلك با�شتخد�م �ملو�د �لطبيعية �ملوجودة يف �لبيئة �ملحيطة باملتحف. 
كما �شيتعلمون كيفية عمل �شورة ثلثية �لأبعاد لهم وهم يرتدون زي 

طاقم �لطائرة، و��شتخد�م �ملو�د �لقابلة للتدوير.
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•• عجمان ـ الفجر 

ي  �ملدين  �لعامة للدفاع  �لإد�رة  نظمت 
عجمان عدد� من �لفعاليات للحتفال 
بيياليييييوم �لييوطيينييي 42 بييالييتييعيياون مع 
�ملجل�س �لتنفيذي بعجمان وذلك على 

كورني�س عجمان.
و�شهد �لإحتفالية �شعادة �لعميد �شالح 
�لدفاع  عييام  مييدييير  �ملطرو�شي  �شعيد 
�ملدين بعجمان، و�لعقيد نا�شر ر��شد 
�ليييزري مييدييير مييركييز خييدميية �لعملء 
�ل�شام�شي وعدد  �أحمد  و�لر�ئد خالد 
هذ�  �لإد�رة،  وموظفي  �ل�شباط  من 
كييبييري� ميين جمهور  �إىل جييانييب عييييدد�ً 
�شالح  �ليييعيييميييييييد  ورفيييييييع  �لميييييييييييييارة.  
�ملطرو�شي �أ�شمى �لتهاين و�لتربيكات 
�إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  �آل  ز�يييييد  بييين 
�ل�شمو  �ييشيياحييب  وميييقيييام  �هلل  حييفييظييه 
�آل مكتوم  ر��ييشييد  بيين  �ليي�ييشيييييخ حمييمييد 
نييائييب رئييييي�ييس �لييدوليية رئييييي�ييس جمل�س 

�ليييوزر�ء حاكم دبييي رعيياه �هلل ، ومقام 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي 
�أ�شحاب  و�إخو�نهم  �هلل  رعاه  عجمان 
مبنا�شبة  �لإميييييييييار�ت  حيييكيييام  �ليي�ييشييمييو 
�ليييييييوم �لييوطيينييي �ليييثييياين و�لربيييعيييني ، 
�ل�شيخ  �ييشييمييو  �إىل  �لتهنئة  قيييدم  كييمييا 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بيين  عييمييار 
عجمان و�أولياء �لعهود بهذه �ملنا�شبة 
مبنا�شبة  �لتهنئة  وكييذلييك  �لوطنية، 
بييا�ييشييتيي�ييشييافيية معر�س  فيييوز �لإمييييييار�ت 

�إك�شبو �لعاملي 2020 يف دبي.
عيير�ييس مدر�شي  �حلييفييل  ت�شمن  وقييد 
من قبل طلبة مدر�شة فاطمة �لزهر�ء 
ترفيهية  وعرو�س  م�شابقات  وكذلك 
بالإ�شافة  ليينييدن  بيين  عييبييد�هلل  قدمها 
مركز  قبل  ميين  م�شرحي  عيير�ييس  �إىل 
�شاركت  و�لريا�شية هذ� وقد  �ل�شباب 
كر�عي  �حلفل  �لخيييوة يف  غيياز  �شركة 
�لمان  مثلت  و  �أيكا  و�شركات  ر�شمي 
و�حليييميييايييية كرعاة  �لمييييييان  و�أنيييظيييمييية 

فرعيني. 

•• عجمان-وام:

�ل�شيخ حميد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�ملجل�س  عيي�ييشييو  �ليينييعيييييمييى  ر��يييشيييد  بييين 
�لأعلى حاكم عجمان مبكتبه بالديو�ن 
�لأمريى �أم�س �لول �ملهند�س خليفة 
�شموه  �شلم  �ليييذي  �جلييير�ح  �شعيد  بيين 
لل�شاعر  ونيييا�يييس  ديييييييو�ن  مييين  نيي�ييشييخيية 
�لمييار�تييى �ملييرحييوم حممد بيين �شعيد 
�ل�شمو حاكم  و�أ�شاد �شاحب  �جليير�ح. 
عييجييمييان بييالييقيي�ييشييائييد �جلييميييييليية �لتى 
�إحتوتها دفتا �لديو�ن و�لتي تنم عن 
�أظهرت  عالية  و�شعرية  �أدبييييية  قيياميية 
�ل�شاعر �ملرحوم حممد �شعيد �جلر�ح 
�ييشيياعيير� فيييذ� �ييشيياهييم ميي�ييشيياهييميية كربى 
�لمار�تى  �لنبطى  �ل�شعر  �ثييير�ء  فييى 
مهمة  �إ�شافة  �لكتاب  �شموه  و�عييتييرب 
لأدبيات ومر�حل �لتطور �لثقافى فى 
�ملجهود  �لإمييييار�ت.. مثنيا على  دوليية 

خليفة  �ملهند�س  بييذلييه  �ليييذي  �لكبري 
�جلر�ح فى طباعة �لديو�ن �لذى قدم 
�شطرت خميلة  مييا  �أجييمييل  ميين  بع�شا 
�شعيد  بيين  حممدى  �ملييرحييوم  �ل�شاعر 

�جلر�ح.
�ملييهيينييد�ييس خليفة  تيييقيييدم  مييين جييانييبييه 
�إىل  �جلييزيييل  بال�شكر  �جلييير�ح  �شعيد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
�لنعيمى على تف�شله و ت�شريفه بلقائه 
وقبوله هذ� �لهد�ء �لذى ميثل �أحد 
و�لييذى قدم خلل  �ملميزين  �شعر�ئنا 
�شنى عمره �لق�شرية بع�شا من �جمل 

ما كتبه �ل�شعر�ء �لمار�تيون.
�شمو  �إىل  �جلزيل  بال�شكر  تقدم  كما 
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�لذى  �لييغييربييييية  �ملنطقة  فييى  �حليياكييم 
تابع و�أعطى توجيهات �شخ�شية على 

مدى �شنو�ت لإ�شد�ر هذ� �لديو�ن.
و�شكر �جلر�ح �ل�شاعر �شعود �لدو�شرى 

�لذى قام مبر�جعة و تدقيق �لق�شائد 
و �لذى كان �شديقا �شخ�شيا لل�شاعر 
وتوجه �جلر�ح   . به  تامة  وذ� معرفة 
�لذين  �ل�شاعر  �أ�ييشييدقيياء  جميع  �إىل 
تربطهم به علقات �لود و �ل�شد�قة 
�ل�شاعر  و�إليييتيييقيييى  عيييييرف  ميييين  كييييل  و 
م�شرية  عييرب  ق�شائده  بع�س  مقدما 
حياته منذ �شنى در��شته مرور� بعمله 
�هلل  رحمه  وفيياتييه  حتى  �لدبلوما�شى 
 .1994 عام  11دي�شمرب  فى  تعاىل 
و�أ�ييشيياف �جليير�ح �إن �لييديييو�ن يحتوى 
�شفحة   215 فييى  ق�شيدة   50 على 
من �لقطع �ملتو�شط ت�شمل جمموعة 
خلل  كتبها  �آخيييرى  وق�شائد  مغناة 
�خلارج  فى  �لدبلوما�شى  عمله  فييرتة 
�شعادة  �ليييييدييييييو�ن  ميييقيييدمييية  وكيييتيييب   .
�لثقافة  وز�رة  وكيييييل  �ليييبيييدور  بيييلل 
�مل�شاعد  �ملجتمع  وتنمية  �ل�شباب  و 
ل�شوؤون �لثقافة و�لفنون وحتدث عن 

�ل�شاعر و�لدبلوما�شى حممد �جلر�ح 
فيها  ون�شاأ  عجمان  باإمارة  ولد  �لذى 
�ل�شعر  موطن  باأنها  عجمان  و��شفا 
�ل�شعر  تتنف�س  كييلييهييا  �لييبيييييوت  حيييييث 
�أهييلييهييا م�شروع  ميين  كييل �شخ�س  وفييى 
�شاعر . و�شبه �لبدور �شاحب �لديو�ن 
بييالييعيينييدليييييب حيييييث تييعييود رحييمييه �هلل 
�أن يقف فى �ل�شرفة كل �شباح  تعاىل 
معه  فتتفتح  �جلميل  بلحنه  يغرد  و 
�لنفو�س  �إليه  �ل�شباح و ت�شغى  �أزهار 
�شرفة  ميين  �أحيييييانييا  ينتقل  ليطربها 
كاأنه  بعيد�  و�أحيانا يطري  �آخرى  �إىل 
م�شيد�   .. �أحييد  به  مي�شك  �أن  يخ�شى 
بييالييديييو�ن �ليييذي �ييشييم جمييمييوعيية من 
�ل�شلك  فى  فييرتة عمله  �أثيينيياء  �ل�شور 
�لييدبييلييومييا�ييشييى خييا�ييشيية خييييلل فرتة 
و�لنور  �لثقافة  عا�شمة  فييى  وجيييوده 
باري�س وتظهر �ل�شور جو�نب عديدة 
كل مر�حل  �شاعرنا يف  م�شاركات  من 

�أكرث  مييدى  على  �لدبلوما�شى  �لعمل 
لبلده  ممثل  ق�شاها  عاما   16 من 

فى �لعديد من �لعو��شم �لعاملية.
بال�شكون  �ييشيياعييرنييا  �ليييبيييدور  وو�يييشيييف 
و�لهدوء ياألف �لنا�س وياألفونه �شديد 
�حلياء يحاول �لبتعاد عن �لتجمعات 
لكن فى جل�شاته مع من ياأن�س منهم 
يكون �شيد �ملجل�س بظرفه وحديثه و 
كلما ر�أيته جتد ذلك �لوجه �لب�شو�س 
وتلك �لبت�شامة �لآ�شرة حتى لو كان 

لقاوؤك به هو �لول.
وتييينييياول �ليييبيييدور فيييى مييقييدمييتييه �شنى 
�جلر�ح  و�لدبلوما�شى  �ل�شاعر  در��شة 
بال�شلك  �إلييتييحيياقييه  ثيييم  �لييقيياهييرة  فيييى 
�لييدبييلييومييا�ييشييى ثييم عييمييلييه فييى باري�س 
�لتى �أ�شرته لكنها مل تغري من طباعه 
�لهادئة �شيئا بل ز�دته رقة و �ح�شا�شا 
فعا�س  روميييا  �إىل  �نتقاله  ثييم  مرهفا 
فارق  و�أنيياقييتييهييا  جمالها  يلحظ  فيها 

�لهل و�لد�ر لكنه مل يفارق �ل�شعر.
باأنها  �ل�شاعر  �لبدور ق�شائد  وو�شف 
و  حنانه  و  حبه  يحملها  منه  ر�شائل 
تاأ�شرك  يعي�س فيها ملكوتا خا�شا به 
�لق�شيدة غري �ملتكلفة �ألفاظها جزلة 
ومعانيها و��شحة فيما �شعره �لنبطى 

مل يبتعد عن لغة جمتمعه ومل يجاوز 
قيم �ملجتمع ولغته.

قائل  ميييقيييدميييتيييه  �ليييييبيييييدور  و�إخييييتييييتييييم 
�ل�شاعر  �ليي�ييشييديييق  و  �لأخ  �هلل  رحيييم 
يز�ل  �لييذى ل  �جلييير�ح  �شعيد  حممد 
رغيييم رحيييييلييه حيييييا مييين خيييلل �أجمل 

�ملقابلة  ح�شر   . ق�شائده  و  ذكرياته 
ميييعييياىل �ليي�ييشيييييخ �ليييدكيييتيييور مييياجيييد بن 
ديييو�ن �شاحب  رئي�س  �لنعيمى  �شعيد 
حمد  و�ييشييعييادة  عجمان  حيياكييم  �ل�شمو 
من  وعيييدد  �ليييدييييو�ن  مييدييير  �لنعيمى 

كبار �مل�شئولني.

•• عجمان-وام: 

تييقييدم �ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ عييمييار بيين حميد 
�لنعيمى ويل عهد عجمان �شباح �م�س 
خ�ش�شي�شا  نظمت  حييا�ييشييدة  ميي�ييشييرية 
تقام  �لتى  علم  م�شرية  مبادرة  �شمن 
حتييت رعيياييية �ييشيياحييب �ليي�ييشييمييو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل مبنا�شبة �حتفالت �لدولة 

باليوم �لوطني �ليي 42.
على  �قت�شرت  �لتى  �مل�شرية  �نطلقت 
�لبي�شاء  �لرباعى  �لدفع  ذ�ت  �شيار�ت 
و�شور  �ليييدولييية  بعلم  �ملييتييزييينيية  �لييلييون 
حيث   .. عجمان  كورني�س  من  قادتها 
�لكورني�س  جيييانيييبيييي  عيييليييى  �إ�يييشيييطيييف 
�أعيييييد�د كييبييرية مييين �جلييمييهييور وطلبة 
��شافة  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملد�ر�س 
و�لك�شافة  �ل�شبال  من  �لع�شر�ت  �ىل 
ومن�شدين  �لإمييار�ت  باأعلم  ملوحني 
�لن�شيد �لوطني ر�فعني �أيديهم حتية 

لييلييوطيين �ليييغيييايل وعييلييمييه �ليي�ييشييامييخ يف 
ذكر�ه �لي 42.

وقدمت فرق �لفنون �ل�شعبية لوحات 
بن  عييمييار  �ل�شيخ  ب�شمو  �حتفاء  فنية 
حييميييييد �ليينييعيييييمييى ولييلييميي�ييشيياركييني فى 
�مليي�ييشييرية �لييتييى ر�فييقييهييا عييدد كبري من 
رجال �ل�شرطة و�لدفاع �ملدنى ..فيما 
حييلييقييت طيييائيييرة عييمييودييية حييامييليية علم 

�لدولة.
وو��شلت �مل�شرية طريقها حتى و�شلت 
فى  �ل�شرطية  �لعلوم  �أكادميية  مبنى 
�ملييدييينيية �جلييامييعييييية بيياليي�ييشييارقيية حيث 
حممد  بيين  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  كييان 
عهد  ويل  �ليييقيييا�يييشيييميييي  �يييشيييليييطيييان  بيييين 
ونيييائيييب حيياكييم �ليي�ييشييارقيية فيييى مقدمة 
عجمان  عييهييد  وىل  �ييشييمييو  ميي�ييشييتييقييبييلييى 
�لنعيمى  حييميييييد  بييين  ر��يييشيييد  و�ليي�ييشيييييخ 
و�لتخطيط  �لييبييلييدييية  د�ئيييييرة  رئييييي�ييس 
من  �مل�شرية  فييى  و�مل�شاركني  بعجمان 
�لد�ر�ت  ومييديييري  �ل�شخ�شيات  كبار 

�حلكومية و�لهيئات �لعامة �لحتادية 
�ل�شيخ عمار بن  و�ملحلية وتقدم �شمو 
�لتهاين  �آيييات  باأ�شمى  �لنعيمى  حميد 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�لييدوليية حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد 
�ل�شيخ  �ليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  و�أخيييييييه  �هلل 
نائب  مييكييتييوم  �آل  ر��يييشيييد  بييين  حمييمييد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
حيياكييم دبيييي و�أ�يييشيييحييياب �ليي�ييشييمييو حكام 
�لثانية  �لييذكييرى  مبنا�شبة  �لإميييييار�ت 
تطل  �لتي  �لوطني  لليوم  و�لربييعييني 
حاملة معها �ملزيد من �أ�شباب �لعتز�ز 
هذ�  �إىل  بالنتماء  و�لفخر  �لوطني 
�أن  �إىل  �شموه  ..م�شري�  �ملعطاء  �لبلد 
�لزمن  هييذ�  �لدولة خييلل  �شهدته  ما 

�لق�شري �أثار �إعجاب �لعامل باأ�شره«.
بن حميد  عمار  �ل�شيخ  �شمو  و�أ�ييشيياف 
�إن �إجنيياز�ت �لحتاد و��شحة  �لنعيمى 
دولة  و�إن  �ليي�ييشييميي�ييس  و�يييشيييوح  لييلييعيييييان 
�ملييتييحييدة وبف�شل  �لييعييربييييية  �لإمييييييار�ت 

مكانة  �حتلت  �لر�شيدة  و�لقيادة  �هلل 
متقدمة يف �لرقي و�حل�شارة و�لتقدم 
��ييشييو�طييا كبرية  �ليييدول و قطعت  بييني 
جميع  يف  �ل�شاملة  �لنه�شة  جمييال  يف 
مثيلتها  بييذلييك  و�ييشييبييقييت  �مليييجيييالت 
�ملتقدمة  �لييدول  و�حييدة من  و�أ�شحت 
�أن  �شموه  معترب�  �ملييجييالت..  كافة  يف 
لدولة  �لييرثوة �حلقيقية  هو  �لحتيياد 
�لإميييييار�ت وهييو �ليييذي ر�ييشييم لنا مكانا 

مرموقا على خارطة �لعامل«.
و�أ�يييييشييييياف هيينيييييئييا ليي�ييشييعييب �لإمييييييييار�ت 
به  ويفخر  بييه  نفخر  �ليييذي  بيياإحتييادنييا 
كل مو�طن �إمار�تي و�ل�شكر و�لعرفان 
�ل�شيخ  �لييو�لييد  �حلييا�ييشيير  �لييغييائييب  �إىل 
�آل نهيان رحمه �هلل  �شلطان  ز�يييد بن 
موؤ�ش�س �لحتاد وحكامنا بناة �لإحتاد 
م�شرية  وقييائييد  �ملوؤ�ش�شني  �لآبيييياء  ميين 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �لحتاد �شاحب 
�لدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  �آل  ز�ييييييد  بييين 
و�ييشيياحييب �ليي�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ حمييمييد بن 

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس �ليييييييوزر�ء حييياكيييم دبي 
و�أ�يييشيييحييياب �ليي�ييشييمييو حيييكيييام �لإميييييييار�ت 

و�شعب �لإمار�ت �لأ�شيل«.
 42 �لي  �لوطني  �ليوم  �إن  �شموه  وقال 
ياأتي ودولة �لإمار�ت تعي�س �أوج تاألقها 
�لوحدة  �ألو�نها  مميزة  حلة  مرتدية 
ركييائييز �لحتاد  و�أن  و�ليييعيييزة..  و�لييقييوة 
و�لرياح  �لييعييو��ييشييف  لتييهييزهييا  متينة 
�حلكيمة  �لييييقيييييييييادة  بييفيي�ييشييل  وذليييييييك 

لإمار�تنا �حلبيبة.
و�أو�يييشيييح �ييشييمييوه �أنيييه ييي�ييشييارك فييى هذه 
�ملييي�يييشيييرية وهيييييو يييحييمييل عيييليييم �ليييدولييية 
وكله  �ليي�ييشييارقيية  �مييييارة  �إىل  بييه  متجها 
فييخيير وعييييزم عييلييى �ليي�ييشييري عييلييى خطى 
�لقيادة  وتيييوجيييييييهيييات  �إ�ييشييرت�تيييييجييييية 
مكت�شبات  على  للمحافظة  �لر�شيدة 
نحن  وهييا  و�لنفي�س  بالغايل  �لييوطيين 
حبا  �لإن�شانية  �مل�شاعر  �شدق  جنييدد 
علم  ورفع  وقيادته  للوطن  و�إخل�شا 

�لر��شخ  �شموخ �حتادنا  �شاخما  �لبلد 
و�ملتجذر يف قلوبنا ونفو�شنا جميعا.

و�أ�شافت �شموه �إن مبادرة م�شرية علم 
و�لتي تاأتي يف مظهر وطني متجان�س 
مب�شاركة �شمو �أولياء �لعهود تعرب عن 
�لتلحم �لوطني و�لتاأكيد على مدى 
�حلب �خلال�س لهذه �لأر�ييس �لطيبة 
وتييعييزيييز ثييقييافيية �لنييتييميياء و�ليييييولء يف 
�أبيييهيييى �يييشيييوره لأن �لييعييلييم حمييفييور يف 

دو�خييليينييا جييميييييعييا كييونييه يييحييمييل قيمة 
�ملو�طنني  نفو�س  يف  �خلال�س  �حلييب 
ويعنى �لعمل بكل جد و�إخل�س لرفع 
�لعلم  مرفوعة  عالية  �لإميييار�ت  �شاأن 

د�ئما.
مب�شرية  �حتفالتنا  �إن  �شموه  وقيييال 
42 در�س  �لييي  �لوطنى  �ليييييوم  فييى  علم 
عييميييييق مييين درو�يييييس �لييوطيينييييية ووقفة 
تاأمل نقول فيها للعامل �أجمع �إن قيمنا 

وتلحمنا  �لوفية  وقيادتنا  �ل�شامية 
�لقوي �شمة �لإمار�ت وقد حلق علمها 
ور�يييتييهييا يف فيي�ييشيياء�ت �ليي�ييشييلم �لعاملي 
و�لتعاي�س �ل�شلمي و�إحت�شنت �شاحات 
�لإمار�ت علمنا ومنذ 42 عاما نعي�س 
�أعييظييم جتييربيية وحييدوييية على �شاحات 
و�لنه�شة  و�لتاآخي  و�ل�شلم  �لعد�لة 
�لوطنية و�لتنموية من �أجل �لإن�شان 

�لذي كرمته كل �لأديان �ل�شماوية .

•• الفجرية-الفجر:

�لجتماعية  �لييفييجييرية  جمعية  نظمت  �لييتييو�يل  عييلييى  �لييثيياين  لييليييييوم 
�لييثييقييافييييية ، �حييتييفيياًل مميييييًز� مبيينييا�ييشييبيية �ليييييوم �لييوطيينييي 42 لدولة 
تفاعلية  خطوة  �شمن   ، �لفجرية  كورني�س  على  �لعربية  �لإمييييار�ت 
�لوطني  �ليوم  �حتفالت  يف  للم�شاركة  خللها  من  �جلمعية  تهدف 
لهذ� �لعام . وقالت فاطمة حميد �ل�شرع رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
�لفجرية �لجتماعية �لثقافية ت�شمن �حتفالنا �ليوم �شل�شلة مميزة 
من �لفقر�ت �لرت�ثية و�ل�شعرية و�ملو�شيقية تاأكيًد� عن مدى �شرورة 
تعزيز �لثقافة �لرت�ثية وتنمية حب �لولء و�لنتماء لدى �ملو�طنني.  
بد�أ �لإحتفال مبجموعة من �لأ�شئلة و�مل�شابقات �لرت�ثية �لتي �أ�شفت 
جًو� من �ل�شعادة و�ملرح على �جلمهور ، تلتها �أم�شية �شعرية لل�شاعرين 

�ملييتيياألييقييني طيييلل بيين �ييشييعييود وطييار�ييس �مليي�ييشييافييري �لييلييذييين �ألييقيييييا باقة 
.  كما قام �ل�شقارين  �ل�شعرية على �جلمهور  متميزة من �لق�شائد 
خلل �حلفل بتقدمي فقرة تعريفية للجمهور عن �ل�شقور وتاريخها 
وزيها �لذي تتميز به �ل�شقور يف �ملحافل �لوطنية . و تخللت فقر�ت 
�لحييتييفييال تييوزيييع �أليييف علم على �ييشييو�رع �لييفييجييرية قييام ميين خللها 
�ل�شيار�ت  عييلييى خمتلف  �لأعييييلم  بييتييوزيييع  و�ملييتييطييوعييات  �ملييتييطييوعييني 
. هذ�  �ل�شيار�ت  �لأمييار�ت �شاخًما فوق جميع  و�ملارين لريفرف علم 
و مت خلل �حلفل تكرمي �لفائزين مب�شابقة �لت�شوير �ل�شوئي وهم 
�لثاين  باملركز  عبد�لرحمن  وعلي  �لأول  باملركز  ح�شني  علي  عاي�شة 
�لفائزين  ، كما مت تكرمي  �لثالث  وعاي�شة حممد �لظنحاين باملركز 
مب�شابقة �أنامل �لحتاد للمج�شمات �لوطنية وهم مرمي عبيد باملركز 
،�إىل  �لثالث  باملركز  عبيد  و�شيخة  �لثاين  باملركز  علي  وحييور  �لأول 

جانب تكرمي �ل�شيد عبيد �مل�شماري �شمن فريق �لفجرية للت�شوير 
�ل�شوئي . و�ختتم �حلفل بحفل غنائي ملجموعة من �لأغاين �لوطنية 
لأبنائنا �ملو�طنني �لذي عربو� من خللها عن فرحتهم بهذه �ملنا�شبة 
�لأول  �ليييييوم  لفعاليات  و��شتكماًل    . جميًعا  قلوبهم  على  �لييعييزيييزة 
مثل  �جلانبية  �لأركيييان  ميين  �لعديد  على  �لحتفال  �شاحة  ت�شمنت 
وركن  �لإمار�تية  �ل�شيافة  و  �لرت�ثي  و�لأ�شتوديو  �ل�شقارين  ركيين 
�لر�شم على �لوجوه و خيام تر�ثية تعر�س منتجات وطنية وعرو�س 
تر�ثية للحياة �لقدمية يجاورها مطبخ �شعبي يقدمن فيه �لأمهات 
�أكلت �شعبية �إمار�تية وغريها من �لأركان �لتي �أ�شفت على �حلفل 
�مل�شاهمة يف دعم  �ملوؤ�ش�شات و�جلهات يف  كافة  �لتعاونية بني  �للم�شة 
و�إجناح هذه �لفعالية للحفاظ على روح �حل�س �لوطني و�ل�شتمر�ر 

يف ت�شجيع ثقافة �لولء و�لنتماء.

توزيع األف علم على �سوارع الفجرية �سمن احتفالت جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية باليوم الوطني 42 

حاكم عجمان يتلقى ن�سخة من ديوان �سعر ونا�س لل�ساعر الراحل حممد بن �سعيد اجلراح

عمار النعيمي يتقدم م�سرية حا�سدة للعلم

•• دبي-وام:

هيئة  يف  �لعليا  �لإد�رة  جلنة  �أكييدت 
�لإمار�ت للهوية حر�س �لهيئة على 
بلوغ �لقمة يف م�شتوى �لأد�ء ورقي 
�خليييدميييات مبيييا ييينيي�ييشييجييم ميييع روؤييييية 
تكون  باأن  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لإمييار�ت من �أف�شل دول �لعامل يف 

 . عام 2021 
جيييياء ذلييييك خييييلل �جييتييميياع عقدته 
�جتماعات  قيياعيية  �أعييلييى  يف  �للجنة 
يف برج خليفة بدبي برئا�شة �شعادة 
�مليييهييينيييد�يييس عيييليييي حممد  �ليييدكيييتيييور 
�لإمار�ت  هيئة  عييام  �خلييوري مدير 
طموح  على  رمييزي  كتعبري  للهوية 
�لهيئة و�شعيها لأن تكون من �أف�شل 
عامليا  ومنييوذجييا  �لييدوليية  موؤ�ش�شات 
�لدكتور  وقييييال  عييمييلييهييا.  جميييال  يف 
�لإمييييار�ت  �أ�ييشييرة هيئة  �إن  �خلييييوري 
للهوية ت�شعى جاهدة نحو �مل�شاهمة 
�لإميييار�ت  روؤيييية  حتقيق  يف  �لفاعلة 
�لريادة  نحو  مت�شي  وهييي   2021
قوية  تيينييافيي�ييشييييية  بييييييروح  و�ليييتيييميييييييز 
قائمة على �لثقة بقدر�ت ر�أ�شمالها 

�لييبيي�ييشييري �لييوطيينييي �حلييرييي�ييس على 
و�أ�شاف  عاليا.  �لإميييار�ت  ��شم  رفييع 
للهوية  �لإمييييييار�ت  هيييييئيية  �أ�يييشيييرة  �أن 
�لر�شيدة  �لييقيييييادة  نهج  على  ت�شري 
للدولة �لتي كلما بلغت قمة تطلعت 
�أن  �إىل  لفتا  تليها  �لتي  �لقمة  �إىل 
يف  للهيئة  �لقيادي  �لفريق  �جتماع 

تييعييبييري رمييييزي عن  بيييرج خليفة هييو 
طييمييوح �أ�ييشييرة �لييهييوييية وتيياأكيييييد على 
و�لتميز  �لعل  نحو  �لد�ئم  تطلعها 
و�ليييرييييادة يف ظييل تييوجيييييهييات ودعم 
جمل�س �إد�رة �لهيئة. و�أ�شار �إىل �أنه 
ميين و�جيييب قييييياد�ت وكييييو�در �لهيئة 
�جلميل  ليييييرد  بيييياإخييييل�ييييس  �ليييعيييميييل 

لييلييوطيين ميين خيييلل دعيييم م�شريته 
نيييحيييو �لييييرقييييم و�حييييييد عيييامليييييييا وعرب 
قيادته  روؤييييية  حتقيق  يف  �مل�شاهمة 
�لييير�يييشيييييييدة �ليييتيييي قييييل نيييظيييريهيييا يف 
قدرتها على �إ�شعاد �شعبها د�عيا �إىل 
م�شاعفة �جلهود وبلوغ قمة �لعطاء 
تاأدية وظيفتها  �لهيئة من  لتمكني 

حتقيق  يف  حيييكيييومييييييية  كيييميييوؤ�يييشييي�يييشييية 
�ل�شعادة للمجتمع وتعزيز تناف�شية 
و��شتعر�شت  �لإميييييييييييييار�ت.  دولييييييية 
�جتماعها  خييييلل  �لييعييليييييا  �لييلييجيينيية 
�لقطاعات  مييديييري  حيي�ييشييره  �ليييذي 
�لتنظيمية  و�ليييوحيييد�ت  و�لإد�ر�ت 
�ل�شرت�تيجية  خطتها  مييوؤ�ييشيير�ت 
�مل�شاريع  وو�قيييع   2013-2010
و�مليييييبيييييادر�ت �مليينييبييثييقيية عييينيييهيييا.. كما 
�ملرتبطة  �لعمل  جمييريييات  ناق�شت 
�ل�شرت�تيجية  �خلطة  تنفيذ  ببدء 
كما   2016-2014 �جلييييديييييدة 
ناق�شت �للجنة �لبنود �ملدرجة على 
ب�شاأنها  و�تيييخيييذت  �أعييمييالييهييا  جيييدول 
ختام  ويف  �لييييييلزميييييية.  �لييييييقيييييير�ر�ت 
 37 رقييم  للجنة  �لييدوري  �لجتماع 
�لدور  �لييذي عقد يف   2013 ل�شنة 
123 لربج خليفة ويف �إطار مبادرة 
ليييليييخيييروج عيييين �ملييييياأليييييوف وبيييييث روح 
�لذهني  �لن�شاط  وتعزيز  �لييتييفيياوؤل 
نييحييو مييزيييد ميين �لبييتييكييار و�لإبييييد�ع 
�إىل  �مليي�ييشيياركييون يف �لجييتييميياع  �شعد 
 124 �لييييييزو�ر يف �لييطييابييق  ميينيي�ييشيية 

حيث �لتقطو� �شورة تذكارية. 

•• الريا�ض-وام: 

�لتعاون  ملجل�س  �لييعييام  �لأمييييني  مييعييايل  رفيييع 
لدول �خلليج �لعربية �لدكتور عبد�للطيف 
بن ر��شد �لزياين �أ�شدق �لتهاين و�لتربيكات 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام  �إىل 
�لييدوليية حفظه �هلل  نييهيييييان رئييييي�ييس  �آل  ز�ييييد 
و  �لإميييار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخييو�نييه 
�لي  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  �لإميييار�ت  �شعب 
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وقيييييال �ليييدكيييتيييور عييبييد�لييلييطيييييف �ليييزيييياين يف 
�حتفال  �إن  �لإميييار�ت  �أنييبيياء  لوكالة  ت�شريح 
غالية  منا�شبة  �لييوطيينييي  بيومها  �لإميييييار�ت 
�ملجل�س  دول  مييو�طيينييي  جميع  نييفييو�ييس  عييلييى 
حمبة  ميين  و�شعبها  لييلإمييار�ت  يحملونه  ملييا 

�شادقة وود عميق وتقدير كبري جت�شيد� ملا 
يربط �شعوب دول �ملجل�س من و�شائج �لقربى 

ورو�بط �لتاريخ �مل�شرتك و�مل�شري �لو�حد.
ذكرى  للإمار�ت  �لوطني  �ليوم  �إن  و�أ�شاف 
عييظيييييميية تييعيييييد لييييلأذهييييان ميييا �ييشييطييره قيييادة 
بيييارزة وم�شهودة يف  �لإمييييار�ت ميين �جنيييياز�ت 
�شهدتها  �لييتييي  �ليي�ييشييامييليية  �لييتيينييمييييية  ميي�ييشييرية 
�لإميييييار�ت عييلييى ميييدى �ثيينييني و�أربيييعيييني عاما 
مبارك  وحيي�ييشيياد  و�فييير  بعطاء  حافلة  كييانييت 
�لتنموية  �لإمييييار�ت  م�شرية  �أ�شبحت  حتى 
�لإقليمي  �مل�شتويني  على  متميز�  منييوذجييا 
و�لييدويل ومثال حيا على �لعزمية و�ملثابرة 
و�لرغبة  و�لييتييطييور  �لييرقييي  على  و�لإ�يييشييير�ر 
�لأكيييييييدة يف مييو�كييبيية �لييعيي�ييشيير و�ليي�ييشييري على 

طريق �لتقدم و�لنماء.

و�أكيييييد �لييدكييتييور عييبييد�لييلييطيييييف �ليييزيييياين �أن 
�ليييييييييوم حتيييتيييل مكانة  �أ�يييشيييحيييت  �لإميييييييييييار�ت 
مييرمييوقيية يف �ملييجييتييمييع �لييييييدويل بييفيي�ييشييل ما 
حققته من �جناز�ت تنموية متميزة يف ظل 
قيادتها �حلكيمة �لو�عية ملتطلبات �حلا�شر 
و�مليي�ييشييتييقييبييل و�حلييرييي�ييشيية عييلييى ميييد ج�شور 
�لييتييو��ييشييل و�ليييتيييعييياون ميييع خمييتييلييف �لييييدول 
�لق�شايا  خمتلف  يف  و�لإ�ييشييهييام  و�ليي�ييشييعييوب 

و�ل�شوؤون �لإقليمية و�لدولية.
و�أ�شار �إىل �أن ما حتقق من �جناز�ت تنموية 
ومكا�شب عديدة ملو�طني �لإمار�ت كان ثمرة 
به من  تتمتع  وما  �حلكيمة  قيادتها  جلهود 
روؤية ثاقبة وبعيدة �ملدى وطموح بل حدود 
وما حتلى به �شعبها �لكرمي من ولء �شادق 
�لقيادة من  و�لتفاف حول  ووفاء  و�خل�س 

�أجل بناء دولة ع�شرية متقدمة يف خمتلف 
�ملجالت. وعرب �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون 
�مللمو�شة  لييلييجييهييود  وتييقييديييره  �عيييتيييز�زه  عيين 
لدفع  �لإميييييار�ت  بييهييا  تييقييوم  �لييتييي  و�ملخل�شة 
ميي�ييشييرية �لييعييمييل �خلييليييييجييي �مليي�ييشييرتك قدما 
و�هتمام  تبديه من حر�س  ومييا  �لأميييام  �ىل 
ملو��شلة حتقيق �ملزيد من �لجناز�ت �لهادفة 
�ىل تعزيز �لتعاون و�لرت�بط و�لتكامل بني 

دول جمل�س �لتعاون.
و�أعرب �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون يف ختام 
�ل�شادقة  �لقلبية  متنياته  عيين  ت�شريحه 
ليييلإميييار�ت رئييييي�ييشييا وحييكييوميية و�ييشييعييبييا بيييدو�م 
�لتطور و�لتقدم و�لنماء �شائل �ملوىل �لعلي 
�حلكيمة  قيييييادتييهييا  جييهييود  يكلل  �أن  �لييقييدييير 

لتحقيق مزيد من �لتقدم و�لزدهار .

•• راأ�ض اخليمة-وام:

رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بيين  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  رفييع 
د�ئييييييرة �لييييطييييري�ن �مليييييدين بيييير�أ�ييييس �خليييييميية رئييييي�ييس �حتييياد 
�ىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آيييات  �أ�شمى  للمبارزة  �لميييار�ت 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيه  �هلل  حفظه  �لدولة 
جمل�س  رئي�س  �لييدوليية  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ييشييد  بيين 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  و�إخييو�نييهييمييت  دبييي  حاكم  �ليييوزر�ء 
حييكييام �لميييييار�ت و�لييفييريييق �أول �ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ حمييمييد بن 
�لأعلى  �لييقييائييد  نييائييب  �أبييوظييبييي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ييييد 
�ملعر�س  با�شت�شافة  دبييي  فييوز  مبنا�شبة  �مل�شلحة  للقو�ت 
مو�كبا  جاء  �لفوز  هذ�  �ن  موؤكد�   2020 �ك�شبو  �لعاملي 
�لثاين و�لأربعني وهو  لحتفالت �لدولة باليوم �لوطني 
ما يجعل �لعيد عيدين و�لفرحة فرحتني . و�أ�شار �ل�شيخ 
�شامل �لقا�شمي �إىل �أن فوز دبي با�شت�شافة �إك�شبو 2020 
�لتي  �ملتتالية و�ملتو�ترة  �لنجاحات  �شل�شة  يعد و�حد� من 
تاأ�شي�شها  ميينييذ  �لييقييطيياعييات  خمتلف  يف  �لييدوليية  ت�شهدها 

على يد باين نه�شتها �حلديثة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�إن ��شت�شافة دولة  �آل نهيان رحمه �هلل . و�أ�شاف  �شلطان 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة لهذ� �حلدث �لعاملي �لكبري يعد 
فخر� لكل �مار�تي ينتمي لهذه �لأر�س �لطيبة �ر�س ز�يد 
�لعطاء .. مو�شحا �أن ما يثلج �ل�شدر ويدعونا للفخر فوز 
��شت�شافة  بحق  �لنظر  منقطع  و��شتحقاق  بييجييد�رة  دبييي 
�ملدن  كييربيييات  ميين  قييوييية  مناف�شة  و�ييشييط   2020 �ك�شبو 
�لعاملية �ملتقدمة للمناف�شة ما يعد �شهادة ثقة من �ملجتمع 
�لدويل للمكانة �ملوموقة �لتي حتظى بها دولتنا �حلبيبة 
لدى جميع دول �لعامل وهو ما ي�شعد كل �مار�تي .. و�أن 
على  وقييدرتييهييا  �لييدوليية  بامكانيات  �ليييدويل  �ملجمتع  ثقة 
من  يييياأت  مل  �لعاملي  �حليييدث  لييهييذ�  �لناجحة  �ل�شت�شافة 
فر�غ بل حم�شلة روؤية ثاقبة مبدعة وعمل دوؤوب منقطع 
�لنظري من قيادتنا �لر�شيدة �لتي تعمل ليل نهار من �جل 

حتقيق �لنه�شة يف خمتلف نو�حي �حلياة.
ووجه �ل�شكر لفريق �لعمل �لذي �أعد وقدم ملف ��شت�شافة 
دبي لإك�شبو 2020 باإحرت�فية وجودة عالية �أبهرت دول 

�لعامل �لتي منحت دبي ثقتها �لكاملة يف قدر�تها. 

�سامل القا�سمي : فوز دبي باإ�ست�سافة اإك�سبو 2020 فخر 
لكل اإماراتي و�سهادة ثقة من املجتمع الدويل
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجدر:

�آل  ز�يييد  �ل�شيخ من�شور بن  �كد �شمو 
�ليييوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نييائييب  نهيان 
�لقيادة  �ن  �لييرئييا�ييشيية  �يييشيييوؤون  وزييييير 
�ل�شيخ  �ليي�ييشييمييو  ليي�ييشيياحييب  �حلييكيييييميية 
رئي�س  نييهيييييان  �آل  ز�يييييد  بييين  خييليييييفيية 
�لدولة حفظه �هلل كانت ور�ء كل هذه 
�لجناز�ت �لعظيمة �لتي نحتفل بها 
�ليوم يف ذكري �ليوم �لوطني �لثاين 

و�لربعني .
وقال �شموه يف تقدميه لكتاب خليفة 
بييين ز�يييييد .. فيييار�يييس �للييفييييية لرجل 
�لعييمييال �ييشييعييادة �ييشييامل بيين �بر�هيم 
باإجناز�تها،  �لييدول  تقا�س  �ل�شامان 
قيادة  دون  تتحقق  ل  و�لإجنييييييياز�ت 
و��شحة،  ��شرت�تيجية  روؤييية  متتلك 
حتفز  كيف  وتعرف  تريد  ما  تعرف 
يف  للإ�شهام  �ملجتمع  مكونات  كافة 
�ل�شمو  و�شاحب  ورفعتها،  تقدمها 
نهيان  �آل  ز�يييييد  بيين  خليفة  �ليي�ييشيييييخ 
ميين جتربة  �هلل، مبييا ميتلك  حفظه 
�كت�شبها من  و��ييشييعيية  وخيييربة  ثييرييية، 
لو�لده موؤ�ش�س  معاي�شته وملزمته 
�ل�شيخ  بييياإذن �هلل  لييه  �ملغفور  �لييدوليية 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان يف خمتلف 

مر�حل �لعمل �لوطني .
من�شور  �لييي�يييشيييييييخ  �يييشيييميييو  و��يييييشييييياف 
بكل  يييتييمييتييع  نيييهيييييييان  �ل  ز�ييييييييد  بيييين 
ميييو��يييشيييفيييات �لييييقيييييييييادة و�لييييزعيييياميييية، 
و�حلنكة و�حلكمة �لتي �أهلته لقيادة 
بكل  �لتمكني  مرحلة  وبناء  �لدولة، 
جييييييد�رة و�قييييتييييد�ر، ومييييا �لإجنييييييياز�ت 
للوطن  حتققت  �لتي  �مل�شبوقة  غري 
�ملتو��شل على  و�لرتييقيياء  و�ملييو�طيين، 
وتبووؤ  و�ليييتيييقيييدم،  �حلييي�يييشيييارة  �ييشييلييم 
�لكثري  يف  �ملتقدمة  للمر�كز  �لدولة 
�إل دليل على  �لعاملية،  �ملوؤ�شر�ت  من 
�حلييكييميية و�لييبيي�ييشييرية �لييثيياقييبيية �لتي 
يييتييمييتييع بييهييا �ييشيياحييب �ليي�ييشييمييو رئي�س 
�لإن�شان  بقدر�ت  �آمن  �لذي  �لدولة، 
�لإمييييار�تييييي وفييتييح لييه �أبيييييو�ب �لعمل 
و�لإجناز .وم�شي �شموه قائل �ليوم 
�أبييينييياء �لإميييييار�ت  ونييحيين نفخر وكيييل 
و�حتللها  �لفتية،  دولتنا  باإجناز�ت 
�شلم  على  �ملتقدمة  و�ملر�تب  �ملو�قع 
�لييعيياملييييية، يف كييل �ل�شعد  �لإجنييييياز�ت 
و�ملييجييالت، فيياإن من �أولييويييات �لوفاء 

لقيادتنا �لر�شيدة ت�شطري �جناز�تها 
بحروف من ذهب وحفرها يف �لقلوب 
قبل �لكتب، ومن هذ� �ملنطلق نثمن 
هييييذه �لإجنييييييييياز�ت يف هذ�  تيي�ييشييمييني 
�لكتاب، �لذي يج�ّشد عنو�نه جتربة 
غيينييييية، �لييتييحييمييت فيييييهييا �لييقيييييادة مع 
عييطيياء �مليييو�طييين، لييبيينيياء دوليييية تنعم 
بالأمن و�ل�شتقر�ر و�لنمو �مل�شتد�م، 
متميزة  عيييلقيييات  منيييييوذج  و�إقيييياميييية 
و�لعربي  �خلييليييييجييي  حميييييطييهييا  ميييع 
ييي�ييشييكييل منيييوذجييياً يحتذى  و�ليييعيييامليييي، 
.وذكر  و�شعوبه  �لييعييامل  دول  ميين  بييه 
نوؤكد  لييلييكييتيياب  تييقييدميييه  يف  �ييشييمييوه 
و�عتز�زنا  تقديرنا  ذ�تيييه  �لييوقييت  يف 
�إبر�هيم  �شامل  �شعادة  �ملوؤلف  بجهود 
لل�شحافة  �ملييينيييارة  ود�ر  �ليي�ييشييامييان، 
هذ�  �إ�ييشييد�ر  يف  و�لن�شر،  و�لطباعة 
�لغنية  مييوقييع جتربته  ميين  �لييكييتيياب، 
�إىل جانب  عييا�ييشييهييا  �لييتييي  و�ليييرّثيييية، 
�لو�لد،  �ملوؤ�ش�س  باإذن �هلل  له  �ملغفور 
و�يييشييياحيييب �ليي�ييشييمييو رئييييي�ييس �ليييدولييية 
هذ�  يييكييون  �أن  ونييياأميييل  �هلل،  حييفييظييه 
�لكتاب لبنة هامة يف م�شرية توثيق 
�شر�حة  ييي�ييشييري  فييالييكييتيياب  نه�شتنا، 
خليفة  قيادة  معطيات  �ن�شهار  �إىل 
و�إخل�س مو�طني  �لفذة مع جهود 
هذه �لدولة، لينتج عن ذلك معادلة 

هامة، تقول »كلنا خليفة .
 بدوره �كد �شعادة �شامل بن �إبر�هيم 
�ل�شامان يف متهيده للكتاب �نتابتني 
خو�طر عديدة و�أنا �أقدم على �إجناز 
�لوثائقي  �لييتيياريييخييي  �لييكييتيياب  هيييذ� 
��يييشيييتيييعييينيييت فيه  و�ملييييييعييييييريف، و�لييييييييذي 
حتى  متنوعة  ومنابع  عييدة  مب�شادر 
و�ييشييلييت �إىل مييا و�ييشييلييت �إليييييييه.. هذه 
�أبد�أ،  �أييين  �أهمها من  كييان  �خلييو�طيير 
�شغرية  قييرييية  حييكيياييية  �أروي  وكيييييف 
�ليي�ييشييحيير�ء وقيييد حتولت  قيياحييليية يف 
متني  �أ�شا�س  ذ�ت  ع�شرية  دوليية  �إىل 
�أمييييام دول  بييه  ونييهيي�ييشيية وقييييو�م تعتد 
�لكثري  و�شابقت  بل  �لعامل،  و�شعوب 
�ليييييدول حيي�ييشييارة وعر�قة  تييلييك  مييين 
و�شوناً  للإن�شان  و�حرت�ماً  وتقدماً 

للكر�مة و�حلرية. 
�أروي  �أن  يل  كيييييف  قييائييل  و��يييشييياف 
�أن  �هلل  عييييياهيييييدو�  رجيييييييال  قيي�ييشيي�ييس 
وطنهم  خلييدميية  �أنف�شهم  ييي�ييشييخييرو� 
بعد  �أر�دو�  مييا  لهم  فييكييان  و�شعبهم، 
باإذن  له  �ملغفور  �آميين  لقد  �إر�دة �هلل، 
�هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
موؤ�ش�س وباين نه�شة �لدولة، باأن ل 
�شيء م�شتحيل على هذه �لأر�س، ول 
ميكن ل�شيء �أن يقهره �شوى �ل�شرب 
�لعمل، وكان  و�جللد و�لإخل�س يف 

باأن  ن�شب عينيه  »رحمه �هلل و��شعاً 
يف �لحتاد قوة، وكم كان عظيماً حني 
فكر يف �لحتاد وهذه �لنظرة �لثاقبة 
لييييلأمييييور، حيييييث قييييرر وعيييقيييد �لعزم 
يف  �لأ�شا�شي  �ل�شريك  من  مب�شاندة 
�ل�شيخ  �هلل  بيياإذن  له  �ملغفور  �لحتيياد 
»طيب  مييكييتييوم  �آل  �شعيد  بيين  ر��ييشييد 
�هلل ثيير�ه«، �لأميير �لييذي جعل هذين 
�لييرجييلييني يييعييقييد�ن �لييعييزم عييلييى بناء 
�لحتاد ووحدة �لإمار�ت �ملت�شاحلة، 

وقد ذكر ذلك كثري�ً،
�لأهم  ولكن  يقول  �ل�شامان  وم�شي 
بذل  من  على  �ل�شوء  نلقي  �أن  �لآن 
�ليييغيييايل و�ليينييفييييي�ييس، وحتييمييل �لعبء 
�إنهم رجال  �لدولة..  بناء  �لأكييرب يف 
ز�يد �لأ�شد�ء، ورجال ر��شد �لأقوياء، 
�لحتاد،  بد�ية  يف  �شاندوهم  �لذين 
حياتهم،  طيييييليية  مييعييهييم  و��ييشييتييمييرو� 
و�لإر�دة  �لفر�شة  �أوجد  �لذي  �لأمر 
مبقومات  و�لنهو�س  للبناء  �لقوية 
وقد  حييييينييهييا..  �لفتية  �لييدوليية  هيييذه 
�لتام  بيييالييينيييجييياح  جيييهيييودهيييم  تييكييلييلييت 
�لإمار�ت  دوليية  وقامت  هلل،  و�حلمد 
�لعربية �ملتحدة يف �لعام 1971 على 
و�لحيييرت�م  �لثقة  ميين  �أ�ييشييا�ييس متني 
وو��شل  و�لت�شحية..  و�لإخيييل�يييس 
��شتمرت  قيييائيييل  لييلييكييتيياب  متييهيييييده 

وز�يد  و�لزدهيييار،  و�لتطور  بالتقدم 
»رحمه �هلل يبذل كل ما بو�شعه من 
لوطنه  خدمة  وماله  و�شحته  وقته 
و�شعبه، و�شخر �لبرتول خلدمة هذ� 
�كت�شت  حتى  �ل�شعب،  وهييذ�  �لوطن 
وتظللت  �لأخ�شر،  بلونها  �لإميييار�ت 
�لنه�شوي،  �حلييي�يييشييياري  بييامليي�ييشييروع 
�ل�شرق  �لييعييطييرة  �ييشييريتييهييا  وو�ييشييلييت 
و�لييغييرب و�ليي�ييشييمييال و�جليينييوب، حتى 
�ألييف ح�شاب،  غدت دوليية يح�شب لها 
�لتنموية  �لييدوليية  مييلمييح  وتييبييدلييت 
�ل�شرت�تيجية  بف�شل  و�لعمر�نية 
تر�ثها  عييلييى  وحييافييظييت  �ليي�ييشييامييليية، 
و�يييشيييورتيييهيييا �ليييتيييارييييخييييييية عيييليييى مر 
وتقاليدها،  عاد�تها  وعلى  �لع�شور، 
�شاحب  �إىل  �لييقيييييادة  و�ييشييلييت  حييتييى 
�آل  ز�ييييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  »حفظه  �لييدوليية  رئي�س  نييهيييييان، 

ورعاه«، لي�شتمر بالنهج و�مل�شرية، 
وذكيييييير رجيييييل �لعيييييميييييال �لميييييار�تيييييي 
�لدولة  رئييييي�ييس  �ليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  �ن 
كيييييان خييييري خيييليييف خلييييري �ييشييلييف بكل 
مييعيينييى، مبعا�شدة  مييين  لييلييكييلييميية  ميييا 
�أ�ييشييحيياب �ل�شمو  �إخيييو�نيييه  وميي�ييشييانييدة 
�لذين  �لإميييييييييار�ت،  كيييل  يف  �ليي�ييشيييييوخ 
مييينيييحيييوه �ليييثيييقييية و�ليييييدعيييييم و�أكييييييييدو� 
��ييشييتييميير�ر نييهييج ز�ييييد يف بيينيياء وتقدم 
�ملرحلة  �ييشييمييوه  وو�كيييييب  �لإمييييييييار�ت، 
و�لتي  و�لتقدم،  �لبناء  �جلديدة من 
و�لتفاين  �جلهد  من  �ملزيد  تطلبت 
ت�شارعت  �لييتييي  �لأمم  بييركييب  للحاق 
�لتقدم و�لبنيان، وو�شع  وتريتها يف 
عينيه  ن�شب  �لتنمية  خطط  �شموه 
خيييدمييية لييلييوطيين و�مليييييو�طييييين، ووجيييه 
على  للحفاظ  �مل�شوؤولني  كل  بذلك 
مكت�شبات �لحتاد و�لتقدم يف �لدولة 
ومنجز�تها حفاظاً على مكانتها بني 

�لأمم و�ل�شعوب.
وقال لذلك ولكل ما �شبق ذكره كان 
ليييز�مييياً عييلييي و�أنييييا و�حيييد ميين �أولئك 
�لييذييين �ييشيياهييدو� بييياأم �لييعييني مر�حل 
بناء �لدولة منذ وجودي يف �أبوظبي 
�إ�شد�ر  يييوم  وحتى   1961 �لعام  يف 
هذ� �لكتاب، و�حلمد هلل، و�كبت كافة 
بيوم،  يوماً  ومرها  بحلوها  �ملر�حل 
ودونت ذلك يف كتابي �ل�شابق »دفرت 
�لعمر« بجزئيه �لأول و�لثاين ونحن 
�لثالث،  �جلييزء  لإ�ييشييد�ر  طريقنا  يف 

كان لز�ماً علي ووفاًء مني لأ�شحاب 
�ل�شمو �ل�شيوخ، وعلى ر�أ�شهم �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد »حفظه 
وب�شكل  �ل�شوء  �ألييقييي  �أن  ورعييياه  �هلل 
ق�ش�شي  �أو  تاريخي  �شرد  غري  �آخيير 
مهمة  حقبة  على  ذ�تييييية،  �ييشييرية،  �أو 
يف تاريخ �لدولة، وهي مر�حل حياة 
�لتي  و�مل�شوؤوليات  و�ملنا�شب  و�ملهام 
تقلدها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة.. مر�حل  رئا�شة  �إىل  و�شوًل 
عديدة ومهمة يف حياتنا وحياة دولة 
�لإمار�ت، كان ربان �شفينتها �شاحب 
�آل  ز�ييييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شمو  �ييشيياحييب  �ن  و�كيييييد  نيييهيييييييان، 
�لإنيي�ييشييان، وقبل  �لييدوليية هييذ�  رئي�س 
كل �شيء، يحمل يف �شخ�شيته وقلبه 
قبل  �إن�شان عرفته من  ما ل يحمل 
و�شعبه،  لييوطيينييه  وحمييبيية  طيبة  ميين 
�ل�شجعان  �لييقييادة  �شفات  من  يحمل 
�إ�شعاد  �يييشيييوى  ليييهيييم  هييييم  ل  �لييييذييييين 
مو�طنيهم، وكيف ل يكون ذلك وهو 
�بييين ز�يييييد، ذليييك �لييرجييل �ملييعييجييزة يف 
�لقرن �لو�حد و�لع�شرين كما و�شفه 
فال�شيخ  لييذ�  �ملييوؤرخييني،  ميين  �لكثري 
خليفة بن ز�يد ووفاًء منا نحن �أبناء 
�لرعيل �لأول �أن نديل ب�شهادتنا عن 
زلنا و�حلمد  بها وما  مرحلة مررنا 
هلل، عن قادة عظام نقدم لهم �لوفاء 
و�لولء كرد جميل ولو بجزء ب�شيط 
فييالييوفيياء ل يقابله  ممييا قييدمييوه لنا، 
�إل  �إل �لوفاء، و�لإخل�س ل يقابله 

�لإخل�س . 
وذكيييير يف �خليييتيييام لييقييد حييياوليييت كما 
�أقييدم عر�شاً  �أن  �لكتاب  هييذ�  قلت يف 
بالأرقام و�ل�شور و�لإجناز�ت  موثقاً 
�أخييرى من تاريخ  عن مرحلة مهمة 
قيادة  مرحلة  وهي  �حلبيبة،  دولتنا 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
مكت�شبات  ميين  فيها  مبييا  نييهيييييان،  �آل 
و�أهمية  تاريخية  و�أهمية  ومنجز�ت 
ودولية،  وعييربييييية  حمييلييييية  �شيا�شية 
مرحلة  على  متو��شعة  �ييشييهييادة  هييي 
كييينيييت وميييييا زليييييت فيييييييهيييا، �أ�يييييشييييياأل �هلل 
�إدر�ك  يف  وفقت  قييد  �أكيييون  �أن  تعاىل 
�لأكرب  بيياجلييزء  و�أحييطييت  ملحمها 

من مقوماتها و�أ�شا�شاتها.
�لييكييتيياب �جلييديييد حكاية  و�عييتييرب �ن 
وطن.. حكاية قيادة حكيمة.. حكاية 

قل نظريها يف �لعامل �أجمع.
وكييانييت د�ر �مليينييارة قييد �قييامييت حفل 
خليفة  كتاب  لطييلق  خا�س  توقيع 
بيين ز�ييييد .. فييار�ييس �للييفييييية يف �طار 
فعاليات �لحتفالت باليوم �لوطني 
�لثاين و�لربعني �شهده �لعديد من 
�لقياد�ت �لعلمية و�لكتاب و�لدباء 

و�لعلميني يف دولة �لمار�ت .
�لييييدكييييتييييور وليد  قيييييال  ميييين جيييانيييبيييه 
�ل�شعدي رئي�س حترير جملة �ملنارة 
�لييكييتيياب �ن هذ�  �لييعييام على  �مليي�ييشييرف 
�لييعييمييل هيييو �جنيييياز تييوثيييييقييي مل�شرية 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قيادة 
�لدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  �آل  ز�يييييد  بيين 
بف�شل  قييائييل  و��ييشيياف  �هلل.  حفظه 
�شروح  تتعاىل  �شموه  وقيادة  حكمة 
�ل�شاملة  �لنوعية  �لوطنية  �ملنجز�ت 
�لتي حتققها دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف جمع �ملجالت وعلى كافة 
�مليي�ييشييتييويييات.  وذكييير �ن �جلييهييود �لتي 
يبذلها �شموه جعلت �لمييار�ت تتبو�أ 
�ليييييوم مييكييانيية مييرمييوقيية بييني �أف�شل 
�لعامل  �ملتقدمة يف  �لع�شرية  �لدول 
تنموية  طيييفييير�ت  مييين  حييقييقييتييه  مبيييا 
عقود  �أربعة  يف  وتقني  علمي  وتقدم 
�ل�شامخ وبح�شور  من قيام �حتادها 
دبلوما�شي و�شيا�شي قوي يف �ل�شاحات 
�لإقييليييييمييييية و�ليييدولييييييية مييين خلل 
�لدول يف قار�ت  تو��شلها مع جميع 
�لعامل كافة و�إقامة �شر�كات �شيا�شية 
و�شناعية  وجتييييارييييية  و�قيييتييي�يييشييياديييية 
و�شحية  وتربوية  وعلمية  وثقافية 
ممييا عيييزز ميين حيي�ييشييورهييا ومركزها 

�لريادي �ملرموق يف �لعامل.
وخل�س �ىل �لقول لقد �أجنز �ملوؤ�ش�س 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه بحنكة وحكمة 

و�شرب و�قتد�ر وعطاء �شخي مرحلة 
بييكييل حتييدييياتييهييا وهاهو  �لييتيياأ�ييشييييي�ييس 
�يييشييياحيييب �لييي�يييشيييميييو رئييييييي�يييس �لييييدوليييية 
�لدولة  قيييييادة  يييو��ييشييل  �هلل  حييفييظييه 
نحو مرحلة �لتمكني بكل متطلبات 
يف  وو�شعها  �لتقدم  ع�شر  وحتديات 
�لدولية  �ملقايي�س  بكل  قيا�شي  زمن 
يف م�شاف �لدول �ملتقدمة �لتي ي�شار 

�إليها بالبنان يف �لعامل . 
 .. ز�ييييد  بيين  خليفة  كييتيياب  ويت�شمن 
�ل�شيخ  �شمو  تقدمي  �للفية  فييار�ييس 
نائب  نييهيييييان  �آل  ز�يييييد  بييين  ميينيي�ييشييور 
�شوؤون  وزييير  �ليييوزر�ء  رئي�س جمل�س 
بن  �شامل  �ملييوؤلييف  متهيد  و  �لرئا�شة 
�إبر�هيم �ل�شامان.ويحتوي علي عدة 
ف�شول هي خليفة بن ز�يد .. قيادة 
�لولدة   .. ز�يييد  بن  خليفة  تاريخية 
رئي�شا   .. ز�ييييد  بيين  خليفة  و�ليينيي�ييشيياأة 
ليييدولييية �لإميييييييار�ت خييليييييفيية بييين ز�يد 
 .. ز�يييد  بيين  �لإنيي�ييشييان خليفة  بناء   ..
ز�يد  بن  �لقت�شادي خليفة  �لتطور 
.. �أبوظبي عا�شمة �لطاقة �ملتجددة، 
غري  �ل�شناعات   .. ز�ييييد  بيين  خليفة 
�لأ�شا�شية ،خليفة بن ز�يد .. تطوير 
 .. ز�يييد  بن  خليفة  �لتحتية،  �لبنية 
بيينيياء �ليييقيييو�ت �مليي�ييشييلييحيية، خييليييييفيية بن 
خليفة  �خلليجي،  �لييتييعيياون   .. ز�ييييد 
�مل�شرتك  �لعربي  �لعمل   .. ز�يييد  بن 
و�ل�شيا�شة �خلارجية خليفة بن ز�يد 
للعمل  جيييدييييدة  طييريييق  خييريييطيية   ..
.. ر�ئد  بييين ز�يييييد  �لييوطيينييي خييليييييفيية 
�لييعييلييم و�ملييعييرفيية خليفة بيين ز�ييييد .. 
بن  خليفة  �لإنيي�ييشيياين،  �لعمل  رييييادة 
ز�يد .. متكني �ملر�أة خليفة بن ز�يد 
بن  خليفة  �لييريييا�ييشييييية،  �لنه�شة   ..
ز�يييد .. �ل�شياحة خليفة بن ز�يييد .. 

علقتي �ل�شخ�شية.

•• اأبوظبي-وام:

�ليوم  مبنا�شبة  تهانيها  �أ�شمى  للكتاب  ز�يييد  �ل�شيخ  جييائييزة  رفعت 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لأربييعييني  �لييثيياين  �لوطني 
�ل�شمو  �شاحب  و�أخيييييه  �هلل  حفظه  �لييدوليية  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ييييد 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لييييوزر�ء وحيياكييم دبييي و�إخييو�نييهييمييا �أ�ييشييحيياب �ل�شمو حييكييام �لإمييييار�ت 
باأن  و�ثقة  و�لزدهيييار  �لتقدم  من  �مل�شتقبلملزيد  يحمل  �أن  ر�جية 
 .. و�لتقدم  �لنه�شة  عاليةخفاقة يف ظييلل  �شتبقى  �لإميييار�ت  ر�ييية 
باأثو�ب  �لعزيز يرفل  �لإمييار�ت  �أن يظل�شعب  �ملييوىل عز وجل  د�عية 
للفريق  �أي�شا  بالتهنئة  �جلييائييزة  وتقدمت  و�لييفييخييار.  و�ملييجييد  �لعز 

�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.. مثمنة جهود �شموه يف دعم �جلائزة 

ورعايتها و�حلر�س �لدوؤوب على تطويرها.
�أن  �لعلمية  وهيئتها  �لعامة  و�أمانتها  �جلائزة  �أمناء  جمل�س  و�أكييد 
ما �شهدته �جلائزة يف �لييدور�ت �لثلث �لأخييرية بدعم من �لقيادة 
�إىل  ت�شاف  مكانتهاوجعلها  عزز   .. �إيجابية  حتولت  من  �لر�شيدة 
نوعية  �إ�شافة  متثل  و�لعامليةمثلماجعلها  �لعربية  �جلو�ئز  �أمهات 
وفريدة �إىل تلك �جلو�ئز من جهة �شموليتها وتعدد �أفرعها ول�شيما 
يف �حلقول �لبحثية و�ملجالت �ملعرفية و�لإبد�عية ف�شل عن �شعي 
�لعاملية  �إىل  و�لو�شول  �ملتاح  وجتيياوز  �لتفرد  عن  للبحث  �جلييائييزة 

وتنمية �لإن�شان عرب تن�شيط حركة �لتاأليف و�لن�شر و�لرتجمة.

•• ابوظبي – حممود علياء

ح�شر �شعادة �لدكتور عبد �لرحيم �لعو�شي م�شاعد وزير �خلارجية 
بهار  �أقامه  �لييذي  �ل�شتقبال  حفل  �لقانونية  لل�شوؤون  �لإمييار�تييي 
بيكو �شفري جمهورية �ألبانيا لدى دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لعيد  مبنا�شبة  �أبييوظييبييي،  �لعا�شمة  يف   - �لييثيياين  دو�شيت  بفندق 
�مل�شوؤولني  ميين  عييدد  �حلييفييل  كما ح�شر  لييبييلده.   101 �لييوطيينييي 
وروؤ�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �لعربية و�لأجنبية �ملعتمدين لدى 
كبري  عييدد  �حلفل  كما ح�شر  �ملختلفة.  �لإعيييلم  وو�شائل  �لييدوليية 
�لوطني  �ل�شلم  وبييد�أ عزف  بالدولة،  �لألبانية  �أبناء �جلالية  من 
لدولتي �لإمييار�ت و�ألبانيا، و�شاد �حلفل روح �ملودة و�ل�شعادة �لتي 

توؤكد متانة �لعلقات بني �ل�شعبني �لإمار�تي و�لألباين.

ال�سفارة الألبانية حتتفل بعيدها الوطني 101 جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تهنىء القيادة الر�سيدة باليوم الوطني الثاين والأربعني 

من�صور بن زايد يف تقدميه لكتاب )خليفة بن زايد .. فار�س الألفية (:

خليفة يقود المارات نحو مرحلة التمكني بكل جدارة واقتدار وحقق بقيادته 
احلكيمة اجنازات غريم�سبوقة للوطن واملواطن

�صامل ال�صامان: خليفة بن زايد هو القائد والإن�صان ل هم له �صوى اإ�صعاد مواطنيه

•• ابوظبي-الفجر:

 ، حمودة  �يهاب  �لدولة  لييدى  �مل�شرى  �ل�شفري  �شرح 
باأن عيد �لحتيياد �لمار�تى هو �شفحة من �شفحات 
لأبناء  لي�س   ، و�لفخر  باملجد  �لنا�شعة  �لعربى  �لتاريخ 
بل   ، �ل�شقيقة فح�شب  �ملتحدة  �لعربية  �لميييار�ت  دوليية 
لكل �بناء �لمتني �لعربية و�ل�شلمية ، حيث جاء قيام 
هذه �لدولة �لفتية على يد �لقائد و�ملوؤ�ش�س �ملغفور له 
و�إخو�نه  �هلل  رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يييد  �ل�شيخ 
حكام �لإمار�ت، مبثابة فتحا جديد� من فتوحات �لقوة و 
�لوحدة ومل �ل�شمل ، وكانت منذ قيامها وحتى �ليوم فى 
مقدمة �شفوف �لعون و�لدعم و�مل�شاندة لكل ما هو خري 
على هذه �لأر�س ، وقدمت منوذجا جليا وجم�شد� ملعنى 
�مل�شرتك  �لعربى  �لعمل  فى  �لعربية  و�لأعييير�ف  �لقيم 

ون�شرة �حلق �لعربى فى كل وقت و�ينما كان..
�لثانى ميين دي�شمرب  يييوم  بيياأن  �ل�شفري حييمييودة  و��ييشيياف 
للتاريخ  �لييكييربى  �لحيييد�ث  ميين  حييدثييا  �شيظل   1971
�ملحيطني  فييى  و�لقييتيي�ييشييادى  و�لجييتييميياعييي  �ل�شيا�شي 
�لقليمى و�لعاملى ، حيث �شارت �لمييار�ت �ليوم حمط 
 ، ، فييى زميين قيا�شى  �لييعييامل �جمع ، مبييا حققته  �نييظييار 
م�شاف  �ىل  بها  قييفييزت   ، �شاملة  ح�شارية  نه�شة  ميين 
عالية  ، جعلت منها من�شة  و�ملزدهرة  �لناه�شة  �لييدول 
لكل  �لعاملية ووجهة  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  و�أكرب  لأ�شهر 

�ملوؤ�ش�شات �ملالية و�لقت�شادية و�ل�شياحية فى �لعامل.
�إن  �يهاب حمودة  �ل�شفري  �كد  �لد�خلى  �ل�شعيد   وعلى 
دولة �لإمار�ت حققت معدلت قيا�شية عاملية فى خدمة 

�ملو�طن �لمار�تى وكذلك �ملقيمني ، م�شري� �ىل �لمار�ت 
جاءت يف �ملركز �لأول عربيا و�لر�بع ع�شر على م�شتوى 
ملوؤ�شر�ت  �ملتحدة  للأمم  �لثاين  �مل�شح  يف  �لعامل  �شعوب 
�ل�شعادة و�لر�شا بني �ل�شعوب ، مبا يج�شد حالة �لر�شا 
�لعامة  �ل�شيا�شات  �إز�ء  �لإمار�تي  �ملجتمع  لأفيير�د  �لعام 
�لتي تنتهجها �لدولة و�لقيادة �لر�شيدة برئا�شة �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�ل�شتثمار يف  ت�شتهدف يف جوهرها  �لتي  و  �هلل  حفظه 
بيينيياء �لإنيي�ييشييان و�ليينييهييو�ييس بييه و�لرتيييقييياء بييجييودة �حلياة 
جلييميييييع ميين يييعييييي�ييشييون عييلييى �أر��يييشيييي �ليييدولييية. و�و�شح 
قيامها  منذ   ، �لميييار�ت  بيياأن  بالدولة  �مل�شرى  �ل�شفري 
و�ىل �ليوم ، مل تقدم للعامل �ل �خلري و�لأمن و�ل�شلم 
�ل�شلم  للب�شرية هى  �لأوىل  ر�شالتها  ، وكانت  و�لخيياء 
�لب�شر دون متييز فى  بنى  كافة  �مل�شرتك بني  و�لعي�س 
�و�لعرق  �و�جلن�س  �و�للون  �ملذهب  �و  �و�لعقيدة  �لدين 
�ملو�قف  تن�شى  بان م�شر لن  �ملنا�شبة  ، موؤكد� فى هذه 
�لمييار�ت فى دعم م�شر فى  �لفارقة لدولة  �لتاريخية 
حرب  فى  موقفها  من  بد�ية   ، �شدتها  و�وقييات  �زماتها 
�لقت�شادية  �لتنمية  دعييم  فى  �لبارز  دورهييا  ثم  �كتوبر 
و�لييد�عييم ملطالب  �حلييياىل  وحييتييى موقفها  �حليييرب  بعد 
 ، يونيو   30 فييى  �ملييجيييييدة  ثييورتييه  بعد  �مليي�ييشييرى  �ل�شعب 
مقدما ��شمى �يات �لتهانى لدولة �لمار�ت قيادة و�شعبا 
متمنيا   ، و�لوجد�ن  �لقلب  على  �لأثييرية  �ملنا�شبة  بهذه 
لها دو�م �لأمن و�ل�شتقر�ر و�لتقدم و�لرخاء حتت ظل 
وقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل .

•• ابوظبي-الفجر:

بال�شفارة  �لعلمى  �مل�شت�شار  قال 
�مليي�ييشييرييية بيياأبييوظييبييى �ييشييعيييييب عبد 
�لفتاح ، �أن �لحتفال �ليوم بذكرى 
�لعربية  �لميييييار�ت  دولييية  تاأ�شي�س 
�حتفال  هيييو  �ليي�ييشييقيييييقيية،  �ملييتييحييدة 
برجل كان ) �شمري �أمة ( ��شتطاع 
�ن يحقق حلمها �لتاريخى و�لأثري 
، من  �ليوم  �أ�شحت  دوليية  بناء  فى 
�لبناء و�لتعاون و�خلري  �أهم قوى 
و�لدوىل  �لقليمى  �مل�شتويني  على 
، وجتيي�ييشييد، فيييى منيييييوذج حيييى ، كل 
، ومبادئ  �لييوطيينييييية  �لييوحييدة  قيييييم 
و�لن�شانى  �ليييديييينيييي  �ليييتييي�يييشييياميييح 
�ملييييثييييل و�ليييييقيييييدوة فى  ، وتييي�يييشيييرب 
�مللهمة  �لطوعية  �لييوحييدة  حتقيق 
�ل�شيا�شية  حكمته  ميين  �نطلقا   ،
للم�شري  �لثاقبة  وروؤيييتييه   ، �لييفييذة 
�مليي�ييشييرتك جلييميييييع �أبييينييياء �لييوطيين ، 
و�لييييييدول �لييعييربييييية ، و�تيي�ييشيياقييا مع 
لي�شمل  �ملييمييتييد  �لإنييي�يييشيييانيييى  فيييكيييره 

�لأخوة �لإن�شانية باأكملها..
و�أكيييييد �مليي�ييشييتيي�ييشييار عييبييد �لييفييتيياح �أن 
تاأ�شي�س ، �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يييد  �ل�شيخ 
�لمييييييار�ت  ليييدولييية   ، �هلل  رحيييميييه   ،

�لييعييربييييية �ملييتييحييدة فييى �لييثييانييى من 
فى  و�يييشيييعيييه   ،  1971 دييي�ييشييمييرب 
م�شاف قادة وزعماء �لعامل �لكبار، 
�خلري  للن�شانية  قييدمييو�  �لييذييين 
و�ل�شلم  و�لأمييان  و�لأميين  و�لبناء 
بييياأن �حتاد  �آمييين رحييمييه �هلل  ، فقد 
�لإخيياء و�لتعاون  ، وكذلك  �لوطن 
ياأتي   ، و�مليي�ييشييلييمييني  �لييييعييييرب  بييييني 
كافة  بني  �لأخييوة  ملفاهيم  �نعكا�شاً 
بنى �لب�شير �لتي يدعو �إليها �لدين 
�ل�شلمى �حلنيف ، ومبادئ وقيم 
، وظييييل على  �ليييعيييروبييية �لأ�ييشيييييليية 
�متد�د حياته يعمل من �جل ن�شر 
�ل�شلم و�ملحبة ، �شمن نظام عاملي 
يعلى من قدر �لن�شان ويحفظ له 

كر�مته و�أمنه ��شتقر�ره..
�مل�شرى  �لعلمى  �مل�شت�شار  وقال 
�شعيب عبد �لفتاح، �أن �ل�شيخ ز�يد 
رحييمييه �هلل، ر�هييين ميينييذ �لييبييد�ييية ، 
على �لنيي�ييشييان �لمييار�تييى فييى بناء 
و�لفتية  �حلييديييثيية  دولييتييه  ونه�شة 
�لن�شان  لييبيينيياء  جيييهيييوده  فيييوجيييه   ،
)ثييروة �لأوطييان ( كما كان ي�شميه 
و�ل�شباب  �لطفولة  ورعييى   ، د�ئييمييا 
�لمكانات  جييميييييع  ليييهيييم  ووفيييييير   ،
�أف�شل  وحتقيق  للنهو�س  و�ل�شبل 
ميي�ييشييتييويييات �لييتييعييليييييم و�لييثييقييافيية و 

�ملر�أة  �أوىل  كما   ، و�لتميز  �لنبوغ 
باأنها  لييقيينيياعييتييه  كيييبيييري�  �هييتييمييامييا 
�ملدر�شة  و�أنيييهيييا   ، �ملييجييتييمييع  نيي�ييشييف 
�لكربى لرعاية وتربية �لأجيال ؛ 
ف�شجعها على �لعلم و�لعمل ، حتى 
و�ييشييلييت �ليييييييوم �ىل �أرقيييييى درجيييات 
م�شيفا   ، و�لقيادى  �ملهنى  �ل�شلم 
باأن �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل ، �أظهر 
حنكة �شيا�شية فذة يف قيادة �شعبه 
و�حلد�ثة  و�لتنمية  �لييتييقييدم  نحو 
��شلحيا  زعيييييييميييا  بيييحيييق  وكييييييان   ،
�لجتماعى  �ل�ييشييلح  زعييميياء  ميين 
 ، تفهم  حيث   ، �لعربى  �لعامل  فى 
�لتيار�ت  جميع   ، كامل  وعى  وعن 
حركة  يف  و�ملييييتييييجييييددة  �جلييييديييييدة 
 ، �لييتيياريييج  و�يييشيييريورة   ، �ملجتمعات 
و�أدرك بفطنته �أن رياح �لتغيري ل 
�ل�شتجابة  ب�شرورة  و�آميين  تقاوم، 
تفريط  �أيييية  دون  ومييو�كييبييتييهييا  لييهييا 
وتر�ثها  وقيمها  �لأميية  ثو�بت  فى 
ذلك  كييل   ، و�حليي�ييشييارى  �لتاريخى 
ثنائية  بيييييني  فييييريييييد  تيييييييييو�زن  فيييييى 
�لأ�ييشيياليية و�ملييعييا�ييشييرة ، وهييو �لأمر 
�لذى حقق مقولته رحمه �هلل ) �أن 
�ل�شلف من �أجد�دنا قد تركو� لنا 
�لذي  �ل�شعبي  �لييرت�ث  �لكثري من 
ونحافظ  بييه  نفتخر  �ن  ليينييا  يييحييق 

لهذ�  ذخييير�  ليكون  ونييطييوره  عليه 
�ليييوطييين و�لأجيييييييييييال �ليييقيييادميييه ( . 
وميين هنا فييان �مليير�قييب ل ينده�س 
فييقييط ، ميين قيييدرة دولييية �لمييييار�ت 
�إعمار  نه�شة  من  حققته  ما  على 
و�خلدمات  �ملر�فق  كافة  فى  وبناء 
و�لبنية �لتحتية ، فح�شب ، بل ما 
�لنه�شة  تلك  هييو   ، حقا   ، يده�س 
�حليي�ييشييارييية �ليير�قييييية �لييتييى حققها 
و�لتى   ، نف�شه  �لمييار�تييى  �لن�شان 
��شتطاع من خللها ��شتيعاب كافة 
و�شائل �لع�شر �حلديث ، ومو�كبة 
�لن�شانية  �حليي�ييشييارة  �أ�ييشييبيياب  كييل 
�ملعا�شرة ، وقدرته �مل�شهودة ، حاليا 
، على �مل�شاهمة فيها باقتد�ر ؛ �أثار 
�عييجيياب �لييعييامل، و�حيييرت�م وتقدير 

�أمم و�شعوب �لأر�س..
و�أكيييييد �مليي�ييشييتيي�ييشييار عييبييد �لييفييتيياح �أن 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س دولة �لمار�ت 
�مليييتيييحيييدة حييفييظييه �هلل ،  �ليييعيييربييييييية 
 ، و�ملجد  بالعز  خفاقة  ر�ييية  ت�شلم 
و��شتطاع بكل ما ميلكه من حكمة 
يو��شل  �ن  و�حليييكيييم  �لييقيييييادة  فيييى 
متكاملة  منظومة  �شمن  �مل�شرية 
و�ل�شري  �لييقييائييد  بنهج  �لييعييمييل  ميين 
و�لت�شامن  بالتعاون  خييطيياه  على 

مع �إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء 
�مل�شرية  لييتييعييزيييز  �لأعيييليييى  �ملييجييليي�ييس 
�لحتادية ولكل ما فيه �زدهار دولة 
�لإمار�ت و��شتقر�رها وخري �شعبها 
و�أمتها ، حتى �شارت دولة �لمار�ت 
�ليوم فى ظل قيادته، حفظه �هلل، 
عملقة  حيي�ييشييارييية  نه�شة  ت�شهد 
�حتياجات  جليييميييييييع  ��يييشيييتيييجيييابيييت 
عملية  يف   ، و�مليي�ييشييتييقييبييل  �حلييا�ييشيير 
تنموية م�شتد�مة ومتميزة ، تتعلق 
�حتياجاته  وتلبية  �لإن�شان  بحياة 
كما   ، ورفاهيته  �شعادته  وحتقيق 
�أ�شبحت �لمييار�ت متلك مقومات 
مييتييييينيية و�ييشييلييبيية مييين حيييييث وفيييرة 
�ملييالييييية ، ووجييييود بنية  �لييفييو�ئيي�ييس 
من  �لكثري  تفوق  و�أ�شا�شية  حتتية 
�أعمال  وبيئة   ، �لعاملية  مثيلتها 
متيزها  �ىل  ��يييشيييافييية  مييينيييافييي�يييشييية 
و�ل�شيا�شي  �لأمييينيييي  بييال�ييشييتييقيير�ر 
�ليييييييذي تييينيييعيييم بييييه و�ييييشييييط حميط 
بال�شطر�بات  يعج  ودوىل  �قليمى 
و�لأزمات ، و�شار �قت�شادها حالياً 
�مل�شتويات  �أرقيييي  بييجييد�رة  يناف�س 
نوعية  �جنييياز�ت  حمققا   ، �لعاملية 
بركب  ليييليييحييياق  تيييدفيييعيييه  ومميييييييييزة 
و�لن�شمام  و�ليييتيييقيييدم  �لييتيينييمييييية 

مل�شاف �لدول �ملتقدمة.

ال�سفري امل�سري: الثاين من دي�سمرب �سفحة من 
�سفحات التاريخ العربى النا�سعة باملجد والفخر 

امل�صت�صار العالمى بال�صفارة امل�صرية:

المارات ت�سرب املثل والقدوة فى حتقيق الوحدة الطوعية امللهمة 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

بييرعيياييية كييرمييية ميين �ييشيياحييب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل ..جرت �شباح �م�س 
للعلوم  �ليي�ييشييارقيية  �أكيييادميييييييية  مييقيير  يف 
�إمارة  باملدينة �جلامعية يف  �ل�شرطية 
و��شتلم علم  ت�شليم  �ل�شارقة مر��شم 
�ملتحدة حيث  �لعربية  �لإمييار�ت  دوليية 
�شلطان بن حممد  �ل�شيخ  �شمو  ت�شلم 
بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
�أخيه  من  �لدولة  علم  �ل�شارقة  حاكم 
�لنعيمي  �ل�شيخ عمار بن حميد  �شمو 
ويل عهد عجمان �شمن مبادرة م�شرية 
علم �لتي جتوب �إمار�ت �لدولة �ل�شبع 
وتقام بالتز�من مع �حتفالت �لدولة 
ومرور42عاما  �ليييوطييينيييي  بييياليييييييوم 
بيييد�أت مر��شم  �مليييييمييون.  على �لحتييياد 

�ل�شرف  طيييابيييور  بييعيير�ييس  �ل�ييشييتييقييبييال 
�لع�شكرية  �ملو�شيقية  �لفرقة  وعييزف 
لييليي�ييشييلم �لييوطيينييي ليييدولييية �لإمييييييار�ت 
�شمو ويل عهد  بعدها تف�شل كل من 
ونائب حاكم �ل�شارقة و�شمو ويل عهد 
�لعلم و�شط  عجمان بت�شليم و��شتلم 
حيي�ييشييور رفيييييع �مليي�ييشييتييوى قيييدم بعدها 
حر�س �ل�شرف �شلم �لعلم كربوتوكول 
�ملر��شم.  هييذه  مثل  يف  متبع  ع�شكري 
ثم قام �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان �لقا�شمي بت�شجيل كلمة يف 
وثيقة مبادرة م�شرية علم �لتي تر�فق 
�مل�شرية طو�ل م�شو�رها نحو �لعا�شمة 
باملبادرة  �شموه  �أ�ييشيياد  حيث  �أبييوظييبييي 
و�لوفاء  �لت�شامن  تر�شخمبادئ  �لتي 
ليييقيييادة ومييوؤ�ييشيي�ييشييي �لحتيييييياد .. وقيييال 
�أن  ل�شرف عظيم  �إنييه  �شموه يف كلمته 
حتييظييى ميي�ييشييرية عييلييم بييرعيياييية كرمية 

بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب  من 
�لييدوليية حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد 
بت�شلم  نت�شرف  �إذ  �ليييييوم  ونييحيين  �هلل 
�أن نرفع  �شوى  ي�شعنا  �لأمانة ل  هذه 
�أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات لقادة 
و�شعب دولة �لإمار�ت مبنا�شبة ذكرى 
�أن  42 .. ونود كذلك  يومنا �لوطني 
علم  ميي�ييشييرية  فييكييرة  بيياأ�ييشييحيياب  ن�شيد 
لهم  متمنني  مبادرتهم  لهم  ونييبييارك 
�ملر��شم  �ييشييهييد  و�لييي�يييشيييد�د«.  �لييتييوفيييييق 
ر��شد  �ل�شيخ  ميين  كييل  �ييشييمييوه  بييجييانييب 
بيييين حييميييييد �ليينييعيييييمييي رئييييييي�يييس د�ئيييييرة 
و�شعادة  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية 
عبد�لرحمن �لهاجري رئي�س �ملجل�س 
و�شعيادة  �ل�شارقة  لإمييارة  �ل�شت�شاري 
�أحمد بن حممد �ملدفع رئي�س جمل�س 
�ل�شارقة  و�شناعة  جتييارة  غرفة  �إد�رة 
قائد  نائب  �لدخان  عبد�هلل  و�لعقيد 

عيييام �ييشييرطيية �ليي�ييشييارقيية و�ييشييعييادة �شامل 
رئي�س  �ليي�ييشيياميي�ييشييي  �حلييي�يييشيييان  عييبيييييد 
�ل�شارقة  مليييديييينييية  �ليييبيييليييدي  �ملييجييليي�ييس 
رئي�س  �ليينييومييان  علي  و�ييشييعييادة حممد 
و�ل�شياحي  �لييتييجيياري  �لإمنييييياء  هيييييئيية 
رئي�س جلنة �لحتفال باليوم �لوطني 
خييتييام مر��شم  �ليي�ييشييارقيية. ويف  بييياإميييارة 
�شمو  ..ودع  �لييعييلييم  و��ييشييتييلم  ت�شليم 
�ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
حاكم  ونيييائيييب  عييهييد  ويل  �لييقييا�ييشييمييي 
بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �أخييياه  �ل�شارقة 
عجمان  عييهييد  ويل  �ليينييعيييييمييي  حييميييييد 
�أميييام عر�س  ل�شموه  �مليير�فييق  و�لييوفييد 
�ل�شارقة  �أكيييادميييييييية  �ييشييرف  لييطييابييور 
لييلييعييلييوم �ليي�ييشييرطييييية. وكييييان �ييشييمييو ويل 
عهد ونائب حاكم �ل�شارقة قد ��شتمع 
�للجنة  رئي�شة  �لعجماين  مييرية  ميين 
�لعلمية ملبادرة م�شرية علم و�إميان 

�ملن�شوري �شاحبة �ملبادرة ل�شرح حول 
�إىل غيير�ييس قيم  تييهييدف  �ملييبييادرة�لييتييي 
لييلييوطيين يف نفو�س  �لييييولء و�لنييتييميياء 
�لرت�بط  مييبييد�أ  وتيير�ييشيييييخ  �ملييو�طيينييني 
و�لتلحم �لذي يجمع �شعب �لإمار�ت 
بحكومته �لر�شيدة �لتي �شعت جاهدة 
و�لأمن  �ليير�حيية  لتوفري  �ل�شبل  بكل 
و�ملقيمني  ملو�طنيها  �لكرمية  و�حلياة 
و�لييذي جعلها يف م�شاف  �أر�شها  على 
�ملجالت  كيييافييية  يف  �مليييتيييطيييورة  �لييييييدول 
ترجمةروؤية  يييعييكيي�ييس  و�مليييييادييينييمييمييا 
�ملييغييفييور لييه �ليي�ييشيييييخ ز�يييييد بيين �شلطان 
و�إخو�نه  ثيييير�ه  �هلل  طيييييب  نييهيييييان  �آل 
�ملييوؤ�ييشيي�ييشييني حييكييام �لإمييييييار�ت يف �حتاد 

يحقق طموحات �ملو�طنني.
�إمارة  ميين  �نطلقت  �مل�شرية  �أن  يذكر 
�لييفييجييرية جتييييوب خييييلل �ييشييبييعيية �أيييييام 
بر�أ�س  ميييرور�  �ل�شبع  �لييدوليية  �إمييييار�ت 

وعجمان  �ليييقيييييييويييين  و�أم  �خليييييييمييية 
�ىل  تيي�ييشييل  �أن  �ىل  ودبييييي  و�ليي�ييشييارقيية 
�أبيييوظيييبيييي يف �ليييثييياين من  �لييعييا�ييشييميية 
ويل  كييل  يحمل  حيث  �ملقبل  دي�شمرب 

ي�شلمه  �لدولة عهدة  علم  �إمييارة  عهد 
تليها لريفع  �لتي  �لإمييارة  لويل عهد 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�لعلم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
على �ل�شارية يف منطقة كا�شر �لأمو�ج 
يف �أبييوظييبييي ييييوم �لثيينييني �لييثيياين من 
دي�شمرب بح�شور �شمو �أولياء �لعهود.

•• ال�صارقة-وام:

�أكدت قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
�للجئني  للأطفال  للمفو�شية  �لييبييارزة  �ملنا�شرة  �لقا�شمي  حممد 
ذلك  يف  مبا  �أ�شا�شية  �إن�شانية  م�شاعد�ت  ي�شتحقون  �شوريا  �أطفال  �ن 

�حلماية و�ل�شحة و�لتعليم.
�ملتحدة  للأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  �إ�شد�ر  مبنا�شبة   - �شموها  وقالت 
�أزمة   .. �شوريا  م�شتقبل  حييول  �جلييديييد  �لتقرير  �للجئني  ليي�ييشييوؤون 
�لأطفال �للجئني - قلبي ينفطر على �لأطفال �للجئني �ل�شوريني 
�لذين �أ�شبحو� �شحايا هذه �لأزمة ومن �ملحتم علينا جميعا �أن نتحد 

ونقدم لهم �لأمل يف م�شتقبل �أف�شل.

وقد �شمل �لتقرير �لعديد من �حلقائق �ملوؤملة حول و�قع �أطفال �شوريا 
�للجئني فهناك �أكرث من 1.1 مليون طفل �شوري م�شجل كلجئ يف 
�ملفو�شية �ل�شامية للأمم �ملتحدة ل�شوؤون �للجئني حول �لعامل و75 
باملائة من هذ� �لرقم حتت �شن 12 و�لأطفال ميثلون 52 باملائة من 

عدد �للجئني �ل�شوريني ب�شكل عام و�لذي يقدر بي 2.2 مليون.
ل�شوريا  �ملجاورة  �لييدول  يف  �للجئني  �أغلبية  يعي�س  �لتقرير  وح�شب 
حيث ت�شت�شيف �لأردن ولبنان �شويا �أكرث من 60 باملائة من �لأطفال 

�ل�شوريني �للجئني.
ووفقا للإح�شائيات حتى تاريخ 31 �أكتوبر 2013 فقد و�شل عدد 
�ألفا   291 �إىل  �لأردن  يف  �ملقيمني  �لييلجييئييني  �ليي�ييشييوريييني  �لأطييفييال 

و238 ويف لبنان �إىل 385 �ألفا.

ويعمل �لأطفال �لذين ت�شل �أعمارهم �إىل 7 �شنو�ت يف �لأردن ولبنان 
�أجور زهيدة و�أحيانا يعملون يف  بل و يعملون ل�شاعات طويلة مقابل 

ظروف خطرة و ي�شتغلون من قبل �أ�شحاب �لأعمال.
كما �أن �أغلبية �لأطفال �لعاملني هم من �لأولد �إل �أن معظم �لفتيات 
يعمل  �حلييييالت  و يف معظم  و�ليييزر�عييية  �مليينييازل  يف  يعملن  �لييعييامييلت 

�لأطفال ب�شبب �حلاجة �ملادية فقط.
بت�شجيل  ي�شمح  مل   2013 �شبتمرب   30 حتى  للإح�شائيات  ووفقا 
يف  �لتعليمي  بالنظام  �ملييدر�ييشييي  �ل�شن  يف  طفل  �ألييف   100 ميين  �أكييرث 
عام  بنهاية  لبنان  �ملد�ر�س يف  �لرقم من  و�شيخرج �شعف هذ�  �لأردن 
2013 ..وقريبا �شيتعدى رقم �لأطفال �ل�شوريني يف �ل�شن �ملدر�شي 
يف  �حلكومي  �لتعليمي  �لنظام  يف  �مل�شجلني  �للبنانيني  �لأطفال  عدد 

�لعام �ملا�شي.
ونبه �ملفو�س �ل�شامي �أنطونيو غوتريي�س �ىل �ن عدم �تخاذ �إجر�ء�ت 
مروعة  حييرب  يف  �لأبيييريييياء  ميين  جيل  مييعييانيياة  ت�شتمر  ف�شوف  �شريعة 
..بينما �أكدت �أجنلينا جويل �ملبعوثة �خلا�شة للمفو�شية على �شرورة 
�لذين  �ل�شوريني -  �إجيير�ء لإنقاذ جيل من �لأطفال  �لعامل  �ن يتخذ 

يتعر�شون لل�شدمة و�لعزلة و�ملعاناة - من �لكارثة.
ويف�شل �لتقرير �جلهود �مل�شنية �لتي تبذلها �لأمم �ملتحدة و�ملنظمات 
�أجل  من  �أنف�شهم  و�للجئون  �مل�شيفة  و�حلكومات  �حلكومية  غري 
معاجلة �لق�شايا �ملوؤملة �لتي تو�جه �لأطفال �للجئني وتقوم �ملفو�شية 
بتوفري م�شاعد�ت مالية للعائلت �للجئة مل�شاعدة �لعائلت �ملعدمة 

و�لتي ت�شارع من �أجل �لبقاء.

قرينة حاكم ال�سارقة: اأطفال �سوريا ي�ستحقون م�ساعدات اإن�سانية اأ�سا�سية

ويل عهد ال�سارقة يت�سلم علم الدولة من ويل عهد عجمان �سمن مبادرة م�سرية علم

•• اأبوظبي -وام:

�لعام  �لأمييييني  �أحييمييد  �أبييوبييكيير  �ليي�ييشيييييخ  �أ�يييشييياد ف�شيلة 
دولة  بقيادة  �لهند  �ل�شنة و�جلماعة يف  �أهل  جلمعية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �ليير�ييشيييييدة  �لمييييار�ت 
�لدولة حفظه �هلل.  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  خليفة بن 
�ألقاها  و�أكييد �لأمييني �لعام للجمعية - يف كلمته �لتي 
خيييلل �حييتييفييال �جلييالييييية �لييهيينييدييية بيياليييييوم �لوطني 
�ليييي 42 لييدوليية �لميييييار�ت و�لييييذي �أقيييييم عييلييى �مل�شرح 
�أف�شل  تقدم  �لميييار�ت  دوليية  �ن   - باأبوظبي  �لوطني 
عن  بحثا  �إليها  وفييدو�  �لذين  للأجانب  �لت�شهيلت 
�لييعييمييل وحتييميييييهييم ومتيييدهيييم بييكييل ميييا يف و�ييشييعييهييا من 
فر�س �لعمل وتقف بجانب �لفقر�ء و�ملحتاجني حول 
�لييعييامل ..مييوجييهييا �أخييليي�ييس �لييتييهيياين و�لييتييربيييكييات �إىل 
دولة �لإمار�ت رئي�شا وحكومة و�شعبا مبنا�شبة �ليوم 
�آلف من  �أكييرث من خم�شة  �ن  وقييال  �لي42.  �لوطني 
للتعبري  �لحتفالت  هييذه  ح�شرو�  �لهندية  �جلالية 
�لإمار�ت  �لر�شيدة لدولة  للقيادة  �شكرهم  عن عميق 
�لمار�ت  دوليية  بني  �لثنائية  �لعلقات  �إىل  ..م�شري� 
وحر�س  و�ل�شعبي  �حلكومي  �مل�شتوى  على  �لهند  و 

�جلالية �لهندية يف �لمار�ت على �مل�شاهمة يف عملية 
�لبناء و�لنه�شة و�للتز�م بقو�ن �لدولة و�أنظمتها.

وتقدم بالتهنئة �ىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لورز�ء حاكم دبي و�ىل �أ�شحاب 
�ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى للحتاد حكام �لمار�ت 
و�شعبها و�ملقيمني على �أر�شها مبنا�شبة �ليوم �لوطني 
�لي 42 و�لفوز با�شت�شافة �مارة دبي لإك�شبو 2020 
ما يعك�س �ملكانة �لكبرية لدولة �لإمار�ت على خريطة 
وجهود  �ليير�ييشيييييدة  قيادتها  وحكمة  �حلييديييث  �لييعييامل 
�شعبها �لعريق. ح�شر �لحتفال �شماحة �مل�شت�شار علي 
�لها�شمي م�شت�شار �ل�شوؤون �لدينية و�لق�شائية بوز�رة 
�لظاهري  �ييشييامل  و�ييشييعييادة عبد �هلل  �لييرئييا�ييشيية  �ييشييوؤون 
و�شعادة  للتوزيع  �أدنيييوك  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
بيييدر�ن مدير عييام �ملالية و�خلييدمييات يف  �لييلييو�ء خليل 
�شرطة �أبييوظييبييي ومييعييايل يييو تييي قيييادر وزيييير �ل�شحة 
ورجل  �لهند  يف  كرناتكا  بحكومة  �لأ�شرية  و�لرعاية 
لولو  ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  علي  يو�شف  �لأعييمييال 

وعدد من �مل�شوؤولني . 

•• الفجرية-وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
�ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �أم�س �لول �حلفل 
مربح  مبنطقة  �لييعييروبيية  نيييادي  نظمه  �ليييذي 
وذلك �شمن �حتفالت �لدولة باليوم �لوطني 

�لي 42.
تييي�يييشيييمييين �حلييييفييييل جميييميييوعييية مييييين �لأغييييييياين 

�لوطنية و�للوحات �لفنية �لتي قدمها طلب 
�ليي�ييشييعييبييييية قدمتها  �لييفيينييون  �مليييد�ر�يييس وفيييقيييرة 
�لرت�ثية  �مل�شابقات  وفقرة  دبا �حلربية  فرقة 

و�لوطنية.
تر�ثية  قييرييية  �فييتييتيياح  �لحييتييفييال  ت�شمن  كييمييا 
�لتاريخية  �ملييقييتيينيييييات  مييين  �ليييعيييدييييد  �ييشييمييلييت 
�ملعر�س  �ىل  ��ييشييافيية  �لييرت�ثييييية  و�لييفييعيياليييييات 
�لفني �لذي ت�شمن �لعديد من �لأعمال �لتي 

تعرب عن حب وتر�ث �لوطن.
وقدم علي بن عباد رئي�س نادي �لعروبة �ل�شكر 
و�لتقدير �ىل �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن 
لت�شريفه  �لفجرية  �ل�شرقي ويل عهد  حممد 
�حلفل. وقال �بن عباد �ن فرحتنا يف �لمار�ت 
ت�شاعفت �ليوم بفوز دبي با�شت�شافة معر�س 
�ك�شبو 2020 هذه �لفرحة �لتي تز�منت مع 
�حتفالنا باليوم �لوطني ..موؤكد �ن هذ� �لفوز 

و�لجنيييياز�ت  �ليينييجيياحييات  ل�شل�شلة  تييتييويييج  هييو 
متو��شل  ب�شكل  دولتنا  حتققها  �لتي  �لكبرية 
منذ تاأ�شي�شها قبل 42 عاما مما جعلها حتتل 

موقع �ل�شد�رة.
�لرقباين  �ييشييعيييييد  ميييعيييايل  �لحيييتيييفيييال  حيي�ييشيير 
�مليي�ييشييتيي�ييشييار �خليييا�يييس ليي�ييشيياحييب �ليي�ييشييمييو حاكم 
�شمو  مكتب  مدير  �لزحمي  و�شامل  �لفجرية 

ويل �لعهد وطلب �ملد�ر�س و�أهايل �ملنطقة .

•• تغطية رم�صان عطا:

يف ظييل �لييفييرحيية �لييعييارميية بييدوليية �لإميييييار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�لأجو�ء �لحتفالية وتزيني 
بيياأجييمييل زييينيية وتعبري�ت  �ييشييرب  �لييبييلييد يف كييل 
لهذ�  و�لنييتييميياء  بيياحلييب  مليئة  د�فييئيية  قلبية 
�لييبييلييد �ملييعييطيياء بييلييد �ملييحييبيية و�خلييييري و�جليييود 
و�لكرم و�ل�شهامة بلد �لحتاد بلدنا �حلبيبة 
. �حتفلت مدر�شة �مل�شاعل �لوطنية �خلا�شة 
�لثاين  بييالييعيييييد  للتعليم  �أبييوظييبييي  مبجل�س 
�ملتحدة  �لعربية  �لإميييار�ت  لدولة  و�لأربييعييني 
بالن�شيد  �حلفل  وبييد�أ  �ملا�شي.  �لثلثاء  يييوم 
�لييكييرمي ، وتييلهييا كلمة  �لييقيير�آن  �لوطني ثييم 
 ، مت�شمنة  �لعربية  �للغة  �أول  مييدر�ييس  ميين 
ميير�حييل قيام �حتيياد دوليية �لمييييار�ت �لعربية 
�ملتحدة ، و�ل�شادة بالجناز�ت �لعظيمة �لتي 
و�قت�شاديا  �شيا�شيا  �لميييار�ت  دوليية  حققتها 

�ل�شيخ  �شمو  قيادة  حتت  وعلميا  و�جتماعيا 
�آل نهيان رحمه �هلل وخلفه  ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان حفظة �هلل  ز�يييد  �ل�شيخ خليفة بن 
و�ربعني  �ثنني  �لمييار�ت على مدى  ، وحكام 
عاما �ملا�شية ، و�ل�شارة ل�شهادة �لعامل �أجمع 
يحتذى  كنموذج  �لميييار�ت  باحتاد  للقتد�ء 
هذه  على  �حلفاظ  مبو��شلة  و�ملطالبة   ، به 

�لوحدة �لوطنية �ملباركة . 
�لييزي �لوطني و رفع  بييارتييد�ء  وقييام �لطلب 
�علم �لدولة وذلك بهدف تنمية حب �لوطن 
و�لإنتماء �ليه ، ومت تنظيم فقر�ت فنية ور�شم 
لوحات ��شتعر��شية كان �أبطالها �لطلبة من 
جميع �لأعمار �ل�شنية ، مما �شاهم يف ن�شر جو 

من �ملرح بني �لطلب .
وتنوعت �لفقر�ت لتبد� بعر�س �شباح �خلري 
يييا بيييلدي ، وتييلهييا عيير�ييس عييلييى ن�شيد �شت 
حروف ، وبعد ذلك عر�س ريا�شي على ن�شيد 

يا �إمار�تي . ثم عر�س �أغلى علم وق�شيدة عن 
�لإمييييار�ت و�أغنية يييا عييايل يييا عييايل ، وعر�س 
نييهييج ز�يييييد ، وبييعيي�ييس �لييفييقيير�ت �لييفيينييييية �لتى 

قدمها طالبات �ل�شف �لثامن و�لتا�شع.

الأر�س الطيبة
مديرة  �شبل  �أحمد  حنان  �لأ�ييشييتيياذة  و�أعييربييت 
ميييدر�يييشييية �مليي�ييشيياعييل �لييوطيينييييية �خليييا�يييشييية عن 
�شهدتها  �لتي  بالحتفالية  �لغامرة  فرحتها 
�ملدر�شة وقدمت �شيادتها �لتهنئة و�لتربيكات 
ز�يييد حفظه �هلل  بن  �ل�شيخ خليفة  �شمو  �ىل 
و�خييو�نيية �أ�ييشييحيياب �ل�شمو حييكييام �لإميييييار�ت ، 
�لأول  فييار�ييشيية  كييان  �ليييذي  و�ىل روح �لحتييياد 
�هلل  طيب  نهيان  �ل  ز�يييد  �ل�شيخ  لييه  �ملغفور 
و�مليي�ييشييوؤولييني عن  �لييقييادة  ، و�ىل جميع  ثييير�ه 

�لتعليم يف �لمار�ت .
�ليوم  بيييهيييذ�  �لإحيييتيييفيييال  �إن   ، �ييشييبييل  وقييياليييت 

و�نتماء  �ليييتيييحيييام  مييييدى  يييظييهيير  �ليييتيييارييييخيييي 
�شو�ء  حييٍد  على  و�ملقيمني  �لييدوليية  مو�طنني 
�لتطور�ت  ، يف ظييل  �لييطيييييبيية  �لأر�يييييس  بييهييذه 
�حلياة  جمييالت  كل  ت�شهدها  �لتي  �لناجحة 
يف �لإمار�ت ، موؤكدة حر�س مدر�شة �مل�شاعل 
�إحتفالتها  تنظم  وهيييي  �خلييا�ييشيية  �لييوطيينييييية 
بهذه �ملنا�شبة على تعزيز �مل�شاركة �ملجتمعية 
للح�شور  �لطلبة  ��شر  كل  �أمييام  �ملجال  وفتح 

و�مل�شاركة يف �لفعاليات �لحتفالية .
�ملدر�شة  ميييدييييرة  قيييدميييت  �حليييفيييل  خيييتيييام  ويف 
تهنئة  ر�شالة  و�لتدري�شية  �لإد�ريييية  و�لهيئة 
و�لربعني  �لييثيياين  �لييوطيينييي  �لعيد  مبنا�شبة 
ل�شمو �ل�شيخ خليفه بن ز�يد �آل نهيان ، وويل 
�آل نهيان  عهده �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
، ونييائييب رئييييي�ييس �ليييدولييية �ليي�ييشيييييخ حمييمييد بن 
ول�شعبها  �لإميييار�ت  وحكام   ، مكتوم  �آل  ر��شد 

�حلبيب.

•• دبي –الفجر:

�لتنفيذي  �لرئي�س  �لنعيمي  م�شبح  حممد  �ييشييارك 
 ، �لعاملني  كافة   ، للتمويل  مييو�رد  �شركات  ملجموعة 
و�لأربعني،  �لثاين  �لوطني  باليوم  �ملجموعة  �حتفال 
�ملنا�شبة،  بهذه  �لب�شرية  �مليييو�رد  �إد�رة  نظمته  �لييذي 
بحري�ت  بييياأبييير�ج  �ملييجييمييوعيية  ملييقيير  �ملييو�جييهيية  بال�شاحة 
�أن �لحتفال  �لنعيمي  �جلمرية. و�أكد حممد م�شبح 
بييذكييرى قيييييام دولييية �لحتييياد و�جيييب وطيينييي يييعييزز روح 
�لنتماء، ويذّكر �لأجيال �ملتعاقبة بعظمة هذه �لأمة 
متمثلة يف باين نه�شتها، وموؤ�ش�س دولتها �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان، و�إخو�نه �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 
�إىل  �لييذييين حييولييو� �لفكرة  لييلحتيياد حكام �لإمييييار�ت، 

لتكون على مدى  �لو�قع  �أر�ييس  جتربة حقيقية على 
�لييتييي يعي�شها  �لييتييجييارب  �أروع  �لييزميين ميين  عييقييود ميين 
�لإميييييار�ت،  رئييييي�ييس دولييية  �إن  �لع�شر �حلييديييث. وقيييال 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، و�أخيه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي ، و�إخو�نهما �أع�شاء 
مبو��شلتهم  �أثبتو�  �لإمييييار�ت،  حكام  �لأعييلييى  �ملجل�س 
خلف  خييري  �أنييهييم  نف�شه،  للنهج  و�إتباعهم  للم�شرية، 
خلري �شلف، لفتاً �إىل �أن �شعب �لإمييار�ت، �لذي ينعم 
بالرفاهية و�لتقدم و�لزدهار،  ر�يتهم �خلفاقة  حتت 
ل ي�شعه يف هذه �ملنا�شبة �لكرمية �إل �أن يقدم �لولء 
و�لنتماء لقيادته �لر�شيدة �لتي و�شعت ��شم �لإمار�ت 

على م�شاف �لدول �ملتقدمة.

الأمني العام جلمعية اأهل ال�سنة واجلماعة يف الهند : 
قيادة الإمارات حري�سة على حماية حقوق الأجانب

ويل عهد الفجرية ي�سهد احتفالت نادي العروبة باليوم الوطني

امل�صاعل ت�صعل �صمعة عيد امليالد الثاين والأربعني

مدر�سة امل�ساعل الوطنية اخلا�سة حتتفل بالعيد الوطني
حنان �صبل: تعزيز امل�صاركة املجتمعية وفتح املجال اأمام الأ�صر للح�صور

موارد للتمويل حتتفل باليوم 
الوطني الـ42
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اأخبـار الإمـارات

اأحمد بن نا�سر بن زايد ي�سهد احتفال جمعية اأ�سدقاء البيئة باليوم الوطني الـ 42

ختام فعاليات موؤمتر الوطني الرابع ل�سحة املراأة

�سلطان بن حمدان بن زايد يح�سر افتتاح فعاليات
 امللتقى الطالبي الرابع لطلبة الدولة يف الوليات املتحدة 

جمعية الإمارات للجودة 
حتتفل باليوم الوطني 42 

•• ابوظبي- الفجر

جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتيجاين  هيييادي  �لييربوفييييي�ييشييور  �ييشييعييادة  رفييع 
�لتهاين  �آييييات  �أ�شمى  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  و  للجودة  �لإمييييار�ت 
و�لتربيكات �ىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة )حفظه �هلل( و�ىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�ىل �خو�نهما �أع�شاء 
�ملجل�س �لعلى للحتاد حكام �لإمار�ت و�ىل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 

و�ىل �شمو ��شيخ �أولياء �لعهود ونو�ب 
�لمييييار�ت  دولييية  �شعب  و�ىل  �حلييكييام. 
�ليوم  �مليييتيييحيييدة مبيينييا�ييشييبيية  �لييعييربييييية 
�لوطني �لثاين و�لأربعني لقيام دولة 
�لإمار�ت، ومنا�شبة فوز دولة �لمار�ت 
بييتيينييظيييييم معر�س  �ملييتييحييدة  �لييعييربييييية 

�ك�شبو �لدويل 2020 يف دبي.
�حتفالت  نعي�س  �ليوم  نحن  و�أ�شاف 
�لثاين  �ليييوطييينيييي  بييياليييييييوم  �ليييييدولييييية 
و�لأربعني بروح جديدة وقد تر�شخت 
كما �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  �آل  ز�يييييد  بييين 
�ل�شامخ  �حتييادنييا  دعييائييم  �هلل  حفظه 

�لعربية  �لإميييييييييار�ت  دولييييية  و�أ�يييشيييبيييحيييت 
�نتهجته  مبا  و�لأمم  �لييدول  تقدم  على  بييارزة  علمة  هلل  و�حلمد  �ملتحدة 
�أمن  به من  تنعم  �شيا�شات حكيمة وحققته من منجز�ت عظيمة وما  من 

و��شتقر�ر و�زدهار وطماأنينة". 
وهذ� لي�س بغريب عن دولتنا وقيادتها �لر�شيدة بل مل ياأت من فر�غ يف حني 
�أن من �أهم ما عزز ثقة �أبناء �لوطن و�لعامل �أجمع بدولة �لمار�ت �لعربية 
�حلكيمة  �لقيادة  �تبعته  �لييذي  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �جلييودة  نهج  هو  �ملتحدة 
قوًل وعمًل وعلى كافة �مل�شتويات وفق روؤية ��شرت�تيجية م�شتد�مة، حتى 
�أ�شحت �ل�شمة �لأ�شا�شية لكافة موؤ�ش�شات �لدولة بقطاعيها �لعام و�خلا�س 

وحتى �لأفر�د.

�لعلمية  ورقيييتيييهيييا  حييييول   ) لييلييفييجيير   (
�لرعاية  جمييال  يف  �لن�شائية  �لييقيييييادة 
�لإمييار�تييييية متكنت  �ملييير�أة  �أن  �ل�شحية 
�ليييدولييية يف تبو�أ  تيياأ�ييشييييي�ييس  بيييد�يييية  مييين 
�ل�شمو  �ملنا�شب �لعليا و كان ل�شاحب 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب 
�هلل ثر�ه �لدور �لأكرب يف متكني �ملر�أة 
و �لذي نر�ه �لآن هو غر�س عمره 42 
�شنة بدعم كبري من �لقيادة �لر�شيدة 
�إميانهم  يف  �حلييكييومييييية  �ملييوؤ�ييشيي�ييشييات  و 
م�شاهمتها  و  �لأمار�تية  �ملر�أة  بقدر�ت 
بخ�شو�س  و   . �لإنييتيياجييييية  �لعملية  يف 
متكني �ملر�أة يف قطاع �لرعاية �ل�شحية  
�و�شحت �لدكتورة مرمي �ملزروعي مل 
ل و لدينا حالياً قياد�ت ن�شائية قوية 
�ليي�ييشييحييييية و لي�س  �لييرعيياييية  قييطيياع  يف 
تقف حائًل يف  �أوعييو�ئييق  هناك مو�نع 
تتقلد  و  �ل�شحة  لقطاع  �مليييير�أة  قيييييادة 
متوفرة  �ملدخلت  لأن  �ملنا�شب  �أعلى 
و �حلمدهلل فالتعليم موجود و خا�شة 
يف جمال �ل�شحة و مت �أعطاءنا فر�س 
و  م�شيفًة  �خلييرب�ت  �كت�شبنا  و  كبرية 
�نيييا حمييظييوظيية حليي�ييشييويل عييلييى تعليم 

•• ابوظبي- فوؤاد علي

�ملنظم  فيييعييياليييييييات  �أمييييي�يييييس  �خيييتيييتيييميييت 
ميي�ييشييتيي�ييشييفييى �ليييرحيييبييية �أميييي�ييييس �مليييوؤمتييير 
و�لذي  �ملييير�أة  ل�شحة  �ليير�بييع  �لوطني 
و��شتمر  �لييرحييبيية  ميي�ييشييتيي�ييشييفييى  نييظييمييه 
�لوعي  ن�شر  �إىل  يهدف  و  يومني  ملييدة 
و�لعلج  و�لت�شخي�س  �لوقاية  ب�شبل 
ب�شحة  �ملعنية  �لرئي�شية  للم�شكلت 
�مليييييير�أة و�ليي�ييشييائييدة يف دوليييية �لإمييييييار�ت 
 22 قييييدمييييت  و  �ملييييتييييحييييدة  �لييييعييييربييييييييية 
�نرتكونتتال  فييينيييدق  يف  حميييا�يييشيييرة 
باأبوظبي . و يركز �ملوؤمتر �ل�شوء على 
�حلالت �ل�شحية و�لأمر��س �ل�شائعة 
�لثدي  �شرطان  فيها  مبييا  �لن�شاء  بييني 
�لدم  و��ييشييطيير�بييات  �ل�شكري،  وميير�ييس 
و  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب  و�أمر��س 
�ملييير�أة و �لقيادة  �لييدم و  �رتييفيياع �شغط 
�لتي  �ليي�ييشييرطييانييات  �أنيييييو�ع  و  �ل�شحية 
تيي�ييشيييييب �مليييييييير�أة كييي�يييشيييرطيييان �لييييثييييدي و 
عيينييق �لييرحييم و ميير�ييس �ليي�ييشييكييري عند 
�ليينيي�ييشيياء و �ييشييوف تييقييوم جمييمييوعيية من 
�أبيييرز �ليي�ييشيييييد�ت �ملييتييحييدثييات ميين قطاع 
�لإمييييار�ت  دولييية  �ل�شحية يف  �لييرعيياييية 
�ملعلومات  مب�شاركة  �ملتحدة  �لعربية 
و�لآر�ء و وجهات �لنظر حول �لوقاية 
�ملر�أة  �شحة  وحت�شني  �لأميير��ييس  ميين 
و�شعادتها ب�شكل عام من خلل �شل�شلة 
و�جلل�شات  �لتو�شيحية  �لعرو�س  من 
�إىل  �مل�شاركني  عدد  و�شل  و  �لنقا�شية 
�ملوؤمتر  بينما كان يف  1400 م�شارك 

�ل�شابق ل يتعدى 800 م�شارك .
وقد ر�شخ �ملوؤمتر �لوطني ل�شحة �ملر�أة 
يف دورته �لر�بعة مكانته كمن�شة للتعلم 
وتبادل �ملعرفة و�حلفز و�لت�شجيع بني 
�لعربية  �لإميييييييار�ت  دوليييية  يف  �ليينيي�ييشيياء 
نيللي  �ليييدكيييتيييورة  كيي�ييشييفييت  و  �ملييتييحييدة. 
�لرحبة  مل�شت�شفى  �لطبي  �ملدير  بوما 

و هييو فييرع ميين فييروع �لطب ي�شتخدم 
لتخفيف  �لييتييخيي�ييشيي�ييشييات  مييتييعييدد  نييهييج 
�حلياة  نيييوعييييييية  حتيي�ييشييني  و  �ملييييعييييانيييياة 
و  �لأمل  مييع  يعي�شون  �لييذييين  لأولييئييك 
و  �لأطباء  بييالأمل  �لعناية  فريق  ي�شم 
�لطبيعي  و�لييعييلج  �لوظيفي  �لييعييلج 
و �لأخيي�ييشييائييي �ليينييفيي�ييشييي �ليي�ييشييريييري و 
م�شاعد �لأطباء و �ملمر�شة �ل�شريرية 
برنامج  ��شافة كذلك  �أنه مت  م�شيفًة 
لعلج �مل�شابني باجللطة و مت تطبيق 
برنامج ك�شف و م�شح �شرطان �لقولون 
بامل�شت�شفى كونه من �لأمر��س �ملزمنة  
و �أو�شحت �أنه مت زيادة عدد �لأ�شرة يف 
عيادة �لعناية �ملركزة للبالغني من 10 
ز�دت كذلك  و  �ييشييرييير�ً   18 �إىل  �أ�ييشييرة 
�ملركزة  �لعناية  عيادة  �لأ�ييشييرة يف  عييدد 
�إىل  �شرير�ً   16 من  �ليييولدة  حلديثي 

. �شرير�ً   33
اأول اإماراتية معتمدة
 لإدارة امل�صت�صفيات

و قالت �لدكتورة مرمي �ملزروعي نائب 
�ملدير �لتنفيذي مب�شت�شفى �لكورني�س 

�حلو�دث  و  �لإ�شابات  حييالت  ت�شجيل 
�لأمريكية  �لييكييلييييية  قييبييل  ميين  �ملييعييتييمييد 
 8 على  تطبيقه  �شيبد�أ  و  للجر�حني 
يف  �شحة  ل�شركة  �لتابعة  �مل�شت�شفيات 

يناير 2014 .
و ��ييشييافييت �لييدكييتييورة بييومييا �أنييهييا على 
عملن  مييا  �إذ�  �ليينيي�ييشيياء  �أن  ميين  قيينيياعيية 
�شوياً يف ظل ثقافة م�شتنرية ميكنهن 
و  �ملجتمع  يف  كبري�ً  فارقاً  يحدثن  �أن 
جنمع  �أن  على  عييام  كييل  هدفنا  يرتكز 
نخبة متميزة من �ملتحدثات �ملعروفات 
يتناولون  ل  �ليييذيييين  �لأطيييبييياء  وكيييبيييار 
فح�شب  �ملييير�أة  �شحة  تهم  مو�شوعات 
بل �أي�شاً �مل�شاعدة على حت�شني �ل�شحة 
و�لرفاه  �ليي�ييشييعييادة  ومييعييايييري  �لييعيياميية 
بني �لن�شاء يف دولة �لإمييار�ت �لعربية 
عمل  يف  نيينييجييح  �أن  نييياأميييل  و  �ملييتييحييدة 
�أكييدت �أن �جناز�ت  ذلييك هييذ� �لعام . و 
�مل�شت�شفى خلل �لفرتة �لأخرية كبرية 
�لعناية  بييرنييامييج  ��ييشييتييحييد�ث  حيييييث مت 
بالأمل من خلل تطوير �شبل �لعناية 
بالأمل  �لإد�رة  و�لييربنييامييج  بيياملييرييي�ييس 

�أر�بيييتيييييييك  �يييشيييركييية  �ييشييييي�ييشييتييمييز و 
بوينغ  و�ييييشييييركيييية  ليييييلإنييييي�يييييشييييياء�ت 
و�ييشيييييتييي غييييروب و�ييشييركيية جرن�ل 
�آتيييييك �شركة  �إلييكييرتيييك و�ييشييركيية 
�ملتطورة  �لتكنولوجيا  ��شتثمار 
برتوليم  �أوكيي�ييشيييييدنييتييال  و�ييشييركيية 
كابيتال  و�لو�حة  ني�شن  و"�مييج 
جدير  �إماجني�شان".  وموؤ�ش�شة 
�شعر�ء  دعييت  �ل�شفارة  �أن  بالذكر 
ملتقى  يف  للم�شاركة  �لييدوليية  من 
�لييعييام وقييدم منهم خ�شي�شا  هييذ� 
�ل�شاعر�ن  �ملنا�شبة  �أجل هذه  من 
ح�شان �لعبيديل و�أنور �مل�شريي . 
و�شارك وفد من �أكادميية �ل�شعر 
يف �أبييوظييبييي ميين �أجيييل �إ�ييشيياعيية جو 
�إمييييييار�تييييييي خيييالييي�يييس يييعييييي�ييس فيه 
�لييييطييييلب لييييي�ييشييعييرو� �أنييييهييييم غري 

�أدنوك و�شركة  �أبو ظبي �لوطنية 
�ل�شحية  ليييليييخيييدميييات  �أبيييوظيييبيييي 

�شحة"
�أبييو ظبي  وغرفة جتييارة و�شناعة 
وبنك �أبو ظبي �لوطني وبنك �أبو 
�لإمييييار�ت  بنك  و  �لييتييجيياري  ظبي 
دبي �لوطني وبنك �خلليج �لأول 
�ملتقدمة  �لإميييييييار�ت  وجمييمييوعيية 
م�شدر  و�ييشييركيية  لييل�ييشييتييثييمييار�ت 
طري�ن  و�ييشييركيية  م�شدر  معهد   -
�لعاملية  �لإمييار�ت  �لحتاد و�شركة 
للأملنيوم و�شركة مبادلة للتنمية 
تو�زن  و�شركة  �شناعات  و�شركة 
�لف�شائية  لييلتيي�ييشييالت  و�لييرثيييا 
و�أبوظبي   54 تيييوفيييور  و�ييشييركيية 
�لفطيم  وجميييميييوعييية  لييييلإعييييلم 
�نتغريتد  �أدفييييانيييي�ييييشييييد  و�يييشيييركييية 

�ملالية و�لد�خلية و�لتعليم �لعايل 
و�لبحث �لعلمي و�شرطة �أبوظبي 
�مل�شلحة  و�ليييقيييو�ت  دبيييي  و�ييشييرطيية 
وجامعة  �لإمييييييييييييار�ت  وجييييامييييعيييية 
و�لتكنولوجيا  لييلييعييلييوم  خييليييييفيية 
�أبييييييييو ظبي  و�لييييبييييحييييوث وهيييييييئييية 
مياه  وهيئة  و�لثقافة  لل�شياحة 
�لبيئة  وهيئة  �أبييوظييبييي  وكييهييربيياء 
وكهرباء  مييييياه  وهيييييئيية  �أبييوظييبييي 
�لييوطيينييييية للأمن  و�لييهيييييئيية  دبيييي 
�أبوظبي  وجمييليي�ييس  �لإلييييكييييرتوين 
وجمل�س  �لييعييميير�ين  للتخطيط 
�أبييييو ظييبييي لييلييتييوطييني وجيييهييياز �أبو 
�أبوظبي  وجهاز  للمحا�شبة  ظبي 
ليييل�يييشيييتيييثيييمييياروجيييهييياز �لإميييييييييار�ت 
لييل�ييشييتييثييمييار و�يييشيييركييية �لإميييييييار�ت 
برتول  و�شركة  �لنووية  للطاقة 

كذلك  و  �لييييطييييب  جميييييال  يف  مييتييميييييز 
عندما  و  �لييطييبييييية  �لإد�رة  جميييال  يف 
�لفر�س  كييل  �أعييطيييييت يل  و  تييخييرجييت 
قدر�تي  �أمنيييي  بحيث  �حييتيياجييهييا  �لييتييي 
�إد�رة  و  �لييطييبييييية  �ليييرعيييايييية  جمييييال  يف 
�مل�شت�شفيات . و �أفادت �لدكتورة مرمي 
�لإمار�تية  �أنييييا  حييالييييياً  �أنييييه  �مليييزروعيييي 
�لوحيدة معتمدة من كلية �لأمريكية 
من   . بامل�شت�شفيات  �لطبيني  للمدر�ء 
�لييدكييتييورة جييلء طاهر  قييالييت  جانبها 
�لأمر��س  �إد�رة  مدير  باأعمال  �لقائم 
ل�شحة  �لوطني  �ملوؤمتر  �ل�شارية  غري 
�ملر�أة يعد من �لفعاليات ذ�ت �لتنظيم 
�لرعاية  مو�شوعات  يناق�س  و  �جليد 
وي�شتقطب  بييامليير�أة  �ملتعلقة  �ل�شحية 
يف  �لعاملني  �ملتخ�ش�شني  و  �خليييرب�ء 
�أنه يحظى بح�شور  �ملجال ف�شًل عن 
�ليييذي  �حلييمييا�ييس  �أن  �ييشييك  و ل  مميييييز 
�ملُنظم للحدث  �لعمل  يتمتع به فريق 
على  ي�شاعد  نيللي  �لييدكييتييورة  بييقيييييادة 

جناحه ب�شكل كبري عاماً تلو �لآخر.
وبييدورهييا �أو�ييشييحييت �لييدكييتييورة فاطمة 
�مليييرعييي�يييشيييي رئييييييي�يييس قيي�ييشييم �لأميييير��ييييس 
�أن  �لييرحييبيية  م�شت�شفى  يف  �لييبيياطيينييييية 
�ملييوؤمتيير يييعييد حييدثيياً فييريييد�ً ميين نوعه 
�مل�شكلت  و  �لأمييير��يييس  يناق�س  حيييييث 
�ملر�أة �لتي ل يناق�شها  �ملتعلقة ب�شحة 
�لعديد من �ملوؤمتر�ت �لأخرى و تتنوع 
باملر�أة  �خلييا�ييشيية  �ليي�ييشييحييييية  �لييقيي�ييشييايييا 
�جتماعي  �أو  نف�شي  منظور  من  �شو�ء 
�لتي  �لق�شايا  �أو ج�شماين و كلها من 
يييتيينيياولييهييا �مليييوؤمتييير �لييييذي يييعييد �إحيييدى 
�أفكار �لدكتورة نيللي بوما �لتي نثمن 
جهودها و�إخل�شها وتفانيها يف �لعمل 
و ييي�ييشييلييط �مليييوؤمتييير �ليي�ييشييوء عييلييى دور 
�ملر�أة يف �إد�رة جمال �لرعاية �ل�شحية 
و ييي�ييشييتييقييطييب �ليييعيييدييييد مييين �لأطيييبييياء 
�مل�شكلت  ل�شتعر��س  و�لأخ�شائيني 

�لنفط  لييتييكييرييير  �أبيييوظيييبيييي  �ييشييركيية 
للعمليات  �أبوظبي  و�شركة  تكرير 
و�شركة  �أدكييييو  �لييربييية  �لييبييرتولييييية 
�لدولية  �خلييو�رزمييي  وكلية  ز�دكيييو 
و�ملكتب  �لأحيييمييير  �ليييهيييلل  وهيييييئيية 
�مل�شرية  و�جلالية  �مل�شري  �لثقايف 
و�شركة �أبوظبي للفنادق وعدد من 
�ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة. ومت 
�إعلن �أ�شماء �لفائزين يف م�شابقة 
جمال  �ليييفيييوتيييوغييير�يف  �لييتيي�ييشييوييير 
�جلمعية  �أطييلييقييتييهييا  �ليييتيييي  بيييييلدي 
باليوم  �لإحيييتيييفيييالت  ميييع  تيييز�مييينيييا 
يف  �لفائزين  وكذلك   42 �لوطني 
م�شابقة قناة دقائق و�لتي �أطلقتها 
لزيادة  وتييهييدف  مييوؤخيير�  �جلمعية 

•• اأبوظبي-وام:

بن  نا�شر  بيين  �أحييمييد  �ل�شيخ  �شهد 
ز�يد �آل نهيان �حلفل �لذي نظمته 
مبنا�شبة  �لبيئة  �أ�ييشييدقيياء  جمعية 
42 وذلك مبقر  �لي  �ليوم �لوطني 

نادي �شباط �ل�شرطة �أبوظبي.
حمودة  �يهاب  �شعادة  �حلفل  �شهد 
�ليي�ييشييفييري �ملييي�يييشيييري ليييييدى �ليييدولييية 
وحممد حافظ رئي�س جمل�س �د�رة 
�ليينييادي �مل�شري وعييدد ميين ممثلي 
و�شركات  �لحيييمييير  �ليييهيييلل  هيييييئيية 
وكلية  وز�دكييييييييو  وتيييكيييريييير  �دنيييييييوك 
�أع�شاء  مييين  وحيي�ييشييد  �خلييييو�رزمييييي 
�لدكتور  و�أكييد  و�أ�شرهم.  �جلمعية 

وذلك  �مل�شرية  و�جلالية  �مل�شري 
يف �طار حر�شه على �لتو�جد بهذه 
�ملنا�شبة �لوطنية للتعبري عن عمق 
�ليييعيييلقيييات �لأخييييوييييية �لييتييي تربط 
قدمت  حيث  �ل�شقيقني  �ل�شعبني 
�لتنورة  م�شرية  فلكلورية  فقر�ت 
وفقرة مو�شيقية وعزف على �لعود 
�لفني  و�مل�شت�شار  �لييدكييتييور  قييدمييه 
�حلفل  ختام  ويف  جميياهييد.  ح�شني 
قيييام �ليي�ييشيييييخ �أحيييميييد بييين نييا�ييشيير بن 
�بر�هيم  و�لدكتور  نهيان  �ل  ز�يييد 
�ل�شركاء  بيييتيييكيييرمي  حميييميييد  عيييليييي 
�أ�شدقاء  جلمعية  �لإ�شرت�تيجيني 
ودعمهم  جلهودهم  تقدير�  �لبيئة 
لأنيي�ييشييطيية �جلييمييعييييية ممييثييلييني عن 

لييتييحييقيييييق �ليييييرخييييياء و�ل�يييشيييتيييقييير�ر 
تيي�ييشييميين �حلفل  �لييييوطيييين.  لأبيييينيييياء 
�أ�شالة  تييعييرب عيين  تيير�ثييييية  فييقيير�ت 
لليولة  وعر�شا  �لمار�تي  �ملجتمع 
للتعليم  �لباهية  مييدر�ييشيية  قدمته 
�إ�شافة  وطنية  وق�شائد  �ل�شا�شي 
�إىل عر�س فيلم وثائقي عن تاريخ 
دولييية �لميييييار�ت و�نييطييلق م�شرية 
�لتنموية  و�لجنيييييييييياز�ت  �ليييعيييطييياء 
قيامها  منذ  �لدولة  �شهدتها  �لتي 
تييقييدمي عر�س  . ومت   1971 عييام 
تقدميي عن �أبرز �إجنيياز�ت جمعية 
�أ�ييشييدقيياء �لييبيييييئيية ودورهيييييا يف ن�شر 
�ملجتمع.  يف  �لييبيييييئييييية  �ليييتيييوعييييييية 
�لثقايف  �ملكتب  �لإحتفال  يف  �شارك 

�إبر�هيم علي حممد رئي�س جمل�س 
�لبيئة  ��يييشيييدقييياء  جييمييعييييية  �د�رة 
�لن�شيد  عيييقيييب  �أليييقييياهيييا  كييلييميية  يف 
تلعبه  �لييذي  �لييدور  �أهمية  �لوطني 
�لتوعية وتثقيف  �جلمعية يف ن�شر 
بيياأهييمييييية حماية  �ملييجييتييمييع  �أفييييييير�د 
�لييبيييييئيية �لييتييي تييعيياين ميين حتديات 
ت�شتدعي تكاتف �جلهود �ملجتمعية 
و�ليير�ييشييمييييية لنييقيياذهييا . وعيييرب عن 
�ليوم  مبنا�شبة  �لييغييامييره  �شعادته 
ليييدولييية �لمييييييييار�ت �لتي  �ليييوطييينيييي 
تيي�ييشييهييد تيييقيييدميييا غييييري ميي�ييشييبييوق يف 
قيادتها  بييفيي�ييشييل  كيييافييية  �ملييييجييييالت 
�لييييتييييي حتيييير�ييييس على  �ليييير�ييييشيييييييييدة 
�للزمة  �لإمكانيات  جميع  توفري 

و�ل�شركات  �حلييكييومييييية  �لييهيييييئييات 
�لييعيياميية و�خلييا�ييشيية و�لييتييعييرف يف 
�ل�شنوي وذلك  معر�س �لوظائف 
�لييطييلييبيية فر�شة  �أجيييييل ميينييح  مييين 
�لتعرف على فر�س �لعمل �ملتاحة 

لهم يف �مل�شتقبل عند تخرجهم.
�لعام  هيييييذ�  مييلييتييقييى  يف  و�ييييشييييارك 
�حلكومية  �لهيئات  ميين  �لييعييديييد 
�ل�شركات  مييين   39 مييين  و�أكييييييرث 
�أ�شهبت  �لوطنية و�خلا�شة و�لتي 
يف �لتعريف بتاريخها ومنجز�تها 
�ملديني  عيييليييى  �أهييييد�فييييهييييا  و�ييييشييييرح 
�لق�شري و�لبعيد و�طلع �لطلبة 
عييلييى فيير�ييس �لييعييمييل �ملييتيياحيية لهم 

عند تخرجهم ويف �مل�شتقبل.
حققته  �لييييييذي  لييليينييجيياح  ونييييظيييير� 
�ليي�ييشييفييارة يف مييلييتييقيييييات �لأعييييييو�م 
�ملا�شية قررت هذ� �لعام �أن ت�شيف 
لهذ� �لإجناز �شمة جديدة بتوجيه 
لها  �أمريكية  �شركات  �إىل  �لدعوة 
�أو وكييلء يف �لدولة لن�شع  فييروع 
بييييني �أييييييييدي طييلييبييتيينييا �ملييييزيييييد من 
من  باملزيد  وتعريفهم  �ملعلومات 
�لفر�س �لتي متكنهم من حتقيق 
ويلبي  يخدمهم  و�عيييد  م�شتقبل 
حتقيق  يف  �ليييييدولييييية  طيييميييوحيييات 
�لييتيينييمييييية و�لييييييرخيييييياء. ومييييين بني 
�جلييهييات �لييتييي �ييشيياركييت يف ملتقى 
و  �خلييارجييييية  وز�ر�ت  �لييعييام  هيييذ� 

•• وا�صنطن-وام: 

�ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن  ح�شر 
بن ز�يد �آل نهيان و�شعادة يو�شف 
�لعتيبة �شفري �لدولة يف و��شنطن 
�فتتاح �مللتقى �لطلبي �لر�بع يف 
�لول  �أم�س  �لأمريكية  �لعا�شمة 
�لدولة  �شفارة  ��شت�شافته  و�لييذي 

للعام �لر�بع على �لتو�يل.
طلب  �أدى  �لفتتاح  م�شتهل  ويف 
�لحتياجات  ذوى  مييين  �ليييدولييية 
�لن�شيد  و�لييبييكييم  �ليي�ييشييم  �خلييا�ييشيية 
�لوطني للدولة بلغة �لإ�شارة ومن 
�ل�شيخ  ل�شمو  م�شجلة  كلمة  ثييم 
وزير  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  عبد�هلل 
�خليييارجييييييية حيييث خييللييهييا طلب 
�لجتهاد  على  �لييدوليية  وطييالييبييات 
و�مليييثيييابيييرة و�لييعييمييل �لييييييدوؤوب و�أن 
يييكييونييو� عييلييى قييلييب و�حيييييد مهما 
كانت �ل�شعاب و�لعر�قيل فهم من 
بدورهم  ذكرهم  و  متوحد..  بيت 
كاأف�شل �شفر�ء لبلدهم ودعاهم 
وقادتهم  بوطنهم  �لإفييتييخييار  �إىل 
�أية  تقدمي  عن  يتو�نو�  ل  �لذين 

م�شاندة لهم لتحقيق �أهد�فهم.
بالرتحيب  �شموه  خطاب  وقوبل 
�حل�شور  قبل  ميين  و�ل�شتح�شان 
�لذين عربو� عن �متنانهم �لكبري 
وتقديرهم للهتمام �لذي يوليه 

�إطار  خييارج  �لييدرو�ييس  ��شتخل�س 
�جلييامييعييات و�لييتييعييلييم مييين �حلياة 
�لعملية وجتاوز �ل�شعاب وحتدي 
على  و�لإقييبييال  �ل�شعبة  �لظروف 
�حلييييييياة بييييروح �إيييجييابييييية و�إميييييان 

ر��شخ.
وحظيت �ملحا�شرة باإ�شادة وتفاعل 
ميين �حل�شور وجتييياوب من  كبري 
�لطلبة للمو�شوعات �لتي طرحها 

�لدكتور خليفة يف حما�شرته.
�يييشيييارك يف مييلييتييقييى هيييذ� �ليييعيييام ما 
1000 طالب وطالبة  يزيد عن 
�جلامعات  خمييتييلييف  مييين  جيييييياءو� 
�ملتحدة  �لييييوليييييات  يف  و�لييكييليييييات 

�لأمريكية.
�ل�شيخ  قيييام  مت�شل  �شعيد  عييلييى 
�شلطان بن حمد�ن ير�فقه �شعادة 
�ل�شفارة  و�شيوف  �لعتيبة  يو�شف 
باإفتتاح معر�س �لوظائف وتفقد 
�أرجاء �ملعر�س وحتدث مع ممثلي 

�ل�شركات.
ويعد هذ� �مللتقى �ل�شنوي مبثابة 
فيير�ييشيية نيييييادرة لييطييلييبيية �لإمييييييار�ت 
نظر�ئهم  على  �لتعرف  �أجييل  من 
يف �ليييييولييييييات �لأخييييييييرى وتيييبيييادل 
بالإ�شافة  و�لييتييو��ييشييل  �ملعلومات 
من  �مل�شوؤولني  على  �لتعرف  �إىل 
و�لعاملني  �ليي�ييشييفييارة  دبييلييومييا�ييشييي 
فيها ف�شل عن �للتقاء مبمثلي 

و�لقت�شاد"..  �لييتييجييارة  عييامل  يف 
م�شاركتهم  عييلييى  �لييطييلييبيية  و�ييشييكيير 
�أجل  ميين  �ل�شفر  عيينيياء  وتكبدهم 

ح�شور هذ� �مللتقى.
و�أعرب عمر �ل�شام�شي عن �متنانه 
�لكبري وتقديره �خلا�س ل�شيوف 
ر��شد  علي  �شعادة  ومنهم  �مللتقى 
�لإمار�ت  جامعة  مدير  �لنعيمي 
�ملن�شوري  طار�س  �للو�ء  و�شعادة 
�شرطة  يف  �لب�شرية  �ملييو�رد  مدير 
�ل�شويدي  خليفة  و�لييدكييتييور  دبييي 
�لأ�ييييشييييتيييياذ يف جييياميييعييية �لإمييييييييار�ت 
�لتلفزيوين  �ليييربنييياميييج  وميييقيييدم 
مرة  لأول  ي�شارك  و�لييذي  خطوة 

يف �مللتقى بدعوة من �ل�شفارة.
و رحب �ل�شيد �ل�شام�شي مبمثلي 
و�ل�شركات  �حلييكييومييييية  �لييهيييييئييات 
�ليييوطييينييييييية لييتييلييبيييييتييهييم �لييييدعييييوة 
�لعام  هييذ�  فعاليات  يف  و�مل�شاركة 
وحر�شهم على �لتو��شل مع �أبناء 
على  وت�شجعيهم  �لييدوليية  وبيينييات 
�لعلمية  و�ملييهييار�ت  �ل�شهاد�ت  نيل 
�شوق  متطلبات  مييع  تييتييلءم  �لتي 
موؤهلتهم  وتيييوظيييييييف  �ليييعيييميييل 
و�لتقني  �مليييهييينيييي  �لييييفيييير�غ  ليي�ييشييد 
�ييشييو�ء خلييدميية ميير�فييق �لييدوليية �أو 

موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س.
�ل�شويدي  خليفة  �لدكتور  و�ألقى 
حمييييييا�ييييييشييييييرة لييييلييييطييييلييييبيييية حييييييول 

�يييشيييميييوه ليييهيييذ� �مليييليييتيييقيييى. و�أليييقيييى 
�ل�شام�شي  عييبيييييد  عييميير  �ليي�ييشيييييد 
�لدولة  ب�شفارة  بالأعمال  �لقائم 
�ل�شفري  �ييشييعييادة  عيين  نيييييابيية  كلمة 
�لييعييتييييييييييييييبيييييييية رحييييب فيها  يييو�ييشييف 
�آل  حييمييد�ن  بيين  �شلطان  بال�شيخ 
نييهيييييان وميي�ييشيياركييتييه �لييثييانييييية على 
وقييال موجها  �مللتقى.  �لتو�يل يف 
�لرتحيب  بييعييد  لييلييطييلييبيية  كييلييمييتييه 
بييهييم �أنييتييهييز هييييذه �لييفيير�ييشيية لكي 
�أ�ييشيياركييكييم �لأنيييبييياء �ليي�ييشييارة بفوز 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمييييار�ت  دولييية 
 2020 �إك�شبو  دبييي  باإ�شت�شافة 
و�لفخر  بيياليي�ييشييعييادة  ن�شعر  وكييليينييا 
نبعث  �أن  و�أود  �ليييييفيييييوز..  بيييهيييذ� 
�شي  دي  و��ييشيينييطيين  ميين  بتهانينا 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�ييشيياحييب 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ليييدولييية رئييييي�ييس جمييليي�ييس �لييييوزر�ء 
�ل�شمو  و�أ�ييييشييييحيييياب  دبيييييي  حييياكيييم 
�لكرمي  و�شعبنا  �لإميييييار�ت  حييكييام 
لي�شت  �لفرحة  �إن هذه  و�أقييول   ..
فقط فرحة �ل�شت�شافة لكن ذلك 
ودليل  �شادقا  تعبري�  جاء  �لفوز 
�لعربية  �لإميييييار�ت  دولييية  �أن  على 
مييكييانيية مرموقة  تيييبيييو�أت  �ملييتييحييدة 
�لدول  كييربى  بييني  ر��شخة  لتقف 

و رئي�شة �ملوؤمتر �أن م�شت�شفى �لرحبة 
�بوظبي  بيياإمييارة  م�شت�شفى  �أول  يعترب 
�ليييييذي يييطييبييق نيييظيييام تيي�ييشييجيييييل حيييالت 
�لإ�يييشيييابيييات و �حليييييو�دث و هييو معتمد 
�لييطييبييييية للحو�دث  �لييلييجيينيية  قييبييل  مييين 
للجر�حني  �لأمريكية  لكلية  �لتابعة 
�حلو�دث  لعيادة  باهر�ً  ناجحاً  حقق  و 
من  مفهوم  تطبق  بحيث  و�ليييطيييو�رئ 
�ملري�س  �أن  �أي  �لييطييبيييييب  �إىل  �ليييبييياب 
�إىل عيادة �لطو�رئ و ت�شتقبله  يدخل 
�ملمر�شة و يدخل مبا�شرة �إىل �لطبيب 
�ملطبقة  �خلييميي�ييشيية  لييلييمييعييايييري  وفيييقييياً 
�لعلمات  �أخيييييييذ  ويييييتييييم  بييييالييييطييييو�رئ 
غرفة  د�خيييييييل  ليييليييميييريييي�يييس  �حليييييييويييية 
 30 �لإنتظار  معدل  يقدر  و  �لطبيب 
و  �لييطييو�رئ  �لإنتظار  �شالة  يف  دقيقة 
كان لهذ� �لنظام �أثره يف تقلي�س عدد 
�شكاوي   5 �إىل   100 ميين  �ليي�ييشييكيياوي 
ير�جع  مييرة  لأول  و  �ملر�شى  قبل  ميين 
عيييييادة �ليييطيييو�رئ 8000 مييرييي�ييس يف 
�أن  �إىل  م�شرية  و  �ملا�شي  �كتوبر  �شهر 
و   .  94% بلغ  �لييعييمييلء  ر�ييشييا  قيا�س 
نظام  �شتطبق  �شحة  �شركة  �أن  �أفييادت 

حممد بن نهيان بن ركا�س: الثاين من دي�سمرب فجر غري جمرى التاريخ
فلن ن�شتطيع �أبد� لأن ما حتقق يف �شنو�ت قليله يف ظل �لحتاد كان �أ�شبه باملعجزة ، فقد 
�شمل �لتحديث و�لتطوير كافة مر�فق �حلياة و�نتقلت �لدولة بكاملها �إىل منط �حلياة 
�ملدنية و�ملوؤ�ش�شات �حلديثة فنعم �ملو�طن يف كل �أمار�ت �لدولة بالتنمية ومب�شتوى رفيع 
من �خلدمات يف كافة �ملجالت . �إن �لجناز�ت و�ملكت�شبات �لتي ينعم بها �شعبنا ل حتتاج 
�لقا�شي  باعرت�ف  �لعامل  �أمييام  نف�شها  و�شرح فهي و�حلمد�هلل تتحدث عن  �إىل تف�شيل 
و�لد�ين بالدور �لر�ئد و�لإيجابي �لذي تلعبه دولتنا يف �لتنمية �ل�شاملة.دولتنا �لعزيزة 
�إجناز�تها  بلمعان  ي�شرق  �لتاريخ  �شجل  ولكن  �إيفاءها حقها  ت�شتطيع �حلروف  لن  �لتي 
�لذهبية. و�ليوم ومع جتدد �لذكرى �لثانية و�لأربعني لقيام �لحتاد ندعو �هلل �لقدير �إن 
يتغمد �ملغفور له باإذن �هلل �شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان برحمته وجز�ه عن �شعبه 
ووطنه خري �جلز�ء و�أن يبارك لنا يف قيادتنا �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س 

�لأعلى للحتاد حكام �لأمار�ت ويوفقهم ملا فيه خري للبلد و�لعباد.

 . �لعزيزة  لدولتنا  �لوطني  �ليوم  قلوبنا ذكرى  �لوطنية بذكرى غالية على  وموؤ�ش�شاته 
لقد �أ�شبحت �لدولة يف طليعة �لدول �لع�شرية �ملتقدمة وباتت علمة بارزه على تقدم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لقيادة  بف�شل  حكيمة  �شيا�شة  من  �أنتجته  مبا  �لييدول 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�إخو�نهما �أ�شحاب 
�ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت . �إن �مل�شرة تتو��شل �ليوم للم�شي قدما يف 
�لوطنية  و�لقيم  �ملفاهيم  كر�شت  �لتي  �لر�ئدة  �لوطنية  �لوحدوية  �لتجربة  �إكمال هذه 
�لتي  �ل�شاملة  و�لرعاية  �لكرمي  �لعي�س  �شبل  وتوفري  بهم  و�لرتييقيياء  �لدولة  �أبناء  لدى 
بنيت على �أ�ش�س وطنية لقد �شهدت م�شرية �لتنمية يف دولتنا �لفتيه �إجناز�ت على خمتلف 
�لأ�شعدة �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لأمنية و�لجتماعية و�لعمر�نية و�لإن�شانية وغريها 
من مناحي �حلياة �ملختلفة �لتي ترمي لتحقيق �أعلى م�شتوى ممكن من �حلياة �لكرمية 
لأبناء �لوطن و�ملقيمني على �أر�شها �لطيبة. و�إذ� ما حاولنا �أن نح�شى منجز�ت �لحتاد 

قال �ل�شيخ حممد بن نهيان بن ركا�س �أن يوم �لثاين من دي�شمرب من كل عام بات حمطة 
يف  و�لبناء  �لعطاء  ميين  عاما   42 ي�شتذكرون  �لإمييييار�ت  دوليية  �أبيينيياء  فيها  يلتقي  �شنوية 
م�شرية بناء دولة �لحتاد �لتي �أ�ش�س لها ورعاها �ملغفور له – باإذن �هلل- �شمو �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان رحمه �هلل – �لذي و�شع لبنة �لحتاد موقنا بنجاح هذه �لتجربة 
�لتاريخية �لفريدة �لتي ر�شخت جذورها يف �أر�س �لإمار�ت �لطيبة عمادها �شو�عد �أبناءها 
�ملخل�شني �لذين تعاونو� على �إر�شاء دعائم �لحتاد و�شحذو� هممهم لريى �لنور وليكون 
قدوه يحتذى بها على مر �ل�شنني ويطيب يل وبهذه �ملنا�شبة �ملجيدة �أن �أ�شجل كلمة وفاء 
وولء �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظة �هلل ورعاه 
و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيح حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لأمار�ت و�ىل 
�لفريق �لأول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
قيادته  يحتفل مع  �لييذي  �لأمييار�ت  �شعب  �يل  �لتهاين  باأ�شدق  �مل�شلحة مقرونة  للقو�ت 
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العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1769 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شركة طريق خلدمات �مل�شاحية �جلن�شية: �لمار�ت      �ملنفذ 
�شده : �رن �لمار�ت للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت    �ملطلوب 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �رن  �علنه: 
�ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا 
�لدعوى رقم2013/674 جت جز- م ت-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء 
�ملو�فق 2013/12/25 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام 
�و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة 
�لتنفيذ  �ل�شند �عله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت  بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2013/1295 جتاري جزئي  

�س.ذ.م.م    �ملييوؤجييرة  باحلافلت  �لركاب  لنقل  �فريدي  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/10/28م قد حكمت عليك 
هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عله ل�شالح / �در�ك للنقليات 
�لعامة بالتايل:    حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 6.416 درهم )�شتة �لف و�ربعمائة و�شتة 
�لييدعييوى.    �شدر بتوقيعي  ع�شر درهما بال�شافة �ىل ر�شوم وم�شاريف 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/11/28  حكما قابل لل�شتئناف خلل 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�ضي/حممد عمر مقن�ضة                                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ضاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1145 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
�لرحمن  ف�شل  �حمد  نا�شهود  ميثلها  و�ل�شر�ميك  للبل�شرت  مدعي/ما�شهود   
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لذهبية  �لو�شمه  عليه:  مدعي  �جلن�شية:�لمار�ت 
�جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 13.500 درهم   �ملطلوب �علنه/
عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لذهبية  �لو�شمه 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/12/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثانية بي حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �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 بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1532 /2013ح نف�س-  م ر-ب- اأظ

�شريف  عليه:  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  �لبانز  لوميباو  �يدماري  مدعي/   
-�ثبات  طلق  �لدعوى:  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  �شادق  �شعيد  حممد 
�شعيد  حممد  �علنه/�شريف  �ملطلوب  �لدوله  �ىل  �لبنت  �ح�شار  ح�شانه- 
�شادق �جلن�شية: م�شر    عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/15 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بي حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �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 بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
االحوال ال�ضخ�ضية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1258 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ �ملفتاح �لذهبي لتاجري �ل�شيار�ت بوكالة �شعد �شعدي عبد�لكرمي �جلن�شية: 
�لمار�ت  مدعي عليه: عبد�لرحمن �شعيد ماجد �شعيد �ملهريي �جلن�شية: �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى: تعوي�س 45000 درهم وقيمة �ليجار 9760 درهم وفك حجز 3000 
درهم �ملطلوب �علنه/عبد�لرحمن �شعيد ماجد �شعيد �ملهريي �جلن�شية: �لمار�ت  
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/09 �ملو�فق  �لثنني 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بي  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة 
�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 

بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/21  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2833 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

وي�شلي  عليه:  مدعي  بولنده  �جلن�شية:  كاليتا  لي�شزيك  ري�شز�ر�د  مدعي/   
�شر�كة  عقد  ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع  �مريكا  �جلن�شية:  �شيو�س  ميت�شيزلف 
150000 درهم �ملطلوب �علنه/وي�شلي ميت�شيزلف �شيو�س �جلن�شية: �مريكا 
عنو�نه:بالن�شر)مرفق حكم �لحالة( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لنظر  موعد�   2013/12/16 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
بي حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/11/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2272 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
�حلياة  عليه:  مدعي  بنغلدي�س  �جلن�شية:  �ل�شلم  نور  �بوبكر  مدعي/   
�لذهبية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لذهبية  �حلياة  �علنه/  �ملطلوب  عمالية  
�لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/8 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بي حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/04  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2428 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد نور نبى �شازهان مازي �جلن�شية: بنغلدي�س  مدعي عليه: 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �بر�هيم  خالد  موؤ�ش�شة 
�بر�هيم  خالد  موؤ�ش�شة  �علنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
�لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/8 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بي  �لثالثة 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/9/23  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2127 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
عليه:  مدعي  بنغلدي�س  �جلن�شية:  �حمد  نزير  ح�شني  ��شماعيل  مدعي/   
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لق�شر  وم�شاوي  مطعم 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �لق�شر  وم�شاوي  مطعم  �علنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/08 �ملو�فق  �لحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بي  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 
�لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ  2013/10/30  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2657 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ يو�شف حممود عللوه �جلن�شية: فل�شطني مدعي عليه: يورب للمعد�ت 
�لن�شائية �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب 
�علنه/ يورب للمعد�ت �لن�شائية �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه:بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
2013/12/08 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة بي حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/17  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2777 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�شقور  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  عبد�لكرمي  خان  فهيم  مدعي/   
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �لقمة 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �لقمة للنقليات  عمالية �ملطلوب �علنه/ �شقور 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/08 �ملو�فق  �لحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بي  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 
�لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ  2013/10/30  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2271 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
 مدعي/ حممد خليل �هلل مولوي ر�شيد �حلق �جلن�شية: بنغلدي�س   مدعي 
عليه: غ�شن �لورد للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �علنه/ غ�شن �لورد للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت  عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/4 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بي حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2561 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
 مدعي/ حممد يعقوب خري �لب�شر �جلن�شية: بنغلدي�س مدعي عليه: جنم 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شام 
�لمار�ت  �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  �ل�شام  �علنه/ جنم  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/4 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بي  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

 

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   934 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

عكا  مكتب  عليه:  مدعي  م�شر    �جلن�شية:  حممد  حممد  �ملتويل  مدعي/��شرف   
لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 9125 درهم 
عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجري  عكا  �علنه/مكتب  �ملطلوب 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/12/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بي  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
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 بثلثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/28  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1595 

�ملحكوم �شده: �شركة هانوفر لعمال �للومنيوم   �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه 
 ( �ليجارية  �ملنازعات  �د�رة جلان ف�س  قبل  تاريخ 2013/11/13 �شدر حكم من  يف 
�للجنة  �شام ميلر  حكمت  له:  �ملحكوم  ل�شالح  �عييله  �ملذكورة  �لدعوى  �بوظبي( يف 
مبثابة �حل�شوري: بف�شخ باخلء �ملدعى عليها من �لعني �ملوؤجرة �ملو�شحة ب�شحيفة 
�لز�مها  �ملوؤرخ يف 2012/5/15 وت�شليمها خالية للمدعي مع  �لدعوى وعقد �ليجار 
ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �عتبار� من 2013/5/15 وحتى تاريخ �لخلء �لفعلي بو�قع 
�لجرة �ل�شنوية ) 48.825 درهم( وذلك مع �لزيادة �لقانونية �ملقدرة بي 5% وتقدمي 
بر�ءة �لذمة عن �ملاء و�لكهرباء وذلك �لر�شوم و�مل�شاريف.  حكما قابل لل�شتئناف 

خلل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتاي لن�شر هذ� �مل�شتند.

جلان ف�س املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/883 

�ملحكوم �شده: مبارك عو�س �ملحريبي  �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف 
تاريخ 2013/10/27 �شدر حكم من قبل �د�رة جلان ف�س �ملنازعات �ليجارية 
�ملييحييكييوم لييه: حممد عادل  �بييوظييبييي( يف �لييدعييوى �ملييذكييورة �عيييله ل�شالح   (
�لدعوى  �شند  �ليجار  عقد  بف�شخ  �للجنة:  حكمت  �ل�شبيتي  حممود  �حمد 
 800( ومبلغ  درهيييم(   19.250( مبلغ  ييييوؤدي  بييان  �لول  عليه  �ملييدعييى   و�ليييز�م 
درهم( تعوي�شا عما ��شابه من ��شر�ر مع �لز�م �ملدعى عليه �لول بالر�شوم 
و�مل�شاريف ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات   حكما قابل لل�شتئناف خلل 

)15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�س املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2602 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد مانيك ف�شل قادر �جلن�شية: بنغلدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شبعة  �لبحر 
للمقاولت  �ل�شبعة  �لبحر  موؤ�ش�شة  �علنه/  �ملطلوب  عمالية   م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/4 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
بي حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/11/19
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2311 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
عليه:  مدعي  �جلن�شية:بنغلدي�س  مياه  م�شطفى  دين  جا�شيم  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ملحرتفون  ركن 
�لعامة  للمقاولت  �ملحرتفون  �علنه/ركن  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/12/04 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
بي حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/11/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2178 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ جا�شم نظمول حق �جلن�شية: بنغلدي�س  مدعي عليه: �رن �لمار�ت 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �رن  �علنه/   �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
�لدعوى، لذ� فانت  �ملو�فق 2013/12/04 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لربعاء 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة بي حمكمة �بوظبي 
�و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 
�لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ  2013/10/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2452 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  م�شر   �جلن�شية:  �ل�شربيني  �بر�هيم  عبد�لقادر  �بر�هيم  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �ملدير  عليه: 
�جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �ملدير  �علنه/   �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
�لدعوى، لذ� فانت  �ملو�فق 2013/12/04 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لربعاء 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بي حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2059 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ مفي�س علي ليت ح�شن علي �جلن�شية: بنغلدي�س مدعي عليه: زووم 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  لين 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  لين  زووم  �علنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/4 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بي  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 
�لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ  2013/10/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2582 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
عليه:  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  باندو�شان  كامبيا  �شور�يد�  مدعي/   
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لق�شر  وم�شاوي  مطعم 
�لمار�ت      �جلن�شية:  �لق�شر  وم�شاوي  مطعم  �علنه/   �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/04 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بي  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2621 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �شميم عامل خا �جلن�شية: بنغلدي�س مدعي عليه: حممد عمر ر�شا 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
عمالية �ملطلوب �علنه/ حممد عمر ر�شا للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
�لدعوى، لذ� فانت  �ملو�فق 2013/12/04 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لربعاء 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بي حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
   اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   373 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ �ي�شى فرديف�س ولد�يل �جلن�شية: تركيا مدعي عليه: �حل�شني �حمد 
مببلغ   �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملنهايل  �شامل  �لعبد 
2000 درهم �ملطلوب �علنه/ �حل�شني �حمد �لعبد �شامل �ملنهايل �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2013/12/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بي حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �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 بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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عربي ودويل

�لتي  �لأكييرب  �لقتالية  �لتدريبات  �أن  �لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 
�لرو�س  للجنود  �لقتالية  �جليياهييزييية  لرفع  �ملقبل  �لييعييام  �شتجريها 
ونقلت  �ل�شرق2014-  �أي  فو�شتوك2014-  ��شم  عليها  �شتطلق 
و�ييشييائييل �إعيييلم رو�ييشييييية، عيين �ليينييائييب �لأول لييوزييير �لييدفيياع �جلرن�ل 
�لييعييام �حلييايل كانت  �لأكيييرب يف  �لتدريبات  �إن  بيياخييني، قوله  �أركيييادي 
�أر��شي بيلرو�شيا  �أي غرب2013- �لتي جرت على  ز�بد2013- 
فنخطط  �لقادمة  �لتدريبات  �أمييا  �لرو�شية،  كالينينغر�د  ومنطقة 

لإجر�ئها باملنطقة �ل�شرقية وهي تدريبات فو�شتوك - 2014.
و�أ�شاف باخني �أن �لييوز�رة �أجرت يف �لعام �حلايل �أكرث من 3 �آلف 
مناورة، بينها 400 مناورة كبرية ��شتخدمت فيها عدد من �أ�شناف 
�إىل �أن �لوز�رة و�شعت �شمن �أهد�فها للعام �ملقبل  �لأ�شلحة، م�شري�ً 

�إجر�ء 29 مناورة تدريبية ذ�ت نطاق دويل .
 

بتهمة  متقاعد�  �مريكيا  تعتقل  �نها  �ل�شبت  �ل�شمالية  كوريا  �كييدت 
�لقيام باعمال عد�ئية ون�شرت �عرت�فا مكتوبا له بارتكاب �جلر�ئم 

�ملن�شوبة �ليه، كما �وردت وكالة �لنباء �لكورية �ل�شمالية �لر�شمية.
وذكرت �لوكالة �ن مرييل نيومان �لبالغ 58 عاما �عتقل يف ت�شرين 
�لول-�كتوبر على �ثر دخوله �ىل �لر��شي �لكورية �ل�شمالية مدعيا 
�لكورية  �حليييرب  �ل�شابق يف  �ملييحييارب  هييذ�  زوجييية  وكييانييت  �شائح  �نييه 
�لذي �حتفل  �ل�شكر  ملنا�شبة عيد  وجهت �لثنني ند�ء للفر�ج عنه 
به �خلمي�س يف �لوليات �ملتحدة. وكان مرييل نيومان �ملتحدر من 
عندما  �لبلد  هذ�  �ىل  �يييام  لع�شرة  منظمة  برحلة  يقوم  كاليفورنيا 
بيونغ  مبغادرة  يهم  كان  فيما  �لول-�كتوبر  ت�شرين   26 يف  �عتقل 
�لرجل  �ن هذ�  �ل�شمالية  �لكورية  �لوكالة  بالطائرة و�و�شحت  يانغ 
�مل�شن متهم بارتكاب جر�ئم ب�شفته �شائح وخلل م�شاركته يف �حلرب 
�ملحارب  هييذ�  فييان  �لييوكيياليية  وبح�شب   .)1953-1950( �لييكييورييية 
�حلرب  �ثيينيياء  رديييئيية  بانكليزية  مكتوبة  ر�شالة  يف  �عيييرتف  �ل�شابق 
بحق  حموها  ميكن  ل  �جلر�ئم  من  طويلة  قائمة  �رتكبت  �لكورية 

حكومة كوريا �ل�شمالية و�ل�شعب �لكوري .

�أعلنت منظمة جماهدي خلق �لإير�نية �ملعار�شة عن تدهور �حلالة 
�لعا�شمة  قرب  ليربتي  خميم  يف  �أع�شائها  من  للع�شر�ت  �ل�شحية 
�لي91 على  لليوم  �لييطييعييام  عيين  �إ�ييشيير�بييهييم  ب�شبب  بييغييد�د،  �لييعيير�قييييية 
�لأمنية  �لقو�ت  خطف  �ملنظمة  �عتربته  ما  على  �حتجاجا  �لتو�يل 
�إ�شر�ب  ويتز�من  ن�شاء.  منهم  �شتة  �أع�شائها،  من  �شبعة  �لعر�قية 
�إ�شر�بات مماثلة ومظاهر�ت يقيمها  �شكان ليربتي عن �لطعام مع 
و�لغربية،  �لأوروبييييية  �ليييدول  ميين  عييدد  منا�شرو جميياهييدي خلق يف 
بينها بريطانيا و�لوليات �ملتحدة و�أ�شرت�ليا. وتتهم �ملنظمة �لقو�ت 
�لعر�قية بالهجوم على مقرها �ل�شابق يف خميم �أ�شرف �شرق بغد�د، 
حيث كان يتو�جد عدد من �أع�شائها حلماية �ملمتلكات، فقتلت 52 

منهم و�عتقلت �شبعة �آخرين، لكن �حلكومة �لعر�قية تنفي ذلك.

عوا�صم

مو�شكو

بغداد

�شيول

الحتالل يقتل فل�صطينيًا يف تل اأبيب

تظاهرات يف غزة احتجاجًا على تهجري بدو النقب

تظاهرات يف اليمن وهادي ي�ستبعد انف�سال اجلنوب
�ل�شمال  مع  �لوحدة  حتى  ��شتمرت 
�مليييتيييظييياهيييرون  وليييييييوح   1990 يف 
باعلم �جلنوب ولفتات كتب عليها 
هدفنا  و  و�ل�شتقلل  للحرية  نعم 
��يييشيييتيييعيييادة �لييييدوليييية و�قييييامييييت قيييو�ت 
�لميييين �حليييو�جيييز يف جييميييييع �رجييياء 
ميي�ييشييارفييهييا ل�شبط  وعيييليييى  �ملييدييينيية 
�ملتظاهرين  قدوم �عد�د كبرية من 
�مليييجييياورة، �ل �نها  ميين �ملييحييافييظييات 
�لتظاهرة  مييكييان  عيين  بييعيييييدة  بقيت 
�ليمني  �لييرئييييي�ييس  وحيييييذر  نييفيي�ييشييه. 
يت�شاهل حيال  لن  �نييه  �جلمعة من 
�جلنوبية  بييالييقيي�ييشييييية  مييتيياجييرة  �ي 
جمموعة  �نييي�يييشيييحييياب  بيييعيييد  وذلييييييك 
ميين موؤمتر  ميين �حلييير�ك �جلنوبي 
�حلييييييو�ر �لييوطيينييي وقيييييال هيييييادي �إن 
دعاة �لتجزئة تارة با�شم حق تقرير 
�مليي�ييشييري وتييييييارة حتيييت �ييشييعييار �إعيييييادة 
دوليييية �جلييينيييوب �إمنييييا يييبييحييثييون عن 
�ييشيير�ب ووهيييم وعييين ميي�ييشييالييح ذ�تية 
م�شالح  عييين  ولييييي�ييس  و�ييشييخيي�ييشييييية، 
عامة ووطنية . ويتفق �مل�شاركون يف 
�أعماله  ��شطر لوقف  �لذي  �حلو�ر 
�ملا�شي  �ييشييبييتييمييرب-�أيييلييول   18 ييييوم 
دوليييية �حتادية،  �إقيييامييية  ميييبيييد�أ  عييلييى 
و�إمنييا ل يز�لون على خييلف ب�شاأن 
فييبييييينييمييا يطالب  �ملييحييافييظييات  عييييدد 
موؤلفة  �حتادية  بدولة  �جلنوبيون 
و�جلنوب(،  )�ليي�ييشييمييال  كيييييانييني  ميين 
�حلو�ر  يف  �ل�شمال  مندوبو  يقرتح 

ن�شية �إن �ملهاجمني �شنو� هجومهم 
�شرق �لعا�شمة �شنعاء، دون �أن تذكر 
�أم ل  �أوقيييف ذلييك تدفق �لنفط  هييل 
�لهجوم  فيياإن  قبلية،  م�شادر  ووفييق 
�ليمن  حييكييوميية  �إجيييبيييار  �إىل  يييهييدف 
�لنفط  �ييشييادر�ت  على  يعتمد  �لييذي 
على  ميز�نيته  من   70% لتمويل 
ولكنها  تييعييوييي�ييشييات،  لييهييم  تييدفييع  �أن 
وكثري�  �أخييييرى  تفا�شيل  تييذكيير  مل 
ما ي�شن رجال �لقبائل هجمات من 
هذ� �لقبيل لل�شغط على �حلكومة 
حتقيق  �أو  �أقييييييييارب  عيييين  ليييييلإفييييير�ج 

مطالب معينة.

لل�شغط  �ل�شبت  �ليوم  �أخييرى  مدن 
�لنف�شال وحثت منظمة  �أجييل  من 
�ليمنية  �حلييكييوميية  �لييدولييييية  �لعفو 
مظاهر�ت  بتنظيم  �ليي�ييشييميياح  عييلييى 
�حلد  ��شتخد�م  �إىل  د�عية  �شلمية، 
ملو�جهة  �للزمة  �لقوة  �لأدنييى من 
�ليييتيييهيييدييييد�ت. وعييلييى �ييشييعيييييد �آخيييير، 
قبلية  ومييي�يييشيييادر  مييي�يييشيييوؤوليييون  قييييال 
قييبييائييل فجرو�  �إن رجيييال  �ليييييميين  يف 
لت�شدير  �لرئي�شي  �لأنييابيييييب  خييط 
�لنفط يف �أحدث هجوم على �ملن�شاآت 
�ليينييفييطييييية وقييياليييت وكيييالييية �لأنيييبييياء 
ر�شالة  يف  )�شباأ(  �لر�شمية  �ليمنية 

كيانات  �ليمن من عدة  يت�شكل  باأن 
ومن جانبه، �نتقد �لرئي�س �ليمني 
�جلنوبي �ل�شابق علي �شامل �لبي�س 
�ملبعوث  مبييييحيييياوليييية  و�يييشيييفيييهيييا  مييييا 
عمر  بن  �ليمن جمال  �إىل  �لأممييي 
�جلنوب  �ييشييعييب  قيي�ييشييييية  تيي�ييشييطيييييح 
�لأمييين، عرب تو�شيف  �أمييام جمل�س 
�أن  موؤكد�  حقوقية،  باأنها  �لق�شية 
�لق�شية ق�شية �شعب وهوية وتاريخ 
ولن تختزل يف جمعية خريية، وفق 
�لأثيييينيييياء، دعت  هييييذه  تييعييبييريه. ويف 
�إىل �حتجاجات  �نف�شالية  جماعات 
يف مييييينيياء عيييدن جيينييوبييي �ليييييميين ويف 

اجلي�س اللبناين يفكك ثالثة �سواريخ م�سوؤول م�سري يدعو اإىل مراجعة قانون التظاهر 
ومناق�شته وتوقيت �شدوره ، بح�شب �ل�شحيفة �ل�شادرة 
و�لقت�شادي  �ملييحييامييي  �ليييديييين،  بييهيياء  ليينييدن وظييهيير  يف 
تييييوىل ميينيي�ييشييبييه عييقييب عييييزل �لرئي�س  �ليييييذي  �مليييعيييروف 
لليرب�ليني  كييوجييه  متيييوز-ييييوليييييييو،  يف  ميير�ييشييي  حمييمييد 
ي�شدر  �نتقاد  �ول  وهييذ�  �حلكومة  يف  �لدميوقر�طيني 
عن م�شوؤول حكومي بارز لقانون �لتظاهر �لذي توعدت 

وز�رة �لد�خلية بتطبيقه ب�شر�مة.
وقال بهاء �لدين هناك �شرورة للتو�فق، ولي�س عيبا �أن 
ننظر مرة �أخرى يف �لقانون �لذي �أثار هذ� �لحتجاج، 
�أجل  ميين  نفعل  �أن  مييياذ� يجب  ونيييرى  عيبا  لي�س  وهيييذ� 

�إعادة بناء هذ� �لتو�فق، وفقا لل�شحيفة.

•• القاهرة-ا ف ب:

�مل�شري  �لييييوزر�ء  نييائييب رئي�س  �لييدييين  بييهيياء  زيييياد  �نتقد 
ودعا  ترخي�س،  بييدون  �لتظاهر  يحظر  �لييذي  �لقانون 
�شحيفة  ن�شرتها  معه  مقابلة  بح�شب  مر�جعته،  �ىل 
�ل�شرق �لو�شط �ل�شبت و�عرب بهاء �لدين، نائب رئي�س 
عن  �ليييدويل،  و�لييتييعيياون  �لقت�شادية  لل�شوؤون  �لييييوزر�ء 
�مله يف �لتو�شل �ىل تو�فق حول �لقانون �لذي �غ�شب 

�لن�شطاء �لعلمانيني و�ملنادين بالدميوقر�طية.
�أكن ر��شيا عنه منذ �لبد�ية وما  �أنا �شخ�شيا مل  وقال 
ز�ل لدي حتفظات على هذ� �لقانون وعلى �أ�شلوب طرحه 

•• القد�ض-غزة-وكاالت:

تظاهر �كرث من مائتي فل�شطيني 
�حيييتيييجييياجيييا على  غيييييزة  ميييديييينييية  يف 
فل�شطينية  �ر��يييييييييس  ميييي�ييييشييييادرة 
لنقل  ��شر�ئيلي  قييانييون  وميي�ييشييروع 
�شحر�ء  يف  �لييبييدو  �لف  عيي�ييشيير�ت 
�ليينييقييب جيينييوب ��ييشيير�ئيييييل وجتمع 
�ملتظاهرون وغالبيتهم من  هوؤلء 
جتمع  ميين  لييدعييوة  تلبية  �ليينيي�ييشيياء 
�شباب �ئتلف �لنتفا�شة يف ميد�ن 
وهم  غييزة  مدينة  و�شط  فل�شطني 
تيينييدد مب�شادرة  هييتييافييات  يييييرددون 
فل�شطينية  لر��ييييشييييي  ��يييشييير�ئيييييييل 
�شعبية  لنييييتييييفييييا�ييييشيييية  وتييييييدعييييييو 
فل�شطينية ومنها �نتفا�شة �شعبية 
ول ل للتهجري . ورفع �ملتظاهرون 
لفتات كتب على �حد�ها خمطط 
دومن  مائة  ثماين  مل�شادرة  بر�فر 
من �لنقب لن مير وكلنا مع �لنقب 
�لنقب  �حليييييق  ��يييشيييحييياب  نيييحييين  و 
متييز  قييانييون  بيير�فيير  و  فل�شطيني 
عيينيي�ييشييري لييين ميييير وعيييليييى �خيييرى 
بر�فر،  م�شروع  �شد  �لغ�شب  يييوم 
نييعييم ل�يييشيييقييياط خمييطييط بييير�فييير . 
خلل  لل�شحافيني  ت�شريح  ويف 
وهو  عيطة  يون�س  قييال  �لتظاهرة 
�لنتفا�شة  �شباب  �ئييتييلف  من�شق 
�شل�شلة  �شمن  �لتظاهرة  هييذه  �ن 
بر�فر  ملخطط  للت�شدي  فعاليات 

�لتهجريي .
�ل�شر�ئيلية  �حلييكييوميية  و�ييشييادقييت 
بر�فر-بيغني  قانون  م�شروع  على 

�سورة قامتة لأطفال 
�سوريا الالجئني

•• نيويورك-وكاالت:

�ملتحدة  لييييييييلأمم  تيييقيييريييير  ر�ييييشييييم 
�ييشييورة قييامتيية عيين و�ييشييع �لأطفال 
�ليي�ييشييوريييني �لييلجييئييني يف �لييييدول 
�ملحيطة ببلدهم، وحذر من �أنهم 
وين�شوؤون  �لتعليم  فر�س  يفقدون 
يف ظروف �جتماعية غري طبيعية، 
�أمام  �أنف�شهم  يييجييدون  مييا  وغييالييبييا 

م�شوؤولية �لعمل لإعالة �أ�شرهم.
�ل�شامية  �مليييفيييو�يييشييييييية  وو�يييشيييفيييت 
�للجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة  لييلأمم 
�أعييييييييييد�د �لأطييييفييييال  تيييقيييرييييرهيييا  يف 
�ل�شوريني �للجئني باأنها �شادمة 
، و�أن �أغلبهم يتو�جدون يف �لأردن 
يزيد  مييا  �أن  �إىل  م�شرية  ولييبيينييان، 
�شورية  عييائييليية  �أليييييف  �ييشييبييعييني  عييين 
�أكييرث من  و�أن  �لأب،  فقدت  لجئة 
يعي�س  لجيييئ  طييفييل  �آلف  ثييلثيية 

بدون �أبوين.
عدد  �أن  �إىل  �ليييتيييقيييريييير  ويييي�يييشيييري 
على  يح�شلون  ل  �لذين  �لأطفال 
نظر�ئهم  عيييييدد  ييييفيييوق  �لييتييعييليييييم 
�لفر�شة،  بييهييذه  يييحييظييون  �ليييذيييين 
من  يح�شى  ل  عييدد  ير�شل  بينما 
�لعائلت �لنازحة �أطفالهم للعمل 
�ملعي�شية  �حييتييييياجيياتييهييم  ليييتييياأميييني 
�لأ�ييشييا�ييشييييية. وميين �لإفييييير�ز�ت �لتي 
�ل�شوريني  هيييروب  نتيجة  تييولييدت 
لييلأميين، ولدة  بييلدهييم طلبا  ميين 
عييدد كبري ميين �لأطييفييال يف �ملنفى 
يحرمهم  وذليييييك  �ملييخيييييمييات،  ويف 
�شهاد�ت ميلد  من �حل�شول على 

و�أور�ق ثبوتية منا�شبة.

�ملدينة  �أحييييياء  يف  بحملة  قيامها 
�ل�شرعيني  غييري  �ملييهيياجييرييين  �ييشييد 
فل�شطينيا  �ييشييابييا  �أ�ييشييابييت  بينما   ،
منددة  ميييظييياهيييرة  �أثيييينيييياء  غيييييزة  يف 

بالنتهاكات �لإ�شر�ئيلية.
�ل�شرطة  بييا�ييشييم  �ملييتييحييدثيية  وقييالييت 
�إن جنود� من حر�س  �شامري  لوبا 
�حلدود قامو� بعملية هذ� �ل�شباح 
يف مقربة بتاح تكفا )�شاحية يف تل 
�أبيب( �شد �أجانب مقيمني ب�شورة 

غري قانونية يف �إ�شر�ئيل .

�لبدو  ميين  �للف  عيي�ييشيير�ت  لنقل 
وم�شادرة  قييرييية   40 نييحييو  وهيييدم 
يف  دومن  �ليييييف   700 ميييين  �كيييييرث 
�لثاين-يناير  كيييانيييون  يف  �ليينييقييب 
�مليييا�يييشيييي. و�ييييشييييادق �لييييربملييييان على 
�مل�شروع يف قر�ءة �وىل يف حزير�ن-
قر�ءتان  و�مييياميييه  �ملييا�ييشييي  يييونيييييو 

لي�شبح قانونا ب�شكل ر�شمي.
�لحتلل  قيييو�ت  قتلت  ذليييك،  �ىل 
فل�شطينيا  عييياميييل  �لإ�ييشيير�ئيييييلييي 
�أثناء  �ل�شبت  �ييشييبيياح  �أبيييييب  تييل  يف 

�أ�ييشييبيياب قتل  �إن  �ليي�ييشييرطيية  وقييالييت 
غري  بيي�ييشييورة  �ملييقيييييم  �لفل�شطيني 
م�شرية  بييعييد،  تت�شح  مل  قييانييونييييية 
�ملنطقة  مييوجييود� يف  كيييان  �أنيييه  �إىل 
�لييتييي ييي�ييشيين فيييييهييا حيير�ييس �حليييدود 
حيييميييلييية �ييييشييييد �ملييييهيييياجييييرييييين غري 
�أي�شا  �إ�شر�ئيل  وتعترب  �ل�شرعيني 
�لييفييليي�ييشييطييييينيييييني ميييين �لأر��يييييشيييييي 
�ملحتلة �ملقيمني يف �إ�شر�ئيل بدون 
و�إقامتهم  �أجانب  للعمل  ترخي�س 

غري قانونية .

عيي�ييشيير�ت �لآلف من  وكيييان وجيييود 
�مليييهييياجيييريييين غييييري �ليي�ييشييرعيييييني يف 
�شود�نيون  مييعييظييمييهييم  �إ�يييشييير�ئيييييييل 
و�إرييييرتييييون �لييذييين دخييلييو� �لبلد 
عرب �شبه جزيرة �شيناء �مل�شرية، قد 
ت�شبب يف �ندلع �أعمال عنف و�أثار 
جدل يف �إ�شر�ئيل عام 2012. ويف 
موقع �آخر، �أطلقت قو�ت �لحتلل 
مظاهرة  على  �جلمعة  م�شاء  �لنار 
�شمال  �لأمييييينيييييي  �لييي�يييشييييييياج  قييييييرب 
بالنتهاكات  للتنديد  غييزة  قييطيياع 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �لإ�ييشيير�ئيييييلييييية 
و�لقطاع، فاأ�شابت �شابا يف قدمه. 
�إن  فل�شطيني  طبي  م�شدر  وقييال 
�ل�شاب جربيل �لنجار )22 عاما( 
�أ�شيب بجروح بعدما �أطلقت قو�ت 
نارية  �أعيييرية  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س 
مظاهرة  جتيييياه  مييدمييعيية  وقييينيييابيييل 
قييييرب �ليي�ييشييريييط �حلييييييدودي �شرق 
جمموعة  �أن  �مل�شدر  وذكر  جباليا 
�أي�شاً  �أ�ييشيييييبييو�  �لأ�ييشييخييا�ييس  مييين 
��شتن�شاق  جييير�ء  �خييتيينيياق  بييحييالت 
�لغاز �ملدمع، مت علجهم ميد�نياً 
م�شفى  �إىل  �لييينيييجيييار  نييقييل  بييييينييمييا 

حملي يف �ملنطقة.
�لفل�شطينيني  عييي�يييشييير�ت  وكيييييييان 
�ل�شياج  قييرب  مظاهرة  يف  �ييشيياركييو� 
فعاليات  �يييشيييمييين  �لإ�ييييشيييير�ئيييييييييلييييي 
�حيييتيييجييياجييييييية عيييليييى �لنيييتيييهييياكيييات 
و�ل�شفة  غييييزة  يف  �لإ�يييشييير�ئيييييييلييييييية 
بالتز�من مع مظاهر�ت  و�لقد�س، 
مميياثييليية يف �ليي�ييشييفيية �لييغييربييييية دعا 

�إليها �ئتلف �شباب �لنتفا�شة.

•• بريوت-ا ف ب:

فكك �جلي�س �للبناين ثلثة �شو�ريخ من طر�ز غر�د معدة للطلق 
يف منطقة �لقاع �حلدودية مع �شوريا و��شدرت قيادة �جلي�س مديرية 
�لتوجيه بيانا ذكرت فيه �نها �شبطت يف منطقة �لقاع ثلثة �شو�ريخ 
نوع غر�د عيار 107 ملم معدة للطلق. وح�شر �خلبري �لع�شكري 
�لع�شكرية  �ل�شرطة  وتولت  مكانها.  يف  �لذخائر  تفجري  على  وعمل 
�لتحقيق با�شر�ف �لق�شاء �ملخت�س لك�شف �ملتورطني . وتقع منطقة 
�لقاع �شرق على �حلدود مع قرى يف حمافظة حم�س �ل�شورية. وتتد�خل 
�ل�شورية، وتوجد فيها  �ملييز�رع فيها ب�شكل كبري مع �لر��شي  منطقة 
�لبلدين كانت ت�شتخدم قبل �حلرب  معابر عديدة غري قانونية بني 

�ملعارك يف ريف  يف �شوريا لتهريب �شلع خمتلفة و�شكلت خلل فرتة 
حم�س ممر� للف �ل�شوريني �لنازحني و�جلرحى، و�حيانا �مل�شلحني 
�ل�شوري قبل ��شهر  �ل �ن هذه �حلركة تر�جعت مع �شيطرة �جلي�س 
على �لقرى �لقريبة من �لقاع يف ريف حم�س. وت�شكل �لقاع مع بلدة 
عر�شال �لتي تبعد عنها ع�شر�ت �لكيلومرت�ت جتمعني متعاطفني مع 
�ملعار�شة �ل�شورية و�شط حميط منطقة �لبقاع موؤيد بغالبيته حلزب 
�هلل، حليف �لنظام �ل�شوري. وذكرت �شحيفة �لنهار �للبنانية �ل�شادرة 
�ل�شبت �ن �ل�شو�ريخ �لثلثة كانت موجهة �ىل منطقة �لهرمل قرب 
تقل عنا�شر  �شيار�ت  تعترب معقل حلزب �هلل وتعر�شت  �لتي  بعلبك 
حلزب �هلل خلل �ل�شهر �لخرية لتفجري�ت عدة خلل مرورها على 

طرق �لبقاع يف طريقها غالبا �ىل �شوريا. 

بعد  �جلنوب  با�شتقلل  للمطالبة 
ربه  عبد  �لرئي�س  عيير�ييس  ميين  يييوم 
لتلك  �لذ�تي  هييادي �حلكم  من�شور 
�مليينييطييقيية. وتييياتيييي �لييتييظيياهييرة فيما 
�نتهاء  بذكرى  �جلنوبيون  يحتفل 
�ل�ييشييتييعييمييار �لييربيييطيياين لييلييبييلد يف 
م�شتقلة  دولييييية  و�قيييامييية   1967

•• �صنعاء-وكاالت:

ربه  عبد  �ليمني  �لرئي�س  ��شتبعد 
�ل�شطر  �نييفيي�ييشييال  هيييييادي  ميينيي�ييشييور 
�ليييييميين عيين �شماله،  �جليينييوبييي ميين 
يف وقت خرج �للف يف تظاهرة يف 
�ل�شبت  �ليمن  جنوب  عييدن  مدينة 

العدد 10958 بتاريخ 2013/12/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/بو�شان للمقاولت 

CN 1192418:لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
يونغ تاي - �شون من 25% �ىل %37

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف كيوم جو - كانغ

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
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�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10958 بتاريخ 2013/12/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/كافترييا �بو دروي�س

رخ�شة رقم:CN 1110876 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد برويز �خرت مري�ج دين )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خلفان دروي�س حممد �ل�شريي �لقمزي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خلفان دروي�س حممد �ل�شريي �لقمزي من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من 30000 �ىل 50000
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*2.4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/كافترييا �بو دروي�س 

ABU DARWEESH CAFETERIA
�ىل/كافترييا �بو دروي�س ذ.م.م  

ABU DARWEESH CAFETERIA LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 10958 بتاريخ 2013/12/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/مكتب �لهدهد للطباعة و�لقرطا�شية 

رخ�شة رقم:CN 1125593 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*2.70

تعديل نوع رخ�شة/من حرفية �ىل جتارية
تعديل ��شم جتاري:من/مكتب �لهدهد للطباعة و�لقرطا�شية 

AL HODHOD PHOTOCOPYING & STATIONERY OFFICE
�ىل/�جلبل �لخ�شر للهو�تف و�لكمبيوتر  

AL JABAL AL AKTHER MOBILES AND COMPUTER
تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني منطقة �ليحر بناية �شامل حممد ز�يد �لحبابي 

�ىل �لعني �لعني �لظاهر بناية عبد�لنا�شر يحيى
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�شاط/��شافة ��شلح �لهو�تف �ملتحركة )9512002(
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة و��شلح �لت �حلا�شب �للكرتوين )9511001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �دو�ت �لقرطا�شية - بالتجزئة )4761003(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت )8219001(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 10958 بتاريخ 2013/12/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/لونا ديز�ين

 رخ�شة رقم:CN 1263097 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري:من/لونا ديز�ين 
LUNA DESING

�ىل/�ريانا لت�شليح �لطار�ت  
ARIYANA TYRES & AUTO ELECTRICAL REPAIRS

تعديل عنو�ن/من �لعني �شناعية �لعني بناية خليل �بر�هيم حممد حمد 
حممد  �ل�شيد  بناية  �لعني  �شناعية  �لعني  �شناعية  �لعني  �ىل  �حلمادي 

�شالح خلفان مر�ن �لظاهري
تعديل ن�شاط/��شافة تبديل و��شلح �لطار�ت )4520007(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لنق�س و�لزخرفة )4330012(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خلل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :177422      بتاريخ :2012/08/01        
با�شييييييم:  �ل�شيد/ عبد�س �شبحان 

وعنو�نه : �يف 197، ��س،تي.�ي.كر�ت�شي – باك�شتان 
�ملنتجات/�خلدمات :

�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب.
�لو�قعة بالفئة: 34    

مميزة. بطريقة  وكليهما  و�حد  وبحجم  �لعري�س  باخلط  مكتوبان   HD حلرفان�
�ل�شييرت�طات : دون �شرط .

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

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مركز ليجر
 طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية:leisure center since 2001 مركز ليجر

�ملودعة بالرقم:183186       بتاريخ:2012/12/10 م
با�شييم:مركز ليجر

وعنو�نه:�ل�شوق ، بناية ورثة مبارك فا�شل �ملزروعي ، �س.ب:80620 ، هاتف: 0505132344 ، 037661116 ، 
leisurerestaurants @ info.com :فاك�س: 037666487 ، �لربيد�للكرتوين

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 مطعم .
�لكويف  باخلط  د�كنه  زرقيياء  �لذهبي مع خلفية  باللون  �لعربية مكتوبة  باللغة  ليجر  �لعلمة:كلمة  و�شف 
باللون  �لجنليزية  بالحرف  مكتوبة   leisure center since 2001 ويوجد حتت �ل�شعار عبارة

�لذهبي مع خلفية بي�شاء .  
�ل�شييرت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958
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العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1013 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ عبد�حلكم �لبدري عبد�هلل �بر�هيم �جلن�شية: م�شر مدعي عليه:   
�شلمه �شامل حميد خ�شر �جلن�شية: م�شر   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
بقيمة 10.000 درهم �ملطلوب �علنه/ �شلمه �شامل حميد خ�شر �جلن�شية: 
م�شر  عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/8 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بي حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/28  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   895 /2013 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي/ �لك�شا �لك�شاندرل جيور جيني�س �جلن�شية: ��شرت�ليا   مدعي عليه: باولو   
جون كومرلتو �جلن�شية: ��شرت�ليا مو�شوع �لدعوى: طلق+نفقة+ �ثبات ح�شانة+ 
تاأمني  �ل�شماح بال�شفر+  �ل�شيارة + ت�شليم جو�ز �شفر +  تاأمني  خادمه+ م�شكن+ دفع 
للمح�شونة+ دفع ن�شف �ملبلغ �ملودع يف �حل�شاب �مل�شرتك بينهما   �ملطلوب �علنه/ 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  ��شرت�ليا  �جلن�شية:  كومرلتو  جون  باولو 
موعد�   2013/12/9 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
بي حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء   �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 بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/12  
االحوال ال�ضخ�ضية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/528 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شليم مياه جوينال عابدين �جلن�شية: بنغلدي�س     �ملنفذ �شده 
�علنه:  �ملطلوب  �لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لق�شام  موؤ�ش�شة   :
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لق�شام  موؤ�ش�شة 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/78 رقم 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/9
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2249 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حمي �لدين جيا�س �لدين �جلن�شية: بنغلدي�س  �ملنفذ �شده : 
ركن �ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �علنه: ركن 
�ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1958 
 2013/12/05 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  لنظره جل�شة  �أظ وحدد  ع-ب-  م  عم جز- 
باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
لتنفيذ  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ- 

�ل�شند �عله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1636 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شفر جول رحيم جول �جلن�شية: باك�شتان   �ملنفذ �شده : �شركة 
�علنه:  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �خلليج  �شهل 
�شركة �شهل �خلليج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/986 رقم 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/08 موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2016 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �ر�شاد باكول حممد ر�شيد باكول �جلن�شية بنغلدي�س   �ملنفذ 
�شده : حممود �شيد لأعمال �ل�شباغ و�لبل�شرت �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�علنه:  حممود �شيد لأعمال �ل�شباغ و�لبل�شرت �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد  �لدعوى رقم 2013/979 عم جز- م ع-ب- 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/8 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/231 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ رفيق �حل�شن علي موندل �جلن�شية: بنغلدي�س  �ملنفذ �شده 
�علنه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملباين  لتنظيف  لندن  خليج   :
مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملباين  لتنظيف  لندن  خليج 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3491
2013/12/8 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1        دائــــــرة الق�ضـــــاء

          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2013/1648 ت عمل- م ع-ت- اأظ(

بنغلدي�س      �جلن�شية:  عابدين  جوينال  ليت  �لدين  مهني  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت   �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  �ل�شمال  : خط  �ملنفذ �شده 
�علنه: خط �ل�شمال للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2013/123 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/12/9 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2481 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حممد �شد�م ح�شني نورو �جلن�شية: بنغلدي�س  �ملنفذ �شده : 
�لو�شل �لد�ئم للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    �ملطلوب �علنه: �لو�شل 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لد�ئم 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/3771 
عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/9 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة 

�عله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2849 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

فر�ت  عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  �حلريث  عبد�هلل  يا�شر  مدعي/   
م�شتحقات  �لدعوى:  �لمار�ت  مو�شوع  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شام 
عمالية �ملطلوب �علنه/  فر�ت �ل�شام للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/04 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بي  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1112 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعولقي  بوزيد  علي  حممد  مدعي/   
ت�شليح  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شاخمة  �لقلعة 
�شور �ملنزل بقيمة 15000 درهم �ملطلوب �علنه/  موؤ�ش�شة �لقلعة �ل�شاخمة للمقاولت 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�عله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/12/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
�لعني  حمكمة  بي  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �لد�ري �شخ�شيا  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/11/28 
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2555 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �ل�شليطي  موؤ�ش�شة  مدعي/   
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شمنتية  و�ملنتجات  �جلاهزة  للخر�شانة  �لغفلي 
للخر�شانة  �لغفلي  �علنه/   �ملطلوب  درهم   238.767.98 مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى: 
�ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شمنتية  و�ملنتجات  �جلاهزة 
 2013/12/25 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة بي 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 بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

 2013/11/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1153 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ درة لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م متثلها بهاميني كيد�رنات �جلن�شية: �لمار�ت     
عبد�لعظيم  طارق  ميثلها/  �لعامة  للمقاولت  �شحايب  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي 
�جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 23740 درهم    �ملطلوب �علنه/  
�لمار�ت    �لعامة ميثلها/ طارق عبد�لعظيم �جلن�شية:  للمقاولت  �شحايب  موؤ�ش�شة 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/05 �ملو�فق  �خلمي�س 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بي حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ 2013/11/28 
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1474 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ فاطمه �لها�شمي للنقليات �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
�شركة �لنظمة �ملنزلية للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لقانونية من  �لفائدة  درهم مع  �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 438.962 
�لمار�ت    �جلن�شية:  كيم  يوجن  كي  �علنه/  �ملطلوب  �لدعوى     رفع  تاريخ 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/9 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بي  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/11/21 
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعال ن احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/231

�لمار�ت  �جلن�شية:  و�لن�شاء�ت  للطاقة  �حلقول  عرب   : عليه  �ملحكوم  �ىل   
�ملو�فق 2013/11/25 قد حكمت عليك  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر   �لعنو�ن: 
�ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عله ل�شالح �شيامنار�يان بانديي �شرت�م 
�جلن�شية: �لهند بالتايل: حكمت �ملحكمة ح�شوريا مبثابة �حل�شوري بالز�م 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ )542500 درهم( ومقابل تذكرة �شفره 
وبامل�شاريف وبرف�س ماعد� ذلك من طلبات.  حكما قابل لل�شتئناف خلل 
30 يوما �عتبار� من  �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم 

�ملحكمة �ملو�فق 2013/11/26م.
 رئي�س قلم املحكمة العمالية               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي العمالية االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
    اعالن بالن�ضر 

لقد تقرر يف �لدعوى رقم )2013/3276 �بتد�ئي( �ملنظورة �مام جلنة 
ف�س �ملنازعات �ليجارية و�ملرفوعة من �ملدعى عليها/ موؤ�ش�شة مركز 
ن�شر�ً،  �علنها  �شعيد،  �شامل  ل�شاحبتها/ح�شه  للتجميل  �لدمانى 
وقد حتدد لنظر �لدعوى جلل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/23 
يف متام �ل�شاعة 01.00 ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان 

وذلك على نفقة �ملدعى/ �شلطان بن ر��شد �شعيد �لظاهري.
جلنة ف�س املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ضتئناف رقم  276/ 2013 -مد ين - م ر-�س- ع ن

�مل�شتاأنف : معن حممد �ل�شقر �جلن�شية: فل�شطني  �مل�شتاأنف عليه: موؤ�ش�شة 
�لعربي �ملميز  للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء 
قر�ر قا�شي �لتنفيذ �ملطلوب �علنه/ موؤ�ش�شة �لعربي �ملميز  للمقاولت �لعامة 
�جلن�شية: �لمار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم  �لتنفيذ 2012/133 وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/12/5
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة-  �لعني  ��شتئناف  �لوىل حمكمة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم اال�ضتئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ا�ضتئناف العني

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/885 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ حميد عامر حميد عامر �ملحروقي �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ 
�شده : عبد�هلل علي عبد�لهادي �شوفان �لحبابي �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�علنه: عبد�هلل علي عبد�لهادي �شوفان �لحبابي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
�ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ر-�س-  م  ين-  مد   2013/164 رقم  �لدعوى  يف 
�لثنني �ملو�فق 2013/12/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام 
بو��شطة وكيل معتمد ل�شد�د مبلغ 100.000 درهم + 2667 درهم + 1900 درهم 

ر�شوم �لتنفيذ ، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/833 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لطلل لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ 
�شده : رو�شيل كارلو�س بينافيديز �جلن�شية: �لفلبني  �ملطلوب �علنه:  رو�شيل 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لفلبني  �جلن�شية:  بينافيديز  كارلو�س 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/496 مد ين- م 
ر-�س- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/25 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 ل�شد�د مبلغ 930 درهم 
+100 درهم م�شاريف �لدعوى +600 درهم �علنات بالن�شر + 200 ر�شوم تنفيذ،   

، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/282 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
 : �ملنفذ �شده  �لمار�ت  �ملرر �جلن�شية:  �شاهني  �لتنفيذ/ خليفة حممد  طالب 
�شركة كل�شيك خلدمات �لنظافه �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �علنه:  
بالن�شر  �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  �لنظافه  �شركة كل�شيك خلدمات 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/11 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 �عله  تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم االيجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/269 ت عمل- م ر-ت- ع ن(
 : �ملنفذ �شده  �فغان�شتان   �شاهد �حمد عبد�ل�شلم �جلن�شية:  �لتنفيذ/  طالب 
حمل نا�شر �شم�س �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �علنه:   حمل نا�شر �شم�س 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/47 عم جز- م ر-ب- ع ن  وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/15 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره 
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 �عله  تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10958 بتاريخ   2013/12/1     
     اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1118 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
��شرف  حممد  �شاهباز  /حممد  وميثلها  للنجارة  ��شرف  �شهباز  حممد  موؤ�ش�شة  مدعي/   
�لعامة   و�ل�شيانة  للمقاولت  �ل�شقور  و�حه  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ  22000 درهم   �ملطلوب 
�علنهما/1-موؤ�ش�شة و�حه �ل�شقور للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة  2- موؤ�ش�شة هوم ديكوري�شن 
للمقاولت �لعامة  موؤ�ش�شة �لقلعة �ل�شاخمة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �جلن�شية: 
يوم  �ملحكمة  �عله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  عنو�نه:بالن�شر حيث  �لمار�ت  
�خلمي�س  �ملو�فق 2013/12/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  بي حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/11/28 

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10958 بتاريخ 2013/12/1    
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��شم �ل�شركة: �صركة باب الغدير ملعدات املطابع )�س.ذ.م.م(  
كلد�ري  �ييشييركيية  )6H(ملك  رقيييم  مكتب  �لييعيينييو�ن:   522112 �لييرخيي�ييشيية:  رقيييم 
للخدمات- - ديرة �لرقة   �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري: 55481 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت  وذلك مبوجب  �عله  �لييو�ردة  بال�شركة  �خلا�س  �لرتخي�س  �لغاء 
د�ئرة  �ىل  �لتقدم  �عييرت��ييس  �ي  لديه  من  .وعلى  �لييد�ئييرة  يف  �ملتبعة  و�لنظم 

�لتنمية �لقت�شادية بدبي من خلل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعلن.
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

فقدان جواز �ضفرت
فقد �ملدعو/ 

ERICH ALBERT

 -   UNTEREGELSBACHER 

�لنم�شا �جلن�شية   -جو�ز �شفره 
من     )0513166( رقييييم   
بتليفون  �لت�شال  عليه  يجده 

رقم 02/6333555   

فقدان جواز �ضفرت
عبد�ل�شمد  �ملييدعييو/  فقد 
ليييييييييت �حيييييميييييد مييييييييييييييياه   - 
�جلن�شية    بييينيييغيييلديييي�يييس    
-جيييييييييييييييو�ز �يييييشيييييفيييييره رقيييييم   
)810264(   من يجده 
بتليفون  �لتيي�ييشييال  عييليييييه 
رقم 055/8829330   

فقدان جواز �ضفرت
ر��ييشييد علوم  �ملييدعييو/  فقد 
ر�نيييييا روفيييييييك �لييييدييييين    - 
�جلن�شية    بييينيييغيييلديييي�يييس    
-جيييييييييييييييو�ز �يييييشيييييفيييييره رقيييييم   
)854004(   من يجده 
بتليفون  �لتيي�ييشييال  عييليييييه 
رقم 050/9977757   

فقدان جواز �ضفرت
ميلد  حممد  �ملييدعييو/  فقد 
عبد�ملنان-  لتيييييي  حيي�ييشييني 
بنجلدي�س �جلن�شية  -جو�ز 
رقيييم   )878243( �شفره 
�ييشييادر ميين بنجلدي�س  من 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 
رقم 055/8927777   
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عربي ودويل
اأمريكا تو�سع الإعفاء من العقوبات على اإيرانعبد ربه من�سور هادي ي�سكر دول اخلليج لدعمها وم�ساندتها اليمن

•• وا�صنطن-وكاالت:

و�شعت وز�رة �خلارجية �لأمريكية �لإعفاء من �لعقوبات �ملفرو�شة 
وكوريا  و�لييهيينييد  �ل�شني  لي�شمل  �أ�ييشييهيير،  �شتة  و�ملييمييتييد  �إييييير�ن  على 
�لنفط  من  م�شرتياتهم  تقلي�س  مقابل  �أخييرى،  وبلد�نا  �جلنوبية 
�ملفرو�شة على  �لعقوبات �لأمريكية  ُويلزم قانون  �خلام �لييير�ين. 
�إير�ن ب�شبب برناجمها �لنووي وز�رة �خلارجية �لأمريكية بتحديد 
وقالت  م�شرتياتهم  قل�شو�  �لإييير�ين  �لنفط  م�شتهلكو  كان  �إذ�  ما 
هذه  و�رد�ت  لرت�جع  نظر�  �لإعفاء  جددت  �إنها  �لأمريكية  �لإد�رة 
�لييدول من �لنفط �لإييير�ين. وقال جون كريي، �إن �ل�شني و�لهند 
�ل�شتثناء  ت�شتحق  ميياز�لييت  وتييياييييو�ن،  وتييركيييييا  �جليينييوبييييية  وكييوريييا 
�شوء  يف  �إييير�ن  على  �ملفرو�شة  �لأمريكية  بالعقوبات  �للتز�م  من 

�لنخفا�س �لكبري يف كميات م�شرتياتها من �لنفط �لإير�ين .

•• �صنعاء -وام:
هييادي دول جمل�س  ربه من�شور  �ليمني عبد  �لرئي�س  �شكر 
�ل�شادر  �لأخري  �لبيان  �لعربية على  �لتعاون لدول �خلليج 
عن �جتماع وزر�ء �خلارجية يف دولة �لكويت �لذي �كد دعم 
دول �ملجل�س وم�شاندتهم لليمن يف هذه �ملرحلة �لدقيقة من 
عملية تنفيذ �ملبادرة �خلليجية .. معربا عن �مله �ن ي�شتمر 
�إىل  �ليمن  ي�شل  حتى  و�ل�شور  �لأ�ييشييكييال  مبختلف  �لييدعييم 
�لتعاون  �شند� وعمقا لأ�شقائه يف جمل�س  �لأمييان ليظل  بر 
�حتفالت  مبنا�شبة  لييه  خييطيياب  يف  هيييادي  وقيييال  �خلليجي 
�ل�شتقلل  لعيد  و�لأربيييعيييني  �ليي�ييشيياد�ييشيية  بييالييذكييرى  �ليييييميين 
�لذي حتقق يف �لثلثني من نوفمرب عام 1967م �أن هذ� 

�ليمنية  �لوحدة  و�شتظل  دميومتها  على  وتاأكيد�  �لوطنية 
�لرو�د  كل  تاق �ىل حتقيقه  قيمة عظيمة ومقد�شة وحلما 
�ملهجر  �شمال وجنوبا ويف  �ليمني  �شعبنا  �بناء  �لأو�ئييل من 
ودول �لغرت�ب.. �نها عنو�ن �لقوة و�حل�شانة و�ملناعة من 
�أن  �إننا على يقني قاطع  كل �لطفيليات و�لأميير��ييس. وقييال 
�ليمن بوحدته �شيبقى قويا ل يلني وتتعزز مكانته ويكرب يف 
عيون �لعامل .. كما �أن �ليمن بوحدته �شيكون �شند� وعمد� 
لأ�شقائه يف دول �جلو�ر ويف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
ويف حميطه �لعربي و�لإقليمي و�لدويل .. و�شيكون عامل 
وكثافته  �ملتميز  �ل�شرت�تيجي  �جلغر�يف  مبوقعه  ��شتقر�ر 
�لب�شرية .. و�لعامل كله يقف �ليوم يف موؤ�زرة �ليمن موحد� 

ليت�شنى له حتقيق �لتنمية و�لتطور و�لإزدهار .

�نها  �أبرزها  عديدة  مبحطات  يقرتن  �لعام  لهذ�  �لحتفال 
�خلليجية  �ملييبييادرة  على  للتوقيع  �لثانية  �لييذكييرى  ت�شادف 
�لتي ر�شمت خارطة طريق  �ملبادرة  �لتنفيذية وهي  و�آليتها 
و��شحة �ملعامل لنقل �ل�شلطة وللخروج من �لأزمة �لطاحنة 
�لتي كادت تع�شف بالبلد وجاءت مببادرة كرمية من قبل 
مقدمتهم  ويف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �أ�شقاءنا 
�ل�شقيقة و�جلارة �لكربى �ململكة �لعربية �ل�شعودية وحظية 
يف  �لع�شوية  د�ئييميية  �ليييدول  مييع  جنب  �ىل  جنبا  برعايتهم 
�إجماع �قليمي ودويل مل  �لييدويل يف موقف  جمل�س �لأميين 
يحدث من قبل مع �أي بلد من بلد�ن �لعامل �لثالث. و��شاف 
��شتعادة  طريق  على  خطوة  �شوى  يكن  مل  �ل�شتقلل  �ن 
لوحدتنا  تعزيز�  �إل  بييذكيير�ه  �حتفالنا  يكون  وليين  �لييوحييدة 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

فّجر حتليق مقاتلتني �أمريكيتني 
منطقة   ،  52 ب  طيييييييير�ز  مييييين 
�أعلنتها  �ليييتيييي  �جليييييوي  �لييييدفيييياع 
و�حد  جانب  من  مييوؤخيير�  �ل�شني 
بيانات  �أعيي�ييشيياب، وحيييرب  ، حيييرب 
يف  وطوكيو  وو��شنطن  بكني  بني 
�لباردة  �حليييرب  لأجيييو�ء  ��شتعادة 
�ملرة على �شو�طئ بحر  لكن هذه 
�ل�شني، ومب�ّشر� مبا �شيكون عليه 
يف  م�شتقبل  �لقمة  على  �ل�شر�ع 
و  �لييعييامل  بطل  بييني  �ملنطقة  تلك 
�لو�شيف �لذي يعمل على �إز�حته 
�حليوي  جمييياليييه  يييعييتييربه  ميييا  يف 

�لتاريخي.
�ل�شيني  �جليييييييوي  �ليييييدفييييياع  �إن 
�أجنبية  طائرة  �أي  ي�شقط  �شوف 
�جلوي  �لييدفيياع  منطقة  �شتدخل 
موؤخر�.  �ليي�ييشييني  �أعييليينييتييهييا  �لييتييي 
هييييذ� �لييتييحييذييير �يييشيييدر �لأربييييعيييياء 
�ليييقيييو�ت �جلوية  جييييرن�ل يف  عييين 
قاذفتني  بييعييد حتييليييييق  �ليي�ييشييييينييييية 
يف   52 ب  طييير�ز  ميين  �أمريكيتني 

�لقطاع نف�شه.
�ليييييرّد غيييري �ملييتييوقييع لييبييكييني، ُيعّد 
�لأكرث حييّدة مبا �أنه يعلن �إمكانية 
�ختييير�ق  �أي  على  �لع�شكري  �لييرد 

ملجالهييييييا �جلوي. 
�مليييييي�ييييييشييييييوؤولييييييون  �أكييييييييييييد  حيييييييني  يف 
و  �لتمرين  ذ�ك  �أن  �لأمييريييكيييييون 
ميي�ييشييار �لييرحييليية كيييان ميييقيييّرر� منذ 

فرتة طويلة.
�لتي   ، �لأميييرييييكييييييية  �لييييطييييائيييير�ت 
�شلح  �أي  مييتيينييهييا  عييلييى  يييكيين  مل 
، �أقيييليييعيييت ميييين جييييزيييييرة غييييييو�م يف 
وحّلقت  �لثنني،  �لهادئ  �ملحيط 
�لدفاع  �شاعة يف منطقة  �قّل من 
�جلييييوي �لييتييي �أعييليينييتييهييا بييكييني من 
جانب و�حد، و�عتربتها و��شنطن 

مبادرة مبثابة �حلريق .
�نتهاكا  �لييتييحييليييييق،  هيييذ�  و�عيييُتيييرب 

�لبحرية يف بكني.
قييييدر�ت  �إّن  �ليي�ييشييحيييييفيية،  وكييتييبييت 
�ل�شينّية  �لييييطييييائيييير�ت  حييياميييلييية 
نظري�تها  عييين  بييعيييييدة  تيييييز�ل  ل 
�لأمريكية، وكانت �ل�شني بطيئة 
يف تطويرها حلاملت �لطائر�ت 
بتطوير  ذلييييك  تييييييد�رك  وعييليييييهييا 

قدر�تها �لقتالّية.
تييييعييييقيييييييييد�ت  �إىل  وبيييييياليييييينييييييظيييييير 
�جليو�شيا�شية  �ليي�ييشييييينيياريييوهييات 
�ل�شني  على  يتعني  �مل�شتقبل،  يف 
قيييييدر�تيييييهيييييا يف جمييييال  تييييطييييوييييير 
�ليييينيييياقييييلت �حلييييربييييييييية وقيييييييدر�ت 

دفاعاتها �لوطنية.
 وقيييد و�جييهييت بييكييني �لييعييديييد من 
جري�نها،  مع  �لأمنية  �لتحديات 
لبلد  بالن�شبة  طبيعي  �أميير  وهييذ� 

يعترب �لقوة �لعاملية �لثانية. 
مهّم  بعد  �لييطييائيير�ت،  حاملة  �إّن 
يف �جلييهييود �ملييبييذوليية ميين �ل�شني 
ولكن  �لييدفيياعييّييية،  قوتها  لتعزيز 
�لييكييامييل وحاملة  بيياليي�ييّشييكييل  لييييي�ييس 
�لعامل  �شت�شاعد  هييذه  �لييطييائيير�ت 
عييييلييييى �ليييتيييكيييييييف تييييدريييييجيييييييييا مع 
لإمرب�طورية  �مليييذهيييل  �ليي�ييشييعييود 
تكون  �أن  يجب  �أّنها  كما  �لو�شط، 
�لوطنية  ليييليييروح  ميينييهييل  �أيييي�يييشيييا 
بف�شل  �إذ  �ل�شينية،  للجماهري 
هييييذه �شوف  �ليييطيييائييير�ت  حييامييليية 
حماية  على  قيييادرة  �ل�شني  تكون 
يف  �مل�شاعدة  وعلى  �لقومي  �أمنها 
�حلفاظ على �ل�شلم و�ل�شتقر�ر 
و�ملحيط  �آ�ييشييييييييييييييييييييا  ميينييطييقييييييييييييييييية  يف 

�لهادئ .
�فتتاحية يف �شكل ند�ء يدعو دون 
�جليو�س  حتييديييث  �إىل  �لييتييبييا�ييس 
يوؤكد  مبييا  وتييطييويييرهييا،  �ل�شينية 
على  �لييهيييييميينيية  يف  بيييكيييني  نييييو�يييييا 
�أ�شا�شا  ييييدعيييو  ولييكيينييه  �مليينييطييقيية، 
�أن  ييينيي�ييشييو�  ل  �أن  �إىل  خيي�ييشييومييهييا 
تدريجيا  نييفيي�ييشييه  يييفيير�ييس  �لييبييلييد 

كقوة عظمى ع�شكرّيا!

ليييييلأجيييييو�ء �ليي�ييشييييينييييية �جليييدييييدة 
�أعلنت عنها بكني يف �لثالث  �لتي 
�ملا�شي،  نوفمرب  ميين  و�لع�شرين 
من  �إحد�ثها  على  �ملو�فقة  ومتت 
�جلديد  �ل�شيني  �لزعيم  طييرف 
بيي�ييشييفييتييه رئي�س  بييييينييغ  �ييشييي جيييني 

�لقو�ت �مل�شلحة �ل�شينية .
وتييطييلييب �ليي�ييشييني �ليييييييوم مييين كل 
طيييائيييرة تييدخييل هيييذه �مليينييطييقيية �أن 
رحلتها  بييخييطيية  ميي�ييشييبييقييا  متيييّدهيييا 
بدقه، و�ن تبنّي بو�شوح جن�شيتها، 
و�ن حتافظ على جهاز �لت�شالت 
�لل�شلكية مفتوحا مبا يتيح رّدها 
�ل�ّشريع وبال�شكل �ملنا�شب عن كل 
بهوّيتها  �ملتعلقة  �ل�ييشييتييفيي�ييشييار�ت 
�لتي تطرحها �ل�شلطات �ل�شينية 
، حتى ل تقع حتت طائلة �لتدخل 

�لع�شكرّي.
وح�شب بع�س �ملحللني، فان هدف 
بكني من هذه �خلطوة هو فر�س 
�ل�شني  �ييشييرق  يف  نظرها  وجييهييات 
��شتفز�زية  عييمييليييييات  طييريييق  عيين 
ميينييتييظييميية، قيي�ييشييد �خليييييييروج من 
و�إجبار  �لييقييائييم،  �ليير�هيين  �لو�شع 
�ليييييابييان و�ليييولييييات �ملييتييحييدة على 

�لتفاو�س.
وتييييرفيييي�ييييس �لييييييوليييييييات �مليييتيييحيييدة 
�لعرت�ف  �ل�ّشاعة،  �إىل  و�ليابان، 
�ل�شينية  �جليييييويييييية  بييياملييينيييطيييقييية 
�جلييديييدة، وميين غييري �ملييتييوّقييع �أن 
يغرّي� موقفهما وُيرّجح �أّن ينتظر 
يريا  حتى  �لتاريخيان  �حلليفان 
�لدفاع  يف  بكني  �شتت�شرف  كيف 

عن جمالها �جلوي.
�ملييجييال، يت�شمن جييزء من  فييهييذ� 
بييحيير �ليي�ييشييني �لييي�يييشيييرقيييي، وجيييزر 

فان و��شنطن �شتفكر مرتني قبل 
�أن ُتقّرر �إىل من �شتنحاز .

ويييوؤكييد �خلييبييري �لأمييريييكييي، لهذ� 
�أن  على  �ليييييابييان  حتيير�ييس  �ل�شبب 
ويف  �مليي�ييشييتييفييّز  �ييشييورة  تظهر يف  ل 
نف�شها  �ليابان  جتد  �لأحيييو�ل  كل 
يف هذه �لأزميية يف كّما�شة، فبكني 
ترّكز غ�شبها على جارتها، ولي�س 

على �لوليات �ملتحدة.
غلوبال  �ليي�ييشييييينييييية  �ليي�ييشييحيييييفيية 
�حلكومة،  مييين  �مليييقيييّربييية  تيييامييييز، 
�إذ� ما  �أّنيييييه  حيييييّذرت �لثييينيييني مييين 
ع�شكرية  طائر�ت  �ليابان  �أر�شلت 
لعرت��س �ملقاتلت �ل�شينية، فان 
�لقو�ت �مل�شلحة لبكييييني �شت�شطر 
دفاعييييييييية  تيييد�بيييري  �تيييخييياذ  �إىل 
طارئييييييييية �أّما على مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي �ل�شينيية، فقيييييييد عرّب 
خيبة  عن  �لإنرتنت  م�شيييييتخدمو 
�ليييفيييعيييل �حلييييذر  �أميييليييهيييم ميييين رد 
�ل�شيني  د�عيييني �جلييييي�ييس  لييبييكييني، 

�إىل �ل�شرب ب�شكل �أ�شرع .
ونو�ياها  مييوقييفييهييا  تييبيينّي  وحييتييى 
بييي�يييشيييكيييل �أو�يييييشيييييح ، نييي�يييشييير �مليييوقيييع 
غلوبال  ل�شحيفة  �لإليييكيييرتوين 
تاميز �شورة لأول حاملة طائر�ت 
�شينّية، و�لتي تز�منت م�شافحتها 
حّمى  �رتييفيياع  مييع  للبحر  �لأوىل 
�ل�شني �جلنوبي.  �لتوتر يف بحر 
هذه،  �لييطييائيير�ت  حاملة  و�شتمّر 
يف �لأييييييام �لييقييادميية بييالييقييرب من 
�جلزر �ملتنازع عليها بني �لبلدين 
�لفييتييتيياحييي، قدمت  مييقييالييهييا  ويف 
عامة  ملحة  �ل�شينية،  �ل�شحيفة 
حلاملة  �لأوىل  �لييييرحييييليييية  عيييين 
�لطائر�ت و�أعلنت عن �لطموحات 

عيييليييى عييييييدم �ليييييذهييييياب بيييعيييييييد� يف 
��شتفز�ز�تها.

عندما  �آبيييييي  �ييشييييينييزو  �أّن  وييييذكييير 
�ليييييوزر�ء لأول مرة  تيييوىّل رئييا�ييشيية 
2006، ز�ر مبا�شرة �ل�شني  عام 
ليطمئن جارته ويوؤكد �شعيه �إىل 
منذ  لكنه  �لبلدين  بييني  �ليي�ييشييلم 
دي�شمرب  يف  �ل�شلطة  �إىل  عييودتييه 

�ل�شني.  يزر  مل   ،2012
زيار�ته  تييتييوّقييف  مل   ، �ملييقييابييل  يف 
�حلدودية  �لآ�ييشيييييوييية  �ليييدول  �إىل 
خدماته  عيييار�يييشيييا  �لييي�يييشيييني،  مييييع 
فاليابان  بكني،  �شهّية  ولحييتييو�ء 
�ملنطقة،  يف  �ليييييوم  نف�شها  تييطييرح 
مو�جهييييية  يف  ميييليييجييياأ  كييياأفييي�يييشيييل 

جارتها �لطموحة.
�أكرث  �ملتحدة  �لوليات  لقد كانت 

��شتفز�ز  على  قدر�تها  تقدير  يف 
�لوليات �ملتحدة و�ليابان.

يوؤكد  �حلمى  �رتييفيياع  �أّن  �شك  ول 
�لييقييطيييييعيية �ليييدبيييليييوميييا�يييشييييييية بني 
طوكيو  ت�شّر  �إذ  وبييكييني،  طوكيو 
على �عتماد موقف مت�شدد يف هذ� 
��شتبعد  وقيييد  �لإقييليييييمييي،  �لييينيييز�ع 
�ليييييابيياين �شينزو  �ليييييوزر�ء  رئييييي�ييس 
�آبييييي عييلييى �لييييييّدو�م �أّي تيير�جييع يف 
بني  �لقائمة  �حلدودية  �لنز�عات 

�ليابان و�ل�شني.
ويف هييييذ� �لييي�يييشييييييياق، �يييشيييارع وزيييير 
�خلارجية �لياباين، �إىل �لتحذير 
مماثلة  �ييشييييينييييية  عييمييليييييات  بيييييياأن 
�أحييد�ث غري  �أن تت�شّبب يف  ميكن 
متوقعة بيان موجز ولكن فيه ما 
�ل�شينية  �حلكومة  ليدفع  يكفي 

بحرية تطالب بها تايو�ن وكوريا 
جزر  خ�شو�شا  ولييكيين  �جلنوبية، 
لل�شينيني  ديييياوييييو   ( �ييشييييينييكيياكييو 
�ل�شني  بيييهيييا  تيييطييياليييب  �لييييتييييي   )
و�ليييييييييييييابييييييان. وليييييهيييييذه �جلييييزيييييرة 
�خلالية من �ل�شّكان �أهمّية رمزّية 
و ��شرت�تيجّية، لأنها ت�شمح مبمّر 
�إىل بع�س �ملو�رد  خا�س للو�شول 
معدنية،  ومييي�يييشيييادر  �ليينييفييطييييية، 
�لأ�شماك  ل�شيد  هيياّميية  ومناطق 
ميي�ييشييوؤولييون يف وز�رة  �أعييليين  وقيييد 
تدريبات  �أّن  �لأمييريييكييييية،  �لييدفيياع 
عيي�ييشييكييرييية �أخيييييييرى �يييشيييتيييجيييرى يف 
�ملنطقة ، رغم خطر �إقد�م �ل�شني 
على عمليات �عرت��س للطائر�ت 
�لأمريكية ويعتقد بع�س �ملحللني، 
بالغت  قد  تكون  رمبييا  �ل�شني  �أن 

�ل�شينيني،  عييلييى  رّدهييييا  يف  حيييذر� 
غري �نه من �لو��شح �أن و��شنطن 
تعتبيييييير �أن طوكيو متلك �ل�ّشيطرة 

�لإد�رية على تلك �جلزر.
�لأطر�ف  ي�شغل  �لييذي  و�ل�شوؤ�ل   
�مليي�ييشيياركيية يف هييذ� �لنز�ع  �لييثييلثيية 
مييدى ميكن  �أّي  �إىل  ، هو معرفة 
�ملتحدة  �ليييييولييييييات  تييييذهييييب  �أن 
ودعمها  لييبييكييني  مييعييار�ييشييتييهييا  يف 
لطوكيو.. فالوقت �لآن هو حلرب 

�لبيانات فقط.
�أن  ميكن  �أمريكي:  خبري  ويقول 
حول  وقييت  �أي  يف  م�شكلة  حتييدث 
هي  �ل�شني  كانت  و�إذ�  �شينكاكو، 
�شت�شطّف  و��شنطن  فان  �ملذنبة، 
بطبيعة �حلال �إىل جانب طوكيو. 
خطاأ،  على  �ليابان  كانت  �إذ�  �أّميييا 

مع ارتفاع درجات احلرارة يف بحر ال�صني

ر�سالة �سينّية م�سمونة الو�سول اإىل من يهّمه الأمر..!

�لتو�فقات  جلنة  د�خييل  �أعمالهم 
�نييطييلقييا ميين غييد �لثيينييني وذلك 
�لتمهيدية  �لأعييييمييييال  �إطييييييار  يف 
للجنة حر�شا منهم على �لتفاعل 
�مل�شار  تييعييطيييييل  لييعييدم  �لإييييجيييابيييي 

�لنتقايل.
�لنو�ب  �إّن  حمييجييوب  رمي  وقييالييت 
ي�شتاأنفو�  لن  لن�شاطهم  �ملعلقني 
مبا  �للجان  بقية  د�خييل  �أعمالهم 
�إىل حني  �ليييفيييرز  ذلييييك جليينيية  يف 
عودة  بخ�شو�س  �لييروؤييية  تو�شيح 
�حلو�ر �لوطني وخارطة �لطريق 
وي�شار �إىل �أّن هذ� �لقر�ر �تخذته 
�لكتلة �لدميقر�طية �ملعار�شة بعد 
�جتماع ت�شاوري جمعها بالرباعي 

�لر�عي للحو�ر �لوطني.

عودة لإنقاذ تون�س
تطور  ويف  �آخييييييير،  �ييشييعيييييد  عيييليييى 
تون�س  يف  �حليييزبييييييية  ليييليييخيييارطييية 
تاأثريه  �ملييير�قيييبيييون  ييي�ييشييتييبييعييد  ل 
ر�هنا  �ليي�ييشيييييا�ييشييي  �حلييييير�ك  عييلييى 
خارطة  على  وثقله  وم�شتقبل، 
�لنتخابات  �ييشييوء  يف  �لتحالفات 
�لتو�زنات  وعيييليييى  بيييل  �ليييقيييادمييية، 
د�خييييييييل �خلييييييارطيييييية ذ�تييييييهييييييا، �أكيييييد 
رئييييي�ييس �حلركة  �ليييقيييروي  حييامييد 
�حلكومة  ورئييييي�ييس  �لييد�ييشييتييورييية 

جتييميييييع �لييتييونيي�ييشيييييني حيييول كلمة 
و�حييييدة، د�عيييييا �لييد�ييشييتييوريييني �إىل 
�ملا�شي  رو��يييشيييب  مييين  �لييتييخييليي�ييس 

ون�شيان �أنهم كانو� يف �حلكم.
�لد�شتورية  �حلييركيية  �أن  و�يييشيييّرح 
و�شتقوم  �ملعار�شة  �شمن  �شتعمل 
�ل�شيا�شي  خيييطيييابيييهيييا  بيييتيييغيييييييري 
�أخييطيياء �ملا�شي،  و�ل�ييشييتييفييادة ميين 
يتحالف  ليين  �حلييييزب  �أن  ميييوؤكيييد� 
مع �أي حزب �شو�ء يف �حلكم �أو يف 

�ملعار�شة.
ومتيييييي�ييييييشييييييك �ليييييييي�ييييييييشييييييييد�م بيييحيييق 
�لد�شتوريني �لقانوين يف �لن�شاط 
�ل�شدد  هييذ�  يف  قييائييل  �ل�شيا�شي 
لدينا م�شروعية تاريخية باعتبار 
�أّن �حلركة �لد�شتورية هي وريثة 
وبخ�شو�س  �لييوطيينييييية  �حليييركييية 
�ن�شمام وزر�ء �شابقني يف عهد بن 
علي وقياد�ت جتّمعية �إىل �لهيئة 
�لد�شتورية،  للحركة  �ل�شيا�شية 
بييير�أ  �لييقيي�ييشيياء  �أن  �لييي�يييشيييد�م  �أكيييييد 
تكون  لن  �ملحا�شبة  و�أن  �شاحتهم 
�إّل عييربه وجتييدر �لإ�ييشييارة �إىل �أن 
�لرئي�س  عهد  يف  �شابقني  وزر�ء 
وقياد�ت  علي  بيين  �لعابدين  زييين 
�لد�شتوري  �لييتييجييمييع  يف  �ييشييابييقيية 
ح�شرو�  �مليينييحييل  �ليييدمييييقييير�طيييي 

حفل �لتن�شيب.

�لرئي�س  نييظييام  ظيييل  يف  �لأ�يييشيييبيييق 
علي، يف حفل  بيين  �لعابدين  زييين 
حلزبه  �لتنفيذي  �ملكتب  تن�شيب 
للتجمع  )ن�شبة  �لّتجّمعيني  �أّن 
�شابقا  �حلاكم  �حلزب  �لد�شتوري 
تون�س  بيييينييييو�  ميييين  هييييم  �ملييينيييحيييل( 
�إنقاذ  �ليوم للم�شاهمة يف  وعييادو� 
�لو�شعية  �ملهانة ومن  �لبلد من 

�ل�شعبة �لتي تعي�شها.
وتيييابيييع �لييييقييييروي ييييقيييول �نييييه من 
�إنقاذ تون�س  �مل�شاهمة يف  و�جبهم 
�ييشيينييو�ت دولة   3 �لييتييي كييانييت قبل 
�ليييهيييدف من  �أن  مييبييّييينييا  ميييهيييابييية، 
�إنيي�ييشيياء �حلييركيية �لييد�ييشييتييورييية هو 
وتوحيد  �لييد�ييشييتييوريييني  �شمل  مّل 
�شفوفهم و�مل�شاركة يف بناء تون�س 

�لدميقر�طية.
و�نيييتيييقيييد رئييييي�ييس �حليييكيييومييية زمن 
�لييعييام �ل�شابق  بيين عييلييي و�لأمييييني 
�لأ�شو�ت  �ملنحّل،  �لتجّمع  حلزب 
�لتجمعيني  لييييعييييودة  �مليينيياهيي�ييشيية 
جديد  ميين  �ل�شيا�شي  �لعمل  �إىل 
يييخييافييون من  �أّن هييييوؤلء  مييعييتييرب� 
�لتون�شيني  عموم  لدى  �شعبيتهم 

، ح�شب ر�أيه. 
�لعام  �لأمييييييني  �أفيييييياد  مييين جييهييتييه 
بان  �ل�شد�م  للحزب عبد �جلليل 
على  �شتعمل  �لد�شتورية  �حلركة 

•• الفجر – تون�ض - خا�ض:

ميييييا ميكن  مييييي�يييييشييييياور�ت  تييي�يييشيييهيييد 
�عييتييبييارهييا �لييفيير�ييشيية �لأخيييييرية يف 
�ملييي�يييشيييار �حليييكيييوميييي ميييين �حليييييو�ر 
قدم  عيييليييى  تيييونييي�يييس  يف  �ليييوطييينيييي 
�جلوّية  ن�شرته  �أّن  غييري  و�ييشيياق، 
حو  �ل�شّ ميين  بييا�ييشييتييميير�ر،  تييتييغييرّي 
�لدفء  �لد�كنة، ومن  �لغيوم  �إىل 
مفا�شل  ييييجيييّميييد  �يييشيييقيييييييع  �إىل 
تهاطل  يتابعون  وهم  �لتون�شيني 
عن  ومت�شاربة  متناق�شة  �أخييبييار 
حييو�ر ت�شري عديد �لييدلئييل، على 
�أّنهم �شئموه رغم مر�هنتهم عليه 
لأّنه ل بديل عنه ول خيار �شوى 

�ملجهول و�لفو�شى.
�شاعات  فييييان  �لأحييييييييو�ل،  كيييل  ويف 
حمدودة باتت تف�شل �جلميع عن 
�ل�شورة  وك�شف  �حلقيقة،  حلظة 
�شيا�شية  �أزميية  لأ�شر�س  �لنهائية 
تيييارييييخ دولة  تييونيي�ييس يف  عييرفييتييهييا 

�ل�شتقلل.
فاخر �لت�شريحات، رغم تباينها، 
تيي�ييشييي �ييشييميينييّيييا بييييييياأّن �حليييييييو�ر يف 
مييفييرتق �لييطييرق، و�نيييه ل منا�س 
ميييييين �لإعيييييييييييييلن �لثييييييينيييييييني، عن 
جناحه �أو ف�شله لّن و�شع �لبلد 
يحتمل  ييييعيييد  مل  �لقييييتيييي�ييييشييييادي 
�لنيييتيييظيييار ولييييي�ييس �بييلييغ مميييا جاء 
�ليييقيييييييادي يف حزب  لييي�يييشيييان  عيييليييى 
نيييد�ء تون�س لييزهيير �لييعييكييرمييي، يف 
�لتي عليها �حلو�ر  و�شف �حلالة 
عن  حديثه  يف  تون�س  يف  �لوطني 
حول  �ملفاو�شات  �إليييييه  و�شلت  مييا 
من   ، �حلييكييوميية  رئي�س  �شخ�شية 
�أّن �حلو�ر �لوطني ميت كلينيكيا 
ف�شله  �إعييلن  �مل�شتبعد  ومن غري 
ييييوم �لثيينييني �ليييقيييادم، ميييوؤكيييد� �أن 
هناك م�شافات �شوئية يف مو�قف 

�لأحز�ب �مل�شاركة .

و�أبيييييييرز �لييعييكييرمييي �أنيييييه لبييييد من 
ميييعيييجيييزة حلييي�يييشيييول تييييو�فييييق بني 
�لأطييييييييييييير�ف �لييييير�عييييييييييية ليييليييحيييو�ر 
و�لأطر�ف �مل�شاركة م�شبها �حلالة 
مبحاولة توليد �ميير�أة يف �شهرها 
�أنها  �ملعلوم  �أن  حني  يف  �خلام�س 

تلد يف �شهرها �لتا�شع.

التقلي�س من دور الرباعي
ونيييفيييى �ليييقيييييييادي يف حيييييزب نييييد�ء 
يييتييد�ول حول  تييونيي�ييس، علمه مبييا 
�لعبا�شي  حيي�ييشييني  قييدمييه  �قييييرت�ح 
�ل�شغل  لإحتييييييياد  �لييييعييييام  �لأميييييييني 
�ل�شب�شي  قييائييد  �لييبيياجييي  لييتييويل 
رئييا�ييشيية �حلييكييوميية، مييو�ييشييحييا �نه 
يف حيييييال حيي�ييشييل ذليييييك فيييياإنييييه مل 
�ملفاو�شات  م�شتوى  على  يح�شل 
�أو  �لأحييييز�ب  مييع  �ييشييو�ء  �لر�شمية 
�ليير�عييي للحو�ر  �لييربيياعييي  د�خيييل 
�لوطني، و�إمنا يف �إطار �ملفاو�شات 
ت�شاعدت  �ليييتيييي  �ليييهييياتيييف  عييييرب 
وتييريتييهييا يف �لآونيييية �لأخييييرية بني 
كافة �لأطر�ف �مل�شاركة يف �حلو�ر 

�لوطني.
نييد�ء تون�س  �لقيادي يف  كما وجه 
�تهامات حلركة �لنه�شة بال�شعي 
�إىل �إفيي�ييشييال �حليييو�ر �لييوطيينييي من 
باملر�شح  ومت�شكها  تعنتها  خييلل 
�أحييييمييييد �ملييي�يييشيييتيييريي، ميييعيييتيييرب� �أن 
ملزيد  حميياوليية  عيين  ييينييم  موقفها 
�لييييّتييييمييييوقييييع �أكييييييييرث ميييييا مييييكييين يف 

�ل�شلطة قبل خو�س �لنتخابات.
قد  �ل�شب�شي،  قائد  �لباجي  وكييان 
�شكل  وبيياأي  معنيا،  يكون  �أن  نفى 
�ملرحلة  هييييذه  يف  �لأ�يييشيييكيييال،  مييين 
�لنتقالية ل برئا�شة �جلمهورية 
�أن  ول بييرئييا�ييشيية �حلييكييوميية و�أكييييد 
خارطة  بييياإجنييياح  متم�شك  حييزبييه 
�لتو�فق  وبيييي�ييييشييييرورة  �ليييطيييرييييق 
خللفة  م�شتقلة  �شخ�شية  حييول 

رئي�س  لختيار  �لرباعي  تفوي�س 
�عييرت��ييس حلزبه  �أنييه ل  حكومة، 
�أن يكون مر�شح  على هذ� ب�شرط 
�ليييربييياعيييي يييحييظييى بييياإجيييمييياع كل 

�لأطر�ف �ل�شيا�شية.
حممود  �أفيييييياد  �آخيييييير،  �ييشييييياق  ويف 
تو�فق  �شبه  هيينيياك  �أن  �ليييبيييارودي 
ملن�شب  عياد  جلول  تر�شيح  حييول 
ولكن  �جلييديييدة  �حلكومة  رئي�س 
�ل�شوؤ�ل �لذي يبقى مطروحا هو 

من ي�شعى �إىل عدم �لتو�فق.
يف حني تفيد ت�شريبات �أخرى �أّن 
�شوقي  �ليي�ييشييابييق  �ملييحييامييني  عميد 
�ليييطيييبيييييييب، هييييو رجييييييل �ليييتيييو�فيييق 
�لأخري  هذ�  �لتقى  وقد  �جلديد، 
�ليينييهيي�ييشيية يوم  بيييرئييييييي�يييس حيييركييية 
حركة  وبرئي�س  �ملا�شي  �لثلثاء 
ند�ء تون�س �لباجي قائد �ل�شب�شي 

�لأربعاء.
�ل�شيا�شية  �لهيئة  رئي�س  �أّن  �إّل 
جنيب  �أحمد  �جلمهوري  للحزب 
�ليي�ييشييابييي، �أكييييد �أميي�ييس �ليي�ييشييبييت �أنه 
مل يييتييم بييعييد �لييتييو�فييق عييلييى ��شم 
رئا�شة  �شتتوىل  �لتي  �ل�شخ�شية 
�ل�شابي  و�أفيياد  �حلكومة �جلديدة 
جارية  ز�ليييييت  ميييا  �مليييحيييادثيييات  �أن 
و�لرباعي  �لأحيييز�ب  خمتلف  بييني 

�لر�عي للحو�ر.

غدًا.. احل�صم
وكييييان حيي�ييشييني �لييعييبييا�ييشييي �لأمييييني 
�لتون�شي،  �لييعييام  لييلحتيياد  �لييعييام 
قيييد �أعيييلييين ميي�ييشيياء �جليييميييعييية، �إثييير 
�لييغيينييو�ييشييي رئي�س  بيير��ييشييد  لييقييائييه 
يح�شل  مل  �إنيييه  �لنه�شة،  حييركيية 
نييهييائييي عييلييى رئي�س  �تيييفييياق  بييعييد 
�حلكومة �لقادم، م�شري� �إىل قرب 
و�ملعار�شة  �لأغلبية  بني  �لتو�فق 
و�شيتم غد� �لثنني �لإعييلن عن 

��شتئناف �حلو�ر.

علي  �لنه�شة  حركة  يف  �لييقيييييادي 
�لعري�س.

كما �أكد �لأمني �لعام حلركة ند�ء 
تون�س �لطيب �لبكو�س، �أن ح�شني 
�لييعييبييا�ييشييي �لأميييييني �ليييعيييام لحتاد 
رئا�شة  مطلقا  يعر�س  مل  �ل�شغل 
و�أن  حزبه،  رئي�س  على  �حلكومة 
�جليييميييييييع حيييريييي�يييس عيييليييى �إجنييييياح 
مقت�شيات  وفييق  �لوطني  �حليييو�ر 

خارطة �لطريق.
تون�س يرف�س  نييد�ء  �أّن  �إىل  ي�شار 
لرئا�شة  بييا�ييشييمييه  ميير�ييشييح  تييقييدمي 
�أكد  �ل�شياق،  هييذ�  ويف  �حلكومة. 
�مليييديييير �لييتيينييفيييييذي حليييزب حركة 
ند�ء تون�س ر�شا باحلاج، �أّن حزبه 
للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  ُيفّو�س 

لختيار رئي�س للحكومة �ملقبلة.
حركة  بييييا�ييييشييييم  �ملييييتييييحييييدث  لييييكيييين 
ما  ويف  �ليييعيييذ�ري،  زيييياد  �لنه�شة 
يبدو معار�شة �آلّية لكل ما ي�شدر 
نييييد�ء تون�س،  عييين غييرميييه حيييزب 
�أّن �ختيار رئي�س �حلكومة  �أو�شح 
�لرباعي  مهام  من  لي�س  �لقادمة 
�ليييير�عييييي ليييليييحيييو�ر �ليييوطييينيييي لن 
�مل�شاور�ت  ميي�ييشييار  ميي�ييشييانييدة  دوره 
�لأحييييز�ب  تعوي�س  ي�شتطيع  ول 

�ل�شيا�شية، ح�شب تعبريه.
ويف عزف على نف�س �لوتر تقريبا، 
دعيييا �ليينييائييب و�ليييقيييييييادي يف حزب 
حممود  �لييدميييقيير�طييي  �لتحالف 
�لييييييبييييييارودي، �لييييربيييياعييييي �لييير�عيييي 
�حلياد  �إىل  �ليييوطييينيييي  ليييليييحيييو�ر 
مع  �مل�شافة  نف�س  على  و�لييوقييوف 
جميع �لأحز�ب، مو�شحا يف نف�س 
يقت�شر  �لرباعي  دور  �أن  �ل�شياق 
فييقييط عييلييى �لييتييوفيييييق بييني جميع 
�أو  �لأحييز�ب ولي�س �خذ �لقر�ر�ت 

تقييم �ملر�شحني.
حزب  رئي�س  �إبر�هيم  يا�شني  �أّمييا 
�آفيياق تون�س، فقد قال بخ�شو�س 

�لغنو�شي  ر��شد  �أّكييد  ومن جانبه، 
�إثيييير هيييذ� �لييلييقيياء، �لييييذي د�م �شت 
�أقرب  بيييات  �لييتييو�فييق  �أّن  �ييشيياعييات، 
عن  م�شى، ممتنعا  وقييت  �أي  ميين 
�لإفيي�ييشيياح عيين �مليير�ييشييح �لييييذي قد 

يكون مت �لتفاق عليه.
حلزب  �لييييعييييام  �لأميييييييني  �أّن  غييييري 
�لوطنيني �لدميقر�طيني �ملوحد 
�ل�شعبية  �جلييبييهيية  يف  و�ليييقيييييييادي 
�لوقائع  �إّن  قييييال  خليي�ييشيير  زيييييياد 
�أّن ��شتئناف  �أثبتت  و�لت�شريحات 
�أميير �شعب رغم  �لوطني  �حلييو�ر 
�أنيييه �حليييل �لييوحيييييد لييلييخييروج من 

�لأزمة �لر�هنة. 
�إقيير�ر رئي�س  و�نتقد خل�شر عدم 
حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي �إىل 
�أحييز�ب معار�شة  حد �لآن بوجود 
يف تييونيي�ييس، حيي�ييشييب تييعييبييريه ومن 
�مليييوليييدي �جلندوبى  �أّكييييد  جييهييتييه، 
�لأمني �لعام �مل�شاعد لحتاد �لعام 
�جتماع  �إثيييير  لييليي�ييشييغييل،  �لييتييونيي�ييشييي 
�لوطني  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي 
لن�شاطهم،  �ملييعييلييقييني  بيييالييينيييو�ب 
�ملن�شحبني  �لييييينيييييو�ب  عييييييودة  �أن 
تبقى  �لتاأ�شيييييي�شي  �ملجل�س  ميين 
ميييرتيييبيييطييية بيييا�يييشيييتيييئييينييياف �حلييييييو�ر 

�لوطني .
�إمكانية  �أن  �إىل  �جلندوبي  و�أ�شار 
بد�ية  �لوطني  �حليييو�ر  ��شتئناف 
ميييوؤّكيييد�  و�رد،  �ملييقييبييل  �لأ�يييشيييبيييوع 
�أ�ييشييدهييا من  عييلييى  �ملييي�يييشييياور�ت  �أّن 
�أن يتم  عيييودة �حلييييو�ر، على  �أجيييل 
�لثنني �لإعلن ر�شميا عن نتائج 
��شتئناف  بخ�شو�س  �مليي�ييشيياور�ت 

�حلو�ر �لوطني.
�ليينييائييبيية عييين �لكتلة  �أّكيييييدت  وقيييد 
�لدميقر�طية باملجل�س �لتاأ�شي�شي 
�لكتلة  نييييو�ب  �أّن  حمييجييوب،  رمي 
�ملجل�س  د�خل  لن�شاطهم  �ملعلقني 
��شتئناف  قييييييييّررو�  �لييتيياأ�ييشييييي�ييشييي 

النه�صة ت�صع �صقفًا ملهام الرباعي

احلوار الوطني مّيت �سريرّيًا.. وغدًا و�سفة خال�سه..!

لقاء �ل�شب�شي و�لغنو�شي مل يرفع �لغمو�س

�شخور قد تت�شبب يف حرب كارثية
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الفجر الريا�ضي

نهيان  �آل  ز�يييد  بن  فييلح  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�أقيمت  و�لبولو  ل�شباق �خليل  نادي غنتوت  رئي�س 
م�شاء �أم�س �لول �ملبار�ة �ل�شتعر��شية بني فريقي 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  وفريق  للبولو  غنتوت 
وبالفوز  لييلييدوليية  �لييوطيينييي �ل42  بيياليييييوم  �حييتييفيياء 
بدبي.   2020 �ك�شبو  مييعيير�ييس  بتنظيم  �لييكييبييري 
من  �لعديد  على  ��شتملت  قد  �لحتفالت  وكانت 
�لتي تو�فدت على  �لفعاليات �خلا�شة باجلماهري 
مبر��شم  لل�شتمتاع  �لباكر  �ل�شباح  منذ  �ليينييادي 
�ليييذي يعد �لأطيييول على  عيير�ييس �لعلم �لمييار�تييي 
يبلغ  �ذ  �لعامل  م�شتوى  وعلى  بل  �لدولة  م�شتوى 
�أميييتيييار وهيييو ما   6 2500 ميييرت وعيير�ييشييه  طييولييه 
للأرقام  جيني�س  مو�شوعة  يف  لييلييدخييول  ير�شحه 
�ألفا   14 �ىل  �عيييييد�ده  �حيييتييياج  و�ليييييذي  �لييقيييييا�ييشييييية 
و700 مرت من �لقما�س و�عده �ملو�طن �لمار�تي 
�شاند  عبد �هلل �حلو�شني مب�شاعدة �شباب برنامج 
وجمموعة غر�س ز�يد �لتطوعية.. و��شتغرق فرده 
�لعا�شرة  ميين  �شاعات  �لييثييلث  يييقييارب  مييا  للعر�س 
 500 �ليييو�حيييدة ظييهيير� مبيي�ييشيياركيية  �شباحا وحييتييى 
روح  بييادجييات  تييوزيييع  �لحييتييفييال  وت�شمن  �شخ�س. 
�لحتيييياد و�أو�ييشييحيية حتييمييل �ييشييورة �ييشيياحييب �ل�شمو 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  خليفة  �ل�شيخ 
وقدمت  للنادي  �لرئي�شي  �ملدخل  عند  �هلل  حفظه 
فقر�تها  �ل�شعبية  لييلييفيينييون  �حلييربييييية  دبيييي  فييرقيية 
�لرت�ث  متثل  كبرية  خيمة  �أقيمت  كما   . �ملتنوعة 

�ل�شعبي لدولة �لمار�ت لتكون دليل على �لأ�شالة 
�لتي هي منبع  �لميييار�ت بجذوره  �شعب  و�رتييبيياط 
�ملاأكولت  فيها  قدمت  م�شتقبله  و�ييشيير�ج  حا�شره 
�لأو�ئيييييل.  �أمييهيياتيينييا  بييهييا  ت  ��ييشييتييهيير  �لييتييي  �ل�شعبية 

�لحتفالية  �ل�شتعر��شية  �لبولو  مبار�ة  وجمعت 
�أبوظبي  وجمل�س  غنتوت  فريقي  �لوطني  باليوم 
�أطلق �شربة �لبد�ية �شعادة �شعيد  �لريا�شي حيث 
غنتوت  نيييادي  رئي�س  نييائييب  �ملن�شوري  حييوفييان  بيين 

روبني  �ييشييعييادة  ب�شحبة  و�لييبييولييو  �خليييييل  ليي�ييشييبيياق 
و�شعادة  �لأرجنتني  جمهورية  �شفري  كارو  �دو�ردو 
�شفيك فور�ل �لطاي �شفري �جلمهورية �لرتكية . 
و�نتهت �ملبار�ة بفوز فريق غنتوت بنتيجة 2/3 . 

ويف نهاية �ملبار�ة قام �شعادة نائب رئي�س نادي غنوت 
باعتبار  �لفريقني  لعبي  بتكرمي  و�لبولو  للخيل 
�جلميع فائز� يف هذ� �ليوم �لحتفايل �لكبري �لذي 
يت�شابق فيه �جلميع للم�شاركة. وكان �شمو �ل�شيخ 
فلح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س نادي غنتوت للخيل 
�أوىل لهذه �لحتفالية �هتماما كبري�  و�لبولو قد 
يكون  �أل  و�لعمل على  �أبهى �شورة  حتى تخرج يف 
هناك ما يعكر �ل�شفو �لعام لهذ� �ليوم �لذي يعد 
�شبل  كل  تتوفر  و�أن  �لميييار�ت  لدولة  خالد�  يوما 
�جلميع  ي�شتمتع  حتي  �ملهرجان  ل�شيوف  �لر�حة 
�شعيد  �شعادة  �ملتنوعة. وقال  �لرتفيهية  بالفقر�ت 
غنتوت  نيييادي  رئي�س  نييائييب  �ملن�شوري  حييوفييان  بيين 
�لحييتييفييايل جاء  �ليييييوم  هيييذ�  �ن  و�لييبييولييو  للخيل 
�آل  �ل�شيخ فلح بن ز�يد  بناء على توجيهات �شمو 
نهيان رئي�س �لنادي �لذي �شدد على �شرورة خروج 
بالر�شا  ي�شعرون  وهييم  �لحتفالية  ميين  �جلميع 
وقال �شعادة �أحمد �لنعيمي مدير عام نادي غنتزت 
�آل  ز�يييد  بن  �ل�شيخ فلح  �شمو  �أن  و�لبولو  للخيل 
نهيان رئي�س �لنادي �أمر منذ وقت طويل بالعد�د 
يف  يخرج  حتى  �لوطني  باليوم  للحتفال  �جليد 

�أبهى �شورة.

برعاية فالح بن زايد 

نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو ينظم احتفال مبنا�سبة اليوم الوطني تخللته مباراة مثرية

�أهدى �ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان، رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة نادي 
�لعني لكرة �لقدم، بني �شوطي مبار�ة �لعني و�لإمار�ت، �أم�س �لأول، درع 
�شرور  بن  �أحمد  بن  حممد  لل�شيخ  تقديرية،  و�شهادة  �لتذكاري،  �لعني 
�ملخل�شة  جلييهييوده  تييقييدييير�ً  �لعيناوية،  �ل�شرف  هيئة  ع�شو  �لييظيياهييري، 

وم�شاركته �لفاعلة يف �حتفالت نادي �لعني باليوم �لوطني �لي 42.
��شتثنائية،  �حتفالية  �لييعييني  نيييادي  جماهري  جمعية  نظمت  وبييدورهييا 
بالتن�شيق مع جلنة �حتفالت �لنادي باليوم �لوطني �لي 42، وذلك �شمن 
باملنا�شبة  �لحتفالية  �لعني  نييادي  فعاليات  �أجندة  يف  �ملدرجة  �لفقر�ت 
بي  �جليياري  نوفمرب  �شهر  من  �لثاين  يف  �نطلقت  و�لتي  �ملهمة،  �لوطنية 
يوم �لعلم . ومت تزيني ملعب طحنون بن حممد بالقطارة �لذي �حت�شن 

باأعلم  �لقدم،  لكرة  �لعربي  �خلليج  دوري  من  �لثامنة  �جلولة  مبار�ة 
للمن�شة،  �ملقابلة  �ملدرجات  تو�شطت  لوحة كبرية  �لدولة، كما مت و�شع 
حملت �شعار�ت �أندية دوري �ملحرتفني �لي 14 و�لتي يحتويها علم �لدولة 

�مل�شمم على �شكل قلب ، وكتب عليها �أنتم �لأهم .
�شاحب  �شورة  حملت  و�لتي  �لدولة  بعلم  �مللونة  �لبالونات  توزيع  ومت 
�ملدرجات،  وحول  �مللعب،  مد�خل  على  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
كما �أخذت تهنئة �لنادي لقيادة و�شعب دولة �لإمييار�ت بي �إك�شبو 2020 

م�شاحة كبرية على �ملدرجات.
ودخل لعبو �لفريقان وحكام مبار�ة �لعني و�لإمار�ت �إىل �أر�شية �مللعب 
�لنادي  قم�شان  �لعني  �لييدوليية، وحمل لعبو  علم  و�ييشيياح  يييرتييدون  وهييم 

�لتي �شمم عليها �شعار روح �لحتيياد، ومت توزيعها على �جلماهري، بعد 
لدولة  �لوطني  للن�شيد  حتية  �جلماهري  ووقفت  �لفريقان  ��شطف  �أن 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و��شتمرت �حتفالية نادي �لعني غري �مل�شبوقة بني �شوطي �ملبار�ة حيث 
قدم نادي �لعني �أوبريت م�شرية علم ، من كلمات �ل�شاعر حمد�ن حممد 
ر��شي  فتوح  وقييام  �ل�شامل،  وحمد  �جلنيد  عبد�لرحمن  وغناء  �لكعبي، 
بالتوزيع �ملو�شيقي للأوبريت، و�أ�شرف على �لعمل ونظم حلن �لكلمات 
 14 �ليير�ئييع  للأوبريت  �ل�شتعر��شي  �لعمل  يف  و�ييشييارك  �لكعبي.  �أحمد 
دوري  �أندية  �أعييلم  �لقدم حملو�  لكرة  �لعني  نييادي  �أكادميية  من  لعباً 

�خلليج �لعربي، وفرقة بن نعمان �حلربية.

حممد بن خالد يهدي الظاهري درعًا تذكارية
احتفالية غري م�سبوقة يف القطارة تخللها اأوبريت م�سرية علم 

برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي رئي�س جمل�س دبي 
�لريا�شي، يقام مار�ثون دبي �لعاملي 2014 يف 24 يناير 
تاريخه  يف  ��ييشييرت�ك  �أكيييرب  ي�شتقطب  �أن  ويتوقع  �ملقبل، 

�لذي ميتد 15 عاماً. 
و�شينطلق مار�ثون دبي �شتاندرد ت�شارترد 2014 �شباح 
24 يناير �ملقبل من �شارع �أم �شقيم بالقرب من �أكادميية 
�ييشييرطيية دبيييي، مييييرور�ً بيي�ييشييارع �ييشيياطييىء �جلييمييري� وو�شوُل 
عييرب طريق  �لييعييودة  قبل  �لإحتييياد،  علم  �شارية  �إىل موقع 
ومدينة  �لييعييرب  بييرج  بفندق  ميييرور�ً  �ل�شاطئية  �لييو�جييهيية 
جيييميييري�ً وو�يييشيييوًل �إىل �مليينييعييطييف �لييرئييييي�ييشييي �ليييتيييايل عند 
�أونلي رويال مري�ج، قبل �لعودة عرب �شارع  �أند  فندق َون 
باجتاه  �شقيم  �أم  �شارع  �إىل  و�لنعطاف  �جلمري�  �شاطىء 
خييط �ليينييهيياييية. وو�ييشييفييت �لييلييجيينيية �مليينييظييميية مليييار�ثيييون دبي 
�جلديد  ت�شارترد  �شتاندرد  دبييي  مييار�ثييون  م�شار  خمطط 

. و�ييشييوف ي�شتقطب ميييار�ثيييون دبي  بيياأنييه ميي�ييشييار �لأحييييلم 
�شتاندرد ت�شارترد 2014 �أكرث من 20 �ألف مت�شابق يف 
فئاته �لثلث وهي �ملار�ثون �لرئي�شي للم�شافات �لطويلة 
�ل�شعبي،  كييم   10 و�ييشييبيياق  كيييم(،   42.195( وم�شافته 
لييلييعييائييلت و�لأطفال  �لييعييائييلييي و�خلييييريي  كييم   3 و�ييشييبيياق 
وكبار �ل�شن وذوي �لحتياجات �خلا�شة، ويعترب �أحد �أهم 
�ملنا�شبات �لريا�شية و�لجتماعية �لتي تفخر باحت�شانها 

مدينة دبي. 
�ملا�شي عرو�شاً فذة  �لعاملي يف يناير  و�شهد مار�ثون دبي 
عد�ئني  خم�شة  �جتاز  عندما  �لعد�ئني  من  نخبة  قدمها 
خط �لنهاية بزمن �أقل من �شاعتني وخم�شة دقائق، وهي 
�ملرة �لأوىل �لتي ي�شجل فيها هذ� �لعدد من �لعد�ئني هذه 

�لأزمنة يف مار�ثون عاملي.
وبييييينييمييا �ييشييجييل �ليييعيييد�ء �لثيييييوبييي ليييييليييييز� دييي�ييشييييي�ييشييا زمن 
)2:04:45( ليحرز لقب �لرجال، فازت مو�طنته ترييف 

ت�شيجاي بلقب �ل�شيد�ت يف مار�ثون 2013 �لذي �نطلق 
و�نتهى لعامني متتاليني يف د�ون تاون دبي. وقد خططت 
قد   2014 دبييي  ملييار�ثييون  جديد�ً  م�شار�ً  �ملنظمة  �للجنة 

ي�شهد ت�شجيل �أزمنة قيا�شية عاملية جديدة.
للم�شافات   2014 دبييي  مييار�ثييون  ي�شتقطب  �أن  ويتوقع 
�لعامليني  و�لعد�ء�ت  �لعد�ئني  �أ�شرع  من  كوكبة  �لطويلة 

�لطاحمني لك�شر �لزمن �لقيا�شي يف تاريخ �ملار�ثون. 
ويف هذ� �ل�شياق، قال �مل�شت�شار �أحمد �لكمايل رئي�س �حتاد 
�ألعاب �لقوى يف �لمار�ت �لعربية �ملتحدة: بف�شل م�شاندة 
ودعيييم حييكييوميية دبيييي فيييان ميييار�ثيييون دبيييي �لييعيياملييي 2014 
�شيكون �لأ�شخم يف تاريخه �لذي ميتد 15 عاماً. �أن �أنباء 
2020 عززت  �إك�شبو  فوز دبي ب�شرف ��شت�شافة معر�س 
على  ورئي�شي  عاملي  ريا�شي  حييدث  �أول  باإقامة  تطلعاتنا 

�أجندة عام 2014 يف 24 يناير .
�شتاندرد  دبي  مار�ثون  كونرتون، مدير  بيرت  قال  بييدوره 

منب�شطة  مييار�ثييون  ميي�ييشييار�ت  د�ئييميياً  دبييي  توفر  ت�شارترد: 
و�لييعييد�ء�ت على  �لعد�ئني  وي�شاعد  ي�شجع  وممييتييازة، مما 
ت�شجيل �أف�شل �لنتائج و�لأزمنة �لقيا�شية. ويف هذ� �لعام 
ما  �لأزمنة  �أف�شل  �شجلو�  �لذين  �خلم�شة  �لعد�ئني  فان 
�لعاملية  �ملار�ثونات  �لع�شرة �لأو�ئييل يف جميع  ز�لو� �شمن 
�أف�شل  خام�س  ليلي�شا  �لعد�ء  �شجل  بينما   .2014 لعام 

زمن عاملي هذ� �لعام .
و�أ�ييييشيييياف كيييونيييرتيييون: بيي�ييشييبييب �لييتييطييور �مليي�ييشييتييميير يف دبي 
وقد  �ملا�شيني،  �لعامني  م�شار  تقييم  لإعيييادة  ��شطررنا 
طلب منا مدر�ء �أعمال ووكلء كبار �لعد�ئني و�لعد�ء�ت 
 2010 عييامييي  مييار�ثييون  مل�شار  م�شابه  مب�شار  تييزويييدهييم 
�إن خمطط م�شار  و2011 بجو�ر مدينة دبي للإعلم. 
مار�ثون 2014 م�شابه جد�ً فيما يتعلق باملر�حل، ونحن 
بدورنا نعتقد باأننا قدمنا )م�شار �لأحلم( �لذي يرغبون 

به، و�شتعك�س �أزمنة �لعد�ئني جودة ونوعية هذ� �مل�شار .

برعاية حمدان بن حممد 

م�ساركـــة عامليـــة يف مــــاراثــــون دبــــي العاملــــي 2014

مناف�شات  �أمييي�يييس  ميي�ييشيياء  تييو��ييشييلييت   
ل�شباعيات  �لإمييييار�ت  طييري�ن  بطولة 
�شيفنز  ذ�  ملعب  على  للرجبي  دبييي 
نييهييائييي بطولة  �ييشييهييد  بيييدبيييي، حيييييث 
�أ�شرت�ليا  منتخب  تتويج  �ليي�ييشيييييد�ت 
لل�شل�شلة  �لفتتاحية  �جلييوليية  بلقب 
�لعاملية ل�شباعيات �لرجبي لل�شيد�ت. 
�ملتو��شعة  �ليييبيييد�يييية  مييين  وبييياليييرغيييم 
لأ�شرت�ليا �أمام نيوزيلند�، وتاأخرها 
بنتيجة 22-7 يف نهاية �شوط �ملبار�ة 
�لكينجارو  لعيييبيييات  �أن  �إل  �لأول، 
�ملبار�ة  �شوط  يف  ر�ئعاً  عر�شاً  قدمنا 
مدوية  هيييزميييية  و�أنيييييزلييييين  �ليييييثييييياين، 
-35 �للقب،  حامل  �لكيوي،  بفريق 

�شيد�ت  منتخب  جنييح  وبييذلييك   ،27
للمرة  دبييي  لقب  �نييتييز�ع  يف  �أ�شرت�ليا 

ا�ستمرار مناف�سات بطولة طريان 
الإمارات ل�سباعيات دبي للرجبي 
�ليوم  وت�شتاأنف  تيياريييخييه.  يف  �لأوىل 
لتحديد  �لييرجييال  بطولة  مناف�شات 
لل�شل�شلة  �لثانية  �جلييوليية  يف  �لفائز 
�لعاملية ل�شباعيات �لرجبي للرجال. 

�سكولز ي�ستبعد فوز اإجنلرتا بكاأ�س العامل 
يرى بول �شكولز لعب مان�ش�شرت يونايتد ومنتخب �إجنلرت� �ملعتزل �أن 
معدومة  بالرب�زيل   2014 �لعامل  بكاأ�س  �لتتويج  يف  �لإجنليز  فر�س 
جاري  �لإجنليزية:  تيليجر�ف  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  �شكولز  وقييال 
على  يقدر  لن  �إجنييلييرت�  ملنتخب  �لفني  �جلهاز  وع�شو  �شديقي  نيفيل 
و�أوؤكد  �شاأرفع عنه �حلرج،  ولكن  �إجنلرت� �شعيفة،  باأن فر�س  �لإف�شاح 

هذ� �لأمر.

العدد 10958 بتاريخ 2013/12/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/كافترييا �ملروج 
�ل�شامية رخ�شة رقم:CN 1148880 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفة علي حلي�س مطر �لنيادي )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف طالب علي �شامل حممد �لعي�شائي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد في�شل ��شماعيل جمعه �شو�ن

�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن 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�ضوؤون التجارية)العني(

العدد 10958 بتاريخ 2013/12/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/كل�شيك كويف 

�شوب رخ�شة رقم:CN 1126340 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن /�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/كل�شيك كويف �شوب 
CLASIC CAFE SHOP

�ىل/كل�شيك كويف �شوب  
CLASSIC COFFEE SHOP

�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن 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�ضوؤون التجارية)العني(

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :177763      بتاريخ :2012/08/09        
با�شييييييم:  جنمة �ل�شذى للتجارة )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه : �س ب 50796 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  
�ملنتجات/�خلدمات :

�ملطاط و�لغوتابر�شا و�ل�شمغ و�لأ�شب�شتو�س و�مليكا و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات 
�أنابيب   ، �أخرى ، مو�د بل�شتيكية مت�شكلة بالبثقل لإ�شتعمال يف �لت�شنيع ، مو�د �لتغليف و�حل�شو و�لعزل 

مرنة غري معدنية.
�لو�قعة بالفئة: 17    

STAR بخط  IZUMI مكتوبة باخلط �لعري�س وبطريقة مميزة ومن ��شفلها كتبت �لعبارة  �لعبارة 
�قل حجما وبطريقة مميزة ويعلوهما حلقة د�ئرية ميتد من جزئها �ل�شفل قليل �ىل �لي�شار ر�شم خلطان 
عري�شان متو�زيني مييلن قليل �ىل �جلهة �ليمنى وميتد�ن �ىل �جلهة �لعليا وينتهيان يف منت�شف �حللقة 
وبطرفيهما �لعلويان تقوي�شة قليلة �حدهما جهة �ليمني و�لآخر جهة �لي�شار و�خلط �لمين �طول قليل 

من �خلط �لي�شر ويعلوهما ر�شم مميز لنجمة خما�شية و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�شييرت�طات : دون �شرط .

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

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :169212       بتاريخ :2012/02/14         
با�شييييييم:  �ن�شار هارفورد – �س.م.م 

وعنو�نه : �س ب: 21208 ، عجمان – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات/�خلدمات :

�لييورق و�لييورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملييو�د وغري و�ردة يف فئات �أخر ى ؛ �ملطبوعا ت ؛ مو�د 
جتليد�لكتب؛ �ل�شور �لفوتوغر�يف ة ؛ �لقرطا�شية؛ مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزيل ة 
؛ ومو�د �لفنانني؛ فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ؛ �لآلت �لكاتبة و� للو�زم �ملكتبية (عد� �لأثا ث(؛ مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�س )عد� �لأجهز ة( ؛ مو�د �لتغليف �لبل�شتيكية )غري �لو�ردة يف فئات �أخر ى(؛ حروف �لطباعة ؛) 

�لكلي�شيهات ( �لر��شمات.
�لو�قعة بالفئة: 16    

ويظهر  بي�شاوي  �طييار  �شمن  �لتو�يل  على  �لخييرى  فوق  �حد�ها  مكتوبة   Baby Comfort �لكلمات 
�جلزء �لعلى من كلمة Baby خارج �ل�شكل �لبي�شاوي ومن ناحيتها �ل�شمال خارج �ل�شكل �لبي�شاوي تظهر 

ر�شمة لطفل يبت�شم يلب�س حفاظا ومتجها بابت�شامته �ىل �لكلمة Baby و�لكل بطريقة مميزة جد�.
�ل�شييرت�طات : دون �شرط .

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

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :176260        بتاريخ :2012/07/04        
با�شييييييم:  عبد�لروؤوف حافظ لتعبئة �لبهار�ت و�ملو�د �لغذ�ئية – ذ.م.م 

وعنو�نه : �س ب:31702 ، �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات/�خلدمات :

�لنب و �ل�شاي و �لكاكاو و �ل�شكر و �لأرز و �لتابيوكا و �ل�شاغو و �لنب �لإ�شطناعي، �لدقيق و � مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من 
�حلبوب و �خلبز و�لفطائر و�حللويات و �حللويات �ملثلجة، ع�شل �لنحل و �لع�شل �لأ�شود، �خلمرية و م�شحوق �خلبيز ، �مللح 

و �خلردل، �خلل، �ل�شل�شات( �لتو�بل )،�لبهار�ت، �لثلج.
�لو�قعة بالفئة: 30    

 INSAF ر�شمة ل�شريط متقو�س معقوف �جلانبني وله تقوي�شة يف منت�شفة من �لناحية �ل�شفلى مكتوب يف خلفيته �لكلمة
S منها بطريقة متعرجة ويوجد �شريط من �ل�شفل معقوف �جلانبني ويلم�س بتقوي�شته �لعليا  باللون وكتب حرف �لي 
�ل�شريط �لعلوي ويحاذي خلفيته من �لد�خل بخط من �لعلى وخط من �ل�شفل ومكتوب بد�خله �لكلمات �لعربية ذهبي 
رحمة و�لكل �شمن خلفية م�شتطيلة مكونة من ثلثة �طر مر�شوم يف �علها ومن �ل�شفل �شل�شلة جبلية يغطي معظمها 
ثلوج وعليها من �ل�شفل مروج و��شجار �لرز على تخوم نهر ور�شم �شكل طبق به �رز ذ� حبوب طويلة بها بع�س �ملك�شر�ت  
وعلى �ليمني ر�شمت د�ئرة حميطها م�شنن ور�شم من �لناحية �لي�شار نف�س �شكل �مل�شتطيل وبنف�س �لعنا�شر وكتبت �لكلمة 
و�لكل �شمن   RAHMA GOLDEN بنف�س �لطريقة وكتب يف د�خل �ل�شريط �ملعقوف �لكبري �لكلمات  INSAF

خلفية رباعية و�لكل باللو�ن �لزرق و�ملرون و�لبي�س و�لرمادي و�ل�شفر و�ل�شود و�جلميع بطريقة مميزة. 
�ل�شييرت�طات : دون �شرط .

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

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :167543        بتاريخ :2012/01/04       
با�شييييييم:  كا�شكاد �نف�شتمنتز ليمتد

وعنو�نه : �س.ب: 7329 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

�للحوم و�لدجاج و�ملاكولت �لبحرية �ملجمدة و�مل�شنعة 
�لو�قعة بالفئة: 29   

�لكلمة طيبات باخلط �لعري�س وبحجم كبري كتبت باللون �لخ�شر ويوجد خط مقو�س باللون �لحمر على 
�شكل قبةويبد�أ من بد�ية �لكلمة حتى نهايتها ويوجد با�شفلها خط �فقي رفيع باللون �لخ�شر ومن �ل�شفل 

وباللتيني وباخلط �لعري�س كتبت كلمة TAYEBAT و�لكل بطريقة مميزة جد�. 
 �ل�شييرت�طات : دون �شرط .

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

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958

فقدان جواز �ضفرت
�مليييييدعيييييو/ د�نييييييا نور  فيييقيييد 
�لييييييييييز�يييييييييييد    - �مييييريييييكييييا 
�شفره  -جيييو�ز  �جلن�شية   
رقم   )461751989(   
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  �لتييي�يييشيييال 

   050/4437828

فقدان جواز �ضفر
�شوريا   - �ل�شما�س    ديييوب  �ليا�س  �ملييدعييو/  فقد 
�جلن�شية   -جو�ز �شفره رقم   )6247829(   
ميييين يييييجييييده عيييليييييييه �لتيييي�ييييشييييال بييتييليييييفييون رقيييم 

   050/8245540
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :176582       بتاريخ :2012/07/15        
با�شييييييم:  قنز� للتجارة

وعنو�نه : �س ب: 28315 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

و�لأغر��س  �ملياه  و�إمييد�د  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  للإنارة  �أجهزة 
�ل�شحية.

�لو�قعة بالفئة: 11    
�لعبارة �للتينية NEWSTAR مكتوبة باخلط �لعري�س وبطريقة مميزة

�ل�شييرت�طات : دون �شرط .
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :176580      بتاريخ :2012/07/15        
با�شييييييم:  دي �ن بي هولدينجز �ل تي دي

وعنو�نه : �و �م �شي ت�شامربز ، ويكهامز كاي 1 ، روود تاون ، تورتول ، �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية
�ملنتجات/�خلدمات :

وقود  ذلك  يف  )مبا  وقييود  �ر،  �لغب  وتثبيت  وترطيب  �مت�شا�س  مركبات  مزلقات،  �شناعية،  و�شحوم  زيييوت 
�ملحركات( ، مو�د �إ�شاءة، �شموع وفتائل للإ�شاءة.

�لو�قعة بالفئة: 4    
�لحرف �للتينية dnp مكتوبة بخط عري�س وبطريقة مميزة �شمن �طار د�ئري غامق يقطعه من �لعلى 

حرف �لعلمة �لول d ويقطعه من �ل�شفل حرف �لعلمة �لخري p و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�شييرت�طات : دون �شرط .

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

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :176581      بتاريخ :2012/07/15        
با�شييييييم:  دي �ن بي هولدينجز �ل تي دي

وعنو�نه : �و �م �شي ت�شامربز ، ويكهامز كاي 1 ، روود تاون ، تورتول ، �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية
�ملنتجات/�خلدمات :

وقود  ذلك  يف  )مبا  وقييود  �ر،  �لغب  وتثبيت  وترطيب  �مت�شا�س  مركبات  مزلقات،  �شناعية،  و�شحوم  زيييوت 
�ملحركات( ، مو�د �إ�شاءة، �شموع وفتائل للإ�شاءة.

�لو�قعة بالفئة: 4    
�لعبارة �للتينية DANZOL وكتب حرف �لي O منها على �شكل قطرة زيت ومن �لعلى �شكل هند�شي 
مر�شوم من جمموعة من �خلطوط �ملتعاك�شة ولها حميط ر�شم يف و�شطه �شكل قطرة زيت و�لكل بطريقة 

مميزة.
�ل�شييرت�طات : دون �شرط .

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

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :191510     بتاريخ :2013/05/09       
با�شييييييم:  يف �م �شي بي�شي 

وعنو�نه : 12، روو دو ، جرن�ل دي جاوللي- 90120 ، مورفيلر�س ، فرن�شا 
�ملنتجات/�خلدمات :

�للعب و�أدو�ت �للعب، �أدو�ت �لريا�شة �جلمنازية و�لأدو�ت �لريا�شية غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، زينة ل�شجرة 
عيد �مليلد

�لو�قعة بالفئة: 28    
�لحرف �للتينية VMC مكتوبة بحجم كبري وبخط عري�س وبطريقة مميزة.

�ل�شييرت�طات : دون �شرط .
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  دي�ضمرب 2013 العدد 10958
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الفجر الريا�ضي اليوم الوطني

�لر�بعة  �لدولية  دبي  بطولة  قائمة  �لإميييار�ت  جنوم  ت�شدر 
ودعم  برعاية  �لول  �أميي�ييس  �إنطلقت  �لييتييي  باملظلت  للقفز 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لريا�شي  دبي  رئي�س جمل�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي 
وتتو��شل حتى 10 دي�شمرب �جلاري مب�شاركة �أكرث من �ألف 
�لبطولة  �ألقاب  يتناف�شون على  دولة   43 وقافزة من  قافز 

وجو�ئز مالية تبلغ �أكرث من مليون و500 �ألف درهم.
و�إعتلى جنومنا �شد�رة م�شابقة �لتما�شك �لثماين مبجموع 
32 نقطة يف ختام �لقفزة �لثانية ظهر �ليوم بعدما حققو� 
15 نقطة يف �لقفزة �لأوىل ثم جنحو� بتح�شني جمموعهم 
يف �لقفزة �لثانية �لتي �شجلو� فيها 17 نقطة ليتقدمو� على 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية �شاحبة �خلربة �لو��شعة يف هذ� 

�لقفزة  نقطة يف   15 بو�قع  نقطة   31 �لتي حققت  �ملجال 
باملركز  رو�شيا  جييياءت  فيما  �لثانية  يف  نقطة  و16  �لأوىل 
�لثالث مبجموع 30 نقطة بو�قع 15 نقطة يف كل قفزة ثم 
�أملانيا يف �ملركز �لر�بع بي21 نقطة فقط بو�قع 9 يف �لأوىل 
�لرباعي  �لتما�شك  �لإمييار�ت  ت�شدرت  كما  �لثانية.  و13 يف 
�لقفزة  يف  نقطة   36 بييو�قييع  نقطة   55 مبجموع  �لأفييقييي 
�لثاين  باملركز  فرن�شا  جيياءت  فيما  �لثانية  يف  و19  �لأوىل 
بو�قع 48 نقطة بعدما �شجلت 32 نقطة يف �لقفزة �لأوىل 
و16 يف �لثانية ثم بولند� مبجموع 18 نقطة بو�قع 12 يف 

�لأوىل و6 يف �لثانية.
باملركز  جنييوميينييا  جييياء  �لييربيياعييي  �لتما�شك  م�شابقة  يف  �ميييا 
حققت  �لتي  بلجيكا  كل  خلف  نقطة   16 مبعدل  �خلام�س 

و�لوليات  نقطة  بي20  رو�ييشيييييا  ثييم  نقطة   23 بييلييغ  مييعييدل 
19 نقطة وقييطيير باملركز  �لييثييالييث مبييعييدل  بيياملييركييز  �ملييتييحييدة 

�لر�بع مبعدل 18 نقطة.
وعلى �شعيد مناف�شات �لت�شابك جاء جنوم �لإمار�ت باملركز 
فيما  نقطة   20 مبجموع  �لثنائي  �لت�شابك  يف  �خليياميي�ييس 
رو�شيا  ثم  نقطة  بي69  �لرتتيب  �ملتحدة  �لوليات  ت�شدرت 
بي63 نقطة وفرن�شا ثالثا بي51 نقطة تليها �ل�شويد يف �ملركز 

�لر�بع بي41 نقطة.
�لت�شابك  مناف�شات  يف  �خلام�س  باملركز  جنومنا  جيياء  كما 
�لرباعي بعدما حقق 5 نقاط و�حتلت فرن�شا �ل�شد�رة بي21 
لكل  نقطة  بي17  ورو�شيا  كاز�خ�شتان  ميين  كييل  تليها  نقطة 

منهما ثم قطر بي 10 نقاط.

م�شو�ره  م�شتهل  يف  مب�شرة  نتيجة  �ل�شيد�ت  فريق  وحقق 
مبجموع  �لرباعي  �لتما�شك  يف  �لثالث  باملركز  جيياء  بعدما 
27 نقطة بو�قع 13 يف �لقفزة �لأوىل و14 يف �لثانية خلف 
�لتي  و�لرنويج  نقطة  بي37  �لرتتيب  ت�شدرت  �لتي  فرن�شا 

حلت يف �ملركز �لثاين بي32 نقطة.
�آل مكتوم و�ل�شيخ جمعة بن  �ل�شيخ حممد بن مكتوم  وكان 
دملوك �آل مكتوم رئي�س فريق فز�ع للرماية و�لأمري حمزة بن 
�حل�شني و�شعادة �شيف بن مرخان �لكتبي مدير مكتب �شمو 
�ملنظمة  �للجنة  �لنيادي رئي�س  ويل عهد دبي و�شعادة ن�شر 
وجون جروب�شرتوم رئي�س �لحتاد �لدويل للريا�شات �جلوية 
وجريميي ويند�شور رئي�س �لحتاد �لدويل للقف باملظلت 
�لريا�شي  دبي  جمل�س  عام  �أمييني  �ل�شريف  �أحمد  و�لدكتور 

وعدد من �ل�شخ�شيات �لريا�شية و�ملجتمعية وممثلي و�شائل 
�لإعلم �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية قد ح�شرو� �أم�س حفل 
�فييتييتيياح �لييبييطييوليية يف ميييييد�ن و�لييييذي ت�شمن جمييمييوعيية من 
�لتي  �جلميلة  �لفنية  �لروؤية  فيها  �متزجت  �لتي  �لعرو�س 
ربطت بني ��شتعد�د�ت قافز �ملظلت مع ��شتعد�د�ت �لفار�س 
على �لأر�س لمتطاء �شهوة �لريح و�خليل يف ذ�ت �لوقت ثم 
�ملقاربة �لفنية بني حركة �لقافز يف �ل�شماء وهو ي�شعى لبلوغ 
ويبلغ  فري�شته  على  ينق�س  وهييو  �ل�شقر  حركة  مييع  هدفه 
�ملييزدوجيية و�حلركات  �لفنية  �ملقاربة  .. ومييا بني هييذه  هدفه 
�ل�شتعر��شات  طائر�ت  وحركة  �مل�شرح  على  �ل�شتعر��شية 
حافلة  دقيقة   45 �جلمهور  عا�س  �ملييوقييع  �شماء  يف  �جلييوييية 

ومثرية فاقت حدود �لو�شف.

الإمـــــارات يف �ســـــدارة بطولــــــة دبي الدوليـــــة الرابعـــــة للقفـــــــز باملظــــــالت

�آل  ر��ييشييد  بيين  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�شمو  كاأ�س  �شباق  �م�س  �شباح  �هلل  رعيياه  دبييي  حاكم 
لييلييقييدرة لل�شيد�ت  بيينييت مييبييارك  فيياطييميية  �ليي�ييشيييييخيية 
�لعاملية  �لميييييار�ت  قييرييية  مبيييييد�ن  كييلييم   90 مل�شافة 
�ل�شيخ  �شمو  �ل�شباق  �شهد  كما  بييالييوثييبيية.  لييلييقييدرة 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن 
�لوطني نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ 
�لأمن  م�شت�شار  نائب  نهيان  �آل  ز�يييد  بيين  طحنون 
نهيان  �آل  ز�يييد  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لوطني 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزييير  �لييوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 

و�ل�شيخ خالد بن �شلطان بن ز�يد �آل نهيان. 
ودول  �لميييار�ت  ميين  فار�شة   71 �ل�شباق  �ييشييارك يف 
مهرجان  برعاية  �لعربية  و�لييدول  �لعربي  �خلليج 
�لعاملي  نييهيييييان  �ل  ز�ييييد  بيين  ميينيي�ييشييور  �ليي�ييشيييييخ  �شمو 
وبييلييغييت �جمايل  �ل�يييشيييييييلييية..  �لييعييربييييية  لييلييخيييييول 
جييييو�ئييييزه �مليييالييييييية نيي�ييشييف مييليييييون درهييييييم. وتوجت 
على  �ل�شويدي  خليفة  عفر�ء  �لمييار�تييييية  �لفار�شة 
ل�شطبلت  �ورلنيييييدو  د�ه  بييورييين  �جلييييو�د  �ييشييهييوة 
�لحتاد بطلة لل�شباق م�شجلة زمنا �جماليا وقدره 
3:08:38 �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 28.62 كلم 
يف �ل�شاعة لتنال �لكاأ�س �لذهبية �لتي حتمل �شعار 

�ملهرجان بال�شافة �يل �شاعة رولك�س ولوحة زيتية 
�لملانية كري�شتني �شوبل. وحلت يف  �لفنانة  بري�شة 
�ملركز �لثاين �لفار�شة لبني علي �حمد �جلارو على 
�لعاملية  دبييي  ز�تييوبيييييك  ل�شطبلت  كييامييو  �ييشييهييوة  
ومبعدل  �شاعة   3:14:34 وقيييدره  زمنا  م�شجلة 
�لكاأ�س  لتنال  �ل�شاعة  يف  كلم   27.75 بلغ  �شرعة 
�لف�شية. وجاءت يف �ملركز �لثالث �لفار�شة ن�شرين 
خ�شرو علي خالد على �شهوة  فا�شكو  ل�شطبلت 
�شاعة   3:16:10 وقييييدره  زميينييا  م�شجلة  �لييوثييبيية 
�ل�شاعة لتنال  27.52 كلم يف  ومبعدل �شرعة بلغ 
�لكاأ�س �لربونزية. وعقب ختام �ل�شوط قام عدنان 
�شلطان �لنعيمي مدير عام نادي �بوظبي للفرو�شية 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  مديرة  �شو�يا  ولر� 
�ملدير  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �ل  ز�يييد  بن 
�ليي�ييشيييييد�ت يف �لحتييياد  �ييشييبيياقييات  �لييتيينييفيييييذي للجنة 
�لفائز�ت.  بتتويج  �فييهييار  �خليل  ل�شباقات  �ليييدويل 
30 كلم و�لتي مت  و�نطلقت �ملرحلة �لوىل مل�شافة 
فار�شة   71 مب�شاركة  �ل�شفر�ء  بالعلم  تر�شيمها 
�لفار�شات  جييانييب  ميين  �لييكييبييرية  بال�شرعة  ومتيييييزت 
�شهوة   على  خالد  علي  خ�شرو  ن�شرين  وت�شدرتها 
�مل�شافة  وقطعت  �لوثبة  ل�شطبلت  �لعائد  فا�شكو 
�شرعة  دقيييييقيية ومبييعييدل   59:22 وقييييدره  زمييين  يف 
بلغ 30.32 كلم يف �ل�شاعة وتلتها يف �ملركز �لثاين 

�لفار�شة عفر�ء خليفة �ل�شويدي على �شهوة بورين 
د�ه �ورلندو ل�شطبلت �لحتاد بزمن 1:00:15 
�ل�شاعة  29.87 كلم يف  �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 
جناحي  حممد  ��شماء  �لفار�شة  �لثالث  �ملركز  ويف 
عييلييى �ييشييهييوة �يييشيييابيييادو� �رميييييور ل�ييشييطييبييلت �لريح 
�شرعة  ومبييعييدل  �شاعة   1:00:59 بزمن  للقدرة 
�لثانية  �ملرحلة  ويف  �ل�شاعة.  يف  كلم   29.51 بلغ 
بالعلم  تيير�ييشيييييمييهييا  مت  و�ليييتيييي  كييلييم   24 مليي�ييشييافيية 
�لييفييار�ييشيية �لميييار�تييييييية ن�شرين  �حليييمييير�ء و��ييشييلييت 
خيي�ييشييرو �ييشييد�رتييهييا و�ييشييط مييطيياردة قييوييية ميين بقية 
�ملتناف�شات ومتكنت من قطع �مل�شافة يف زمن وقدره 
1:49:29 �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 29.59 كلم 
�لفار�شة  12 ثانية  �ل�شاعة وجاءت ثانية بفارق  يف 
عفر�ء �ل�شويدي بزمن 1:49:41 �شاعة ومبعدل 
يف  حلت  فيما  �ل�شاعة  يف  كلم   29.54 بلغ  �شرعة 
جنلء  �ل�شيخة  �لبحرينية  �لفار�شة  �لثالث  �ملركز 
غلني  ماجيك  �شهوة  على  خليفة  �ل  �شلمان  بنت 
ليدي ميه  ل�شطبلت �لمار�ت بزمن 1:51:17 
�شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 29.11 كلم يف �ل�شاعة.. 
و�لتي  كييلييم   20 مل�شافة  �لييثييالييثيية  �ملييرحييليية  ومتيييييزت 
مر�كز  بتبادل  �لربتقالية  بييالعييلم  تر�شيمها  مت 
�لول  �ملييركييز  و�قتن�شت  �ملتناف�شات  بييني  �ليي�ييشييد�رة 
وقدره  زميينييا  �ليي�ييشييويييدي م�شجلة  عييفيير�ء  �لييفييار�ييشيية 

 29.18 بلغ  �شرعة  ومبييعييدل  �شاعة   2:32:07
 4 بييفييارق  �لييثيياين  للمركز  وتيياخييرت  �ل�شاعة  كلم يف 
دقائق �لفار�شة ن�شرين خ�شرو م�شجلة زمنا وقدره 
 28.39 بلغ  �شرعة  ومبييعييدل  �شاعة   2:36:23
�حمد  علي  لبني  �لفار�شة  وقييفييزت  �ل�شاعة  يف  كلم 
على �شهوة جامو ز�توبيك ل�شطبلت دبي �لعاملية 
�لييثييالييث م�شجلة  �ملييركييز  �ملييركييز �خليياميي�ييس �يل  ميين 
2:39:20 �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 27.86 كلم 

يف �ل�شاعة. 
مكتوم  �آل  حممد  بيين  حييمييد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وتييقييدم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  بالتهنئة  دبيييي  عييهييد  ويل 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ولأخيه �شاحب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ل�شمو  �أ�شحاب  �إخو�نهم  و�إىل  حاكم دبي رعاه �هلل 
�عيي�ييشيياء �ملجل�س �لأعييلييى لييلإحتيياد حييكييام �لإمييييار�ت 
و�إىل �شعب �لأمار�ت و�ملقيمني على �ر�شها مبنا�شبة 
و�لربعني  �ليييثييياين  �لييوطيينييي  بيياليييييوم  �لإحيييتيييفيييالت 
�إك�شبو  معر�س  دبي  �إ�شت�شافة  ومبنا�شبة  للإحتاد 
�ليييدويل 2020 �ليييذي يييوؤكييد �ملييكييانيية �لييتييي حتتلها 
دولييية �لإمييييييار�ت عييلييى �مليي�ييشييتييوى �لييعيياملييي ميين خلل 
ت�شويت �لعامل ل�شالح ملف دبيوعمق وقوة �شد�قة 
باع�شاء  �شموه  و�أ�ييشيياد  �لييعييامل.  دول  مييع  �لمييييار�ت 

جلنة ملف دبييي �لييذييين بييذلييو� جمييهييود� كبري� منذ 
لقناة  ت�شريحاته  يف  �شموه  و��ييشيياد  طييويييليية.  فييرتة 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  كيياأ�ييس  ب�شباق  رييي�ييشيينييج   دبيييي 
موؤكد�  لل�شيد�ت  للقدرة  �لإمييييار�ت  �م  مييبييارك  بنت 
�خليول  �ىل جاهزية  ��شافة  قويا ومثري�  �أنييه جاء 
هذ�  �شباقات  �ن  يييوؤكييد  مييا  �لفار�شات  و��ييشييتييعييد�د�ت 
قويا  تناف�شا  و�شي�شهد  ومثرية  قوية  �شتكون  �لعام 
�شباق  �برزها  للقدرة  �لكربى  �لبطولت  يف  خا�شة 
وكاأ�س  بالوثبة  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ظاهر  طالب  �كييد  جانبه  ميين  بييدبييي.  �ل�شلم  ب�شيح 
�ملهريي �مني �ل�شر �لعام لحتاد �لمار�ت للفرو�شية 
�م  ��شم  �نه يحمل  ��شتثنائيا ويكفي  �ل�شباق كان  �ن 
�لمار�ت.. م�شيد� بامل�شاركة �لكبرية للفار�شات من 

�لمار�ت ودول �خلليج �لعربي و�لدول �لعربية. 
و��يييشيييار �ىل �ن �ليي�ييشييبيياق خيييرج بييييدون ��ييشييابييات بني 
�لفار�شات  بالتز�م  م�شيد�  �ملتوقع  عك�س  �لفار�شات 
�لتي  �لكبرية  �ل�شرعة  وعيين  و�لحييكييام.  بالقو�نني 
متيز بها �شباق �ل�شيد�ت قال �ملهريي �ن ذلك يعود 
مل�شافة �ل�شباق �لق�شرية ووزن �لفار�شات �لبالغ 65 
�مل�شمار  و�متد�د  �لر�ئع  �جلو  �ىل  بال�شافة  كجم 
دون تعرجات من جانبه ��شاد عدنان �شلطان �لنعيمي 
بال�شباق �لفتتاحي ملو�شم �شباقات �لقدرة لل�شيد�ت 

بقرية �لمار�ت �لعاملية للقدرة بالوثبة وبامل�شاركة 
�لكبرية من جانب �ل�شطبلت و�لفار�شات موؤكد� �ن 
�ل�شباق جاء قويا وحافل بالندية و�لقوة و�لتحدي 
وقال �ن �للتز�م �لكبري من جانب �لفار�شات ��شهم 
�ل�شباق خاليا من �ل�شابات. من جانبها  يف خروج 
تقدمت لر� �شو�يا بالتهنئة �ىل ��شطبلت �لحتاد 
بفوزهم �لثاين على �لتو�يل يف بد�ية هذ� �ملو�شم.. 
و��شادت بفوز �لفار�شة عفر�ء �ل�شويدي عن جد�رة 
باللقب. وقالت �ن �ل�شباق يعترب بروفة لكاأ�س �شمو 
يف  لل�شيد�ت  للقدرة  مييبييارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
2014 . و��شافت �ن �ل�شباق جاء  جارد� بايطاليا 
وكان  �جناحه  يف  ��شهمت  �لعديدة  و�مل�شاركة  ر�ئعا 
فر�شة للفتيات للحتكاك. و�عربت �لفار�شة �لبطلة 
عفر�ء �ل�شويدي عن �شعادتها بالفوز �لذي جاء بعد 
�شنتني من �مل�شاركات وغيابها عن من�شات �لتتويج 
وهو حتفيزلها لبذل مزيد من �جلهد و�لتدريبات. 
��شادت  �ل�شباق  بلقب  �لحتيياد  ��شطبلت  فييوز  وعيين 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مبتابعة  �ل�شويدي  عفر�ء 
ز�يد �ل نهيان.. وقالت �ن �ل�شباق جاء قويا ومميز� 
بالرغم  �لوىل  �ملر�حل  يف  ذروتها  بلغت  و�ملناف�شة 
�لروؤية لوجود �شباب.  �نعد�م  من �شعوبتها ب�شبب 
و��يييشيييادت بيياجلييو�د �ورلنيييييدو �ليييذي ييي�ييشييارك للمرة 

�لوىل هذ� �لعام وحقق خللها �لفوز. 

•• العني – الفجر 
ت�شوير – حممد معني

نهيان  �ل  حممد  بن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�ليوم  �م�س  �ل�شرقية  �ملنطقة  فى  �حلاكم  ممثل 
بييطييوليية �لعني  �لييعييا�ييشييرة ميين  �لييييدورة  �لأول ميين 
لل�شتعر��شات �جلوية �لتي تقام يف �لفرتة من 
�لعني  مطار  يف  دي�شمرب   2 وحتى  نوفمرب   30
�لدويل و�لتى قدمت من خللها عرو�شاً لأف�شل 

فيييرق �ل�ييشييتييعيير��ييشييات �جلييوييية يف  �لييعييامل و�لتي 
��شتقطبت خمتلف فئات �جلمهور. 

بن  �شلطان  �ل�شيخ  مييعيياىل  �لييبييطييوليية  �شهد  كييمييا 
طحنون �ل نهيان رئي�س هيئة �بو ظبى لل�شياحة 
نهيان  �ل  طحنون  بيين  هيييز�ع  و�ل�شيخ  و�لييثييقييافيية 
�ل�شرقية  �ملنطقة  وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم فى 
�ىل  ��شافة  نهيان  �ل  طحنون  بن  دييياب  و�ل�شيخ 
جمع كبري من �مل�شئولني و�لييزو�ر �لذين قدمو� 
من �مار�ت �لدولة �ىل جانب ع�شاق هذه �لري�شة 

�لتي  �لبطولة  وتتز�من  �لعني  مدينة  �بناء  من 
تنظمها هيئة �أبو ظبي لل�شياحة و�لثقافة و�شلح 
�لي  �لوطني  �لعيد  �لإمار�تي، مع �حتفالت  �جلو 
و�فتتح  �ملييتييحييدة.  �لعربية  �لإمييييار�ت  لييدوليية   42
�لفر�شان  فريق  �لأول  لليوم  �لييعييرو�ييس  برنامج 
�لإمار�تي، �لفريق �لتابع ل�شلح �جلو �لإمار�تي 
و�ملتخ�ش�س يف �ل�شتعر��شات �جلوية.   ويتكون 
�يطالية   - نييفيياثيية  طيييائييير�ت  �شبعة  ميين  �لييفييريييق 
�آي  �إن   339 – �إم بي  “�يرمات�شي  �ل�شنع طر�ز 

تي” – متثل جميع �إمار�ت �لدولة. وقدم �لفريق 
�لعني  �شماء  يف  �لييطييري�ن  حركات  من  جمموعة 
�لعربية  �لإميييار�ت  دوليية  باألو�ن علم  تزينت  �لتي 
�ملتحدة، �لأمر �لذي �أ�شعل حما�شة �جلمهور على 
�ملن�شة.  كما �أدى فريق “ريد �أروز” �لأكرث �شهرة 
يف �لعامل و�لتابع ل�شلح �جلو �مللكي �لربيطاين، 
�لطري�ن  وعمليات  �ملثرية  �لعرو�س  من  �شل�شلة 
بالألو�ن  علمته  ر�شمه  عيين  ف�شل  �ملنخف�س 
�شماء  يف  �ملييميييييزة  و�ليييزرقييياء  و�لبي�شاء  �حلييميير�ء 

مدينة �لعني.  ويعد عر�س �ندي بويز هو �لأكرث 
غيير�بيية و�إثيييييارة حيييييث هييبييط هيييذ� �لييفييريييق ببا�س 
مييدر�ييشيية ميييزود مبييحييرك نييفيياث لييطييائييرة �إف 16 
و�لذي تبلغ �شرعته 322 كيلو مرت يف �ل�شاعة. 
تبلغ طاقة  و�لييذي  �لبا�س  �أن  فيه  �شك  وممييا ل 
 21،000 ووزنييييه  حيي�ييشييان   48،000 حمييركييه 
�أن �لبتكارية ل حد لها. وتقدم  �أكييد على  باوند 
�لعائلية لتوفري  �لن�شاطات  �لكثري من  �لبطولة 
�لفنانني  عييرو�ييس  مثل  للجميع  و�لرتفيه  �ملييرح 

وم�شابقات  �لييعييمييلقيية  و�لأرجييييوحيييية  �ملييتييجييولييني 
على  و�لر�شم  �لتو�زن  حفظ  و�أجهزة  �لقدم  كرة 
�لطيارين  لقاء  �ملنطاد وجل�شات  وركوب  �لوجوه 
لوجود  �إ�شافة  معهم،  �لتذكارية  �ل�شور  و�أخيييذ 
غريها  و�لييكييثييري  لييلأطييفييال  خم�ش�شة  منطقة 
من  ر�ئييع  بتجاوب  �لييعييام  هييذ�  بطولة  وحظيت   .
قييبييل جييميييييع �ليييرعييياة و�ليي�ييشييركيياء و�مليي�ييشيياهييمييني يف 
�لدورة �لعا�شرة للبطولة، �لذين �شاهمو� يف نقل 

�لبطولة لآفاق جديدة.

حممد بن را�سد ي�سهد �سباق كاأ�س ال�سيخة فاطمة للقدرة لل�سيدات يف الوثبة

انطالق فعاليات الدورة العا�صرة من بطولة العني لال�صتعرا�صات اجلوية

طحنون بن حممد ي�سهد فعاليات الفتتاح وي�سيد بتوا�سل املهرجان للدورة العا�سرة



) مـديـنـة الــعــ�شــق (

عبيد حميد املزروعي

ــــــــريف ـــــــــــيـــــــــــاَن َح ـــــي وَب ـــــدت ـــــي ـــــص ـــــ� ـــــــــــيـــــــــــِك َق اإِل

ــــبــــو ــــ�ــــص ــــــــــــــــــــــادي حـــــــــــنَي َت ــــــــــرَة الأي ُمــــــــــَعــــــــــطَّ

ــــــك وجــــــــــــدًا ــــــن ـــــــــك الأريـــــــــــــــــــــــــــاُم تــــــــدنــــــــو م ل

ـــو ـــم ـــص ـــ� ــــــــــُد جنــــــــــــٌم فـــــــيـــــــِك ي ــــــــــوج وهــــــــــــــذا ال

ُزلًل    كــــــــاأ�ــــــــصــــــــًا  فـــــا�ـــــصـــــِقـــــنـــــي  ــــــــي  ــــــــّب َفــــــــُه

ـــــــرٍف   ـــــــاِء َجــــــمــــــيــــــَل ح ـــــــب ـــــــِظ ـــــــن ال َمـــــــَلـــــــكـــــــِت م

ـــــٍق ـــــ�ـــــص ــــــــــــــّل ِع »اأبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي« َمــــــــديــــــــنــــــــُة ُك

ــــٍب ــــع ــــص ـــــــــع طــــــــيــــــــِب � ــــــٍة م ــــــع ــــــل ـــــــــُة ط ـــــــــيَّ ـــــــــِه َب

ـــــفـــــاٌء ـــــــــــــــــــــــــُه �ـــــص ُل ــــــــــِت الـــــــِعـــــــ�ـــــــصـــــــُق اأوَّ فــــــــــاأن

ـــــل الــــــــعــــــــنِي َزهـــــــــــــوًا ـــــب ــــــَب ق ــــــل ــــــق ـــــــكـــــــِت ال ـــــــَل َم

ــــــــا َمــــــطــــــايــــــا الــــــعــــــيــــــ�ــــــسِ �ــــــصــــــريًا فــــــَمــــــهــــــاًل ي

ــــــــا   ــــــــراي ال كـــــــــــــلُّ  ـــــــــــَنـــــــــــت  َتـــــــــــَزيَّ ومــــــــــنــــــــــِك   

ـــًا    ـــق ـــص ـــ� ــــــدوا فــــــيــــــِك ع ــــــص ــــــ� ــــــــاَي َن ــــــــن وهـــــــــــــاِت ال

ـــــنـــــٍع   ــــــا ِبــــــجــــــمــــــيــــــِل �ـــــصُ ــــــن ــــــوَل ــــــق َبـــــــــــَهـــــــــــرِت ُع

ــــــــــــــــــزِت بـــــــــدائـــــــــَع الأعـــــــــــــــــــــــراِق ِحـــــلـــــمـــــًا   وُح

�ـــــصـــــمـــــاًل   اأو  ـــــــًا  ـــــــوب ـــــــن ج ـــــــا  ـــــــرن ـــــــصِ � ــــــو  ــــــل ف

ُحــــ�ــــصــــنــــًا اأعـــــــــــطـــــــــــاِك  قــــــــد   ُ اللَّ وهــــــــــــــذا 

ــــــهــــــٍم    ــــــــــلــــــــــًة ِبـــــــطـــــــلـــــــعـــــــِة خـــــــــــــرِي �ــــــصَ ــــــــــمَّ ُمَ

ـــــٍع ـــــن ـــــصُ ـــــــــه بـــــجـــــمـــــيـــــِل � ـــــــــِبّ ـــــــــُح ـــــــــاِك ِب حـــــــــب

ـــــــــــى جــــــــيــــــــَدهــــــــا بــــــجــــــمــــــيــــــِل ِفـــــــعـــــــٍل ـــــــــــلَّ وَح

ـــــــــى   ـــــــــص ـــــِب اأمــــــــــــــــــــــــادًا واأر� ـــــع ـــــص ـــــ� ـــــل ــــــى ل ــــــن ب

ــــــــاٍء   ــــــــن َه يف  يــــــحــــــيــــــا  الـــــــ�ـــــــصـــــــعـــــــُب  وهــــــــــــــــذا 

ـــــزهـــــو   ت ـــــــــــوِن  ـــــــــــك ال يف  ٌة  ُدرَّ ــــــــــــــــــــــِت  واأن

ـــــــــــدًا ـــــــــــِك الــــــــرحــــــــمــــــــُن َم ـــــــــــام ــــــــــِت اأق فــــــــــاأن

ـــــًا ـــــم ــــــــعــــــــيــــــــِد الحتـــــــــــــــــــــــاِد َغـــــــــــــــــــــــدوِت جن ِب

ُعــــــــــــالِك يف  تـــــ�ـــــصـــــمـــــو  ـــــــــــــــــرمِي  ال ـــــــ�ـــــــسَ  ـــــــي وب

ــــــــــــراِك َث يف  ُيـــــــجـــــــَبـــــــٌل  الــــــِعــــــ�ــــــصــــــُق  وفــــــــيــــــــِك 

ـــــــبـــــــاِك �ـــــــصِ مــــــــــن  ــــــــا  ــــــــي حُم يف  و�ـــــــــصـــــــــدقـــــــــًا 

ِحـــــــمـــــــاِك يف  تـــــ�ـــــصـــــعـــــى  الـــــــــعـــــــــنُي  ــــــــــِك  ــــــــــي اإل

ُربــــــــــــــاِك يف  ـــــمـــــو  ـــــص ـــــ� َي الـــــــــــــــــــروَح  يـــــــ�ـــــــصـــــــوُق 

ــــاِك  ــــف ــــصِ � هــــــــوى  ـــــقـــــُت  َعـــــ�ـــــصِ  ” ظبٍيٍ اأبــــــــــا   “

ـــــــواِك ـــــــصِ � اإىل  الــــــبــــــيــــــاُن  الــــــتــــــفــــــَت  ومـــــــــا    

ـــــاِك ـــــف ـــــط ـــــص ِا� بــــــــــاجُلــــــــــوِد  الـــــــــكـــــــــوِن  َوَربُّ 

َهــــــــــــــــــواِك يف  جـــــــــــمـــــــــــاٌل  واآِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــُرُه   

ـــــاِك ـــــم ـــــصَ � يف  ــــعــــى  ــــص ــــ� ت ـــــــــــــــــروَح  ال ـــــــقـــــــِت  و�ـــــــصُ

َنـــــــــــــداِك ثـــــــــــرى  ــــــُت  ــــــق ــــــصِ ــــــ� َع ــــــــد  ق فــــــــــــــــاإينَّ   

ثــــــــــــــراِك يف  يـــــــــرقـــــــــى  ــــــــُل  ــــــــي ــــــــل ال وهـــــــــــــــــذا 

مــــــــــداِك يف  َيـــــعـــــلـــــو  الـــــعـــــيـــــ�ـــــسِ  ـــــــــوُت  ـــــــــص و�  

راآِك اإذا  الـــــــــــــُفـــــــــــــوؤاُد  ـــــــُقـــــــِك  وَيـــــــعـــــــ�ـــــــصَ

ثــــــــــــــراِك ـــــــى  ـــــــل ع ــــــــــــــــــــــــُه  الإل ــــــــــــــُه  ن وكــــــــــــــوَّ  

�ــــصــــنــــاِك يف  َيـــــ�ـــــصـــــعـــــى  احُلـــــــ�ـــــــصـــــــَن  راأَيــــــــــنــــــــــا 

ــــــــوُق عــــــلــــــى الـــــــــبـــــــــالِد �ـــــصـــــنـــــا ُخـــــــطـــــــاِك ــــــــف ي

َحــــــبــــــاِك قـــــــد  هـــــــو  َمــــــــُدنــــــــا   “ َ“خليفُة 

َبــــــــهــــــــاِك نــــــــوا�ــــــــصــــــــيــــــــِك  يف  واأَر�ـــــــــــــــصـــــــــــــــى 

ـــــــــــــاِك ــــــــــاين رع ــــــــــب ــــــــريِة ال ــــــــرُي بــــــــ�ــــــــص ــــــــ�ــــــــص َي

ــــــــــد حـــــــبـــــــاِك ــــــايل ق ــــــع ــــــم ــــــل ــــــــــًا ل ــــــــــروح ــــــــــصُ �

ــــــــــــداِك ُه يف  ــــعــــى  يــــ�ــــص ــــــنــــــجــــــَم  ال ــــــحــــــاكــــــي  ُي  

ـــــــــــالِك َح يف  تــــ�ــــصــــمــــو  الأوطــــــــــــــــــــــــاُن  ـــــــــــِك  ب  

ــــــــــلــــــــــِك انـــــــتـــــــقـــــــاِك ولـــــــلـــــــعـــــــلـــــــيـــــــاِء َجــــــــــمَّ

ــــــاِك ــــــم ــــــصَ ــــــم � ــــــه ــــــــــرِت ل ولــــــــــالأقــــــــــمــــــــــاِر �ــــــــــصِ

لأنك الع�صق الأكر .. ولأنك احلب الأعمق ..ولأنك عا�صمة اخلري وال�صالم ،واملحبة فا�صت م�صاعرنا �صعرا .. وحبًا وولهًا ..فمنك ننهل 
املجد ، واإليك تهفو القلوب .. وي�صمو الوجدان .. و منك جاء عنوان بوحي وق�صيدتي  املهداة اإليك ع�صقاأً.


