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جمل�ص اأبوظبي الريا�شي ي�شيد 
بربنامج حممد بن زايد للجوجيت�شو 

عربي ودويل

خليفة.. قيادة تاريخية تتميز بنهج متفرد 
يف احلكم وعطاء �شخي يف العمل الوطني

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

االآمال تت�شائل يف عقد 
موؤمتر �شوريا لل�شالم 

•• �سوات-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ملبادرة  تنفيذ� 
لأبناء  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  بتقدمي  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
باك�شتان  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  �أعلنت  �لباك�شتاين  �ل�شعب 
من  طن   - و�أربعمائ������ة  �ألفان   -  2400 لتوزيع  جديدة  مبادرة  عن 
من  �لنازحني  خميمات  يف  �أ�شرة  �أل��ف   30 لعدد  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت 
�لفي�شانات و�لعمليات �لع�ش����كرية يف جمهوري����ة باك�ش������تان �لإ�شالمية 
مل�����ش��اع��دت��ه��ا خ���الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �ل��ف�����ش��ي��ل وب��ت��ك��ل��ف��ة ت��ب��ل��غ مليونا 

وخم�شمائة �ألف دولر �أمريكي. 

�أن �لتوجيهات  �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي يف بيان لها �م�س �إىل  و�أ�شارت 
يف  تاأتي  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  �لكرمية  و�ملبادرة 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  بتقدمي  ل�شموه  و�ملتو��شل  �لثابت  �لنهج  �إط��ار 
�ل��ك��رمي��ة لهم كما  م��ق��وم��ات �حل��ي��اة  وت��وف��ر  و�ل��ف��ق��ر�ء  للمحتاجني 
�أثر �ملعاناة  �أنها تعرب عن حر�س �شموه �لإن�شاين على �لتخفيف من 
�لتي تعي�شها �لأ�شر �لنازحة من �لفي�شانات و�لعمليات �لع�شكرية يف 
جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية حيث ت�شر �لتقارير �إىل �أن هذه �لأ�شر 
�لتغذية  �لغذ�ء و�شوء  �إن�شانية �شعبة ب�شبب نق�س  �أو�شاع  تعاين من 

و�شعف �لرعاية �ل�شحية وعدم توفر �ملاأوى �ملنا�شب. 
)�لتفا�شيل �س2(

   

م�صر.. واليوم املوعود..؟
•• الفجر :

حانت �شاعة �ل�شفر �لتي حددها �ل�شعب �مل�شري دون و�شاية، 
�ملوعود، وهي  �ليوم  �نتظار نتيجة هذ�  �لأنفا�س يف  و�شُتحب�س 
نتيجة حم�شومة م�شبقا ل�شالح م�شر �لتي وحدها تدفع ثمن 
ما يلحقها من �أذى جّر�ء �شيا�شة رعناء متار�شها جماعة تدعي 

حمل بطاقة هويتها، وتت�شّمى زعاماتها باأ�شمائها.
ع��رف��و� م�شر وخربو�  للذين  �لي�وم  ه��ذ�  م��ن  ب��ّد  ك��ان ل  لقد 
و�لفكري  �حل�شاري  خمزونه���ا  وث��ر�ء  �شعبها  وطينة  معدنها 
�لعام  بال�شاأن  �لإخ����و�ن  ��ش���تفرد  فقد  و�ل�شيا�شي.  و�ل��ث��ق��ايف 
�مل�شريني  ق�ّش��م  �ل�شتقطاب  م��ن  حالة  �إىل  �مل�شهد  ليتحول 
�إىل ن�شفني، بل وحتّول هذ� �ل�ش�����تقطاب �إىل �ش����رخ بات يهدد 
�لوح����دة �لوطني����ة �لتي نا�شلت من �أجلها �أجيال من �لوطنيني، 

ور�ّشخ �أ�ش�شها �آلف �ل�شهد�ء يف معارك �لعّزة و�ل�ّشرف.
فكرها،  ت�شم  �ل��ت��ي  و�لق�شائّية  �لح��ت��ك��اري��ة  �لعقلية  وج���ر�ء 
�شعت جماعة �لإخو�ن �إىل �شرب قيم �ملو�طنة، ون�شف مقومات 
�مل�شري،  �ملجتمع  تطبع  �لتي  و�لت�شامن  و�لت�شامح  �لتعاي�س 
تكري�س  م��ن  �مل�شريون  ل��ه  م��ا يطمح  �إج��ه��ا���س  �إىل  و���ش��ارع��ت 
موؤ�ش�شاتي حلق �لختالف و�حرت�م �حلريات، فا�شحني �ملجال 
و�ل�ّشحل  و�لج��ت��ث��اث  ب��ل  و�لإق�����ش��اء  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  لثقافة  رح��ب��ا 
و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  لالأحقاد  �إث��ارة  من  تت�شّمنه  ما  بكل 

و�لثقافية.
���ش��ن��ة و�ح����دة ف��ق��ط م��ن ح��ك��م �مل��ر���ش��د ك��ان��ت ك��اف��ي��ة ليكت�شف 
�آمالهم  ب��ك��ل  ،ع�����ش��ف��ت  م���ّرة  جترب�����ة  �أم�������ام  �أن��ه��م  �مل�����ش��ري��ون 
و�أح��الم��ه��م، ل ب��ل �أ���ش��ب��ح��ت ت��دف��ع �ل��ك��ي��ان �مل�����ش��ري برّمته، 
جمتمعا ودولة، �إىل �أزمة قاتلة ومدّمرة عنو�نها �لأبرز �لفتنة 

و�لحرت�ب �لأهلي.
)�لتفا�شيل �س13(

بتوجيهات رئي�س الدولة

م�صاعدات غذائية لـ 30 األف اأ�صرة
 يف باك�صتان خالل �صهر رم�صان الكرمي

ق�صف على دم�صق وريفها وت�صعيد غري م�صبوق بحم�ص 

حممد بن را�صد يلتقي جمموعة من القيادات احلكومية الليبية

•• عوا�سم-وكاالت:

�لأحياء  وبع�س  دم�شق  ريف  بلد�ت عدة يف  تعر�شت 
�أر�س  ب�شو�ريخ  ق�شف  �إىل  �لعا�شمة  يف  �جلنوبية 
�لنظام، وهو  �ملدفعية من قبل قو�ت  �أر���س وقذ�ئف 

ما �أدى �إىل مقتل عدد من �لأ�شخا�س.
�لنظامية  �لقو�ت  �إن  �لثورة  تن�شيقيات  �حت��اد  وق��ال 
ودير  �شبعا  منطقتي  �أر���س  �أر���س  ب�شو�ريخ  ق�شفت 

�شلمان وقارة ويلد� وعربني يف ريف دم�شق.
وبلد�ت  �ل�شام  ومع�شمية  د�ري���ا  �لق�شف  �شمل  كما 
ومناطق  زينب  و�ل�شيدة  رنكو�س  وب�شاتني  جن  بيت 
كبر  دم��ار  عن  �أ�شفر  مما  �ل�شرقية،  بالغوطة  ع��دة 

و�ندلع حر�ئق يف �ملباين �ل�شكنية.

ويف �لعا�شمة دم�شق، ق�شفت قو�ت �لنظام باملدفعية 
�شام،  �شبكة  وح�شب  وب���رزة.  �لقابون  �أح��ي��اء  �لثقيلة 
فقد د�رت ��شتباكات بني �جلي�س �حلر وقو�ت �لنظام 
قو�ت  �شنت  كما  وب����رزة،  �ل��رم��وك  �أح��ي��اء خميم  يف 
دم�شق  �ل�شناعة. يف  �لنظام حملة مد�همات يف حي 
�أي�شا، قالت م�شادر يف �جلي�س �حلر �إنها دمرت دبابة 

لقو�ت �لنظام على طريق �ملتحلق �جلنوبي.
من ناحية ثانية، ت�شهد حم�س ت�شعيد� غر م�شبوق 
�لأ�شد ل�شتعادة  ب�شار  �لرئي�س  يف حماولة من نظام 
�ملدينة.  يف  �ملعار�شة  مقاتلو  عليها  ي�شيطر  �أح��ي��اء 
�لقدمية  حم�س  �أح��ي��اء  �حل��رب��ي  �ل��ط��ر�ن  وق�شف 
بالتز�من مع ق�شف عنيف باملدفعية �لثقيلة ��شتهدف 

معظم �أحياء حم�س �ملحا�شرة.

•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ل������الإد�رة  ح���اك���م دب����ي )رع������اه �هلل( يف ك��ل��ي��ة دب����ي 
�حل��ك��وم��ي��ة م�����ش��اء �م�����س جم��م��وع��ة م��ن �لقياد�ت 
�حلكومية �لليبية �لذين ي�شاركون يف برنامج �إعد�د 
ل���الإد�رة �حلكومية  �ل��ق��ادة �ل��ذي تنظمه كلية دب��ي 
بالإتفاق مع هيئة �شوؤون �ملحاربني يف ليبيا مابعد 

�لثورة.

اخلارجية تدعو مواطني الدولة اىل عدم ال�صفر اىل م�صر يف الوقت احلا�صر
•• اأبوظبي-وام:

�ل���دول���ة �ىل عدم  م��و�ط��ن��ي  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  دع���ت 
يف  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر  جمهورية  �إىل  �ل�شفر 
دعت  ..كما  �لق�شوى  لل�شرورة  �إل  �حلا�شر  �لوقت 
�ملو�طنني �ملتو�جدين فيها بتجنب �أماكن �لتجمعات 
ومناطق �ملظاهر�ت و�ل�شر�ع يف عملية �ملغادرة فور� 
لعدم ��شتقر�ر �لأو�شاع �ل�شيا�شية فيها. �شرح بذلك 
وكيل  حامد  �آل  بطي  بن  حممد  بن  عبد�هلل  �شعادة 
�نطالقا من  ياأتي  ذلك  �ن  ..وق��ال  �خلارجية  وز�رة 

���ش��الم��ة مو�طنيها يف  ح��ر���س دول���ة �لإم�����ار�ت ع��ل��ى 
�خلارج.

�أن�شاأت  �لقاهرة  �لدولة يف  �شفارة  �إن  �آل حامد  و�أك��د 
غرفة عمليات تعمل على مدى 24 �شاعة للتو��شل 
باأهم  بتزويدهم  وتقوم  مب�شر  �لدولة  مو�طني  مع 

�لتعليمات لت�شهيل عملية �ملغادرة ب�شكل فوري.
ل���ط���ل���ب  ط����������������و�رئ  �أرق�������������������ام  ت����خ���������ش����ي���������س  ومت 
�أو   0020224156400 وه������ي.  �مل�������ش���اع���دة 

00201111115911
وطلب من �ملو�طنني �شرورة �للتز�م بهذ� �لقر�ر �إىل 

�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وح�شر �شاحب 
�لإ�شرت�تيجية  ح��ول  حما�شرة  م��ن  جانبا  مكتوم 
�حلكومية ومعايرها وتقييمها �ملو�شوعي وكيفية 
بناء �ل�شيا�شة و�ل�شرت�تيجية على �حتياجات جميع 
�ملعنيني و�لتي �ألقاها �لدكتور عبد�هلل عبد�لرحمن 

�شلطان �أمام �شموه و�حل�شور.
وحتدث �شموه عقب �نتهاء �ملحا�شرة �ىل �لقياد�ت 
قياديا  ث��م��ان��ني  م��ن  �أك���ر  ع��دده��ا  �ل��ب��ال��غ  �لليبية 
دور�ت  يف  يتدربون  قيادي   300 بني  من  حكوميا 
متخ�ش�شة ومتنوعة يف �لكلية.  )�لتفا�شيل �س3(

موؤ�ش�شو حملة مترد يعلنون جمع 22 مليون توقيع  )� ف ب(

حممد بن ر��شد خالل لقائه جمموعة من �لقياد�ت �حلكومية �لليبية  )و�م(

حمتويات مكتب حزب �حلرية و�لعد�لة يف �ل�شكندرية حترتق )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

�ع��ل��ن��ت ح��م��ل��ة مت����رد �م�������س �نها 
مليون   22 م����ن  �ك�����ر  ج���م���ع���ت 
�ملطالبة  ��شتمارتها  على  توقيع 
�لرئي�س  م�����ن  �ل���ث���ق���ة  ب�������ش���ح���ب 

�ل�شالمي حممد مر�شي.
�حلملة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
حممود بدر يف موؤمتر �شحايف يف 
�مل�شرية  �ل�شحفيني  نقابة  مقر 
مليون   22 ج��م��ع��ت  �حل��م��ل��ة  �ن 
على  توقيعا  و465  �ل��ف  و134 
�لرئي�س  من  �لثقة  �شحب  مطلب 
�نتخابات  و�ج���ر�ء  مر�شي  حممد 

رئا�شية مبكرة.
و�����ش���اف �ن ه���ذة �ل��ت��وق��ي��ع��ات لن 
ي���ك���ون ل���ه���ا ق��ي��م��ة ك���ب���رة ب����دون 
وع�شيان  و�عت�شامات  تظاهر�ت 

مدين يحميها.
وت�شتعد م�شر يف �جو�ء من �لتوتر 
�ل�شديد لتظاهرة �لحد للمطالبة 
برحيل �لرئي�س �ل�شالمي حممد 
بني  عنيفة  �شد�مات  بعد  مر�شي 
عن  ����ش��ف��رت  ومعار�شيه  �ن�����ش��اره 
����ش���ق���وط ���ش��ب��ع��ة ق��ت��ل��ى يف �لي�����ام 

�لخرة.
�لرئي�س  ع����رب  ب����ري����ت����وري����ا،  ويف 
�ز�ء  ق����ل����ق����ه  ع�������ن  �لم��������رك��������ي 
�ل�شطر�بات يف م�شر ودعا مر�شي 
�ىل �لت�شرف ب�شكل بناء �كر. كما 
دعا �ملوؤيدون و�ملعار�شون �إىل بدء 

حو�ر بناء ونبذ �لعنف.

حملة مترد تعلن جمع اأكرث من 22 مليون توقيع ل�سحب الثقة من الرئي�س

م�صر حتب�ص اأنفا�صها مع انطالق معركة امليادين
اوباما يدعو مر�سي واملعار�سة حلوار بناء و�سيخ الأزهر يدعو الطرفني لإنقاذ الوطن

�لن���ق���اذ ب��ال��ت��دب��ر لن��ق��الب على 
�ل�شرعية.

من جانبه دعا �شيخ �لأزهر �أحمد 
جميع  �م�س  ل��ه،  بيان  يف  �لطيب، 
�لف�شائل �ل�شيا�شية ورموز �لعمل 
لإنقاذ  ع��اج��ل  ح���و�ر  �إىل  �لوطني 
�لعنف  �أح���د�ث  �أد�ن  فيما  م�شر، 

�لتي ت�شهدها �لبالد.
و�عترب �لطيب �أن �حلو�ر �لعاجل 
و�جل���اد ب��ني ك��ل �لأط����ر�ف �ملحبة 
للوطن هو �حلل �لوحيد للخروج 
تهدد  �لأزم������ة�ل������ت������ي  ه������ذه  م�����ن 

بالجنر�ف �إىل �حلرب �لأهلية.
وج����دد ���ش��ي��خ �لأزه�����ر ت��اأك��ي��ده �أن 
و�ملباح  �مل�شروع  �ل�شلمي  �لتظاهر 
من  مت��ام��اً  ب��رئ  ود�شتوريا  �شرعا 
�رتكاب �أي �شورة من �شور �لعنف 

�أو �إر�قة �لدماء.

وح���ث �أوب���ام���ا م��ر���ش��ي ع��ل��ى قيادة 
م�شر بطريقة بناءة، مو�شحاً �أنه 

يتابع �لأو�شاع يف �لبالد بقلق.
�شحايف  م�����وؤمت�����ر  يف  و�أ��������ش�������اف 
زعزعة  �أن  �إف���ري���ق���ي���ا  ج���ن���وب  يف 
�ل�شتقر�ر يف م�شر ميكن �أن متتد 

�إىل �لدول �ملجاورة.
�أمركي  م���و�ط���ن  م��ق��ت��ل  وح�����ول 
مبدينة  �جل��م��ع��ة  ����ش��ت��ب��اك��ات  يف 
�حلكومة  �أن  �أو�شح  �لإ�شكندرية، 
�لأم����رك����ي����ة �ت����خ����ذت �إج��������ر�ء�ت 
ل�شمان �أمن �شفارتها وقن�شلياتها 
وم��وظ��ف��ي��ه��ا �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني يف 

م�شر.
منت�شرين  م��ت��ظ��اه��رون  ز�ل  وم���ا 
�لتي جتمع  �ملو�قع  �لقاهرة يف  يف 
�جلمعة،  �ل���ش��خ��ا���س  �آلف  فيها 
للمعار�شني  �لتحرير  ميد�ن  �ي 

ن�شر  م���دي���ن���ة  مل���ر����ش���ي وحم���ي���ط 
�خليام  ع�شر�ت  ون�شبت  ملوؤيديه. 
يف م��ي��د�ن �ل��ت��ح��ري��ر ح��ي��ث يدعو 

�ملعار�شون �ىل ثورة ثانية.
��شالميون  نا�شطون  �م�شى  كما 
�لعدوية  ر�بعة  جامع  �م��ام  �لليل 
�ل�������ذي ت���وج���ه���و� �ل����ي����ه ب�������الآلف 
�جل��م��ع��ة ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة خالل 

��شبوع.
وع��ك�����ش��ت �ل�����ش��ح��ف �لن��ق�����ش��ام يف 
�لبالد �لتي ي�شود فيها جو �شيا�شي 
�لقت�شادية  �لزم���ة  تزيد  متوتر 
و�ملذهبية من  �لدينية  و�لتوتر�ت 

حدته.
�مل�شريني  �لف  م��ئ��ات  وت��ظ��اه��ر 
وحمافظات  �ل��ق��اه��رة  يف  �جلمعة 
برحيل  للمطالبة  بع�شهم  ع���دة 
�لرئي�س حممد مر�شي و�لخرون 

للدفاع عن �شرعيته.
ب�شعي  م���ر����ش���ي  خ�������ش���وم  وي����ن����دد 
ج��م��اع��ة �لخ������و�ن �مل�����ش��ل��م��ني �ىل 
�ل�شيطرة على كل مفا�شل �لدولة 

وبالف�شل يف �د�رة �لبالد.
وتدهور  عنف  �عمال  من  وخوفا 
�لتظاهر�ت  قبل  �لم��ن��ي  للو�شع 
حملة  �ليها  دع��ت  �ل��ت��ي  �ملليونية 
للمطالبة  و�مل��ع��ار���ش��ة  "مترد" 
ب����ا�����ش����ق����اط م����ر�����ش����ي �لح����������د، يف 
�ل�شلطة،  لتوليه  �لوىل  �لذكرى 
�لرئي�شية  �ملدن  �نت�شر �جلي�س يف 
حل����م����اي����ة م����وؤ�����ش���������ش����ات �ل����دول����ة 

ومن�شاآتها �حليوية.
و�تهم �لقيادي يف جماعة �لخو�ن 
�مل�شلمني وحزب �حلرية و�لعد�لة 
حم��م��د �ل��ب��ل��ت��اج��ي يف ك��ل��م��ة �مام 
جبهة  �جلمعة  م�شاء  �ملتظاهرين 

ـــري يف  ـــج ـــف اإحــــــبــــــاط ت
ــي بــ�ــصــنــعــاء  ــب ــع ــص ـــوق � ـــص �

•• �سنعاء-يو بي اأي:

�أبطل خرب�ء فنيون، �م�س مفعول 
عبوة نا�شفة زرعت يف �شوق �شعبية 
و�شط �لعا�شمة �شنعاء، تزن نحو 
تي(  �أن  �ل�)تي  م��ادة  من  كلغ   8

كانت معّدة لالنفجار.
وقال م�شدر �أمني ميني �إن عبوة 
�شعبية  ���ش��وق  يف  زرع����ت  ن��ا���ش��ف��ة 
تقع  �ل��ت��ي  �ملنطقة  م��ن  ب��اجل��و�ر 
فيها وز�رة �لدفاع �ليمنية و�شط 
�ل��ع��ا���ش��م��ة ���ش��ن��ع��اء، غ��ر �أن����ه مت 
�ل��ع��ب��وة م��ن قبل  �إب��ط��ال مفعول 

�ملخت�شني يف �لوقت �ملنا�شب.

يتظاهرون  التون�صيني  اآالف 
ال�صيا�صي  العزل  لقانون  رف�صا 

•• تون�س-يو بي اأي:

�م�س  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني  �آلف  ت��ظ��اه��ر 
وتنديدهم  رف�شهم  عن  للتعبر 
�ملعروف  �ل�شيا�شي  �لعزل  بقانون 
با�شم �لتح�شني �ل�شيا�شي للثورة 
�ملثر للجدل �لذي تدعمه حركة 
تقود  �ل��ت��ي  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لنه�شة 

�لإئتالف �حلاكم يف �لبالد .
وجتمع نحو 3 �آلف �شخ�س �أمام 
�لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س  مقر 
تون�س  ب���غ���رب  ب������اردو  ب�����ش��اح��ي��ة 
للتظاهر  لدعوة  تلبية  �لعا�شمة 
�أطلقها  �ل�����ق�����ان�����ون  ه�������ذ�  �����ش����د 
�لإئ������ت������الف �حل����زب����ي �مل���ع���ار����س 

�لإحتاد من �أجل تون�س.
�لتظاهرة  يف  �مل�����ش��ارك��ون  ورف����ع 
�أمنية  �إج���ر�ء�ت  �لتي متت و�شط 
م�����ش��ددة ���ش��ع��ار�ت م��ن��ددة بقانون 
�ل����ع����زل م���ن���ه���ا �لإق���������ش����اء ����ش���اأن 
�لثورة  حت�شني  وقانون  �لق�شاء، 
�لأولويات  و�أوىل  ل��الأم��ة،  خيانة 
�إق�شاء �لعنف و�لفقر. كما رفعو� 
�شعار�ت مناه�شة حلركة �لنه�شة 

ورئي�شها ر��شد �لغنو�شي.

كريي ميدد مهمته لك�صر جمود ال�صالم باملنطقة
•• القد�س املحتلة-رويرتز:

�ل�شبت مهمته من  �م�س  و��شل جون كري وزير �خلارجية �لمريكي 
�جل �ل�شالم يف �ل�شرق �لو�شط برحالت مكوكية بني ��شر�ئيل و�لردن 
و�ل�شر�ئيليني لنعا�س  �لفل�شطينيني  مع  �ملحادثات  لجر�ء مزيد من 
�ملفاو�شات �ملتعرة بني �جلانبني. وتوجه كري من �لقد�س للعا�شمة 
�لفل�شطيني حممود  �لرئي�س  �لردنية عمان لالجتماع مرة �خرى مع 
يف  �ل�شر�ئيليني  �مل�شوؤولني  مع  �ي�شا  يجتمع  �ن  �ملنتظر  وم��ن  عبا�س. 
�لقد�س. وذكر م�شوؤول ��شر�ئيلي م�شارك يف �ملحادثات �ن زيارة كري قد 
تتمخ�س عن �عالن عن �جتماع بني �لوفدين �ل�شر�ئيلي و�لفل�شطيني 

حتت رعاية �لوليات �ملتحدة و�لردن.
�قامة  مقر  يف  ك��ري  عريقات  �شائب  �لفل�شطيني  �ملفاو�س  و��شتقبل 
عريقات  و���ش��األ  �لرئي�س.  �ليهما  ين�شم  �ن  قبل  �م�س  عمان  يف  عبا�س 
كري عن �شر �جتماعاته مع نتنياهو و�لرئي�س �شمعون بري�س �أم�س 

�لول فاأجاب كانت طيبة ومثرة لالهتمام.

اغتيال قيادي اأمني يف �صيناء امل�صرية
•• �سيناء-االأنا�سول:

�مل�شتوي يف مدينة  �أمني رفيع  �غتال م�شلحون جمهولون �م�س قيادي 
�لعري�س �شمال �شبه جزيرة �شيناء �شمال �شرقي م�شر، بح�شب م�شدر 

�أمني.
��شمه لكونه غر خمول �حلديث  �ل��ذي طلب عدم ن�شر  �مل�شدر،  وق��ال 
لو�شائل �لإعالم، �إن �لعميد حممد هانى، �ملفت�س �لعام بوز�رة �لد�خلية، 
تعر�س لالغتيال على يد م�شلحني جمهولني يف مدينة �لعري�س بينما 

كان عائد� من مقر عمله يف مديرية �أمن �شيناء �إىل مقر ��شرت�حته.
و�أ�شاف �مل�شدر �أن �لعميد هاين لقى حتفه يف �حلال، فيما لذ �مل�شلحون 

بالفر�ر م�شتقلني �شيارة دفع رباعية.
وتنت�شر يف �شيناء حركات جهادية حتمل عد�ء لأجهزة �لأمن، ف�شال عن 

ع�شابات لتهريب �ملخدر�ت و�لب�شر عر �حلدود �إىل �إ�شر�ئيل.
وحتى �ل�شاعة 05:35 م�شاء بالتوقيت �ملحلي )15:35 ت غ( مل تعلن 

�أي جهة م�شوؤوليتها عن حادثة �لغتيال.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:50   
املغرب.....   07:17  
الع�ساء......   08:47
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تخريج الدفعة ال�صابعة ع�صرة من الطلبة الع�صكريني الفنيني واجلامعيني وطلبة الدرا�صات العليا الدار�صني يف اململكة املتحدة 
�أنتهاء فرتة  .. موؤكد� على عدم  بالعلم و�ملعرفة  و�لتزود  �ل�شتمر�ر 
وبد�ية  مرحلة  نهاية  هي  بل  �لفرتة  ه��ذه  باإنتهاء  �لعلمي  �حل�شاد 
مرحلة جديدة. وقام �شعادة �ل�شفر يف نهاية �حلفل بتكرمي �لطلبة 
�ملتميزين وم�شافحة جميع �خلريجني .. وكرم �شعادته �أي�شا �لأ�شر 
وتقدم  در��شتهم.  �لطالب خالل فرتة  �إ�شت�شافت  �لتى  �لربيطانية 
نه�شت�نا  ل��ر�ع��ي  و�لتقدير  �ل�شكر  �آي���ات  باأ�شمى  جميعا  �خلريجني 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيه  �هلل 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما 
�أول  �أ�شحاب �ل�شمو �ع�شاء �ملجل�س �لعلى حكام �لإم��ار�ت و�لفريق 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. 

�ل�شخ�شيات  م��ن  وع���دد  �ل�شفارة  يف  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  و�أع�����ش��اء 
�ملوؤ�ش�شات  وممثلي  و�ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �لعربية  و�لأك��ادمي��ي��ة  �لر�شمية 
�خلريجني  وذوي  �ملختلفة  �لربيطانية  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لتعليمية 
�مل�شت�شيفة للطالب خالل فرتة در��شتهم. من  و�لأ�شر �لربيطانية 
�أعرب �شعادة عبد�لرحمن غامن �ملطيوعي �شفر �لدولة عن  جانبه 
�شعادته بتخرج هوؤلء �لطالب �لذين ميثلون نخبة من �خلريجني 
�شوف  و�لذين  �لعايل  و�لدبلوم  و�لبكالوريو�س  �ملاج�شتر  من حملة 
يكونون �إ�شافة لإخو�نهم ممن �شبقوهم للعمل يف خدمة �لوطن يف 
�لعو�شي  �أمني  �إ�شماعيل  �لركن طيار  �لعميد  و�ألقى  �ملجالت.  �شتى 
وتقديره  �شكره  فيها عن  �ملنا�شبه عرب  بهذه  كلمة  �لع�شكري  �مللحق 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لإمار�ت  حكام  �لعلى  �ملجل�س  �ع�شاء  �ل�شمو  ��شحاب  و�خو�نه  �هلل 

و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة على منح �لفر�شة ل�شباب وفتيات 
�ملتحدة  �ململكة  و�ملهنية يف  �لتقنية  �لتخ�ش�شات  در��شة  على  �لوطن 
ب�شكل  و�لدولة  ب�شكل خا�س  �مل�شلحة  للقو�ت  قويا  ر�ف��د�  ي�شكل  مبا 
عام. وقدم �ل�شكر للموؤ�ش�شات �لتعليمية و�لأكادميية لدورها �لفعال 
يف دع��م �ل��ط��الب �لإم��ار�ت��ي��ني �ل��د�ر���ش��ني فيها وت��زوي��ده��م باأحدث 
�لعلوم �لأكادميية.. كما تقدم بال�شكر و�لعرفان لالأ�شر �لربيطانية 
بال�شكر  تقدم  كما  در����ش��ت��ه��م..  �شنو�ت  خ��الل  لطالبنا  �مل�شت�شيفة 
�ملخل�شة  جلهودهم  �ل��دول��ة  �شفارة  يف  �لعاملني  جميع  �إىل  �جلزيل 
�ملتحدة  �ململكة  �إىل  و�شولهم  منذ  �لطلبة  �أم��ور  وت�شهيل  متابعة  يف 
�أبناءه  هناأ  �لنهاية  ويف  �لعلمية.  �ملوؤهالت  مغادرتهم حاملني  وحتى 
�خلريجني ومتنى لهم م�شتقبال باهر� يف خدمة وطنهم وحثهم على 

•• لندن -وام:

�لع�شكرية  �مللحقية   - �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �إح��ت��ف��ل��ت 
�لطلبة  م��ن  ع�شر  �ل�شابعة  �ل��دف��ع��ة  بتخريج   - �مل��ت��ح��دة  �ململكة  يف 
�لعليا  �ل��در����ش��ات  وطلبة  �جلامعيني  و�لطلبة  �لفنيني  �لع�شكريني 
�لد�ر�شني يف �ململكة �ملتحدة. �شهد �حلفل �شعادة عبد�لرحمن غامن 
طيار  �لركن  و�لعميد  �ملتحدة  �ململكة  لدى  �لدولة  �شفر  �ملطيوعي 
�إ�شماعيل �أمني �لعو�شي �مللحق �لع�شكري يف �شفارة �لدولة يف �ململكة 
�لإم���د�د  م��دي��ر  �مل���ري  �شبت  عبد�لرحمن  �ل��رك��ن  و�لعميد  �مل��ت��ح��دة 
�شعادة  �لتخريج  حفل  ح�شر  كما  �مل�شلحة.  للقو�ت  �لعامة  بالقيادة 
�ملد�ر�س  عمليات  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  �شامل  حممد 
�مل�شلحة  �لقو�ت  كبار �شباط  وع��دد من  للتعليم  �أبوظبي  يف جمل�س 

بتوجيهات رئي�س الدولة

م�صاعدات غذائية لـ 30 األف اأ�صرة يف باك�صتان خالل �صهر رم�صان الكرمي

الهالل االحمر تبداأ �صحن كميات من التمور للمحتاجني يف 28 دولة مبنا�صبة �صهر رم�صان الكرمي

•• �سوات-وام:

�شاحب  وتوجيهات  ملبادرة  تنفيذ� 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�لإن�شانية  �مل�������ش���اع���د�ت  ب��ت��ق��دمي 
�أعلنت  �لباك�شتاين  �ل�شعب  لأبناء 
مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �إد�رة 
باك�شتان عن مبادرة جديدة لتوزيع 
و�أربعمائة - طن  �ألفان   - 2400
من �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية لعدد 30 
�لنازحني  خميمات  يف  �أ���ش��رة  �أل��ف 
و�لعمليات  �ل���ف���ي�������ش���ان���ات  م�����ن 
باك�شتان  جمهورية  يف  �لع�شكرية 
�شهر  خالل  مل�شاعدتها  �لإ�شالمية 
تبلغ  وبتكلفة  �لف�شيل  رم�����ش��ان 
�أل�����ف دولر  م��ل��ي��ون��ا وخ��م�����ش��م��ائ��ة 
�مل�شروع  �إد�رة  و�أ����ش���ارت  �أم��ري��ك��ي. 
�لإم���ار�ت���ي يف ب��ي��ان لها �م�����س �إىل 

•• ابوظبي-وام:

للعام  �ملبارك  رم�شان  ل�شهر  �لتمور  مكرمة  ب�شحن  �لأحمر  �لهالل  هيئة  ب��د�أت 
�حلايل 1434 ه� �ملقدمة للهيئة با�شم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه لتوزع على �لفقر�ء و�ملعوزين و�ملحتاجني خالل �ل�شهر �لف�شيل 
يف 28 دولة يف �آ�شيا و�أفريقيا و��شرت�ليا وذلك يف �إطار بر�مج �لهيئة �لإن�شانية 
�شهر  حملة  �شمن  �لهالل  ينفذها  �لتي  و�خلرية  �لإغاثية  للم�شاريع  ومتابعة 

�لهجري 1434 لتوزيعها يف عدد من �لدول مبنا�شبة �ل�شهر �لف�شيل. و�أو�شحت 
م�شاعد�ت  ب��ر�م��ج  م��ن  و�لعديد  �لتمور  مكرمة  م�شروع  خ��الل  وم��ن  �لهيئة  �أن 
�لهالل �لأحمر �لإغاثية و�حلمالت �ملو�شمية تعمل علي �لو�شول �يل �لكثر من 
�لأ�شر �ل�شعيفة و�ملعوزة خالل �ل�شهر �لف�شيل ومدهم بالغذ�ء و�لك�شاء يف كل من 
و�جلز�ئر  و�ل�شنغال  و�ل�شومال  وبنجالدي�س  و�لأردن  و�ملالديف  وتنز�نيا  �ملغرب 
وباك�شتان وتايالند وكمبوديا وتركيا و�لفلبني و�شريالنكا و�أفغان�شتان و�ل�شود�ن 
و�لنيجر  �لقمر  وجزر  وموريتانيا  و�شوريا  �أفريقيا  وجنوب  و�ليمن  و�إندوني�شيا 

رم�شان �ملو�شمية للعام �لهجري �جلاري . وقالت �شعادة نعيمة عيد �ملهري نائب 
�لأمني �لعام ل�شوؤون �لإغاثة و�مل�شاريع بهيئة �لهالل �لأحمر �أن �لهيئة وبالتعاون 
مع �ملح�شنني و�خلرين و�لعديد من �شركاء �لهالل من �ملوؤ�ش�شات �ملحلية �لتي 
تدعم جهود �لهالل �لأحمر وحتر�س علي �لرتقاء مب�شتوى �خلدمات �ملقدمة 
منه خللق و�قع �أف�شل لل�شر�ئح �ل�شعيفة و�ملحتاجة د�خل �لدولة �أو خارجها ومن 
منطلق �شد �حتياجات �لأ�شر �لفقرة وحمدودي �لدخل من �لغذ�ء قام �لهالل 
للعام  �مل��ب��ارك  رم�شان  ل�شهر  �لتمور  مكرمة  من  طن   977.6 ب�شحن  �لأح��م��ر 

�ل�شحية  و�ملكاتب  �لع�شكرية  للملحقيات  بالإ�شافة  و�أ�شرت�ليا  وكينيا  و�ل�شني 
تنتهجه  �ل���ذي  �لإن�����ش��اين  �لنهج  �مل��ه��ري  نعيمة عيد  ���ش��ع��ادة  و�ك���دت   . ب��اخل��ارج 
�لهيئة و يهدف �يل تعزيز �لإح�شا�س بامل�شوؤولية �لإن�شانية �لتي تتحملها �لهيئة 
�ملو�طنني  من  و�خلرين  �ملح�شنني  مع  بال�شر�كة  �ل�شعيفة  �ل�شر�ئح  هذه  جتاه 
و�لو�فدين �لر�غبني يف تقدمي �لعون و�مل�شاندة لل�شعفاء و�ملحتاجني من �لأ�شر 
�أجل مد ج�شور �لرت�بط و�لتكافل بني كافة �شر�ئح  �لفقرة و�ملعوزة وذلك من 

�ملجتمع حمليا وعامليا خ�شو�شا يف �لأيام �ملباركة و�ملنا�شبات �لكرمية.

�أنها  ك��م��ا  ل��ه��م  �ل���ك���رمي���ة  �حل���ي���اة 
�لإن�شاين  �شموه  حر�س  عن  تعرب 
�ملعاناة  �أث����ر  م���ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى 
من  �لنازحة  �لأ���ش��ر  تعي�شها  �لتي 
�لع�شكرية  و�لعمليات  �لفي�شانات 
�لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  يف 
هذه  �أن  �إىل  �لتقارير  ت�شر  حيث 
�إن�شانية  �أو���ش��اع  تعاين من  �لأ���ش��ر 
����ش���ع���ب���ة ب�������ش���ب���ب ن���ق�������س �ل����غ����ذ�ء 
�لرعاية  و���ش��ع��ف  �ل��ت��غ��ذي��ة  و���ش��وء 
�ل�����ش��ح��ي��ة وع�������دم ت����وف����ر �مل�������اأوى 
�مل�شروع  �إد�رة  و�أو�شحت  �ملنا�شب. 
�لإم���ار�ت���ي مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان �أن 
ل�شاحب  �لإن�شانية  �ملبادرة  تنفيذ 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
�أ�شرة  �أل����ف   30 م��ن��ه��ا  �شت�شتفيد 
�إقليم  يف  �ل��ن��ازح��ني  خم��ي��م��ات  يف 
جنوب  ومنطقة  بختونخو�  خيرب 
�شمال  وم���ن���ط���ق���ة  وزي����ر�����ش����ت����ان 

حيث  ب��اج��ور  ومنطقة  وزير�شتان 
مت جتهيز 30 �ألف �شلة من �ملو�د 
�لأ�شر  ع��ل��ى  ل��ت��وزي��ع��ه��ا  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
رم�شان  �شهر  بد�ية  قبل  �لنازحة 
�مل�شروع  �إد�رة  وذك����رت  �ل��ف�����ش��ي��ل. 
�إع��د�د خطة زمنية لتنفيذ  �أن��ه مت 
ه����ذه �مل����ب����ادرة �ل��ك��رمي��ة ح��ي��ث مت 
 -  2400 جتهيز  يف  فعليا  �ل��ب��دء 
�ملو�د  من  طن   - و�أربعمائة  �ألفان 

�ملو��شفات  �أح���دث  وف��ق  �لغذ�ئية 
و�ل��ن��وع��ي��ات �مل��ت��ك��ام��ل��ة م���ن حيث 
حيث  و�ل�شحية  �لغذ�ئية  �لقيمة 
ي��ب��ل��غ وزن ك���ل ���ش��ل��ة غ��ذ�ئ��ي��ة 80 
ع��ل��ى مو�د  ج��ر�م��ا وحت��ت��وي  كيلو 
�لطحني  ت�شمل  متعددة  متوينية 
و�لعد�س  و�مل���ل���ح  و�ل�����ش��ك��ر  و�لأرز 
و�ل���زي���ت و�ل�������ش���اي ب��ك��م��ي��ات توفر 
�مل�شتفيدة  لالأ�شر  �لذ�تي  �لإكتفاء 

�إد�رة  ك���ام���ل. وخ��ت��م��ت  ���ش��ه��ر  مل����دة 
و�ل�شكر  ب��ال��ث��ن��اء  ب��ي��ان��ه��ا  �مل�����ش��روع 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �جل��زي��ل 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
هذه  ع���ل���ى  �هلل  ح���ف���ظ���ه  �ل�����دول�����ة 
�إىل  ت�شاف  �لتي  �لكرمية  �مل��ب��ادرة 
قائمة �ملبادر�ت �لإن�شانية �ملتدفقة 
�ل��ع��ذب خلليفة �خلر  �ل��ن��ب��ع  م��ن 

و�لعطاء و�جلود.
�لكرمية  و�مل��ب��ادرة  �لتوجيهات  �أن 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 

�لنهج  �إط����ار  ت��اأت��ي يف  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
بتقدمي  ل�شموه  و�ملتو��شل  �لثابت 

للمحتاجني  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
و�ل�����ف�����ق�����ر�ء وت�����وف�����ر م���ق���وم���ات 
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دبي العطاء تن�صئ بيئة تعليمية �صليمة يف املناطق االأكرث ت�صررا من الفي�صانات يف باك�صتان
 •• دبي-وام:

�ختتم وفد من دبي �لعطاء موؤخر� 
يف  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  م��ن  �شل�شلة 
برناجمها  وتقييم  لر�شد  باك�شتان 
�لقائم منذ عامني و�لذي ترك �أثر� 
كبر� على �لبيئة �لتعليمية يف �أربع 
�لبنجاب  م��ن حم��اف��ظ��ت��ي  م��ن��اط��ق 
و�ل�شند حيث و�شل عدد �مل�شتفيدين 
�أل��ف طفل يف مرحلة  منه �ىل،75 
�لتعليم �لأ�شا�شي يف 300 مدر�شة. 
تنفيذه  يتم  �ل��ذي  �لربنامج  ورك��ز 
درهم  م��الي��ني   6 ق���دره  با�شتثمار 
دبي  ق��ب��ل  م��ن  دولر  م��ل��ي��ون   1.6
تعليمية  بيئة  �إن�����ش��اء  على  �لعطاء 
ت�شرر�  �لأك���ر  �مل��ن��اط��ق  يف  �شليمة 
بناء  لع���ادة  �ملحافظتني  هاتني  يف 
للتعليم  �لتحتية  �لبنية  وتطوير 
جر�ء  كبر  ب�شكل  ت�شررت  و�ل��ت��ي 
باك�شتان  �شربت  �لتي  �لفي�شانات 
 1 2010. وم���ع وج���ود  ي��ول��ي��و  يف 
يف  �ملدر�شة  خ��ارج  طفل  مليون  ر5 
�لعطاء  دب��ي  جهود  كانت  باك�شتان 
حملة  ����ش���م���ن  ح���ا����ش���م���ا  ع���ن�������ش���ر� 
�حلكومة لتح�شني حالة �لتعليم يف 

و�لدعم  �لرب�مج  لتطوير  �ملتكامل 
�لكبر �لذي نتلقاه من �ملجتمعات 
�لبيئة  تعزيز  يف  �مل�شاهمة  �ملحلية 
�لتعليمية وتوفر فر�شة �حل�شول 
لالأطفال  �ل�����ش��ل��ي��م  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
و�ل�شند  �لبنجاب  �أن��ح��اء  جميع  يف 
تنت�شلهم  �أن  ميكن  بالتايل  و�ل��ت��ي 
على  وت�شاعدهم  �لفقر  ح��ال��ة  م��ن 
�حلقيقية.  �إم���ك���ان���ات���ه���م  حت��ق��ي��ق 
وفيما يتعلق باإعادة تاأهيل �ملد�ر�س 
تعمل دبي �لعطاء مع �شريكها �إد�رة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���وع���ي ل��ت��و���ش��ي��ع نطاق 
بالكامل  �مل��در���ش��ة  حت�شني  برنامج 

�لبالد مع �لرتكيز ب�شكل عام على 
توفر فر�س ح�شول �لأطفال على 
جودة  وحت�����ش��ني  �مل�����ش��ت��د�م  �لتعليم 
�لتعليم. وقال طارق �لقرق �لرئي�س 
“نحن  �ل��ع��ط��اء:  ل��دب��ي  �لتنفيذي 
�ل����ذي يحققه  ب���الأث���ر  م�������ش���رورون 
يتما�شى  �إذ  باك�شتان  يف  برناجمنا 
ب����رن����ام����ج �ل����ش���ت���ج���اب���ة �ل���ط���ارئ���ة 
�لتز�م  م���ع  ب��اك�����ش��ت��ان  ل��ف��ي�����ش��ان��ات 
برنامج  �أه��د�ف  بتحقيق  �حلكومة 
�أه���د�ف  وك��ذل��ك  للجميع  �لتعليم 
لالألفية.  �لإمنائية  �ملتحدة  �لأمم 
و��شتطعنا من خالل نهجنا �لعملي 

 - مناطق  �أرب���ع  �إىل  ث��الث  لي�شمل 
�لعليا.  و�ل�����ش��ن��د  �ل��ب��ن��ج��اب  ج��ن��وب 
ويركز �لربنامج على دعم �ملد�ر�س 
من  �ل�شعيف  �لأد�ء  ذ�ت  �ل��ع��ام��ة 
�لقطاعني  ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ات  خ���الل 
�لعام و�خلا�س للتمكن من حتويل 
بيئات  �إىل  �حل���ك���وم���ي���ة  �مل�����د�ر������س 
وذ�ت  ذ�ت��ي��ا  ومكتفية  للنمو  قابلة 
دبي  كما قدمت  تعليم جيدة.  بيئة 
�لعطاء �لدعم للمعلمني و�ملجال�س 
على  �ل��ت��دري��ب  جم��ال  يف  �ملدر�شية 
�مل����ه����ار�ت �ل���ت���ي ت�����ش��م��ل �حل����د من 
خم���اط���ر �ل����ك����و�رث �أث����ن����اء ح���الت 
�لتعلم.  ج���ودة  وم��ن��اه��ج  �ل���ط���و�رئ 
�لأط���ف���ال على  ت�شجيع  �أج���ل  وم���ن 
�إكمال تعليمهم طورت دبي �لعطاء 
ب��رن��ام��ج �لل���ت���ح���اق جم����دد� �لذي 
قدم فر�شة �أخرى لألف طفل غر 
ملتحق باملدر�شة لالإلتحاق جمدد� 
وقالت  �لأ�شا�شي.  �لتعليم  نظام  يف 
مدير  جميل  ر�ز�  ب��اي��ال  �ل��دك��ت��ورة 
�لتعليم  �إد�رة  يف  �ل���رب�م���ج  �د�رة 
�لتعليم  م��ع��ه��د  م���دي���ر  و�ل�����وع�����ي 
�آ�شيا  جنوب  ملنتدى  و�ملن�شق  �ملهني 
دولة  �شعب  �لتعليم نحيي  لتطوير 

�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ملا قدمه 
�لتعليم  ت���وف���ر  ب���ه���دف  دع����م  م���ن 
�ملناطق  يف  و�لبنني  للبنات  �ل�شليم 
�لنائية من باك�شتان. وتفتخر �إد�رة 
�لتعليم و�لوعي ب�شر�كتها �لطويلة 
مع دبي �لعطاء و�لتي متتد �إىل 5 
�أو��شر  تعزيز  �إىل  ونتطلع  �شنو�ت 
مل�شاعدة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  �ل���ت���ع���اون 
ع��دد �أك���رب م��ن �لأط��ف��ال يف جميع 
تاأثر  ��شتمر�ر  �ل��ب��الد. وم��ع  �أن��ح��اء 
�لتي ل تز�ل تعاين من  �ملجتمعات 
�لعطاء  دبي  توفر  �لفي�شان  تبعات 
�لأ�شا�شية  �مل��در���ش��ي��ة  �لإح��ت��ي��اج��ات 

�ل�شرورية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�مل���������و�د 
�ل�شليم.  �لتعليم  لتمكني  لالأطفال 
و�أن�������ش���اأت دب���ي �ل��ع��ط��اء �أي�����ش��ا 15 
�ملبكرة  �ل��ط��ف��ول��ة  لتنمية  م���رك���ز� 
يف �مل��ن��اط��ق �مل��ت�����ش��ررة و�ل��ت��ي تقدم 
من  ط���ف���ل   000.3 ل�����  �ل���ط���ع���ام 
�شنو�ت   5 و   2 بني  �لعمرية  �لفئة 
�لتدخالت  وت�����ش��م��ل  ولأم��ه��ات��ه��م. 
�لدعم �ل�شحي لالأمهات و�لأطفال 
و�لتغذية وحتفيز �لتعليم و�لرتبية 
�جليدة و�لدعم �لجتماعي �لفعال 
ملقدمي �لرعاية. وتد�ر هذه �ملر�كز 
�لأن�شطة  �لتي تقدم جمموعة من 

ل��الأط��ف��ال و�ل�����ش��ب��اب و�ل��ن�����ش��اء من 
قبل جلنة �ملجتمع �ملحلي مع متثيل 
�لربنامج  ويعتمد  ل��ل��م��ر�أة.  ك��ب��ر 
�أف�شل �ملمار�شات �لناجحة �ملعتمدة 
ل���دى دب���ي �ل��ع��ط��اء لإع�����ادة تاأهيل 
مد�ر�س �لبنات و�لتي يتم تنفيذها 
و�لوعي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �إد�رة  ق��ب��ل  م���ن 
�أ�شفرت  وق���د  �ل��ب��ن��ج��اب.  ولي����ة  يف 
�إن�شاء  عن  �لهائلة  �لإمكانات  ه��ذه 
�ملد�ر�س  يف  حم��ف��زة  تعليمية  بيئة 
�ملجتمع  �إ�����ش����ر�ك  م���ع  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملو�قف  �إيجابي يف  و�إح��د�ث تغير 

بني �ملعلمني و�أولياء �لأمور. 

وفد من زايد لالإ�صكان يطلع على جتربة الهيئة العامة للطريان املدين مبجال االإت�صالجمعية االإمارات حلقوق االإن�صان تنفذ مبادرة �صكرا لكم 
•• دبي -وام:

�لإن�����ش��ان جولة  �لإم�����ار�ت حل��ق��وق  بجمعية  و�ل��ع��م��ال  �لعمل  ن��ف��ذت جلنة 
ميد�نية لعدة مو�قع حتت �لإن�شاء يف �إمارة دبي بعنو�ن �شكر� لكم ووزعت 
خالل �جلولة عبو�ت مياة وع�شائر وعدد من �لقم�شان و �أغطية للر�أ�س 
للوقاية من �أ�شعة �ل�شم�س. وقال �شامل �ملعمري رئي�س جلنة �لعمل و�لعمال 
ت��اأت��ي يف  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  �أن ه��ذه  �لإن�����ش��ان  �لإم����ار�ت حل��ق��وق  بجمعية 
�أ�شهر �ل�شيف للوقوف على �ملمار�شات �لتي تنفذها  �إطار خطة �للجنة يف 
�ل�شركات مع عمالها وللتاأكد من تطبيق قر�ر �إيقاف �لعمل وقت �لظهرة 
�أطلقت هذه �جلولة �لن�شانية  �أن �جلمعية  خالل ��شهر �ل�شيف. و�أ�شاف 
للتخفيف عن فئة �لعمالة من عناء عملهم حتت �أ�شعة �ل�شم�س �حلارقة يف 
هذ� �لوقت من �لعام و ل�شعورهم باأن هناك موؤ�ش�شات يف �ملجتمع تقف �إىل 

جانبهم وت�شاندهم يف �أد�ء عملهم تقدير� جلهودهم يف بناء �لبنية �لتحتية 
يف �إمارة دبي. و�أو�شح �نه مت �ختيار �شعار �شكر� لكم تقدير� و�شكر� لوزر�ة 
�لعمل  �إي��ق��اف  ق��ر�ر  و�شع  يف  �ل��ق��ر�ر  �شاحبة  �حلكومية  و�جل��ه��ات  �لعمل 
لتجاوبهم مع  �لعمل  �أرب��اب  و  �ل�شركات  وتقدير� ل�شحاب  �لظهرة  وقت 
هذ� �لقر�ر وتنفيذه و�أخر� �ل�شكر مو�شول �إىل �لعمال على �أد�ء و�جبهم 
�أن  و�ك��د  �ل�شيف.  ف�شل  يف  �جل��و  ح��ر�رة  من  بالرغم  �لعمل  يف  وتفانيهم 
�يقاف �لعمل يف �لظهرة يوؤكد حر�س دولة �لإم��ار�ت على حقوق �لعمال 
�ملثالية  �لبيئة  وت��وف��ر  وم�شاكلهم  �شوؤونهم  بجميع  و�هتمام  و�شالمتهم 
لأد�ء مهامهم مبا ي�شمن حقوقهم يف ظل قانون يحرتم �جلهتني �لعامل 
و�شاحب �لعمل. وتدعو �جلمعية كل من يرى �ي خمالفات يف هذ� �ل�شاأن 
�لتو��شل مع �جلهات �ملعنية �أو مع جمعية �لإم��ار�ت حلقوق �لإن�شان عرب 

 . و�شائل �لتو��شل �ملختلفة �أو هاتفها 042844421 

•• دبي-وام:

ز�يد  �ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  يف  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ش��ال  �إد�رة  م��ن  وف���د  ز�ر 
�ملوؤ�ش�شي بالهيئة �لعامة للطر�ن �ملدين  لالإ�شكان ق�شم �لت�شال 
�ملوؤ�ش�شي  �لت�شال  جم��ال  يف  �لهيئة  جتربة  على  لالطالع  بدبي 
�إد�رة  �لب�شر مدير  �لوفد كال من ح�شني عبد�هلل  و�لإع���الم. �شم 
�لت�شال �حلكومي وعبد�هلل حممد �ل�شحي رئي�س ق�شم �لت�شال 
�ملوؤ�ش�شي  �لت�����ش��ال  ق�شم  رئي�شة  عا�شد  حممد  وهند  �لإع��الم��ي 
�ل�شيخ  برنامج  يف  �لإعالمي  �لت�شال  ق�شم  من  �ملرزوقي  وبدرية 
رئي�شة  �لبلو�شي  رقية  لقائه  خالل  �لوفد  و�طلع  لالإ�شكان.  ز�ي��د 
على  �مل��دين  للطر�ن  �لعامة  �لهيئة  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لت�شال  ق�شم 

بالهيئة  �ملوؤ�ش�شي  �لت�شال  ق�شم  يف  بها  �ملعمول  �لعمل  �إج���ر�ء�ت 
و�إد�رة  �لفعاليات  وتنظيم  �لهيئة  لأخبار  �لإعالمي  �لر�شد  و�آلية 
و�لتحرير  �ملجتمعية  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  ق��ن��و�ت 
ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  وف��د  وت��ع��رف  �ملوؤ�ش�شية.  و�لهوية  �ل�شحفي 
�آليات جتهيز وحترير �لأخبار �ل�شحفية يف �لهيئة  لالإ�شكان على 
ون�شرها عرب و�شائل �لإعالم وقنو�ت �لتو��شل �لجتماعي وتنظيم 
مع  بالتعاون  �شنوية  خطة  �شمن  �لهيئة  ترعاها  �لتي  �لفعاليات 
للطر�ن  �لعامة  �لهيئة  وت�شارك  �ملختلفة.  و�لإد�ر�ت  �لقطاعات 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جهات  �مل���ب���ادر�ت �ملجتمعية  �ل��ع��دي��د م��ن  �مل���دين يف 
وموؤ�ش�شات حكومية وخا�شة وذلك من منطلق حر�شها على تعزيز 

دور �مل�شوؤولية �ملجتمعية. 

حممد بن را�صد يلتقي جمموعة من القيادات احلكومية الليبية

هيئتا الهوية والهالل االأحمر توقعان �صراكة ا�صرتاتيجية لت�صجيع العمل اخلريي

•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي )رعاه �هلل( يف كلية دبي لالإد�رة 
�حلكومية م�شاء �م�س جمموعة من 
�لذين  �لليبية  �حلكومية  �لقياد�ت 
�لقادة  �إع���د�د  برنامج  يف  ي�شاركون 
�ل�����ذي ت��ن��ظ��م��ه ك��ل��ي��ة دب����ي ل�����الإد�رة 
�حلكومية بالإتفاق مع هيئة �شوؤون 

�ملحاربني يف ليبيا مابعد �لثورة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وح�������ش���ر 
�آل م��ك��ت��وم جانبا  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
�لإ�شرت�تيجية  ح��ول  حما�شرة  من 
وتقييمها  وم��ع��اي��ره��ا  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل�شيا�شة  ب��ن��اء  وكيفية  �مل��و���ش��وع��ي 
�حتياجات  ع��ل��ى  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
جميع �ملعنيني و�لتي �ألقاها �لدكتور 
�أمام  �شلطان  عبد�لرحمن  عبد�هلل 

�شموه و�حل�شور.
وحتدث �شموه عقب �نتهاء �ملحا�شرة 
عددها  �لبالغ  �لليبية  �لقياد�ت  �ىل 
�أك���ر م��ن ث��م��ان��ني ق��ي��ادي��ا حكوميا 
يتدربون  ق���ي���ادي   300 ب���ني  م���ن 
يف  ومتنوعة  متخ�ش�شة  دور�ت  يف 
�لكلية.. مرحبا �شموه ب�شباب ليبيا 
ع��ل��ى �ر����س دول���ة �لم�����ار�ت متمنيا 
لهم �ل�شتفادة و�لنجاح يف �لربنامج 
�ل���ت���دري���ب���ي �ل������ذي ي�������ش���ارك���ون فيه 
موؤكد� �شموه �أن مثل هذ� �لتعاون يف 

•• ابوظبي-وام:

للهوية  �لإم��������ار�ت  ه��ي��ئ��ت��ا  وق���ع���ت 
و�ل��ه��الل �لأح��م��ر م��ذك��رة �شر�كة 
لت�شجيع  ت���ه���دف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل����ع����م����ل �خل���������ري و�لإن�����������ش�����اين 
�لتطوع  ثقافة  وتعزيز  و�لتعليمي 
وتفعيل ��شتخد�مات بطاقة �لهوية 
ود�ئم  رئي�س  كم�شدر  و�عتمادها 
لبيانات �مل�شتفيدين من �خلدمات 
�لأحمر.  �ل���ه���الل  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
و�ت��ف��ق �جل��ان��ب��ان مب��وج��ب �ملذكرة 
�ل�شر�كة  وت��ف��ع��ي��ل  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
�لقائمة بينهما مبا يخدم م�شلحة 
خدمة  تطوير  يف  وي�شهم  �ل��دول��ة 
�أد�ء  �ملتعاملني من خالل حت�شني 
�ل��ع��م��ل��ي��ات وت��ب�����ش��ي��ط �لإج�������ر�ء�ت 
�لتحتية  �لبنية  م��ن  ب��ال���ش��ت��ف��ادة 

�ت�شاقا  ك��ان��و�  �أي��ن��م��ا  و�مل��ح��ت��اج��ني 
و�لنهج  �حلنيف  ديننا  تعاليم  مع 
�خلري لدولتنا �حلبيبة وقيادتها 
�لر�شيدة. و�أكد �أن �لهالل �لأحمر 
يعمل على جتذير �لعمل �لإن�شاين 
وتعزيز  ودول��ي��ا  حمليا  و�خل����ري 
كافة  مع  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ه��ي��ئ��ات 
و�خلا�شة لي�شل �لعطاء �لإن�شاين 
وم�شاعدته  �لأح�����م�����ر  ل���ل���ه���الل 
�ملتنوعة  و�لإغ�����اث�����ي�����ة  �خل����ري����ة 
من  �ل�شعيفة  �لفئات  من  للعديد 
�ل�شن  وك��ب��ار  و�ملتعففني  �ملعوزين 
�خلا�شة.  �لح���ت���ي���اج���ات  وذوي 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
�إن  �خل���وري  حممد  علي  �ملهند�س 
توقيع مذكرة �لتفاهم مع �لهالل 
�لأحمر ياأتي يف �إطار �شعي �لهيئة 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ب��ت��وف��ر  �مل���ذك���رة 
�لتقنية  و�لتطبيقات  �لإلكرتونية 
�لالزمة لقر�ءة �لبيانات �ملحفوظة 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ه��وي��ة  بطاقة  يف 
�خلا�شة  �لتحتية  �لبنية  ت��وف��ر 
مببادرة تطبيقات �لهوية �لرقمية 
للهالل  �مل���وح���دة  �ل��ه��وي��ة  و�إد�رة 
�لأحمر لأغر��س �لتحقق من هوية 
م�شد�قية  من  و�لتاأكد  �ملتعاملني 
توعية  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  بطاقاتهم 
باأهمية  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  �أف���ر�د 
�لهوية  ل��ب��ط��اق��ة  �ل�����ش��ري  �ل���رق���م 
للو�شول �إىل �أق�شى ��شتفادة ممكنة 
م��ن��ه��ا. م��ن ج��ان��ب��ه��ا ���ش��ت��ق��وم هيئة 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر مب��وج��ب مذكرة 
�لتطبيقات  با�شتحد�ث  �لتفاهم 
بنيتها  ب����ني  ل��ل��ت��ك��ام��ل  �ل����الزم����ة 
�لهوية  تطبيقات  وب���ني  �لتحتية 

بالإ�شافة  �لهوية  بطاقة  مل�شروع 
و�خل������رب�ت  �مل���ع���رف���ة  ت����ب����ادل  �إىل 
و�لد�ر�شات  �ملوؤ�ش�شية  و�ل��ت��ج��ارب 
باخت�شا�شات  �ل����ع����الق����ة  ذ�ت 
�لتفاهم  مذكرة  ووق��ع  �لطرفني. 
ك���ال م���ن ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حممد 
عتيق �لفالحي �لأمني �لعام لهيئة 
�لدكتور  و�شعادة  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل 
�مل���ه���ن���د����س ع���ل���ي حم���م���د �خل�����وري 
للهوية  �لإم���ار�ت  ع��ام هيئة  مدير 
وذل������ك يف م���ق���ر ه��ي��ئ��ة �لإم��������ار�ت 
�شعادة  ورح���ب  ب��اأب��وظ��ب��ي.  للهوية 
�لفالحي  عتيق  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
ب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع ه��ي��ئ��ة �لإم�������ار�ت 
ل��ل��ه��وي��ة م���ن �أج����ل ت��و���ش��ع��ة مظلة 
�لعمل �لإن�شاين ون�شر روح �لعطاء 
�خل����ري و�ل��ت��ط��وع��ي ب���ني �أف����ر�د 
�ل�شعفاء  مل�شاندة  �ملحلي  �ملجتمع 

وبالعمليات  �ل��دول  �لعديد من  يف 
�خلدمية  و�ل�����رب�م�����ج  �لإغ����اث����ي����ة 
�لفئات  �أج�����ل  م���ن  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي 
�لأ���ش��د �شعفا وح��اج��ة يف ع��دد من 
حت�شني  يف  ي�شهم  مبا  �لعامل  دول 
�لإن�����ش��ان��ي��ة يف جمالت  �لأو����ش���اع 
ل��ه��م. وي�شعى  �حل��ي��اة �ل�����ش��روري��ة 
�جل���ان���ب���ان مب���وج���ب �مل����ذك����رة �إىل 
بناء عالقات �شر�كة فعالة بينهما 
�ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  لتحقيق 
�مل�شرتكة تت�شمن ��شتفادة �لهالل 
�لأحمر من �خلرب�ت و�لإمكانيات 
�مل���ت���وف���رة ل�����دى ه��ي��ئ��ة �لإم��������ار�ت 
ت��ق��ن��ي��ات ونظم  ل��ل��ه��وي��ة يف جم���ال 
�ملعلومات وتعزيز �لتو��شل بينهما 
�لتي  �مل�شرتكة  �مل�شالح  لتحقيق 
وتلتزم  �لدولة.  ت�شب يف م�شلحة 
ه��ي��ئ��ة �لإم������ار�ت ل��ل��ه��وي��ة مبوجب 

�لد�ئم �إىل ترك ب�شمتها يف جمال 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية وحر�شها على 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  وت�����ش��ج��ي��ع  دع���م 
و�خل����ري �ل���ذي �أ���ش��ب��ح م��ن �أبرز 
�شمات دولة �لإم��ار�ت �قتد�ء بنهج 
�لقيادة �لر�شيدة للدولة يف ت�شجيع 
و�لإن�شاين  �خلري  �لعمل  وب�شط 
�خلوري  �لدكتور  ون��وه  و�لوطني. 
�ل���ذي ت�شطلع به  �ل��ر�ئ��د  ب��ال��دور 
جمالت  يف  �لأح��م��ر  �لهالل  هيئة 
�ل��ع��م��ل �خل����ري و�لإن�������ش���اين من 
و�لدعم  �مل�����ش��اع��دة  ت��ق��دمي  خ���الل 
للمحرومني و�ملنكوبني وتو�جدها 
�لد�ئم و�ل�شريع و�شط �ملت�شررين 
م�شيد�  ك��اف��ة  �ل���ع���امل  م��ن��اط��ق  يف 
معاناة  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ب���ج���ه���وده���ا 
�لطبيعية  �ل����ك����و�رث  م��ت�����ش��رري 
و�ملحتاجني  و�لالجئني  و�لأزم��ات 

�ل��رق��م��ي��ة لأغ���ر�����س �ل��ت��ح��ق��ق من 
�خلدمات  م��ن  �مل�شتفيدين  ه��وي��ة 
م�شد�قية  وم�����ن  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
ب��ط��اق��ة �ل��ه��وي��ة و�لع���ت���م���اد على 
رق����م �ل���ه���وي���ة ك��م��رج��ع رئ��ي�����س يف 
�لإلكرتونية  �خل����دم����ات  ت���ق���دمي 
ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن �مل�����ش��ت��ه��دف��ني من 
�لتفاقية  ت��وق��ي��ع  ح�����ش��ر  ق��ب��ل��ه��ا. 
�شعادة  �لأحمر  �لهالل  جانب  من 
نائب  �ل���ف���ه���ي���م  ي���و����ش���ف  حم���م���د 
�مل�شاندة  للخدمات  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�ملن�شوري  م��ب��ارك  ر����ش��د  و���ش��ع��ادة 
نائب �لأمني �لعام لل�شوؤون �ملحلية 
ومن جانب هيئة �لمار�ت للهوية 
�مل�������ش���م���اري م���دي���ر قطاع  م�����ش��ب��ح 
و�مل�شاندة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  �خل���دم���ات 
وعامر �ملهري مدير �إد�رة �لت�شال 

�حلكومي و�ملجتمعي. 

و�ملو�طنني  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
موؤكد� �شموه �أن مبد�أنا هو �أن ر�شا 
غايات  و�شعادتهم  ور�حتهم  �لنا�س 
�إد�ر�ك����ه����ا يف دول��ت��ن��ا ولعذر  مي��ك��ن 

لأحد يف ذلك.
وخ���ت���م ����ش���م���وه: �أن������ا م��ت��ف��ائ��ل بكم 
ومتفائل  و�ع������دة  ل��ي��ب��ي��ة  ك���ق���ي���اد�ت 
دولة  لكم  و�أق��ول  ليبيا..  مب�شتقبل 
�إخو�نكم..  ونحن  بلدكم..  �لمار�ت 
وي���دن���ا ب��ي��دك��م ل��ن��ت��م��ك��ن م���ن خلق 
و�شعبكم..  ل�شعبنا  ج��دي��دة  ف��ر���س 
�أن وظ��ي��ف��ت��ن��ا هي  د�ئ���م���ا  وت����ذك����رو� 
حتقيق �ل�شعادة و�ل�شتقر�ر ل�شعوبنا 

و�حلياة �لكرمية لأجيالنا.
ح�����ش��ر �ل���ل���ق���اء م���ع���ايل حم��م��د بن 
�شوؤون  وزي�����ر  �ل���ق���رق���اوي  ع���ب���د�هلل 
�لدكتور  وم��ع��ايل  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�أن��������ور ب����ن حم���م���د ق���رق���ا����س وزي����ر 
رئي�س  �خل��ارج��ي��ة  لل�شوؤون  �ل��دول��ة 
جم��ل�����س �أم���ن���اء ك��ل��ي��ة دب���ي ل�����الإد�رة 
�حل��ك��وم��ي��ة و����ش���ع���ادة حم��م��د علي 
و�شعادة  �إع��م��ار  �شركة  رئي�س  �لعبار 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة 
و�شعادة �لدكتور علي بن �شباع �ملري 
و�شعادة  للكلية  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�أحمد بن بيات و�شعادة طارق هالل 
�لكلية  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو�  ل��وت��اه 
و�شعادة �لدكتور عارف علي �لناي�س 
وعدد  �لدولة  ل��دى  �لليبي  �ل�شفر 

من �مل�شوؤولني يف �لكلية.

�لرب�مج �لتدريبية بني �أبناء �لوطن 
�لعربي ودول��ة �لم��ار�ت �إمن��ا ت�شكل 
فر�شة )ليتعلمو� منا ونتعلم منهم( 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  و�أن 
ب��ع�����س �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة لت��ف��ي��د يف 
�لور�ء  �ىل  �لأم��ة  ع��ودة  �شوى  �شيء 
تختار  �أن  �ل��ع��رب��ي��ة  �شعوبنا  وع��ل��ى 
�أج����ل حت��ق��ي��ق تنمية  �ل���ت���ع���اون م���ن 
لالأجيال  م�شتقبل  وب��ن��اء  حقيقية 
�لقادمة جمدد� �شموه �لتاأكيد على 
�لتنموية  �لم���ار�ت  دول��ة  �أن جتربة 
مفتوحة  )و�أبو�بنا  للجميع  متاحة 
و�ل�شديقة(  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  ل��ل�����ش��ع��وب 
�إل  ت�����ش��م��ر  ول  لت����ري����د  ودول���ت���ن���ا 
�خلر و�ل�شتقر�ر للدول و�ل�شعوب 

�لعربية �ل�شقيقة.
رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ودع���ا 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
حاكم دبي �لقياد�ت �لليبية �مل�شاركة 
بالدهم  �ىل  �ل���ع���ودة  �ل��ربن��ام��ج  يف 
قيادتهم  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  روؤي�����ة  ول��دي��ه��م 
لفرق �لعمل كل يف موقعه.. م�شر� 
�شموه �ىل �أن �لقائد هو من لي�شع 
�حلو�جز بينه و�ملتعاملني معه �شو�ء 
�لعاديني  �لنا�س  �أو  �لعمل  فرق  من 
�أب��ن��اء �شعبه و�ل��ق��ائ��د ه��و �لذي  م��ن 
وي�شع  وي�شجعه  عمله  فريق  يلهم 

ون�شعها  ب��ه��ا  نعتز  �ل��ت��ي  �ل��ن��اج��ح��ة 
�لعربية  و�ل�شعوب  �ل��دول  يف خدمة 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة وي���وؤك���د ���ش��م��وه �ن����ه �أول 
هذ�  مثل  �أ�ش�س  برت�شيخ  ن��ادى  م��ن 
و�خلرب�ت  �مل��ع��ارف  وت��ب��ادل  �لتعاون 
و�ل�شتفادة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����دول  ب���ني 
�ملوجودة  �ل���ط���اق���ات  م���ن  �مل��ت��ب��ادل��ة 
لدى كل دولة لأنه �لطريق �لأ�شرع 
يف  �شريعة  ونه�شة  ت��ق��دم  لتحقيق 

وطننا �لعربي �لكبر.
و�أ�شار �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
دولتنا  �أن  �ىل  مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن 
بالظروف  �إن�شائها  ب��د�ي��ة  يف  م��رت 
�ملوؤ�ش�شات  ب���ن���اء  ح��ي��ث  م���ن  ذ�ت���ه���ا 
وتفعيل  وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا  �حل���ك���وم���ي���ة 
خدماتها ودورها يف �ملجتمع ود�خليا 
وعلى �مل�شتوى �خلارجي وهذ� تطلب 
منا �أول وقبل كل �شىء �لرتكيز على 
و�إع���د�ده  ق��در�ت��ه  وتطوير  �لن�شان 
للمرحلة  جاهز�  يكون  كي  وتاأهيله 
�لدولة  موؤ�ش�شات  لبناء  �لتاأ�شي�شية 

وهكذ� جنحنا يف دولة �لمار�ت.
�أن  على  نركز  نحن  �شموه:  و��شاف 
�ملو�طن هو حمور �لعمل �حلكومي 
�حلكومية  �ل�������ش���ي���ا����ش���ات  وحم�������ور 
دوما  ون���وج���ه  و�ل���ق���و�ن���ني  جميعها 
ك��ق��ي��ادة ب��از�ل��ة ك��اف��ة �حل��و�ج��ز بني 

�لتحديات  �لتحديات لأن  ومو�جهة 
ه����ذه �حلياة  ت��و�ج��ه��ن��ا يف  ي����وم  ك���ل 
خا�شة �أهل �جلزيرة �لعربية �لذين 
�شح  ج��ر�ء  بد�يات حياتهم  عانو� يف 
�ملياه و�ملو�رد �لطبيعية وغرها من 

مقومات �حلياة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أو�����ش����ح 
حم���م���د ب����ن ر������ش����د �ل م���ك���ت���وم يف 
معر�س حديثه �ىل �لقياد�ت �لليبية 
�لتعاون  م���ن  �ن���ه لب���د  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملعرفة  وتبادل  �ملتبادلة  و�ل�شتفادة 

كي  و�ل�شليمة  �لو��شحة  �لروؤية  له 
ي�����ش��ر ع��ل��ي��ه��ا وي��ن��ف��ذه��ا مب���ا يعود 

باخلر على �لوطن و�شعبه.
دولة  يف  تعلمنا  لقد  ���ش��م��وه:  وق���ال 
�إخو�ننا  �لم��ار�ت من جتاربنا ومن 
�لذين �شبقونا وكل يوم نتعلم �شيئا 
م���ي���د�ن جديد  ون���ب���دع يف  ج���دي���د� 
منا  تتعلمو�  كي  �إخ��و�ين  هنا  و�أنتم 
بوجودكم  �شعيد  و�أن��ا  منكم  ونتعلم 
على  لكم  جيدة  خطوة  وه��ذه  معنا 
�ملعرفة  و�ك��ت�����ش��اب  �ل��ت��ع��ل��م  ط���ري���ق 

و�خل������رب�ت ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ك��ع��رب كي 
�لعليا  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����ش��ال��ح  ن��ح��ق��ق 
طريق  �شلوك  و�أن  و�بنائنا  ل�شعوبنا 
ليفيد  و�ل����ن����ز�ع����ات  �ل�������ش���ر�ع���ات 
�لتاريخ  و�شيذكر  ���ش��ىء  يف  �شعوبنا 
���ش��م��وه ع��ن �شعادته  و�أع�����رب  ذل����ك. 
ب��وج��ود ه���ذه �مل��ج��م��وع��ة م��ن �شباب 
�لم����ار�ت  دول���ة  يف  �ل�شقيقة  ليبيا 
و�لتي جاءت لالإطالع على جتربتنا 
�حلكومية  و�لإد�رة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف 
�لتجربة  ه�����ذه  م����ن  و�ل�����ش����ت����ف����ادة 
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الإمارات تتبواأ مكانة مرموقة بني اأف�سل الدول الع�سرية املتقدمة يف العامل 

خليفة.. قيادة تاريخية تتميز بنهج متفرد يف احلكم وعطاء �صخي يف العمل الوطني
اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
واأخيه  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
واإخوانهما  اهلل  رعــاه  دبــي  حاكم  الـــوزراء 

الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 
لــالحتــاد حــكــام الإمـــــارات والــفــريــق اأول 
ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

امل�سلحة واإخوانه اأولياء العهود. 

•• ابوظبي-وام:

تتعاىل �سروح املنجزات الوطنية النوعية 
الإمــــارات  ـــة  دول حتققها  الــتــي  ال�ساملة 
وعلى  املجالت  جمع  يف  املتحدة  العربية 
احلكيمة  القيادة  ظل  يف  امل�ستويات  كافة 

�لدول  �أف�شل  بني  مرموقة  مكانة  �ليوم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  وتتبو�أ 
�لع�شرية �ملتقدمة يف �لعامل مبا حققته من طفر�ت تنموية وتقدم علمي وتقني 
يف  قوي  و�شيا�شي  دبلوما�شي  وبح�شور  �ل�شامخ  �حتادها  قيام  من  عقود  �أربعة  يف 
قار�ت  يف  �ل���دول  جميع  م��ع  تو��شلها  خ��الل  م��ن  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �ل�شاحات 
وثقافية  و�شناعية  وجت��اري��ة  و�قت�شادية  �شيا�شية  �شر�كات  و�إق��ام��ة  كافة  �لعامل 
يف  �ملرموق  �لريادي  ومركزها  ح�شورها  من  عزز  مما  و�شحية  وتربوية  وعلمية 
�آل نهيان طيب �هلل  �لعامل. لقد �أجنز �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ثر�ه بحنكة وحكمة و�شرب و�قتد�ر وعطاء �شخي مرحلة �لتاأ�شي�س بكل حتدياتها 
و�نتقل بدولة �لإمار�ت من �ل�شفر �إىل ع�شر �لتقدم وو�شعها يف زمن قيا�شي بكل 
�لعامل.  بالبنان يف  �إليها  ي�شار  �لتي  �ملتقدمة  �ل��دول  �لدولية يف م�شاف  �ملقايي�س 
�لدولة حفظه  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  و�أك��د ذلك �شاحب 
�هلل يف خطابه يف �ليوم �لوطني �لثالث و�لثالثني يف �لأول من دي�شمرب 2004 
بقوله.. �إن ما و�شلت �إليه بالدنا من مكانة ورفعة وعزة وما تنعم به من طماأنينة 
ورخاء هو ثمرة م�شرة طويلة من �جلهد و�ملثابرة و�لعمل �ل�شاق �لدوؤوب قادها 
�إذ �شخر كل ثرو�ت �لبالد ونذر حياته لبناء  فقيدنا �لكبر بحكمة وحلم و�شرب 
�لوطن وتقدمه وتوفر �حلياة �لكرمية للمو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لدولة 
حتى �أ�شبحنا على ما نحن عليه �ليوم . وقال �شموه.. لقد تر�شخت دعائم �حتادنا 
ب��ارزة على  �ملتحدة و�حلمد هلل عالمة  �لعربية  و�أ�شبحت دولة �لم��ار�ت  �ل�شامخ 
تقدم �لدول 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 وهو �لأول بعد توليه مقاليد �حلكم يف �لبالد 
و�لرفاهية..  �لعزة  من  �ملزيد  لتحقيق  و�ملو�طن  �لوطن  خدمة  يف  بتفان  بالعمل 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  نه�شتنا  وباين  لقائد م�شرتنا  �لعهد  �إننا جندد  �شموه..  وقال 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان تغمده �هلل بو��شع رحمته ومغفرته مبو��شلة �لعمل فى 
كل �مليادين من �أجل �ملحافظة على مكا�شبنا �لوطنية وحتقيق �ملزيد من �لجناز�ت 
عهدناكم  كما  جميعا  �إليكم  ونتطلع  �مل��و�ط��ن  و�شعادة  �ل��وط��ن  تقدم  طريق  على 
دوما قوة فاعلة يف �مل�شاركة يف جمالت �لعمل �لوطني وبذل جهودكم و�لت�شحية 
بالغايل و�لنفي�س لالنطالق �إىل مرحلة جديدة من �لبناء و�لعمل �لوطني لتعزيز 
م�شرتنا �لحتادية وحتقيق �ملزيد من �لعزة و�لزدهار للوطن و�مل�شتقبل �مل�شرق 

لأجيالنا �ملتعاقبة . 

قيادة تاريخية 
�لتاريخية  �لقياد�ت  من  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ويعد 
خدمة  يف  �لوطني  �لعمل  من  عاما   45 م��دى  على  و�لبذل  بالعطاء  لها  �مل�شهود 
�أن �شارك وهو يف �شباه �إىل جانب و�ل��ده �ملغفور له �ل�شيخ  �لوطن و�ملو�طن منذ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان يف مرحلة �لتاأ�شي�س لبناء نه�شة �لوطن ومو�كبة م�شرة 
�مل�شوؤولية �لوطنية كافة  �لتقدم يف �لعامل و�أجنز بهمة وكفاءة ودرجة عالية من 
�ملهام �لتي �أوكلت �إليه يف خمتلف �ملنا�شب �لرئي�شية �لتي �شغلها خالل مر�حل بناء 
نه�شة �إمارة �أبوظبي ومن ثم دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة حيث ترك ب�شمات 
و��شحة للمنجز�ت �لتي حتققت و�لتي �أ�شبحت متثل �ليوم �شو�هد ومعامل بارزة 
�آل  لتقدم �لإم��ار�ت و�زدهارها. كما �متلك �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
نهيان جتربة تاريخية ثرية وخربة و��شعة �كت�شبها من معاي�شته ومالزمته عن 
مبا  فت�شرب  �لوطني  �لعمل  مر�حل  خمتلف  خالل  �لدولة  موؤ�ش�س  لو�لده  قرب 
�شموه  �أكد  �لقائد من حنكة حكمة يف مبا�شرة م�شوؤوليات �حلكم حيث  به  يتمتع 
يف حديث �شحفي يف �لعام 1990.. كان و�لدي �ملعلم �لذي �أتتلمذ على يديه كل 
يوم و�أتر�شم خطاه و�أ�شر على دربه و��شتلهم منه �لر�شد و�لقيم �لأ�شيلة و�لتذرع 
بال�شرب و�حللم و�لتاأين يف كل �لأمور .  و�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف قيادته ملقاليد �حلكم نهجا ي�شتند على 
��شرت�تيجيات حمددة �لغايات و�لأهد�ف و�ملقا�شد وعلى منهجية علمية وخطط 
موؤ�ش�شة مربجمة وعطاء �شخي يف �لعمل �لوطني لإعالء �شروح �لإجناز�ت �لهائلة 
�لتي حتققت يف مرحلة �لتاأ�شي�س.. و�أطلق �شموه يف خطابه يف �لعيد �لوطني �لر�بع 
و�لثالثني يف �لأول من دي�شمرب 2005 برنامج �لتمكني �ل�شيا�شي و�لقت�شادي 
بفتح  �ل�شيا�شي  �لتمكني  مرحلة  �شموه  وح��دد  و�لثقايف..  و�لعلمي  و�لجتماعي 
باإعالن  �ملو�طنات  وبناته  �ملو�طنني  لأبنائه  �ل�شعبية  �مل�شاركة  �أمام  كافة  �ملجالت 
ومر�شدة  م�شاندة  �شلطة  ليكون  ومتكينه  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  دور  تفعيل 
ود�عمة لل�شلطة �لتنفيذية وليكون �أكرب قدرة وفاعلية و�لت�شاقا بق�شايا �لوطن 
وهموم �ملو�طن لترت�شخ قيم �مل�شاركة �حلقة ونهج �ل�شورى من خالل م�شار متدرج 
هذه  �إجن��از  بالفعل  ومت  �أع�شائه.  ن�شف  �نتخاب  عرب  دوره  بتفعيل  يبد�أ  منظم 
�ملجل�س  �أع�شاء  لن�شف  مبا�شرة  حرة  �نتخابات  باإجر�ء  بنجاح  �لتاريخية  �ملرحلة 
للمر�أة  فاعلة  مب�شاركة   2011 و�ل��ع��ام   2006 �ل��ع��ام  يف  متتاليتني  دورت���ني  يف 
�ل�شمو  و�أك���د �شاحب  دورة.  ك��ل  و�ح���دة يف  ف��وز مر�شحة  ع��ن  �أ�شفرت  م��رة-  لأول 
��شتقباله معايل  �لدولة حفظه �هلل لدى  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن 
�أع�شائه  وع��دد� من  �ملنتخب  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �ملر  �أحمد  حممد 
�لفاعلة  للم�شاركة  ودعمه  �ملجل�س  دور  تعزيز  2012 حر�شه على  يناير   17 يف 
�ل�شورى  نهج  وتر�شيخ  و�ملوؤ�ش�شات  �لقانون  دولة  وبناء  �لوطني  �لعمل  تطوير  يف 
مبا يتما�شى وير�عي خ�شو�شية عاد�ت وتقاليد �شعب �لإم��ار�ت وتر�ثه ومكونات 
ن�شيجه �لجتماعي و�لثقايف. كما حدد �شموه �أهد�ف مرحلة �لتمكني يف �ملجالت 
مبادئ  تكري�س  غايتها  جديدة  مرحلة  م�شارف  على  �ليوم  �إننا  قائال..  �لأخ��رى 
�شيادة �لقانون وقيم �مل�شاءلة و�ل�شفافية وتكافوؤ �لفر�س وحتقيقا لهذ� فاإن �ملرحلة 
�جلديدة تتطلب �إعادة بناء و�إعادة ترتيب و�إعادة تاأهيل للنظم و�لهياكل �حلكومية 
�لقائمة من حيث بنيتها ووظيفتها.. وقال �شموه.. ولقد �شرعنا بالفعل يف �لتهيئة 
ملرحلة �لتمكني ب�شن �لت�شريعات و�تخاذ �لإجر�ء�ت �ملنظمة ملا هو قائم من �لدو�ئر 
و�ملوؤ�ش�شات و�لأن�شطة و�لعالقات ب�شبط �ملرتهل منها وتقومي �ملعوج ودفع �لباطل 
�لإنتاج  �ملعوق و�لتحرر من عبء ما �نقطع منه �لرجاء وحت�شني  و�لتخل�س من 
و�خلدمات وتوجيه �جلهد دعما وتطوير� وحتفيز� للموؤ�ش�شات و�لهياكل و�لأن�شطة 
�لقرن �حلادي  �آف��اق  و�ع نحو  �ملوؤهلة لنطالق  تهيئة للظروف  �لو�عدة  و�لكو�در 
و�لإعالمية  و�لثقافية  و�لدينية  �ل�شيا�شية  �ملوؤ�ش�شات  �شموه  د�عيا  و�لع�شرين.. 
قيم  غر�س  يف  م�شوؤولياتها  تتحمل  �أن  �إىل  �مل��دين  �ملجتمع  ومنظمات  و�لتعليمية 
و�ليدوي  �ملهني  بالعمل  �ملرتبطة  �ل�شلبية  �لنظرة  وتغير  �ملجتمع  د�خ��ل  �لعمل 
�إن�شانية ح�شارية ودينية.  و�لتاأكيد على مفهوم �لعمل باعتباره م�شوؤولية وقيمة 
�أنه  �إىل  �أهمية دور �لقطاع �خلا�س يف �لتنمية و�لنه�شة م�شر�  و�أكد �شموه على 
ي�شتحوذ على 43 يف �ملائة من �ل�شتثمار�ت �ملنفذة يف �لدولة وخا�شة يف �ل�شناعات 
�لتحويلية و�لتجارة و�لعقار�ت وغرها.. وقال �شموه .. �إننا ننظر للقطاع �خلا�س 
ك�شريك �أ�شا�شي للدولة يف خططها للنهو�س باملجتمع و�لرتقاء بحياة �ملو�طنني 
خمتلف  على  �لعاملية  �ل��ت��ط��ور�ت  تطرحها  �ل��ت��ي  �جل��دي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  وم��و�ج��ه��ة 
�لأ�شعدة.. و�شت�شتمر �لدولة يف �شيا�شتها �مل�شجعة لهذ� �لقطاع ليتمكن من �إن�شاء 
�مل�شروعات �لقادرة على توفر �ملزيد من فر�س �لعمل ودفع عجلة �لإنتاج وزيادة 
�إنتاج  ميكن  �لتي  �ل�شتهالكية  �ل�شلع  خا�شة  �ل���و�رد�ت  من  و�لإق���الل  �ل�شادر�ت 
�عتبار  على  �ل���وزر�ء  وجمل�س  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  و�أجمع  حمليا.  مثيالتها 
�شاملة وخطة وطنية  ��شرت�تيجية  �حتو�ه من مالمح ومعامل  هذ� �خلطاب مبا 
متكاملة ووثيقة عمل للمرحلة �ملقبلة. - ��شرت�تيجية �مل�شتقبل.. و�أطلق �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل يف قيادته للم�شرة �لحتادية 
يف �لعام 2007 ��شرت�تيجية �مل�شتقبل  ومبادرة �لهوية �لوطنية.. وقال �شموه يف 
�إن   ..2007 �ل�شاد�س و�لثالثني يف �لأول من دي�شمرب  �ليوم �لوطني  خطابه يف 
�ملمار�شة  وتعميق  �ل�شيا�شي  �لتمكني  طريق  يف  هاما  منعطفا  �شهد  �ملن�شرم  �لعام 
�لدميقر�طية بانعقاد �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف ف�شله �لت�شريعي �لر�بع ع�شر 
فكان ن�شف �أع�شائه من �لعنا�شر �ملنتخبة فيما تبو�أت �ملر�أة �أكر من 22 يف �ملائة 
من مقاعده مبا �أ�شفى على �لتجربة ثر�ء وحيوية وما زلنا على عهدنا قبل عامني 
�أن ن�شل بالتجربة �لدميقر�طية �إىل مقا�شدها بتو�شيع نطاق �مل�شاركة وتعزيز دور 

و�شمانا ملزيد من �لإجناز�ت وتعظيما لآمالنا و�آمال �لأجيال �لقادمة من بعدنا يف 
عي�س كرمي وحياة م�شتقرة �آمنة . 

وق��ال.. عندما  �لوطنية  �لهوية  تعزيز  �لعمل على  �ل�شتمر�ر يف  �إىل  �شموه  ودع��ا 
دعونا يف �لعام �ملا�شي �إىل جعل عام 2008 عاما للهوية �لوطنية مل نهدف �إىل 
ربط هويتنا �لوطنية بجدول زمني لأن �لهوية لي�شت �شعار� ملرحلة بل هي �إطار 
�لثقايف و�حل�شاري بو�شلة توجه تفاعلنا مع حميطنا  جامع يكون فيه موروثنا 
وحتدد �لجتاه �لذي يحفظ لنا خ�شو�شيتنا ومقومات �شخ�شيتنا.. لقد كان هدفنا 
مكونات  تنمية  على  ت�شاعد  �لتي  و�لآليات  �لو�شائل  �ملبادر�ت وحتديد  هو حتفيز 
هويتنا بال�شكل �لذي يحميها من �لعبث ويح�شنها من �لت�شويه و�شول �إىل توفر 
�لطماأنينة �لتي ين�شدها �ملو�طنون لأنف�شهم ويرجونها لأبنائهم من بعدهم . ودعا 
�شموه يف هذ� �خل�شو�س �إىل تنمية �لقدرة �لوطنية وزيادة ح�شورها يف خمتلف 
�لعمل  يتطلب  ذلك  �إن  �شموه..  وقال  و�لقت�شادية  �لجتماعية  و�ملفا�شل  �ملو�قع 
ن�شيج  يهدد  ما  لكل  و�لت�شدي  و��شحة  بر�مج  و�عتماد  ت�شريعي  �إط��ار  على و�شع 
�ملجتمع يف عقيدته ولغته وموروثه �لجتماعي و�لثقايف . - �ملقا�شد و�لغايات يف 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  وتعهد �شاحب  �لتمكني..  م�شرة 
�إخو�نه  تزكية  �إجماع  على  فيها  حظي  �لتي  �لثانية  وليته  يف  �هلل  حفظه  �لدولة 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد وتاأكيدهم على ثقتهم �ملطلقة يف قيادته �حلكيمة 
للم�شرة �لحتادية وولء �أبناء �لوطن وحبهم �ل�شادق له وتالحمهم و�لتفافهم 
حول زعامته تعهد بتنفيذ ��شرت�تيجيات جديدة طموحة لتعزيز بر�مج �لتمكني 
�ل�شيا�شي و�لقت�شادي و�لجتماعي و�لثقايف �لذي كان �شموه قد �أطلقها يف وليته 
�لأوىل. و�أعلن �شموه يف خطابه يف �ليوم �لوطني �لثامن و�لثالثني يف �لأول من 
دي�شمرب 2009 بر�مج عمل وروؤى جديدة ملرحلة �لعمل �لوطني �ملقبلة تقوم على 
توظيف كامل �لقدر�ت �لوطنية وتفعيل �شيا�شة �لتوطني و�لإحالل و�ل�شتمر�ر يف 
تطوير �لبنية �لتحتية يف �ملناطق �لأقل منو� و�لرتقاء باخلدمات فيها و�ل�شتمر�ر 
�ل�شيا�شات  و�إ����ش���الح  �ل��وط��ن��ي  ل��الق��ت�����ش��اد  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
و�لتدريب  �لتعليم  �شيا�شات  ورب��ط  �لعمل  �شوق  حتكم  �لتي  و�ملالية  �لقت�شادية 
ب�شوق �لعمل وتعزيز �لتالحم �ملجتمعي مبا ير�شخ قيم �لتما�شك �لأ�شري و�لتكافل 
�لجتماعي و�ل�شر�كة �ملجتمعية و�إعادة �إحياء �لدور �ملحوري لالأ�شرة ومتكينها يف 
�لتن�شئة و�لتوعية و�ل�شبط و�لرقابة حمدد� �شموه ب�شكل قاطع مقا�شد وغايات 
�شنو�ت على  �ليوم وبعد م�شي خم�س  �إننا  �ملقبلة بقوله..  �لوطني  �لعمل  مرحلة 
وتطوير  �ل�شرت�تيجيات  �إط��الق  بان  يقني  على  �لدولة  رئا�شة  م�شوؤولية  تولينا 
�أولويتها  على  �جلامعات  وتاأ�شي�س  �لطرقات  وتعبيد  �مل�شانع  و�إن�شاء  �لت�شريعات 
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 �إطالق �لطاقة �لب�شرية �ملو�طنة وتوجيهها 
نحو �آفاق �لتميز و�لإبد�ع و�ملناف�شة . و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف كلمته يف �ليوم �لوطني �لتا�شع و�لثالثني 
�إن وطننا يف رخ��اء وق��وة و�أم��ن  وح��دد حزمة من   2010 يف �لأول من دي�شمرب 
�لأهد�ف و�ملقا�شد �لتي تعمل �لدولة على �إجنازها يف �إطار م�شروع �لنه�شة : يف 
مرحلة �لعمل �لوطني �ملقبلة.. وقال �شموه.. �إننا ما�شون على �أ�شا�س من �أف�شل 
حر  لقت�شاد  موؤ�ش�شني  و�لقانونية  �ملوؤ�ش�شية  و�أطرها  �لدولة  بناء  يف  �ملمار�شات 
قوي متنوع وبنية حتتية متطورة وتنمية �جتماعية م�شتد�مة وتتحرك موؤ�ش�شاتنا 
�أر�س  وبناء لالإن�شان على  �لوطنية  للهوية  �لثقافية و�لجتماعية يف ثقة تعزيز� 
�لدول  نه�شة  �أ�شا�س  وهو  ل��الأمم  �حلقيقية  �ل��روة  هو  فالإن�شان  �لعزيز  �لوطن 
�لأجيال  لكل  ونرب��شا  هاديا  �شتظل  ومبادئه  �لحت��اد  قيم  �إن  �شموه..  م��وؤك��د�   ..

وم�شروعا لنه�شة وطنية م�شتد�مة و�شر�كة فاعلة بني �لوطن ومو�طنيه .
ومن  �ملرحلة  ه��ذه  يف  حتقيقها  �إىل  �ل��دول��ة  ت�شعى  �لتي  �لغايات  �شموه  ح��دد  كما 
�لحتاد  وتعزيز  �لإم����ار�ت  د�شتور  عليها  ن�س  �لتي  بالثو�بت  �لل��ت��ز�م  �أه��م��ه��ا... 
وفق  �حلياة  نوعية  وحت�شني  �لجتماعية  �لتنمية  وحتقيق  و�لت�شامن  و�لوحدة 
�لالئق  و�مل�شكن  �جليد  �لتعليم  توفر  غايتها  وم�شتد�مة  �شاملة  وطنية  روؤي���ة 
جلميع  �جتماعي  رف��اه  نظام  وت��وف��ر  �ل�شحية  �لعناية  م��ن  �لعالية  و�مل�شتويات 
�ملو�طنني و�لرتقاء باخلدمات �حلكومية �لعامة وتنفيذ بر�مج لتطوير �لقت�شاد 
�لت�شريعات  وحتديث  غايته  و�لتناف�شية  منهجا  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  باتخاذ 
وحتقيق  �خلا�س  �لقطاع  م�شاركة  وتو�شيع  �لتوطني  ودع��م  �لعمل  �شوق  وتنظيم 
�ملر�أة  ومتكني  و�لتنفيذ  �لتخطيط  يف  وحملي  �حت���ادي  ه��و  م��ا  ك��ل  ب��ني  �لتكامل 
و�لهتمام  و�لق�شر  �مل�شنني  ورع��اي��ة  �ل�شباب  ودع��م  و�لطفولة  �لأم��وم��ة  وحماية 
يف  �ل��ت��و�زن  يحقق  مب��ا  �لنائية  باملناطق  و�لنهو�س  �خلا�شة  �لحتياجات  ب��ذوي 
و�لتاأ�شي�س حلياة ثقافية  �لدولة  �لقت�شادية و�لجتماعية على م�شتوى  �لتنمية 
جمتمعية غنية ت�شاوي بني �ملو�طنني يف �حلق و�لو�جب وتتيح لهم فر�س �مل�شاركة 
�لدولة.  بالتقاليد وقو�نني  �لتز�م كامل  �لقر�ر�ت مع  و�تخاذ  �ل�شيا�شات  يف �شنع 
�شرورة  على  �خل�شو�س  هذ�  يف  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  و�شدد 
و�أمانة  �لعمل م�شوؤولية  �إتقان  �إن  �شموه..  �لعمل وتقدثي�شه وقال  تكري�س ثقافة 
به يتحقق �لتميز ونو�جه �لتحديات ونت�شدى للم�شكالت ونحدث �لتغير وندرك 
بتقدي�س  و�إمن���ا  �شدفة  تبنى  ل  و�حل�����ش��ار�ت  فو�شى  تعي�س  ل  ف���الأمم  �مل�شتقبل 
و�إنتاج  و�لتطوير  �لبحث  جم��الت  يف  وتعزيزها  �لوطنية  �ل��ق��در�ت  وبناء  �لعمل 
�ملعرفة ون�شرها وتوظيفها .. م�شيفا �شموه .. �إن تكري�س ثقافة �لعمل و�أخالقياته 
و�حل�س على �إجادته و�إتقانه لن تكون دون تعميق قيم �ملو�طنة و�لنتماء للوطن 
فهي  ثقافتها  و�شون  كيانها  على  و�حلفاظ  ومتكينها  �لأ�شرة  �شاأن  من  و�لإع��الء 
وين�شاأ  �لفا�شلة  �لقيم  تبنى  بها  �لأخ��الق  وم�شدر  �لدولة  و�أ�شا�س  �ملجتمع  ن��و�ة 
�ملو�طن �ل�شالح . - م�شروع �لع�شرية �لحتادية �خلام�شة.. و�أطلق �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف كلمته يف �ليوم �لوطني 
�خلام�شة  �لحت��ادي��ة  �لع�شرية  م�شروع   2011 دي�شمرب  م��ن  �لأول  يف  �لأرب��ع��ني 
�ليوم  �لذي نحتفل بذكر�ه  �إن �لحتاد  �ملو�طن موؤكد� �شموه..  ويتمثل يف متكني 
 . م�شتمر  عمل  وبرنامج  نه�شة  م�شروع  وه��و  وجماعية  �جتماعية  م�شوؤولية  هو 
وقال �شموه.. �إن �حلفاظ على روح �لحتاد يتمثل يف متكني �ملو�طن وهو �لأولوية 
�لوطنية �لق�شوى و�لروؤية �مل�شتقبلية �ملوجهة جلميع �لإ�شرت�تيجيات و�ل�شيا�شات 
�لتي �شتعتمدها �لدولة يف قطاعاتها كافة خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �لقادمة فتمكني 
�ملو�طن هو م�شروعنا للع�شرية �لحتادية �خلام�شة م�شروع نوؤ�ش�س به لنطالقة 
وطنية �أكرب قوة وثقة م�شروع مرتكز�ته �إن�شان فاعل معتز بهويته و�أ�شرة متما�شكة 
م�شتقرة وجمتمع حيوي متالحم ي�شوده �لأمن و�لعدل يعلي قيم �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 
لأ�شو�ت  ت�شغي  �أن  �إىل  �لقياد�ت  كلمته  يف  �شموه  ووج��ه   . متميزة  عاملية  ومكانة 
�لنا�س وتاأخذها يف �لعتبار و�حلكومات �إىل �أن تهتم مبا يحقق �لتو��شل �لفعال 
�أبناء  يقوده  بثقة نحو عقد  نتقدم  �إننا  �ل�شدد..  �شموه يف هذ�  وق��ال  �ملو�طن  مع 
�لنا�س خذوها يف  �أ�شو�ت  �إىل  �أ�شغو�   : كافة هي  للقياد�ت  �لوطن وكلمتي  وبنات 
�لعتبار و�أنتم تخططون وت�شعون �لأهد�ف وتتخذون �لقر�ر�ت ففي عامل تتنوع 
فيه و�شائل �لت�شال �جلماهري و�أدو�ت �لتو��شل �لجتماعي �أ�شبح من �ل�شرورة 
�أن تهتم �حلكومات مبا يحقق �لتو��شل �لفعال مع �ملو�طن يف كل مكان و�ل�شتماع 
�لنتباه  منا  تتطلب  �لتي  لتطلعاته  و�ل�شتجابة  توجهاته  على  و�لتعرف  ل�شوته 
�أن تو�شيع �مل�شاركة �ل�شعبية توجه وطني  وت�شتحق �ل�شتماع.. موؤكد� �شموه على 
تدرجا  تطويره  يف  و�شنم�شي  �لإر�دة  بكامل  �تخذناه  عنه  رج��وع  ل  وخيار  ثابت 
�أبناء �شعبنا يف وطن يت�شاركون يف خدمته وتطوير  بعزم وثبات تلبية لطموحات 
جمتمعه . كما �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل على هذ� �لتوجه و�لروؤية يف م�شروع �لع�شرية �لحتادية �خلام�شة يف 
كلمته �لتي �ألقاها نيابة عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�فتتاح دور �لنعقاد  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل يف  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
يف  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  ع�شر  �خل��ام�����س  �لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �ل��ث��اين 
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�ملجل�س �لوطني ك�شلطة ت�شريعية ورقابية . 
ودعا �شموه �إىل ��شتثمار كافة �لطاقات �لوطنية مبا يف ذلك طاقات �ملر�أة �لإمار�تية 
�لتي  و�مل��و�ق��ع  �شغلتها  �لتي  �ملنا�شب  كل  يف  جناحا  �أثبتت  �إنها  �شموه..  ق��ال  �لتي 
�حتلتها . وحدد �شموه مقا�شد و�أهد�ف ��شرت�تيجية �مل�شتقبل �لتي �أطلقها يف ذلك 
�لعام وقال �شموه.. �إننا ننطلق باإر�دة قوية وخطى و�ثقة ح�شد� للمو�رد و�لطاقات 
��شتجابة ل�شتحقاقات مرحلة حددنا معاملها يف مثل هذ� �ليوم قبل عامني وتبنتها 
�شاملة تنطلق  �إ�شرت�تيجية حكومية  �إىل  �حلكومة وثيقة عمل وطني وترجمتها 
من روؤى و��شحة و�أهد�ف و�قعية تاأ�شي�شا ملرحلة جديدة 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 �أطرها �لت�شريعية و�لقانونية 
موؤكد�   .. �خل��دم��ات  مب�شتوى  و�لرت��ق��اء  �لب�شرية  �ل��ق��در�ت  وتنمية  و�لتنظيمية 
�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�أمو�ل و�إمنا بالقدرة على �للتز�م 
مبوجهاتها وجت�شيد مبادئها وتعظيم �لثقة يف �لعن�شر �ملو�طن وحتمل كل قطاع 
حقيقية  بر�مج  دون  تتحقق  لن  �ل�شرت�تيجية  فمقا�شد  وو�جباته..  مل�شوؤولياته 
تكتمل  لن  وغاياتها  �مل�شوؤولية  ممار�شة  على  ق��ادرة  �شابة  وطنية  قياد�ت  لتطوير 
فنحن  �لوطنية..  �لتنمية  عملية  يف  كامل  ك�شريك  �خلا�س  �لقطاع  عمل  �إذ�  �إل 
�إطاره  دور  �لقطاع..  لهذ�  وفعالية  و�شوحا  �أكر  لدور  نتطلع  �ملوؤ�ش�شات  دولة  يف 
و�جلاذبة  �مل�شجعة  �لعمل  فر�س  من  �ملزيد  خلق  وغايته  �ملجتمع  نحو  �مل�شوؤولية 
بيئة  وتوفر  �حلديثة  �لتكنولوجيا  و��شتيعاب  �ملعرفة  ونقل  �ملو�طنني  لل�شباب 
و�خلدمات..  �ملنتجات  بجودة  و�لرقي  �لعمال  حقوق  و�شمان  �آمنة  �شحية  عمل 
موؤ�ش�شات  �أو  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  �أو  �حل��ك��وم��ي  للقطاع  �نتمينا  ���ش��و�ء   - فجميعنا 
�لنفع �لعام- �شركاء يف �حلفاظ على هذ� �لوطن وتعزيز م�شرته و�شون هويته 
للهوية  عاما   2008 �لعام  باعتماد  خطابه  يف  �شموه  ووج��ه  مكت�شباته.  وحماية 
�لوطنية.. وقال �شموه .. �إننا نتطلع �إىل م�شروع ح�شاري �شامل ي�شتوعب �حلديث 
وللمجتمع  هويته  وللمو�طن  وج��وده  للوطن  يحفظ  مبا  بالأ�شيل  �إخ��الل  دون 
ت�شاهل ول تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاد�تنا وتقاليدنا ولغتنا  متا�شكه فال 
�لوطنية �لتي هي قلب �لهوية �لوطنية ودرعها وروح �لأمة وعن�شر �أ�شالتها ووعاء 
فكرها وتر�ثها ومن هنا كان علينا �أن نو�جه �آثار �لعوملة �ل�شلبية وخلل �لرتكيبة 
�ل�شكانية فاإن �أي م�شا�س بالهوية هو م�شا�س بالوطن و�نتهاك حلرماته.. و�شمن 
�لوطنية  للهوية  عاما   2008 �لحت��ادي �جلديد  �لعام  باعتماد  نوجه  فاإننا  هذ� 
 .. مهدد�تها  وحتديد  ممار�شاتها  وتكري�س  مكوناتها  وتعميق  عنا�شرها  بتعزيز 
موؤكد� �شموه.. �إن من ل هوية له ل وجود له يف �حلا�شر ول مكان له يف �مل�شتقبل 
�ملبذولة على  . و�أع��رب �شموه عن حر�شه ومتابعته باهتمام بالغ للجهود �جل��ادة 
�ل�شعيدين �لحتادي و�ملحلي لالرتقاء بالعملية �لتعليمية يف جميع مكوناتها مبا 
م�شيد�  �لبالد  ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  ومتطلبات  خمرجاتها  بني  يو�ئم 
�ملهني  �لتعليم  مكانة  لتعظيم  وتربوية  تعليمية  م��ب��ادر�ت  م��ن  �أط��ل��ق  مب��ا  �شموه 
و�لفني وتنويع تخ�ش�شاته وم�شار�ته �إعد�د� لكو�در وطنية مهنية �شابة قادرة على 
�ملناف�شة وتلبية �حتياجات �لقطاعات �ل�شناعية �ل�شرت�تيجية �لكربى مبا يعزز 
و�ملتجددة  �ملتنوعة  �لحتياجات  ويلبي  �لوطني  لالقت�شاد  �لتناف�شية  �لقدرة  من 
ل�شوق �لعمل. وقال �شموه.. �إن ما ح�شدناه من خر وثمر خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية 
بال�شرت�تيجيات  �لو�شول  على  �شعبنا  بقدرة  ثقة  و�أك��رب  �طمئنانا  �أك��ر  يجعلنا 
و�خلطط �إىل غاياتها و�أهد�فها �ملن�شودة فكما تبو�أت دولتنا مو�قع �ل�شد�رة عربيا 
�لقت�شادية  و�لتناف�شية  �لجتماعية  و�لتنمية  �لرفاهية  موؤ�شر�ت  يف  و�إقليميا 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تقنية  و��شتخد�م  �ل�شتثمار�ت  �ل�شياحي وجذب  و�لرتويج 
وغرها فاإننا على ثقة بقدرة �شعبنا على تقدمي منوذج يحتذى يف �لإد�رة �لر�شيدة 

و�ملمار�شة �ل�شيا�شية �لو�عية .

م�سروع النه�سة 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  و�أطلق �شاحب �ل�شمو 
�مل�شروع   2007 ف��رب�ي��ر   12 يف  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  ل���دورة  �فتتاحه  يف 
�لنه�شوي  لدولة �لإمار�ت يف �إطار ��شرت�تيجية �لتمكني ومقا�شده وهو �مل�شروع 
�لذي يج�شد �آماله وطموحاته لإخو�نه و�أبنائه �ملو�طنني ويعرب عن نظرة ثاقبة 
وقيم  عمل  ��شرت�تيجيات  �إىل  �لتمكني  ملرحلة  �لتطويرية  �ل��روؤي��ة  حت��وي��ل  يف 
�شلوكية ميار�شها �ملو�طن يف حياته �ليومية. و�أكد �شموه يف هذ� �ل�شدد.. �إن �آمالنا 
ن�شعى  ما  قمة  و�ن  ح��دود  حتدها  ل  ملو�طنينا  وطموحاتنا  لها  �شقف  ل  لدولتنا 
�لتطويرية  �ل��روؤي��ة  حتويل  ه��و  لدولتنا  ناأمله  �ل��ذي  �لنه�شوى  �مل�شروع  م��ن  ل��ه 
�شلوكية  وقيم  عمل  ��شرت�تيجيات  �إىل  ومفاهيم  ومبادئ  معان  من  تت�شمنه  مبا 
ميار�شها �ملو�طن يف حياته �ليومية وينت�شر لها ويد�فع عنها وي�شون مكت�شباتها 
وهذه غاية �لتمكني وقمة �مل�شوؤولية و�لولء . و��شار �شموه �إىل �لإجناز �لتاريخي 
يف تعزيز �مل�شرة �لحتادية و�لذي متثل يف خو�س �أول جتربة �نتخابية يف تاريخ 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شكل منعطفا مهما يف م�شرة �لوطن.. وقال �شموه.. 
�إن توقعاتنا للم�شتقبل تزد�د يقينا ونحن ن�شتقبل عهد� جديد� يعك�س روؤى وطنية 
و�عتمدها  عنها  �أعلنا  مل��ب��ادئ  تكري�شا  ت��درج��ا  �لت�شكل  يف  �آخ���ذة  ملرحلة  طموحة 
ملرحلة  طريق  وخريطة  عمل  ميثاق  �ل���وزر�ء  وجمل�س  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�شلطات  وتفوي�س  �مل�شئوليات  حتديد  ونهجها  �لقانون  و�شيادة  �ل�شورى  �شمتها 
و�مل�شاءلة وغايتها �إقامة �لعدل ومتكني كل �أفر�د هذ� �ملجتمع من �لإ�شهام �لفاعل 
و�مل�شاركة �ليجابية يف �شنع �مل�شتقبل . و�أكد �شموه.. �إن م�شروع �لتطوير �لطموح 
�لذي ن�شت�شرفه لدولتنا �ليوم هو م�شروع نه�شوي و��شع �لأفق ل يختزل �حلياة 
يف �قت�شادها على �أهميته و�إمنا يتجاوز ذلك لالأخذ بالأبعاد �لثقافية و�ملجتمعية 
�لنمو  �لإنتاجية ودفع  �إىل جانب دورها يف تعزيز  و�ملعنوية و�لنف�شية.. فالتنمية 
يقا�س بقدرتها على  �لفعلي  �ملعي�شة فان جناحها  �لدخل ورفع م�شتوى  وحت�شني 
تعزيز قدر�ت �لإن�شان ومتكينه من عي�س حياة �أكر �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 . ويوؤمن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه 
�لرفاهية  لتحقيق  �لنه�شوي  �مل�شروع  يف  �أ�شا�شية  ركيزة  ميثل  �لإن�شان  ب��اأن  �هلل 
�أو �شمان  له ل ميكن حتقيقه  نتطلع  �ل��ذي  �لرفاه  �إن   .. �شموه  و�ل��رخ��اء ويقول 
��شتمر�ره دون �إن�شان منتم ماهر منتج مثقف ملتزم بالقيم و�ملثل و�لأخالق 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 من ثرو�ت ومو�رد 
و�ملو�طنة يف حد ذ�تها لي�شت �متياز� �إذ� مل يقرتن �لنت�شاب للدولة بولء خمل�س 
بتاريخه  و�لفخر  �لوطن  مكت�شبات  على  و�حلفاظ  متفان  وعطاء  �شادق  و�نتماء 
ورم��وزه فهذه هي �ملو�طنة �حلقة كما ينبغي �أن تكون . ويوؤكد �شموه على �لدور 
هذ�  تقوية  على  �لعمل  و�شرورة  �لنه�شوي  �مل�شروع  يف  �خلا�س  للقطاع  �ملحوري 
كافة  �ملجتمعية  �لأن�شطة  لدعم  يوؤهله  وتعظيم ح�شته مبا  دوره  وتعزيز  �لقطاع 
و�مل�شاركة يف تنفيذ �مل�شروعات �لعمالقة.. ويرى �شموه.. �إن �لقطاع �خلا�س �لقوي 
و�لقادر �شريك �قت�شادي كامل وف�شيل وطني متقدم له دوره �لرئي�شي يف حتريك 
�ل�شمو  �شاحب  وج��دد   . �لوطن  ي�شهدها  �لتي  �لتحولت  وقيادة  �لقت�شاد  عجلة 
�ل�شابع  �لوطني  �ليوم  نهيان حفظه �هلل يف خطابه يف  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
�ل�شيا�شي.. و�أكد �شموه حر�شه على  و�لثالثني عزمه على تعزيز خطى �لتمكني 
�ل�شتمر�ر يف تر�شيخ �لعملية �لدميقر�طية وتطويرها حتى ن�شل بها �إىل م�شتوى 
�مل�شاركة  من  مزيد  �إىل  نتطلع  �إننا  �شموه..  وق��ال  م�شاركة..  من  �إليه  نطمح  ما 
باأهمية بناء عالقة تفاعلية بني قطبي كياننا  �إميانا منا  �ل�شعبية يف هذ� �جلهد 
�إن �مل�شرة �لحتادية حققت خالل  . و�أكد �شموه..  �ل�شيا�شي وهرمنا �لجتماعي 
�ل�شبعة و�لثالثني عاما �ملا�شية �إجناز�ت كثرة ج�شدت �آمال كبار� وغطت جمالت 
كثرة من 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 �شموه.. يجب �أل يكون باعثا على �ل�شرتخاء 
بل حافز� د�ئما ملزيد من �لبذل و�لعطاء تعزيز� ملا حتقق للمو�طنني من مكت�شبات 

مت�شلحني بالعزم و�لت�شميم وم�شتلهمني مر�ث �لآباء و�لأجد�د وم�شتندين �إىل 
�لحتادية  للحكومة  متكاملة  ��شرت�تيجية  وخطة  �لوطني  للعمل  �شامل  برنامج 
يف  جتربته  تر�شيخ  �شعيد  على  نوعيا  تطور�  جمل�شكم  �شهد  لقد  �شموه..  وق��ال 
 2011 �شبتمرب   24 يف  �لثانية  �لنتخابات  ب��اإج��ر�ء  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  تو�شيع 
�لعام  �أطلقناه يف  �لذي  �لتمكني  �ملتدرجة لربنامج  �ملر�حل  �إح��دى  و�لتي ج�شدت 
جمل�شكم  و�إن  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  دور  وتفعيل  �مل�شاركة  لتعزيز   2005
�ليوم قد تعاظم دوره وم�شوؤولياته وبات �كرب متثيال وقدرة على �شيانة �ملكت�شبات 
�ل�شيخ ز�يد بن  �ملغفور له  �أر�شى دعائمها  �لتي  �ملباركة  �مل�شرة �لحتادية  وتعزيز 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�ملغفور لهما باإذن �هلل �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل 
مكتوم و�ل�شيخ مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم و�أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 

لالحتاد حكام �لإمار�ت .
�أك���د ���ش��م��وه ع��زم��ه �مل�����ش��ي ب��ث��ب��ات ن��ح��و �ل��و���ش��ول ب��ال��ت��ج��رب��ة �ل�شيا�شية �إىل  ك��م��ا 
�ل�شيا�شية  بالتجربة  �لو�شول  نحو  بثبات  من�شي  �إننا  �شموه..  وق��ال  مقا�شدها 
�مل�شاركة  ن��ط��اق  وتو�شيع  �ملن�شودة  �لتنمية  وحتقيق  مقا�شدها  �إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ومتطلعني �إىل �لدور �ملحوري �ملناط مبجل�شكم �ملوقر ك�شلطة م�شاندة ومر�شدة 
و�لأفكار  بالروؤى  و�شيا�شاتها  �حلكومة  دعم  يف  م�شاركته  تفعيل  على  وحري�شني 
�ملبدعة و�ملبتكرة على كافة �لأ�شعدة . و�شدد �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل على �للتز�م بالد�شتور و�شون �حلقوق و�حلريات وقال �شموه.. لقد حر�س 
د�شتور دولة �لمار�ت على �شون جميع �حلقوق و�حلريات على �ر�س �لدولة وقد 
دولة  و�حلريات مما جعل  �ح��رت�م هذه �حلقوق  على  �لدولة  �ل�شلطات يف  عملت 
�لم��ار�ت جنة للمو�طن و�لو�فد على حد �شو�ء حيث يتمتع �جلميع فيها باأرقى 
م�شتويات �لعي�س و�لأمن و�لأمان يف جمتمع خال من �لتفرقة و�لإجحاف.. موؤكد� 
�شموه.. و�إننا ملتزمون باأن من�شي قدما مبا ر�شمه و��شعو �لد�شتور ليظل �شون 
�حلقوق و�حلريات �أهم ركائز عمل �ل�شلطة �ل�شيا�شية بجميع موؤ�ش�شاتها وهذ� كله 
يف �إطار �حرت�م عقيدتنا �لإ�شالمية و�أعر�فنا وعاد�تنا يف جمتمع �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة. و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل بقدر�ت �ملر�أة وم�شاركتها 
�مل��ر�أة خالل م�شرتنا بكل م�شاندة ودعم  �لفاعلة يف �لتنمية وق��ال.. لقد حظيت 
و�أثبتت �لتجربة �أن �ملر�أة �لإمار�تية قدر �مل�شوؤولية يف جميع �ملنا�شب �لتي تولتها.. 
و�إنني �أدعو بناتي �إىل �لتحلي بذ�ت �لندفاع و�لثقة �لتي ر�فقت �ملر�أة �لإمار�تية 
�ل�شيا�شية ومبا يتالءم  �لقيادة  يف ظل ما حتظى به من ت�شجيع وتاأييد من قبل 
مع متطلبات تفعيل �مل�شاركة و�لتنمية �ل�شيا�شية يف �لدولة . وفازت دولة �لإمار�ت 
�ملتحدة يف  �لعمومية لالأمم  �لذي عقدته �جلمعية  �لجتماع  �ملتحدة يف  �لعربية 
�لعام  �ل��دويل من مطلع  �لإن�شان  بع�شوية جمل�س حقوق   2012 نوفمرب  �شهر 
2013 وملدة ثالث �شنو�ت بح�شولها على 184 �شوتا متثل �أعلى ن�شبة ت�شويت 
�لفوز  هذ�  ويعك�س  �ملجل�س.  �شاغر� يف  18 مقعد�  ل�شغل  تناف�شت  دول��ة   21 بني 
�ل�شمو  �ل��دويل ملا حققته دولة �لإم��ار�ت بقيادة �شاحب  �ح��رت�م وتقدير �ملجتمع 
تنموية  �إجن��از�ت  �لدولة حفظه �هلل من  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
عظيمة وتوفر �حلياة �لكرمية ملو�طنيها و�ملقيمني على �أر�شها و�شون حقوقهم 
مبادر�ت   - و�لطفل.  �مل���ر�أة  حقوق  وحماية  �حل��ري��ات  وتعزيز  و�شيانة  �لأ�شا�شية 
لتعزيز �لتالحم �لوطني .. و�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف كلمته يف �ليوم �لوطني �حلادي و�لأربعني يف �لأول من 
روؤ�ه �ل�شرت�تيجية  �لتي جت�شد  �ملبادر�ت و�لقر�ر�ت  2012 حزمة من  دي�شمرب 
يف تر�شيخ ثقافة �ملو�طنة وتعميق حب �لوطن وتاأكيد �لولء له وتعزيز �لتالحم 
.. وتعرب يف ذ�ت �لوقت عن حر�س �شموه  �ل�شعب وقيادته  �لقائم بني  و�لتو��شل 
�لحتاد  �إع��الن  �إن  �شموه..  وق��ال  و�ملو�طن.  للوطن  �لأف�شل  �مل�شتقبل  �شنع  على 
�آباوؤنا هذه �لدولة على �لتقوى  �أ�ش�س  كان حتول تاريخيا فعلى هدي من ثو�بته 
وكرمي �لأخالق نذرو� �لنف�س ملا فيه �شالح �لنا�س وم�شلحة �لوطن وعلى نهجهم 
نحن �شائرون موؤكدين �أن �لعدل �أ�شا�س �حلكم و�أن �شيادة �لقانون و�شون �لكر�مة 
�لإن�شانية وحتقيق �لعد�لة �لجتماعية وتوفر �حلياة �لكرمية دعامات للمجتمع 
�شموه  ودعا   . �لعادل  �مل�شتقل  �لق�شاء  �لد�شتور ويحميها  يكفلها  �أ�شا�شية  وحقوق 
ه��دف وطني  �لحت���اد  �لحت��ادي��ة فحماية  �مل�شرة  لتعزيز  م��ن �جلهد  �مل��زي��د  �إىل 
لأركانه  وتوطيد�  لقيمه  �إع��الء  وتالحما  ووح��دة  وعيا  جميعا  منا  يتطلب  ثابت 
لل�شيا�شات  وتن�شيقا  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �لأج��ه��زة  بني  �لقائم  للتعاون  وتطوير� 
للهموم  �لت�شدي  م��ن  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  ميكن  مب��ا  و�ل��رب�م��ج  و�لإ�شرت�تيجيات 
�لوطنية بكل م�شوؤولية و�شفافية حفاظا على وطننا قويا حر �لإر�دة يتفانى �أبناوؤه 
�إليه و�لدفاع عنه لتظل قامته �شاخمة ومكانته ر��شخة بني  يف خدمته و�لنتماء 
ثمار  من  هو  ��شتقر�ر  من  بالدنا  تعي�شه  ما  �إن  �شموه..  وق��ال  و�لأمم.  �ل�شعوب 
روح �لحتاد  �تخذو� من  �لذين  وقيادته  �ل�شعب  لأبناء هذ�  �لأبية  �لقوية  �لإر�دة 
وطنية  هوية  جوهرها  ح�شارية  وجتربة  خال�س  وطني  مل�شروع  �لإل��ه��ام  م�شدر 
وقيم 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 ويت�شارك جميع 

�أبنائه م�شوؤولية �إد�رة �شاأنه و�شناعة م�شتقبله.
�أبناء  �إن رخاء  �آل نهيان حفظه �هلل..  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  و�أكد �شاحب 
�لإ�شرت�تيجية وهو  �أر�شه لطاملا كان يف �شلب روؤيتنا  �لوطن و�ملقيمني على  هذ� 
ما تتمحور حوله �شتى �لرب�مج و�ملبادر�ت و�مل�شاريع �حليوية �لتي و�شعت دولتنا 
يف طليعة بلد�ن �لعامل من حيث �ل�شتقر�ر و�لزده��ار و�لرفاهية وجعلته وجهة 
و�ملوؤ�شر�ت  �لتقارير  �شتى  ذلك  على  جتمع  ما  مثل  و�شياحية  و�قت�شادية  ثقافية 
�لدولية . و�طلق �شموه تكري�شا ملبد�أ �لتنمية �ملتو�زنة بني مناطق �لدولة و�إميانا 
�أ�شر تنعم  باأنه روح �ل�شتقر�ر و�أ�شا�س �لبيئة �ملثالية �ملن�شودة لتن�شئة �لأجيال يف 
بالعي�س �لكرمي .. حزمة مبادر�ت هادفة غايتها تركيز �جلهد �حلكومي وتوجيه 
�إمار�ت  جميع  يف  �لأ�شا�شية  و�خل��دم��ات  �لتحتية  بالبنى  لالرتقاء  �ملالية  �مل���و�رد 
�لدولة ومناطقها مع �إعطاء �أولوية ق�شوى للم�شروعات �لتطويرية ذ�ت �لعالقة 
�لإ�شكان  بر�مج  ر�أ�شها  وعلى  رزقهم  وم�شادر  رفاهيتهم  �لنا�س يف  بحياة  �ملبا�شرة 
و�مل�شت�شفيات  و�ل�����ش��دود  و�جل�����ش��ور  �ل��ط��رق  و�شبكات  و�ل��ك��ه��رب��اء  �مل��ي��اه  و�إم�����د�د�ت 
و�ملد�ر�س و�مل�شاجد ومو�نئ �ل�شيادين وما يرتبط بهذ� من زيادة يف �لإنفاق �لعام 
وخلق مزيد من فر�س �لت�شغيل �مل�شتد�مة مبا يعزز جهود �لتوطني ويحفز �ملو�رد 
�لب�شرية على �مل�شاركة �لفعالة و�لإيجابية يف �شوق �لعمل. و�أعلن �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل �إميانا من �شموه باأن �ل�شكن هو �أ�شا�س �ل�شتقر�ر �لنف�شي 

و�لجتماعي و�لقت�شادي لالأ�شر �ملو�طنة
ومو�طنة  لكل مو�طن  �لكرمية  �مل�شتقرة  �حلياة  لتوفر  �مل�شتمر  �ل�شعي  و�شمن   
�شكنية  وح��دة  �آلف  ع�شرة  بناء  ي�شتهدف  متكامل جديد  �إ�شكاين  م�شروع  �إط��الق 
�أن تتوىل جلنة متابعة �ملبادر�ت �لتي  �إم��ار�ت �لدولة ومناطقها على  على �متد�د 
وجهنا بت�شكيلها �لتن�شيق �لفوري مع �جلهات �لحتادية و�ملحلية �ملعنية مبا يعجل 
�ملجتمع يف  �أف��ر�د  لن�شاأة  �ملالئمة  �لظروف  بتهيئة  �مل�شروع ويحقق غاياته  بتنفيذ 
بيئات �أ�شرية �شليمة تن�شد �لتالحم و�لرت�حم فيما بينها و�ل�شتقر�ر �لجتماعي . 
وبا�شرت جلنة مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بالفعل يف تنفيذ هذه �ملبادرة 
 1990 �ل��ع��ام  قبل  �شيدت  �لتي  �لقدمية  للم�شاكن  �ل��الزم��ة  �مل�شوحات  ب��اإج��ر�ء 
لإحالل وبناء ع�شرة �آلف فيال �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 توفره لأبنائه �ملو�طنني. ودعا �شموه �إىل �شرورة �أن تتكامل 
�جلهود �حتاديا وحمليا حلماية �لأ�شرة ورعاية �لأمومة و�لطفولة وتعزيز �آليات 
متكني �ملر�أة ودعم حقوقها وتطوير قدر�تها و�لنهو�س مبر�كز �لنا�شئة و�ل�شباب 
�لطاقات  �ملتنوعة و�ملتكاملة  باأن�شطتها  مبا يجعلها نقاط جذب وطني ت�شتقطب 
و�خليار�ت  �لفر�س  من  وتو�شع  قدر�تها  وتنمي  حاجاتها  وتلبي  وترعاها  �ل�شابة 
�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 حفظه �هلل جانبا من كلمته لل�شباب 
وقال �شموه لهم.. �أنتم �أمل �مل�شتقبل وبكم تنه�س �لطموحات وتتحقق �لإجناز�ت 

وعليه فاإن �لدولة ما�شية يف توفر �لظروف �ملالئمة لت�شقل 
�إىل  وتقودها  �لدولة  قوة  تعزز من  �لتي  و�خل��رب�ت  �ملو�هب 
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�صموه امتلك جتربة تاريخية ثرية وخربة وا�صعة اكت�صبها 
من معاي�صته ومالزمته عن قرب لوالده موؤ�ص�ص الدولة 

خطوات مت�صارعة لتعزيز برامج التمكني ال�صيا�صي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف 

�لبالغ  �هتمامنا  �شياق  ويف  �إننا  �شموه  وق��ال   . وتطلعاتكم  باأحالمكم  م�شرق  غد 
بتطوير �لقوى �لب�شرية �ل�شابة وتنميتها وجهنا باإن�شاء هيئة تتبع جمل�س �لوزر�ء 
�لعام و�خلا�س عالوة على  �لقطاعني  �لتوطني يف  �لرئي�شية  وتكون من مهامها 
�شن �لت�شريعات �لالزمة من �أجل �لتاأمني �شد �لتعطل عن �لعمل و�لقيام بتاأهيل 
�ل�شرورية  باملهار�ت  وتزويدهم  وتدريبهم  �خلا�س  �لقطاع  مع  بالتعاون  �ل�شباب 
�لعامة  �ملختلفة  �لعمل  قطاعات  يف  �لوطنية  للكو�در  �لوظيفية  �لفر�س  وزي��ادة 
�إىل  �إيجابية �جتماعيا و�قت�شاديا يقود  �آثار  و�خلا�شة وما يرتتب على ذلك من 
وتطوير  �لإن�����ش��ان  بناء  �إىل  �لر�مية  �لتنمية  خلطط  �لأ�شا�شية  �لغايات  حتقيق 

قدر�ته وخرب�ته من �أجل توفر �لرفاه و�ل�شتقر�ر �لجتماعي . 
�ل�شمانات  توفر  ع��ن  ت��ت��و�ن  �ل��دول��ة مل  �أن  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  و�أك���د �شاحب 
�أو  �لعمل  عن  �لعجز  �أو  �ل�شيخوخة  ح��الت  يف  للمو�طنني  �ل��الزم��ة  �لجتماعية 
تعزز  �لتي  �ل�شحية  لل�شيا�شات  دعمها  جانب  �إىل  �لبطالة  �أو  �ل��رتم��ل  �أو  �ليتم 
�أهد�ف �ل�شحة للجميع عالوة على رعاية �لعلوم و�لآد�ب و�لفنون وتطوير �لتعليم 
�لوطنية  للقدرة  تعزيز�  تبنت  �لدولة  �إن  �شموه  وق��ال  �لعلمي..  �لبحث  وت�شجيع 
�لقت�شادي  �لتنويع  �إ�شرت�تيجية  �لقادمة  �لأجيال  حقوق  على  وحفاظا  �لذ�تية 
�لو�عدة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  تنمية  �ل��ن��ف��ط يف  مل����و�رد  �جل��ي��د  و�ل��ت��وظ��ي��ف 
لالإ�شهام  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  وت�شجيع  �لعالية  �مل�شافة  �لقيمة  ذ�ت  و�ل�شناعات 
�جلاد يف عملية �لتنمية وتوفر �ملناخ �ملالئم جلذب �ل�شتثمار�ت و�إن�شاء �ملناطق 
�لقو�نني  �لعاملية وحتديث  �ل�شركات  �لإ�شرت�تيجية مع  �ل�شر�كات  �حلرة وتكوين 
يف  �للوج�شتية  �خل��دم��ات  وق��ط��اع  �مل��ايل  �لقطاع  م�شاهمة  وتو�شيع  و�لت�شريعات 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل و�لتي وجدت ترحيبا من �لأو�شاط �ملالية �لعاملية. و�شدد 
له  تنفيذ كل ما  �مل�شوؤولني ب�شرورة  �إىل  �لدولة توجيهاته  �ل�شمو رئي�س  �شاحب 
عالقة مبا�شرة بحياة �لنا�س وتطلعاتهم دون �إبطاء �أو تاأخر وقال �شموه.. �إن كل 
�أو�مر  هي  وتطلعاتهم  �لنا�س  بحياة  مبا�شرة  عالقة  ذ�ت  مبادر�ت  من  نطلقه  ما 
و�جبة �لنفاذ غر قابلة لالإبطاء �أو �لتاأخر وعلى �جلهات �ملعنية بالتنفيذ تذليل 
ي�شت�شعرها  م�شاريع ملمو�شة  �إىل  مبادر�تنا  �ل�شعوبات لرتجمة  �لعقبات وجتاوز 
بر�مج  قطعتها  �لتي  �ملر�حل  كلمته  يف  �شموه  وتناول  نتائجها.  ويعي�شون  �لنا�س 
�لتمكني و�أكد �شموه.. �إننا ما�شون يف �مل�شار �ملتدرج �لذي �رت�شيناه لتو�شيع قاعدة 
�لو�قع  ع��ن  يعرب  �شيا�شي  من��وذج  �إىل  و���ش��ول  �ل��ق��ر�ر  �شنع  يف  �ل�شعبية  �مل�شاركة 
ويتالءم مع طبيعة �ملجتمع ويتنا�شب يف قيمته مع ما حققه �أبناء �شعبنا من تطور 
�قت�شادي وعمر�ين وح�شاري و�إن�شاين.. و�إذ يحدونا �ل�شعور بالر�شا عما حتقق 
�أننا �شنبلغ  فاإننا متفائلون مبا يحمله �مل�شتقبل من �آمال وطموحات و�ثقون من 
�أهد�فنا �لتي تنطلق من جمتمعنا وتعرب عن 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 ي�شون هويتنا ويحمي ثو�بتنا يت�شارك 
و�ملبدع  فاملثقف  �لوطنية  �ملجتمع وموؤ�ش�شاته ول�شيما نخبنا  �أف��ر�د  يف �شنعه كل 
�لوطن  ه��ذ�  �شمر  ه��م  وغ��ره��م  و�لطبيب  و�ملهند�س  و�لأدي���ب  و�ملعلم  و�ل��ع��امل 
�لناب�س بهم وقادة �لر�أي فيه مبا ميتلكون من قدرة على �لتاأثر وتعبئة للطاقات 
وهو ما نتوقعه �أي�شا من موؤ�ش�شاتنا �لدينية و�لثقافية و�لجتماعية و�لإعالمية 
لن�شر  �لعمل  و�جب  عليها جميعا  و�لتي  �لوطنية  بامل�شوؤولية  �مللتزمة  و�لتعليمية 
للدولة  �لعليا  بامل�شالح  �لعام  �لوعي  وتنمية  �ملو�طنة  قيم  وتعميق  �حل��و�ر  ثقافة 
ثقافة  �إحياء  جانب  �إىل  و�لتنموية  �لإن�شانية  وبجهودها  و�شيا�شاتها  ومبو�قفها 
منه..  و�لفني  �ملهني  وبخا�شة  �لعمل  قيمة  و�إع���الء  �لتطوعي  و�لعمل  �لدخ���ار 
فالتمكني �ل�شيا�شي كل متكامل يت�شارك �جلميع يف م�شوؤولية تطويره دفعا بهذ� 

�لوطن نحو �آفاق �لعزة و�ملجد و�لرقي .
 

مبادرات تطوير البنية التحتية 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  و�أم��ر �شاحب 
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 رعاه �هلل بعد جولته �لتفقدية 
لعدد من �ملناطق �لنائية بتخ�شي�س 16 مليار درهم لتنفيذ بنية حتتية متكاملة 
يف جميع �أنحاء �لدولة وذلك �نطالقا من حر�شه على توفر كل مقومات �لرعاية 
�أف�شل لهم  لأبنائه �ملو�طنني وت�شخر �لإمكانيات �لالزمة من �أجل توفر حياة 
و�شمان �أعلى م�شتويات �جلودة يف �لبنية �لتحتية يف جميع �أنحاء �لإمار�ت. ووجه 
و�ملر�فق  �لتحتية  �لبنية  لتطوير  �أطلقها  �لتي  �ملبادرة  تنفيذ  يف  بالإ�شر�ع  �شموه 
�خلدمية يف كافة مناطق �لدولة بهدف دفع عجلة �لتقدم �لقت�شادي و�لجتماعي 
يف هذه �ملناطق لتو�كب ما �شهدته دولة �لإمار�ت من تطور ح�شاري وعمر�ين وذلك 
�نطالقا من روؤية �شموه بان هذ� �لتطور ل ميكن �أن يحقق �لأهد�ف �لجتماعية 
ودعا  وتدعمه..  معه  تتو�فق  حتتية  بنينة  توفر  دون  منه  �ملرجوة  و�لقت�شادية 
�شموه �حلكومة �إىل �أن توجه �هتماما خا�شا و��شتثنائيا للنهو�س باملناطق �لنائية 
�لدولة.  م�شتوى  على  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لبنية  يف  �ل��ت��و�زن  يحقق  مب��ا 
درهم  مليار�ت   7 �ملا�شي  �ل��ع��ام  نهاية  حتى  �مل�شاريع  ه��ذه  على  �لإن��ف��اق  وجت���اوز 
�آل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  و�أجن��زت جلنة متابعة وتنفيذ مبادر�ت �شاحب 
�أحمد  معايل  برئا�شة  �لدولة  مناطق  خمتلف  يف  �لتحتية  �لبنية  لتطوير  نهيان 
جمعة �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة عدد� كبر� من �مل�شاريع �ل�شرت�تيجية 
�ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  م��ن  �لآلف  �شملت  و�ل��ت��ي  و�خل��دم��ي��ة  و�خل��دم��ي��ة  �لتنموية 
و�خلارجية  �لد�خلية  �لطرق  من  و��شعة  و�شبكة  جديدة  �شكنية  م��دن  بينها  من 
و�لتاأهيل  �ل��ت��وح��د  وم��ر�ك��ز  و�مل��و�ن��ئ  و�ل�����ش��دود  �ل�شحية  و�مل��ر�ك��ز  و�مل�شت�شفيات 
�ل�شحي.  �ل�شرف  و�شبكات  �ملهني  �لدبلوم  ومر�كز  و�مل��د�ر���س  و�مل�شاجد  �ل�شحي 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  و�أم��ر �شاحب 
يف 2 مار�س 2011 بزيادة �ل�شتثمار�ت يف �ملناطق �ل�شمالية من �لدولة يف قطاع 
�ملاء و�لكهرباء لت�شل �إىل خم�شة مليار�ت و700 مليون درهم بعد متابعة نتائج 
�جلولة �مليد�نية �لتي قام بها �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.. تنفيذ� لتوجيهات �شموه بهدف 
�لوقوف عن كثب على �حتياجات �ملو�طنني من �خلدمات �لأ�شا�شية و�لتحقق من 
�لتز�م �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �ملعنية بالوفاء بهذه �لحتياجات يف خمتلف �لقطاعات 
مبا يف ذلك م�شاريع �لبنية �لأ�شا�شية. و�أمر �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بتو�شيل 
�لكهرباء �إىل �لبنايات و�ملحال �لتجارية �خلا�شة باملو�طنني يف �ملناطق �ل�شمالية 
�لكهربائية  �لطاقة  ت�شدير  �أبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  تتوىل  و�أن  �لدولة  من 
�ملطلوبة للهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء و�ملقدرة بحو�يل �ألف و300 ميجاو�ت 
وباإن�شاء خط مياه رئي�شي ميتد من مدينة كلباء �إىل مدينة دبا مرور� مبدينتي 
�لفجرة وخورفكان بطول 100 كيلومرت بتكلفة 900 مليون درهم ويوفر هذ� 
23 مليون جالون يوميا ملدينة �لفجرة وح��و�يل خم�شة ماليني جالون  �خلط 
�إ�شافة  يوميا ملدينة دبا وخم�شة ماليني جالون يوميا لكل من خورفكان وكلباء 
�أم��ر �شاحب  كما  ملنطقة �شدنا.  يوميا  ح��و�يل ثالثة ماليني جالون  توفر  �إىل 
كيلومرت�   60 بطول  رئي�شي  مياه  باإن�شاء خط  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  �ل�شمو 
 300 بتكلفة  يوميا  مليون جالون   18 بطاقة قدرها  �لقيوين  �أم  �إم��ارة  لتزويد 
مليون درهم على �أن يتم توفر هذه �لحتياجات عرب حمطات هيئة مياه وكهرباء 
وكهرباء  مياه  هيئة  تتوىل  �أن  كذلك  �شموه  ووج��ه  �لفجرة.  �إم���ارة  يف  �أبوظبي 
ب�700 ميجاو�ت  �إمارة �ل�شارقة و�ملقدرة  �أبوظبي ت�شدير �لطاقة �لتي حتتاجها 
و�إن�شاء حمطة حتويل رئي�شية جهد 400 ك. ف يف مدينة �ل�شارقة بتكلفة 500 
مليون درهم �إ�شافة �إىل تزويد �إمارة �ل�شارقة بكمية �إ�شافية من �ملياه قدرها 10 
باإن�شاء خط  �أمر �شموه  �ملو�طنني... كما  ماليني جالون يوميا لتلبية �حتياجات 
36 كيلومرت� بتكلفة  ر�أ���س �خليمة بطول  �إم��ارة  �إىل  �ملياه  مياه رئي�شي لتو�شيل 
158 مليون درهم وباإن�شاء حمطتي كهرباء جهد 132 ك. ف يف كل من كلباء 
وخورفكان بتكلفة 220 مليون درهم وربطهما ب�شبكة هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي.  
و�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
يف 13 �أبريل 2011 ��شتكمال لتوجيهات �شموه بتطوير م�شاريع �لبنية �لتحتية 
باحتياجاتها  �ل�شارقة  �إم��ارة  �مل��د�م يف  بتزويد منطقة  �لإم��ار�ت  �أنحاء  يف خمتلف 

�شيكات �ل�شمان �ملرفوعة من قبل �لبنوك و�شركات �لتمويل �شد �ملو�طنني 290 
مو�طنا على م�شتوى �إمارة �أبوظبي. وت�شمنت �لإجر�ء�ت �لتنفيذية لقر�ر ح�شر 
�ل�شيكات �لإف��ر�ج عن كل من كان م�شجونا على ذمة  �حلماية �جلنائية عن هذه 
هذه �لق�شايا وحفظ �لق�شايا �ملتعلقة بالأ�شخا�س �ملحكومني غيابيا بالإ�شافة �إىل 
وقف كافة �لإج��ر�ء�ت �ل�شابقة و�إعطاء �مل�شتفيدين من �لقر�ر كف بحث  حتى ل 
يتعر�شو� لأية �إجر�ء�ت م�شتقبلية بالن�شبة للق�شايا �لتي حفظت مبوجب �لقر�ر. 
و�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
للمو�طنني  �حلياة  نوعية  حت�شني  �شاأنه  من  ما  كل  توفر  على  حر�شه  �إط��ار  يف 
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 عالوة خا�شة 
بن�شبة 100 يف �ملائة من �لر�تب �لأ�شا�شي �أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية وعالوة فنية 
بن�شبة 10 يف �ملائة ت�شاف �إىل عالوة بدل طبيعة �لعمل للعاملني يف وز�رة �ل�شحة 
وكذلك �لعاملني يف جمال �لتدري�س بوز�رة �لرتبية و�لتعليم بالإ�شافة �إىل زيادة 
�لتي  لبع�س �حل��الت  �لإع��ان��ات �لجتماعية  �ملائة من خم�ش�شات  20 يف  قدرها 
حت�س على �إعانات من وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية. وبلغ عدد �مل�شتفيدين من هذ� 
�لقر�ر 90 �ألفا و670 من �ملو�طنني و�ملقيمني من �لعاملني �ملدنيني يف �حلكومة 
و�مل�شاعد�ت  �لإع��ان��ات  م�شتحقي  من  و564  �ألفا   31 �إىل  بالإ�شافة  �لحت��ادي��ة 
�لجتماعية �إ�شافة �إىل ذلك �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �ملتقاعدين من  لرو�تب  �لأدن��ى  �حلد  برفع  ق��ر�ر�  �لدولة  رئي�س 
و�حلكومة �لحتادية �إىل ع�شرة �آلف درهم �شهريا �عتبار� من يناير 2012 حيث 

طبق هذ� �لقر�ر على �أكر من 21 �ألفا و512 متقاعد�. 

�سداد ديون 7901 �سجينا
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  و�دخل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لإن�شاين  بقر�ره  و�لعائالت  �لأ�شر  من  �لآلف  ونفو�س  قلوب  يف  و�ل�شرور  �لفرح 
�حلنون �لذي �أ�شدره يف 28 نوفمرب 2012 مبنا�شبة �لحتفالت باليوم �لوطني 
�حلادي و�لأربعني و�لقا�شي بالإفر�ج عن �ألف و97 �شجينا على م�شتوى �لدولة 
و�لتكفل  �ل�شجناء  ع��ن  �لإف���ر�ج  ق��ر�ر  وي�شكل  عليهم.  �مل�شتحقة  �ملبالغ  وت�شديد 
�ملنا�شبات  يف  ومكارمه  �شموه  لنهج  ��شتمر�ر�  مالية  ذمم  من  عليهم  ما  بت�شديد 
�شمة من  �أن تظل  على  �لتي يحر�س  �لت�شامح  لروح  وتكري�شا  و�لوطنية  �لدينية 
 2013 �أب��ري��ل   29 يف  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر  كما  �ملجتمع.  �شمات 
بالإفر�ج عن 103 �شجناء م�شريني ممن �شدرت بحقهم �أحكام يف ق�شايا خمتلفة 
وتكفل �شموه بت�شديد �للتز�مات �ملالية �لتي ترتبت عليهم تنفيذ� لتلك �لأحكام 
�إن�شانية كرمية لإعطائهم فر�شة لبدء حياة جديدة و�لتخفيف  وذلك يف مبادرة 
من معاناة �أ�شرهم.  منح �جلن�شية لأبناء �ملو�طنات �ملتزوجات من �أجانب.. و�أمر 
باليوم  �لح��ت��ف��الت  مبنا�شبة  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رعاية خمتلف  �لبالغ يف  تعك�س حر�شه  نبيلة  �إن�شانية  لفتة  �لأربعني يف  �لوطني 
فئات �ملجتمع و�إتاحة �لفر�س �أمامهم لالندماج بفاعلية يف �ملجتمع وتكري�س قيم 
�لكامل  و�لأ�شري  �لجتماعي  �ل�شتقر�ر  وحتقيق  نفو�شهم  يف  و�لنتماء  �ملو�طنة 
باأن  �ل��وز�ر�ت �حلكومية و�جلهات �ملخت�شة ذ�ت �ل�شلة  �أمر �شموه  لهم ولأبنائهم 
يق�شي  كما  باملو�طنني.  �أ�شوة  �أجانب  من  �ملتزوجات  �ملو�طنات  �أبناء  معاملة  يتم 
�أبناء �ملو�طنات �ملتزوجات من �أجانب �حلق يف �لتقدم للح�شول على  �لأمر مبنح 
جن�شية �لدولة حال بلوغهم �شن �لثامنة ع�شرة. ومت ت�شكيل جلنة لتنفيذ �لأمر 
�ل�شامي ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حيث كلفت �للجنة وز�رة �لد�خلية بح�شر 
جميع �لفئات �مل�شتحقة 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 
 1117 باأ�شماء  2012 ك�شوفا  يناير  �شهر  �لدولة يف  رئي�س  �ل�شمو  �إىل �شاحب 
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. كما رفعت ك�شوفا بدفعة 
�أخرى باأ�شماء 930 من �أبناء �ملو�طنات �إىل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يف �شهر 
�أبريل 2012. وبد�أت وز�رة �لد�خلية يف �شهر مايو 2012 ت�شليم جن�شية �لدولة 
�أجانب حيث مت  �أبناء وبنات �ملو�طنات �ملتزوجات من  على دفعات للم�شتحني من 
ت�شليم 53 م�شتحقا وم�شتحقة جلن�شية �لدولة يف �أبوظبي و22 يف ر�أ�س �خليمة 
و56 يف �إمار�ت دبي و�ل�شارقة وعجمان. وتنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �أ�شدر �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان وزير �شوؤون �لرئا�شة يف 25 يوليو 2012 قر�ر� بتو�شيع �إطار عمل 
�ل�شمو رئي�س �لدولة بتجني�س  �للجنة �خلا�شة مبتابعة تنفيذ توجيهات �شاحب 
بعد  �للجنة  و�أو���ش��ت  �جلن�شية.  حم��ددي  غر  فئة  ي�شمل  بحيث  �ملو�طنات  �أبناء 
قامت  وما  �جلديد  �إط��اره  يف  �لقر�ر  بتنفيذ  �ملت�شلة  �مل�شائل  من  لعدد  مناق�شتها 
معاملة  �لفئة  ه��ذه  مبعاملة  �مللف  ه��ذ�  ب�شاأن  �إج����ر�ء�ت  م��ن  �لد�خلية  وز�رة  ب��ه 
للم�شاركة يف  لهم  �ملجال  و�إتاحة  �ل�شحية  �لتعليم و�خلدمات  �ملو�طن يف جمايل 
جميع �لأن�شطة �لريا�شية على �أن يتم �لتو�شية مبنح �جلن�شية ملن تظهر �لدر��شة 
��شتيفاءه لل�شروط �لالزمة للح�شول عليها وفق �لإجر�ء�ت و�خلطو�ت �لقانونية 
�ملتبعة. ومت مبتابعة من �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية تكليف جلنة خا�شة ملقابلة �أبناء �ملو�طنني �ملولودين 
خارج �لدولة من �أمهات �أجنبيات حيث قامت هذه �للجنة بجولت مكوكية لعدد 
من �لدول �لعربية ومنطقتي �شرق وجنوبي �لقارة �لآ�شيوية �شملت كال من �لهند 

و�ندوني�شيا و�لفلبني وباك�شتان لتق�شي �أو�شاع �أبناء �ملو�طنني يف هذه �لدول.

بناء الإن�سان 
و�إطالق �لطاقات �لب�شرية �ملو�طنة.. وو�شع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لب�شرية  �ملو�رد  �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بناء �لإن�شان و�إطالق طاقات 
�ملو�طنة يف مقدمة �أولويات ��شرت�تيجيات خمتلف مر�حل �لعمل �لوطني لقناعة 
�شموه �لر��شخة.. �إن �لوطن دون مو�طن ل قيمة له ول نفع منه مهما �شمت �أر�شه 
من ثرو�ت ومو�رد ... و�أكد �شموه يف كلمته يف �ليوم �لوطني �لر�بع و�لثالثني يف 
من  �لثاين  يف  قيامها  منذ  حر�شت  قد  �لدولة  �إن   ..2005 دي�شمرب  من  �لأول 
باعتبار  �لإن�����ش��ان  لتنمية  �ملتاحة  �لإمكانيات  ك��ل  ت�شخر  على   1971 دي�شمرب 
ذلك �شرورة وطنية فوفرت كل �لإمكانيات لبناء �ملو�طن �لقادر و�ملوؤهل و�ل�شالح 
وركزت على �لنهو�س باملر�أة ومتكينها لت�شطلع بدورها �لطبيعي كم�شارك فاعل 
يف عملية �لتنمية �ل�شاملة . و�أ�شاف �شموه.. لقد �أكدنا د�ئما �أن �لإن�شان هو هدف 
�لتنمية وغايتها و�أنه يف �لوقت ذ�ته �أد�تها وو�شيلتها.. وبقدر ما تكون هذه �لأد�ة 
فاعلة ماهرة تكون قادرة على حتقيق �لتنمية.. و�شن�شتمر يف �لعمل على �لنهو�س 
�لتقنية  �لفنية وخرب�تها  �لعلمية ومهار�تها  �لب�شرية وتطوير قدر�تها  مبو�ردنا 
يف  �ل�شاملة  �لتنمية  لحتياجات  ت�شتجيب  تعليمية  بنية  وتطوير  بتوفر  وذل��ك 
خمتلف جو�نبها �لقت�شادية و�لجتماعية و�ل�شكانية و�شنعزز دور �ملعرفة ور�أ�س 
�لعملية  بني  �لربط  توثيق  ويف  �ملجتمع  وتقدم  �لقت�شاد  تطور  يف  �لب�شري  �مل��ال 
�إن�شان  لإع��د�د  مالئم  ملناخ  تهيئة  وذلك  و�لأمنية  �لتنموية  و�حلاجات  �لتعليمية 
مبدع معتز بهويته قادر على �لبذل و�لعطاء و�لإ�شهام بفاعلية يف �شناعة �مل�شتقبل 
. وحدد �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يف كلمته يف �ليوم �لوطني �لثامن و�لثالثني 
�لب�شرية  �لطاقة  �إط���الق  م��ن  و�ملقا�شد  �لغايات   2009 دي�شمرب  م��ن  �لأول  يف 
�ل��ي��وم وبعد  �إن��ن��ا  ���ش��م��وه..  �لتميز و�لإب����د�ع وق���ال  �آف���اق  �مل��و�ط��ن��ة وتوجيهها نحو 
�إطالق  ب��اأن  يقني  �لدولة على  رئا�شة  م�شوؤولية  تولينا  �شنو�ت على  م�شي خم�س 
وتاأ�شي�س  �لطرقات  وتعبيد  �مل�شانع  و�إن�شاء  �لت�شريعات  وتطوير  �لإ�شرت�تيجيات 
�جلامعات - على �أولويتها و�أهميتها و�شرورتها- لي�شت غاية يف حد ذ�تها ول هي 
�لطاقة  �إط��الق  هو  و�ملق�شد  �لوطنية  �لقدرة  بناء  هي  فالغاية  نف�شها  يف  مق�شد 
�لب�شرية �ملو�طنة وتوجيهها نحو �آفاق �لتميز و�لإبد�ع و�ملناف�شة .. موؤكد� �شموه.. 
�آثاره  نعي�س  �لذي  �لثقايف  و�لنفتاح  �أبعاده  ندرك  �لذي  �ل�شكاين  �لو�قع  ويف ظل 
بقاء ومق�شد قوة  �ملو�طنة هو رهان وجود و�شرط  �لب�شرية  �لطاقة  �إط��الق  فاإن 

من �ملياه و�لتي تقدر ب�2.5 مليون جالون يوميا وذلك من �خلط �لرئي�شي لنقل 
عدد  ويقدر  �أبوظبي  وكهرباء  مياه  لهيئة  و�لعائد  �لعني  �إىل  �لفجرة  من  �ملياه 
�لوحد�ت �ل�شكنية يف منطقة �ملد�م بحو�يل 900 وحدة �شكنية موزعة على 42 
�شعبية وي�شكنها حو�يل ع�شرة �آلف ن�شمة.. وقد مت توجيه �لهيئة �لحتادية للماء 
�مل��د�م بحيث تكون  �ل�شعبيات يف منطقة  �شبكات توزيع يف كافة  باإن�شاء  و�لكهرباء 
بناء  �أي�شا  �مل�شروع  هذ�  وي�شمل  درهم  مليون   180 بتكلفة  �شنتني  جاهزة خالل 
خز�ن مياه بطاقة 4 ماليني جالون و�إن�شاء خطوط نقل يرت�وح قطرها ما بني 
400 مم و300 مم وبطول ي�شل �إىل 80 كيلومرت� وخطوط توزيع بطول 150 
كيلومرت� وترتكز �أعمال �ملرحلة �لثالثة من مبادرة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�إعفاء  �أنحاء �لدولة. -  على توفر �لإ�شكان �لع�شري �ملالئم للمو�طنني يف كافة 
بتوجيهات من �شاحب  �لدر��شية.. ومت  �لر�شوم  و�ملقيمني من  �ملو�طنني  �لطلبة 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف 15 �أغ�شط�س 
2012 �إعفاء جميع �لطلبة �ملقيمني يف �ملد�ر�س �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي من 
�لر�شوم �لدر��شية �ملتاأخرة وذلك يف �إطار حر�س �شموه على دعم �لعملية �لتعليمية 
وتوفر �لتعليم لكل طالب على �أر�س �لوطن وتخفيف �لأعباء عن �أولياء �لأمور 
و�ل�شتقر�ر  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة  وت��وف��ر  ���ش��و�ء  ح��د  و�ملقيمني على  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 
�ملا�شية  �خلم�س  �ل�شنو�ت  خ��الل  عددهم  بلغ  و�لذين  لهم  و�لنف�شي  �لجتماعي 
180 �ألف م�شتفيد يف 700 مدر�شة حكومية بالدولة. وكانت موؤ�ش�شة خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية �أطلقت يف �شهر �شبتمرب 2011 وللعام �لر�بع 
�لعينية للطلبة للعام  �مل�شاعد�ت  �لر�ئد بعنو�ن  �لإن�شاين  �لتو�يل م�شروعها  على 
وطالبة  طالبا  و215  �ألفا   27 منه  ��شتفاد  و�ل��ذي    2012-2011 �لدر��شي 
يدر�شون يف 650 مدر�شة يف كافة �أنحاء �لدولة ويرمي هذ� �مل�شروع �إىل �إطالق 
مبادر�ت دورية ومنتظمة لدعم �لتعليم د�خل �لدولة وخارجها وم�شاعدة �لطالب 
مو��شلة  من  متكنهم  دون  كثرة  �أحيانا  حت��ول  �لتي  �ملادية  �لعو�ئق  تذليل  على 
من  عدد  بلغ  �لذين  بالدولة  �لو�فدين  �أبناء  �مل�شروع  و�شمل  �لعلمي..  حت�شيلهم 
��شتفادو� من هذه �ملبادرة 8 �آلف طالب وطالبة على م�شتوى �لدولة �إ�شافة �إىل 
�أي�شا موؤ�ش�شة خليفة  �شموه قد وجه  وك��ان  �لعامل.  �ل��دول يف  طالب يف عدد من 
بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية يف �لعام �لدر��شي 2007-2008 بتحمل 
�لر�شوم �لدر��شية للطلبة �ملو�طنني يف �ملد�ر�س �لنموذجية و�لو�فدين يف �ملد�ر�س 
�ل�شباحية و�مل�شائية يف �لدولة.. كما حر�س �شموه على تكرمي �لطلبة و�لطالبات 
�ملتفوقني من �لأو�ئل يف �ل�شف �لثاين ع�شر من �ملو�طنني و�ملقيمني على م�شتوى 
�لدولة وتقدمي منح در��شية لهم لاللتحاق باجلامعات و20 �ألف درهم لكل طالب 

وطالبة ممن ي�شملهم �لتكرمي.

قرارات متالحقة لت�سوية قرو�س املواطنني
وو�شع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف 
خمتلف مر�حل �لعمل �لوطني حتقيق �ل�شتقر�ر �لقت�شادي و�لجتماعي وتوفر 
متطلبات �حلياة �لكرمية وحتقيق �لرخاء و�لرفاه للمو�طنني يف �أولوية مقا�شد 
�ملهمة  �ل��ق��ر�ر�ت  وعك�شت  �هتماماته.  مقدمة  ويف  �أطلقها  �لتي  �ل�شرت�تيجيات 
�لأربعني  �لوطني  �ليوم  ذك��رى  يف   2011 نوفمرب   30 يف  �شموه  �أ�شدرها  �لتي 
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 
ملعاناة  �شموه  و�أحا�شي�س  نب�س  �لد�ئنة  و�مل�شارف  �ملركزي  �مل�شرف  مع  بالتن�شيق 
مت  �ل�شامي  �لأمر  لهذ�  وتنفيذ�  بق�شاياهم.  و�ن�شغاله  وهمومه  �ملو�طنني  �أبنائه 
معايل  برئا�شة  �ملتعرة  �ملو�طنني  دي��ون  معاجلة  ل�شندوق  �لعليا  �للجنة  ت�شكيل 
ممثلني  ع�شويتها  يف  وت�شم  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  نائب  �لزعابي  جمعة  �أح��م��د 
�أبوظبي  مالية  ود�ئ���رة  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ودي���و�ن  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  ل���وز�رة 
مع  بالتعاون  �ل�شندوق  و�أج���رى  باأبوظبي..  �لق�شاء  ود�ئ���رة  �مل��رك��زي  و�مل�شرف 
مع  �تفاقيات  ووقع  �ملتعرة  �ملو�طنني  ملديونيات  �شامال  م�شحا  �ملركزي  �مل�شرف 
عدد من �لبنوك ب�شاأن �آليات 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. و�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف 25 يناير 2012 بناء على 
تو�شية من �للجنة �لعليا ل�شندوق معاجلة ديون �ملو�طنني مبعاجلة وت�شوية كافة 
ق�شايا �لقرو�س �ل�شخ�شية �ملتعرة للمو�طنني ممن تقل مديونياتهم عن مليون 
ويقومون  �أحكام  بحقهم  �أو �شدرت  ق�شايا  ذمة  على  كانو� موقوفني  �شو�ء  درهم 
�ملو�طنني  وبلغ عدد  �ملحاكم..  ت�شديد حددتها  ج��د�ول  بت�شوية مديونياتهم عرب 
�مل�شتفيدين �شتة �آلف و830 مو�طنا باإجمايل مبالغ مت�شلة بت�شوية مديونياتهم 
وت�شوية  منهم  �ملوقوفني  ع��ن  �لإف���ر�ج  مت  حيث  دره��م  ملياري  ح��و�يل  �إىل  ت�شل 
تت�شمن خ�شم  ت�شديد حم��ددة  وذل��ك وفقا لآلية  �شد�د  �أحكام  دي��ون من بحقهم 
بعدم �لقرت��س  �مل�شتفيد  تعهد  �ل�شهري مع  �لر�تب  �ملائة من  25 يف  ن�شبته  ما 
2012 بناء  20 مايو  مرة �أخرى �إىل �أن يتم معاجلة �لدين. كما �أمر �شموه يف 
�ملتعرة  �ملو�طنني  �لعليا ل�شندوق معاجلة ديون  �للجنة  �أخرى من  على تو�شية 
مبعاجلة وت�شوية كافة ق�شايا �لقرو�س �ل�شخ�شية �ملتعرة للمو�طنني ممن تقل 
�أو  كانو� موقوفني على ذمة ق�شايا  �شو�ء  مديونياتهم عن خم�شة ماليني درهم 
�شدرت بحقهم �أحكام و يقومون بت�شوية مديونياتهم عرب جد�ول ت�شديد حددتها 
�ملحاكم.. وبلغ عدد من �شملهم هذ� �لقر�ر و�ملوقوفني منهم �أو من �شدرت بحقهم 
68.8 مليون  �مل�شتحقة عليهم حو�يل  �ملبالغ  �إجمايل  60 مو�طنا وي�شل  �أحكام 
درهم. و�أكد معايل �أحمد جمعة �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س �للجنة 
�لعليا لل�شندوق �أن هذ� �لأمر يج�شد مدى حر�س �شموه على تهيئة �أ�شباب �لعي�س 
�إىل  و�أ���ش��ار  لهم.  �لأ���ش��ري  �ل�شتقر�ر  مقومات  وتوفر  �ملو�طنني  لأبنائه  �لكرمي 
�أن �ل�شندوق يو��شل �لعمل لإمتام معاجلة وت�شوية كافة �لقرو�س �ملتعرة وفق 
�لقرو�س �خلا�شة  �مل�شتفيدة وحجم  �ل�شر�ئح  تاأخذ بعني �لعتبار حجم  �أولويات 
�أو�شاع  معاجلة  �أن  و�أو���ش��ح  �ملتعرة.  و�حل���الت  �لقرو�س  وطبيعة  �شريحة  بكل 
�ملرحلة  متثل  دره��م  ماليني   5 عن  �ملتعرة  مديونياتهم  تقل  �لذين  �ملو�طنني 
بد�أ  �ل�شندوق قد  كان  �لدولة حيث  رئي�س  �ل�شمو  لتنفيذ مبادرة �شاحب  �لثانية 
تقل  قرو�س  ت�شديد  يف  �ملتعرين  �ملو�طنني  �أو���ش��اع  مبعاجلة  �لأوىل  �ملرحلة  يف 
وفق  �لثانية  باملرحلة  �خلا�شة  �ملديونيات  هذه  معاجلة  و�شيتم  دره��م  مليون  عن 
�لأولويات �لتي حددها �ل�شندوق عند معاجلته مديونيات �ملرحلة �لأوىل بحيث 
�شدرت  م��ن  ويليهم  متعرة  مديونيات  ق�شايا  ذم��ة  على  �ملوقوفني  �أول  ت�شمل 
بحقهم �أحكام ق�شائيةن ومن ثم من تنظر �ملحاكم ق�شايا مرفوعة عليهم وبعد 
بقية  ث��م  �ل��دول��ة وم��ن  �ل�شرطة يف  م��ر�ك��ز  ب�شاأنهم يف  ب��الغ��ات  م��ن فتحت  ذل��ك 

�ملتعرين يف �ل�شد�د ممن يتقدمون بطلبات ت�شوية ملديونياتهم. 
تقوم  و�لتي  �ل�شندوق  �عتمدها  �لتي  �لآلية  تطبيق  �ملديونيات  معاجلة  يف  ويتم 
دي�شمرب  �لثاين من  �أي قبل  �ل�شندوق  �إن�شاء  �ملتعرة قبل  �لقرو�س  ت�شوية  على 
2011 وذلك بالتن�شيق مع �لبنوك و�جلهات �لد�ئنة على �أن يتم ت�شديد مبالغ 
تزيد  ل  وباأق�شاط  ف��رت�ت طويلة  وعلى  فو�ئد  ب��دون  �مل�شتفيد  قبل  �لت�شوية من 
عن 25 يف �ملائة من �لر�تب �أو �لدخل �ل�شهري �لثابت للم�شتفيد. وتلقى �شندوق 
معاجلة قرو�س �ملو�طنني حتى �شهر نوفمرب 2012 -1247 طلبا من �لبنوك 
�لد�ئنة وقام بت�شوية 500 منها ودفع �ملبالغ �ملرتتبة عليهم و�لتي بلغ �إجماليها 
�شخ�شا ممن   127 �شامية عن  وبتوجيهات  �لإف���ر�ج  دره��م كما مت  300 مليون 
122 مليون  �إجمالية بلغت  �أو �شركات بقيمة  �أف��ر�د  عليهم ديون �شخ�شية �شو�ء 
ر�أ����س �خليمة و5 يف  دب��ي و11 يف  �أبوظبي و24 يف  83 متعر� يف  دره��م منهم 
�لقانونية  �للجنة  تلقت  فيما  و�ح��د يف عجمان  �لفجرة ومتعر  �ل�شارقة و3 يف 
�أ�شخا�س متعرين وعليهم ق�شايا و�أو�م��ر قب�س بع�شهم  32 طلبا خارجيا من 
خارج �لدولة ومتت در��شة بع�س �حلالت ورفعها للجنة �لعليا لل�شندوق حيث بلغ 
�لعدد �لكلي للد�ئنني 522 مت �إنهاء �إجر�ء�ت 263 حالة منهم وبلغ عدد �لبنوك 
�لد�ئنة لالأ�شخا�س �ملفرج عنهم 88 بنكا منهم 46 يف �أبوظبي و 34 يف دبي. كما 
بق�شايا  و�خلا�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدره  �لذي  �لقر�ر  من  ��شتفاد 

و�شرورة �أمن.. وهو �أولوية تتطلب منا �لعمل على عدة جبهات �أكرها �إحلاحا يف 
�لوقت �لر�هن �حلاجة �إىل تعميق مفهوم �لأ�شرة و�إعادة �إحياء دورها �ملحوري يف 
�لتن�شئة و�لتوعية و�ل�شبط و�لرقابة.. فالأ�شرة �ل�شوية هي �أ�شا�س �ملجتمع �لقومي 
�لأخالق  يت�شربون  ومنها  �لوطن  وح��ب  و�لتالحم  �لرت�حم  �لن�سء  يتعلم  فيها 
فيحرتمون  و�شلوكا  نهجا  وتقاليده  �ملجتمع  ع���اد�ت  يتمثلون  وع��ربه��ا  و�لقيم 
�لآمن  و�ملجتمع  �ملنتمي  �مل�شوؤول  �لفرد  يكون  وبذلك  قو�نينه  ويلتزمون  نظمه 
�مل�شتقر . كما دعا �شموه يف هذ� �ل�شدد �أبناءه �ملو�طنني �إىل تقدي�س �لعمل موؤكد� 
�شموه.. �إن �لعمل هو �ملعيار �حلقيقي للمو�طنة وهو دليل �لإخال�س و�لولء وبه 
يتمايز �لنا�س.. فبالإر�دة �لقوية و�لقدرة �لعالية و�لإجناز �لفائق نت�شارك جميعا 
م�شوؤولية بناء هذ� �لوطن تعزيز� ل�شيادته و�شونا ملكت�شباته وبناء مل�شتقبله . ووجه 
�شموه �ملوؤ�ش�شات �ل�شيا�شية و�لدينية و�لثقافية و�لإعالمية و�لتعليمية ومنظمات 
�ملجتمع  د�خ��ل  �لعمل  قيم  غر�س  يف  م�شوؤولياتها  تتحمل  �أن  �إىل  �مل��دين  �ملجتمع 
مفهوم  على  و�لتاأكيد  و�ليدوي  �ملهني  بالعمل  �ملرتبطة  �ل�شلبية  �لنظرة  وتغير 
�لعمل باعتباره م�شوؤولية وقيمة �إن�شانية ح�شارية ودينية. و�أكد �شموه يف خطابه 
تقدي�س  �إن   ..2010 دي�شمرب  �لأول من  و�لثالثني يف  �لتا�شع  �لوطني  �ليوم  يف 
�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�شني ومن خالله نطور قوة عمل وطنية كفوؤة 
ماهرة ونعيد هيكلة �قت�شادنا �لوطني مبا يحرك مكامن �لقوة �لوطنية فيه وبهذ� 
ن�شحح �ختاللت �شوق �لعمل ونهيئ ملجتمع متو�زن يف تركيبته متالحم قوي يف 
بنيته متما�شك ناب�س باحلياة . وقال �شموه.. �إن �إتقان �لعمل م�شوؤولية و�أمانة به 
وندرك  �لتغير  ونحدث  للم�شكالت  ونت�شدى  �لتحديات  ونو�جه  �لتميز  يتحقق 
بتقدي�س  و�إمن���ا  �شدفة  تبنى  ل  و�حل�����ش��ار�ت  فو�شى  تعي�س  ل  ف���الأمم  �مل�شتقبل 
و�إنتاج  و�لتطوير  �لبحث  جم��الت  يف  وتعزيزها  �لوطنية  �ل��ق��در�ت  وبناء  �لعمل 
�ملعرفة ون�شرها وتوظيفها . و�شدد �شموه على �إن تكري�س ثقافة �لعمل و�أخالقياته 
و�حل�س على �إجادته و�إتقانه لن تكون دون تعميق قيم �ملو�طنة و�لنتماء للوطن 
و�لإعالء من �شاأن �لأ�شرة ومتكينها و�حلفاظ على كيانها و�شون ثقافتها فهي نو�ة 
�ملجتمع و�أ�شا�س �لدولة وم�شدر �لأخالق بها تبنى �لقيم �لفا�شلة وين�شاأ �ملو�طن 
�ل�شالح ولن تتحقق �إل بتقومي �أمني ل�شيا�شات �لتعليم و��شرت�تيجياته ومناهجه 
بناء لنظام قائم على �إنتاج �ملعرفة ومعاير �لتميز و�لإبد�ع هدفه تنمية ر�أ�س �ملال 
�لب�شري بجعله �أكر �ن�شجاما و��شتجابة للتحديات مرجعيته خ�شو�شية �ملجتمع 
�لقدر�ت  بناء  �لطريق نحو  �ملتقن هو  �لعمل  �إن  �لوطنية  وثقافته ولغته وهويته 
�لب�شرية �لقادرة على حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة مبا ميكننا من �لبقاء و�ل�شتمر�ر 
و�ملناف�شة . ووجه �شموه يف كلمته يف �ليوم �لوطني �حلادي و�لأربعني يف �لأول من 
�لرئي�شية  �ل��وزر�ء تكون من مهامها  تتبع جمل�س  باإن�شاء هيئة   2012 دي�شمرب 
�لتوطني يف �لقطاع �لعام و�خلا�س حيث من �ملقرر �أن تقوم بتوطني �أكر من 20 

�ألف وظيفة كل خم�س �شنو�ت . 

�سندوق خليفة لتمكني املواطنني
 و�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل يف �إطار حر�شه 
ل��دع��م وت��ك��ري�����س ���ش��ي��ا���ش��ة �ل��ت��م��ك��ني �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا ك��ن��ه��ج ث��اب��ت خل��ط��ط �لتنمية 
�لقت�شادية و�لجتماعية وتوفر �شبل �لعي�س �لكرمي وتاأمني �ل�شتقر�ر �ملعي�شي 
لأبنائه �ملو�طنني �أمر باإن�شاء �شندوق خليفة لتمكني �ملو�طنني بهدف توفر �ملو�رد 
�ملالية �لالزمة لدعم بر�مج و�شيا�شات ت�شجع �ملو�طنني على �للتحاق ب�شوق �لعمل 
خا�شة �لقطاع �خلا�س ومتكينهم من ��شتغالل فر�س �لعمل �لتي يتيحها لهم هذ� 
�لقطاع وتوفر �لتمويل �لالزم لتنفيذ حزمة من �حلو�فز �لتي ت�شاهم يف حتقيق 
هذ� �لهدف. وناق�س جمل�س �لوزر�ء يف 27 فرب�ير 2011 برئا�شة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي �آليات وجمالت عمل �ل�شندوق و�خلطو�ت �لتنفيذية �لالزمة لبدء ن�شاطه يف 
�أقرب وقت حتت �إ�شر�ف هيئة تنمية وتوظيف �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية )تنمية(. 
وت�شمل حزمة �حلو�فز �لتي يوفرها �ل�شندوق �شرف مز�يا مالية للمو�طن عند 
�لتحاقه بالعمل يف �لقطاع �خلا�س مبا يقل�س �لفجوة بني �لأج��ر يف �لقطاعني 
�خلا�س و�لعام وتخ�شي�س مبالغ مالية لأ�شحاب �لعمل تغطي ن�شبة مئوية من 
�لأجر �لذي يتقا�شاه �ملو�طنون �لعاملون يف موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س يف �ل�شنة 
�لتحاقه  عند  �ملو�طن  �ملوظف  وتاأهيل  تدريب  تكاليف  من  جزء  ومتويل  �لأوىل 
�مل�شاهمة يف بر�مج تدريبية طويلة وق�شرة  �ل�شنة �لأوىل ف�شال عن  بالعمل يف 
�شيا�شات  �ل�شندوق يف دعم  ��شتخد�م مو�رد  �شيتم  للباحثني عن عمل. كما  �ملدى 
ومتويل  ودع��م  و�لحت���ادي  �ملحلي  �مل�شتويني  على  وظائف  خللق  موجهة  وبر�مج 
م�شاريع �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة ومتويل �لتخ�ش�شات �جلامعية �ملتو�فقة 

مع �حتياجات �شوق �لعمل يف �لدولة. 

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع
ويف �إطار حر�شه و�هتمامه بتوظيف وتنمية طاقات �ملو�رد �لب�شرية �ملو�طنة ورفع 
م�شتوى �لرفاه �لجتماعي 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 ويهدف �ل�شندوق �إىل خلق جيل من رو�د �لأعمال 
�ملو�طنني وغر�س وتعميق ثقافة �ل�شتثمار يف �أو�شاط �ل�شباب �ملو�طنني �إ�شافة �إىل 

دعم وبلورة �ل�شتثمار�ت �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف �لدولة. 
ويوفر �ل�شندوق بر�مج متكاملة و�شاملة تلبي �حتياجات ومتطلبات �مل�شتثمرين 
�ل�شباب. ومول �ل�شندوق منذ تاأ�شي�شه وحتى �شهر فرب�ير 2013 �أكر من 460 
758 مليون درهم.. ويف �شياق جهوده لتهيئة �ملناخ �ل�شتثماري  م�شروعا بقيمة 
�ملالئم وتعزيز قدر�ت �مل�شتثمرين �ل�شباب من �ملو�طنني بادر �ل�شندوق با�شتحد�ث 
�لتاأهيل  و�إع����ادة  و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  ت�شمل  و�مل�����ش��اع��دة  �ل��دع��م  خل��دم��ات  نظاما 
يف  ع��دة  م��ب��ادر�ت  تطوير  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شت�شارية  و�خل��دم��ات  �لبيانات  وت��وف��ر 
خمف�شة  بفو�ئد  متنوعة  متويلية  حلول  �ل�شندوق  يوفر  كما  �لت�شويق..  جمال 
بطرح  ق��ام  حيث  �لوطني  �لقت�شاد  خدمة  يف  ت�شب  �لتي  �ملجدية  للم�شروعات 
طرح  �إىل  �إ�شافة  كافة  �مل�شروعات  �شر�ئح  لتغطي  وزي���ادة   وب��د�ي��ة  خطوة  بر�مج 
�لإ�شالحية  �ملر�كز  ون��زلء  �ليدوية و�لرت�ثية  ل��ذوي �حل��رف  �مل��ب��ادر�ت  ع��دد من 
و�ملتعافني من �لإدمان من نزلء �ملركز �لوطني للتاأهيل. وكان �ل�شندوق قد �أطلق 
يف �لعام 2011 برنامج ت�شنيع  �لذي يهدف �إىل توفر قنو�ت متويلية للم�شاريع 
 55 نحو  �حل��دي��ث  �لربنامج  ه��ذ�  ع��رب  �لتمويالت  قيمة  بلغت  حيث  �ل�شناعية 
مليون درهم.. كما �أطلق �ل�شندوق بالتعاون مع بنك �أبوظبي �لوطني يف 20 مايو 
�مل�شاريع �ل�شغرة  �أمو�ل  �ملبا�شر يف روؤو�س  2012 �شندوق )�متياز( لال�شتثمار 
و�لكبرة بقيمة 80 مليون درهم بالت�شاوي بينهما حيث يتوقع �أن ي�شتقطب هذ� 
�ل�شندوق �ل�شتثماري نحو 500 مليون درهم. و�فتتح �ل�شندوق فروعا له يف كل 
من �إمار�ت ر�أ�س �خليمة و�لفجرة 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 �لدولة. حيث مول 26 م�شروعا يف كل من عجمان ور�أ�س �خليمة 

و�لفجرة ودرب �أكر من 700 مو�طن يف جمال ريادة �لأعمال. 

متكني املراأة 
وحر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�مل��ر�أة يف جميع  �أطلقه على متكني  �إطار ��شرت�تيجية �مل�شروع �لنه�شوي �لذي  يف 
�ملجالت وعلى �مل�شتويات كافة لتكون �شريكا فاعال يف بناء �لوطن. و�أكد �شموه.. 
�إن �لدولة ركزت منذ قيامها يف �لثاين من دي�شمرب 1971 على �لنهو�س باملر�أة 
ومتكينها لت�شطلع بدورها �لطبيعي كم�شارك فاعل يف عملية �لتنمية �مل�شتد�مة 
. وقال يف حديث �آخر يف 9 دي�شمرب 2009.. �إننا ننظر للمر�أة كمكون رئي�س من 
مكونات �ملجتمع �لإمار�تي وهي �شريكة للرجل يف كل مو�قع �لعمل.. وما و�شلت 

�إليه �ملر�أة �لإمار�تية يف �لآونة �لأخرة مل يكن تطور� مفاجئا 
بل هو تتويج مل�شرة طويلة ر�شم خطوطها �لقائد 
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حظيت املراأة االإماراتية بكل م�صاندة ودعم واأثبتت التجربة حتملها امل�صوؤولية يف جميع املنا�صب التي تولتها

رئي�ص الدولة يحر�ص على توفري كل مقومات الرعاية الأبنائه املواطنني وت�صخري االإمكانيات لتوفري حياة اأف�صل لهم
�ملوؤ�ش�س �لو�لد �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان �لذي حر�س 
�لرجل..  مع  جنب  �إىل  جنبا  حقوقها  ممار�شة  من  ومتكينها  �مل��ر�أة  ت�شجيع  على 
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 
حقيقيا  م�شمونا  �لعامة  �حلياة  يف  مل�شاركتها  تعطي  �لتي  و�ملكا�شب  �لإجن���از�ت 
وبعد� �جتماعيا . كما �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان يف �لأول 
من دي�شمرب 2004 �أن �لدولة عملت على متكني �ملر�أة للقيام بدورها يف خدمة 
�ملجتمع وو�شعت �لت�شريعات و�لقو�نني �لتي تكفل 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 جانب �لرجل يف خمتلف ميادين �لعمل �لوطني 
يف �إطار �حلفاظ على هوية جمتمعنا �لإ�شالمية وتقاليده �لعربية �لأ�شيلة. وقال 
�شموه �إن �ملر�أة حققت تقدما وح�شور� فاعال يف خمتلف �مليادين �ملحلية و�لعاملية 
�لتنفيذية  �ملنا�شب  �رفع  لت�شغل  و�رتقت مكانتها  �ملجتمع  وتعزز دورها يف خدمة 
موؤكد� �شموه.. �إننا �شنو��شل �لعمل على نهج �لقائد يف توفر كل �لدعم و�مل�شاندة 
�لعمل �لوطني  �أمامها للم�شاركة يف خمتلف جمالت  و�إتاحة كل �لفر�س  للمر�أة 
�لإيجابية  �مل�����ش��ارك��ة  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وث��م��ن   .
�لدورة  �فتتاح  �لدميقر�طية وقال �شموه يف  �لعمل �لربملاين و�ملمار�شة  للمر�أة يف 
�لر�بعة للمجل�س �لوطني �لحتادي يف 21 �أكتوبر 2009.. �إن م�شرة �مل�شاركة 
و�لعمل �لربملاين يف �لم��ار�ت كانت على �لدو�م م�شرة و�عية نابعة من ظروفنا 
�ملمار�شة  يف  خا�شا  منوذجا  تعطي  �أن  �لتجربة  هذه  ��شتطاعت  وقد  و�حتياجاتنا 
�لدميقر�طية ل �أدل عليه من �مل�شاركة �لو��شعة للمر�أة يف ع�شوية �ملجل�س �لوطني 
حقيقيا  م�شمونا  �لربملانية  �حلياة  يف  مل�شاركتها  كان  حيث  ومناق�شاته  �لحت��ادي 
�أ�شباب  ك��ل  توفر  على  وحر�شنا  كفكرة  بامل�شاركة  �إمي��ان��ن��ا  �أن  كما  فعليا  وب��ع��د� 
�ملمار�شة لها يجعلنا و�ثقني باأن جتربتنا �لربملانية �شتم�شى �إىل �لأمام وتتطور مع 
�لأيام ملا فيه خر �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�لثالثني 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 حفظه 
�هلل يف كلمته يف �لحتفال باليوم �لوطني �لأربعني عن �شعادته لتمتع �ملر�أة بكامل 
حقوقها. وقال �شموه.. لقد جعلنا متكني �ملر�أة �أولوية وطنية ملحة وبف�شل هذ� 
�لتخطيط �ل�شليم �أ�شبح لدولتنا �شجل متميز يف جمال حقوق �ملر�أة فهي تتمتع 
بكامل �حلقوق ومتار�س �لأن�شطة جميعها دون متييز موؤكد�.. �إن �لأبو�ب جميعا 

مفتوحة �أمامها لتحقيق �ملزيد من �لتقدم و�لتطور .

ال�سيا�سة اخلارجية.. والدبلوما�سية الإن�سانية
�خلارجية  �شيا�شاتها  نهج  ثبات  بف�شل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  وت��ب��و�أت 
�لعامل.  يف  مرموقة  مكانة  �لإن�شانية  �لدبلوما�شية  جم��ال  يف  �ل�شخي  وعطائها 
على  �لعديدة  ومبادر�تها  ودول��ي��ا  �إقليميا  �لفاعل  �لإيجابي  ح�شورها  و�أك�شبها 
�ل�شمو  �شاحب  و�أك��د  �ل���دويل..  �ملجتمع  �ح��رت�م  �لإن�شانية  �لدبلوما�شية  �شعيد 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة يف هذ� �ل�شدد.. �إن �ملكانة �ملرموقة 
و�لح��رت�م �لكبر �ل��ذي حتظى به دول��ة �لإم��ار�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 و�لعربي و�لإ�شالمي وحر�شها على تعزيز وتو�شيع د�ئرة �شد�قتها مع 
جميع دول �لعامل ومر�عاة ح�شن �جلو�ر و�حرت�مها �شيادة �لدول ووحدة �أر��شيها 
وعدم �لتدخل فى �شوؤونها �لد�خلية و�للجوء �إىل حل �لنز�عات بالطرق �ل�شلمية 
و�للتز�م مبيثاق �لأمم �ملتحدة و�لقو�نني و�ملو�ثيق �لدولية . وقال �شموه.. لقد 
عليه  و�شنظل  �ملا�شية  �لعقود  خ��الل  �تبعناه  �ل��ذي  �لنهج  �شالمة  �لأي���ام  �أثبتت 
مبد�أ  وبال�شد�قة  طريقا  بالنفتاح  �آخ���ذة  م��ت��و�زن��ة  خارجية  �شيا�شة  منتهجني 
و�شيانة  �لدولة  �شيادة  تاأكيد  غايتها  خارجية  �شيا�شة  هدفا..  �لدولة  ومب�شالح 
�إىل توثيق  �أ�شدقاء و�شركاء �شاعني  �أمنها متخذين من �جلر�ن  كيانها وحماية 
�لقت�شادية  و�لتكتالت  و�لإ�شالمية  و�لعربية  �خلليجية  بالدول  �لتعاون  �أو��شر 
�لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  و�أهمية  ب�شرورة  �ملطلق  �إمياننا  موؤكدين 
يف  دورن��ا  �أد�ء  على  جاهدين  و�شنعمل  و�لقت�شادية  و�لأمنية  �ل�شيا�شية  وج��دو�ه 
�ل�شتمر�ر يف  �شموه..  .. موؤكد�  و�لتز�م قر�ر�ته  وتفعيل منظومته  دفع م�شرته 
بذل �جلهود حتقيقا لبيئة �إقليمية قائمة على �ل�شالم و�ل�شتقر�ر و�لثقة �ملتبادلة 
و�لك�شب �مل�شرتك مقدمني يد �لعون لكل �شقيق و�شديق و�قفني �إىل جانب �حلقوق 
�لإرهاب  ملو�جهة  و�لإقليمي  �لأمم��ي  �جلهد  د�عمني  و�ل�شعوب  للدول  �مل�شروعة 
و�لتطرف و�جلهود �لدولية لف�س �لنز�عات و�إخماد بوؤر �لتوتر وحتمل �للتز�مات 
ووظف   . و�إن�شافا  ع��دل  �أك��ر  دويل  نظام  تطوير  يف  و�مل�شاهمة  عليها  �ملرتتبة 
�أحد  لتكون  �خلارجية  �ل�شيا�شة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لأذرع �لرئي�شية للعمل �لإن�شاين وقال �شموه يف هذ� �خل�شو�س.. �إن �لدبلوما�شية 
�شت�شتمر  دولتنا  و�إن  �خلارجية  ل�شيا�شتنا  �لرئي�شية  �لأعمدة  �أحد  هي  �لإن�شانية 
يف �ل���ش��ط��الع ب��دوره��ا �مل��ح��وري يف م�شاندة �جل��ه��ود �ل��دول��ي��ة مل��و�ج��ه��ة �لأزم���ات 
ن��د�ء�ت �ل�شتغاثة و�أن ت�شتمر منوذجا عامليا يحتذى يف تقدمي  و�لكو�رث وتلبية 
�ل�شتثمار�ت و�ملنح و�لقرو�س �ملي�شرة للدول �لنامية مبا يحقق لها منو� �قت�شاديا 
م�شتد�ما ويوفر لها �ل�شتقر�ر وي�شمن لأبنائها �ملزيد من فر�س �لعمل.. موؤكد� 
له طابع  يكون  موؤ�ش�شي  �إىل عمل  �لإمار�تي  �لعمل �خلري  حر�شه على حتويل 
�ل�شتد�مة قائال.. ومن منطلق م�شوؤوليتنا ومتابعتنا لالأو�شاع �لإن�شانية �ل�شعبة 
�لعمل �خلري  �لإمار�تية يف جمال  �مل��ب��ادر�ت  ف��اإن  �لعامل  �لعديد من مناطق  يف 
�خلارجي.  عملنا  مكونات  من  �أ�شا�شيا  مكونا  �نت�شارها  ونطاق  لتعددها  �أ�شبحت 
فاإىل جانب مبادر�ت �لإغاثة �لعاجلة للتخفيف عن �ملنكوبني من �شحايا �لكو�رث 
�لطبيعية و�حلو�دث �ملاأ�شاوية و�لأزمات �لطارئة عملنا على حتويل �لعمل �خلري 
�ل�شتد�مة  �لفعالية وطابع  �لعمل  لهذ�  يكون  موؤ�ش�شي حتى  �إىل عمل  �لإمار�تي 
. و�أك����د ���ش��م��وه �ل�����ش��ر�ك��ة �مل��ت��م��ي��زة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت م��ع �ل��ع��امل يف جم���ال �لعمل 
�إن دولة �لإم��ار�ت ويف �شياق م�شوؤولياتها �لدولية ت�شعى  �لإن�شاين. وقال �شموه.. 
و�لإمنائية  �لإن�شانية  و�مل�شاعد�ت  �لإغ��اث��ة  بر�مج  وتن�شيق  لتعزيز  دوؤوب  ب�شكل 
و�إعادة  �ل�شالم  �لدولية حلفظ  �لنامية ف�شال عن م�شاهماتها يف �جلهود  للدول 
يوؤكد  م��ا  وه��و  �ل�شتغاثة  ن���د�ء�ت  وتلبية  و�ل��ك��و�رث  �لأزم���ات  ومو�جهة  �لإع��م��ار 
�لفاعل يف  و�إ�شهامها  �لدوليني  �ل�شلم و�لأم��ن  �ملتميزة يف �شمان �شيانة  �شر�كتها 
م�شاعد�ت  مقدمة  �ملتخ�ش�شة  وكالتها  وب��ر�م��ج  �ملتحدة  �لأمم  �أن�شطة  خمتلف 
�ل���دولر�ت .  و�أع��رب �لأم��ني �لعام ل��الأمم �ملتحدة بان كي  بلغت قيمتها مليار�ت 
 28 �آل نهيان وزير �خلارجية يف  مون يف لقائه مع �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�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 
�لدور  ه��ذ�  يتو��شل  �أن  ياأمل يف  �إن��ه  وق��ال  �لإن�شانية.  �ملجالت  فيها  �ل��دويل مبا 
�لإمار�تي وم�شاهماته ل�شيما يف جمالت دعم بر�مج وخطط �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
�لتي تقودها �لأمم �ملتحدة يف �ملناطق �ملنكوبة. و�أ�شارت �ملفو�شية �ل�شامية لالأمم 
لدولة  �لر�ئع  �لإن�شاين  بالدور   2012 �أبريل   18 �لالجئني يف  ل�شوؤون  �ملتحدة 

�مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان.. و�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف مطلع �لعام 2011 مبادرة �مل�شروع �لإمار�تي 
من  كبر  ع��دد  تنفيذ  على  وي�شتمل  �ل�شديق  �لباك�شتاين  �ل�شعب  �أبناء  مل�شاعدة 
�مل�شاريع �لتنموية و�لتعليمية و�ل�شحية و�لطرق و�جل�شور وم�شاريع �ملياه وغرها 
بتكلفة تتجاوز 110 ماليني دولر. وقد �أجنزت �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي حتى �لعام 
2012 نحو 127 م�شروعا من �مل�شاريع �لتعليمية و�ل�شحية و�جل�شور و�لطرق 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �أهمها ج�شر  و�ملياه لتنمية منطقة جنوب وزير�شتان من 
�ملعد�ت  بجميع  ومعهد مت جتهيزها  وكلية  و40 مدر�شة  �شو�ت  ب��و�دي  نهيان  �آل 
21 �ألف طالب وطالبة  و�لو�شائل �حلديثة يف �إقليم خيرب بختونخو� وت�شتوعب 
وم�شت�شفى �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للن�شاء و�لأطفال و�لطو�رئ يف �إقليم خيرب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �شارع  وم�شروع  وزير�شتان  جنوب  ومنطقة  بختونخو� 
نهيان �ل�شرت�تيجي جنوب وزير�شتان وتتخلل م�شاره خم�شة ج�شور علوية و64 
64 قرية باك�شتانية. و�أ�شادت  �أكر من  �ملياه �لنقية لل�شكان يف  م�شروعا لتوفر 
�إ�شالم  لني هي�شتيغ�س مديرة مكتب �لأمم �ملتحدة لتن�شيق �ل�شوؤون �لإن�شانية يف 
�أباد يف 12 مايو 2012 مببادر�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �إط��الق  خ��الل  من  �لكبرة  �لإن�شانية  �لدولة  رئي�س 
�لإن�شانية خا�شة  �لباك�شتاين وحت�شني ظروفه  �ل�شعب  باك�شتان وتخفيف معاناة 
جتربة  �إن  وقالت  للفي�شانات.  تعر�شت  �لتي  �لباك�شتانية  و�ل��ق��رى  �لأقاليم  يف 
و�جلريئة  �لنبيلة  �مل��ب��ادر�ت  و�إن  ومتميزة  ر�ئ��دة  تعترب  �ل�شدد  ه��ذ�  �لإم���ار�ت يف 
�لتي ي�شطلع بها �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان قد جنحت يف فرتة ق�شرة 
وت�شييد  و�ل�شحة  �ملياه  و�ملد�ر�س وم�شاريع  �لتنموية  �مل�شاريع  ت�شليم عدد من  يف 
ج�شر �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان باإقليم خيرب بختون �خو� على نهر �شو�ت. 
وتو��شلت مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة باإطالق وتنفيذ عدد من �مل�شاريع 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �لعامل منها م�شت�شفى  �متد�د  �لإن�شانية �حليوية على 
نهيان �لتخ�ش�شي لالأمومة و�لطفولة يف جمهورية كاز�خ�شتان وم�شت�شفى �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان �لتخ�ش�شي بالد�ر �لبي�شاء باململكة �ملغربية وم�شت�شفى 
جمهورية  يف  �شحية  وعيادة  �ليمنية  �جلمهورية  يف  �شقطرى  جزيرة  يف  مركزي 
�لدمرد��س  مب�شت�شفى  �لدقيقة  للجر�حات  عمليات  وغرفة  �ل�شرت�كية  فيتنام 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  تنفذه  �ل��ذي  �لغذ�ئي  �لتح�شني  وم�شروع  بالقاهرة 
نهيان لالأعمال �لإن�شانية بالتعاون مع موؤ�ش�شة جني �لعاملية يف �أفغان�شتان و�لذي 
ي�شتهدف 15 مليون �أفغاين هم ن�شف �شكان �لبالد ومركز �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان للتعليم �ملهني بال�شنغال ومركز خليفة بن ز�يد �آل نهيان للتمري�س يف 
�شمال  لهيا  بيت  منطقة  يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  ومدر�شة  �ملالديف 
�ل�شيخ  للبنات وم�شجد  �ملهني يف �شيد�  للتعليم  �ل�شيخ خليفة  قطاع غزة ومركز 
ز�يد يف �أفغان�شتان �شمن م�شاريع �إعادة �إعمارها وم�شجد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان يف �ك�شفورد ودعم مركز كارتر مببلغ 10 ماليني دولر يف حملته 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 قدمها �شموه للمت�شررين من 
�لكو�رث �لطبيعية يف باك�شتان و�إندوني�شيا وتركيا و�لنز�عات �مل�شلحة يف �ل�شومال 

و�شوريا وليبيا وم�شلمي �لأقلية �لروهينجيا يف ميامنار. 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  وت�شلم �شاحب �ل�شمو 
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2011 �لتي حاز عليها �شموه بعد �أن ر�شحته �ملنظمات و�ملدن �لإن�شانية و�خلرية 
يف �لعاملني �لعربي و�لإ�شالمي و�لعديد من �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �لدولية �لتي ر�أت 
يف �شموه منوذجا عامليا يحتذى يف �خلر و�لعطاء لالإن�شانية جمعاء. وياأتي فوز 
و�لإن�شانية  لوطنه  قدمه  ملا  تتويجا  �جلائزة  بهذه  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
جمعاء حيث �متدت �أياديه �لبي�شاء �إىل �أق�شى بقاع �لأر�س.. وكان ل�شموه ب�شمات 
و��شحة وجلية يف م�شرة �لعمل �خلري و�لإن�شاين يف عاملنا �لعربي و�لإ�شالمي. 
وقدم �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم ب�شفته رئي�س جمل�س �إد�رة مركز ر��شد 
لعالج ورعاية �لطفولة و�لرئي�س �لأعلى للجائزة �لدرع �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�خلرية يف �لدولة 
خا�شة تلك �لتي تعنى بالطفولة وذوي �لإعاقة. كما �أهدى �شموه �لن�شخة �لأوىل 
 300 و�ل��ذي يقع يف  �لعطاء(  ز�ي��د.. هكذ� يكون  �لفاخرة من كتاب )خليفة بن 

�شفحة باللغتني �لعربية و�لإجنليزية. 

مكافحة الإرهاب
 و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �شمن �لتز�مه 
بكافة  ل��الإره��اب  نبذه  وحمفل  منا�شبة  من  �أك��ر  يف  �خلارجية  �ل�شيا�شة  بثو�بت 
�أهمية  �إىل  �شموه  ودع��ا  وو�شائله.  ودو�ف��ع��ه  م��ربر�ت��ه  كانت  و�أي���ا  و�أ�شكاله  ���ش��وره 
و�جتثاثها  �خل��ط��رة  �لآف���ة  ه��ذه  ملو�جهة  و�لإقليمية  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  ت�شافر 
و�لق�شاء على م�شبباتها وعدم ربطها باأي ثقافة �أو دين.. وقال �شموه يف كلمته يف 
�ليوم �لوطني �لثالث و�لثالثني يف �لأول من دي�شمرب 2004.. �أننا ندعو لعامل 
ي�شوده �لعدل و�لإن�شاف وروح �مل�شوؤولية و�لت�شامن �لفاعل يف مو�جهة �مل�شكالت 
�لتي تو�جه �لب�شرية غر �أن �لت�شدي لالإرهاب ينبغي �أل يغم�س �أعني �لعامل عن 
و�لف�شاد  و�إحلاحا كالفقر و�جلوع و�ملر�س و�جلهل و�حلروب  �أكر خطر�  ق�شايا 
و�لقمع و�لحتالل و�لظلم �لجتماعي و�ملو�جهة �حلا�شمة ملثل هذه �لق�شايا حتى 
ل ي�شتمر �لإرهاب خطر� قائما ود�ئما فتلك هي �أ�شباب وجوده و�لبيئة �ل�شاحلة 
لنموه و�زدهاره و�نت�شاره . و�أكد �لتز�مه بو�شع كل �لإمكانيات للتن�شيق و�لتعاون 
مع �ملجتمع �لدويل من �أجل �لت�شدي لالإرهاب .. وقال.. �أننا جندد �أد�نتنا ورف�شنا 
�لأ�ش�س  كل  مع  تتنافى  جميعا  لأنها  و�لإره���اب  و�لكر�هية  �لتع�شب  �أ�شكال  لكل 
و�لقيم و�لأديان �ل�شماوية و�لإن�شانية ون�شع كل �إمكانياتنا للتن�شيق و�لتعاون مع 
�أجل �لت�شدي لالإرهاب مهما كان م�شدره و�أ�شبابه وموقعه  �ملجتمع �لدويل من 
يت�شمن عقوبات  �ل��ذي  �لإره��اب��ي��ة  �جل��ر�ئ��م  قانون مكافحة  �أخ��ر�  �أ�شدرنا  وق��د 
ر�دعة �شد مرتكبي �جلر�ئم �لإرهابية �لتي توقع �لرعب بني �لنا�س وتروعهم فى 
�أمنهم و��شتقر�رهم وحياتهم . ودعا �شموه يف �لأول من دي�شمرب 2010 �ملجتمع 
�إد�نتنا  �إننا وم��ع  �ل��دويل �إىل ع��دم �لربط بني �لإره���اب و�لإ���ش��الم. وق��ال �شموه.. 
د�عني  �لإ�شالم  كر�هية  ظاهرة  تنامي  من  قلقنا  عن  نعرب  �أ�شكاله  بكل  لالإرهاب 
�ملجتمع �لدويل �إىل بذل �جلهد للحيلولة دون ��شتمر�ر �لإ�شاءة للدين �لإ�شالمي 
�أو �إثارة �لكر�هية نحو �لأقليات �مل�شلمة . و�أ�شاد �شموه يف كلمته يف �ليوم �لوطني 
�ل�شابع و�لثالثني يف �لأول من دي�شمرب 2008 مبا �أجنزه �لتعاون �لدويل على 
�إننا ل نز�ل نعتقد ب�شرورة  �إل  �شعيد حماربة �لإره��اب وجتفيف منابعه وق��ال.. 
��شتمر�ر هذ� �جلهد وتطويره ل بالو�شائل �لع�شكرية و�لأمنية فقط بل من خالل 
�لعمل على حل �لق�شايا �ملتفجرة حتى ل تبقى عر�شة ل�شتغالل فئات وجمموعات 
�إرهابية حتقيقا لأجند�ت خا�شة. و�أكد �شموه �أن دولة �لإمار�ت و�حلمد هلل تنعم 
وق��ال يف حديث  �لأخ���رى.  �ل��دول  �لأم��ن و�ل�شتقر�ر تغبطها عليه  مب�شتوى من 
�إن هذ� �لأمن ل يتحقق بفعل ما نتخذه   2008 28 يونيو  ل�شحيفة �حلياة يف 
من �حتياطات و�إجر�ء�ت �أمنية فقط بل بتوفر �شبل �لعي�س و�لك�شب �ل�شريف يف 
�أجو�ء من �لحرت�م لكل من يعي�س على هذه �لأر�س بحيث ت�شبح بيئة �لإمار�ت 
بيئة طاردة لكل من يحاول �أن يعبث باأمنها و��شتقر�رها �أو يحاول �لعتد�ء على 

�لإمار�ت يف حت�شني �حلياة و�شون �لكر�مة �لإن�شانية حول �لعامل. وثمنت �ل�شيدة 
�شي كادوكوي م�شوؤولة �حلماية باملفو�شية مبادر�ت �لإمار�ت و�إ�شهاماتها �لكبرة 
يف جمال �لعمل �لإن�شاين وو�شفتها باجلريئة و�لنبيلة. وقالت �إن �لإمار�ت تتبو�أ 
�ملتحدة  �لأمم  و�أك��دت  �ل��دويل.  �مل�شتوى  �لإن�شاين على  �لعمل  مر�كز متقدمة يف 
�آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بقيادة �شاحب  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن 
�لدولة ت�شاهم بقوة يف حتقيق �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية �جلديدة عرب م�شاريعها 
�لتنموية حول �لعامل. وقالت �لدكتورة �لي�شار �شروع ممثل �لأمني �لعام للمنظمة 
�لدولية يف �لإمار�ت يف 30 �شبتمرب 2010 �إن �لإمار�ت ت�شطلع بدور حيوي يف 
�لنامية و�أعربت عن  �ل��دول  �لإن�شانية يف  �لكر�مة  �ملعاناة و�شون  �حلد من وط��اأة 
تقديرها للجهود �لإن�شانية �لتي تبذلها �لدولة حاليا يف باك�شتان لدرء �ملخاطر 
ريادة  �ملاأ�شاوية.  تد�عياتها  �ملنكوبني من  �لفي�شانات وحماية  كارثة  �لناجمة عن 
يف �لعمل �لإن�شاين.. ويعد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لعديدة  مبادر�ته  �لإن�شاين من خالل  �لعطاء  �ل��رو�د يف  �هلل من  �لدولة حفظه 
�ملتالحقة يف كل ميادين وجمالت و�شاحات �لعمل �خلري و�لإن�شاين على �شعيد 
�لد�خل وعلى �متد�د �لعامل. ويوؤمن �شموه بان �لعمل �لإن�شاين م�شئولية �أخالقية 
وو�جب يج�شد �لتعا�شد و�لتاآزر بني �ل�شعوب و�لأمم. و�أن�شاأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
موؤ�ش�شة   2007 �ل��ع��ام  يف  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  م��ن  �نطالقا  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
ر�ئ��دة خلدمة  لتكون منظمة عون  �لإن�شانية  نهيان لالأعمال  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لإن�شانية على �مل�شتوى �لعاملي عد� �ملبادر�ت �ل�شخ�شية �لر�ئدة و�ملنح �لتي �أعلنها 
�شموه لدعم �قت�شاديات �لدول �لنامية وتعزيز مر�فق �خلدمات فيها.. وت�شمنت 
بناء �مل�شت�شفيات و�ملر�كز و�ملد�ر�س و�جلامعات و�مل�شاجد ودور رعاية �لأيتام وذوي 
�لحتياجات �خلا�شة وم�شاريع �ملياه و�لكهرباء و�لبنية �لأ�شا�شية و�لتطوير و�لتي 
�لع�شر�ت  و�شملت  �لآخ��ر  بع�شها  �لعمل حاليا يف  ويجري  �لعديد منها  �إجن��از  مت 
من �لدول من بينها �شلطنة عمان و�لبحرين وم�شر و�ملغرب وفل�شطني وجيبوتي 
وباك�شتان  وكاز�خ�شتان  و�ل�شنغال  و�شي�شيل  و�ل�شومال  و�ليمن  ولبنان  و�شوريا 
وهاييتي  �ملتحدة  و�ململكة  �لأمريكية  �ملتحدة  و�لوليات  و�إندوني�شيا  و�أفغان�شتان 
وفيتنام وتركمان�شتان و�ل�شني و�لفليبني وغرها من �لدول على �متد�د �لعامل. 
�لفل�شطينيني  �لالجئني  وت�شغيل  غ��وث  لوكالة  �لعام  �ملفو�س  ف��ورد  بيرت  و�أك��د 
�آل  ز�ي��د  بن  �أن موؤ�ش�شة خليفة   2012 �أغ�شط�س   14 �ملتحدة يف  ل��الأمم  �لتابعة 
تعد  و�أنها  �ملنطقة  يف  للوكالة  �لدعم  مقدمي  �أك��ر  من  و�ح��دة  �لإن�شانية  نهيان 
�لإن�شانية  �ملبادر�ت  خالل  من  غزة  يف  �لفل�شطينيني  لالجئني  �حلقيقي  �لد�عم 
�لتي تتبناها مل�شاعدتهم على جتاوز �ملحن �لتي يعانون منها م�شرة �إىل �أنها نفذت 
�ملوؤ�ش�شة  ومتكنت  �حليوية.  �لإن�شانية  �مل�شاريع  من  ع��دد�  �ملوؤ�ش�شة  مع  بال�شر�كة 
�لإن�شانية  �لإغاثة  جم��الت  يف  �لنوعية  مب�شاعد�تها  �لو�شول  من  حد�ثتها  على 
�لعام  �ملفو�س  �أ���ش��اد  وق��د  �ل��ع��امل  دول��ة ح��ول   40 �إىل نحو  و�لتنموية و�خل��ري��ة 
كذلك  �لأن���رو�  �لفل�شطينيني  �لالجئني  وت�شغيل  لإغ��اث��ة  �ملتحدة  �لأمم  لوكالة 
باملبادر�ت و�مل�شاريع �لإن�شانية �لتي تقوم بها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�شكل 
على  خا�س  ب�شكل  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  وموؤ�ش�شة  ع��ام 
�ل�شاحة �لإن�شانية �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية وخا�شة جهودها يف مكافحة �لفقر 
�لكثر من  تو�جه  �لتي  �ل�شعيفة  �ملجتمعات  وتنمية  �لطارئة  و�لإغاثات  و�جل��وع 
�لتحديات ومن �أهمها �لتعليم و�ل�شحة. وقال �إن �ملوؤ�ش�شة �أ�شبحت معلما بارز� يف 

�شاحات �لعطاء �لإن�شاين بف�شل م�شاريعها �لإن�شانية �ملتميزة . 

دعم وم�ساندة ال�سعب اليمني
 و�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف 
3 يونيو 2012 باعتماد 500 مليون درهم ل�شر�ء وتوزيع مو�د غذ�ئية متنوعة 
لل�شعب �ليمني �ل�شقيق ب�شورة عاجلة وذلك �نطالقا من م�شاعره �لأخوية جتاه 
�ل�شعب �ليمني �ل�شقيق وحر�س �شموه على تخفيف معاناته �حلياتية يف �لظروف 
�لغذ�ئية  و�مل��و�د  �ل�شلع  من  �لأ�شا�شية  �حتياجاته  وتوفر  بها  مير  �لتي  �ل�شعبة 
حتى يتمكن من �جتيازها و��شتكمال مرحلة �لبناء �جلديدة مبا يوؤمن له �لأمن 
و�ل�شتقر�ر و�لرخاء. وكلف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية ب�شر�ء هذه �ملو�د من �لأ�شو�ق �ملحلية يف �ليمن بهدف 
تن�شيط �لقت�شاد و�إنعا�س �ل�شوق �ملحلية و ت�شمل �لأرز و �لطحني و�ل�شكر و�لزيت 
�ل�شرورية.  و�لحتياجات  �ملو�د  من  وغرها  �لغذ�ئية  و�ملعلبات  �لأطفال  وحليب 
ووجه �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �ملوؤ�ش�شة بتقدمي هذه �مل�شاعد�ت مبا�شرة �إىل 
�ل�شعب �ليمني من خالل �إقامة منافذ للتوزيع يف خمتلف مناطق �ليمن ل�شمان 
�أكرب عدد من �شر�ئح �ملجتمع �ليمني ويكفل تخفيف  �أ�شرع وقت �إىل  و�شولها يف 
معاناتهم �حلياتية . وتو��شل موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية 
عملها بنجاح يف م�شاندة �ل�شعب �ليمني بعد �أن �أقامت منافذ للتوزيع يف خمتلف 
�إليها وتوزيع ع�شر�ت  حمافظات �ليمن ومناطقها �لنائية. ومتكنت من �لو�شول 
وزيوت  و�لطحني  و�ل�شكر  �لأرز  على  ت�شتمل  �لتي  �لغذ�ئية  �لطرود  من  �لآلف 
من  تتكون  �أ�شرة  �ل��و�ح��دة  �لغذ�ئية  �ل�شلة  تكفي  حيث  وغرها  و�حلليب  �لطبخ 
خم�شة �إىل ثمانية �أ�شخا�س ملدة �شهرين �إىل ثالثة �شهور. وجتاوبا مع هذه �ملبادرة 
بالتعاون مع  �لأحمر  �لهالل  �لدولة نظمت هيئة  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  �لنبيلة 
�آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية وموؤ�ش�شة حممد بن ر��شد  موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
وم�شاندة  لدعم  تربعات  جلمع  )�شندهم(  حملة  و�لإن�شانية  �خلرية  لالأعمال 
�إقامة ج�شر جوي لتكثيف  �لهيئة من  �ليمن حيث متكنت  �لإن�شانية يف  �لأو�شاع 
�جلهود �لإن�شانية للتخفيف من معاناة �أبناء �ل�شعب �ليمني. ومتكنت �لهيئة حتى 
14 �أغ�شط�س 2012 من �إر�شال خم�س طائر�ت حتمل كل و�حدة نحو 40 طنا 
من �ملو�د �لغذ�ئية �ل�شرورية و�ملالب�س وغرها من �لحتياجات �ل�شرورية �لتي 
عبدربه  �لرئي�س  فخامة  و�أ���ش��اد  لالأطفال.  �لعيد  ومالب�س  رم�شان  م��و�د  �شملت 
من�شور هادي رئي�س �جلمهورية �ليمنية يف لقاء مع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
دولة  ب��دور  باأبوظبي   2012 نوفمرب   11 يف  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل �لد�عم و�مل�شاند لبالده.. مثمنا مو�قف �لإمار�ت �مل�شرفة 
و�لنبيلة و�لتي تنم عن حر�س قيادتها وحكومتها �لر�شيدة على �لوقوف �إىل جانب 
و�أع��رب عن  �لتي ت�شكل منعطفا هاما يف تاريخها.  �لر�هنة  �ملرحلة  �ليمن خالل 
نهيان على ما يقدمه  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �شكره وتقديره ل�شاحب 
من م�شاعد�ت �إن�شانية وتنموية متو��شلة لل�شعب �ليمني يف ظل �لظروف �ل�شعبة 
لرعاية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  ممثل  كابلري  ج��رت  �أ���ش��اد  كما  بها.  مي��ر  �لتي 
�لإم���ار�ت يف  دول��ة  بجهود   2012 يوليو   15 يف  �ليمن  �ليوني�شيف يف  �لطفولة 
دعم �لأو�شاع �لإن�شانية يف �ليمن موؤكد� �أن مبادر�ت �لإمار�ت على �ل�شاحة �ليمنية 
تعزز �مل�شاعي �لر�مية لتخفيف حدة �ملعاناة �لناجمة عن نق�س �لغذ�ء وتد�عياته 
�أو�شاع �ليمنيني يف خمتلف �ملحافظات وت�شهم بقوة يف درء �ملخاطر، خا�شة  على 
�ملحدقة بالطفولة يف �ليمن. وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
قد �أمر يف �لعام 2011 باإر�شال 40 �ألف طن من وقود �لديزل منحة لليمن وذلك 
عن  �لناجتة  �ليمني  �ل�شعب  �أبناء  عن  �ملعاناة  تخفيف  يف  �لإم���ار�ت  من  م�شاهمة 
�نقطاع �لتيار �لكهربائي. كما �أمر �شموه يف 26 مايو 2008 ب�شر�ء 500 �ألف 
�ل�شقيق م�شاهمة منه  �ليمني  لل�شعب  �لقمح وتقدميه هدية من �شموه  طن من 
يف تخفيف �أعبائهم �ملعي�شية �لناجتة عن �رتفاع �أ�شعار �لقمح يف �لأ�شو�ق �لعاملية.  

�لعام  نهيان قد دعا يف  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  حرماتها. وكان �شاحب 
2006 �إىل تنظيم موؤمتر دويل ترعاه �لأمم �ملتحدة يهدف �إىل تعزيز �لتفاهم 
�لت�شامح موؤكد� �شموه رف�شه ملحاولت �لتهامات  و�إر�شاء قو�عد  بني �حل�شار�ت 

�لباطلة و�إل�شاق تهمة �لإرهاب بالإ�شالم.
 

نهج الت�سامح والعتدال 
ويوؤمن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�إميانا ر��شخا بقيم �لت�شامح و�لعتد�ل و�لتعاي�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� 
ودعا  وثقافاتهم..  �لآخرين  قيم وعقائد  و�ح��رت�م  �لإن�شاين  و�لتعاي�س  لل�شماحة 
�حتاد  ملوؤمتر  �لثانية  �ل�شتثنائية  �ل��دورة  �فتتاح  يف  وجهها  �لتي  كلمته  يف  �شموه 
�ملجال�س �لربملانية لدول منظمة �لتعاون �لإ�شالمي و�لتي عقدت يف 19 نوفمرب 
2011 باأبوظبي ممثلي �ل�شعوب �لإ�شالمية �إىل مو�جهة �لتهديد�ت و�لتحديات 
�مل��ت��ع��ددة �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �لأم���ة �لإ���ش��الم��ي��ة.. وق���ال ���ش��م��وه.. �إن �أم��ت��ن��ا �لإ�شالمية 
يف  و�لغلو�ء  �لأعمى  وبالتع�شب  ت��ارة  ب��الإره��اب  و�لطغيان  �ل�شر  قوى  ت�شتهدفها 
�لدين تارة �أخرى مما يوؤكد على �أهمية دوركم كممثلني ل�شعوب �لأمة �لإ�شالمية 
�لعام �لإ�شالمي ب�شحيح �لدين  �ل��ر�أي  يف بر�مج حو�ر �حل�شار�ت و�أهمية تنوير 
و�شريعته �ل�شمحة �ملعتدلة.. �إن �لعمل �لربملاين �لإ�شالمي يو�جه �ليوم حتديات 
�ملنوط  �مل�شوؤوليات  قدر  على  يكون  �أن  منه  تتطلب  مت�شارعة  ومتغر�ت  متنامية 
من  �إل  ذل��ك  يتاأتي  ول��ن  حتقيقها  �ملرجو  و�لطموحات  �لتوقعات  ومب�شتوى  بها 
وقائع..  �إىل  �لأه���د�ف  وترجمة  �ملوؤ�ش�شات  �أد�ء  وحت�شني  �لآل��ي��ات  تطوير  خ��الل 
من  ن��ط��ور  مل  وم���ا  �ل��ث��ق��اف��ات  م��ت��ع��دد  �مل�����ش��ال��ح  مت�شابك  ع���امل  يف  نعي�س  فنحن 
يحاول  من  ومو�جهة  عنها  و�لدفاع  م�شاحلنا  حماية  عن  �شنعجز  فاإننا  و�شائلنا 
�لنيل منها �أو �لتطاول عليها . و�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�شوؤون �لرئا�شة لدى لقائه �لقا�شي �لدكتور عبا�س �حللبي رئي�س �لفريق �لعربي 
للحو�ر �لإ�شالمي �مل�شيحي يف 6 مار�س 2012 باأبوظبي على �لدور �لر�ئد لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�لتعاي�س  ثقافة  ن�شر  يف  �لإم���ار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لعقائد و�لأدي��ان لكافة  �لت�شامح و�لعدل و�مل�شاو�ة و�حرت�م  �ل�شلمي و�إعالء قيم 
ز�يد  �ل�شيخ  به  �ملغفور  �تبعه  �لذي  �ملحبة و�خلر  بنهج  و�لتم�شك  �لب�شر  �أجنا�س 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه. من جانبه عرب رئي�س �لفريق �لعربي للحو�ر 
�لإ�شالمي �مل�شيحي عن تقديره ملا تقوم به دولة �لإم��ار�ت من دور يف دفع �حلو�ر 
بني خمتلف �لثقافات و�لأديان موؤكد� على �أن �عتماد �حلو�ر و�لنفتاح على �لآخر 
�لدكتور  �ل�شيخ  �لأك���رب  �لأم���ام  ف�شيلة  و�أ���ش��اد  �لأم���ن.  وي�شمن  �ل�شتقر�ر  يعزز 
�أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف يف ت�شريحات يف 10 مار�س 2012 بالقاهرة 
بتجربة دولة �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة يف �لعي�س و�ل�شالم و�ل�شتقر�ر. لفتا �إىل �أن �حت�شان دولة �لإمار�ت لأكر 
من 190 جن�شية عربية و�إ�شالمية و�شديقة وعدة عقائد وديانات يف وطن و�حد 
موؤ�شر�ت �إيجابية لبد من �لوقوف عندها وقفة �إجالل و�حرت�م وتقدير . وقال 
ف�شيلته �إن وجود جمموعة كبرة من �جلمعيات �خلرية و�لإن�شانية و�لإ�شالمية 
تاأكيد �شريح  و�لإن�شانية بتجرد وم�شد�قية و�شفافية  �شاحات �خلر  �لتي تخدم 
على تبوء �لإمار�ت �شد�رة �لدول �لد�عمة و�لر�عية و�ملعززة مل�شرة �ل�شالم �لعاملي 

و�لتعاي�س �ل�شلمي. 
وقدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة دعما لالأزهر 
ينفذها  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �مل�شروعات  لتمويل  دره��م  مليون   155 بقيمة  �ل�شريف 
وذلك تقدير� و�عتز�ز� من �شموه بالدور �لذي يلعبه �لأزهر كمركز �إ�شعاع وتنوير 
قيم  على  �لقائمة  �ل�شمحة  �لإ�شالمية  �ملبادئ  وتاأكيد  ل�شرح  و�شطية  وكمرجعية 
4 يوليو  �لت�شامح وروح �لو�شطية. ومبوجب مذكرة تفاهم مت �لتوقيع عليها يف 
دولة  �شتمول  �لرئا�شة  �شئون  ووز�رة  بالقاهرة  �لأزه���ر  م�شيخة  مبقر   2012
�إن�شاء مكتبة جديدة لالأزهر �ل�شريف تليق مبكانته وما حتويه مكتبته  �لإمار�ت 
على  �ملطبوعات  وكذلك  خمطوطة  �أل��ف   50 تبلغ  �لتي  �ملخطوطات  نفائ�س  من 
�أحدث �لنظم �ملكتبية �لعاملية بالإ�شافة �إىل جتهيز تاأمني مقتنيات �ملكتبة �حلالية 
�أح���دث نظم �ملر�قبة و�ل��ت��اأم��ني �لإل��ك��رتون��ي��ة وك��ذل��ك متويل م�شروع  م��ن خ��الل 
�أعد�د �لطلبة �لد�ر�شني فيه.  �شكن لطالب �لأزهر يتنا�شب و�حتياجات �لنمو يف 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  مكارم  باأبوظبي  �لأورثوذك�شية  �لقبطية  �لكني�شة  وثمنت 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة 
�لعبادة  ودور  �لكنائ�س  ببناء  لهم  و�ل�شماح  �مل�شيحية  �جلاليات  �أبناء  على  و�حلنو 
�خلا�شة بهم ملمار�شة �شعائرهم �لدينية بكل حرية و�أمان �أ�شوة باإخو�نهم �مل�شلمني. 
و�أكد �لقم�س �إ�شحاق �لأنبا يي�ش�شوى ر�عي كاتدر�ئية �لقدي�س �لأنبا �نطونيو�س 
مطر�ن  �أب��ر�ه��ام  �لأن��ب��ا  نيافة  با�شم  باأبوظبي  �مل�شريني  �لأرث��وذك�����س  ل��الأق��ب��اط 
�لكر�شي �لأور�شليمي و�ل�شرق �لأدنى يف �لحتفال مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك يف 
12 �أغ�شط�س 2012 �أن �شيا�شة �لت�شامح �لديني و�لتاآخي �لتي تنتهجها �لإمار�ت 
و�لتي �أر�شى قو�عدها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
و�لر�عية  �ملحبة  �ل���دول  مقدمة  يف  وجعلتها  �لأمم  و���ش��ط  �شاأنها  م��ن  �أع��ل��ت  ق��د 
لل�شالم و�لأمن �لعامليني يف وقت ي�شهد فيه �لعامل موجات من �لغليان و�لتع�شب 
و�لنفالت �لأمني و�لحتقان �لطائفي. وفاز �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف 16 �أغ�شط�س 2011 بجائزة �شخ�شية �لعام 
�لتي تنظمها جائزة دبي للقر�آن �لكرمي يف دورتها �خلام�شة   2011 �لإ�شالمية 
ومعان  دللت  حتمل  �لتي  �جلائزة  ه��ذه  منحه  يقدر  �إن��ه  �شموه..  وق��ال  ع�شرة.. 
تعك�س مدى حر�شنا و�هتمامنا كاأمة �إ�شالمية و�حدة على �شون ديننا �لإ�شالمي 
�حلنيف دين �لو�شطية و�لعتد�ل و�ل�شالم و�لتاآخي بني �ل�شعوب . و�أعرب �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل �عتز�زه بتكرمي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة ك�شخ�شية �لعام �لإ�شالمية �لتي تنظمها جائزة دبي �لدولية للقر�آن 
رو�د  من  ر�ئ��د�  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  باعتبار  �لكرمي 
�لعمل �خلري و�لإن�شاين لي�س بالن�شبة ل�شعبه وح�شب بل تعدت عطاياه و�أياديه 
بقاع  �إىل  بل�شما  لت�شل  �لكبر  �لعربي  و�لوطن  �ل�شغر  �لوطن  ح��دود  �لبي�شاء 
�لدنيا تخفف �آلم �ملعوزين و�ملنكوبني. وقال �شموه �ن �أخي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان ي�شتحق منا جميعا كل �لتقدير و�لإع��ز�ز و�ل��ولء لي�س  خليفة بن ز�يد 
�إن�شان كرمي معطاء تتج�شد يف �شخ�شيته كل  لأن��ه قائد فذ حكيم فقط بل لأن��ه 
للعطايا  يرتاح  كان�شان  �شموه  به  يتميز  ما  وهو  و�لأريحية  و�لكرم  �خلر  معاين 
و�خل�شال �حلميدة .. موؤكد� �شموه �أن �جلائزة ذهبت لأهلها ف�شموه �أهل لكل �شاأن 

وطني و�إن�شاين عظيم. 

كلية ابوظبي التقنية للطالب تنظم ور�صة لتطوير التطبيقات الذكية 
�مل�شابقة �لوطنية. و�شارك يف ور�شة �لعمل عدد من �ملديرين �لعامني 
وم�شاعديهم، بجانب �ملديرين �لتنفيذين، و�ملديرين �ملتخ�ش�شني يف 
جمال �لتحول �لإلكرتوين مثلو� جميعهم �كر من ع�شرين موؤ�ش�شة 
�لجتماعية،  و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�شات  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  مثل  حكومية 
ووز�رة  �لقت�شاد،  ووز�رة  للهوية،  �لم��ار�ت  وهيئة  �لزكاة،  و�شندوق 
ووز�رة  �ملجتمع،  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  ووز�رة  و�لتعليم،  �لرتبية 
و�لد�خلية،  �خل��ارج��ي��ة،  ووز�ر�ت  �لعلمي،  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�ىل  �لجتماعية  و�ل�شوؤون  و�ل�شحة،  و�ملياة،  ولبيئة  و�لعمل،  و�لعدل، 
وبرنامج  و�مل��اء،  للكهرباء  �لحت��ادي��ة  و�لهيئة  �ل���زو�ج،  �شندوق  جانب 

�ل�شيخ ز�يد لال�شكان، وهيئة �لتنمية وتوظيف �ملو�رد �لب�شرية. 

�لتي  �ل��ور���ش��ة  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات  يف  �ل��ت��دري�����س  هيئة  و�أع�����ش��اء 
�لتجارية  �لعمليات  فيها  مب��ا  للتطوير  �ملحتملة  �مل��ج��الت  ناق�شت 
�لفنية  و�ملتطلبات  �خلدمات  عن  �ملتعاملني  ور�شا  �لهامة  �لأ�شا�شية 
وتكامل �لنظام و�لتحديات �ملتوقعة يف تطبيق �إ�شرت�تيجية �حلكومة 
�حلكومة  �شتوفرها  �لتي  للخدمات  معاير  �إي��ج��اد  و���ش��رورة  �لذكية 
خالل  من  �ملفتوح  �حل��و�ر  تعزيز  على  �لعمل  ور�شة  ورك��زت   . �لذكية 
�ملالحظات حول ط��اولت م�شتديرة  و�لأجوبة وتقدمي  �لأ�شئلة  �ث��ارة 
هيئة  و�أع�شاء  �لطلبة  من  وع��دد�  حكوميني  ممثلني  منها  كل  ت�شم 
�لتدري�س يف �لكليات وع�شو� من هيئة �لإم��ار�ت للهوية وع�شو هيئة 
�ل��ت��ي �شتتوىل كليات  �مل��الح��ظ��ات  ل��ت��دوي��ن ه��ذه  ت��دري�����س لكل ط��اول��ة 

يف  �مل�شاركني  كافة  �إىل  و�إر���ش��ال��ه  عنها  تقرير  تقدمي  �لعليا  �لتقنية 
�لروؤية  �ن  كمايل  طيب  �لدكتور  وق��ال  و�لتطبيق.  للمتابعة  �لور�شة 
خالل  من  و�ملقيم  �ملو�طن  رف��اه  على  تركز  �لر�شيدة  للقيادة  �لثاقبة 
�لتناف�شي �لذي يتميز بالإبد�ع  �لتم�شك بالرت�ث وت�شجيع �لقت�شاد 
�لور�س على  �لكليات تعمل من خالل مثل هذه  �ن  و�ملعرفة. و�أ�شاف 
وحتمل  �لتحديات  ملو�جهة  وم�شتعدة  وو�ثقة  مو�طنة  ك��و�در  تطوير 
م�شوؤولية �لعمل ب�شكل جاد وم�شتمر لتوفر كل ما هو ممكن لتحقيق 
و�مل��ه��ار�ت �حلديثة  �ملعرفة  نقل  و�شائل  �لعمل يف  و تطوير  �لأه���د�ف 
و�ملتطورة و�ملطلوبة . وك�شف �ن كليات �لتقنية �لعليا �شتنظم م�شابقة 
د�خلية جلميع طلبتها ت�شمل �لفائزين �خلم�شة و�لع�شرين �لأو�ئل يف 

•• ابوظبي-وام:

كليات  جممع  رئي�س  �ل�شام�شي  ع��م��ر�ن  ح�شن  حممد  معايل  ح�شر 
�لعليا  �لتقنية  كليات  م��دي��ر  ك��م��ايل  طيب  و�ل��دك��ت��ور  �لعليا  �لتقنية 
�بوظبي  كلية  �ملا�شي  �خلمي�س  نظمتها  �لتي  �لعمل  ور�شة  من  جانبا 
يف  وذل��ك  �لذكية  �لتطبيقات  تطوير  ح��ول  مبقرها  للطالب  �لتقنية 
ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �إط��ار مبا�شرة تطبيق مبادرة �شاحب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل ب�����ش��اأن �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة. و���ش��ارك ع��دد م��ن ك��ب��ار �مل�شئولني من 
و�لطلبة  �ملحلية  و�ل��دو�ئ��ر  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل���وز�ر�ت  خمتلف 
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يف اطار اليوم العاملي ملكافحة املخدرات 

املن�صات اال�صالحية براأ�ص اخليمة توؤكد: رفقاء ال�صوء ال�صبب الرئي�صي جلرائم املخدرات 

مع عطلة املدار�س 

ال�صاحنات تعود اىل �صوارع راأ�ص اخليمة الداخلية اليوم

اأكرث من 3000 زائر ا�ستفادوا من املخيم الطبي املجاين يف م�ست�سفى جي ام �سي، عجمان

امل�صت�صفى تنظم احلملة ال�صاملة �صنويا بجانب اكرث من ثالث حمالت متخ�ص�صة كل �صهر

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�لإن�شانية  م�شوؤولياتها  �إط���ار  يف 
وتعزيز �لعالقة مع نزلء �ملن�شات 
�ل�شالحية ، نظمت �إد�رة �ملن�شاآت 
ب�شرطة  و�ل��ع��ق��اب��ي��ة  �لإ���ش��الح��ي��ة 
ر�أ�س �خليمة حفاًل مبنا�شبة �ليوم 
�ل��ع��امل��ي مل��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت حتت 
�شعار )ر�فق بك من ر�فق( وذلك 
�ل���دول���ة بهذه  �ح��ت��ف��ال  �إط�����ار  يف 
�أحمد  �لعقيد  بح�شور  �ملنا�شبة، 
�لإد�رة وعدد من  �ل�شلومي مدير 
�ل�شباط و�شف �ل�شباط و�لأفر�د 

بالإد�رة، ومب�شاركة 18 نزياًل .
�لوطني،  ب��ال�����ش��الم  �حل��ف��ل  ب����د�أ   
�آيات قر�آنية  �لق�شم، ثم  �أد�ء  تاله 

تفتك ب�شبابنا مما يوؤثر �شلباً على 
مبختلف  وتنميته  �ملجتمع  تطور 
بالتوعية  ت��ق��وم  ح��ي��ث  �مل���ج���الت، 
من خماطر رفقاء �ل�شوء يف �ملقام 
�لدر��شات  �أث��ب��ت��ت  �ل��ذي��ن  �لأول، 
�إىل  �لدفع  يف  �لأوىل  �ل��ن��و�ة  �أنهم 
�إىل  �أ���ش��ار  كما  �مل���خ���در�ت،  تعاطي 
�لنزلء  ل���ه���وؤلء  �مل��ن�����ش��اآت  رع���اي���ة 
�لآفة،  لهذه  �شحايا  وق��ع��و�  مم��ن 
ونف�شياً  ���ش��ح��ي��اً  ك��ام��ل��ة،  رع���اي���ة 
و�جتماعياً وتوفر �لبيئة �ملنا�شبة 
لهم، متمنياً من �جلميع حماربة 
هذه �لآفة و�لتم�شك بتعاليم ديننا 
بالبتعاد  يو�شي  �لذي  �لإ�شالمي 
عن كل ما ي�شر �لإن�شان ويف�شده 
�ملُعد من جانب  وتخلل �حلفل    .

�لتي  ق�����ش�����ش��ه��م  يف  �ل���ن���زلء  �إىل 
كانت �شبباً يف وقوعهم بهذه �لآفة 

يف جل�شة )�لتفريغ �لوجد�ين( .
 كما ت�شمن �لربنامج �لإحتفايل، 
�ليوجا(  )ريا�شة  ريا�شي  برنامج 
من �إعد�د وتعاون )جيم�س يوجا( 
دقيقة   20 و  �شاعة  م��دت��ه  ب��دب��ي 
للنزلء و�لهادف �إىل ��شرتخائهم 

وجد�نياً ملقاومة �لإدمان .
�أحمد  �ل��ع��ق��ي��د  ك���رم  �خل���ت���ام   ويف 
�أف�شل  �لإد�رة  مدير   ، �ل�شلومي 
و�لطاقم   ، م��ت��م��ي��زي��ن  ن�����زلء   5
يوجا(  )ج��ي��م�����س  ل  �ل���ت���دري���ب���ي 
لتعاونهم ، كما مت توزيع �شهاد�ت 
ت���ق���دي���ري���ة جل���م���ي���ع �مل�������ش���ارك���ني 
وتابع    . �حل��ف��ل  و�إع����د�د  بتنظيم 

�لنقيب  و�أك��د  �حلكيم،  �لذكر  من 
ع����دن����ان �حل�����م�����ادي، م���دي���ر فرع 
�لالحقة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�ألقاها  ب��اإد�رة �ملن�شاآت، يف كلمة له 
�ل�شعار  ه����ذ�  �أن  �حل���ف���ل،  خ����الل 
�ل�شبب  �أن  �إىل  �إ������ش�����ارة  ي��ع��ط��ي 
ق�شايا  يف  �لتورط  ور�ء  �لرئي�شي 
هو  �أن��و�ع��ه��ا  مبختلف  �مل���خ���در�ت 
ثغر�ت  يجد  �ل��ذي  �ل�شوء،  رف��ق��اء 
�لأ�شري  ك��ال��ت��ف��ك��ك  �لآخ���ري���ن  يف 
�إليه،  �شمومه  لبث  يعي�شه  �ل���ذي 
ل���ذ� ت��ق��وم ���ش��رط��ة ر�أ������س �خليمة 
�ملخدر�ت  مكافحة  ب��اإد�رة  متمثلة 
�لتوعوية  �حلمالت  من  بالعديد 
للتنقيب  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  و�لتفتي�شية 
�لتي  �خلطرة  �ل�شموم  ه��ذه  عن 

�مل�����الزم �أم�����ل �ل���ع���وب���د، م���ن ق�شم 
�لعديد  على  و�لتاأهيل،  �لإ���ش��الح 
ح��ي��ث مت عر�س  �ل���ف���ق���ر�ت،  م���ن 
ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي ي���ع���ر����س جت����ارب 
�شابقة لبع�س �لنزلء �لذي وقعو� 
ك��م��ا ت�شمن  �لإدم������ان،  ���ش��ر�ك  يف 
�حل���ف���ل ور����ش���ة ع��م��ل ع���ب���ارة عن 
�ثنني من �لنزلء طرحو� ق�شتهم 
ب��ه، مع  �لإدم���ان وكيف وقعو�  مع 
�إعطاء ن�شائحهم لالآخرين وفتح 
باب �ملناق�شة، كما �ألقى �ملالزم عبد 
�ل�شرطة  ق�شم  رئي�س  �شلنك  �هلل 
حما�شرة  ب���الإن���اب���ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ت��وع��وي��ة ل��ل��ن��زلء و�حل�����ش��ور عن 
خماطر �ملخدر�ت و�آثارها �ل�شلبية 
��شتمع  كما  و�ملجتمع،  �لفرد  على 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

وجه �للو�ء �ل�شيخ طالب بن �شقر 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�س 
�خليمة رفع �حلظر �ملفرو�س على 
�لفرتة  خ����الل  �ل�����ش��اح��ن��ات  م�����رور 
�ل�����ش��ب��اح��ي��ة، يف خم��ت��ل��ف ����ش���و�رع 
�لإم����ارة �ع��ت��ب��ار�ً م��ن �ل��ي��وم �لأحد 

وحتى �لأول من �شبتمرب �لقادم . 
وقال �لعميد حممد �لنوبي حممد 
نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة 
�ن ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام جاءت 
يف  ممثلة  �لعامة  �مل�شلحة  خلدمة 
و�لختناقات  �لزدح�����ام  م��ن  �حل���د 
و�أي�����ش��ا متا�شيا م��ع قيام  �مل��روري��ة، 
جزئي  ب����اإغ����الق  �لأ����ش���غ���ال  وز�رة 
�لق�شيد�ت  دو�ر  من  �ملمتد  لل�شارع 

�ن�����ش��ي��اب��ي��ة �حل��رك��ة و ع���دم عرقلة 
�شو�رع  يف  خ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ر  ح���رك���ة 

�ملغلقة. 
ك��م��ا �أ���ش��اد ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
�ل�شركات  باأ�شحاب  �خليمة  ر�أ����س 
مل��ا ي��ب��ذل��ون��ه م��ن ت��ع��اون و جتاوب 
ك��ب��ر م��ع ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و 
و  بالأنظمة  �لتقيد  على  حر�شهم 
�شائقي  تنبيه  خ��الل  من  �لقو�نني 
�ل�����ش��اح��ن��ات ل�������ش���رورة �لل����ت����ز�م و 
�حلذر �أثناء �لقيادة ملا فيه �مل�شلحة 
�لعامة للجميع، كما ومتنى جلميع 
دعاهم  و  �ل�������ش���الم���ة  �ل�������ش���ائ���ق���ني 
بالقو�عد  �لتقيد  ل�شرورة  كذلك 
�لتي و�شعت  �ملرورية  �لإر���ش��اد�ت  و 
ل�������ش���الم���ت���ه���م ول���������ش����الم����ة ك���اف���ة 

م�شتخدمي �لطريق. 

ع��ب��د�هلل �ن �لزدح�����ام �مل����روري �نه 
�ل�شو�رع  ع��ل��ى  ي���ح���دث  مل���ا  ن��ت��ي��ج��ة 
�لو�شول  عن  يتاأخر  �لزدح���ام  من 
�ملنا�شب وهو  �لوقت  �ل��دو�م يف  �ىل 
يرى �حلل يف عدم رفع حظر مرور 

�ل�شاحنات بالطرق �لد�خلية .
ر�أ�س  �ل�شو�رع يف  �ن  �مل��ع��روف  وم��ن 
�ل�شبوع  ن��ه��اي��ة  عطلة  يف  �خل��ي��م��ة 
و�أي�����ش��ا ��ل��ع��ط��الت �ل��ر���ش��م��ي��ة لأن 
�لعديد من �لأ�شر و�لأف��ر�د تق�شد 
�لمارة من مناطق �لدولة �لأخرى 
�ل�شتمتاع  �أو  �لأه���ل  ل��زي��ارة  ���ش��و�ء 
تفاقمت  بينما  �ل�شياحية  باملناطق 
نتيجة  �لن  �مل���روري���ة  �لخ��ت��ن��اق��ات 
ل�شيانة وتطويرية  تنفيذ م�شاريع 
�لق�شيد�ت  �شارع  وبخا�شة  �لطرق 
�ل�شو�رع  �أح�����د  ي��ع��د  �ل�����ذي  ���ش��م��ل 

و حتى �شالة �شمل لالأفر�ح نتيجة 
ل��رف��ع كفاءة  ي��ه��دف  م�����ش��روع  تنفذ 

طريق )�لق�شيد�ت – �شمل(.
و�أ�شاف نائب �لقائد �لعام باأن هذه 
�أي�����ش��اً م��ع �نتهاء  �خل��ط��وة ج����اءت 
طلبة �ملد�ر�س من �متحانات نهاية 
�أن  م�����ش��ر� �ىل  �ل���در�����ش���ي،  �ل���ع���ام 
مرة  تطبيقه  �شيتم  �حلظر  فر�س 
�لدر��شي  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  �أخ����رى م��ع 
�جلديد لكي ل تتز�من حركة نقل 
حركة  م��ع  م��د�ر���ش��ه��م  �إىل  �لطلبة 
�ل�شاحنات على �لطريق �لعام، مما 

يعر�شهم للخطر. 
باأنه  �ل��ن��وب��ي  حممد  �لعميد  و�أك���د 
لتكثيف  �مل���رور  دوري����ات  توجيه  مت 
���ش��و�رع �لإم���ارة خالل  تو�جدها يف 
من  للتاأكد  �لقادمة  �لقليلة  �لأي��ام 

ويف �لون��ة �لأخ��رة �شهدت �لطرق 
ر�أ���س �خليمة �ختناقات مرورية  يف 
�ل�شيار�ت  �أ���ش��ح��اب  م��ث��رة لزع���اج 
خا�شة يف �أوق��ات �ل��ذروة �أي حينما 
�ل���ت���وج���ه �ىل  �ل���ن���ا����س يف  ي����رغ����ب 

�أعمالهم �أو �لعودة �ىل �أ�شرهم .
ومن �ملظاهر �لتي ر�شدتها �لفجر 
على �ل�شو�رع �ن �لختناقات �ملرورية 
�شارع  على  �أ�شا�شية  ب�شورة  ترتكز 
�لتجارية  �لنخيل  عمان يف منطقة 
وتتد�خل  �ل�شيار�ت  تتكد�س  حيثا 
جتعل  ب�شورة  �لبع�س  بع�شها  مع 
متاما  ع��اج��زة  �ل�شوئية  �ل���ش��ار�ت 
ونتيجة  وت�شريفها  تنظيمها  ع��ن 
ل���ذل���ك ي���ح���دث ت���د�ف���ع ي������وؤدي �ىل 

وقوع حو�دث �ل�شطد�م .
وي��ق��ول �أح���د �مل��و�ط��ن��ني وه���و علي 

•• عجمان ـ حممد بدير 

�شي  �أم  ج��ي  م�شت�شفيات  �أق���ام���ت 
و�لفجرة  و�ل�����ش��ارق��ة  عجمان  يف 
للذهب  م���ال���ب���ار  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
يوم  و�ملا�س، خميما طبياً جمانياً 
�جلمعة �ملا�شي د�خل م�شت�شفيات 
منها  ����ش��ت��ف��اد  بحيث  ���ش��ي  �م  ج��ي 
ممن  ز�ئ�������ر   5000 م����ن  �أك�������ر 
�لطبية  �لفحو�شات  لهم  قدمت 
�مل��ج��ان��ي��ة م���ن خ���الل ف���رق طبية 
�مل�شت�شفيات  كافة  يف  متخ�ش�شة 
�لتابعة جلامعة �خلليج �لطبية يف 

عجمان و�ل�شارقة و�لفجرة.
و�أع�����ت�����رب �����ش����ع����ادة حم����ي �ل���دي���ن 
جلامعة  �ملوؤ�ش�س  �لرئي�س  ثومبي 
جمل�س  ورئ��ي�����س  �لطبية  �خلليج 
�لعاملية  ث��وم��ب��ي  جم��م��وع��ة  �إد�رة 
باأن هذ� �ملخيم يعترب من �لأهمية 
�لطبية  �خلدمات  لتقدمي  مبكان 
�إمارة  يف  �ملجتمع  لأف��ر�د  �ملجانية 
�مل�شوؤولية  منطلق  م��ن  ع��ج��م��ان 
�ملجتمعية �لتي تتبناها �ملجموعة 
من  وذل��ك  �إ�شرت�تيجياتها  �شمن 
خالل تقدمي �لفحو�شات �لطبية 
�لتخ�ش�شات  ك��اف��ة  يف  �مل��ج��ان��ي��ة 
�لطبية على �أيدي فرق طبية ذ�ت 

كفاءة .
�مل�شاهمة  يف  �حلر�س  �ىل  م�شر� 
لرتجمة روؤية �لقيادة يف �لإمار�ت 
�لطبية  �أف�شل �خلدمات  وتقدمي 
�حلملة  و�ن  خ���ا����ش���ة  ل��ل��ج��م��ي��ع 
�لفح�س  ت����ق����دمي  �ىل  ه����دف����ت 

�لرعاية  عمليات  مدير   ، ثومبي 
�ل�������ش���ح���ي���ة وق���������ش����م �ل���ت���ج���زئ���ة 
�لطبية  �خل����ل����ي����ج  ج����ام����ع����ة  يف 
و�مل�شت�شفيات �لتابعة لها �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة: �إن هذ� �لنوع من 
�ملخيمات �ل�شحية �ملجانية يعترب 
فر�شة �شانحة للجميع لال�شتفادة 
من �لفحو�شات �ملجانية و�لأدوية 
و�خل�شومات �لعالجية �ملختلفة .

و�أكد �لدكتور ع�شام �شليمان عطا 
ن��ائ��ب م��دي��ر �خل��دم��ات �لطبية   ،
مب�شت�شفى جي �م �شي، على �أهمية 
�مل�شت�شفى  ت�����ش��م��ل  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة 
عجمان  يف  ف�����روع�����ه�����ا  ب����ك����اف����ة 
وتنظم   ، و�ل���ف���ج���رة  و�ل�����ش��ارق��ة 
���ش��ن��وي��ا خ����الل �ل����ش���ب���وع �لخر 
�أكر  منذ  وذل��ك  يونيو  �شهر  من 
، كونها �شاملة  من خم�س �شنو�ت 
و�ملمر�شات  �لط��ب��اء  كافة  وت�شع 

�لطبي �ملجاين لالأ�شخا�س �لذين 
ل ميلكون �لتاأمني �ل�شحي .

 ومت خالل فعاليات �ملخيم �لطبي 
�لطبية  �ل���ف���ح���و����ش���ات  ت����ق����دمي 
�ملجانية فريق خا�س من �لأطباء 
و�ل�شت�شاريني   ، �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
وقدمو�  و�ملتطوعني  و�ملمر�شني 
�ملجانية  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل����ش���ت�������ش���ار�ت 
ملر�شى  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل���ف���ح���و����ش���ات 
�لقلب و�لأوعية �لدموية، و�لطب 
طب  �لعامة،  �جل��ر�ح��ة  �لباطني، 
�ل��ن�����ش��اء، ط���ب �لأط����ف����ال، �لأن����ف 
جر�حة  �لعيون،  طب  و�حلنجرة، 
�لعظام، و�لأمر��س �جللدية، طب 
�لبولية،  �مل�����ش��ال��ك  ط��ب  �لأ����ش���رة، 
�أم��ر����س �ل��ك��ل��ى، �أم��ر����س �جلهاز 
،وكذلك  �لأ�شنان  طب  �له�شمي، 
جمانية  طبية  فحو�شات  �إج���ر�ء 
�لذين  ز�ئ���ر   3000 م��ن  لأك���ر 

ح�شرو� �ملخيم �لطبي �ملجاين يف 
م�شت�شفى جي �م �شي، عجمان.

ت��ق��دمي ف��ح��و���ش��ات �لدم  ك��م��ا مت 
)�لتهاب   ، و�ل�شكر  �ل��دم،  و�شغط 
�لكبد �لفرو�شي و�أجري �لفح�س 
خمتلف  يف  متخ�ش�شني  خ����رب�ء 

�لفحو�شات �ملخربية �لتي �أجريت 
للمر�شى �لز�ئرين هذ� بالإ�شافة 
�إىل تقدمي �ل�شت�شار�ت و�لتثقيف 
�ل�شكري  و�ل��ت��وع��ي��ة ح��ول م��ر���س 

و�رتفاع �شغط �لدم .
�أك���د �أك���رب حم��ي �لدين  �إىل ذل��ك 

�لعقيد �ل�شلومي �أن هناك تركيز�ً 
�أ�شا�شياً على عمليات �لتوعية من 
جانب �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س 
و�لنو�دي   ، �مل���د�ر����س  يف  �خل��ي��م��ة 

�إ�شافة  و�لجتماعية،  �لريا�شية 
�إىل توعية �أولياء �لأمور ب�شرورة 
لهم  يكون  و�أن   ، �أبنائهم  مر�قبة 
دور �أ�شا�شي يف �ختيار �أ�شدقائهم، 

�لأ�شرية،  �خل��الف��ات  �أن  مو�شحاً 
�ل����زوج����ني �شبب  ب���ني  و�ل����ط����الق 
�لأبناء  �إدم����ان  عمليات  يف  �أي�����ش��اً 

على تعاطي �ملو�د �ملخدرة .

�لرئي�شية ويربط �ملناطق �ل�شمالية 
بباقي مناطق �لمارة .

�ل�شحي  ح��م��د  ن��ظ��ر  وج���ه���ة  وم����ن 
ف��ان �لخ��ت��ن��اق��ات �مل��روري��ة مل تعد 
ت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى ����ش���ارع م��ع��ني و�من���ا 

من  �ل��ع��دي��د  يف  م�شاهدتها  مي��ك��ن 
�ل����ط����رق �ل���د�خ���ل���ي���ة و�خل���ارج���ي���ة 
و���ش��ب��ب��ه��ا م���ع���روف وه���و م���ا يجري 
ت�شتهدف  تطويرية  م�شاريع  م��ن 
�ن  �جل����دي����دة لف���ت���ا �ىل  �ل����ط����رق 

�مل�شكلة �ملرورية ميكن تفاديها من 
�مل�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �ل��ع��م��ل  خ���الل 
تهد�أ  ع��ن��دم��ا  �أي  �ل��ل��ي��ل  �أوق�����ات  يف 
ب��ل تنعدم حركة  �حل��رك��ة �مل��روري��ة 

�ل�شيار�ت و�أي�شا حركة �لنا�س.

و�لفنيني خلدمة �حلملة للك�شف 
وخدمة زو�رها من خالل حمتلف 

�لق�شام و�لتخ�ش�شات. 
ك��م��ا �أ����ش���ار ل���ل���دور �ل��ك��ب��ر �لذي 
خالل  من  �مل�شت�شفي  عليه  تعمل 
�حلمالت  م��ن  للعديد  تنظيمها 
ب���و�ق���ع �ك���ر م���ن ث���الث حمالت 
بال�شهر  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ���ش��ح��ي��ة 
�مل�شاركات  �ىل جانب  �لو�حد هذ� 
م��ع �ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات �لعامة 
مثل  لتنفيذ  و�خلرية  و�خلا�شة 

هذه �حلمالت �ملتخ�ش�شة.
و�أ����ش���ار �ل��دك��ت��ور ع�����ش��ام ع��ط��ا، �أن 
و�لتي  �ل�شاملة  باحلملة  �لق��ب��ال 
تنظم �شنويا قبيل �ل�شيف ومو�شم 
�أجاز�ت �غلب �ملقيمني يكون كبر� 
ف��خ��الل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي مت فح�س 
وبني  �شخ�س،   2500 م��ن  �أك��ر 
�أن حملة هذ� �لعام ميكن �ن ت�شل 
ز�ئريها لأكر من 3000 خا�شة 
باحلملة  �ل�شباحية  �ل��ف��رتة  و�ن 
خاللها  ز�ئ���ر   1500 فح�س  مت 

بكافة �لتخ�ش�شات.
��شافت  �حل��م��ل��ة  �ن  �ىل  و�����ش���ار 
بع�س �خل��دم��ات �جل��دي��دة ومنها 
وفح�س  �مل����ج����اين  �ل���ق���ل���ب  ر����ش���م 
م�شر�  �ل��وب��ائ��ي،  �لكبد  ف��رو���س 
�ىل �ن �حلملة تنظم بالتعاون مع 
�شركة �لطريق �لكهربائي وملبار 

للذهب.
و�أك��������د ع���ل���ى �أه���م���ي���ة م���ث���ل ه���ذه 
�حل������م������الت �������ش������و�ء �����ش����ام����ل����ة �و 
ذوي  ل��ف��ئ��ة  وخ��ا���ش��ة  متخ�ش�شة 
�أهميتها  منوها  �مل��ح��دود،  �لدخل 
يف �أنها حتد من تفاقم �لمر��س 
ومعرفة �ملر�س يف مر�حله �لوىل 
مما يجعل �ملجتمع �شحيا ويوفر 
�لكثر من �لتكاليف على م�شتوى 
�لنفاق  ب�شبب  و�حلكومة  �ل��ف��رد 
ت���ط���ور لدى  �ذ م���ا  �مل���ر����س  ع��ل��ى 
�همية  ت���اأت���ي  وك���ذل���ك  �مل���ري�������س، 
�لز�ئرين  �طمئنان  يف  �حل��م��الت 
معلومات  و�أخ�����ذ  ���ش��ح��ت��ه��م  ع��ل��ى 
�لت�شخي�س  ح���ول  �ك��ي��دة  �شحية 

لكافة �لتخ�ش�شات.
و��شاد عبد�لمر زعبيل ، باحلملة 
�لطبية �ل�شاملة وما تت�شمنه من 
�هد�ف موؤكد� �ن �مل�شت�شفى ت�شخر 
كافة �لعاملني بها خلدمة و�إجناح 
�حلملة  �ن  �ىل  م�شر�   ، �حلملة 
�شملت كافة �لتخ�ش�شات مما كان 
�لز�ئرين  على  �لطيب  �لث���ر  ل��ه 
، ك��م��ا �أن �حل��م��ل��ة وف���رت �لدوي���ة 
ووزع���ت���ه���ا ع��ل��ى �ل���ز�ئ���ري���ن بدون 
�ل�شائد  �لنطباع  �أن  و�أكد  مقابل، 
ب����ني �جل���م���ي���ع ي�����ش��ر ب���الرت���ي���اح 
وخا�شة  لديهم  �جليد  و�لنطباع 

�لفحو�شات  بنتائج  يخ�س  فيما 
�لدقيقة و�شرعة �لجناز.

ه���������ذ� وق���������د ������ش�����ه�����دت �حل���م���ل���ة 
�ل��ط��ب��ي��ة ف��ح�����س ل��ف��رو���س �شي، 
�ل���ت���ه���اب �ل��ك��ب��د �ل���وب���ائ���ي، حيث 
ق���ام���ت ب��ال��ف��ح�����س ���ش��رك��ة �ل���ربج 
�شركة  م��ع  بالتعاون  للمخترب�ت 
�م ��س دي، و�أو�شحا وليد �شمردن 
�ل��ع��ام��ة ب�شركة  �ل��ع��الق��ات  م��دي��ر 
كنيفه،  وعماد  للمخترب�ت  �ل��ربج 
�أن  �أخ���������ش����ائ����ي حت���ل���ي���ل ط���ب���ي���ة، 
�ل��ف��ح�����س لاللتهاب  م��ن  �ل��ه��دف 
على  �لق�شاء  ه��و  �ل��وب��ائ��ي  �لكبد 
�لعديد  �مل��ر���س متاما م��ن خ��الل 
من �حلمالت و�لتي ع��ادة ما تتم 
و�إد�رة  �مل�شت�شفيات  م��ن  ع��دد  م��ع 
�لطبية،  باملنطقة  �لوقائي  �لطب 
ممكنة  �شريحة  لأك���رب  للو�شول 
�ملر�شى  وح�������ش���ر  �مل��ج��ت��م��ع  م����ن 
ل���ي���ت���م ع���الج���ه���م م���ب���ا����ش���رة قبل 
�أعد�د  و�شلت  وق��د  �ملر�س،  تطور 
�مل����رتددي����ن ع��ل��ى �ل��ف��ح�����س �كر 
�لفرتة  خ����الل  ز�ئ�����ر   100 م���ن 

�ل�شباحية.
من جانبها قالت، د�ليا غنيم من 
�شركة �أم ��س دي، �أن م�شكلة مر�س 
�ل��ت��ه��اب �ل��ك��ب��د �ل��وب��ائ��ي تكمن يف 
�عر��س  �ي  ل��ه  ل��ي�����س  �مل��ر���س  �أن 
�لوىل،  مر�حله  يف  تذكر  جانبية 
موؤكدة على �همية هذه �حلمالت 
و�لتي من �شاأنها �لكت�شاف �ملبكر 
للمر�س وعالجه ، و�أ�شادت باأهمية 
�حل���م���الت �ل�����ش��ح��ي��ة ب����الإم����ار�ت 
عامة وخدمتها لأعد�د كبرة من 

ز�ئري هذه �حلمالت. 

مرور راأ�ص اخليمة يزود موظفي م�صت�صفى عبيداهلل بال�صالمة املرورية 
•• راأ�س اخليمة -الفجر

من  للحد  �مل��روري��ة  �لثقافة  لتعزيز  �لإ�شرت�تيجية  خطتها  �شمن  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  يف  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �د�رة  نظمت 
باأهمية  �لتوعية  ن�شر  على  رك��زت  حما�شرة  ت�شمن  �هلل  عبيد  حمد  بن  �بر�هيم  م�شت�شفى  يف  برناجما  �ملرورية  �حل��و�دث 
�ل�شالمة على �لطرقات، و�للتز�م مببادئ �ل�شالمة و�لتحلي باآد�ب �لطريق من �أجل م�شلحة و�شالمة �لأفر�د يف �ملجتمع.  
يرتكبها  �لتي  �ملخالفات  �أه��م  و�ل��دوري��ات،  �مل��رور  �إد�رة  من  �شل�شول،  عبيد  حممد  �مل��الزم  �ألقاها  �لتي  �ملحا�شرة  وتناولت 
�ل�شائقون، ومدى خطورتها، وكيفية جتنبها منعاً لوقوع �حلو�دث �ملرورية، كما ��شتعر�س �لعديد من �لأ�شباب �لتي يقع 
فيها عادة قائدي �ملركبات، وقّدم جمموعة من �لن�شائح و�لإر�شاد�ت �لتوعوية للح�شور .  و�شدد �شل�شول على �أهمية �لثقافة 
�ملرورية ولهذ� تقوم �لإد�رة ب�شكل م�شتمر طيلة �لعام، بتنظيم �لعديد من �ملحا�شر�ت و�ملعار�س �لتوعوية لن�شر �لوعي �لعام 
و�إطالعهم على  �لأم��ور  و�أولياء  و�لطالب  �ملوظفني  تثقيف  �ملرورية، بهدف  �لآمنة و�حلد من �حل��و�دث  �لقيادة  ب�شرورة 
�أخطار خمالفة قو�نني �ملرور، حيث �إننا نعي �أن �لو�شول �إىل هذ� �لهدف �لكبر هو رهن مب�شاركة �جلميع وعليه يقع على 

عاتق �إد�رة �ملرور �مل�شاهمة بن�شر هذ� �لوعي يف حميطهم �لجتماعي باعتبارهم �شفر�ء لهذه �خلطة �لتوعوية . 

وليد �سمردن عماد كنيفه عبد المري  زعبيل الدكتور ع�سام عطا

فقدان جواز �سفرت
مناياث  �ملدعو/رفيق  فقد  
�لهند �جلن�شية     - فالبيل  
-ج���������������و�ز �������ش������ف������ره  رق�����م  
)6791869( من يجده 
�قرب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

�لهندية م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
�شادرة  ��شهم  �شهادة  فقدت 
�ل��ع��ني لالإنتاج  م���ز�رع  م��ن 
�ل�شيد/ با�شم  �حل��ي��و�ين   

ع����ل����ي ح����م����د ع����ب����ي����د رق����م 
على   )7606( �ل�����ش��ه��ادة 
ت�شليمها  عليها  يعر   م��ن 

�ىل �د�رة �ملز�رع بالعني.

    اعالن فقدان ا�سهم 
ف��ق��د �ل�����ش��ي��د/ج��م��ال ج��م��ي��ل  ����ش��م��اع��ي��ل �لرحمي 
)�س.م.ع(  لال�شتثمار  دب��ي  �شركة  من  �شادرة  ��شهم 
�شهما.  رقم )12630( وحتمل عدد )1000(  لل�شهادة 
رقم  �لهاتف  على  �لت�شال  عليها  يعر  يرجى ممن 
�لرقم  ع��ل��ى  بال�شركة  �لت�����ش��ال  �و   050-6682699

�ملبا�شر )04-8122305(.

اعالن تغيري ا�سم           
، و�أحمل ج��و�ز �شفر  �أ���س. حنيفه  �ب��ن   ، �أنيل نظام حنيفه   ، �أن��ا 
بتاريخ   ، �أبوظبي   يف  �شادر   ، جيه/1133955  رق��م.  هندي 
، و�أقيم �قامة د�ئمة يف نازر منزل ، موند�كل   24/01/2010
 ،  691110 ك���ر�ل   ، ك���ولم  مقاطعة   ، ب(  )م  ك���ولم  م��ي��دل 
�لهند ، و�أقيم حاليا يف �شارع �لكرت� ، قرب �ت�شالت مبنى روؤية 
�لإمار�ت ، �س.ب. 5685 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
، مبوجبه �أغّر ��شمي من �أنيل نظام حنيفه ، �إىل نظام حنيف 

، باعتبار عاجل.
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•• دبي-وام:

موؤ�ش�شة  وه��ي   - �جلليلة  موؤ�ش�شة  �أع��ل��ن��ت 
�إ�شهامات  حتقيق  �إىل  ت��ه��دف  ربحية  غ��ر 
�م�س   - �ل�����ش��ح��ي  �ل���ق���ط���اع  يف  م�����ش��ت��د�م��ة 
ماليني  ع�شرة  بقيمة  مالية  منحة  تلقيها 
دره����م ت��ربع��ت ب��ه��ا ج��ام��ع��ة �آم��ي��ت��ي بدبي. 
هذه  �أو��شر  تعميق  على  �ملوؤ�ش�شة  و�شتعمل 

�آميتي  ��شم مركز جامعة  �ل�شر�كة باإطالق 
�لبحثية حيث  �أحد مر�كزها  للبحوث على 
لالأمام  ق��وي��ة  دف��ع��ة  �خل��ط��وة  ه���ذه  ت�شكل 
مكانة  لتعزيز  �ملوؤ�ش�شة  جهود  �شعيد  على 
�لدولة على خريطة �لإبد�ع �لطبي. وميثل 
و�لعالج  �لتعليم  ب��ج��ان��ب  �ل��ط��ب��ي  �ل��ب��ح��ث 
ت�شتند  �لتي  �لثالث  �لدعائم  �أح��د  �لطبي 
�ملر�شوم  يف  ورد  كما  �جلليلة  موؤ�ش�شة  �إليها 

�لذي �أطلقه �شاحب �شمو �ل�شيخ حممد بن 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي حيث من �ملنتظر 
�أن يعطي هذ� �لتعاون زخما كبر� للجهود 
خالل  من  وذلك  �جلليلة  ملوؤ�ش�شة  �لبحثية 
�ل�شجل �لعلمي �لعريق جلامعة �آميتي �لذي 
يتخطى  و�أب���ح���اث  در�����ش���ات  ب��وج��ود  يحفل 
من�شورة.  علمية  در�����ش���ة   5000 ع��دده��ا 

ي�شار �إىل �أن جامعة �آميتي تعترب جزء من 
ربحية  غر  موؤ�ش�شة  وه��ي  �آميتي  موؤ�ش�شة 
ومر�كز  م��ع��اه��د  ع���دة  مظلتها  حت��ت  ت�شم 
�لطالب  �أع��د�د� كبرة من  دولية حتت�شن 
�أل���ف طالب   100 �أك���ر م��ن  يبلغ ع��دده��م 
وموري�شيو�س  �ملتحدة  و�ململكة  �لهند  م��ن 
ورومانيا و �ل�شني و�شنغافورة وغرها من 

�لدول.

اأمل القبي�صي توؤكد موقف االإمارات امللتزم بالنهو�ص مب�صائل متكني املراأة

جامعة �آميتي تتربع بـ 10 ماليني درهم 
مل�ؤ�ص�صة �جلليلة لتعزيز �لقطاع �ل�صحي

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/281ت ت�سل-م ر- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية: �لمار�ت 

�ملنفذ �شده : عمر علي �ملر علي �لكعبي �جلن�شية:�لمار�ت  �ملطلوب 
�عالنه:  عمر علي �ملر علي �لكعبي �جلن�شية:�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�لدعوى   وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/28 موعد� 
�لثالثة  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر 
�و بو��شطة  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا  �لتنفيذ- �بوظبي  باد�رة 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل 

�جلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�ساء

 �لحد 30 يونيو 2013 �لعدد 10831      

رئي�ص مايل ي�صيد بجهود االإمارات لدعم اال�صتقرار والتنمية يف خمتلف اأنحاء العامل
•• باماكو-وام:

�أ����ش���اد ف��خ��ام��ة دي��ون��ك��ون��د� ت����ر�وري 
�ل��رئ��ي�����س �مل���وؤق���ت جل��م��ه��وري��ة مايل 
�لكبرة  ب��اجل��ه��ود  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لتي تبذلها دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل�شعب  وم�����ش��ان��دة  ل��دع��م  �مل��ت��ح��دة 
توجيهات  ب��ف�����ش��ل  وذل�������ك  �مل�������ايل 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�شاحب  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رعاه 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  و�ل���ف���ري���ق  �هلل 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
باملو�قف  ف��خ��ام��ت��ه  ون���وه  �مل�����ش��ل��ح��ة. 
معربا  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لإن�شانية 
ع���ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره �ل��ع��م��ي��ق �إىل 
ق��ي��ادة و���ش��ع��ب �لإم�����ار�ت حلر�شهم 
ع���ل���ى ت����ق����دمي �ل����دع����م م����ن خ���الل 
�ىل  و�لإن�شانية  �خلرية  �ملوؤ�ش�شات 
�ل���ن���ازح���ني �مل��ال��ي��ني �ل���ه���ارب���ني من 
�شببها  �ل��ت��ي  و�مل���خ���اط���ر  �ل��ف��و���ش��ى 
�ل��ت��م��رد �مل�����ش��ل��ح ف���ى ���ش��م��ال م���ايل. 
فخامته  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�أحمد  ���ش��ل��ط��ان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
�شلطان �جلابر وزير �لدولة و�لوفد 
�ل��ر���ش��م��ي �مل���ر�ف���ق �ل�����ذي ���ش��م كال 
�لظاهري  �شبيب  �أحمد  �شعادة  من 
مدير عام موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان 
�خل���ري���ة  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
حممد  �لدكتور  و�شعادة  و�لإن�شانية 
عتيق �لفالحي �لأمني �لعام للهالل 
�لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي و���ش��ع��ادة �شالح 

�ملعاناة خالل �شهر رم�شان �ملبارك. 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  بالذكر  و�جلدير 
ت��دع��م جمهورية  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
مايل يف �ملحافل �لإقليمية و�لدولية 
موؤمتر  يف  م���وؤخ���ر�  ���ش��ارك��ت  ح��ي��ث 
بروك�شل  يف  ع��ق��د  �ل����ذي  �مل��ان��ح��ني 
�ملنظمة  م���وؤمت���ر  يف  ����ش���ارك���ت  ك��م��ا 
يف  م��ايل  باأزمة  �خلا�س  �ل�شالمية 
�أب����رز م�����ش��اري��ع �لدولة  ج���دة. وم���ن 
ب���ن �شلطان  ز�ي����د  ..ك��ل��ي��ة  يف م���ايل 
�لقت�شادية  ل��ل��در����ش��ات  ن��ه��ي��ان  �آل 
حو�يل  �إجمالية  بتكلفة  و�لقانونية 
ووقفه  للم�شروع  دره��م  مليون   22
�لذي �أن�شاأته موؤ�ش�شة ز�يد لالأعمال 
نفقتها  على  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ري��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ح��ك��وم��ة م����ايل عام 
�مللمو�س  �ل��و�ق��ع  لترتجم   2009
ت�شر على  �لتي  و�مل��ب��ادئ  و�لأ���ش�����س 
�ل���ر����ش���ي���دة. ويعد  �ل���ق���ي���ادة  ن��ه��ج��ه��ا 
�لطرق  �أهم  ز�يد من  �ل�شيخ  طريق 
باماكو  �ملالية  بالعا�شمة  �لتجارية 
�إىل  ن�شبة   1985 ع��ام  �شمي  حيث 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
�لإن�شاين  ل���دوره  تقدير�  نهيان  �آل 
كما  م��ايل.  جمهورية  يف  و�لتنموي 
تاو�شا  ���ش��د  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع  يعترب 
 2010 �أع���ل���ن ع��ن��ه يف ع����ام  �ل�����ذي 
�أبوظبي  �شندوق  م�شاريع  �أهم  �أحد 
بتكلفة  وذل�����ك  م����ايل  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ت�شمل  دره�����م  م��ل��ي��ون   70 ق���دره���ا 
�إليه  �مل��وؤدي��ة  و�لطريق  �ل�شد  �إن�شاء 
بالإ�شافة  كيلومرت�   130 ب��ط��ول 
لتوليد  حم��ط��ة  وجت��ه��ي��ز  ب��ن��اء  �إىل 
با�شتطاعة  �ل��ك��ه��روم��ائ��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�مل�شروع  وي�����ش��م��ل  م���ي���ج���او�ت.   25
من  كيلومرت�   220 ت�شييد  �أي�شا 

�إىل  بالإ�شافة  خطوط نقل �لطاقة 
�ألف   139 مل�����ش��اح��ة  �ل����ري  ت���اأم���ني 
معي�شة  م�����ش��ت��وى  لتح�شني  ه��ك��ت��ار 
�لغذ�ئي  �لأم����ن  �لأه�����ايل وحت��ق��ي��ق 
و�ل���ت���خ���ف���ي���ف م����ن ح�����دة �ل���ف���ق���ر يف 
�أبوظبي  �شندوق  �أن  يذكر  �ل��ب��الد. 
للتنمية �شاهم يف متويل م�شروعات 
عام  منذ  م��ايل  بجمهورية  تنموية 
1976 حيث مول عدد 6 م�شاريع 
�لإجمالية  قيمتها  ب��ل��غ��ت  ت��ن��م��وي��ة 
260 مليون دره��م وغطت  ح��و�يل 
�أهمها  قطاعات  ع��دة  �مل�شاريع  ه��ذه 
يعك�س  �لذي  و�لطرق  �ملياه  قطاعي 
�لتز�م وحر�س دول��ة �لم��ار�ت على 
�لقت�شادية  �لتنمية  تعزيز  �أهمية 
وحت���ق���ي���ق �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������ش���ت���د�م���ة يف 
خم���ت���ل���ف �ل����ق����ط����اع����ات �حل���ي���وي���ة 
وب��ل��غ��ت قيمة  م�����ايل.  ب��ج��م��ه��وري��ة 
قدمتها  �لتي  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
دول����ة �لإم��������ار�ت جل��م��ه��وري��ة مايل 
�إىل   2010 م����ن  �ل����ف����رتة  خ�����الل 
2012 �أكر من 62 مليون درهم 
وف���ق���ا ل��ت��ق��ري��ر �����ش����ادر ع����ن مكتب 
�مل�شاعد�ت �خلارجية بوز�رة �لتنمية 
و�لتعاون �لدويل. و�أفاد هذ� �لتقرير 
�مل�����ش��اع��د�ت �شملت �لإغ���اث���ة يف  ب���اأن 
حالت �لطو�رئ و�لأعمال �خلرية 
و�لتعليم  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��دي��ن��ي��ة 
�لإن�شانية  و�مل�����ش��اع��د�ت  و�ل�����ش��ح��ة 
�ل�����ط�����و�رئ  و�لإغ�������اث�������ة يف ح�������الت 
�لجتماعية  و�خل���دم���ات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ل��ع��ام��ة وتطوير  و�ل�����ش��ح��ة  و�مل���ي���اه 
�لبنية �لتحتية و�أ�شرف على تقدمي 
ت��ل��ك �مل�����ش��اع��د�ت ع���دد م��ن �جلهات 
�لإن�شانية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 

و�خلرية يف �لدولة. 

ز�هر �ملزروعي مدير موؤ�ش�شة �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد لالأعمال �خلرية 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة و���ش��ع��ادة حم��م��د على 
ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  نائب  �لب�شتكي 
لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و���ش��ع��ادة حم�����س �شعيد 
�لهاملي مدير �إد�رة �لتعاون �لأمني 
ب����وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�شعادة  �ل���دويل 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل ب��ن ع��ب��ود �لنقبي 
نائب مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لأفريقية 
عادل  و���ش��ع��ادة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف 
يف  �لعمليات  �إد�رة  مدير  �حلو�شني 
و�ل�شيد  للتنمية  �أبوظبي  �شندوق 
تن�شيق  �إد�رة  �ل�شام�شي مدير  ر��شد 
�مل�شاعد�ت يف وز�رة �لتنمية و�لتعاون 
�لدويل وم�شوؤويل ومتطوعي فريق 
�لإغ��اث��ة �لإم���ار�ت���ي يف م���ايل. وقال 
�أحمد  ���ش��ل��ط��ان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
�جل��اب��ر �أن ه��ذه �ل��زي��ارة ت��اأت��ي بناء 
لقيادتنا  �ل�شامية  �لتوجيهات  على 
�ل����ر�����ش����ي����دة ح���ي���ث حت����ر�����س دول�����ة 

ملعاجلة خمتلف جو�نب �لأزمة �لتي 
�لإن�شانية  وخا�شة  �لبالد  ت�شهدها 
�لدكتور  �أ�����ش����ار  ك��م��ا  و�ل���ت���ن���م���وي���ة. 
دولة  �أن  �إىل  �جلابر  �أحمد  �شلطان 
�لإمار�ت تتطلع �إىل �نتخاب حكومة 
�شرعية جلمهورية مايل متثل جميع 
�أطياف �ملجتمع وذلك مبا ي�شتجيب 
�لأمن  لها  ويحقق  �شعبها  لتطلعات 
دعم  �أهمية  �ىل  م�شر�  و�ل�شتقر�ر 
�لهادفة  �لنتقالية  �ل�شلطة  جهود 
�إىل �لولوج يف عملية �شيا�شية جامعة 
توؤمن بالوحدة �لوطنية و�ل�شتقر�ر 
مكونات  جميع  وم�شاركة  �ل�شيا�شي 
�ل�������ش���ع���ب م���ن���وه���ا ب���ح���ر����س دول�����ة 
�لتعاون  ����ش��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى  �لم������ار�ت 
وت��ع��زي��زه مبا  �لبلدين  ب��ني  �ل��ق��ائ��م 
وحتقيق  �ل�شعبني  م�شلحة  ي��خ��دم 
�ل���ت���ن���م���ي���ة �مل����ط����ل����وب����ة م�����ن خ����الل 
و�لرتقاء  �ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء  تطوير 
مايل  جمهورية  �أن  �إىل  م�شر�  ب��ه 
ب��اإم��ك��ان��ات وق������در�ت كبرة  ت��ت��م��ت��ع 

وتطوير  وتعزيز  لرت�شيخ  �لهادفة 
�ملجالت.  جميع  يف  �لعالقات  ه��ذه 
ملخيم  ميد�نية  بجولة  �لوفد  وق��ام 
�ملاليني يف منطقة نيمانا  �لنازحني 
ب��ام��اك��و لالطالع  ���ش��رق �ل��ع��ا���ش��م��ة 
و�ل�شحية  �ملعي�شية  �لو���ش��اع  على 

للنازحني.
وك��ان��ت ط��ائ��رة �إغ��اث��ة �إم��ار�ت��ي��ة قد 
���ش��ل��ت �ىل م��ط��ار ب��ام��اك��و �ل����دويل 
�لدميقر�طية  م����ايل  ب��ج��م��ه��وري��ة 
45 طنا  متنها  على  �ملا�شي  �لأح��د 
من �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية و�مل�شتلزمات 
�لطبية لالغاثة وحت�شني �لظروف 
و�ل�شحية  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة  و�لأو�������ش������اع 
�لأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  م��ن  �ملقدمة 
�لمار�تي. كما قامت موؤ�ش�شة حممد 
بن ر��شد لالأعمال �خلرية بتقدمي 
��شرة  ل�1000  غذ�ئية  م�شاعد�ت 
من ��شر �لنازحني. و�أعلنت موؤ�ش�شة 
خليفة بن ز�يد �لإن�شانية عن تنفيذ 
م�شروع �إفطار �شائم بهدف تخفيف 

�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة على دعم 
و�لتنمية  �لبناء  وجهود  �ل�شتقر�ر 
يف جمهورية مايل كما �أنها جزء من 
جهود �لدولة يف توفر �لحتياجات 
�لأ�شا�شية و�لعاجلة للبلد�ن �لنامية 
مو�شحا  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف  يف 
�ملبادر�ت �لإن�شانية هي من  �أن هذه 
�مل��ك��ون��ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة ل����الإرث �لذي 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  غر�شه 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
مايل  ج��م��ه��وري��ة  ز�ر  �ل�����ذي  ث�����ر�ه 
و��شعا   1985 ع��ام  �لدميقر�طية 
لعالقات  �لأ�����ش����ا�����س  ح���ج���ر  ب���ذل���ك 
�لبلدين.  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة 
�إمار�تيا  وف���د�  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
قام بزيارة ميد�نية جلمهورية مايل 
على  للوقوف  �ملا�شي  مار�س  خ��الل 
�لحتياجات �لعاجلة موؤكد� �أن دولة 
�لإمار�ت تدعم وحدة مايل و�شيادتها 
على كامل �أر��شيها وتوؤيد �شعبها يف 
يو�جهها  �لتي  للتحديات  �لت�شدي 

�ملن�شود.  �ل��ت��ق��دم  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ك��ف��ي��ل��ة 
و�أكد معاليه على ترحيب �لإمار�ت 
بقر�ر جمل�س �لأمن رقم 2100 - 
على  م�شدد�  م��ايل  ب�شاأن   -  2013
�لأط���ر�ف مبا  �ل��ت��ز�م جميع  �أهمية 
جاء فيه وعلى �شرورة م�شاندة جهود 
حلل  �ل��ع��ام  و�أمينها  �ملتحدة  �لأمم 
�لأزم��ة يف مايل. وعقد وفد �لدولة 
�حلكومة  م�����ش��وؤويل  م��ع  �جتماعات 
جانكو  معايل  مقدمتهم  ويف  �ملالية 
���ش��ي�����ش��وك��و رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
رئي�س  ت�������ر�وري  ي��ون�����ش��ي  وم���ع���ايل 
كوليبايل  تيمان  وم��ع��ايل  �ل��ربمل��ان 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
�لطاقة  وزي��ر  �يليو  ماكان  ومعايل 
ووزير �لإقت�شاد و�لأعمال �لإن�شانية 
وعدد من ممثلي �لوز�ر�ت و�جلهات 
�حلكومية. وتناولت هذه �ملحادثات 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�مل�����ج�����الت ح���ي���ث عرب  يف خم���ت���ل���ف 
�رت��ي��اح��ه��م��ا للجهود  �جل��ان��ب��ان ع��ن 

•• نيويورك-وام:

�هلل  عبد  �أم��ل  �لدكتورة  �شعادة  �أك��دت 
�لقبي�شي �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س 
�لوطني �لإحتادي رئي�شة وفد �لقياد�ت 
�لإمار�تي �لذي يقوم حاليا  �لن�شائية 
موقف  ون��ي��وي��ورك  لو��شنطن  ب��زي��ارة 
مبو��شلة  �مل���ل���ت���زم  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
ودعم  �مل��ر�أة  �لنهو�س مب�شائل متكني 
���ش��و�ء د�خل  �مل��ج��الت  ك��ل  مركزها يف 
�شعادتها  و��شادت  خارجها.  �أو  �لدولة 
للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  باإجناز�ت 
خالل �لعامني �ملا�شيني منذ �إن�شائها 
تقدم  م��ن  حققته  وم���ا   2011 ع���ام 
�مل�شاو�ة  م�����ش��ائ��ل  ت��روي��ج  جم����الت  يف 
�جل��ن�����ش��ي��ة ومت��ك��ني �مل�����ر�أة ب���ال���ذ�ت يف 
�أعلى  على  �ل��ق��ر�ر  �شنع  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
ب���ل���د�ن���ه���ا. ج�����اء ذلك  �مل�������ش���ت���وي���ات يف 
حفل  �أم���ام  ل�شعادتها  مد�خلة  خ��الل 
�ل����ذي نظمته  �ل��ر���ش��م��ي  �لإ���ش��ت��ق��ب��ال 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بعثة 
نيويورك  يف  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ل�����دى 
�لتنفيذية  �ل��ه��ي��ئ��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
بني  للم�شاو�ة  �ملتحدة  �لأمم  ل��وح��دة 
�شرف  على  �لن�شاء  ومتكني  �جلن�شني 
�لإمار�تي.  �لن�شائية  �ل��ق��ي��اد�ت  وف��د 
وتطرقت �لدكتور �لقبي�شي خالل هذ� 
وممثلو  �شفر�ء  ح�شره  �ل��ذي  �حلفل 

�ملتحدة  �لأمم  يف  �لأع�������ش���اء  �ل�����دول 
�لدوليني  �مل�شوؤولني  كبار  م��ن  وع��دد 
بالوكالة  �ل��رئ��ي�����ش��ة  ر�أ����ش���ه���م  وع���ل���ى 
لك�شمي  للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  لهيئة 
�لدبلوما�شي  �ل�شلك  و�أع�����ش��اء  ب��وري 
�حرزته  �ل��ذي  �لتقدم  �ىل  �لإم��ار�ت��ي 
�لهيئة �لدولية يف جمال زيادة �لوعي 
و�لإلتز�م �ل�شيا�شي مب�شاألة رف�س كل 
و�لفتيات.  �مل����ر�أة  �شد  �لعنف  ����ش��ك��ال 
�مللحوظ  �لإزدي�������������اد  �ىل  و��������ش������ارت 
ل��ع��دد �ل����دول �ل��ت��ي �أق����رت �لإع����رت�ف 
�ل��دول يف منع �لعنف �شد  مب�شوؤولية 
�لن�شاء وحمايتهن وتوفر �لإ�شتجابة 
ل��ه��ن وحماكمة  �ل��ف��ع��ال��ة  و�خل���دم���ات 
عن  معربة  �شدهن..  �لعنف  مرتكبي 
فخرها و�إعتز�زها بهذه �لإجن��از�ت .. 
وط��ال��ب��ت مب��و����ش��ل��ة �ل��ع��م��ل م��ن �جل 
كما  �لهيئة  ل��روؤي��ة  �لكامل  �لتحقيق 
لها  �ملحدثة  �لإ�شرت�تيجية  يف  ج��اءت 
و�أك����دت   .  2017-2014 ل��ل��ف��رتة 
�لدكتورة �لقبي�شي يف معر�س حديثها 
�لإل�����ت�����ز�م �ل���ق���وي ل���دول���ة �لإم�������ار�ت 
�مل�شاو�ة  ب��ق�����ش��اي��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لوطني  �ل�شعيد  على  �مل���ر�أة  ومتكني 
و�ل����دويل و�إب����دت �إع��ت��ز�ز �ل��دول��ة مبا 
ح��ق��ق��ت��ه يف جم����الت مت��ك��ني �مل������ر�أة.. 
�لإم�������ار�ت  ح��ك��وم��ة  �أن  �إىل  م�����ش��رة 
قطعت �شوطا كبر� يف جمال متكني 

�مل����ر�أة يف ك��اف��ة �مل��ج��الت وع��ل��ى �أعلى 
و�لإقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�����ش��ت��وي��ات 
مثال  و�أع��ط��ت  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�لعلمية 
ع��ل��ى ذل����ك ت��ع��ي��ني �أرب������ع وزي�������ر�ت يف 
ن�شبة متثيل  و�إرتفاع  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�إىل ن�شبة  �مل��ر�أة يف �لربملان �لإمار�تي 
18 يف �ملائة. و��شارت �شعادتها �ىل �أن 
�لأخرة  �ل�شنو�ت  خ��الل  باتت  �مل���ر�أة 
�شفرة وقا�شية.. وقالت  تتبو�أ مركز 
�إن �لإم��ار�ت تعتز بكونها تتبو�أ �ملركز 
تعليم  جم����ال  يف  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �لأول 
�لإن������اث ح��ي��ث ي��ف��وق ع���دد �لإن������اث يف 
�ن  �ىل  .. لفتة  �لذكور  عدد  �ملد�ر�س 
70 يف  �لم�����ار�ت ميثلن  �ل��ف��ت��ي��ات يف 
�لدر��شات  خ��ري��ج��ي  ن�شبة  م��ن  �مل��ائ��ة 
�لدولة  �ن  �شعادتها  و��شافت  �لعليا. 
�لالزمة  �جل��ه��ود  م���وؤخ���ر�  �إ�شتكملت 
منا�شب  يف  �مل����ر�أة  م�����ش��ارك��ة  لتحقيق 
���ش��ن��ع �ل����ق����ر�ر �ل��ع��ل��ي��ا ح���ي���ث �أ����ش���در 
جمل�س �لوزر�ء قر�ر� بتعزيز م�شاركة 
�لهيئات  �إد�ر�ت  جم��ال�����س  يف  �مل������ر�أة 
و�ل�����ش��رك��ات �حل��ك��وم��ي��ة �لأم�����ر �لذي 
�أول دولة  �لإم������ار�ت  ج��ع��ل م��ن دول����ة 
يف �ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي وث�����اين دول�����ة يف 
�لإد�ر�ت  ���ش��م جم��ال�����س  ت��ل��زم  �ل��ع��امل 
�أن  �لعن�شر �لن�شائي. و�كدت �شعادتها 
تنفيذ  ن��ح��و  ح��ال��ي��ا  �لإم�����ار�ت مت�شي 
�ملر�حل �لنهائية من حتديث �ل�شيغة 

�لوطنية  ل��الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
للفرتة  �لإم���ار�ت  ب��امل��ر�أة يف  للنهو�س 
وعلى   . �ىل2017   2013 م����ن 
�لدكتورة  �أع��ل��ن��ت  �ل�����دويل  �ل�����ش��ع��ي��د 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  �لقبي�شي 
ب��امل�����ش��اه��م��ة مبليون  ت��ع��ه��دت  �مل��ت��ح��دة 
�ل�شهر  ه��ذ�  خ��الل  ��شرتليني  جنيه 
ل��دع��م م���ب���ادرة ب��ري��ط��ان��ي��ة ه��ام��ة من 
�أجل بناء �لقدر�ت �ل�شومالية ملكافحة 
�لعنف �جلن�شي .. كما �نها تقوم بدعم 
ت��ع��زي��ز حق  �ل���ر�م���ي���ة �ىل  �مل����ب����ادر�ت 
�لفتيات يف �لتعليم يف �لبلد�ن �لفقرة 
ذ�ت �لدخل �ملنخف�س. وتخلل برنامج 
ح��ف��ل �لإ���ش��ت��ق��ب��ال ق��ي��ام رئ��ي�����ش��ة وفد 
�لقياد�ت �لن�شائية �لإمار�تي �لدكتورة 
درع  بت�شليم  �لقبي�شي  �هلل  عبد  �أم���ل 
ب��ال��وك��ال��ة لهيئة  ل��ل��رئ��ي�����ش��ة  ت���ذك���اري 
�شعادة  و�أدل���ت  للمر�أة.  �ملتحدة  �لأمم 
بت�شريحات  �لقبي�شي  �أم��ل  �لدكتورة 
خ��ا���ش��ة �أع���رب���ت خ��الل��ه��ا ع��ن فخرها 
برئا�شة هذه �ملجموعة �ملتميزة للغاية 
�لإمار�تيات  �لن�شائيات  �ل��ك��ادر�ت  من 
و�لثقافية.  �لعلمية  خرب�تهن  وتنوع 
�أن ع�شو�ت �لوفد  و�و�شحت �شعادتها 
�ملهمة  �ل��ل��ق��اء�ت  م��ن  �شل�شلة  �أج��ري��ن 
م��ع ك��ب��ار م�����ش��وؤولت وم�����ش��وؤويل عدد 
�ل�شيا�شية  �لأمريكية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن 
يف  و�لإقت�شادية  و�لثقافية  و�لعلمية 

�شملت  ون��ي��وي��ورك  و��شنطن  م��ن  ك��ل 
و�لآر�ء  �مل�����و�ق�����ف  ت����ب����ادل  ج��م��ي��ع��ه��ا 
�مل���و����ش���وع���ات  ����ش���ت���ى  و�خل����������رب�ت يف 
يف  �مل���ر�أة  متكني  م�شاألة  ر�أ���ش��ه��ا  وعلى 
و�لإجتماعية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
و�لإمنائية �ملختلفة. و�أعربت �لدكتورة 
�إرتياحها للطريقة  �لقبي�شي عن  �أمل 
�لوفد  ع�������ش���و�ت  ب���ه���ا  �أد�رت  �ل���ت���ي 
ح��و�ر�ت��ه��ن م��ع �جل��ان��ب �لأم��ري��ك��ي .. 
م�شرة �إىل �أنهن �إ�شتطعن وبكل جناح 
عك�س �مل�شتوى �لعلمي و�ملهني �ملتميز 
�إليه �مل���ر�أة يف  و�مل��رم��وق �ل��ذي و�شلت 
�لتنمية  �لإم��ار�ت يف خمتلف ميادين 
�لتي  �ل��ق��ي��ادي��ة  و�لأدو�ر  �ل��وط��ن��ي��ة 
تقلدتها جنبا �إىل جنب مع �لرجل يف 
�ل�شيا�شية  فيها  مبا  �لدولة  موؤ�ش�شات 
و�لت�شريعية وغرها من منا�شب �شنع 
لقاء�ت  �أن  �شعادتها  وذك���رت  �ل��ق��ر�ر. 
�لن�شائية �لإمار�تي مع  �لقياد�ت  وفد 
�ملختلفة  و�جل��ه��ات  �ملنظمات  ممثلي 
�لأمريكية خا�شة �مل�شوؤولني يف معهد 
�ل�������ش���الم �لأم���ري���ك���ي وم��ع��ه��د ج���ورج 
و��شنطن  يف  و�لأم�������ن  ل��ل�����ش��ل��م  ت�����اون 
�لقيادية  �ل�شخ�شيات  م��ن  وغ��ره��م 
يف  و�لتعليمي  �ل��ت��ج��اري  �مل��ج��ال��ني  يف 
حول  �لآر�ء  ت��ب��ادل  �شملت  ن��ي��وي��ورك 
�لتي  �مل�شرتكة  و�لتجارب  �لتحديات 
�لبلدين.  ك���ال  يف  �ل��ن�����ش��اء  ت��و�ج��ه��ه��ا 

�لإمار�تي  �لوفد  �أن  �شعادتها  وقالت 
على  �للقاء�ت  ه��ذه  جممل  يف  حر�س 
�إطالع �جلانب �لأمريكي على جتربة 
�لإمار�ت ب�شكل عام وم�شتوى �مل�شاركة 
�لبارزة و�مل�شرقة للمر�أة �لإمار�تية يف 
و�لإجناز�ت  �لوطنية  �لتنمية  عملية 
حققتها  �لتي  و�حل�شارية  �لإن�شانية 
و��شادت  ب�شكل خا�س.  �لإم��ار�ت  دولة 
غر  و�لت�شجيع  بالرعاية  �لقبي�شي 
�ملر�أة  ت���ز�ل  ول  تلقته  �ل���ذي  �مل��ح��دود 
�لإمار�تية من قبل �لقيادة �ل�شيا�شية 
يف دولة �لإمار�ت وعلى ر�أ�شها �شاحب 

�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شمو 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لرئي�شة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد 
�لأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى 
لالأمومة  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
عطائها  يف  ج�شدت  �ل��ت��ي  و�ل��ط��ف��ول��ة 
و�لقدوة  �مل��ث��ال �حل�����ش��ن  �ل���الحم���دود 
�لإمار�تية فح�شب  لي�س فقط للمر�أة 
و�إمن����ا ل��ل��م��ر�أة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �لعامل 
ف�شال عن دور �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
دولة  م��وؤ���ش�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن 

�لإحت������اد و�ل�����ذي ع��م��ل ط����و�ل حياته 
لها  ومهد  �لإمار�تية  للمر�أة  كن�شر 
�لطريق منذ بد�ية �لإحتاد لالإنخر�ط 
يف كافة كافة ميادين �لتعليم و�لعمل. 
�أن ع�شو�ت �لوفد  و�أو�شحت �شعادتها 
�لإمار�تي حر�شن خالل معظم هذه 
�للقاء�ت على طرح عدد من �ملبادر�ت 
�ملهمة �لتي ميكن ترجمتها م�شتقبال 
�ل��و�ق��ع و�ل��ت��ي م��ن �شاأنها  �أر����س  على 
�أو��شر �لعالقات  �أن ت�شاهم يف تقوية 
بني  و�لتقارب  �لأمريكية  �لإم��ار�ت��ي��ة 

�لبلدين يف �شتى �ملجالت .

�لجتماعيه  �مل���ع���ط���ي���ات  �خ����ت����الف 
و�لدينيه و�لتعامل مع هذه �حلالت 
نف�شيه  ط���ارئ���ه  ك��ح��ال��ه  �ل��ب��د�ي��ه  يف 
و�خذها بعني �لعتبار وي�شكل فريق 
طبي خا�س من �لأطباء �مللمني بهذه 
�جلر�حيه  �ل��ن��اح��ي��ه  م���ن  �حل�����الت 
لتحديد  و�جل��ي��ن��ي��ه  �ل��ه��رم��ون��ي��ه  و 

�لهويه �ملنا�شبه للطفل �مل�شاب. 

�لعربيه  �مل���ج���ت���م���ع���ات  يف  �ل����ع����الج 
�ل�شالميه �ملحافظه يف ظل �لنفتاح 
مما ي�شكل �شعوبه يف تطبيق معاير 
�لعربي  عاملنا  يف  �لغربيه  �ملجتمعات 
نف�شيه  ���ش��ع��وب��ات  �ىل  ي�����وؤدي  وق����د 
�نعز�ليه لالأطفال و��شرهم.   �و�شى 
ب�شروره  �ملخت�س  �ل��ط��ب��ي  �ل��ف��ري��ق 
ب�شبب  حمليا  �حل��الت  مع  �لتعامل 

للبالغني  �جل���ر�ح���ي  �جل��ان��ب  وم���ن 
�لها�شمي  م��ن��اف  �ل���دك���ت���ور  حت����دث 
ع���ن ���ش��ب��ل �جل���ر�ح���ه ع��ن��د �ل��ب��ل��وغ و 
ب���ل���وغ �لطفل  ب��ع��د  ت��ق��ي��م��ه��ا  ك��ي��ف��ي��ه 
�جلر�حي.  �ل��ت��دخ��ل  ت��اأج��ي��ل  مت  �ذ� 
�لدكتوره  �خ��ت��ت��م��ت  �ل���ن���ه���اي���ة  ويف 
�لأطفال  ��شت�شاريه  �لنعيمي  �أ�شماء 
�لأطفال يف م�شت�شفى  وريئ�شه ق�شم 
مبحا�شره  �مل��وؤمت��ر  �لع�شكري  ز�ي��د 
�لديني  و  �لأخ���الق���ي  �جل���ان���ب  ع���ن 
يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه �حل����الت من 
يتو�فق  مب��ا  �لتنا�شليه  �ل��ت�����ش��وه��ات 
ب�شكل  �لعربي  �ملجتمع  مع معطيات 
خا�س و �مل�شلم ب�شكل عام و مر�عاه 
�ل��ذي��ن يتم  �دي���ان �ملر�شى  �خ��ت��الف 
و�شروره  �ل���دول���ه  د�خ����ل  ع��الج��ه��م 
ب��ف�����ش��ل �جلانب  �ل��ط��ب��ي��ب  م���ر�ع���اه 
�لتقييم  يف  ق��ب��ل��ه  م���ن  �ل�����ش��خ�����ش��ي 
�جتمع  �ملوؤمتر  نهايه  ويف  للحالت. 
و�ملحا�شر  �مل��ن��ظ��م  �لعلمي  �ل��ف��ري��ق 
و��شكاليات  �لنادره  �حلالت  ملناق�شه 

�لطبي  �لعالج  و  ت�شخي�شها  كيفيه 
�لهرموين. وبعد ذلك حتدث دكتور 
ه�شام �شليمان ��شت�شاري �جلر�حه يف 
طرق  ع��ن  خليفه  �ل�شيخ  م�شت�شفى 
�ل��ع��الج �جل��ر�ح��ي للطفل �مل��ذك��ر يف 
حني حتدث د.�فتخار جان عن طرق 
�ملوؤنث.  للطفل  �جل���ر�ح���ي  �ل��ع��الج 

�ملجتمعيه  �لفل�شفيه  �لنظره  تطور 
ل��ه��ا. ق��دم��ت دك��ت��وه �أ���ش��م��اء �لديب 
لالطفال  �ل�شماء  �لغدد  ��شت�شاريه 
حما�شره  �مل����ف����رق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
حت����دث����ت ف���ي���ه���ا ع�����ن �لع�����ت�����اللت 
�ل����ه����رم����ون����ي����ه �مل���������ش����اح����ب����ه ل���ه���ذه 
و  �لتنا�شليه  �جلن�شيه  �لخ��ت��اللت 

م�����ش��ت�����ش��ف��ى ل��ط��ي��ف��ه حم��ا���ش��ره عن 
�ل��ت�����ش��خ��ي�����س لهذه  ت�����ش��ل�����ش��ل  ط����رق 
ت��درج��ه��ا . وق���دم دكتور  �حل����الت و 
جر�حه  ��شت�شاري  �جل��وه��ري  �أم��ني 
�لأطفال يف م�شت�شفى �لنور �أبوظبي 
فل�شفه  و  ب��ت��اري��خ  تتعلق  حم��ا���ش��ره 
و كيفيه  �حل��الت  ه��ذه  �لتعامل مع 

بن�شبه حاله لكل 4500 طفل .
*وك����ان ب��رن��ام��ج �مل���وؤمت���ر �ل����ذي بد� 
مب��ق��دم��ه م���ن ق��ب��ل د.�ف���ت���خ���ار جان 
ق�����ش��م جر�حه  رئ��ي�����س  و  ����ش��ت�����ش��اري 
�لأطفال يف م�شت�شفى ز�يد �لع�شكري 
لالع�شاء  �خللقي  بالتطور  تتعلق 
تكونها  كيفيه  و  للطفل  �لتنا�شليه 
و  م���ذك���ر  �و  م���وؤن���ث  ت�����ش��ك��ل��ه��ا �ىل  و 
�ملوؤديه لذلك من تغير�ت  �لعو�مل 
جينيه  لر�شائل  م�شاحبه  هرمونيه 

د�خليه .
�شليمان  دك����ت����ور  ق�����دم  ب���ع���د  وم�����ن 
�لأطفال  جر�حه  ��شت�شاري  ج��رب�ن 
عن  حم��ا���ش��ره  �مل��ف��رق  م�شت�شفى  يف 
�لتنا�شليه  �لخ����ت����اللت  ت�����ش��ن��ي��ف 
�ملعطيات  ع��ن  حت���دث  و  وت��ع��ري��ف��ه��ا 
�مل�شميات  ب��ع�����س  بتجنب  �حل��دي��ث��ه 
علميه  �لغر  �لقدميه  و�لت�شنيفات 

�لتي تهني �لطفل.
دي��اري عبد�لرحمن   ثم قدم دكتور 
�����ش���ت�������ش���اري ج����ر�ح����ه �لط�����ف�����ال يف 

••ابوظبي:رم�سان عطا

ن���ظ���م ق�����ش��م ج����ر�ح����ه �لأط�����ف�����ال يف 
يوم  �لع�شكري م�شاء  ز�يد  م�شت�شفى 
��شت�شاري  با�شر�ف  موؤمتر  �جلمعه 
ز�يد  م�شت�شفى  يف  �لأط��ف��ال  جر�حه 
بالتعاون  و  د.�فتخارجان  �لع�شكري 
�لأطفال  ج���ر�ح���ه  ����ش��ت�����ش��اري��ي  م���ع 
�ل��دول��ه موؤمتر�  �م���ار�ت  م��ن جميع 
من  �لأول  وي��ع��د  ف��ري��د  و  م��ت��م��ي��ز� 
�لأو�شط   �ل�����ش��رق  منطقه  يف  ن��وع��ه 
�خلا�شه  �لأط���ف���ال  ب��ج��ر�ح��ه  يتعلق 
�لتنا�شليه  �خل��ل��ق��ي��ه  ب��ال��ت�����ش��وه��ات 
ل����الأط����ف����ال و م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ه���ا من 
و��شطر�بات  ت��ن��ا���ش��ل��ي��ه  �ع���ت���اللت 
ب�شكل  ت�شخي�شها  وكيفيه  هرمونيه 
خا�س من جميع �لنو�حي وخ�شو�شا 
�ملالئمه  �ل��ت�����ش��ح��ي��ح��ي��ه  �جل����ر�ح����ه 
مبا  �ل��ه��روم��وين  و�لتنظيم  للطفل 
�لأجتماعيه  �مل��ع��ط��ي��ات  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 
على  حاله  لكل  و�لدينيه  و�لنف�شيه 
�لطفل  م�����ش��ل��ح��ه  م���ر�ع���ي���ني  ح����ده 
كهدف  و�جل�������ش���م���ان���ي���ه  �ل��ن��ف�����ش��ي��ه 

��شا�شي.
�خللقيه  �ل����ع����ي����وب  ه������ذه  ت��ن��ت�����ش��ر 
ب��اخ��ت��الف �ن��و�ع��ه��ا وح��دت��ه��ا  عامليا 

من خالل الدعم الالحمدود ل�سالح اخلدمات الطبية 

م�صت�صفى زايد الع�صكري ينظم موؤمتر عن الت�صوهات اخللقية التنا�صليه لالأطفال
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خريية حممد بن را�صد ت�صتقبل حرم رئي�ص غينيا كوناكري

خالل الن�سف الول من العام اجلاري

حترير اأكرث من 300 خمالفة مرورية ح�صورية ب�صبب عدم ربط حزام االأمان

جلنة اإدارة املهرجانات باإمارة اأبوظبي تعقد موؤمترا �صحفيا 
االأربعاء القادم حول الدورة التا�صعة من مهرجان ليوا للرطب

نظمته كلية فاطمة العلوم ال�سحية

ملوظفي  خرباتهم  ينقلون  الطلبة  �صوؤون  يف  عامليًا  خبريًا   26
اأبوظبي للتعليم التقني واملهني و للتكنولوجيا التطبيقية

بعثة االإمارات تناف�ص يف 16جمااًل هند�صيًا وتكنولوجيًا باملونديال العاملي للمهارات يف املانيا

و�ل��رت�ث يف ديو�ن �شمو ويل عهد �أبوظبي ورئي�س جلنة 
بالغ  و�لرت�ثية عن  �لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة 
�شعادته باملكانة �ملميزة ملهرجان ليو� للرطب على خارطة 
�ملنطقة و�لذي يتفرد بالحتفاء  �ملهرجانات �لرت�ثية يف 
ي�شتب�شرون  �أج��د�دن��ا  ك��ان  �ل��ذي  �ل��رط��ب  ظهور  مبو�شم 
فيه ب��د�ي��ة مو�شم ج��دي��د م��ن �خل��ر �ل��وف��ر. و�أك���د �أن 
ي��ع��زز مكانته م��ع دورت���ه �جل��دي��دة كمهرجان  �مل��ه��رج��ان 
وطني  وكحدث  �أبوظبي  ب��اإم��ارة  متميز  و�شياحي  تر�ثي 
من  يتيحه  مبا  �لتمور  بجودة  و�لتوعية  �ملناف�شة  يخدم 
و�لرتقاء  �مل��ز�رع��ني  بني  �لفنية  �خل��رب�ت  لتبادل  فر�س 
ب��اأ���ش��ن��اف �ل��ت��م��ور م���ع �ل��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة �حل���ف���اظ على 
�إ�شافات  �أي  دون  للمنتج  �ل�شحية  �لطبيعية  �خلا�شية 
كيميائية. و�أ�شاد حممد خلف �ملزروعي مبكرمة �لفريق 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�لدورة  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ملا�شية من مهرجان ليو� للرطب حيث قدم �شموه ع�شرة 
�ملو�طنني  للمز�رعني  هدية  ن�شيجي  نخيل  ف�شيلة  �آلف 
 2012 �لثامنة  �ل����دورة  ���ش��ارك��و� يف  ول��ل��ذي��ن  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�لفائزين  م��ن  �لنخلة  ملحبي  �شموه  م��ن  ت��ق��دي��ر�  وذل���ك 
و�مل�شاركني يف �ملهرجان حيث تعترب هذه �ل�شتول من �أجود 
�لأ�شناف �لتي �أنتجتها خمترب�ت وحدة در��شات وبحوث 
تنمية نخيل �لتمر يف جامعة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  �ن  �ىل  ي�شار 
للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  عن  بقر�ر  تاأ�ش�شت  و�لرت�ثية 
ويق�شي   .2013 فرب�ير  يف  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
���ش��ع��ادة حم��م��د خلف  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  بت�شكيل  �ل���ق���ر�ر 
�أبوظبي  �شركة  كل من:  وع�شوية ممثلني عن  �ملزروعي 
لالإعالم هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة �لقيادة �لعامة 
ممثل  دي���و�ن  �لبلدية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
�لبيئة- هيئة  �لنقل  د�ئ���رة  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م 

للرقابة  �أبوظبي  وجهاز  �ل�شحة-�أبوظبي  هيئة  �أبوظبي 
�ملهرجانات  م��ن  �لعديد  ب���اإد�رة  �للجنة  تقوم  �لغذ�ئية. 
و�لرب�مج �لرت�ثية و�لثقافية منها برنامج �شاعر �ملليون 
�لثقايف  �ل��رت�ث��ي  �ل�شارة  برنامج  �ل�شعر�ء  �أم��ر  برنامج 
مهرجان ليو� للرطب مهرجان �لظفرة �أكادميية �ل�شعر 
�شو�طئ  جملة  �ملليون  �شاعر  جملة  �ملليون  �شاعر  قناة 
برنامج  لأي  �إ�شافة  وذلك  لالأفالم.  نيويورك  �أكادميية 
تكليف  ي��ت��م  ت��ر�ث��ي��ة  �أو  ثقافية  فعالية  �أو  م��ه��رج��ان  �أو 
�للجنة بها و�لتي تخدم جميعها �ل�شرت�تيجية �لثقافية 
لإمارة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت وت�شاهم يف �حلفاظ على 
�حل�شارية  �لر�شالة  �إي�شال  على  وتعمل  �لثقايف  �مل��وروث 
�لعامل  و�شعوب  ثقافات  ملختلف  ل��الإم��ار�ت  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
و�لأن�شطة  وللموؤمتر�ت  لأبوظبي  �ل��رتوي��ج  ع��ن  ف�شال 

 الداخلية حتث املواطنني على االلتزام باأنظمة املرور على الطريق الربي لدول التعاون 
�ململكة  يف  �ملخت�شة  �ل�شلطات  �أن  و�أو���ش��ح  طرقها.  على  مركباتهم  قيادة 
�لذين  �ملركبات  �شائقي  حجز  عقوبة  تطبق  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية 
يتجاوزون �ل�شرعة �ملقررة على �لطرق يف �ململكة وحتدد مدة �حلجز بناء 
على �ل�شرعة �لتي ي�شبط بها �ل�شائق. وذكر �لزعابي �أن �ل�شلطات �ملخت�شة 
يف �ل�شعودية حددت ن�شبة تلوين زجاج �ملركبات - �ملخفي - بن�شبة 30 يف 
بتظليل  �ل�شماح  �ملركبة وعدم  �لعاك�س على  بوجود  �ل�شماح  �ملائة مع عدم 
بتظليل  و�ل�شماح  �لأمامية  للمقاعد  و�جلانبي  و�خللفي  �لأمامي  �لزجاج 
�أر��شي  �لزجاج �جلانبي للمقاعد �خللفية فقط و�أن ي�شمل تاأمني �ملركبة 

�لدول �ملر�د �ل�شفر �إليها.

•• ابوظبي-وام:

حثت وز�رة �لد�خلية �ملو�طنني �مل�شافرين على منت مركباتهم عن طريق 
�ململكة  خ�شو�شا  �لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  �إىل  �ل��رب 
�جلديدة  بالتعليمات  و�لتقيد  �لل��ت��ز�م  على  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية 
ل�شالمتهم  تعزيز�  �ململكة  يف  بها  �ملعمول  و�مل��رور  �ل�شر  باأنظمة  �خلا�شة 
�لعميد  �ملرورية. وحث  و�حل��و�دث  �لقانونية  للم�شاءلة  لتعر�شهم  وجتنبا 
غيث ح�شن �لزعابي مدير عام �لتن�شيق �ملروري يف وز�رة �لد�خلية مو�طني 
�أثناء  �ململكة  ط��رق  �مل��ح��ددة على  �ل�شرعة  �لل��ت��ز�م مبعدلت  �ل��دول��ة على 

•• ابوظبي -وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة تقام فعاليات 
�لدورة �لتا�شعة من مهرجان ليو� للرطب 2013 خالل 
�لفرتة من 18 ولغاية 25 يوليو �لقادم يف مدينة ليو� 
باملنطقة �لغربية باإمارة �أبو ظبي.. وبهذه �ملنا�شبة تعقد 
يف  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
موؤمتر�   - للمهرجان  �ملنظمة  �جلهة   - �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة 
�ل��ق��ادم يف ف��ن��دق ف��رم��ون��ت باب  ي���وم �لأرب���ع���اء  �شحفيا 
و�لإجابة  �لنهائية  �ل�شتعد�د�ت  لعر�س  باأبوظبي  �لبحر 
�لفعاليات  حول  �لإع��الم  و�شائل  ممثلي  ��شتف�شار�ت  عن 
و�مل�شابقات و�لأن�شطة �لرت�ثية �لتي �شي�شهدها �ملهرجان. 
�لذي  �ملهرجان  من  �جلديدة  �ل��دورة  فعاليات  وتتز�من 
ت��ق��ارب جم��م��وع ج��و�ئ��زه 5 م��الي��ني دره���م ���ش��وف متنح 
مل��ا ي��زي��د ع��ن 200 م�����ش��ارك ..ول��ل��م��رة �لأوىل م��ع �شهر 
رم�����ش��ان �مل���ب���ارك ح��ي��ث م���ن �مل��ت��وق��ع �أن ت�����ش��ف��ي �أج����و�ء 
�لرت�ثي  �حل��دث  هذ�  على  �ملميز  طابعها  �لكرمي  �ل�شهر 
ب��اإق��ب��ال ج��م��اه��ري كثيف خا�شة  �ل��ه��ام و���ش��ط ت��وق��ع��ات 
.و�شيفتح �ملهرجان �أبو�به للزو�ر يوميا يف �لفرتة �مل�شائية 
بعد  �ل��و�ح��دة  ول��غ��اي��ة  م�شاء  �لثامنة  م��ن  �لإف��ط��ار  بعد 
يوميا  �مل�شاركات  ��شتقبال  يتم  �أن  على  �لليل  منت�شف 
�لفعاليات  وتقام  �ل�شباحية.  �لفرتة  يف  معهود  هو  كما 
على �متد�د م�شاحة تقارب 20 �ألف مرت مربع. وي�شكل 
من  و�ل��رط��ب  �لنخيل  لع�شاق  ف��ري��د�  ملتقى  �مل��ه��رج��ان 
�أفر�د وموؤ�ش�شات ويعد مهرجانا عائليا حافال بالأن�شطة 
عبيد  وك�شف  �جل��م��ي��ع.  باهتمام  حتظى  �ل��ت��ي  �ل��رت�ث��ي��ة 
خ��ل��ف��ان �مل����زروع����ي م���دي���ر م���ه���رج���ان ل���ي���و� ل��ل��رط��ب عن 
�لتا�شعة  �ل����دورة  �ل��ت��ي حتفل بها  �مل��ف��اج��اآت  �ل��ع��دي��د م��ن 
ل��ك��ل من  �أ����ش���و�ط ت�شجيعية   3 ����ش��ت��ح��د�ث  �أه��م��ه��ا  وم���ن 
ف��ئ��ات �ل��دب��ا���س و�خل��ال���س و�ل��ن��خ��ب��ة وت��ك��ون خم�ش�شة 
�أي  يف  قبل  من  �لفوز  لهم  ي�شبق  مل  �لذين  للم�شاركني 
من �لدور�ت �ل�شابقة للمهرجان وذلك بهدف مكافاأتهم 
على  وت�شجيعهم  وحتفيزهم  �ملتو��شلة  م�شاركتهم  على 
�ملوروث  دعم  يخدم  ومبا  �لآخرين  ملناف�شة  �جلهود  بذل 
وهي  �لرطب  مز�ينة  م�شابقة  فئات  �أن  و�أو�شح  �لثقايف. 
�لفعالية �لرئي�شة للمهرجان ت�شمل: �خلنيزي �خلال�س 
ت�شمل  �أكرب عذج. كما  �لنخبة  �لفر�س  �أبومعان  �لدبا�س 
فئات م�شابقتي �ملاجنو و�لليمون �لتي تقام للمرة �لثالثة 
�ملحلي  �مل��اجن��و  للرطب:  ليو�  مهرجان  فعاليات  �شمن 
�مل��اجن��و �مل��ن��وع �ل��ل��ي��م��ون �مل��ح��ل��ي �ل��ل��ي��م��ون �مل��ن��وع �إ�شافة 
لأجمل عر�س تر�ثي. وعرب رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
للمهرجان �شعادة حممد خلف �ملزروعي م�شت�شار �لثقافة 
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�ل��دول��ة ���ش��ب��اح �م�����س �ل�شبت بعثة دول���ة �لم����ار�ت  غ����ادرت 
�لعربية �ملتحدة �مل�شاركة يف �ملونديال �لعاملي ملهار�ت �لعامل 
�ملقبل يف مدينة  2-7 يوليو  �ل��ذي يقام خالل �لفرتة من 
ليبزيغ باأملانيا ،مب�شاركة خمتلف دول �لعامل �ملتقدم ،حيث 
�لوطن يف  �شباب وفتيات  ومو�طنة من  18 مو�طناً  يدخل 
و�لتكنولوجي  �لهند�شي  �لتناف�س  جمالت  من  نوعا ً   16
و�شط  عامني  كل  يقام  �ل��ذي  باملونديال  �ملتقدم  و�ل�شناعي 
�إه��ت��م��ام ب��ال��غ م��ن ك��اف��ة دول �ل��ع��امل. وي��ر�أ���س بعثة �لدولة 
�أبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  نائب  �ل�شام�شي  م��ب��ارك  �شعادة 
�لقيادة  ب��اأن  ق��ال  �ل��ذي  و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
�لر�شيدة ممثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

�ملادي  �لدعم  كل  وق��ت  كل  يف  وتقدم  ،قدمت  �هلل  حفظة  �لدولة  رئي�س  نهيان 
و�ملعنوي �لالزم لتميكني بعثة مهار�ت �لمار�ت من �لفوز بامليد�ليات ومتثيل 
�لبد�عية  وقدر�تهم  �إمكانياتهم  تقدمي  خ��الل  من  وج��ه  �أف�شل  على  �لدولة 
�حلقيقية يف خمتلف �ملجالت �لهند�شية و�لتكنولوجية �أمام كافة دول �لعامل 
�مل�شتقبل  وعلماء  �لعباقرة  من  �لنخبة  ي�شم  �ل��ذي  �لعاملي  �ملونديال  هذ�  ويف 
�أول  �لفريق  د�ئم وت�شجيع كبر من  �أي�شا بدعم  �لبعثة حتظى  �أن  �ىل  ،لفتاً 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �شمو 
للقو�ت �مل�شلحة ،�لذي �شيقدم مكافاآت جمزية للفائزين من �لبعثة �لتي �شتبذل 
ق�شارى جهدها لتحقيق طموحات �لوطن و�لقيادة �لر�شيدة يف �شباب وفتيات 
�لمار�ت. و�أو�شح �شعادة مبارك �ل�شام�شي فقال �أن بعثة مهار�ت �لمار�ت ت�شم 
�أرقى  وفق  �لم��ار�ت  فريق  بتدريب  قامو�  متخ�ش�شاً  عامليا  خبر�ً   17 �أي�شاً 
�مل�شتويات �لتي متكنهم من ت�شريف  �أعلى  �لعاملية و�شول بهم �ىل  �ملنظومات 
�لدولة و�لفوز بعدد من �مليد�ليات خا�شة و�أن لالمار�ت �شجل م�شرف يف هذ� 
�مل�شابقة �لعاملية يتمثل يف �لفوز بامليد�لية �لف�شية و�ملركز �لثاين على م�شتوى 
�لعامل يف فئة �لرعاية �ل�شحية و�لتي حققتها �ملو�طنة عائ�شة �لأن�شاري خالل 
�ملهار�ت  م�شابقة  وهي  �ملجال  هذ�  يف  �لدولة  فيها  ت�شارك  عاملية  م�شابقة  �أول 
�لدولية يف �ليابان يف عام 2007 ،كما ح�شلت �لمار�ت على ميد�لية �لتميز 
و�ملركز �خلام�س على م�شتوى �لعامل يف فئة تطبيقات بر�مج �حلا�شوب ،�لتي 
فاز بها �ملو�طن عبد�لرحمن �ملرزوقي يف م�شابقة �ملهار�ت �لدولية يف لندن عام 
بكافة  �لمار�ت  �أبناء  متتع  على  كبر  موؤ�شر  ذلك  يف  �أن  على  2011،موؤكد�ً 

�لقدر�ت و�لمكانيات �لكفيلة بتحقيق نتائج ترتقى �ىل م�شتوى �لطموحات.

وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ع��ل��ى �مل���رزوق���ي رئ��ي�����س م���ه���ار�ت �لم����ار�ت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  للبعثة  �لفني  �لرئي�س 
لها �شمعتها وخرب�تها �مل�شهود لها دولياً يف جمالت �ملهار�ت 
�لعام  منذ  �لدولية  �ملهار�ت  منظمة  يف  ع�شو  كونها  �لعاملية 
�لدولية  �مل�شابقات  �لإمار�ت يف  ت�شارك مهار�ت  1997 كما 
منذ �لعام 2007 ب�شكل فعال ومنظم ومتطور وفق �شهاد�ت 

دولية عديدة.
 وق���ال �مل��رزوق��ي �أن �خ��ت��ي��ار ف��ري��ق م��ه��ار�ت �لم����ار�ت �لذي 
ي�شارك يف �ملونديال �لعاملي للمهار�ت �لدولية يتم قبل عامني 
من �مل�شابقة وحتديد�ً عقب فوزهم يف �مل�شابقة �لوطنية �لتي 
خطة  و�شع  يتم  ،حيث  بالدولة  �لإم����ار�ت  م��ه��ار�ت  تنظمها 
�أيدى  �مل�شتويات وعلى  �أرقى  �ملتقدم وفق  �لتدريب و�لع��د�د 
خرب�ء عامليني متخ�ش�شني يف جمالت �لتناف�س ومن خالل 
ومتخ�ش�شة  تدريبية مكثفة  دور�ت  على  �لفريق  �ع�شاء  هذه �خلطة يح�شل 
�مل�شاركة يف  ،وه��ذ� ماحدث مع بعثة مهار�ت �لم��ار�ت  د�خل �لدولة وخارجها 
مونديال �ملانيا حيث خ�شع �أع�شاء �لفريق �ملتخ�ش�شني يف فئة �شيانة حمركات 
هذ�  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شركات  ك��ربى  يف  متطورة  تدريبية  ل���دور�ت  �لطائر�ت 
�أع�شاء �لفريق �ملتخ�ش�شني يف �لر�شم  �ملجال بفرن�شا،فيما مت تدريب �ع�شاء 
�لإنرتنت،و  وت�شميم مو�قع  �لكهربائية،  �لتو�شيالت  و  بالأوتوكاد،  �لهند�شي 
�للحام، وتطبيقات بر�مج �حلا�شوب ، لدور�ت تدريبة عالية �مل�شتوى يف �مل�شانع 
و�ل�شركات �ملتطورة بكوريا �جلنوبية ،كما مت تنظيم دور�ت تدريبة متخ�ش�شة 
يف �ليابان لع�شاء �لفريق �ملتخ�ش�شني يف تو�شيالت �لألياف �ل�شوئية ،�إ�شافة 
�يل تنظيم دور�ت تدريبة متخ�ش�شة يف �لرب�زيل لع�شاء �لفريق �ملتخ�ش�شني 
مب����وؤ�زرة  و�لت�شنيع  )�مل��ي��ك��ات��رون��ك�����س(،  �لإل��ك��رتوم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  �لتطبيقات  يف 
تدريبة  دور�ت  تنظيم  مت  ،كمال  �ملجوهر�ت  ت�شميم  �لروبوتات،و  �حلا�شوب،و 
متخ�ش�شة يف بريطانيا لأع�شاء فريق بعثة �لمار�ت �ملتخ�ش�شني يف ت�شميم 
�جلر�فيك�س،مما يدل على ثر�ء خطة �لعد�د و�شموليتها مبا ي�شمن �لرتقاء 
بها  نتائج يفخر  �لبعثة مبا ي�شمن حتقيقهم  �أع�شاء  لكافة  �لد�ء  مب�شتويات 

�جلميع.
وك���ان رئ��ي�����س م��ه��ار�ت �لم�����ار�ت و �مل��ه��ن��د���س ف��ه��ر ع��ل��ى �ل��دب��و���س رئ��ي�����س ق�شم 
�أم�س لقاًء مو�شعا مع فريق  م�شابقات �ملهار�ت رئي�س فريق �خلرب�ء قد عقد� 
�مل�شرتك  �لعمل  ���ش��رورة  على  �إتفق �جلميع  وذوي��ه��م حيث  �لم���ار�ت  ت  مهار� 
لهم  �لدولة قدمت  و�أن  �ملانيا،خا�شة  �لنتائج خالل مونديال  �أف�شل  لتحقيق 
كافة �لمكانيات �ملادية و�ملعنوية �لالزمة ل�شمان متكينهم من متثيل �لمار�ت 
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ح��ررت �د�رة �مل���رور و�ل��دوري��ات يف 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أم �لقيوين 
مرورية  خمالفة   300 من  �أك��ر 
حز�م  رب��ط  ع��دم  ب�شبب  ح�شورية 
�لن�شف  خ�����الل  وذل������ك  �لأم���������ان، 
و�أكد  �جل�����اري.   �ل��ع��ام  م��ن  �لول 
�ملقدم �شعيد عبيد بن عر�ن، مدير 
�مل��رور و�ل��دوري��ات يف �لقيادة  �د�رة 
�لعامة ل�شرطة �أم �لقيوين �أن فرق 
على  متو��شل  ب�شكل  تعمل  �مل��رور 
م�شلحة  فيه  مل��ا  �ل��ق��ان��ون  تطبيق 
�ملركبات،  �شائقي  و�شالمة  و�أم���ن 
�لقانون  ب��ح�����ش��ب  �أن������ه  م��و���ش��ح��ا 
فاإنه  �ملرورية  للمخالفات  �مل��روري 
 400 مبلغ  �ل�شخ�س  تغرمي  يتم 
درهم، مع خ�شم 4 نقاط مرورية 
، يف حال عدم ربط حز�م �لأم��ان . 
و�أ�شار باإنه �شيتم تركيب 3 ر�د�ر�ت 
�لعام  خ�����الل  ج����دي����دة  م��ت��ح��رك��ة 
�لطرقات  ع��ل��ى  م���وزع���ة  �جل�����اري 
ت�����ش��ه��د حركة  �ل���ت���ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�ملجموع  لي�شل  ك��ب��رة،  م���روري���ة 
�ملتحركة  �ل�����ر�د�ر  �ل��ك��ل��ي لأج��ه��زة 

بالذ�ت  �لتوقيت  ه��ذ�  يف  �إطالقها 
�ملركبات،  ق���ائ���دي  ب��ع�����س  ل���وج���ود 
ب��ال��ن��زول م���ن م��رك��ب��ات��ه��م و ذلك 
�أثناء �أد�ء �ل�شلو�ت و خا�شة فرتة 
�لت�شغيل  و�شع  تركها يف  و  �لظهر 
�ملحالت مما  د�خ��ل  �إىل  �لنزول  �أو 
هدفا  �مل���رك���ب���ة  ج���ع���ل  يف  ي�����ش��اه��م 
ب�شرقتها  �لأنف�س  �شعفاء  لبع�س 
منها.  �ملحتويات  بع�س  �شرقة  �أو 
و�أ�شار باأن خالل �حلملة مت توزيع 
ب��رو���ش��ور�ت حت��ت��وي ع��ل��ى ن�شائح 
و  �مل�شاجد  �أمام  لل�شائقني  توعوية 
�لوقود و�لبنوك و  حمطات تعبئة 
�لقيام بالتفتي�شات �مل�شتمرة لق�شم 
�لدوريات �ملرورية ، وذلك بالتعاون 
�ملجتمعية  �ل�������ش���رط���ة  ق�����ش��م  م����ع 
�لعامة لل�شرطة، و�أ�شاف  بالقيادة 
�ملركبات  ت���رك  خم��ال��ف��ة  قيمة  �أن 
تطبيق  ب���ع���د  ت�����ش��غ��ي��ل  ح����ال����ة  يف 
 300 �أ�شبحت  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون 
�ل�شيار�ت  ق���ائ���دي  د�ع���ي���ا  دره�����م، 
لرتك  �ل�شرورة  ت�شتدعيهم  �لتي 
مركباتهم يف حالة ت�شغيل كوجود 
يتو�جد  �أن  بد�خلها،  نيام  �أط��ف��ال 
لديه  ب����ال����غ  ���ش��خ�����س  ب���رف���ق���ت���ه���م 

ل�شتدعاء  منا�شبة  �ت�شال  و�شيلة 
�ل�شائق عند �حلاجة. و�أ�شار مدير 
�مل��رور و�ل��دوري��ات يف �لقيادة  �د�رة 
�لقيوين،  �أم  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 
توعوية  م���روري���ة  ح��م��ل��ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
مطلع �شهر يوليو �ملقبل من �لعام 
�جلاري، لت�شتهدف 1000عامل، 
�لدر�جات  �أ�شحاب  �إىل  بالإ�شافة 
�شيتم  و  و�ل�����ن�����اري�����ة،  �ل���ه���و�ئ���ي���ة 
لتاأمني  فو�شفورية  خ��وذ�ت  توزيع 
�حلملة  و�أن  �مل��ي��د�ن��ي��ة،  �شالمتهم 
م�شر�  كامل،  �شهر  مل��دة  �شت�شتمر 
تعترب  �مل����روري����ة  �حل��م��ل��ة  �أن  �إىل 
�لتي  �ل���ف���رع���ي���ة  �حل����م����الت  م����ن 
�شمن  �مل���رور  �أد�رة  عليها  ت�شرف 
من  �لثالث  بالربع  �لعمل  خطط 
�مل��ن��اط��ق �لتي  �ل��ع��ام �جل����اري، و�أن 
فلج  هي  �لأوىل  �ملرحلة  �شت�شملها 
باعتبارهما  و�ل����ر�ع����ف����ة،  �مل���ع���ال، 
قلة  ت�شهد  �لتي  �ملناطق  �أك��ر  من 
�أح��ي��اوؤه��ا مما  �لإن�����ارة مبعظم  يف 
كمرحلة  عليها  �ل��رتك��ي��ز  يتطلب 
باقي  �شت�اأتي  تباعا  ثم  ومن  �أوىل، 
�ملناطق وجميعهم بح�شب �لأولوية 
�مل�شرف  �لعمل  فريق  ي��ر�ه��ا  �لتي 

وعي  تعزيز  �إىل  �حلملة  ،وت��ه��دف 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  باأهمية  �ل�شائقني 
�لأم�������ان ب��ع��د ت���وق���ف �ل�������ش���ي���ارة، و 
�إيقاف �ملركبة يف �ملكان �ملخ�ش�س، 
منها  �ملفاتيح  حمل  م��ن  �ل��ت��اأك��د  و 
ب��ع��د �إح���ك���ام �إغ�����الق �أب���و�ب���ه���ا قبل 
مغادرتها، بالإ�شافة �إىل عدم ترك 
�ملركبة،  يف  مب��ف��رده��م  �لأط����ف����ال 
�لثمينة  �لأ�����ش����ي����اء  ت�����رك  ع�����دم  و 
بد�خلها.  �خل��ا���ش��ة  �مل��ق��ت��ن��ي��ات  و 
�لتوعية  �حلملة  تلك  �أن  و�أو���ش��ح 
خالل  م���ن  و  �مل�����رور  �د�رة  ت�����ش��ع��ى 

•• دبى-وام:

حرم  ك��اب��ا  جينيه   - �حل��اج��ه  ث��م��ن��ت 
كوناكري  غ��ي��ن��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
جم�����ه�����ود�ت م���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د بن 
�خلرية  ل��الأع��م��ال  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
دعم  من  تقدمه  ما  على  و�لإن�شانية 
�لإغاثة  عمليات  م��ن  لكثر  وتنفيذ 
و�لإع����م����ار يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 
كبر  ب�شكل  �شاهمت  و�لتي  �أفريقيا 
يف �لرتقاء بحياة �أف�شل للمحتاجني 
�لتنموية  �مل�شاريع  �إن�شاء  خ��الل  من 
�لزيارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  و�لإغاثية. 

�لزيارة هدفت  �أن  كوناكري مو�شحا 
ل��ل��ت��ع��رف وت����ب����ادل �مل���ع���ل���وم���ات حول 
�خلرية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �ملتبعة  �لنظم 
�مل�شاعد�ت  �إي�شال  بالدولة يف جمال 
مل�شتحقيها. و�إ�شتعر�س �للقاء جتارب 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف جم���ال �ل��ع��م��ل �خلري 
�مل�شاعد�ت  وت����ق����دمي  و�لإن���������ش����اين 
ذلك  يف  للموؤ�ش�شة  �ملتبعة  و�لآل���ي���ة 
و�مل�����ش��اري��ع و�لأع��م��ال �خل��ري��ة �لتي 
قامت وتقوم بها �ملوؤ�ش�شة يف خمتلف 
�ملناطق . وجرى خالل �للقاء تبادل 
�لعمل  �ل��ن��ظ��ر يف جم����الت  وج���ه���ات 
و�لرتكيز  دف���ع���ه  و����ش���ب���ل  �خل������ري 

تقدمي  ب�����ش��اأن  �جل��ه��ود  تن�شيق  ع��ل��ى 
�ملحتاجني  �ىل  و�مل�شاعد�ت  �ملعونات 
ب�شكل  م��ت��ب��ادل��ة  ب����زي����ار�ت  و�ل���ق���ي���ام 
�ل���رو�ب���ط يف  ت��ق��وي��ة  ب��ه��دف  م�شتمر 
و�لإن�شانية  �خلرية  �لأعمال  تنفيذ 
خ��دم��ة ل��ل��ف��ق��ر�ء و�مل��ح��ت��اج��ني. ويف 
جينيه  �حل��اج��ه  وجهت  �للقاء  ختام 
جمهورية  رئ��ي�����س  ع���ن  ن��ي��اب��ة  ك���اب���ا 
للم�شئولني  دع���وة  ك��ون��اك��ري  غينيا 
�آل مكتوم  مبوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
لالأعمال �خلرية و�لإن�شانية للقيام 
بزيارة �إىل �جلمهورية لالطالع على 

�لأو�شاع �لر�هنة عن قرب.

رئي�س جمهورية غينيا كوناكري �إىل 
ر�عي �ملوؤ�ش�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لأعمال  ع��ل��ى  رع���اه �هلل  دب���ي  ح��اك��م 
تقدمها  ظ���ل���ت  �ل����ت����ي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لعامل  ح���ول  للمحتاجني  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
وب�شفة خا�شة يف �أفريقيا يف �ملناطق 
�ملت�شررة بالكو�رث و�لأزمات حيث عم 
�شعوب  من  كثر  على  �ملوؤ�ش�شة  خر 
بوملحه  �مل�شت�شار  و�أو���ش��ح   . �ل��ع��امل 
�لعالقات  ظ��ل  يف  ت��اأت��ي  �ل���زي���ارة  �إن 
�لأخوية �لتي تربط �لإمار�ت وغينيا 

�ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا �ل�����ش��ي��دة �لأوىل يف 
جمهورية غينيا كوناكري للموؤ�ش�شة 
�لغينيني  �مل�����ش��ئ��ول��ني  م���ن  وف����د  م���ع 
بح�شور �شعادة �حل�شن �شو�ري �شفر 
جمهورية غينيا لدى �لدولة و�ل�شيد 
بتنظيم  �مل��ف��و���س  ���ش��ان��وج��و  �شعيد   -
جلمهورية  �لوىل  �ل�����ش��ي��دة  زي�����ارة 
�ل����دول����ة حيث  ك���ون���اك���ري يف  غ��ي��ن��ي��ا 
�مل�شت�شار  �شعادة  �إ�شتقبالهم  يف  ك��ان 
�إبر�هيم بوملحه نائب رئي�س جمل�س 
ز�هر  �شالح  بح�شور  �ملوؤ�ش�شة  �أمناء 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة. ونقلت  �مل���زروع���ي م��دي��ر 
و�شكر  حت��ي��ات  ك��اب��ا  جينيه  �حل��اج��ه 

 ،5 �لتت�شغيل  حيز  �شتدخل  �ل��ت��ي 
حيث مت ت�شغيل �ثنان منها مطلع 

�ل�شهر �جلاري.
 حملة ل ترتك مركبتك ف

ي حالة ت�سغيل
وبني �ملقدم �شعيد بن عر�ن �إىل �أن 
�د�رة �ملرور و�لدوريات، تعمل على 
تنفيذ �لعديد من �حلمالت طو�ل 
�لعام ومنها حملة ل ترتك مركبتك 
�نطلقت  و�ل��ت��ي  ت�شغيل  ح��ال��ة  يف 
�مل��ا���ش��ي و  15 م��ن �شهر م��اي��و  يف 
���ش��ي��ت��م �لن���ت���ه���اء �ل��ع��م��ل ب��ه��ا غد� 

جمارك دبي حتمي نحو 600 �صجرة و118 طنا من النفايات الكربونية
ق�شم  قبل  �مل��ب��ادرة من  ه��ذه  �إع���د�د وتطوير  ونظيفة. ومت 
موحد  نهج  ط��رح  بهدف  ب��ال��د�ئ��رة،  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�أكر  ح��ل  ت��وف��ر  �أج���ل  م��ن  �لطابعات  ل�شتخد�م  ومت�شق 
نف�س  ويف  �لتكاليف،  حيث  من  وفعالية  ومرونة  موثوقية 
�لوقت تقليل �لأثر �لبيئي للموؤ�ش�شة. وتهدف هذه �ملبادرة 
و�أحبار  �ل���ورق  لتوفر  م��األ��وف��ة  ثقافة  وتطبيق  ط��رح  �إىل 
ذلك  يتحقق  �أن  وميكن  �ملوؤ�ش�شة.  موظفي  بني  �لطابعات 
من خالل تاليف عمليات �لطباعة غر �ل�شرورية وتعزيز 
عمليات كتابة �مللفات �إلكرتونياً. ومت و�شع كافة �ل�شيا�شات 
بعني  �لأخ��ذ  مع  باملبادرة  �خلا�شة  و�لقو�نني  و�لإج���ر�ء�ت 
و�ل�شو�بط  �لت�شغيلية  و�ملرونة  �أعمالنا  �لعتبار متطلبات 

�لقابلة  �مل���و�د  �أج��ل جمع  م��ن  �ملخلَفات  م��ن ح��اوي��ات جمع 
لإعادة �لتدوير و�لنفايات يف �ملوؤ�ش�شة، ومت تخ�شي�س �لنوع 
و�ملعادن،  للبال�شتيك  و�لثاين  �لأور�ق،  جلمع  منها  �لأول 
فيما ُخ�ش�س �لثالث للمخلفات �لأخرى �لتي ت�شمل قطع 
توزيع  مت  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�شافة  �لع�شوية.  و�مل��و�د  �لزجاج 
حاويات خا�شة يف �ملر�كز �جلمركية �لرئي�شية لإعادة تدوير 
�حلاويات  توزيع  يتم  �أن  على  �جلمركية،  �لأختام  ر�شا�س 
�لت�شال  �إد�رة  مدير  و�أك���د  م�شتقباًل.  �لأم��اك��ن  جميع  يف 
مت  �لتدوير،  لإع��ادة  غر��س  ملبادرة  ��شتمر�ر�ً  �أن��ه  �ملوؤ�ش�شي 
�إطالق �ملرحلة �لثانية يف نهاية �لعام 2012 وذلك متا�شياً 
خ�شر�ء  تقنيات  ��شتخد�م  �إىل  �لر�مية  ��شرت�تيجيتنا  مع 

�مل�شاهمة يف ب�شمة �لكربون وت�شجيع زر�عة �مل�شطحات �خل�شر�ء، 
ومنذ �نطالق �ملبادرة يف �إبريل 2011 ��شتبدل حو�يل 3 �آلف 
بحاويات  مكاتبهم  يف  �ملهمالت  �شالل  دب��ي،  جمارك  يف  موظف 
�إد�ر�ت  خمتلف  يف  توزيعها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ت��دوي��ر  لإع���ادة  م�شرتكة 
�أن  �إىل  م�شر�ً  لها،  �لتابعة  �جلمركية  و�مل��ر�ك��ز  �ل��د�ئ��رة  �أق�شام 
�ملبادرة تعترب �لأوىل من نوعها ملوؤ�ش�شة حكومية، بهدف ت�شجيع 
�لعمل �لتطوعي و�مل�شاركة �ملجتمعية وحماية �لبيئة. و�أ�شاف باأن 
جمارك دبي �رتاأت ت�شمية �ملبادرة بالبيئية ب� �لغر��س وهي تعني 
�لنباتات  �لقائمة بني  �لقوية  �لعالقة  �ل�شجر�ت وت�شف  زر�عة 
و�لأ�شجار و�لأر�س و�حلياة و�لبيئة �لتي تعي�س فيها. ومت تد�شني 
�ملبادرة يف �ملبنى �لرئي�شي للد�ئرة، ومت حينئٍذ توزيع ثالثة �أنو�ع 

•• دبي-الفجر:

يف  �طلقتها  �لتي  �لغر��س  مبادرة  نتائج  عن  دبي  جمارك  �أعلنت 
�لورق  م��ن  ك��ي��ل��وج��ر�م  �أل���ف   35 ن��ح��و  جتميع   ،2012 �إب��ري��ل 
118 ط��ن من  ي��ع��ادل ح��ف��ظ  م��ا  و�مل���ع���ادن، وه���ذ�  و�لبال�شتيك 
يعادل  م��ا  وت��وف��ر  ���ش��ج��رة،   594 و�إن��ق��اذ  �لكربونية،  �لنفايات 
�شقر  خليل  وق��ال  �لأ�شجار.  لقطع  كتكلفة  دره��م  �أل��ف   218
�لغر��س  مبادرة  دبي:  جمارك  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لت�شال  �إد�رة  مدير 
ت�شجيع  �إىل  وي��ه��دف  �ل��د�ئ��رة،  يف  �جتماعي  بيئي  برنامج  ه��و   ،
��شتخد�م  تر�شيد  خالل  من  �لفَعالة  و�مل�شاركة  �لتطوعي  �لعمل 
�ملو�رد و�إعادة تدوير هذه �ملو�رد و�إد�رة �لنفايات ور�شد م�شتويات 

•• ابوظبي - الفجر

نظمت كلية فاطمه للعلوم �ل�شحية �لتابعة ملعهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية 
من   26 مب�شاركة  �لطالبي  و�لر���ش��اد  للخدمات  �لأول  �ل���دويل  �ملنتدى 
خرب�ء �شوؤون �لطلبة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وبريطانيا و �أ�شرت�ليا، 
�أحدث  نقل  على  �ملنتدى  عمل  حيث  كند�  و  �أفريقيا  جنوب  و  و�ل��رب�زي��ل 
من   150 لنحو  �لطلبة  ���ش��وؤون  ق��ط��اع  يف  �مل�شتحدثة  �لعاملية  �خل���رب�ت 
�ملوظفني �لعاملني يف هذ� �لقطاع مبركز �أبوظبي للتعليم �لتقني و�ملهني 
و معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية ومعهد �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني 
�لوظائف  م��ن  وغ��ره��ا  �جتماعيني  �أخ�شائني  و  مهنيني  مر�شدين  م��ن 
�ل��دك��ت��ور عبد  و�أو���ش��ح  �لطالبية.  ب��اخل��دم��ات  �ملتعلقة  �لخ���رى  �لد�ري����ة 
�ملنتدى  �أن  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد  عام  مدير  �ل�شام�شي  �للطيف 
ياأتي �شمن �ل�شتعد�د�ت �ملبكرة �لتي يقوم بها �ملركز و�ملعهد لنطالق �لعام 
�لدر��شي �جلديد و�شمان نقل �خلرب�ت �جلديدة و�أ�شاليب �لعمل �ملتطورة 
يف جمالت �لعمل بقطاع �ل�شوؤون �لطالبية و�آلية توفر �خلدمات �لالزمة 
للمركز  �لتابعة  �لتعليمية  �ملو�ش�شات  كافة  يف  �لتعليمية  �لعملية  ل�شر 
�ل�شحية  للعلوم  ف��اط��م��ة  كلية  وخ��ا���ش��ة يف  �لأك��م��ل  �ل��وج��ه  ع��ل��ى  و�مل��ع��ه��د 
و�أفرعها يف �أبوظبي و�لعني وعجمان ،وبوليتكنك �أبوظبي،بفرعية باأبوظبي 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  وثانويات  �ملهني  للتعليم  �أبوظبي  ومعهد  و�لعني 
و�لثانويات �لفنية مبختلف �مار�ت �لدولة ،وغرها ،لفتا �ىل �أن �ملنتدى 
�لعايل  �لتعليم  �لطلبة يف  �شوؤون  �إد�ري��ي  بالتعاون مع جمعية  يتم تنفيذه 
بالوليات �ملتحدة �لأمريكية NASPA حتت �شعارحتديات جيل �لآيباد 
حيث ��شتعر�س �خلرب�ء جملة من �لتحديات �جلديدة �ملرتبطة بالعملية 

�لتعليمية مع جيل �لآيباد يف زمن �لعومله و�لقت�شاد �ملعريف وكيفية �لتعامل 
�لعملية  ��شتمر�رتطوير  �لتي ت�شمن  معها بال�شاليب �لرتبوية و�لعلمية 
�لتعليمية وفق �لأ�ش�س �ملعمول به يف �آرقى �لنظم �لتعليمية بالعامل.  ولفت 
ور�س  عدة  �أي�شا  ت�شمن  �ملنتدى  �أن  �ىل  �ل�شام�شي  �للطيف  عبد  �لدكتور 
عمل مت خاللها ت�شليط �ل�شوء على جتارب وحالت عملية تك�شف �لعديد 
من �لنو�حي �لهامة �لتي يجب على �لعاملني يف قطاع �خلدمات �لطالبية 
�للتفات �ليها ومر�عاتها عند �لتعامل مع �لطلبة ،م�شر�ً �ىل �أن �خلرب�ء 
قامو� بتعريف �مل�شاركني على نخبة من �ملمار�شات �لناجحة و �خلرب�ت �لتي 
ميكنهم تطبيقها يف جمال �شوؤون �لطلبة يف قطاع �لتعليم ،مبا ي�شاعد على 
تطوير �آلية �لعمل ب�شكل عام موؤكد�ً على �شرورة �لتخل�س من �لأ�شاليب 
�لتقليدية ،و�لوقوف على �لتطور�ت �لعاملية وتقيمها لختيار �ملنا�شب منها 
وطموحاتنا  توجهاتنا  مع  يتو�فق  مبا  �لتعليمية  موؤ�ش�شاتنا  يف  لتطبيقة 

�لكبرة ملا فيه خر �لوطن و�ملو�طن.
�ل�����ش��وؤون �لطالبية يف  �د�رة  �مل��ال مدير  �أح��م��د عبد �هلل  ق��ال   وم��ن جهته 
معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية �أن �ملنتدي حقق �لهد�ف �ملرجوة منه حيث 
عمل �خلرب�ء على تطوير �أد�ء �ملوظفني �مل�شاركني يف �ملنتدى مبا ميكنهم 
تعاملهم مع  باآليات جديدة ت�شمن ح�شن  �لطلبة  تثقيف  �لعمل على  من 
�إد�ريي  جمعية  �أن  �ىل  �لثقافات،لفتا  وتنوع  �ملعريف  �لقت�شاد  متطلبات 
تاأ�ش�شت يف  �لمريكية  �ملتحدة  بالوليات  �لعايل  �لتعليم  �لطلبة يف  �شوؤون 
29 دول��ة وتعمل على  �أل��ف ع�شو من   13 �أك��ر من  1919 وت�شم  ع��ام 
،مع تقدمي  لتتم بجودة عالية  �لطلبة  بالعمل مع  �ملتعلقة  �ملهار�ت  تنمية 
�لوظيفي  �لتطوير  لتحقيق  �لزم���ة  بالبحاث  و�لقيام  �لعلمية  �مل�شوره 

و�لتوجه �ملهني يف كافة �ملو�ش�شات �لتعليمية.
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حت���ت رع���اي���ة ���ش��ع��ادة ع���ب���د�هلل �شيف 
�لنعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء 
�بوظبي  حتتفل �شركة �ملرفاأ للطاقة 
ع�شر  �لثالثة  بالدورة  للهيئة  �لتابعة 
بجائزة �ملرفاأ للطاقة للتفوق �لعلمي. 
30 يونيو �جلاري  وذل��ك يوم �لأح��د 
�ملهند�س عارف  �مل��رف��اأ.  وق��ال  بفندق 
: متنح  �ل�شركة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  خ���وري 
�لعلمي  للتفوق  للطاقة  �ملرفاأ  جائزة 
بق�شميها  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ان��وي��ة  لأو�ئ�����ل 
�ملنطقة  و�لأدب������ي مب���د�ر����س  �ل��ع��ل��م��ي 
�لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  وم���ر�ك���ز  �ل��غ��رب��ي��ة 
�إمياناً  �ل�����ش��رك��ة  وت��ق��دم��ه��ا  �لأ���ش��ري��ة 
منها باأن �لعلم و�لتعلم هما دعائم �أي 

جمتمع ناجح وكل تقدم ورقي �شاطع 
�لهتمام  يف  �ل��و����ش��ح��ة  ول��روؤي��ت��ن��ا   ،
�ل��ت��ي ت��ول��ي��ه وحت��وي��ه دولتنا  �ل���ب���ارز 
�لفتية مل�شرة �لتعليم فكان ول بد �أن 

�لتي  �مل�شرة  �أعيننا تلك  ن�شع ن�شب 
ترقى فرقى بها �ملجتمع. 

�مل�شوؤولية  �ط��ار  يف  م�شاهمًة  وتعترب 
�لجتماعية من �شركة �ملرفاأ للطاقة 
جتاه  و�مل��ت��و����ش��ع  �لقليل  بال�شئ  ول��و 
لذلك  منها  وعرفاناً  �لتعليم  م�شرة 
ت���ب���ادر وت�����ش��اه��م يف  �أن  ب���د  ف��ك��ان ول 
�أن  �إل  علينا  ك��ان  وم��ا   ، �مل�شرة  تلك 
�أو�ئل  �لطالب  �أبناءنا  بتكرمي  نقوم 
وذلك  �ملو�طنني  �لعامة من  �لثانوية 
على م�شتوى �ملنطقة �لغربية ومدينة 
�ملرفاأ منذ عام 2001 �إىل عامنا هذ� 
وبلغ عدد �ملكرمني فيها �كر من 70 

طالبا وطالبة.

•• ال�سارقة-وام:

من  عدد  تطبيق  �ل�شارقة  بلدية مدينة  قررت 
تنفيذ  �ل��ب��دء يف  ت�شمل  �جل��دي��دة  �لإج������ر�ء�ت 
��شتناد�  �مل�����ش��روع  �لأع��م��ال د�خ���ل م��وق��ع  بع�س 
�لنتظار  دون  �مل��ب��دئ��ي��ة  �ل���ب���ن���اء  �إج�������ازة  �إىل 
ومتديد  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل��و�ف��ق��ات  ع��ل��ى  للح�شول 
فرتة �إجازة �لبناء دون حتميل �ملالك �أي �أعباء 
�لبلدية على  �إ�شافية وذلك حر�شا من  مالية 
و�مل�شاهمة  �ل��وق��ت  ���ش��رع��ة �لإجن����از و�خ��ت�����ش��ار 
�لتي  و�لتنمية  �لبناء  ح��رك��ة  دف��ع  يف  �لفاعلة 
ريا�س  �شعادة  وق��ال  �ل�شارقة.  مدينة  ت�شهدها 
ب��ل��دي��ة مدينة  ع����ام  م���دي���ر  ع���ي���الن  ع��ب��د �هلل 
تاأتي  �أن ه���ذه �لإج������ر�ء�ت  ب��الإن��اب��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�ن��ط��الق��ا م���ن ح��ر���س �ل��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى تطبيق 
�لت�شهيل على  �إىل  �لتي توؤدي  كافة �ملقرتحات 
�مل��ر�ج��ع��ني و���ش��رع��ة �إن���ه���اء �مل��ع��ام��الت و�حلد 
�للو�ئح  على  �لتاأثر  دون  �ملتطلبات  ع��دد  من 
�ملنظمة للعمل ودقة �لأعمال ..م�شر� �إىل �أنه 
بع�س  تنفيذ  �لبدء يف  �ملقاولني  باإمكان  �أ�شبح 

 . �ملبدئية  �لبناء  �إج���ازة  �إىل  ��شتناد�  �لأع��م��ال 
ح��ال ح�شولهم  للمالك يف  �ن��ه ميكن  و��شاف 
مقاول  وتعيني  �لتخطيط  د�ئ��رة  مو�فقة  على 
�ملمانعة  وع����دم  �خل��دم��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر  و�ع��ت��م��اد 
تنفيذ  �لبدء يف  �لإن�شائية  �ملخططات  و�عتماد 
�لأ���ش��ا���ش��ات د�خ���ل �مل�����ش��روع ..م��وؤك��د� �أن �ملالك 
بع�س  وتنفيذ  �ملوقع  يف  �لعمل  باإمكانه  �أ�شبح 
�لأع���م���ال يف �مل�����ش��روع ب��ال��ت��و�زي م��ع �إج����ر�ء�ت 
�ع��ت��م��اد �مل��خ��ط��ط��ات م��ن �ل��ب��ل��دي��ة ب��ع��د �أن كان 
ينتظر حتى �حل�شول على �ملو�فقات �لنهائية . 
و�كد �أن �لبلدية تتيح للمالك �لبدء يف �مل�شروع 
�أ�شبوع و�حد على �لأكر من ��شتالمها  خالل 
ل��ل��م��و�ف��ق��ات وع�����دم �مل���م���ان���ع���ات م���ن �ل���دو�ئ���ر 
ت���ك���ون هذه  �أن  ب�����ش��رط  �لأخ�������رى  �خل���دم���ي���ة 
�ملو�فقات مكتملة ولي�س عليها مالحظات من 
�لدو�ئر على �أن ي�شتكمل �ملالك باقي �لإجر�ء�ت 
مع  بالتو�زي  �لنهائية  �لبناء  باإجازة  �خلا�شة 
��شتمر�ر �لعمل يف �مل�شروع . و�و�شح �أن �لبلدية 
�تخذت �لعديد من �لإجر�ء�ت �لتي تهدف �إىل 
على  و�جلهد  �لوقت  و�خت�شار  �لإجن��از  �شرعة 

و�ل�شت�شاريني  و�ملقاولني  �مل�شروعات  �أ�شحاب 
وذل�����ك ل��ت��ح��ف��ي��زه��م ع��ل��ى م���زي���د م���ن �لعمل 
قال  جانبه  م��ن  و�لإجن����از.  �لعطاء  ومو��شلة 
�شعادة �ملهند�س عبد �لعزيز �ملن�شوري م�شاعد 
م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة للهند�شة 
�ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  �أن  و�مل�شاريع 
�إجازة  متديد  ب��اإج��ر�ء  �خلا�س  �ملقرتح  �عتمد 
�أ�شهر  �ل���ب���ن���اء ل��ت�����ش��ب��ح ���ش��ن��ة ب����دل م���ن ���ش��ت��ة 
وذلك  �شنو�ت  ث��الث  من  ب��دل  �شنو�ت  وخم�س 
ح��ر���ش��ا م��ن �مل��ج��ل�����س �ل��ب��ل��دي و�ل��ب��ل��دي��ة على 
�لقت�شادية  �لفاعلة يف دعم �حلركة  �مل�شاهمة 
عن  �لأع��ب��اء  وتخفيف  �لإم����ارة  ت�شهدها  �ل��ت��ي 
على  لهم  وت�شجيعا  و�مل�شتثمرين  �مل��و�ط��ن��ني 
�أعباء  �أي  ��شتكمال م�شروعاتهم دون حتميلهم 
�جلديدة  �لإج����ر�ء�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار   . �إ�شافية 
�لبناء  �إج���از�ت  �شالحية  ف��رتة  متديد  ت�شمل 
و�عتماد �ملخططات لت�شبح �شنة بدل من �شتة 
�أ�شهر دون حتميل �شاحب �مل�شروع �أي �لتز�مات 
كانت  �ل�شابقة  �لالئحة  �أن  �ىل  منوها  مالية 
�أن��ه يف حال مل يتم �لبدء يف تنفيذ  تن�س على 

تتعدى  لفرتة  فعليا  �لعمل  توقف  �أو  �مل�شروع 
ث���الث ���ش��ن��و�ت ي��ت��وج��ب دف���ع �ل��ر���ش��وم �ملقررة 
لت�شل  �ل��ف��رتة  بتمديد  ق��ام��ت  �لبلدية  ول��ك��ن 
تخفيف  على  منها  حر�شا  �شنو�ت  خم�س  �إىل 
وخا�شة  و�مل�شتثمرين  �ملو�طنني  ع��ن  �لأع��ب��اء 
�لأزمة  نتيجة  توقفت  �لتي  �مل�شروعات  بع�س 
�لقت�شادية يف �أو�خر �لعقد �ملا�شي وبد�أ �لعمل 
وذكر  �ملا�شية.  �لفرتة  خ��الل  جديد  من  فيها 
ب�شكل  ت�شاهم  �لتعديالت  ه��ذه  �أن  �ملن�شوري 
كبر يف تخفيف �لأعباء عن �أ�شحاب �مل�شروعات 
ل�شتكمال  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �مل��وط��ن��ني  وت���دف���ع 
�ملزيد من �لوقت دون  م�شاريعهم بعد منحهم 
�أن �لإح�شائيات  �إىل  �أعباء .لفتا  �أي  حتميلهم 
�أن  توؤكد  و�مل�شاريع  �لهند�شة  لقطاع  �لر�شمية 
حركة �لبناء يف �ل�شارقة ت�شهد منو كبر خالل 
�لفرتة �ملا�شية حيث قام ق�شم تر�خي�س �لبناء 
خالل �لعام �ملا�شي باإجناز ت�شعة �آلف و180 
معاملة تخت�س بامل�شاريع منها 2111 رخ�شة 
بناء جديدة مل�شاريع متنوعة و�أكر من 285 

رخ�شة جتديد بناء . 

•• دبا احل�سن –الفجر:

�أم�����ور �لطلبة  �أول���ي���اء   ك���رم جم��ل�����س 
دب���ا �حل�شن  م��دي��ن��ة  و�ل��ط��ال��ب��ات يف 
و�ملتفوقني  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ان��وي��ة  �أو�ئ�����ل 
مب��دي��ن��ة دب����ا �حل�����ش��ن ع�����الوة على 
�لفائزين يف جائزته للتميز �لرتبوي 
وذلك يف حفل كبر �أقيم م�شاء �أم�س 
�لثقايف  �مل���رك���ز  م�����ش��رح  ع��ل��ى  �لأول 

مبدينة دبا �حل�شن.
ت��ق��دم ح�����ش��ور �حل��ف��ل �ل��دك��ت��ور عبد 
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شويجي  �شالح  �هلل 
�ل�����ش��ارق��ة رئي�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و متيم  جم��ل�����س 
�ملجل�س  رئي�س  �لريامي  متيم  �شامل 
ورئي�س  �حل�شن  دب��ا  ملدينة  �ل��ب��ل��دي 
جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبة 
يف مدينة دبا �حل�شن �إبر�هيم �شعيد 
ب��غ��د�د وحم��م��د ر����ش��د ر���ش��ود من�شق 
عام �حلفل ع�شو �ملجل�س  وع��دد من 
لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 

�ل�شارقة و روؤ�شاء �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
و�مل��د�ر���س و�أول��ي��اء �لأم���ور و�لطالب 
مبدينة دبا �حل�شن ولفيف كبر من 

�حل�شور و�ملدعوين .
ويف بد�ية �حلفل �ألقى �شعادة �إبر�هيم 
�أولياء  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��غ��د�د  �شعيد 
و�ل��ط��ال��ب��ات مبدينة  �ل��ط��ل��ب��ة  �أم�����ور 
�شعادته  فيها عن  �أع��رب  دب��ا �حل�شن 
�لدر��شي وتكرمي كوكبة  �لعام  بختام 
دبا  مدينة  �أب��ن��اء  م��ن  �ملتفوقني  م��ن 
�حل�������ش���ن يف حم���ط���ة ج�����دي�����دة من 

حمطات �ل�شكر و�لتكرمي حمطة من 
�نطلق  �ل��ذي  �لتميز  قطار  حمطات 
�أل  �مل��وىل   �شائال  �لفا�شلة  مبدينتنا 
�لتميز  درب  م��و����ش��ل��ة  ع���ن  ي��ت��وق��ف 

وطريق �لنجاح .
�أن ه��ذ� هو �لطريق  و�أ���ش��ار يف كلمته 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�شمه  �ل���ذي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  ون��ائ��ب��ه  �هلل  حفظه  �ل���دول���ة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملفدى  وحاكمنا  �هلل  حفظه  مكتوم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن 
�لأع���ل���ى ل���الحت���اد ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة - 
حفظه �هلل - و�لذي ل يتو�نى حلظة 
عن خدمة �لعلم وتقدير �لعلماء ول 
يدخر جهد�ً يف �شبيل تطوير وحت�شني 
�لعمل �لرتبوي يف �إمار�تنا �لبا�شمة. 
لكل  �ل�شكر  كلمته  ختام  يف  ق��دم  كما 
وبر�مج  �أن�شطة  �إجن��اح  يف  ي�شهم  من 
و�ملتطوعني  �لأع�����ش��اء  م��ن  �مل��ج��ل�����س 
ك��ل �جلهد حتى و�شل  ب��ذل��و�  �ل��ذي��ن 
�ملجل�س �إىل هذ� �مل�شتوى من �لنجاح 
و�لتميز . بعدها تابع �حل�شور فيلما 
عن م�شرة �ملجل�س منذ �إن�شائه حتى 
�للحظة كما �شاهد �لأوبريت �ملميز ) 
�إعد�د  �أمل ( من  حلظة تاأمل ونظرة 
و�إخر�ج حممد ر��شد ر�شود كما عر�س 
فيلم حمطة �لأو�ئل ثم قام �لدكتور 
ير�فقه  �ل�����ش��وي��ج��ي  ���ش��ال��ح  �هلل  ع��ب��د 
�لريامي  متيم  ���ش��امل  متيم  م��ن  ك��ال 
و �إبر�هيم �شعيد بغد�د وحممد ر��شد 

�ل�شهاد�ت  وت���وزي���ع  ب��ت��ك��رمي  ر����ش���ود 
و�مل�شاهمني  �ملتميزين  على  و�ل���دروع 
فيه  وك��رم��و�  و�ملتفوقني  و�ملتعاونني 
�لطالب  م���ن  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���اً   20
�حلا�شلني  �مل���و�ط���ن���ني  و�ل���ط���ال���ب���ات 
�لثانوية  نتيجة  �لن�شب يف  �أعلى  على 
�ل��ع��ام��ة  ل��ل��ع��ام �ل���در�����ش���ي 2012-

من  �لطالب  تكرمي  بجانب   2013
�لثانوي  للتعليم  �خل��ال��دي��ة  مدر�شة 
بنت  �شلمى  مدر�شة  م��ن  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�لفائزين  ت��ك��رمي  ج���رى  ك���ا   . ق��ي�����س 
للتميز �لرتبوي  دبا �حل�شن  بجائزة 
ب��ف��ئ��ات��ه��ا �ل���ث���الث )�مل��ع��ل��م �مل��ت��م��ي��ز – 
�ل�شلو  –�لتميز  �ملتميز  �لأم����ر  ويل 
جمل�س  ينظمها  و�لتي  للطالب(  كي 
�أول���ي���اء �أم����ور �ل��ط��ل��ب��ة ب��دب��ا �حل�شن 
�جلائزة  حتكيم  جلنة  تكرمي  بجانب 
�ملتعاونة  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د  وجميع 
يف خدمة �مليد�ن �لرتبوي و�ل�شريكة 
وفعالياته  �أن�����ش��ط��ت��ه  يف  �مل��ج��ل�����س  م��ع 

و�لد�عمة مل�شاريعه وخدماته.

•• اأبوظبي-وام:

�لكرتونيا  تطبيقا  للتميز  �أبوظبي  برنامج  مكتب  �أطلق 
يقدم  �ملتميز  �حلكومي  ل���الأد�ء  �أبوظبي  بجائزة  خا�شا 
للم�شتخدمني معلومات تف�شيلية عن �جلائزة وهيكلها 
ت�شم  �إل��ك��رتون��ي��ة  م��ك��ت��ب��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
عامة  ومعلومات  باجلائزة  �خلا�شة  �لإر�شادية  �لكتيبات 
�أخ�����رى. وي���اأت���ي �إط�����الق ه���ذ� �ل��ت��ط��ب��ي��ق ���ش��م��ن �جلهود 
و�مل���ع���ل���وم���ات �خلا�شة  �خل����دم����ات  ل��ت��وف��ر  �حل��ك��وم��ي��ة 
باجلمهور و�أمتتتها ب�شكل ي�شهل �لو�شول �إليها وي�شاهم 
من  و�ل�شتفادة  �ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء  يف  نوعية  نقلة  باإحد�ث 
ويتو�فق  و�لعاملية.  و�لإقليمية  �ملحلية  �ملمار�شات  �أف�شل 
�لربنامج �لذي مت تطويره من �أحد موظفي �ملكتب مع 
نظام �لت�شغيل - �ي �و ��س - �خلا�س باأجهزة �أبل ويتو�فق 
3 - و�مل��ودي��الت �لأحدث  مع �أجهزة �أي ف��ون - جي ����س 
منه كما يدعم �أجهزة - �أي بود - �جليل �لثالث وما بعده 
على  حاليا  ويتوفر  ب��اد  �ي  �أجهزة  جميع  �إىل  بالإ�شافة 
متجر �بل حتت ��شم - �يه دي �يه �إي بي - و�شيتم �إطالق 
قريبا.  �لأخ����رى  �لت�شغيل  �أن��ظ��م��ة  م��ع  متو�فقة  ن�شخة 
وقال �ل�شيد يا�شر �لنقبي مدير برنامج �أبوظبي للتميز 
�لتطور يف  �ن�شجاما مع  ياأتي  �لربنامج  ه��ذ�  �إط��الق  �أن 
�ملعاير و�لنماذج �لتي تتبعها �جلائزة عالوة على �شمان 
ي�شاهم  ومب��ا  و�أه��د�ف��ه��ا  �حل��ك��وم��ة  لأول���وي���ات  مو�كبتها 

نعمل  حيث  وتقدمها  �أبوظبي  حكومة  روؤي��ة  حتقيق  يف 
و�إتاحة  �لتو��شل  �أ�شاليب  تطوير  على  م�شتمر  وب�شكل 
�حلكومية  �لتوجهات  يخدم  مب��ا  و�ملعلومات  �خل��دم��ات 
�أطلق  ثانية  جهة  من  �لإلكرتونية.  �خلدمات  تعزيز  يف 
�لتو��شل  موقع  على  للجائزة  �لر�شمي  �حل�شاب  �ملكتب 
�أهم  م��ت��اب��ع��ة  للمهتمني  ليت�شنى  ت��وي��رت  �لج��ت��م��اع��ي 
معلومات  على  و�حل�شول  باجلائزة  �خلا�شة  �لتطور�ت 
يتناف�س  و�لتي  �أبوظبي  جائزة  وتهدف  عنها.  �إ�شافية 
�إىل حتفيز  ج��ه��ة حكومية   49 �ل��ث��ال��ث��ة  دورت��ه��ا  ب��ه��ا يف 
متميز  ب�شكل  خدماتها  تقدمي  على  �حلكومية  �جلهات 
و�أكر فعالية من خالل تر�شيخ منهج ومفرد�ت موحدة 
وتقييم  م�شرتكة  حكومية  ثقافة  �إىل  للو�شول  للتميز 
م�شتوى كل جهة يف �شعيها نحو �لتميز مبا يتيح حتديد 
نقاط �لقوة �لرئي�شية وجمالت �لتح�شني للو�شول �إىل 
حتديد وتقدير �إجناز�ت �جلهات �ل�شاعية نحو م�شتوى 
�أد�ء عال و�لحتفاء بها. ويتكون �لهيكل �جلديد للجائزة 
ف��ئ��ات رئي�شية ه��ي ج��و�ئ��ز �جل��ه��ات وجو�ئز  ث���الث  م��ن 
هذه  ت�شميم  مت  وق��د  �لأف���ر�د  وجو�ئز  و�مل�شاريع  �لفرق 
تلك  هي  �ملتميزة  �حلكومية  �جلهات  �أن  ل�شمان  �لفئات 
�لتمكني  ث��ق��اف��ة  وتن�شر  �ل��ع��ام��ل��ني  ت��ق��در  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات 
�ملوؤ�ش�شية و�لفردية  وحتقق �لتو�زن بني �جناز �لأهد�ف 
و�أهد�ف فرق �لعمل �ملختلفة. - مل - . موقع �لتو��شل 

�لجتماعي تويرت حتت عنو�ن - فلفِم - . 

عقدت �للجنة �ملكلفة بالإ�شر�ف على برنامج �أبو�ب �خلر 
للربنامج  �حل�����ش��ري  �ل��ر�ع��ي  �ل���رب  د�ر  ق��ب��ل جمعية  م��ن 
�جلديد  مكتبها  يف  تن�شيقياً  �ج��ت��م��اع��اً  ���ش��ن��و�ت   7 م��ن��ذ 
ز�يد بدبي وذلك  �ل�شيخ  ب�شارع  �لرب  �لرئي�شي لد�ر  باملقر 
ومعد  �للجنة  رئي�س  �ل��ز�ه��د  �أح��م��د  �لإع��الم��ي  بح�شور 
ومقدم �لربنامج وع�شوية عبد�هلل ي�شلم ون�شر �لربايعة 
�لجتماع  ناق�س  وقد  يا�شني،  وم��رمي  ر�ج��ي  وعبد�لنا�شر 
�أثر وقناة  ��شتعد�د فريق عمل �لربنامج �لذي يبث عرب 
نور دبي �لف�شائية كل يوم جمعة لبدء بثه �ليومي خالل 

�أيام �شهر رم�شان �ملبارك.

�أن  �ل��ربن��ام��ج  �ل��ز�ه��د رئي�س �للجنة وم��ق��دم  �أح��م��د  و�أك���د 
ف�شائية  قنو�ت  يف  �لربنامج  بث  �إمكانية  بحث  �لجتماع 
�أخرى بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة دبي لالإعالم وبالتو�زي مع 
�لتوقيت، وبحث  نف�س  دب��ي ويف  ن��ور  و�إذ�ع���ة  بقناة  عر�شه 
�لجتماع و�شائل �لتو��شل و�لتفاعل مع جمهور �لربنامج 
وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين و�لأف��ر�د من �أهل �خلر و�لرب 
يتم  �لتي  و�مل�شاريع  �لإن�شانية  و�حل��الت  �لربنامج  لدعم 
�جتماعياً  وبحثها  وتنوعها  �لربنامج  حلقات  يف  طرحها 
للتاأكد من ��شتحقاقها وحاجتها �ملا�شة للعر�س بالربنامج 
و���ش��ب��ل حت��ف��ي��ز �جل��م��ه��ور �ل���ك���رمي ل���دع���م ه����ذه �حل����الت 

و�مل�شاريع خالل �ل�شهر �لف�شيل، كما ناق�شت �للجنة �شبل 
تفعيل نظام �لر�شائل �لن�شية �لق�شرة للتذكر و�لتو��شل 

مع �ملتربعني ل�شد�د تربعاتهم.
�أع��ل��ن �ل��ز�ه��د ع��ن �ف��ت��ت��اح مكتب جلنة �ل��ربن��ام��ج يف  كما 
للت�شهيل  بدبي  ز�ي��د  �ل�شيخ  ب�شارع  �ل��رب  د�ر  جمعية  مقر 
تربعاتهم  �شد�د  يف  �لربنامج  جمهور  من  �ملتربعني  على 
مع  بالتن�شيق  به  �ملطروحة  و�مل�شاريع  للحالت  �لإن�شانية 
جمعية د�ر �لرب، كما مت خالل �لجتماع مناق�شة ميز�نية 
�خلدمات  ل��ت��وف��ر  �ل���رب  د�ر  جمعية  تخ�ش�شها  حم���ددة 
�ل�شرورية �لالزمة للجنة �مل�شرفة وفريق �لعمل �لتطوعي 

�لربنامج  دعم  يف  �لإن�شانية  مهمتهم  وت�شهيل  بالربنامج 
وفقر�ته و�أ�شحاب �حلالت �ملطروحة به.

�أبو�ب  برنامج  مع  �لكبر  بالتفاعل  �لز�هد  �أحمد  و�أ���ش��اد 
دبي  ن��ور  وقناة  لإذ�ع��ة  و�مل�شتمعني  �مل�شاهدين  �خل��ر من 
حيث تتم تغطية كل م�شروع �أو حالة ب�شكل �شريع وتتنوع 
ف��ئ��ات �مل��ت��ربع��ني و�أع��م��اره��م حل��ر���س �جل��م��ي��ع ع��ل��ى عمل 
�خلر و�لرب وبذل �ملعروف خالل �أيام ونفحات �شهر �خلر 
�لعمل  �أن هذ�  �إىل  و�لرحمة و�لربكة و�لإح�شان، وم�شر�ً 
�لإن�شاين دليل على حب �أهل �لإمار�ت قادة وحكومة و�شعباً 
للفقر�ء  وم�شاعدتهم  و�ل��رب  �خل��ر  عمل  على  ومقيمني 

و�مل�شاكني، وتوجه �لز�هد بالدعاء �إىل �هلل تعاىل �أن يحفظ 
�آل  �لإم��ار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�شمو  �شاحب  ونائبه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
و�إخو�نهما  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حكام  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
�لفنت  عنها  ويبعد  وم��ك��روه  �شوء  ك��ل  ويجنبها  �لإم����ار�ت 
ما ظهر منها وما بطن نظر حبهم للخر ووقوفهم مع 
مل�شاريع  �لكامل  �أ�شحاب �حلاجات وق�شائها لهم ودعمهم 

�لعمل �خلري و�لإن�شاين د�خل وخارج �لدولة.

برنامج اأبواب اخلري برعاية دار الرب ي�صتعد للبث اليومي يف رم�صان

مدير كهرباء اأبوظبي يكرم الفائزين 
بجائزة املرفاأ للطاقة للتفوق العلمي

بلدية ال�صارقة ت�صمح للمالك بتنفيذ االأعمال يف املوقع بالتوازي مع ا�صتخراج اإجازة البناء 

بح�سور ال�سويجي والريامي

جمل�ص اأولياء اأمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا احل�صن يكرم يف حفله ال�صنوي 
الفائزين بجائزة دبا احل�صن للتميز الرتبوي واأوائل الثانوية العامة

مكتب برنامج اأبوظبي للتميز يطلق تطبيقا الكرتونيا 
خا�صا بـ جائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز 

العدد  10831 بتاريخ 2013/6/30    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  املر�سال لل�سحن   )�س.ذ.م.م(.
�ل�شكل  �لق�شي�س  دي���رة-   - م�شلح  حمد  �شعيد  ملك   207 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن: 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    657876 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1080958 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/5/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/5/30
�لعنو�ن: مكتب رقم 104 ملك عبد�هلل �شعيد  ماك  و روز لتدقيق احل�سابات   
خليفه �لغيث- بردبي- �لكر�مة  هاتف: 3584999 04 فاك�س/3584888 04 م�شطحباً 
معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 

�لإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10831 بتاريخ 2013/6/30    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ماك  و روز لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن: مكتب رقم 104 ملك عبد�هلل �شعيد خليفه �لغيث- بردبي- �لكر�مة  
هاتف: 3584999 04 فاك�س/3584888 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية املر�سال 
لل�سحن)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/5/30 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/30  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 10831 بتاريخ 2013/6/30   

اإعــــــــــالن
�لمار�ت  عياد�ت  �ل�ش�����ادة/جممع  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لدويل رخ�شة رقم:CN 1125101 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 8*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة مهنية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/جممع عياد�ت �لمار�ت �لدويل
EMIRATES INTERNATIONAL POLY CLINIC

�ىل/جممع عياد�ت �لمار�ت �لدويل ذ.م.م
EMIRATES INTERNATIONAL POLY CLINIC LLC

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10831 بتاريخ 2013/6/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لدرة �لثمينة للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1177514 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�لدرة �لثمينة للمقاولت �لعامة

ALDORAH ALTHAMINAH GENERAL CONTRACTING

�ىل/�لدرة �لثمينة لل�شيانة �لعامة
AL DORAH ALTHAMINAH GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� يثي �ر�س رقم )33( حمل رقم )64( �ىل 
)c-2( حمل رقم )ملنطقة �لغربية ليو� جفن قطعة رقم )5�
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10831 بتاريخ 2013/6/30   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  بينونة  �ل�ش�����ادة/جبل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم:CN 1159636 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/جبل بينونة للمقاولت و�لنقليات �لعامة

JABAL BAINOONA GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT

�ىل/جبل بينونة للنقليات �لعامة
JABAL BAINOONA GENERAL TRANSPORT

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

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

�لرحيم  عبد  �حمد  �ل�شيد/ ماجد   -1   : �ملالك   / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  �لتجارية عن  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 
�لعطار. 2- �ل�شيد/ ر��شد �حمد عبد �لرحيم �لعطار. 3- �ل�شيد/ حممد �حمد عبد �لرحيم �لعطار. 

DEVEL : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 192278   بتاريخ : 2013/05/27
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم :  1- �ل�شيد/ ماجد �حمد عبد �لرحيم �لعطار. 2- �ل�شيد/ ر��شد �حمد عبد �لرحيم �لعطار. 3- �ل�شيد/ 
حممد �حمد عبد �لرحيم �لعطار. 

وعنو�نة : �شارع �مليناء، مركز �شوق �لذهب �جلديد، مكتب 731، �س.ب 2260، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
  - �لعنو�ن:  �شارع �مليناء، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �س. ب: 2260  هاتف: 043982828 فاك�س: 043988900    

  majidatr@eim.ae :لربيد �للكرتوين�
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 12 �ملركبات و�جهزة �لنقل �لربي �و �جلوي �و �ملائي.

و�شف �لعالمة : �لكلمة "DEVEL" باأحرف لتينية مميزة ُكتبت وفق �شكل خا�س بد�خل د�ئرة حمددة 
�لذهبي بعدة درجات على خلفية  باللون  �طر�فها ب�شكل مميز ويتخللها خطوط عامودية و�فقية وجميعها 
�شود�ء. و�أعلى �لد�ئرة ُكتبت �لعبارة "Dubai Extreme Vehicles" باأحرف لتينية مميزة باللون 
�لأبي�س. و�أ�شفل �لد�ئرة ُكتبت �لكلمة "SIXTEEN" باحرف لتينية مميزة باللون �لذهبي و�لكل على 

خلفية �شود�ء.
�ل�شرت�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �لكلمة ) Dubai ( مبعزل عن �لعالمة لعتبارها 

��شم منطقة جغر�فية.
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�لقل  على  ��شخا�س  خم�شة  �ن  �م�س  كي�شمايو  �شكان  من  عدد  ذكر 
قتلو� يف معارك بني ميلي�شيات زعيمي حرب �شوماليني لل�شيطرة 
على ه��ذ� �مل��رف��اأ �ل��و�ق��ع جنوب �ل��ب��الد. وت��و�ج��ه رج��ال من ميلي�شيا 
موؤخر�  نف�شه  �علن  �ل��ذي  م��ادوب��ي  �حمد  �ل�شالمي  �حل��رب  زعيم 
�لدفاع  وزي��ر  ه��ر�يل  ب��اري  م��ع م�شلحي  ج��وب��الن��د،  ملنطقة  رئي�شا 
عمر  ح�شن  و�ك���د  �ي�شا.  ميلي�شيا  ي��ق��ود  �ل���ذي  �ل�شابق  �ل�شومايل 
ب��د�أت بعد  �ملعارك  �ن  �ل��ذي يقيم يف كي�شمايو لوكالة فر�ن�س بر�س 
ظهر �م�س �لأول وتوقفت يف �مل�شاء. و��شاف ر�أيت خم�س جثث بينها 
�آخ��ر �شاهر حممد كانت ميلي�شيا ياري  و�ح��دة مل��دين. وق��ال �شاهد 
هر�يل تتو�جه مع ميلي�شيا ر��س كامبوين و�متدت �ملعارك �ىل كل 
�ملدينة. وتابع �ن عنا�شر �فتني ح�شن با�شتو وهو زعيم حرب ثالث 
�علن نف�شه رئي�شا جلوبالند �ي�شا، �شاركو� يف �ملعارك. وكانت معارك 
�لهدوء  وع��اد  قتلى.  �شبعة  �شقوط  عن  �خلمي�س  ��شفرت  �ملدينة  يف 
�ل�شيطرة  ع��دة  ف�شائل  وتتنازع  �شكان.  ق��ال  كما  �م�س  �ملدينة  �ىل 
على كي�شمايو �ملعقل �ل�شابق للمتمردين يف حركة �ل�شباب �ملرتبطة 
بتنظيم �لقاعدة و��شبح �ليوم قاعدة للقو�ت �لكينية يف قوة �لحتاد 

�لفريقي يف �ل�شومال )�مي�شوم(.
 

ك�شف قائد ع�شكري رو�شي عن �شعي �لبحريتني �لرو�شية و�لإير�نية 
�ل��ث��اين من  �لن�شف  ق��زوي��ن يف  م��ن��اور�ت م�شرتكة يف بحر  لإج���ر�ء 
نيقولي  عن  نوفو�شتي  �لرو�شية  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  �ل��ع��ام.  ه��ذ� 
ياكوبوف�شكي -نائب قائد �لأ�شطول �لرو�شي يف قزوين- قوله خالل 
بال�شو�ريخ  �مل���زودة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�شفن  من  جمموعة  قائد  مع  لقاء 
�لبحرية يف  �إن �شالحي  �أ�شرت�خان،  تزور ميناء  كانت  �لتي  �ملوّجهة 
�لثاين  �لن�شف  يف  قزوين  م�شرتكة يف  مناور�ت  �شيجريان  �لبلدين 
من عام 2013. ورحب �مل�شوؤولون �لع�شكريون باخلطط �مل�شرتكة 
وكانت  �خلطط.  ب�شاأن  �إ�شافية  تفا�شيل  عن  �لك�شف  رف�شو�  ولكن 
ق��زوي��ن يف  م��ن��اور�ت بحرية م�شرتكة يف  �أول  �أج��رت��ا  �إي���ر�ن ورو�شيا 
�لعام 2009 مب�شاركة ثالثني �شفينة حربية. و�أكد م�شوؤولون رو�س 
رغبتهم يف تعزيز �لتعاون بني �شالحي �لبحرية �لإير�ين و�لرو�شي 

يف �مل�شتقبل.

تايالند  جنوب  يف  م�شلمون  متمردون  �أن��ه��م  ي�شتبه  �أ�شخا�س  قتل 
�ل�شبت  �ل��ي��وم  �لطريق  على  زرع��ت  بقنبلة  هجوم  يف  جنود  ثمانية 
�ل��ن��ار خالل  ب��وق��ف �ط���الق  �أي���ام م��ن رف�����س �حلكومة مطالب  بعد 
�شهر رم�شان �لذي يبد�أ �ل�شهر �لقادم. ويغلب �لبوذيون على �شكان 
�قاليم  م�شتمرة منذ عقود يف  �ملركزية  ومقاومة �حلكومة  تايالند 
وقالت  �مل�شلمون.  �شكانها  على  يغلب  �لتي  ونار�تيو�ت  وباتاين  يال 
�ثناء مرور  60 كيلوجر�ما �نفجرت  �ل�شرطة �ن �لقنبلة �لتي تزن 
يال.  بقرية  ط��ري��ق  يف  ع�شكرية  �شاحنة  ي�شتقلون  �ل��ذي��ن  �جل��ن��ود 
كانا  �لقرية  �شكان  م��ن  �ث��ن��ان  �أ�شيب  كما  �خ���ر�ن  جنديان  و�أ�شيب 
ي�شتقالن در�جة نارية. وبدء حمادثات �شالم مع جماعات �لتمرد يف 
�لعنف يف �جلنوب  وق��ف  �لعام �حل��ايل مل ينجح يف  �شابق من  وق��ت 
عام  �لثاين  كانون  يناير  منذ  �شخ�س   5300 من  �أك��ر  قتل  حيث 
2004 . و�قرتحت جماعة باري�شان �لثورية �لوطنية وهي من �أقدم 
�جلماعات �لتي تن�شط يف جنوب �لبالد وت�شارك يف �ملحادثات وقف 
�لعا�شر من يوليو  يبد�أ يف  �ل��ذي  �شهر رم�شان  �لنار خ��الل  �ط��الق 
متوز. ويف �ملقابل قدمو� مطالب ت�شمل �طالق �شر�ح جميع �ملعتقلني 
يف �جلنوب وقبول ماليزيا كو�شيط وهو ما رف�شته �حلكومة. وكانت 
�لقاليم �لثالثة �لتي يغلب �مل�شلمون على �شكانها جزء� من �شلطنة 

�ملاليو �مل�شلمة �ىل �ن �شمتها تايالند يف عام 1909 .

عوا�سم

مقدي�شو

بانكوك

مو�شكو

تعر�ص نائب لبناين العتداء من متظاهرين 
•• بريوت-ا.ف.ب:

و�حلجارة  بالع�شي  لع��ت��د�ء  �جلميل  ن��دمي  �للبناين  �لنائب  موكب  تعر�س 
و�لطماطم على �يدي متظاهرين حمتجني على �رجاء �لنتخابات �لنيابية، 
نفى  ج��ه��ت��ه��م،  م��ن   . �مل�شتقبل  ل��ت��ل��ف��زي��ون  �جل��م��ي��ل  �ل��ن��ائ��ب  ذك���ر  م��ا  بح�شب 
�لتي وقع �حل��ادث قرب مقرها، �ي تهجم على  ن�شوية  �لنا�شطون يف جمعية 
�جلميل، موؤكدين �ن مر�فقيه هم من �عتدو� على �لنا�شطني ورفعو� �ل�شالح 
يف وجههم. وقال �لنائب �جلميل يف �ت�شال هاتفي مع �ملحطة �ن جمموعة من 
�ل�شخا�س �عرت�شو� موكبي لدى مروره يف �ل�شرفية )�شرق بروت(. ومن 

دون �ي �شبب، هجمو� علينا باحلجارة و�لع�شي و�لبندورة .
ورجح �جلميل �ن �ملعتدين هم من �شباب �ملجتمع �ملدين �لذين كانو� عائدين 
�لنو�ب،  جمل�س  ولي��ة  متديد  على  �حتجاجا  ب��روت  و�شط  من  �عت�شام  من 
مل  �ملهاجمني  ب��ان  �عتقاده  عن  وع��رب  نيابية.  �نتخابات  ب��اج��ر�ء  وللمطالبة 
يعرفو� هوية �لنائب �ملوجود يف �ملوكب، �منا تعر�شو� للموكب مبجرد �ن ر�أو� 
لوحات �ملجل�س �لنيابي على �ل�شيار�ت. و�و�شح �ن �لعتد�ء �دى �ىل حتطيم 
كل �شيار�ت �ملوكب، و�ىل ��شابة �حد مر�فقيه من قوى �لمن �لد�خلي بجرح 
�ملعتدين،  �بعاد  نتيجة ر�شق باحلجارة. ومتكن مر�فقو �جلميل من  ر�أ�شه  يف 
�ملهاجمني. من جهتها،  تدخلت وطوقت  �ن  �لد�خلي  �لم��ن  ق��وى  لبثت  وم��ا 
قالت ن�شوية يف بيان ��شدرته �ن مر�فقو �لنائب �قتحمو� مقرها يف �ل�شرفية 
و�أم��رو� �لن�شطاء بعدم ت�شوير �ل�شيار�ت �ملركونة خارج مركز �جلمعية، على 
رغم من �ن �لنا�شطني و�لنا�شطات كانو� د�خل �ملقر ، م�شرة �ىل �ن �ملر�فقني 
ورفعو�  و�ل�شرب  بال�شتيمة  )�لنا�شطون(  عليهم  بالعتد�ء  ب��د�أو�  �مل�شلحني 
�ل�شلحة بوجوههم وهددوهم بالقتل . و�عتربت �جلمعية �ملعنية بالدفاع عن 
حقوق �ملر�أة �نه من �لوقاحة و�ل�شخرية �ن يلعب �لنائب �ل�شابق )يف ��شارة �ىل 
�نتهاء ولية جمل�س �لنو�ب( ندمي �جلميل دور �ل�شحية ويدعي �ن مر�فقيه 

هم من مت �لعتد�ء عليهم، فيما كانو� هم مدججني بال�شلحة و�لر�شا�شات .
و�شط  يف  �عت�شاما  �جل��م��ع��ة  ن��ف��ذو�  �مل���دين  �ملجتمع  م��ن  ن��ا���ش��ط��ون  وك���ان 
�لنو�ب، ر�فعني �شعار�ت جاء فيها  �لعا�شمة على مقربة من مقر جمل�س 

فلو� )�ذهبو�( و ف�شلتم ف�شلتم ف�شلتم... �ىل �لبيت .

انفجار بور�سعيد ناجم عن عبوة نا�سفة

م�صر بني ميدانني وحتذيرات من حرب اأهلية 

بعد مقتل اأمريكي يف ال�سكندرية

وا�صنطن تن�صح مواطنيها عدم ال�صفر اإىل م�صر

••  بريوت-وكاالت:

طلب رئي�س حكومة ت�شريف �لأعمال �للبنانية جنيب 
ميقاتي من قيادة �جلي�س معاجلة �ل�شكاوى �لتي ر�فقت 
�أحد�ث �شيد� يف جنوبي لبنان بتجرد، و�أل يتم �لتعاطي 

مع �ملعتقلني على قاعدة �أنهم جميعا مذنبون.
ج��اء ذل��ك �إث��ر ي��وم غ�شب يف �ملدينة دع��ا �إليه ع��دد من 
�لعلماء حيث �أقيمت �شالة جمعة موحدة �أكد خاللها 
�لدولة  �أن��ه حمل  دع��م �جلي�س غر  �ملدينة على  مفتي 
ق���ي���ام جم���م���وع���ات م�����ش��ل��ح��ة غ���ر �شرعية  م�����ش��وؤول��ي��ة 
�ل�شيخ  ���ش��ي��د�  مفتي  وط��ال��ب  وم��د�ه��م��ات.  بتوقيفات 
حتقيق  بفتح  �جلمعة-  خطبة  -خ���الل  �شو�شان  �شليم 
عادل وقانوين و�شفاف مع بع�س �ملجموعات �لع�شكرية 
�أ�شاءت يف ت�شرفاتها �إىل �شورة �ملوؤ�ش�شة  �إنها  �لتي قال 
ما  ك��ل  مالب�شات  يف  حتقيق  بفتح  وط��ال��ب  �لع�شكرية، 

جرى يف �شيد� يف �لأيام �ملا�شية.
ب��دون �شابطة عدلية  �لعتقال متت  �إن عمليات  وق��ال 
�أو  متدينون  �لأ���ش��خ��ا���س  لأن  �أو  ق�شائية،  و��شتنابات 
�شربهن  مت  حيث  �ل��ن��ق��اب  ي��رت��دي��ن  ن�شاء  �أو  ملتحون 

و�إهانتهن، موؤكد� �أن هذ� �أمر مرفو�س .
�أل��ق��اه��ا يف جامع  و�أ����ش���اف -يف خ��ط��ب��ة �جل��م��ع��ة �ل��ت��ي 

•• القاهرة-وكاالت:

قالت م�شادر �منية �م�س �ن �لنفجار �لذي وقع �ثناء 
�لحتجاجات على �لرئي�س �مل�شري حممد مر�شي يف 
قنبلة  ناجم عن  �ل�شوي�س  قناة  بور�شعيد على  مدينة 

بد�ئية �ل�شنع.
�ج�شام  �ثار مادة متفجرة على  �نه عر على  وتابعت 
�لذي  �لنفجار  عقب   15 وع��دده��م  �مل�شابني  بع�س 
و��شفر عن  م�شاء �جلمعة  متاأخرة من  �شاعة  وقع يف 

مقتل �شخ�س.
وجت��م��ع م��ئ��ات م��ن �مل��ع��ار���ش��ني ل��ل��ح��ك��وم��ة يف ميد�ن 
�رجاء  يف  حم��دودة  �حتجاجات  �شمن  �ملدينة  بو�شط 

�لبالد قبل �حتجاجات حا�شدة �ليوم �لحد.
�لقناة  �د�رة  �ن  �ل�����ش��وي�����س  ق��ن��اة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وق����ال 
و�لجهزة  �لم���ن  وق���و�ت  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  م��ع  تن�شق 

�ل�شتخبار�تية لتاأمني �ملمر �ملائي �لدويل .
و�أ�شاف �أن حركة �ملالحة يف �لقناة طبيعية.

�م�س،  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��ادرة  �مل�����ش��ري��ة  �ل�شحف  ور���ش��دت 
متثلت  و�ل��ت��ي  م�شر  تعي�شها  �ل��ت��ي  �لن��ق�����ش��ام  ح��ال��ة 
م��ن ميد�ن  ك��ل  �شهدها �جلمعة  �لتى  �مل��ظ��اه��ر�ت  ف��ى 
�لتحرير وميد�ن ر�بعة �لعدوية، وحذرت من �لوقوع 

فى بر�ثن �حلرب �لأهلية.
ففى عنو�نها �لرئي�س كتبت جريدة �ل�شروق ر�بعة فى 
�ملوؤيدين  من  �آلف  �حت�شد  حيث   ، �لتحرير  مو�جهة 
�ل�شرعية  با�شم  عرفت  مليونية  فى  �لإ�شالمي  للتيار 
خط �أحمر مبيد�ن ر�بعة �لعدوية، وفى �ملقابل نظمت 
�شرب�  دور�ن  م��ن  متعددة  م�شر�ت  �ملعار�شة  �ل��ق��وى 
و�ل�شيدة  �لأزه���ر  وجامع  حممود  م�شطفى  وم��ي��د�ن 

�لأه���ل���ي���ة و�أك���ل���ت �لأخ�������ش���ر و�ل���ي���اب�������س، ح��ت��ى �قتنع 
ليناق�شو�  م��ع��ا  ب��اجل��ل��و���س  �ل��ن��ه��اي��ة  ف���ى  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون 
�لعي�س  قيمة  تعلي  �شو�ء  كلمة  �إىل  وي�شلو�  �أم��وره��م 
�مل�شرتك. ودعا قناوي �لرئي�س مر�شي �إىل بذل �أق�شي 
�جل��ه��ود جلمع ك��ل �ل��ت��ي��ار�ت ح��ول م��ائ��دة �لتفاو�س، 
قائال من ير�هن على �أنه �شينجو من ويالت �لقتتال 

�لأهلي �إذ� �ندلع هو و�هم .
و�قرتح �لكاتب �ل�شحفي للخروج من �لأزمة �حلالية، 
تعيني �لفريق �أول عبد �لفتاح �ل�شي�شي رئي�شا للوزر�ء 
م���ع �ح��ت��ف��اظ��ه مب��ن�����ش��ب��ه وزي�����ر� ل���ل���دف���اع، ح��ت��ى تتم 
وي�شكل �حلكومة  �أم����ان،  ف��ى  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 

�حلزب �حلا�شل على �أغلبية مقاعد جمل�س �لنو�ب.
فى �ل�شياق ذ�ته، دعت جريدة �لأهر�م فى �فتتاحيتها 
حتت عنو�ن م�شر فوق �جلميع ، �إىل �أن ي�شع �جلميع 

عدد  ت��ع��رف  �أن  �شيد�  ح��ق  م��ن  �أن  ب�شيد�-  �ل��زع��رتي 
تعرف كذلك عدد  �أن  و�أ�شماءهم، ومن حقها  �شهد�ئها 

�جلرحى و�أماكنهم، وعدد �ملعتقلني ومكان �عتقالهم .
�لقتلى  جثث  ت�شليمهم  عدم  على  �شيد�  �أه��ايل  ويحتج 
�لذين �شقطو� يف �ملعركة بني �جلي�س �للبناين و�أن�شار 
�أو من �شكان �ملدينة عموما، بعد  �ل�شيخ �أحمد �لأ�شر، 
�لثنني  منذ  �لأ�شخا�س  ع�شر�ت  باإيقاف  �لأم���ن  قيام 
بال�شيخ  عالقتهم  �حتمال  يف  معهم  للتحقيق  �ملا�شي 
�لأ���ش��ر �مل��ت��و�ري ع��ن �لأن��ظ��ار منذ دخ��ول �جلي�س �إىل 
ق��وى و�شخ�شيات  وك��ان��ت  ق��رب �شيد�.  م��ق��ره يف ع��رب� 
�حلزب  �تهمت  �هلل  حل��زب  مناه�شة  ع��دي��دة  �شيا�شية 
و�مل�شلحني �ملو�لني له بارتكاب جتاوز�ت يف �شيد� ر�فقت 

�لعملية �لع�شكرية للجي�س �شد �ل�شيخ �لأ�شر.
يف �لأثناء فتح جنود لبنانيون �لنار لتفريق متظاهرين 
�أمام م�شجد يف ميناء �شيد� �جلنوبي، وقال �شهود عيان 
�إن �جل��ن��ود ك��ان��و� يطلقون  ب��ن رب��اح  ب��الل  عند م�شجد 
�ل��ن��ار بينما ك��ان ح�شد م��ن م��وؤي��دي �لأ���ش��ر يتحركون 
�لنار يف  �أطلق  �إن��ه  قال  �للبناين  لكن �جلي�س  �شوبهم. 
�لأ�شر  �ل�شيخ  �أن�����ش��ار  م��ن  �ملحتجني  لتفريق  �ل��ه��و�ء 
�لنتهاء من �شالة  بعد  �أنف�شهم  �ملحتجني  ولي�س على 

�جلمعة يف مكان �آخر باملدينة.

زينب باجتاه ميد�ن �لتحرير، وطالب �مل�شاركون فيها 
برحيل �لرئي�س حممد مر�شي و�إ�شناد �ل�شلطة لرئي�س 
ب�شالحيات حمددة حلني  �لعليا  �لد�شتورية  �ملحكمة 

�نتخاب رئي�س جديد للبالد.
وحمل �أن�شار �لرئي�س �لع�شي و�ملو��شر �لبال�شتيكية 
�إمي���ان..  ل��وق��وع ه��ج��وم، هاتفني ق��وة ع��زمي��ة  حت�شبا 
�أن�����ش��ار م��ر���ش��ي ف��ى ك��ل م��ك��ان ، فيما رف���ع متظاهرو 
بينما  �لرئي�س،  وج��ه  فى  �حل��م��ر�ء  �ل��ك��روت  �لتحرير 
��شتباكات،  �إىل  �مل��ح��اف��ظ��ات  ف��ى  �مل��ظ��اه��ر�ت  حت��ول��ت 

�أ�شقطت حتى �لآن ثالثة قتلى وع�شر�ت �مل�شابني.
ولفت رئي�س �لتحرير �لتنفيذي لل�شروق عماد �لدين 
�ل��د�ئ��ر حاليا  �ل�شر�ع  ي��رون  �لإخ���و�ن  �أن  �إىل  ح�شني 
�لأوىل، مبعنى  بالدرجة  �أيديولوجي  باأنه  فى م�شر، 
��شتخل�شه  ما  �لإ�شالميني وغرهم، بح�شب  �أنه بني 
من حو�ره مع د. ر�شاد �لبيومي، نائب مر�شد جماعة 

�لإخو�ن �مل�شلمني.
و�عترب ح�شني �أن مكمن �خلطورة فى تلك �لروؤية هو 
�أن �أن�شار �لإخو�ن فى كل �ملحافل يتعاملون مع �لأزمة 
�لإمي���ان  مع�شكري  ب��ني  ���ش��ر�ع��ا  باعتبارها  �ل��ر�ه��ن��ة 
و�لكفر، و�لأطهار فى مو�جهة �لأ�شر�ر، و�أنهم بذلك 
�لذي  �لأم��ر  �لدينية،  �لهوية  فى  �شيء  كل  يختزلون 

ينذر بكارثة �شاملة �جتماعية و�قت�شادية و�شيا�شية.
وحتت عنو�ن �شلة �لرحم و�شلة �لوطن كتب �شليمان 
قناوي رئي�س حترير �أخبار �ليوم، مت�شائال عن �شبب 
و�لت�شادم  و�لتناحر  و�لتباغ�س  و�لت�شاحن  �لتد�فع 

�لذي يعي�شه �مل�شريون �ليوم.
�لأي���ام، ومن  �ل�شتفادة من جت��ارب  �إىل  قناوي  ودع��ا 
�حلرب  جتربة  م��ن  �للبنانيون  تعلمه  �ل��ذي  �ل��در���س 

ن�شب �أعينهم عدة حقائق �أو �أمور من �شاأنها �أن ت�شهم 
فى مرور يوم 30 يونيو حزير�ن باأقل قدر ممكن من 

�خل�شائر �أو �لأ�شر�ر على �لوطن.
�أوىل تلك �حلقائق �أن �جلميع �شركاء فى وطن و�حد، 
ولي�س لديهم بديل �أو غنى عنه، ثم �أن �لعد�ء �لد�ئر 
�ل�شيا�شي، وهو  �ل�شر�ع  د�ئ��رة  و�أخ��ر� فى  �أول  يبقى 
هذ�  ع��ن  ي��خ��رج  �أل  وينبغي  بطبيعته،  �شلمي  ���ش��ر�ع 

�ملفهوم.
�مل�����ش��ري مت�شامح  �ل�����ش��ع��ب  �أن  ت��ل��ك �حل��ق��ائ��ق  و�آخ����ر 
�شماته،  م��ن  لي�س  �ل��ع��ن��ف  �إىل  �ل��ل��ج��وء  و�أن  بطبعه، 
�أو ط��ب��اع��ه �ل��ت��ى ع���رف ب��ه��ا ع��ل��ى م��ر �ل��ت��اري��خ، ودعت 
�إىل  �لفارقة  �للحظات  ه��ذه  يف  �مل�شريني  �ل�شحيفة 
�لقاتل  و�أن  �مل�شري ح��ر�م،  �مل�شري على  دم  �أن  �إدر�ك 

و�ملقتول فى �لنار.

�صيول متنع القاء من�صورات معادية لكوريا ال�صمالية  مغادرة 45 اأ�صرة من العاملني بال�صفارة االأمريكية بالقاهرة 
•• �سيول-ا.ف.ب:

�وقفت �شرطة كوريا �جلنوبية �ل�شبت خمططا للقاء من�شور�ت معادية لكوريا �ل�شمالية بعد تهديد 
برد عنيف من �ل�شمال. وكان جمموعة من �ملن�شقني �لكوريني �ل�شماليني ونا�شطني يف منظمة للدفاع 
يانغ على �حلدود  بيان تنتقد بيونغ  بالونات للقاء مئتي �لف  ��شتخد�م  عن حقوق �لن�شان يريدون 
�لتي ت�شهد توتر�. لكن وحدة من �ل�شرطة تدخلت ملنع �لنا�شطني من حتميل �لبيانات ومو�د �خرى 
�جلي�س  وك��ان  �حل��دود.  �لقريبة من  �ل�شياحية  �ملنطقة  �ميجينغاك  �ب يف  بيك  �شيارة  لطالقها من 
�لكوري �ل�شمايل حذر قبل �شاعات من �نه �شيطلق �لنار على �ملوقع ود�ن �لنا�شطني، مو�شحا �ن موقع 
�طالق هذه �لكتيبات يقع يف مرمى نر�نه مبا�شرة . و�وقف �حد �لنا�شطني �ملعروفني بارك �شانغ هاك 
لفرتة ق�شرة بعدما حاول �قتحام طوق �ل�شرطة للو�شول �ىل موقع �طالق �لكتيبات على بعد نحو 
300 مرت. وقال ثور هالفور�شن رئي�س منظمة هيومن ر�يت�س فاوندي�شن يف نيويورك ل�شحافيني ل 

�عرف ما �ملخيف يف هذه �لق�شية. ملاذ� �لمر غر قانوين؟ وملاذ� يعد ما نفعله خطاأ؟ .

م�شادرتها.  ومت��ت  �آلية  و�أ�شلحة 
متكنت  �لثانية  �ل�شيارة  �أن  وذك��ر 
�ل�شحر�ء  ج���وف  يف  �ل���ف���ر�ر  م��ن 

وجارية مالحقتها.
ي�����اأت�����ي ذل������ك و�����ش����ط ح����ال����ة من 
�لتوتر تعي�شها م�شر على �أر�شية 
�مل�شر�ت �لتي �أعلنت حملة مترد 
عن ت�شيرها يوم غد �لذي يو�فق 
مر�شي  لت�شلم  �لأوىل  �ل���ذك���رى 
بتنحيه  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  �ل�����ش��ل��ط��ة، 
و�إجر�ء �نتخابات رئا�شية مبكرة.

ت�شنها  ي���اأت���ي يف ظ���ل ح��م��ل��ة  ك��م��ا 
عمليات  ل����وق����ف  �لأم��������ن  ق�������و�ت 

�لتهريب من �شيناء لقطاع غزة.

م�شر  دلتا  يف  �لغربية  حمافظة 
�شمايل  �ملرج  و�عتقلو� يف منطقة 
�ل��ق��اه��رة �أث��ن��اء م��روره��م بنقطة 

تفتي�س.
�ل��ع��ث��ور على  �مل�����ش��در ع��ن  وك�شف 
����ش��ت��م��ار�ت حل��م��ل��ة  جت����رد �لتي 
�ملو�طنني  �أن�شئت جلمع توقيعات 
على  رد�  مر�شي  للرئي�س  تاأييد� 

حملة  مترد �ملعار�شة.
�ىل ذل����ك، ق��ال��ت �أج���ه���زة �لأم����ن 
يف  ���ش��ي��ارة  �شبطت  �إن��ه��ا  �مل�شرية 
�شيناء  جزيرة  ب�شبه  رف��ح  مدينة 
غر�د  �شو�ريخ  خم�شة  وبد�خلها 
�أر�شية  و�أل����غ����ام  ي���دوي���ة  وق��ن��اب��ل 

�ل�شطر�بات(  )يف  �مل�������ش���ارك���ون 
�حل����ج����ارة و�ل���ق���ن���اب���ل �حل����ارق����ة، 
�لغاز  �ل�������ش���رط���ة  و�����ش���ت���خ���دم���ت 
�مل�شيل للدموع و�تخذت �إجر�ء�ت 
�حل�شود  ع��ل��ى  لل�شيطرة  �أخ����رى 
وهناك  �ملتظاهرين.  مو�جهة  يف 
��شتخد�م  ع���ن  ع���دي���دة  ت���ق���اري���ر 

�أ�شلحة نارية كذلك .
يف هذه �لأثناء، قالت وز�رة �ل�شحة 
تبلغ  �أجنبية  �شائحة  �أن  �مل�شرية 
من �لعمر 22 عاما نقلت ب�شيارة 
�إ�شعاف �إىل م�شت�شفى معهد نا�شر 
يف �لقاهرة وهي تعاين من حالة 

�إعياء ور�شو�س خمتلفة.
ومل تك�شف �ل�شلطات �مل�شرية عن 
جن�شيتها  �أو  �ل�شائحة  �شخ�شية 
غر  لالإ�شابة  تعر�شها  وكيفية 
�أن بع�س و�شائل �لإعالم رددت �أن 
�ل�شائحة تعر�شت حلادث حتر�س 
جماعي يف ميد�ن �لتحرير بو�شط 

�لعا�شمة.
وكالة  نقلت  �أخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
�أنباء �ل�شرق �لأو�شط عن م�شدر 
�إن  �ل�شلطات �عتقلت  �أمني قوله 
17 �شخ�شا وبحوزتهم 4 �أ�شلحة 

نارية و132 ر�شا�شة .
ه������وؤلء  �أن  �مل���������ش����در  و�أ�������ش������اف 
�لأ���ش��خ��ا���س ك���ان���و� ق���ادم���ني من 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ن�������ش���ح���ت �ل��������ولي��������ات �مل���ت���ح���دة 
م�شر  �إىل  �ل�شفر  بعد  مو�طنيها 
وطلبت من بع�س �ملوظفني غر 
�لأمريكية  بال�شفارة  �لأ�شا�شيني 

يف �لقاهرة مغادرة �لبالد.
��شتمر�ر حالة  و��شنطن  وتوقعت 
�لقريب  �مل�شتقبل  يف  �ل�شطر�ب 
حدة  ت�شاعد  من  خم��اوف  و�شط 
�لعنف بني موؤيدي �لرئي�س حممد 
مر�شي ومعار�شيه يف ذكرى مرور 
وجاء  �ل�شلطة.  توليه  على  ع��ام 
ق���ر�ر و����ش��ن��ط��ن ب��ع��د ���ش��اع��ات من 
�أمريكي يف مدينة  مو�طن  مقتل 
�شمايل  �ل�شاحلية  �لإ���ش��ك��ن��دري��ة 
�أن�شار  ب��ني  ����ش��ت��ب��اك��ات  يف  م�شر 

�لرئي�س �مل�شري ومعار�شيه.
�لأمريكي  �ل��ق��ت��ي��ل  �أن  و�ت�������ش���ح 
بوت�شرت  �ن�������درو  ي���دع���ى  ط���ال���ب 
من  ع��ام��ا   21 �لعمر  م��ن  ويبلغ 
�لأمريكية  م���ري���الن���د  ولي�������ة 
كان  �ل��ت��ي  �لكلية  بح�شب  وذل���ك 
يدر�س فيها. وكان بوت�شرت يعمل 
�لتعليمية  �لهيئات  �إح���دى  ل��دى 

�لأمريكية  �ميدي�شت .
�لأخرة  �لآون��ة  يف  م�شر  وت�شهد 
�ل�شيا�شي  �لح��ت��ق��ان  م���ن  ح��ال��ة 

�ل���رئ���ي�������س حممد  �أن���������ش����ار  ب����ني 
للتيار  معظمهم  �ملنتمي  مر�شي، 

�لإ�شالمي، وبني معار�شيه.
يف  خ����رج����و�  ق����د  �لآلف  وك�������ان 
�ل�شرعية  م�شمى  حت��ت  مظاهرة 
��شتباقا  تاأييد� ملر�شي  �أحمر  خط 
�أخ��������رى حت�����ش��د لها  مل����ظ����اه����ر�ت 
للمطالبة  �لأح��د  �ليوم  �ملعار�شة 
�ل�شتقطاب  حالة  وهي  باإق�شائه 
�ل��ت��ي دع���ت �جل��ي�����س �مل�����ش��ري �إىل 
�إذ�  ت��دخ��ل��ه  ب��اح��ت��م��ال  �ل��ت��ل��وي��ح 
�ل�شيطرة  ع���ن  �لأم������ور  خ���رج���ت 

خالل تلك �ملظاهر�ت.
ودعت وز�رة �خلارجية �لأمريكية 
�لمتناع  �إىل  مو�طنيها  ب��ي��ان  يف 
�إىل  �ل�����ش��روري  غ��ر  �ل�شفر  ع��ن 
ب�شبب  �ل����وق����ت  ه������ذ�  يف  م�������ش���ر 
�لحتمال �لقائم بوقوع ��شطر�ب 

�شيا�شي و�جتماعي .
وجاء يف �لبيان �أن  من �ملرجح �أن 
ي�شتمر �ل�شطر�ب �ل�شيا�شي على 
�ملدى �لقريب جر�ء �ل�شطر�بات 
�ل��رئ��ي�����س مهام  ت����ويل  ذك�����رى  يف 

من�شبه .
�شارك �لآلف يف مظاهر�ت موؤيدة 
للرئي�س مر�شي يف �لقاهرة حتت 

م�شمي  �ل�شرعية خط �أحمر 
و�أ���������ش��������اف �ل�����ب�����ي�����ان �����ش���ت���خ���دم 

و�أ�شلحة �آلية، م�شاء �أم�س �لأول .
م�شري  �أم���ن���ي  م�����ش��در  و����ش���رح 
�لأمنية  �ل����دوري����ات  �إح�����دى  ب����اأن 
��شتبهت  �مل�شري  للجي�س  �لتابعة 
موجودتني  ك��ان��ت��ا  ���ش��ي��ارت��ني  يف 
بالقرب  �لأح�������ر���������س  مب���ن���ط���ق���ة 
و�ل�شريط  �لأن���ف���اق  م��ن��اط��ق  م��ن 

�حلدودي مع قطاع غزة.
و�أو�����ش����ح �أن�����ه مت ���ش��ب��ط �إح����دى 
ت��ب��ادل لإطالق  ب��ع��د  �ل�����ش��ي��ارت��ني 
�ل����ن����ار م����ع ع���ن���ا����ش���ر �ل�����دوري�����ة، 
م�����ش��ي��ف��ا �أن�������ه ع����ر ف���ي���ه���ا على 
�مل�شبوطات وهى خم�شة �شو�ريخ 
غر�د وقنابل يدوية و�ألغام �أر�شية 

�ملعار�شة �مل�شرية لإجر�ء �نتخابات رئا�شية مبكرة.
رعاياها  من  طلبت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ف��اإن  �ل�شفارة،  وبح�شب 
�لوقت نظر�  �إىل م�شر يف هذ�  �ل�شروري  �ل�شفر غر  �إرج��اء 
لحتمالية حدوث ��شطر�بات �شيا�شية و�جتماعية على خلفية 

�أحد�ث 30 يونيو حزير�ن.
و�أو�شح �لبيان �أن �لإد�رة �لأمريكية �شمحت ملا و�شفته ب� عدد 
حمدود من �ملوظفني غر �لأ�شا�شيني و�أفر�د �أ�شرهم مبغادرة 

م�شر .
ملر��شلة  ق��ال  �لأمريكية  بال�شفارة  دبلوما�شي  م�شدر  �أن  غر 
�لأنا�شول �إن هذ� �ل�شماح جمرد ر�شالة من �لوليات �ملتحدة 
ملوظفيها باأنهم غر ملتزمني بالبقاء، لكن �ملوظفني جميعهم 
�لإعالم  و�شائل  بع�س  رددت��ه  ملا  �لآن خالفا  ي��غ��ادرو� حتى  مل 

•• القاهرة-االأنا�سول:

غادر �لقاهرة �شباح �م�س 45 �أ�شرة �أمريكية من رعايا �ملوظفني 
بال�شفارة �لأمريكية، بح�شب ما �أفادت م�شادر مالحية مبطار 

�لقاهرة.
�لقاهرة خرب  و�أكد م�شدر دبلوما�شي بال�شفارة �لأمريكية يف 
باأنها رمبا تكون مغادرة  �ملوظفني، لكنه ف�ّشر ذلك  �أ�شر  �شفر 
�أخ��ذ عطلة ولي�شت م��غ��ادرة د�ئ��م��ة، لأن��ه من �ملوؤكد  �أج��ل  من 

عودتهم عندما تهد�أ �لأو�شاع .
�ل�شبت  �م�س  �أ���ش��درت  بالقاهرة  �لأمريكية  �ل�شفارة  وك��ان��ت 
بياناً حذرت فيه مو�طنيها من �ل�شفر �إىل م�شر، وذلك قبيل 
�إليها  دع��ت  و�ل��ت��ي  �ملرتقبة  ح��زي��ر�ن  يونيو   30 �حتجاجات 

�أندرو  يدعى  �أمريكي  مو�طن  قتل  �لول  و�أم�س  �لول.  �أم�س 
�ل�شدر خالل  �إ�شابته بطعنة يف  دي�شكول )21 عاما(، جر�ء 
تو�جده مبوقع �ل�شتباكات بني موؤيدين ومعار�شني للرئي�س 
�شمال  �لإ�شكندرية،  مبدينة  جابر  �شيدي  منطقة  يف  �مل�شري 

م�شر.
�إن �لقتيل �لأمريكي يعمل مدر�شا للغة  �أمنية  وقالت م�شادر 
�لإجنليزية باحد مر�كز تعليم �للغات �لأجنبية بالإ�شكندرية، 

وكان ي�شور �لأحد�ث بكامرته �ل�شخ�شية.
�مل�����ش��ري حممد  �أح����رق حم��ت��ج��ون م��ع��ار���ش��ون للرئي�س  ك��م��ا 
لل�شفرة  و���ش��ورة  �لإ�شر�ئيلي  �لعلم  �جلمعة،  م�شاء  مر�شي، 
�لأمريكية بالقاهرة �آن باتر�شون، وذلك �أمام مقر وز�رة �لدفاع 

�مل�شرية، �شرق �لقاهرة، بح�شب مر��شل �لأنا�شول.

مفتي املدينة يتهم جمموعات ع�صكرية باإ�صاءة الت�صرف وميقاتي يطلب التحقيق ب�صكاوى �صيدا 
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ال�صياح يغادرون االأق�صر قبل تظاهرات اليومبعثة اأممية تتوىل اإحالل االأمن يف مايل
•• االأق�رص-وكاالت:

غادر مئات من �ل�شياح �لجانب مدينة �لأق�شر )925 كليومرت� جنوب �لعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة( 
�إىل بالدهم قبل بدء تظاهر�ت �ليوم �لأحد حيث �زدحمت م�شت�شفيات وجمعيات �لرفق باحليو�ن يف 

�لأق�شر بحيو�ناتهم �لأليفة �لتي �أودعوها بتلك �جلمعيات قبل مغادرتهم للبالد.
وك�شفت م�شادر، يف غرفة �شركات �ل�شياحة يف �لأق�شر عن توقف رحالت �ليوم �لو�حد �لقادمة من 
�لغردقة لزيارة �آثار �لأق�شر حلني �نتهاء �لتظاهر�ت، و�نخف�س عدد زو�ر �ملناطق �لأثرية يف �لأق�شر 

�ىل ن�شب غر م�شبوقة.
على  وذل��ك  �لتظاهر�ت  خالل  �أبو�بها  غلق  عن  �لكربى  و�ملطاعم  و�ملحالت  �لفنادق  بع�س  و�أعلنت 
�لرغم من �لإجر�ء�ت �لأمنية �مل�شددة �لتي ت�شهدها �لأق�شر وتاأكيد�ت منظمي تظاهر�ت �لأحد يف 
�ملدينة عن �شلمية �لتظاهر�ت ونبذ �لعنف وت�شكيل جلان �شعبية للم�شاركة يف تامني �ملناطق �لرية 
و�لكنائ�س و�ملن�شئات �حليوية. و�أعلنت قوى معار�شة يف �لأق�شر خريطة تظاهر�ت �لغد حيث ت�شهد 

�ملدينة ثالث م�شر�ت تتجمع يف ختامها �أمام ديو�ن �ملحافظة.

•• باماكو-ا ف ب:

يف  موجودين  �فريقي  جندي  �آلف  �شتة  ح��و�ىل  يلتحق 
مايل غد� �لثنني بقوة �ل�شالم �جلديدة �لتابعة لالمم 
و�ل�شتقر�ر  �لم��ن  �ح��الل  مهمة  �شتتوىل  �لتي  �ملتحدة 
2012 �خطر  يو�جه منذ  �ل��ذي  �لبلد  ه��ذ�  �ل�شعبة يف 
�زمة يف تاريخه. وياأتي بدء عمل �لبعثة �ملتكاملة لالمم 
�شت�شمل جنود  �لتي  �ملتحدة لتحقيق �ل�شتقر�ر يف مايل 
�لبالغ  م���ايل  �ل���ش��ت��ق��ر�ر يف  �لف��ري��ق��ي��ة لح���الل  �لبعثة 
عن  �شدر  �ل��ذي  �لخ�شر  �ل�شوء  بعد   ،6300 عددهم 
�عتبار� من  �لوحد�ت  لن�شر هذه  �ل��دويل  �لم��ن  جمل�س 

�لول من متوز يوليو. و�شت�شم هذه �لقوة �لتي �شيقودها 
12 �لفا و600  �جلرن�ل �لرو�ندي جان بو�شكو ك��ازور� 
رجل من ع�شكريني و�شرطيني بحلول نهاية كانون �لول 
�لم��ن يف مايل وخ�شو�شا يف  �شمان  ومهمتها  دي�شمرب، 
و�نتهزت  �ل��ب��الد.  ثلثي  ي�شكل  �ل���ذي  �ل�شا�شع  �ل�����ش��م��ال 
جمموعات جهادية و�جر�مية مرتبطة بتنظيم �لقاعدة 
مار�س  �آذ�ر   22 يف  ب��ام��اك��و  يف  ع�شكري  �ن��ق��الب  فر�شة 
2012 لت�شيطر على هذه �ملنطقة ومدنها �لكربى غاو 
فيها  �رتكبت  وق��د  �لتالية.  �ل�شهر  يف  وك��ي��د�ل  ومتبكتو 
مع  جزئيا  �جلماعات  ه��ذه  ط��رد  ومت  ع��دي��دة.  �نتهاكات 

تدخل للجي�س �لفرن�شي بد�أ يف 11 يناير .

•• ابوجا-وكاالت:

�رجت�������ف م��������ز�رع �مل���ا����ش���ي���ة �حل����اج 
��شتح�شر  ع��ن��دم��ا  �إي����رو  ب���الر�ب���ي 
قبل هروبه  و�ج��ه��ه  �ل��ذي  �خلطر 
ب����ورن����و  ق����ري����ت����ه يف ولي���������ة  م������ن 

�لنيجرية.
وقال �إيرو )63 عاما(: �أمر خطر 
�لتعر�س للقطعان.  للغاية م�شاألة 
�أمو�ل  �أ�شتطيع حتمل دفع  فاأنا ل 
تطلبها  و�ل��ت��ي  �حلماية  �أج���ل  م��ن 
بوكو حر�م من �جل حر��شة قطيع 

�ملا�شية .
وق���ب���ل ع����دة �أ����ش���اب���ي���ع ���ش��ع��ى �إي����رو 
باوت�شي  بلدة  له يف  م��اأوى  لإتخاذ 
�لتي تبعد 200 كيلو مرت جنوب 
غرب بورنو، وهي �إحدى �لوليات 
�لبالد  ���ش��م��ال  �ل���و�ق���ع���ة  �ل���ث���الث 
�لطو�رئ  حالة  �حلكومة  و�أعلنت 
بها يف 14 �آيار )مايو( �ملا�شي رد� 

�لع�شكرية  �مل��ه��ام  ق��وة  ومنذ جن��اح 
بوكو  ط��ردج��م��اع��ة  �مل�����ش��رتك��ةف��ى 
حيث  �مل��������دن  خ��������ارج  �إىل  ح��������ر�م 
�ملناطق  �ىل  �للجوء  �ىل  ��شطرو� 
�جلبلية و�لغابات، �شنت بوكو حر�م 
�لتجارية  �مل��ح��ال  ع��ل��ى  �ع���ت���د�ء�ت 
وقطعان  و�مل��ح��ا���ش��ي��ل  و�ل���ب���ي���وت 

�ملا�شية يف �ملناطق �لريفية.
ومن �ملتوقع �ن يزد�د �لو�شع �شوء� 
�ملز�رعني و�شيادي  �آلف  مع �شعي 
�إما  لالحتماء  و�ل��رع��اة،  �ل�شماك 
�أو  �أخ���رى م��ن نيجريا  �أج����ز�ء  يف 
�أو  ت�����ش��اد  �أو  �مل���ج���اورة  �ل��ن��ي��ج��ر  يف 

�لكامرون.
و�كت�شبت بوكو حر�م - �لتي تعني 
من  وت�شعى  حر�م  �لغربي  �لتعليم 
�لإ�شالمية  �ل�شريعة  تطبيق  �جل 
لتز�يد  ن��ظ��ر�  ق���وة   - ن��ي��ج��ري��ا  يف 
حالة �ل�شتياء يف نيجريا خا�شة 

بني �لأقليات و�لفقر�ء يف �لريف.

حر�م  ب��وك��و  جماعة  هجمات  على 
�لإ���ش��الم��ي��ة �مل��ت�����ش��ددة. ل��ك��ن حتى 
ما�شيته  وقطيع  �إي��رو  يعد  ل  هنا، 

مباأمن متاما.
�لبقاء  علينا  يتعني  �مل���ز�رع:  وق��ال 
غامرت  ف��اإذ�  �لبلدة.  من  قريبني 

ناحية  م��ن  عليهم  �لق�شاء  ت��ري��د 
للكثرين  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أخ���������رى. 
ت��وق��ف��ت �حل���ي���اة �ل���ع���ادي���ة. وق���ال 
وحملل  نا�شط  وه��و  ���ش��اين،  �شينو 
يف جمال �حلقوق �ملدنية يف �أبوجا 
�لقت�شاد  �ل��ط��و�رئ  حالة  �أ�شابت 
بال�شلل.  �لأن�����ش��ط��ة  م���ن  وغ�����ره 
و�أ�شبح �ملز�رعون و�لرعاة و�شيادو 
�ل�شماك غر قادرين على �لعمل 
��شتهد�فهم.  م��ن  �خل���وف  ب�شبب 
وق���ري���ب���ا ���ش��ي��ك��ون ه���ن���اك ع��ج��ز يف 
�ملعرو�س من �ملحا�شيل و�لأ�شماك 
و�للحوم . وتعد هذه �ملنطقة هامة 
ل�شكان  �ل��غ��ذ�ئ��ي  ل��الأم��ن  بالن�شبة 
نيجريا �لو�قعة يف غرب �أفريقيا 
و�ل����ذي����ن ي��ب��ل��غ ت���ع���د�ده���م 163 
�ملز�رعون يف  مليون ن�شمة. وي��زرع 
�لأ�شا�شية،  �لأغ��ذي��ة  �لبالد  �شمال 
)�ل�شرغوم(  �لرفيعة  �لذرة  نبات 

و�لقمح.

يهاجمونك  فاإنهم  �أبعد،  بالذهاب 
وي�شرقون حيو�ناتك .

ويعد �إيرو و�حد� من بني ماليني 
رحى،  �شقي  بني  �أنف�شهم  يجدون 
�مل��ت��ط��رف��ني �ل��دي��ن��ي��ني م��ن ناحية 
ع�شكرية  م�����ش��رتك��ة  م���ه���ام  وق�����وة 

بوكو حرام تن�صر اخلوف بني �صكان نيجرييا

باملنا�سبة

م�صر.. واليوم املوعود..؟
•• الفجر :

دون  �مل�شري  �ل�شعب  حددها  �لتي  �ل�شفر  �شاعة  حانت 
و�شاية، و�شُتحب�س �لأنفا�س يف �نتظار نتيجة هذ� �ليوم 
م�شر  ل�شالح  م�شبقا  حم�شومة  نتيجة  وه��ي  �مل��وع��ود، 
�لتي وحدها تدفع ثمن ما يلحقها من �أذى جّر�ء �شيا�شة 
رع��ن��اء مت��ار���ش��ه��ا ج��م��اع��ة ت��دع��ي ح��م��ل ب��ط��اق��ة هويتها، 

وتت�شّمى زعاماتها باأ�شمائها.
لقد كان ل بّد من هذ� �ليوم للذين عرفو� م�شر وخربو� 
���ش��ع��ب��ه��ا وث�����ر�ء خم��زون��ه��ا �حل�شاري  م��ع��دن��ه��ا وط��ي��ن��ة 
�لإخو�ن  ��شتفرد  فقد  و�ل�شيا�شي.  و�ل��ث��ق��ايف  و�ل��ف��ك��ري 
بال�شاأن �لعام ليتحول �مل�شهد �إىل حالة من �ل�شتقطاب 
ق�ّشم �مل�شريني �إىل ن�شفني، بل وحتّول هذ� �ل�شتقطاب 
من  نا�شلت  �لتي  �لوطنية  �لوحدة  يهدد  ب��ات  �شرخ  �إىل 
�أجلها �أجيال من �لوطنيني، ور�ّشخ �أ�ش�شها �آلف �ل�شهد�ء 

يف معارك �لعّزة و�ل�ّشرف.
�ل��ت��ي ت�شم  �لح��ت��ك��اري��ة و�لق�����ش��ائ��ّي��ة  �لعقلية  وج����ر�ء  
�ملو�طنة،  �إىل �شرب قيم  �لإخ��و�ن  فكرها، �شعت جماعة 
�لتي  و�لت�شامن  و�لت�شامح  �لتعاي�س  مقومات  ون�شف 
تطبع �ملجتمع �مل�شري، و�شارعت �إىل �إجها�س ما يطمح 
�لختالف  حل��ق  موؤ�ش�شاتي  تكري�س  م��ن  �مل�شريون  ل��ه 
و�حرت�م �حلريات، فا�شحني �ملجال رحبا لثقافة �لكر�هية 
تت�شّمنه من  بكل ما  و�ل�ّشحل  بل و�لجتثاث  و�لإق�شاء 

�إثارة لالأحقاد �ل�شيا�شية و�لجتماعية و�لثقافية.
�شنة و�حدة فقط من حكم �ملر�شد كانت كافية ليكت�شف 
�آمالهم  بكل  ،ع�شفت  م��ّرة  جتربة  �أم��ام  �أنهم  �مل�شريون 
و�أحالمهم، ل بل �أ�شبحت تدفع �لكيان �مل�شري برّمته، 
جمتمعا ودولة، �إىل �أزمة قاتلة ومدّمرة عنو�نها �لأبرز 

�لفتنة و�لحرت�ب �لأهلي.
�خلطرة  و�لأح��د�ث  �ملعي�شية،  �مل�شريني  �أو�شاع  وبّينت 
�لتي مرت بها م�شر خالل �لفرتة �لأخ��رة، �أّن جماعة 
�لإخ��و�ن �عجز ما تكون على ترجمة تطلعات �مل�شريني 
�إلقائه،  يف  تفننو�  �ل��ذي  �لكالم  و�ن مع�شول  �أفعال،  �إىل 
و�شيل �لوعود �لتي �نربو� يف �إطالقها لي�شت �شوى �ل�شّم 
�لّزعاف، و�لقحط �ل�شيا�شي �لذي �شياأتي على �لأخ�شر 
ويعاود  �مل��ب��ادرة،  �لكنانة  �شعب  ي�شتعد  مل  �إذ�  و�لياب�س 
ز�ده���ا حكم  �لتي  �لأو���ش��اع  ت�شحيح  �ج��ل  م��ن  م�شرته 

�لإخو�ن تعّفنا و�شوء�.
�ل�شلمّية، حركة ��شتبطنت  هذ� هو منطلق حركة متّرد 
ورمبا ��شتح�شرت مقولة �شاعرها �خلالد �حمد �شوقي 
وهو يقول خمطئ من ظّن يوما �أّن للّثعلب دينا ، و�شبابها 
وثقافية  �جتماعية  مظاهر  تف�ّشي  م���ر�رة،  بكل  يتابع، 
غريبة عن �ملجتمع �مل�شري ميعن جّتار �ل�ّشنطة �لدينّية 
يف تكري�شها وتعميمها رغم تعار�شها �ملف�شوح مع تقاليد 

وطباع �مل�شريني �لتاريخية.
تو�جه  وه��ي  �خل��ط��ورة  بالغ  �ل��ي��وم يف مفرتق  �إن م�شر 
م�شر� ن��ع��رتف �ن��ه ق��ري��ب م��ن �مل��ج��ه��ول، وق��د يقرتب 
وملة �إذ� ما ��شتمّرت رد�ءة �لإخو�ن يف �إد�رة  فعال من �ل�شّ
�شوؤونها، و�خلوف هو �أن تخرج م�شر من هذه �ملو�جهة 
�أتباع  �أ���ش��ّر  م��ا  �إذ�  خا�شة  ت��وّت��ر�  و�أك���ر  �نق�شاما  �أك���ر 
�ملر�شد وحو�رييه على عدم �إدر�ك �نه ل فائدة ُترجى من 

ائع. �لإ�شر�ر على لعب دور �لبطولة يف �لوقت �ل�شّ
يونيو، هو  �لثالثني من  �ليوم  �أّن هذ�  نعتقد،  لكل هذ� 
�لعبور  يوم  �أّي��ام م�شر، وقد يكون بطول وحجم  �أط��ول 
�ألقاه  �ل���ذي  �خل��ط��اب  ف�شل  وق��د  �أك��ت��وب��ر،  م��ن  �ل�شاد�س 
ذ�ك  �لرئا�شة،  توليه  على  �شنة  م��رور  مبنا�شبة  مر�شي 
�مل�شريني،  ط��م��اأن��ة  ف�شل يف  و�مل��م��ّل،  �ل��ط��وي��ل  �خل��ط��اب 
ولي�شت  �مل�شكل  �لرئا�شة هي جزء من  موؤ�ّش�شة  �أّن  و�أك��د 
ج��زء� من �حل��ل، فقد �شاهم بخطابه �لأخ��ر يف توتر 
�شرعية  منح حركة مت��رد  مّم��ا  تاأّزمها  ومزيد  �لأو���ش��اع 
�كرب يف �ملطالبة برحيله، ودعوتها �إىل تنظيم �نتخابات 

رئا�شّية مبّكرة.
ل��ق��د ف�����ش��ل م��ر���ش��ي، وم���ن ور�ئ�����ه ج��م��اع��ة �لإخ�������و�ن، يف 
�لأور�ق من جديد  ذ�ك �خلطاب خلط  حماولتهم عرب 
مفعولها  و�نتهى  تاآكلت  ق��د  �شرعّية  �إىل  وبا�شتنادهم 
�أمام هذ� �لرف�س �ل�شعبي �ل�شاحق، �إذ ل �شرعّية حلاكم 
�ل�شندوق  �أور�ق  وت�شقط  �لّتو�فقّية،  �ل�شرعّية  غياب  يف 
�لنتخابي �إذ� ما �شحب �أ�شحاب �ل�شيادة �حلقيقية ومن 
فيها،  ثقتهم  �مل�����ش��ري،  �ل�شعب  �أي  �مل�����ش��روع��ّي��ة،  مي��ل��ك 

ف�شيادة �ل�شعب هي �لأعلى، و�إر�دة �ل�شعب فوق كّل �إر�دة، 
�أن ي��ك��ون دي��غ��ول م�شر رغم  ول��ك��ن م��ر���ش��ي ع��ج��ز ع��ل��ى 
�لأ�شبق  �لفرن�شي  �لرئي�س  �شرعية  بني  �ل�شا�شع  �لفارق 

�شارل ديغول و�شرعية مر�شي.
�لنازية،  م��ن  فرن�شا  حت��ري��ر  بطل  دي��غ��ول،  �نحنى  فقد 
�أمام �إر�دة �شعبه و�ختار �أن يرتّجل، يف حني ي�شّر مر�شي 
عن  رغما  �مل�شريني  قلوب  ف��وق  �لبقاء  على  وجماعته، 

�نف �إر�دتهم.
�أرعب  �لذي  �مل�شري هذ�، هو  �لإجماع  �شبه  �أّن  ول �شك 
�إىل �لحتكام ل�شندوق  �لعودة  �لإخو�ن ودفعهم لرف�س 
رمزّية  دللت  م��ن  �أّن  م�شبقا  ت���اأك���دو�  ل��ق��د  �لق�����رت�ع. 
�لثالثني من يونيو، هو �أّن �لإخو�ن �شيت�شاقطون كاأور�ق 
ولأنهم  �ل�شعوب  �إر�د�ت  �شد  ي�شرون  لأن��ه��م  �خل��ري��ف 
يف  �إّل  ينجحو�  ومل  وحّرفوها،  �مل�شريني  �آم��ال  �شادرو� 
�أغلب  ك��ّف عفريت، فحتى  على  بحجم م�شر  بلد  و�شع 

�لذين �شّوتو� لفائدته غر ر��شني عن �آد�ئهم �ليوم. 
ول��ع��ل ه��ذ� �ل��ع��ام��ل �لأخ����ر، ورغ���م �إق���ر�رن���ا ب���اأّن جميع 
�ليوم،  �ل�شعبي  �لتحّرك  خلفّية  على  و�ردة  �لحتمالت 
�أه��ل��ّي��ة طائفّية  ح���رب  �إىل  ي����وؤول  ل��ن  �لأم����ر  �أّن  ي��وؤك��د 
�أقلّية  �لإخ���و�ن  �أّن  جلّيا  ب��ات  لأّن���ه  �لبع�س،  يتوّقع  كما 
�لذي  للعنف،  جلوءهم  و�ن  �ل�شعب،  �إر�دة  �شتحا�شرها 
�أم�س �لأول يف �لإ�شكندرية وغرها من  قامو� بربوفته 
و�ن  ق��ّوة،  عنو�ن  ولي�س  دليل �شعف  هو  �مل�شرية،  �مل��دن 
�ل�ّشحر فد �نقلب على �ل�ّشاحر، و�أّيام حكم �ملر�شد باتت 

معدودة .
�إّن �لعنف �لذي مار�شه �لإخ��و�ن �شّد �شعبهم، ويلوحون 
�ملدّوي  �ل�شقوط  لتاأجيل  يائ�شة  حم��اول��ة  يف  �ل��ي��وم  ب��ه 
جميع  ع��ل��ى  و�شيطرتهم  �غت�شابهم  ون��ه��اي��ة  حلكمهم 
�إمّنا  ودنيئة،  مريبة  بو�شائل  �مل�شرية  �ل��دول��ة  مفا�شل 
مو�جهة  من  �لكبر  وفزعهم  وذعرهم  �رتباكهم  يف�ّشر 
وقت  �مل�����ش��ري��ني، يف  �إ����ش���د�ل  يتمّثل يف  م�شر حم��ت��وم  
ت��اري��خ م�شر  م��ن  ع��ل��ى حقبة مظلمة  �ل�����ش��ّت��ار  ق��ي��ا���ش��ي، 

�حلديث، ومنع �نهيار كامل و�شامل ملوؤ�ش�شات دولتهم.
�أن  جاهد�  ح��اول  عنها  غريبا  كيانا  تلفظ  �ليوم  فم�شر 
به  م��ّرت  ما  �أّن  و�لعامل  وتعلن لّمتها   ، يحتكر متثيلها 
تنويرية  ح�شانة  من  ميلكون  �أبناءها  و�ن  عابرة،  حالة 
�لهدر  م�شل�شل  وق��ف  على  ق��ادري��ن  جتعلهم  وعقالنية 
معاول  �عملو�  من  بر�ثن  من  بلدهم  و�إنقاذ  و�خل�شائر 
�لعربية  لعالقاتها  و�أ���ش��اءو�  �لوطنية  وحدتها  يف  �لهدم 

و�شكلو� تهديد� لدورها �حل�شاري و�لإقليمي و�لدويل.
م�شر  ح���دود  ونتائجه  ر�شائله  ت��ت��ج��اوز  �ل��ي��وم،  ه��ذ�  �إّن 
مفرد�تها،  يف  غمو�س  ول  ُلب�س  ل  ر�شالة  �جل��غ��ر�ف��ّي��ة، 
�ل�ّشنطة  جت��ار  بخطاب  �ن��خ��دع��و�  للذين  ت��ق��ول  ر�شالة 
�أبو�بهم  �ل����دويل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  ي��ط��رق  ، و�ل���ذي���ن  �ل��دي��ن��ي��ة 
�ل�شيا�شية  مناعتهم  و�شرب  ح�شونهم  �خرت�ق  ويحاول 
و�لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية، �إّنهم �أمام ظاهرة 
ف��ّت��اك��ة ووب���اء م��دّم��ر ، ظ��اه��رة ت��ب��د�أ  ب��اإذك��اء ن��ار �لفنت 
�أف��ر�د �ملجتمع �لو�حد،  وتنتهي  وزرع بذور �لتنافر بني 
فنائها  ب��ذرة  حتمل  ظاهرة  ولكنها  �ل��ّدم��اء،  با�شتحالل 
�نت�شار  يف د�خلها ودو�ع��ي �ندثارها، ظاهرة تزول مبنع 

�أ�شبابها قبل �أن ت�شتفحل �أو �إز�لتها.
�شحيح، �إّن ما �أبد�ه �لإخو�ن من �شلف ونّية يف �لنتقام 
قد يجعل من �لّدم مد�د� لكتابة تاريخ هذ� �ليوم �ملوعود، 
بطت يف �ليومني �لأخرين  ول �شك �أن �لأ�شلحة �لتي �شُ
�أعلنه  ما  �إىل  �إ�شافة  ه��ذ�،  �جلنوين  م�شعاهم  توؤكد  قد 
باملياه  مر�شى  �لرئي�س  ي��ر���ّس  م��ن  �أن  م��ن  قادتهم  �ح��د 
، ولكن �لرهان �لأك��رب يبقى على �لنزوع  �شرن�شه بالدم 
�إىل  ي�شعون  وهم  �مل�شريني  ي�شكن عموم  �ل��ذي  �ل�شلمي 
�إنهاء حكم �ملر�شد و�لإخ��و�ن، وعلى وعيهم بان �لإخو�ن 
يحفرون  �إمن��ا  �مل�شريني  دم  ��ش������تباحة  �إىل  �شعو�  ما  �إذ� 
قبورهم باأيديهم وي�شدرون حكم �لتاريخ �لقا�شي عليهم 
هّوة  �إىل  و�إمن����ا  ف��ق��ط،  للتهلكة  ل  ب��اأن��ف�����ش��ه��م،  وي��ل��ق��ون 

�لندثار. 
ن��ع��م، ���ش��ي��ك��ون ي��وم��ا ط��وي��ال ه���ذ� �ل���ي���وم.. ول��ك��ن��ن��ا على 
م�شر  فيه  �شت�شتعيد  �ل���ذي  �مل��وع��ود  �ل��ي��وم  ب��اأن��ه  قناعة 
وت�شتعيد  وم�شتقبلها،  وح��ا���ش��ره��ا  ون�����ش��ارت��ه��ا  روح��ه��ا 
دوره��ا كحا�شنة وج��د�ر �شّد لّمتها �شد كل �لطامعني 

و�ملتاآمرين عليها يف �لد�خل و�خلارج.
فاربطو� �لأحزمة.. �إّن م�شر ُتقلع باجتاه �مل�شتقبل...

اآفاق قامتة باأفغان�ستان رغم فتح مكتب للحركة يف الدوحة

جرنال بريطاين: املفاو�صات مع طالبان تاأخرت 10 �صنوات
•• كابول-ا.ف.ب:

�ل��رغ��م م��ن �لآم�����ال �ل��ت��ي �ث���اره���ا ف��ت��ح مكتب لطالبان  ع��ل��ى 
من  كل  بها  تقوم  �لتي  �ملنفردة  �لتحركات  تنذر  �ل��دوح��ة،  يف 
عام  قبل  قامتة  ب��اآف��اق  �لف��غ��ان  و�ملتمردون  وك��اب��ول  و��شنطن 
من  �لطل�شي  �شمال  حلف  ق��و�ت  �ن�شحاب  م��ن  �ل��ع��ام  ون�شف 

�فغان�شتان.
وجرت �لوقائع يف �لثامن ع�شر من حزير�ن يونيو يف �لعا�شمة 
و�شط  �لقطرية. فقد فتح حو�ىل ع�شرة من عنا�شر طالبان 
مر��شم ر�شمية مكتبا �شيا�شيا يفرت�س �ن ي�شجع على ت�شوية 
�ىل  �ق��رب  و��شبح  عاما   12 من  �ك��ر  م�شتمر  لنز�ع  �شلمية 

�مل�شتنقع.
لمارة  �لبي�س  �لعلم  �ملتمردون  رف��ع  �لعامل  كامر�ت  و�م��ام 
�ف��غ��ان�����ش��ت��ان �ل���ش��الم��ي��ة ����ش��م ح��ك��وم��ت��ه��م ق��ب��ل ط���رده���م من 
ل  جن��اح��ا  �لعملية  ب���دت  �لع����الم،  ويف   .2001 يف  �ل�شلطة 
بينما  �شفارة  فتحت  طالبان  ب��ان  �لنطباع  وطغى  فيه  ج��د�ل 

�م��ا على �لر���س، فلم يتغر   . �شار  نباأ  حتدثت و��شنطن عن 
�لو�شع �ذ ��شتمر �لنز�ع �لذي ي�شمم يوميا حياة ثالثني مليون 
�فغاين وير�شم لهم م�شتقبال غام�شا. وقال وحيد وجد� وزير 
�خلارجية يف عهد حكم طالبان )1996-2001( يف �لبد�ية 
ك��ان ه��ن��اك �م��ل باننا ق��د ن�شل �ىل ���ش��ىء م��ا . و����ش��اف لكن 
�لتطور�ت �لخرة حولت هذ� �لمل �ىل خيبة �مل ، م�شر� 
�لق�شر  �لثالثاء على  �شنه مقاتلو طالبان  �لذي  �لهجوم  �ىل 
�يه(  �آي  �ملركزية )�شي  �ل�شتخبار�ت  وكالة  �لرئا�شي ومكاتب 
جامعة  يف  �لباحث  و��شار  �فغان.  حر��س  ثالثة  بحياة  و�ودى 
�ن ط��ال��ب��ان مل  �ل�����ش��ورب��ون جيل درون�����ش��ورو  بانتيون  ب��اري�����س 
تتعهد يوما بوقف �لقتال ، مت�شائال وملاذ� يقطعون هذ� �لوعد 
�لآن؟ . و��شاف طاملا لي�س هناك وقف لطالق �لنار، �ذ� �وقفت 

�لقتال و�لآخر مل يفعل ذلك، ف�شتخ�شر على �لر�س حتما .
ويرى عدد كبر من �ملر�قبني �ن �لوقت يف م�شلحة �ملتمردين 
�لتحالف  ع��ام��ا   12 ح���و�ىل  بدمائهم خ��الل  ق��اوم��و�  �ل��ذي��ن 
�لدويل بقيادة �لمركيني، �ذ �ن �عد�ءهم �لغربيني ي�شتعدون 

مما  �لف��غ��ان��ي��ة  �ل�شلطة  �شعف  ع��ل��ى  ي��ع��ول��ون  وه���م  للرحيل 
�ن  بت�شاوؤم  �م���ان  �هلل  �م��ر  وق���ال  �ف�شل.  و���ش��ع  يف  �شيجعلهم 
�شيكون  وجن��اح��ه��ا  ج���اءت  �شاعتها  ب��ان  قناعة  ت���زد�د  ط��ال��ب��ان 
متنا�شبا طرد� مع �لن�شحاب �لمركي، وقد تكون حمقة يف 
�لرئا�شية  �لنتخابات  حتى  �مل��ع��ارك  تتكثف  �ن  وتوقع   . ذل��ك 
�ملقررة يف ني�شان �بريل 2014. و�كد وحيد وجد� �ن �لوقت 
و��شاف  �لم��رك��ي��ني.  �ي  ط��ال��ب��ان،  �ع���د�ء  يخدم م�شلحة  ل 
�ىل  يحتاجون  �ل��ذي��ن  ه��م  �لم��رك��ي��ني  �ن  تعترب  طالبان  �ن 

�لتفاو�س ولي�س �حلركة .
وما  �ملتمردين  على  �لق�شاء  �خفقت يف  �لتي  و��شنطن  وتاأمل 
�فغان�شتان يف حرب  �ل��ف جندي يف  ز�ل��ت تن�شر ح��و�ىل �شتني 
تزد�د كلفتها ول تلقى �شعبية لدى �لر�أي �لعام �لمركي، يف 
�لتو�شل �ىل حل �شيا�شي على �لرغم من �ن ذلك قد يغ�شب 
حليفها �ل�شيا�شي. وقال دورون�شورو �ن �لعالقات بني �لرئي�س 
�ن �لمركيني يحتاجون  �شيئة �ىل درجة  و�لغربيني  ك��رز�ي 

�ىل �لتفاو�س مع حماورين �آخرين .

باجلي�س  �ل�شابق  �للو�ء  ر�أى  جانبه، 
�ل�شرت�تيجي،  و�خل���ب���ر  �مل�����ش��ري 
�جلي�س  م��وق��ف  �أن  م�����ش��ل��م،  ط��ل��ع��ت 
�لرئي�س  و�أد�ء  �لعنف  درج��ة  حت��دده 

جتاه هذ� �لعنف.
وق��ال م�شلم: �جلي�س يف حال حدث 
لل�شيطرة  �ل�شارع  �إىل  �شينزل  عنف 
�لعنف  �ت�����ش��ع  �إذ�  �أم���ا  �مل��وق��ف،  ع��ل��ى 
�شي�شغط  �ل�شيطرة  خ���ارج  و�أ���ش��ب��ح 
�ل�شتجابة  �أج���ل  م��ن  �لرئي�س  على 
�نتخابات  و�إج�����ر�ء  �ل�����ش��ارع  مل��ط��ال��ب 
ي�شتجب  مل  و�إذ�  م��ب��ك��رة،  رئ��ا���ش��ي��ة 
�خلطوة  هناك  تكون  فقد  �لرئي�س، 
�لإم�شاك  وه����ي  ذل����ك  م���ن  �لأب����ع����د 

بزمام �ل�شلطة من جانب �جلي�س .
غر  �جلي�س  �أن  على  م�شلم  و���ش��دد 
طامع يف �ل�شلطة ول يريد �أن يعيد 
�إد�رة  توىل  عندما  �ملا�شية  �لتجربة 
�مل��رح��ل��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة يف م�����ش��ر بعد 
�إذ� كانت هناك  2011، ولكن  ثورة 
خم���اط���ر ت��ن��ب��ئ ب�����ش��ق��وط �ل����دول����ة، 

�ل��ت��دخ��ل حتميا .  ���ش��ي��ك��ون  ف��وق��ت��ه��ا 
وت��ب��ق��ى ه���ذه �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات لدور 
مرتبطة  �خل�������رب�ء،  وف����ق  �جل��ي�����س 
ب���ح���دوث ع��ن��ف م���ن ع���دم���ه يف 30 
و�أد�ء  �ل��ع��ن��ف  ي��ون��ي��و، ودرج�����ة ه���ذ� 
ول��ك��ن يف هذه  ذل���ك،  �لرئي�س جت��اه 
�جلي�س  موقف  يف�شر  �لكل  �للحظة 

وت�شريحاته وفقا مل�شلحته.
وجهو�  مر�شي  للرئي�س  ف��امل��وؤي��دون 
�لعدوية  ر�بعة  ميد�ن  من  بالأم�س 
ميد�ن  ب���ال���ق���اه���رة  ن�����ش��ر  مب���دي���ن���ة 
موؤيدي �لرئي�س مر�شي ر�شالة �شكر 
�ل�شي�شي �لقائد  للفريق عبد �لفتاح 
لت�شريحاته  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعام 
�لتي قال فيها �أنه �شيقف �إىل جانب 
 – �ملعار�شون  وج��ه  فيما  �ل�شرعية، 
من  لل�شي�شي  تاأييد  – ر�شالة  �أي�شا 
م��ي��د�ن معار�شي  �ل��ت��ح��ري��ر  م��ي��د�ن 
�لتي  لت�شريحاته  مر�شي   �لرئي�س 
�إىل جانب  �أك��د فيها وق��وف �جلي�س 

�لإر�دة �ل�شعبية.

برملانية ورئا�شية . وقال: �إذ� �ت�شعت 
�لقتلي  م��ئ��ات  و�شقط  �لعنف  د�ئ���رة 
�شتتطور حينها مطالب  و�ل�شحايا، 
�ل�شارع، ولن يكون جمديا �لنتخابات 
�لرئا�شية �ملبكرة . ويرى معار�شون 
�لأربعاء  م�شاء  خطابه  �أن  للرئي�س 
�ملا�شي �لذي وجهه لل�شعب �مل�شري، 
�ل�شيناريو  ه���ذ�  م��ن  ت��خ��وف��ا  ع��ك�����س 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  �أن����ه  ب��ت��اأك��ي��ده ع��ل��ى 
للقو�ت �مل�شلحة ، يف ح�شور �لفريق 
�لدفاع  وزي��ر  �ل�شي�شي،  �لفتاح  عبد 
مبا  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لعام  و�لقائد 
يعني �أن �أي حتركات �جلي�س �شتكون 
�أن عدم  �إىل  �أ���ش��ارو�  بقر�ر منه، كما 
دخول  عند  �أحد  �ل�شي�شي  م�شافحة 
خالل  م��ن��ه��ا  خ����روج����ه  �أو  �ل���ق���اع���ة 
عدم  ع��ن  يك�شف  �ل��رئ��ي�����س،  خ��ط��اب 
�لرئا�شة..  موؤ�ش�شة  �أد�ء  على  ر�شاه 
�أع��ت��رب م���وؤي���دوه ح�شور  �مل��ق��اب��ل  يف 
�ل�شي�شي للخطاب دليال على وقوفه 
�إىل جانبه و�نحيازه ل� �ل�شرعية. من 

خا�شة  ت�شريحات  يف  �ل��ي��زل  وق���ال 
ملر��شل وكالة �لأنا�شول: هذ� �ملوقف 
جانب  �إىل  �جلي�س  �نحياز  يعني  ل 
�ل��ن��ظ��ام، ب��ل يعني �ن��ح��ي��ازه ل���الإر�دة 

�ل�شعبية .
و�أو�شح روؤيته قائال: يف حال �ت�شاع 
���ش��ي��ت��دخ��ل �جلي�س  �ل���ع���ن���ف،  د�ئ������رة 
�لدولة  موؤ�ش�شات  وحماية  للتاأمني 
و�إع�����ادة �لن�����ش��ب��اط ل��ل�����ش��ارع، وهذ� 
يتدخل  لن  لكنه  �لأ�شيل،  دوره  هو 

جمدد� يف �أمور �ل�شيا�شة .
و�أ�شاف م�شتدركا: لكن يبقى �لأمر 
�شغط  ب��درج��ة  م��ره��ون��ا  �لنهاية  يف 
�ل�شغط  يف  و����ش��ت��م��ر�ري��ت��ه  �ل�����ش��ارع 
)ع��ل��ى �ل��رئ��ي�����س( ل��درج��ة مي��ك��ن �أن 
تتطور �إىل �لع�شيان �ملدين من �أجل 
�حلالة،  ه��ذه  ففي  مطالبه،  حتقيق 

قد يتطور موقف �جلي�س .
�ملعار�س  �ل�������ش���ارع  ي��ط��ال��ب  وب��ي��ن��م��ا 
رئا�شية  بانتخابات  مر�شي  للرئي�س 
م��ب��ك��رة، وي��ر�ه��ن ع��ل��ى �جل��ي�����س من 
�أج������ل حت��ق��ي��ق ه�����ذ� �مل���ط���ل���ب، ذهب 
�ل���ل���و�ء �ل�����ش��اب��ق حم��م��د ع��ل��ي بالل 
�مل�������ش���ري���ة يف حرب  �ل����ق����و�ت  ق���ائ���د 
�خلليج �لثانية لتحرير �لكويت من 
�لحتالل �لعر�قي عام 1991، �إىل 

�أبعد من ذلك.
ملر��شل  خا�شة  ت�شريحات  يف  وق��ال 
�لكره  و���ش��ع  �ل�شي�شي  �لأن���ا����ش���ول: 
�لقوى  ب��دع��وت��ه  �ل��رئ��ي�����س  ملعب  يف 
�ملا�شي،  �لأح���د  للتو�فق  �ل�شيا�شية 
بها  يقوم  �أن  ينبغي  مهمة  ه��ذه  لأن 
يقم  مل  �أن����ه  وح��ي��ث  �أول،  �ل��رئ��ي�����س 
حال  يف  �جل��ي�����س  دور  ف�����اإن  ب���ذل���ك، 
�ت�����ش��اع د�ئ���رة �لعنف غ��د� ق��د ي�شل 
�إىل مدى بعيد . وتوقع بالل يف حال 
مي�شك  �أن  �لأمنية  �لأو���ش��اع  تدهور 
يعني  فيما  �لأم����ور،  ب��زم��ام  �جلي�س 
حدوث �نقالب ع�شكري ، و�شيرتتب 
نقطة  تبد�أ م�شر من  �أن  ذل��ك  على 
�ل�شفر مره �أخرى، بال�شتفتاء على 
�نتخابات  و�إج�������ر�ء  ج��دي��د  د���ش��ت��ور 

•• القاهرة-وكاالت:

م���ع �ن���ت���ه���اء م��ه��ل��ة �لأ����ش���ب���وع �لتي 
منحها �لفريق عبد �لفتاح �ل�شي�شي 
�لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة للقوى 
�ل�شيا�شية من �أجل �لتو�فق �لوطني 
قبل تظاهر�ت 30 يونيو �لتي دعت 
�ملعار�شة مبنا�شبة مرور  �لقوى  لها 
من  مر�شي  �لرئي�س  حكم  على  ع��ام 
�لثقة منه، يرى خرب�ء  �أج��ل �شحب 
خالل  �جل��ي�����س  دور  �أن  ع�����ش��ك��ري��ون 
�لتاأمني  ب���  �شيبد�أ  �لتظاهر�ت  ه��ذه 
وقد ينتهي �إىل ما هو �أبعد من ذلك، 
وزيادة  �لعنف  د�ئ���رة  �ت�شاع  ح��ال  يف 
ب�شكل  �ملعار�شني  �ملتظاهرين  �أع��د�د 
خطابه  يف  �ل�شي�شي  ووج���ه  ك��ب��ر.  
23 يونيو �جلاري  ي��وم  �ألقاه  �ل��ذي 
�أمام ح�شد من رجال �لقو�ت �مل�شلحة 
�أجل  م��ن  �ل�شيا�شية  ل��ل��ق��وى  دع����وة 
�لتو�فق، وقال �لقو�ت �مل�شلحة تدعو 
حفاظاً  م���ز�ي���د�ت  �أي  دون  �جل��م��ي��ع 
على �ل�شرعية، لإيجاد �شيغة تفاهم 
وم�شاحلة حقيقية حلماية  وتو�فق 
�لوقت  م��ن  ول��دي��ن��ا  و�شعبها  م�شر 
خالله  يتحقق  �أن  ميكن  )�أ���ش��ب��وع( 
�إل من  دع��وة متجردة  �لكثر، وهى 

حب �لوطن وحا�شرة وم�شتقبله .
�أي ط����رف يف  ي�����ش��ت��ج��ب  وب��ي��ن��م��ا مل 
�حلكم �أو �ملعار�شة لهذه �لدعوة على 
خ��ل��ف��ي��ات م��ت��ب��اي��ن��ة، �أ���ش��ب��ح��ت هناك 
�حتمالت حلدوث عنف يف تظاهر�ت 
�ليوم خا�شة �أن كل فريق -  �ملوؤيدون 
 - ل��ه  و�مل��ع��ار���ش��ون  مر�شي  للرئي�س 
ح�شد �أن�شاره يف �مليادين قبل يومني 
�للو�ء  �أن  �إل  �مل��ن��ت��ظ��ر،  �لأح����د  م��ن 
�ملحلل  �ل��ي��زل،  �شيف  �شامح  �ل�شابق 
�لع�شكري ورئي�س مركز �جلمهورية 
و�ملقرب  �ل�شرت�تيجية،   للدر��شات 
يف  �لر�شمية  �لع�شكرية  �لدو�ئر  من 
م�شر يرى �إجمال �أن موقف �جلي�س 
مييل �إىل عدم �لدخول جم��دد� �إىل 

د�ئرة �لعمل �ل�شيا�شي .

خرباء ع�سكريون: القوات امل�سلحة ل ترغب بالدخول جمددا اإىل دائرة العمل ال�سيا�سي

دور اجلي�ص امل�صري بعد 30 يونيو يبداأ بـ»التاأمني« وقد يتطور ح�صب درجة العنف



14 األحد   -  30   يونيو    2013 م    -    العـدد    10831
Sunday    30    June     2013  -  Issue No   10831



15

عربي ودويل
األحد   -  30   يونيو    2013 م    -    العـدد    10831
Sunday    30    June     2013  -  Issue No   10831

كمبوديا حتظر برامح اذاعية قبل االنتخابات 
•• فنومبينه-رويرتز:

حظرت كمبوديا على حمطات �لذ�عة �ملحلية 
�جنبية  �ع��الم  و�شائل  م��ن  م�شمون  �أي  ب��ث 
�ل�شهر  جتري  �لتي  �لعامة  �لنتخابات  قبل 
عن  تقاير  �ي  �ذ�ع���ة  بوقف  و�بلغتها  �ملقبل 

�جانب ي�شطلعون باي دور يف �لنتخابات .
- وهو  ���ش��ن  ه���ون  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  وي�شيطر 
�ل���زع���م���اء ح��ك��م��ا ع��ل��ى م�شتوى  م���ن �ط�����ول 
�ملحلية  �لتلفزيون  حم��ط��ات  على   - �ل��ع��امل 
يفوز  �ن  وينتظر  �ل��ر�دي��و  حمطات  ومعظم 

يف  يتزعمه  �ل���ذي  �ل��ك��م��ب��ودي  �ل�شعب  ح��زب 
�لنتخابات �لتي جتري يف 28 يوليو متوز.

وق�����ال ر�دي������و ����ش��ي��ا �حل�����رة �ح����د حمطتني 
مت��ول��ه��م��ا �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ي��ب��ث��ان بر�مج 
�ملحطات  خ��الل  من  �خلمر  �ملحلية  باللغة 
�ن  �حلكومة  ل�شيطرة  تخ�شعان  ول  �ملحلية 
�لرقابة على و�شائل �لعالم �شتعرقل �جر�ء 

�نتخابات دميقر�طية.
جميع  �لع�������الم  وز�رة  ط���ال���ب���ت  ب���ي���ان  ويف 
حم��ط��ات �ل���ر�دي���و ب��ت��ب��ن��ي ت��غ��ط��ي��ة حمايدة 
ق��ب��ل �لن��ت��خ��اب��ات و�ل ت��ب��ث ت��ق��اري��ر ع��ن �ي 

�جانب ي�شطلعون بدور يف �لنتخابات. ومل 
�و  �لف��ر�د  �لتعليمات تخ�س  ك��ان  �ذ�  يت�شح 

جمموعات تر�قب �لنتخابات.
وطالب �لبيان �ملحطات �لذ�عية بتعليق بث 
تقارير لو�شائل �عالم �جنبية باللغة �ملحلية. 
وو�شف �ملتحدث با�شم ر�ديو ��شيا �حلر جون 
����ش��رتي��ال �حل��ظ��ر ب���ان���ه  �أك����رب ه��ج��وم على 
ح��ري��ة و���ش��ائ��ل �لع����الم يف ك��م��ب��ودي��ا  وباأنه  
�ختالف  �ي  ل�شكات  و��شحة  ��شرت�تيجية 
�و تنوع يف �لر�ء �لذي مييز �ي جمتمع حر 

ومفتوح. 

•• برلني-وكاالت:

�أك��د �أح��م��د د�ود �أوغ��ل��و وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لرتكي 
ل��الن�����ش��م��ام لالحتاد  ت�����ش��ع��ى  ت����ز�ل  ل  ب����الده  �أن 
فوكو�س  جم���ل���ة  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف  �لأوروب������������ي. 
�لأمل��ان��ي��ة �ل�����ش��ادرة غ��د� �لث��ن��ني، ق��ال �أوغ��ل��و �إن 
�لن�شمام لالحتاد �لأوروبي ل يز�ل ميثل �أولوية 
��شرت�تيجية لرتكيا ، م�شر� �إىل �أنه ل رجعة عن 

عملية �لن�شمام.
وتابع �أوغلو حديثه: ننتظر من �أملانيا كع�شو ر�ئد 

يف �لحتاد �لأوروبي �لدعم يف هذ� �مل�شروع وذلك 
على خلفية عالقاتنا �خلا�شة . وعن �لحتجاجات 
�لأخرة �لتي �جتاحت تركيا ورد فعل �لدولة على 
ذلك، قال �أوغلو �إن هذ� يعد مبثابة عالمة على 
نقد  �أن  و�أ����ش���اف   . ور�ئ����دة  �شحية  دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لوزير �لرتكي عن  به. ود�ف��ع  �حلكومة م�شموح 
�لتعامل  يف  �ل�شرطة  قبل  من  �لعنيف  �لت�شرف 
مع �لحتجاجات وبرر ذلك بحماية �لنظام �لعام 
حتاول  كانت  دو�ئ��ر  ��شتهدفت  �لإج����ر�ء�ت  فهذه 

��شتغالل �ملظاهر�ت �ل�شلمية لأغر��شها .

•• بغداد-ا.ف.ب:

�م�س من  �ملالكي  ن��وري  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ح��ذر 
�لعر�ق  تهدد  �لتي  �لتكفر  وفتاوى  �لطائفية  خطورة 
و�ملنطقة، د�عيا �لعر�قيني للوقوف �شفا و�حدة حلماية 

�لبالد.
�قيمت  �حتفالية مركزية  كلمة خالل  �ملالكي يف  وق��ال 
يف  �لم���ن  ملجل�س  �ل�شابع  �لف�شل  م��ن  �ل��ع��ر�ق  خل���روج 
بغد�د، بح�شور م�شوؤولني بارزين �ن �خطر ما يو�جهنا 
عودة �ل�شحن و�ل�شتقطاب �لطائفي و�لتوتر �ل�شيا�شي 
�ل����ذي ي��ل��ف �مل��ن��ط��ق��ة وي�����ش��رب��ه��ا ب��ع��ا���ش��ف��ة م���ن �لقتل 

و�لفتاوى و�لتكفر و �لتح�شيد من جديد .
�ملنطقة مب��ن��اأى من  دول  �ل��ع��ر�ق ول  يكن  و����ش��اف مل 
�لوقوف �شفا  �ن  �ىل  �لعر�قيني  د�عيا   ، �لعا�شفة  هذه 
و�حد� يف مو�جهة �لعا�شفة لتخفيف �آثارها على بلدنا 
و�لتحري�س  �لقتل  وفتاوى  �لتكفري  �خلطاب  بوجه 
�لتي ت�شدر هنا وهناك يف عملية و��شحة لتمزيق ن�شيج 

•• بكني-وكاالت:

ه��اج��م �أك����ر م���ن م��ائ��ة ���ش��خ�����س م���ن �ل���ذي���ن ت�شفهم 
�ل�شلطات ب� �لإرهابيني عدد� من �شكان �إقليم �شينغيانغ 
ي��وم��ني م��ن هجوم  �ل�����ش��ني، وذل���ك بعد  �شمايل غ��رب��ي 
تقطنه  �ل��ذي  �لإقليم  ه��ذ�  قتيال يف   35 �أوق���ع  مماثل 

غالبية م�شلمة.
وقالت �شحيفة غلوبال تاميز �حلكومية �إن �لإرهابيني 
�ملفرت�شني عاثو� خر�با يف مدينة هوتان حيث هاجمو� 
�أن  دون  من   ، �أ�شلحة  بو��شطة  �لأ�شخا�س  من  �لعديد 
ت�شر �إىل عدد �لقتلى �أو �جلرحى �لذين ر�حو� �شحية 

�لهجوم.
و�أو�شحت �ل�شحيفة نقال عن �شهود عيان �إن �لإرهابيني 
�شكاكني  و��شتخدمو�  ن��اري��ة  در�ج����ات  م��نت  على  ك��ان��و� 
�أن  �إىل  ، م�شرة  لل�شرطة  وهاجمو� مفو�شية  كاأ�شلحة 

�لأو�شاع �لآن عادت حتت �ل�شيطرة .
ونقلت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة �شينخو� وقع هجوم 

جمتمعاتنا وزرع �لفتنة و�لفو�شى فيها وبني �هلها .
�لفتاوى  ع���ل���ى  �ل�������ش���ك���وت  �ن  �ل���������وزر�ء  رئ���ي�������س  و�ك������د 
و�لتحري�س و�لقتل �لطائفي هو �خلطر �لد�هم �لذي 

يهدد �جلميع .
وتابع رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي �ن �ملوقف �لوطني يدعونا 
بلدنا  ت�شعف  �لتي  و�ل�شيا�شات  �لجت��اه��ات  رف�س  �ىل 
ل�شالح هذ� �لطرف �لقليمي �و ذ�ك ، م�شدد� يف �لوقت 
نف�شه على �حلر�س على �قامة �ف�شل و�منت �لعالقات 

مع دول �ملنطقة و�لعامل.
�ل��ع��ر�ق �ىل  و�لق��ت�����ش��ادي يف  �لم��ن��ي  �لو�شع  وتعر�س 
�شوريا،  �ل��د�ئ��ر يف جارته  �ل�شر�ع  ج��ر�ء  ����ش��ر�ر كبرة 

و�لذي �شبب كذلك خالفات �شيا�شية وطائفية.
وت���وج���ه �مل��ال��ك��ي �ىل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني ق��ائ��ال �ي��ه��ا �لخ���وة 
و�لخو�ت �مل�شوؤولون عن بناء �لعر�ق، م�شتقبلنا مرهون 
متحابني  �خ��وة  نعي�س  �ن  �ل  لنا  خيار  ول  بت�شرفاتنا 
متحاربة  وقوميات  وطو�ئف  جماعات  �ىل  نتحول  و�ل 

مت�شارعة .

عنيف بعد ظهر �ليوم �جلمعة على �شارع للم�شاة مبدينة 
هوتان و�شط �لبالد. حتقق �ل�شلطات يف �حلادث .

35 قتيال  �لهجوم بعد يومني من �شقوط  وياأتي هذ� 
يف �أعمال �شغب يف �لإقليم نف�شه، يف �أكرب ح�شيلة �أعمال 
قتيل يف  مائتي  ح��و�ىل  �شقط  2009 حني  منذ  عنف 
��شطر�بات ح�شلت بني �ثنيتي �لهان و�لإيغور يف هذه 
�لبالد  غربي  �شمايل  يف  �لو�قعة  �ل�شحر�وية  �ملنطقة 
ويقدر  �مل�شلمني  �لإي��غ��ور  م��ن  غالبية  تقطنها  و�ل��ت��ي 

عددهم بع�شرة ماليني ن�شمة.
لتلك  �لر�بعة  �لذكرى  �إحياء  قبيل  �لهجوم  ياأتي  كما 
�ل�شطر�بات �لدموية وقبل �أيام من بدء �شهر رم�شان 
�لحتفال  من  �لإي��غ��ور  �ل�شينية  �ل�شلطات  متنع  �ل��ذي 

ب�شعائره.
ت�شتهر  وه��ي  �شينغيانغ  �إقليم  جنوبي  يف  ه��وت��ان  وتقع 
من   46% ف��اإن  �لر�شمية  �لأرق���ام  وبح�شب  باملناجم. 
�شكان �شينغيانغ هم من �لإيغور و%39 منهم ينتمون 

�إىل �إثنية �لهان �لتي تعترب �أكرية يف �ل�شني.

�لأوروب�����ي و�فقو�  وك���ان وزر�ء خ��ارج��ي��ة �لحت���اد 
يوم �لثالثاء �ملا�شي على مقرتح من �أملانيا لفتح 
 ، تركيا  مع  �لإقليمية  �ل�شيا�شة  مفاو�شات  ف�شل 
وهو �لف�شل �لر�بع ع�شر من �إجمايل 35 ف�شال، 
على �أن تبد�أ �ملفاو�شات يف �شوء �لتقرير �ملنتظر 
من �ملفو�شية �لأوروبية يف ت�شرين �لأول )�أكتوبر( 
فى  �لدميقر�طى  �لإ���ش��الح  عملية  ب�شاأن  �ملقبل 
�أنقرة. كان فرنر فاميان م�شت�شار �لنم�شا و�شف 
�ن�شمام تركيا �إىل �لحتاد �لأوروبي باأنه �أمر غر 

مت�شور يف �لوقت �لر�هن.

اأوغلو: االن�صمام لالحتاد االأوروبي ال يزال اأولوية 

املالكي يحذر من خطر الطائفية وفتاوى التكفري

جتدد العنف باإقليم �صينغيانغ ال�صيني 

وزراء خارجية افارقة يبحثون يف اجلزائر امل�صاحلة الوطنية 

•• االمم املتحدة-رويرتز:

للرئي�س  �لتقطت  ���ش��ورة  تك�شف 
�لم��ري��ك��ي ب���ار�ك �وب��ام��ا ونظره 
�ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ر ب��وت��ني خالل 
قمة جمموعة �لثماين يف �يرلند� 
�لنق�شامات  عمق  مدى  �ل�شمالية 
بني �لبلدين حول �شوريا فقد عال 
ع�س  ح��ني  يف  وجهيهما  �ل��وج��وم 
�لثاين  و�أط��رق  �شفتيه  على  �لول 

ر�أ�شه.
ت����ربز �ل�������ش���ورة �ل���ت���ي ح��ف��ل��ت بها 
�لتوتر  ح��ج��م  �لن���رتن���ت  م���و�ق���ع 
بني  �ل������ع������الق������ات  يف  �مل����ت����ن����ام����ي 
�حلرب  �ب��ان  �ل�شابقني  �خل�شمني 
ي����ج����د�ن ���ش��ع��وب��ة يف  �ل�����ب�����اردة �ذ 
�لق�شايا  �لعديد من  على  �لتفاق 
مثل �شوريا و�ملتعاقد �ل�شابق لدى 
�ل��ق��وم��ي �لمريكي  �لم���ن  وك��ال��ة 

�لذي يرف�س بوتني ترحيله.
وت�شعى و��شنطن ومو�شكو لالعد�د 
ملوؤمتر �شالم دويل لنهاء �لعنف يف 
�شوريا منذ مايو �يار لكن �شرعان 
ما ت�شاءلت �لمال يف �ن يعقد عما 

قريب �و �أن يعقد من �ل�شا�س.
�خلارجية  وزي��ر  �علن  �ل��ب��د�ي��ة  يف 
ك����ري ونظره  �لم���ري���ك���ي ج����ون 
�نهما  لف���روف  �شرجي  �ل��رو���ش��ي 
�لر�مي  �مل��وؤمت��ر  لعقد  �شي�شعيان 
حكومة  وممثلي  �ملعار�شة  للتئام 
�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد على 
ط��اول��ة �مل��ف��او���ش��ات ب��ح��ل��ول نهاية 

مايو.
لكن �مل��وع��د ت��اأج��ل �أك���ر م��ن مرة 
يونيو  �ىل  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �رج����يء  �ذ 
حزير�ن ثم يوليو متوز. ويف بد�ية 
�لخ�شر  ��شتبعد  �ملا�شي  �ل�شبوع 
�لب����ر�ه����ي����م����ي �مل���ب���ع���وث �ل������دويل 
�ملوؤمتر  عقد  ���ش��وري��ا  �ىل  �خل��ا���س 

�جرى  ب��ع��دم��ا  �ب  �غ�شط�س  ق��ب��ل 
كبار  م�������ش���وؤول���ني  م����ع  حم����ادث����ات 
م��ن رو���ش��ي��ا و�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة يف 
بالمم  دبلوما�شيون  وقال  جنيف. 
�ملتحدة يف نيويورك �نه مل يت�شح 

�ن كانت �ملحادثات �شتعقد ��شال.
وق����ال دب��ل��وم��ا���ش��ي غ��رب��ي ل تبدو 

�لحو�ل مطمئنة.
�حياء �خلطة  �ملوؤمتر  وك��ان هدف 
�لعام  تبنيها يف جنيف  �لتي جرى 
و��شنطن  �ت���ف���ق���ت  ح����ني  �مل���ا����ش���ي 
ت�شكيل  �����ش����رورة  ع��ل��ى  وم��و���ش��ك��و 
����ش���وري���ا دون  ح��ك��وم��ة م���وؤق���ت���ة يف 
حتديد �ذ� كان �ل�شد �شي�شارك يف 

�لعملية.
وت���ت���ف���ق �ل������ولي������ات �مل���ت���ح���دة مع 
��شتبعاد  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �مل��ع��ار���ش��ة 
عائلة �ل�شد من �ي حكومة موؤقتة 
ل��ك��ن رو���ش��ي��ا ت���رى �ن���ه ي��ن��ب��غ��ي �ل 

ع����ل����ى ب����ل����دت����ني ق��������رب �حل��������دود 
�ملعار�شة  ت�شكو  حني  يف  �للبنانية 
و�لذخرة.  �ل���ش��ل��ح��ة  ن��ق�����س  م��ن 
�حلكومة  �ن  دبلوما�شيون  ويقول 
و�مل����ع����ار�����ش����ة ع���ل���ى ح����د �����ش����و�ء ل 
ترغبان يف تقدمي تنازلت �و بذل 
م�شاع دبلوما�شية يف جنيف ويرجع 
ق��ادر على  �نه  ذلك لعتقاد �ل�شد 
ل  ح��ني  يف  ع�شكريا  �ملعركة  ح�شم 
�ملفاو�شات  دخ��ول  �ملعار�شة  تريد 
وهي يف موقف �شعيف فيما تنتظر 

�ملزيد من �ل�شلحة.
�ل�شوري  و���ش��رح وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
�شحفي  م���وؤمت���ر  يف  �مل��ع��ل��م  ول���ي���د 
�ل�شلطات  �ن  �مل���ا����ش���ى  �ل����ش���ب���وع 
وحدة  حكومة  لت�شكيل  م�شتعدة 
مو�شعة  متثيل  قاعدة  ذ�ت  وطنية 
�لتخلي  تنوي  ل  �نها  �أو�شح  لكنه 
عن �حلكم. وقال �ملعلم �ننا نتوجه 

و�علنت  م�شبقة.  ���ش��روط  تفر�س 
�ل���ث���الث���اء �ن  ي����وم  �مل��ت��ح��دة  �لمم 
كري ولفروف �شيعاود�ن مناق�شة 
�مل��ل��ف �ل�����ش��وري �ل���ش��ب��وع �جلاري 
ع��ل��ى ه��ام�����س م��وؤمت��ر ر�ب��ط��ة دول 

جنوب �شرق ��شيا يف بروناي.
يطلق  م��ا  م��وؤمت��ر  �نعقاد  ويعرقل 
�ملتحدة  �لمم  دب��ل��وم��ا���ش��ي��و  عليه 
�خلا�شة  �مل���ن���اق�������ش���ات   2 ج��ن��ي��ف 
�ل�شد  ح��ك��وم��ة  ب��اخ��ت��ي��ار مم��ث��ل��ي 
يتم  مل  �ذ  �ل�����ش��وري��ة  و�مل���ع���ار����ش���ة 
�لتفاق بعد على ��شماء �ملفاو�شني 
ق�شية  و�ي�����������ش�����ا  �مل����ح����ت����م����ل����ني. 
�لرئي�شي  �حلليف  �ي��ر�ن  م�شاركة 
�ن  �ل  رو�شيا  رغبة  ح�شب  لال�شد 

�حلكومات �لغربية ل حتبذ ذلك.
�لخ���رة حققت قو�ت  �لون���ة  ويف 
�ل�����ش����د ع������دد� م����ن �لن���ت�������ش���ار�ت 
�ل�شيطرة  و����ش��ت��ع��ادت  �لع�شكرية 

�ىل �ملوؤمتر.. لي�س من �أجل ت�شليم 
�ل�شلطة للطرف �لخر ومن لديه 
وهم يف �لطرف �لخر �ن�شحه �ل 

ياأين �ىل جنيف.
�ن  �لدبلوما�شيني  بع�س  وي��ق��ول 
ت�����ش��اوؤل �لم����ال يف م��وؤمت��ر �شالم 
�ملتحدة  �لمم  ع��ج��ز  ي����ربز  ج����اد 
و�لب���ر�ه���ي���م���ي �ل�����ذي ي���ه���دد منذ 
مثل  مهمته  ع��ن  بالتخلي  ����ش��ه��ر 
���ش��ل��ف��ه ك����ويف ع���ن���ان �لم�����ني �لعام 

�ل�شابق لالمم �ملتحدة.
ونف�س عنان يديه من �ملهمة �لعام 
�ملا�شي نتيجة ما ��شابه من �حباط 
لعجز جمل�س �لمن عن �لتحرك 
على �شعيد �لزمة �ل�شورية ب�شبب 
�ل�شالح  رو�شيا مورد  �خلالف بني 
�لرئي�شي لال�شد و�لوليات �ملتحدة 
�علنت  وكانت  للمعار�شة  �لد�عمة 
يف �لون����ة �لخ����رة ع��زم��ه��ا �لبدء 
و��شتبعدت  بال�شالح.  �م��د�ده��ا  يف 
فر�س  ف��رتة  منذ  و�ل�شني  رو�شيا 
و��شتخدمتا  �شوريا  على  عقوبات 
ح��ق �ل��ن��ق�����س �ل��ف��ي��ت��و مل��ن��ع �شدور 
ثالثه قر�ر�ت تدين حكومة �ل�شد 
�ل���ت���ي تقول  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة  و�حل������رب 
بحياة  �ودت  �ن��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �لمم 

�أكر من 90 �ألفا.
ريت�شارد جو�ن من جامعة  وتوقع 
نيويورك �ن ي�شاعف �نهيار خطة 
ك���ري لعقد م��وؤمت��ر �ل�����ش��الم من 
لر�شال  �أوب����ام����ا  ع��ل��ى  �ل�����ش��غ��وط 
�أ����ش���ل���ح���ة �ث����ق����ل وب���ك���م���ي���ات �أك����رب 

للمعار�شة�ل�شورية.
جنيف  م���ق���رتح  ف�����ش��ل  �ذ�  وق������ال 
�����ش����غ����وط على  ث����م����ة  ف�������ش���ي���ك���ون 
�لوليات �ملتحدة للذهاب �بعد من 
��شلحة  ب��ت��ق��دمي  �حل���ايل  عر�شها 
خفيفة للمعار�شة ل�شيما �ذ� حقق 

�ل�شد مزيد� من �لنت�شار�ت.

يف ظل عمق النق�سامات بني وا�سنطن ومو�سكو

االآمال تت�صائل يف عقد موؤمتر �صوريا لل�صالم 

بريطانيا تن�صح رعاياها بتجنب مناطق بليبيا 
•• لندن-وكاالت:

ن�شحت بريطانيا رعاياها بعدم �ل�شفر �إىل مدن ليبية عدة، بينما �أد�ن �ملر�شد �لليبي حلقوق �لإن�شان �ل�شتباكات 
�لتي �شهدتها �لعا�شمة طر�بل�س، معترب� �أنها موؤ�شر خطر على �ملدى �لذي و�شل �إليه �لتدهور �لأمني يف ليبيا. 

وزلينت  و�ل��ز�وي��ة  طر�بل�س  م��دن  من  كل  �إىل  �ل�شفر  بعدم  �لربيطانيني  �خلارجية  وز�رة  �أ�شدرته  بيان  وطالب 
وم�شر�تة، وكذلك �ملدن �لو�قعة على �ل�شاحل �لليبي خا�شة بنغازي ور�أ�س لنوف ومنها �إىل �حلدود �مل�شرية.

وعلل �لبيان هذه �لدعوة مبخاوف مت�شاعدة من �إمكانية �لتعر�س لهجمات �إرهابية تتز�من مع �لتدهور �لأمني 
�جلاري بليبيا يف �لآونة �لأخرة.

وجاء �لتحذير رغم �أنه مل يحدث �أي ��شتهد�ف لالأجانب خالل �لفرتة �لأخرة، م�شيفا �أن غياب �لقياد�ت �لأمنية 
يف ليبيا بعد �إقالة وزير �لدفاع رمبا دفعت بريطانيا �إىل �تخاذ هذه �لقر�ر.

من جهة �أخرى �أد�ن �ملر�شد �لليبي حلقوق �لإن�شان �ل�شتباكات �لتي �شهدتها �لعا�شمة �لليبية طر�بل�س يف �لآونة 
�لأخرة مبنطقتي �شالح �لدين و�أبو �شليم.

•• اجلزائر-ا.ف.ب:

��شانوم  ت���ي���درو����س  �لف���ري���ق���ي  �لحت������اد  رئ��ي�����س  ق����ال 
غ��رب��ري��و���ش��و���س �م�������س يف �ل��ع��ا���ش��م��ة �جل���ز�ئ���ري���ة �ن 
�مل�شاحلة �لوطنية يف �لبلد�ن �لفريقية يجب �ل متلى 
�ل�شلم  ملجل�س  وز�ري  �جتماع  �ث��ن��اء  وذل��ك  �خل���ارج  م��ن 

و�لمن �لتابع لالحتاد �لفريقي.
و��شاف رئي�س �لحتاد وهو �ي�شا وزير خارجية �ثيوبيا 
�ن �لرهان يتمثل يف �قامة تو�زن بني �لعد�لة و�مل�شاحلة 

و�لت�شدي لالفالت من �لعقاب.
يف  �لف���ارق���ة  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  �شيبحثه  ت��ق��ري��ر  ودع����ا 
�جتماع مغلق �لدول �لفريقية �ىل �لتفكر بجدية يف 
�دماج �ل�شكال �لتقليدية للعد�لة و�مل�شاحلة يف �دو�تهم 
�لوطني  �لظرف  �خ��ذ  مع  للعد�لة  �لر�شمية  و�لياتهم 

�لعد�لة  �ىل  خ�شو�شا  �لتقرير  وي�شر  �لع��ت��ب��ار.  يف 
�لية  �ق��ام��ة  وي��ق��رتح  و�لتنمية  و�مل�����ش��احل��ة  �لنتقالية 

قارية للوقاية �لهيكلية من �لنز�عات.
وقال وزير �خلارجية �جلز�ئري مر�د مدل�شي ل يز�ل 
ي��ت��ع��ني رف���ع حت���دي���ات ه��ام��ة م��ن��ه��ا ت��ع��زي��ز �لم����ن بعد 
�لنز�عات  وح��ل  �لزم��ات  تكر�ر  من  و�لوقاية  �لنز�عات 
�مل�شتمرة موؤكد� �لتقدم �لكيد �ملحرز من خالل تكفل 

�لفارقة بالق�شايا �ملتعلقة بال�شلم و�لمن.
هذ�  يف  �شتجري  �ل��ت��ي  �لنقا�شات  �ن  يقينه  ع��ن  وع��رب 
�لفارقة  �لفاعلني  ك��ل  جتنيد  يف  �شت�شاهم  �لج��ت��م��اع 
من  و�لزم���ات  للنز�عات  �لد�ئمة  �حل��ل��ول  ع��ن  للبحث 
�كر  ك�شبيل  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����ش��احل��ة  �ىل  �ل��ل��ج��وء  خ���الل 
م���الءم���ة ل��ط��ي وب�����ش��ف��ة ن��ه��ائ��ي��ة ���ش��ف��ح��ة �ل���ف���نت بني 

�ل�شقاء.

م�سوؤويل اأمريكي و�سفها باأنها بناءة للغاية

اأنباء عن تقدم مبحادثات كريي الإحياء املفاو�صات 
•• وا�سنطن-وكاالت:

ق���ال���ت �ل�����ش��ح��ف �لأم���رك���ي���ة �إن���ه 
ورغم �شح �ملعلومات عن �ملحادثات 
�لتي يجريها وزير �خلارجية جون 
كري مع �لفل�شطينيني و�إ�شر�ئيل 
�ملبا�شرة  �ملفاو�شات  ب��دء  �أج��ل  من 
بينهما، يبدو �أن �جلانبني يقرتبان 

من بع�شهما �لبع�س. 
تاميز  �أجن���ل���و����س  ل���و����س  و�أوردت 
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  رئ��ي�����س  �أن 
من  موقفه  خفف  عبا�س  حممود 
رئي�س  ب����د�أ  بينما  �ل��ن��ق��اط  ب��ع�����س 
بنيامني  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل���������وزر�ء 
�إق�����ر�ر جتميد  ي��ف��ك��ر يف  ن��ت��ن��ي��اه��و 
�ل�شتيطاين  ل��ل��ن�����ش��اط  ج���زئ���ي 
و�إعالن �إج��ر�ء�ت لبناء �لثقة مثل 

�لإفر�ج عن م�شجونني.
و�أجمعت �ل�شحف �لأمركية على 
�أن ك��ري ي��ب��ذل ج��ه��ود� مكثفة يف 
�أجل  م��ن  للمنطقة  ه���ذه  ج��ول��ت��ه 
�إقناع �لطرفني بالعودة �إىل مائدة 
�مل��ف��او���ش��ات �مل��ت��وق��ف��ة م��ن��ذ ثالث 

�شنو�ت رغم �لعقبات �لعديدة.
تاميز  �أجن���ل���و����س  ل���و����س  وذك�������رت 
�إط���الق  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف  �ل��ع��ق��ب��ة  �أن 
�لفل�شطينيني  ب����ني  �مل����ح����ادث����ات 
و�إ�شر�ئيل، ويحاول كري �لتو�شل 
�إ�����ش����ر�ر  ه����ي  ب�������ش���اأن���ه���ا،  ح����ل  �إىل 
�إعالن  على  �لفل�شطيني  �جل��ان��ب 
حدود �إ�شر�ئيل قبل حرب 1967 

باأنها بناءة للغاية . 
�أن  و�أ����ش���ارت ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز �إىل 
كري �أو�شح �أن هدفه �إحر�ز تقدم 
باجتاه ��شتئناف حمادثات �ل�شالم 
حيث  �ملقبل  �أي��ل��ول  �شبتمرب  قبل 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �شتناق�س 
�ل�شرق  �أخرى ق�شية  �ملتحدة مرة 

�لأو�شط.
هناك  �أن  بو�شت  و��شنطن  وذك��رت 
ت���ك���ت���م���ا ع���ل���ى م�����ا ي����ج����ري خ���الل 
�جل���ول���ة �خل��ام�����ش��ة ل���ك���ري منذ 
باملنطقة،  �مل��ا���ش��ي  �شباط  ف��رب�ي��ر 
�أبو  نبيل  �إىل  ن�شبت  ب���اأن  و�كتفت 
ردينة كبر �ملتحدثني با�شم رئي�س 
�إن  �ل��ق��ول  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 
ي��ف��ه��م��ون كري  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
و�إن��ه يفهمهم ولن ي�شيع كل هذ� 
�لوقت و�جلهد جيئة وذهابا �إذ� مل 
�إقناع  على  بقدرته  ثقة  على  يكن 
مائدة  �إىل  ب��اجل��ل��و���س  �جل��ان��ب��ني 

�لتفاو�س.
ت�شتند  ك����ري  خ��ط��ة  �إن  وق���ال���ت 
�ملا�شية  �جل���ه���ود  م���ن  ك��ث��ر  �إىل 
ي��ق��وم على  ك��ب��ر� منها  و�إن ج���زء� 
�ملبادرة �لعربية لعام 2002 �لتي 
ت�شمن �أمن �إ�شر�ئيل وتعد باإقامة 
و�لدول  بينها  دبلوما�شية  عالقات 
مل�شكلة  ح���ال  وت���ع���ر����س  �ل��ع��رب��ي��ة 
يف  �ل�شائكة  �لفل�شطينيني  حقوق 
باإ�شر�ئيل  مناطقهم  �إىل  �ل��ع��ودة 

�حلالية.

�لأمنية  و�لرتتيبات  �حل��دود  مثل 
لإ�شر�ئيل على �ل�شفة �لغربية.

�شيئا  ك��ري مل يقل  ب��اأن  و�أ�شافت 
حول حمادثاته، لكن من �لو��شح 
�أنه يحاول جتاوز مناق�شات طويلة 
لبدء  �مل�����ش��ب��ق��ة  �ل�������ش���روط  ح�����ول 

�ملحادثات.
عن  تاميز  �أجن��ل��و���س  لو�س  ونقلت 
�لأمركية  ب��اخل��ارج��ي��ة  م�����ش��وؤول 
و���ش��ف��ه ل��ل��م��ح��ادث��ات ب���ني كري 
وعبا�س يف �لعا�شمة �لأردنية عمان 

�أ�شا�شا للمفاو�شات وجتميد تو�شيع 
�مل�شتوطنات بال�شفة �لغربية.

�لإ�شر�ئيليني  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
�شروطا  باعتباره  ذل��ك  يرف�شون 
م�شبقة، بينما يرى �لفل�شطينيون 
للمحادثات  مرجعية  �شروط  �أنها 
و�ل�����ت�����ز�م�����ات مب����وج����ب �ل���ق���ان���ون 

�لدويل.
�أن  �إىل  بو�شت  و��شنطن  و�أ����ش���ارت 
كري يعتقد �أن نهجه )تركيبة من 
و�لدبلوما�شية  �لأمنية  �ل�شمانات 

و�مل�������ش���روع���ات �لق���ت�������ش���ادي���ة( لن 
على  �ل���ط���رف���ني  م����ن  �أي  ي���ق���وى 

مقاومته.
�إن  ت�����امي�����ز  ن�����ي�����وي�����ورك  وق������ال������ت 
ي�شددون  �لأم��رك��ي��ني  �مل�����ش��وؤول��ني 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ك����ري ل  �أن  ع��ل��ى 
تقت�شر على جمرد بدء �ملفاو�شات 
بل  و�إ�شر�ئيل،  �لفل�شطينيني  بني 
�لتهيئة لأن حتقق هذه �ملفاو�شات 
يف  �أثبتت  �لتي  �لق�شايا  يف  تقدما 
�شعبة  ع��و�ئ��ق  ت�شكل  �أن��ه��ا  �ملا�شي 
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�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شدر 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن 
ر��س �خليمة مر�شوما  �لعلى حاكم 
 2013 ل�����ش��ن��ة   11 رق�����م  �م����ري����ا 
�لريا�شي  ر��س �خليمة  نادي  باإن�شاء 
حر�س  م��ن  �نطالقا  وذل���ك  �لثقايف 
�حلركة  وتعزيز  تن�شيط  على  �شموه 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة و�ل���ث���ق���اف���ي���ة يف �م�����ارة 
ب�شرورة  و�مي���ان���ن���ا  �خل��ي��م��ة  ر�������س 
�لطاقات  ل�شتيعاب  �لن��دي��ة  توفر 
�مل������ادة �لوىل  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة. وج�����اء يف 
هذ�  مب��وج��ب  ين�شا   .. �مل��ر���ش��وم  م��ن 
حتت  ثقافيا  ريا�شيا  ن��ادي��ا  �مل��ر���ش��وم 
�لريا�شي  ر��س �خليمة  نادي  م�شمى 
منطقة  يف  م���ق���ره  وي���ك���ون  �ل���ث���ق���ايف 
بال�شخ�شية  ويتمتع  �لعريبي  �شيح 
�لع��ت��ب��اري��ة و�ل���ش��ت��ق��الل �مل���ايل وله 
�لتي  �ل���ت�������ش���رف���ات  �ب�������ر�م  يف  �حل�����ق 
�لتعاقد  ذل��ك  �ه��د�ف��ه مب��ا يف  حتقق 
�لتقا�شي  �ل��غ��ر وم��ب��ا���ش��رة ح��ق  م��ع 
وين�شر نظامه �ل�شا�شي يف �جلريدة 
�ل��ر���ش��م��ي��ة. وت��ن�����س �مل����ادة �ل��ث��ان��ي��ة .. 
يهدف �لنادي �ىل ممار�شة �لن�شاطات 
�مل�شابقات  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة م���ع �ل���ف���رق �لخ�����رى يف 
وللنادي  وخ���ارج���ه���ا  �ل���دول���ة  د�خ����ل 
�لتي  �ل��ن�����ش��اط��ات  ك��اف��ة  �ن مي���ار����س 
متار�شها �لأندية �لريا�شية �لخرى 
يف �لدولة. وجاء يف �ملادة �لثالثة من 
�على  رئي�شا  للنادي  يكون  �ملر�شوم.. 
يعينه �شاحب �ل�شمو �حلاكم ويتوىل 
�ل�شر�ف على جمل�س �لد�رة ويتمتع 
ب�شالحية ملء �ل�شو�غر �لتي تطر�أ 

تر�شيح  وكذلك  �لد�رة  جمل�س  على 
�ع�شاء جدد للمجل�س عند �لقت�شاء. 
�لنادي  �د�رة  يتوىل  �لر�بعة..  و�مل��ادة 
وت�����ش��ي��ر �ع��م��ال��ه و�ل�����ش����ر�ف عليه 
قر�ر  مب��وج��ب  ي�شكل  �د�رة  جمل�س 
�و  �ل�شمو �حل��اك��م  ���ش��اح��ب  ي�����ش��دره 
م��ن ي��ن��وب ع��ن��ه وي��ت��ك��ون م��ن رئي�س 
وعدد من �لع�شاء ل يقل عن �شبعة 
��شخا�س وحتدد مدته ب�شنتني قابله 
�خلام�شة  �مل���ادة  يف  وج���اء  للتجديد. 
�لد�رة  جمل�س  يتمتع  �ملر�شوم..  من 
و�ل�شلطات  �ل�������ش���الح���ي���ات  ب���ك���اف���ة 
و�للو�ئح  �لنظمة  لإ�شد�ر  �لالزمة 
�ن تقرتن  ع��ل��ى  ب���ال���ن���ادي  �خل��ا���ش��ة 
مبو�فقة رئي�س �لنادي و�ل تتعار�س 
م��ع �ل��ق��و�ن��ني و�لن��ظ��م��ة �مل��رع��ي��ة يف 
هذ� �ل�شاأن.. كما يتمتع �ملجل�س بحق 
لإد�رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ان  ت�شكيل 
لخت�شا�شات  وف��ق��ا  �ل��ن��ادي  ���ش��وؤون 
�لتي يقررها.. وتن�س �ملادة �ل�شاد�شة 
�ل���ن���ادي م���ن خالل  ع��ل��ى �ن ي��ت��وىل 
فرعية  جل���ن���ة  �و  �لد�رة  جم��ل�����س 
�لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  عنه  منبثقة 
و�لنماذج  �ل��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى  و�ل��ت��وق��ي��ع 
�لنادي  لإ�شهار  �لالزمة  و�مل�شتند�ت 
�لهيئة  �ملعنية وخا�شة  لدى �جلهات 
و�لريا�شة  �ل�شباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة 
�لريا�شية  ل���الحت���اد�ت  و�لن��ت�����ش��اب 
يعمل  �ن  على  �ل�شابعة  �مل��ادة  وتن�س 
ب��ه��ذ� �مل��ر���ش��وم �ع��ت��ب��ار� م��ن تاريخه 
كما  �لر�شمية.  �جل��ري��دة  يف  وين�شر 
��شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
�شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى 

 16 �لقر�ر رقم  ر����س �خليمة  حاكم 
�شقر  �ل�شيخ  بتعيني   2013 ل�شنة 
بن حممد بن �شقر �لقا�شمي رئي�شا 
�لريا�شي  �خليمة  ر����س  لنادي  �على 
وت�شكيل  �خل��ي��م��ة  ب���ر�����س  �ل���ث���ق���ايف 
�حمد  �لنادي من علي  �د�رة  جمل�س 
رئ��ي�����ش��ا وع����ب����د�هلل �حمد  �حل���رم���ي 
�ملناعي نائبا للرئي�س و�لدكتور عتيق 
عبد�لعزيز جكة ع�شو� و�شعيد ثاين 
عبد�لرحيم  و�ل��دك��ت��ور  ع�����ش��و�  ب���در 
عبد�للطيف �ل�شاهني ع�شو� و�شالح 
�حمد �لنعيمي ع�شو� وحميد جا�شم 
حممد  و�ب��ر�ه��ي��م  ع�شو�  �ل�شام�شي 
�ل�شحي  �شعبان  وخالد  ع�شو�  مطر 
ع�شو�  �حليلي  علي  وحممد  ع�شو� 
 . ع�شو�  �حل��رم��ي  ���ش��امل  و��شماعيل 
يختار جمل�س  �ن  على  �لقر�ر  ون�س 
ي�شغل  من  �ع�شائه  بني  من  �لد�رة 
�لالزمة  و�لفنية  �لد�ري���ة  �ملنا�شب 
�لد�رة  جم���ل�������س  ي���ع���ق���د  �ن  وع����ل����ى 
ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب �لرئي�س  �ج��ت��م��اع��ه 
رئ��ي�����س جمل�س  �و  ل��ل��ن��ادي  �لع���ل���ى 
 .. م��ن��ا���ش��ب��ا  ذل���ك  ر�ي  ك��ل��م��ا  �لد�رة 
�لد�رة  جم��ل�����س  ق��������ر�ر�ت  وت�������ش���در 
ت�شاوي  ح��ال  ويف  �لع�����ش��اء  باأغلبية 
�ل���ش��و�ت يرجح �جل��ان��ب �ل��ذي فيه 
رئي�س  �و  ل��ل��ن��ادي  �لع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س 
�لح������و�ل..  ح�����ش��ب  �لد�رة  جم��ل�����س 
�ل�شر�ف  �لد�رة  جم��ل�����س  وي���ت���وىل 
�لنادي ون�شاطاته ويتوىل  �د�رة  على 
�ل���رئ���ي�������س �لع����ل����ى �مل�������ش���ادق���ة على 
يرفع  كما  �ل�شنوية  �لنادي  ميز�نية 
�ملجل�س عرب �لرئي�س �لعلى تقاريره 

عنه.  ينوب  �وم��ن  �حل��اك��م  �شمو  �ىل 
وج���اء يف �ل��ق��ر�ر �ن��ه ي��ج��وز للرئي�س 
�ل�����ش��و�غ��ر يف جمل�س  م����لء  �لع���ل���ى 
����ش��ت��ب��د�ل �ي  ل��ه  ي��ج��وز  ك��م��ا  �لد�رة 
�ملجل�س  وي���ك���ون  �مل��ج��ل�����س  يف  ع�����ش��و 
تاريخه  م���ن  �ع���ت���ب���ار�  ���ش��ن��ت��ني  مل����دة 
ذلك  بعد  �ملجل�س  ي�شتمر  ذل��ك  وم��ع 
�لقر�ر�ت  و�ت���خ���اذ  �ل���ن���ادي  �د�رة  يف 
ت�شكيل  حلني  منا�شبة  يرتئيها  �لتي 
�لقر�ر  ب��ه��ذ�  ويعمل  ج��دي��د  جمل�س 
�ع����ت����ب����ار� م����ن ت���اري���خ���ه وي���ن�������ش���ر يف 
�شاحب  وث��م��ن  �لر�شمية.  �جل��ري��دة 
ب����ن �شقر  ����ش���ع���ود  �ل�������ش���ي���خ  �ل�������ش���م���و 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم 
�لر�شيدة  �لقيادة  دور  �خليمة  ر����س 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد 
تنمية  وب���ر�م���ج  خ��ط��ط  دع���م  �هلل يف 
و�قامة  �لدولة  يف  �لريا�شي  �لقطاع 
من�شاأت  ت�شم  ��شا�شية  حتتية  بنية 
و�جتماعية  ريا�شية  و�ندية  ومر�كز 
ت�شمن  �ل��ع��امل��ي��ة  للمو��شفات  وف��ق��ا 
����ش��ت�����ش��اف��ة �ح������د�ث ري��ا���ش��ي��ة على 
وذلك  و�لعاملي  �لقليمي  �مل�شتويني 
�لر�مية  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة  م��ع  متا�شيا 
عامليا  م���ق�������ش���د�  �لم�����������ار�ت  جل���ع���ل 
و�قت�شاديا  و�ج��ت��م��اع��ي��ا  ري��ا���ش��ي��ا 
�لريا�شة  �ن  �شموه  و�ك��د  و�شياحيا. 
رفيعة  مكانة  �ليوم  تتبو�أ  �لمار�تية 
�خلارجية  �مل�����ش��ارك��ات  م�شتوى  على 
و�لعاملية  �ملحلية  �لبطولة  وتنظيم 
وم��ا ك��ان��ت لت�شل ل��ه��ذه �مل��ك��ان��ة لول 
به  يحظى  �لتي  و�ل��رع��اي��ة  �لهتمام 

�لدولة من قبل حكومة دولة  �شباب 
�ل�شمو  �شاحب  من  �ميانا  �لم���ار�ت 
و�شاحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل 
�ملجل�س  �ع�����ش��اء  �ل�����ش��م��و  و����ش��ح��اب 
�لعلى حكام �لمار�ت �ن �ل�شباب هم 
مل�شتقبل  ورهانها  �لدولة  ه��ذه  عماد 
�لتنمية  م�������ش���رة  ف��ي��ه��ا  ت���ت���و�����ش���ل 
�ل�����ش��ام��ل��ة ن��ح��و �ف�����اق �و����ش���ع. وقال 
�شموه �ن على �لندية �لريا�شية دور 
دورها  جانب  �ىل  و�جتماعي  تربوي 
مركز  كونها  �لريا�شية  �مل�شاركة  يف 
وتنمية  �لم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ه��ب  ل�شقل 
�غفال  دون  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �مل�����ه�����ار�ت 
ع��ن و�ج��ب��ات��ه��ا �لج��ت��م��اع��ي��ة يف بناء 
�ل�شخ�شية �لمار�تية و�حلفاظ على 
�لهوية �لوطنية وخلق جيل من �بناء 
وتقاليده  ب��ع��اد�ت��ه  متم�شك  �ل��دول��ة 
ومتحلي  �ل��وط��ن��ي  بانتمائه  وم��ع��ت��ز 
ب�����الخ�����الق �حل����م����ي����دة و�ل�������ش���ف���ات 
�بناء  ب��ه��ا  ع���رف  ط��امل��ا  �ل��ت��ي  �لطيبة 
�ندية  �ن  �شموه  و����ش��اف  �لم����ار�ت. 
�مارة ر��س �خليمة حتظى بالهتمام 
و�لرعاية ذ�تها دون متييز بينها ومبا 
يخدم �هد�فها وو�جباتها جتاه �بناء 
�لندية  ه���ذه  متتلك  ح��ي��ث  �لم����ارة 
من �لتاريخ �لريا�شي و�لتي �شاهمت 
من خالل م�شرتها �حلافلة يف دعم 
�للعاب  �شتى  يف  �لوطنية  �ملنتخبات 
�لريا�شية كما كان لأبناء �مارة ر��س 
�لمار�ت  دولة  �شرف متثيل  �خليمة 

يف �لعديد من �ملحافل. 
وح����ث ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م ر��س 
�خل��ي��م��ة روؤ����ش���اء و�ع�����ش��اء جمال�س 
بالعمل  �خل��ي��م��ة  ر������س  �ن��دي��ة  �د�رة 
�لنهو�س  و  �ل���و�ح���د  �ل��ف��ري��ق  ب����روح 
و�جتماعيا  ريا�شيا  �لم���ارة  باأندية 
�ب��ن��اء �لندية  دع���ا  ك��م��ا   .. وث��ق��اف��ي��ا 
�مل�شهود لهم بالكفاءة من من خدمو� 
و�قطاب  �لريا�شي  �ملجال  يف  �شنو�ت 
�مل�شرتكة  �لتوجهات  لدعم  �لن��دي��ة 
�ىل  جنبا  و�لعمل  �لن��دي��ة  �د�رة  م��ع 
ج��ن��ب م��ع �خ��و�ن��ه��م يف ج��و ريا�شي 
�ل�شباب  م�شلحة  ف��ي��ه  مل���ا  ت��ن��اف�����ش��ي 
�إد�ر�ت  تتخذ  و�أن  �ل��وط��ن  وخ��دم��ة 
�لأن���دي���ة �أن�����ش��ب �ل��ط��رق �لد�ري�����ة يف 
وت�شخر  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لن��دي��ة  �د�رة 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�مل���ال���ي���ة خلدمة  �مل������و�رد 
�لريا�شي  �لعمل  وتطوير  �لرت��ق��اء 
بحكم ما ميتلكه �قطاب �لندية من 
خربة �د�رية وفنية مرت�كمة متكنهم 
�ىل  �شموه  ودع��ا  �نديتهم.  خدمة  يف 
توطيد �لعالقات و�لتعاون و�لتن�شيق 
�مل�شرتك بني �ندية �لمارة فالهد�ف 
موحدة ل تختلف من نادي �ىل نادي 
وت�����ش��ر يف �جت����اه و�ح����د وه���و هدف 
�شامي يتمثل يف خدمة �بناء �لمارة 
ودع���م ���ش��ب��اب م��ن��اط��ق ر�����س �خليمة 
ل�شقل  �ل����ف����ر�غ  �وق������ات  و����ش��ت��غ��الل 
موؤكد�   .. �ل�شابه  �لريا�شية  �ملو�هب 
و�ملعنوي  �مل�����ادي  �ل���دع���م  �ن  ���ش��م��وه 
لالأندية �شيظل قائما طاملا �ن هناك 
ت�شتفيد من  �ل��دول��ة  �ب��ن��اء  م��ن  فئة 
و�لجتماعية  �لريا�شية  خدماتها 

من  حت���ق���ق���ه  م����ا  �ىل  �ل���ن���ظ���ر  دون 
�جناز�ت ومر�كز على �شلم �لبطولت 
�ل�شمو حاكم  �ملحلية. و��شار �شاحب 
ر��س �خليمة �ىل �ن عودة نادي ر��س 
�حلر�س  من  �نطالقا  ياأتي  �خليمة 
�لقريبة  �ملناطق  �ب��ن��اء  �ح��ت��و�ء  على 
�لنادي يف بيئة ريا�شية مالئمة  من 
ت�شاهم يف تنمية مهار�تهم وهو�ياتهم 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وك���ذل���ك حت���اف���ظ على 
�ل��ت��ن�����ش��ئ��ة �ل�������ش���احل���ة ل��ل��ن�����سء من 
�ملنت�شبني للنادي .. وقال �شموه يجب 
وجماهر  �ق��ط��اب  م��ن  �جلميع  على 
ت��ق��دمي �ل��دع��م �مل��ع��ن��وي ل��ن��ادي ر��س 

�خل��ي��م��ة وم�����ش��اع��ف��ة �جل��ه��ود لعودة 
�لنادي �شريعا للم�شاركة يف �مل�شابقات 
و�لقيام  �لل��ع��اب  خمتلف  يف  �ملحلية 
�بناء  خ���دم���ة  يف  �ل����ش���ا����ش���ي  ب������دوره 
�لمارة ��شوة بباقي �ندية �لمارة .. 
كما وجه �شموه �لد�رة �لتي �شتتوىل 
�لعمل  �ىل  �خليمة  ر����س  ن��ادي  �د�رة 
�لعمل  ف���ري���ق  و�خ���ت���ي���ار  �جل���م���اع���ي 
�ملرحلة  ه��ذه  يف  �لعمل  على  �لق���در 
وفق  بذل جهود كبرة  تتطلب  �لتي 
روؤية �شاملة ومتكاملة حتظى بدعم 
�جل��م��ي��ع ل��و���ش��ع �ل��ن��ادي ع��ل��ى �مل�شار 

�ل�شحيح. 

�صعود بن �صقر القا�صمي ي�صدر مر�صوما امرييا باإن�صاء نادي راأ�ص اخليمة الريا�صي الثقايف

�تخذ �لحتاد �للبناين لكرة �لقدم قر�ره ب�شاأن �لتفاق مع �ليطايل 
تيو  لالملاين  خلفا  �لول  ملنتخبه  مدربا  ليكون  جانيني  جوزيبي 
لوكالة  �للبناين  �لحت���اد  ع�شو  �ل��دوي��ه��ي  �شيمون  وق���ال  ب��وك��ر. 
فر�ن�س بر�س �م�س: قرر �لحتاد �لتفاق على ��شم جانيني ليكون 
مدربا للمنتخب، وفو�س رئي�شه ها�شم حيدر ليتفاو�س معه على 
تفا�شيل �لعقد. وعلى رغم �شجله �ملميز كالعب عندما كان جنم 
�كتفى بتدريب فرق  �ن جانيني  �ل  �يطاليا،  فريق روما ومنتخب 

مغمورة يف �يطاليا.
قاد  �ل��ذي  بوكر  �شفحة  �غلق  قد  �للبناين  �لحت��اد  يكون  وهكذ� 
�لنهائي من ت�شفيات كاأ�س  �ل��دور  لبنان لول مرة يف تاريخه �ىل 
�شلة  ك��ان  �ل��ذي  �شبلي  �بر�هيم  ق��ال  جهته،  . من   2014 �لعامل 
�لو�شل بني جانيني و�لحتاد �للبناين: �ت�شلت باليطايل روبرتو 

مان�شيني )�ملدرب �ل�شابق ملان�ش�شرت �شيتي( طالبا �لن�شيحة ملدرب 
م�شتقبلي للبنان بعد �حلديث عن رحيل بوكر، فن�شحني بجانيني 

�لذي ز�مله يف فرق �لفئات �لعمرية يف �يطاليا .
��شم  �ملا�شية  �لي��ام  برز يف  بوكر  �ملر�شحة خلالفة  �ل�شماء  ومن 
�لفرن�شي هرني مي�شال مدرب �لديوك �شابقا يف مونديال 1986 

�لذي �جتمع بالحتاد �للبناين �ي�شا.
وتاألق جانيني )48 عاما( يف �شفوف روما بني 1981 و1996 
حيث تعاقد معه بعمر �ل�شاد�شة ع�شرة، ولعب �ىل جانب �لعمالقني 
غر�ت�س  �شتورم  �ل���و�ن  وح��م��ل  كونتي.  وب��رون��و  فالكاو  �ل��رب�زي��ل��ي 
 )1998-1997( ون���اب���ويل   ،)1997-1996( �ل��ن��م�����ش��وي 
 47 يف  �ليطايل  �ملنتخب  مثل  كما   ،)1999-1998( وليت�شي 
 ،1990 �لعامل  وكاأ�س   1988 �وروب��ا  كاأ�س  بينها  دولية،  مبار�ة 

�شجل فيها 6 �هد�ف.
و�حرز �لأمر خالل م�شرته �لقاب �لدوري �ليطايل )1983( 
�ل�شوبر  و�ل��ك��اأ���س  و1991(  و1986   1984( �يطاليا  وك��اأ���س 

�لنم�شوية 1996 وكاأ�س �لنم�شا 1997.
و�رجي�س  و�شامبينيديتزي  ف��وج��ي��ا  ف���رق  ع��ل��ى  جانيني  و����ش��رف 
وغرو�شيتو  وف��رون��ا  وغاليبويل  وما�شيزي  �ل��روم��اين  بيت�شيتي 

ومعظمها �ندية مغمورة يف �يطاليا.
-1992 �يطاليا  كاأ�س  نهائي  يف  وتورينو  روم��ا  م��ب��ار�ة  ت��ز�ل  ول 
ت��اأخ��ر روم����ا ذهابا  �ذ  ع�����ش��اق ج��ان��ي��ن��ي،  �ذه����ان  1993 ع��ال��ق��ة يف 
3-�شفر، لكن جانيني �لقائد �شرب بقوة �يابا و�شجل ثالثة لفريق 
�لعا�شمة من نقطة �جلز�ء ليتقدم روما 5-2، وكاد يخطف هدف 

�لتتويج يف �لدقائق �لقاتلة لكن كرته �رتدت من �لعار�شة.

االيطايل جانيني يقرتب من تدريب لبنان 

�أ�شدر �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط �ل نهيان 
�د�ريا  ق���ر�ر�  و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  ن��ادي  رئي�س 
�أمينا  �لنعيمي  خلريباين  �شامل  �شيف  �شعادة  بتعيني 
�لتي  �لد�ري���ة  �لتغير�ت  �ط��ار  وذل��ك يف  للنادي  عاما 
�ل��دم��اء يف  �لهيكلة وجت��دي��د  لإع����ادة  �شموه  بها  ي��ق��وم 

�شفوف بنف�شج �ل�شطرجن.
ي���اأت���ي ت��ع��ي��ني خل��ري��ب��اين خ��ل��ف��ا ل��ع��ب��د�ل��ع��زي��ز عبد�هلل 
ل��ل��ن��ادي و�لذي  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ع��ام  ح�شني خ���وري �لم���ني 
�أ�شبح من�شبه �شاغر� بعد �إنتخابه نائبا لرئي�س �حتاد 
�أح����د �لجن����از�ت  ي��ع��ت��رب  و�ل����ذي  �لم�����ار�ت لل�شطرجن 
�ل���ن���ادي يف �ملرحلة  �ل��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا  �ل��ك��ب��رة  �لد�ري�������ة 

�ل�شابقة

�لوطنية  �ل��ك��و�در  من  �لنعيمي  خلريباين  �شيف  ويعد 
ل�شطرجن  متميزة  �إ�شافة   ويعد  �ل��ب��ارزة   و�لريا�شية 
�لعالقات  بكالوريو�س يف  �أن��ه حا�شل على  �لعني حيث 
�ل��دول��ي��ة م���ن ج��ام��ع��ة ك��ل��ي��ف��الن��د ب���ال���ولي���ات �ملتحدة 
جامعة  من  �لتغير  �إد�رة  يف  ماج�شتر  ثم  �لأمريكية 
ور�شالة   ، �ملتحدة  باململكة  مرتوبولينت  مان�شي�شرت 
�لدكتور�ة منذ عام 2007 من نف�س �جلامعة بعنو�ن 
�لقيادة و�لتغير ، وبذلك جاء تعيينه تتويجا وترجمة 
عملية ل��ع��ن��و�ن ر���ش��ال��ة �ل��دك��ت��ور�ة �ل��ت��ي �أع��ده��ا حول 

�لقيادة و�لتغير.  
�أن����ه ح��ا���ش��ل ع��ل��ى دب���ل���وم ���ش��رط��ي م���ن �أكادميية  ك��م��ا 
�لقيادة  ودب��ل��وم   2002 ع��ام  كند�  يف  �مللكية  �ل�شرطة 

�لقيادة  م���ن  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ع���ام 2003 ث��م دب��ل��وم يف 
�لإد�رة �ل�شرطية من جامعة كمربيدج �لربيطانية عام 
ممار�شة  �شهادة  على  ح�شل   2010 ع��ام  ويف   2005
و��شنطن  ج���ورج  جامعة  م��ن  �مل��ت��و�زن  �لأد�ء  لبطاقة 

بالوليات �ملتحدة �لأمريكية.
و�جتاز خلريباين بنجاح �لعديد من �لدور�ت �ملتقدمة 
يف �إعد�د وبناء �لأجندة �لإ�شرت�تيجية وحتويل �لأفكار 
�إىل خطط يف �لعام 2003 وبرنامج �لتدريب للقيادة 
�لإ�شرت�تيجي  �ملنظور  ودورة   2004 ع��ام  �لتنفيذية 
�لإيجابي  �لتفكر  ودورة   2004 �مل�شروعات  لتطوير 

و�لتنفيذ �ل�شرت�تيجي عام 2005 

ومن خرب�ته �لريا�شية ع�شوية �للجنة �ملوؤقتة يف �إعادة 
يا�س  بني  لنادي  �إ�شرت�تيجية  خطط  وو�شع  �لهيكلة 
�لريا�شي   من ناحيته �أعرب �شيف خلريباين �لنعيمي 
�لعني  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �إىل  بالن�شمام  �شعادته  عن 
للثقافة و�ل�شطرجن  برئا�شة �ل�شيخ �شلطان بن خليفة 
بن �شخبوط �آل نهيان �لذي يقود بنجاح كبر منظومة 
�ل�شطرجن �لأ�شيوي و�لعيناوي ، و�عرب خلريباين عن 
�لعني  ل�شطرجن  �لنجاحات  من  �ملزيد  �إ�شافة  يف  �أمله 
و�لرب�مج  �ل�شرت�تيجية  �ل��روؤي��ة  تطوير  خ��الل  م��ن 
قابلة  وبر�مج  خطط  �إىل  �لأفكار  وترجمة  �لتنفيذية 
للتنفيذ يف ظل رعاية ودعم جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 

للمنظومة �لريا�شية يف �إمارة �أبوظبي 

�صيــــف خلــــريبـــــانـــي النـعــيـــمـــــي اأميـــنــــا عـــامـــا لنـــــادي 
العـيــــن للثقافـــــة وال�صطـــرنــــــــج

مي�صي يف موقعة النجوم
و�شل �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�شي �إىل مدينة ميديني �لكولومبية ��شتعد�د� خلو�س �لن�شخة 

�لثانية من مبار�ة موقعة �لنجوم �لودية ، و�لتي تخ�ش�س عو�ئدها ملنظمات �لعمل �لإن�شاين.
وو�شل جنم بر�شلونة �لأ�شباين و�أف�شل لعب يف �لعامل لأربعة �أعو�م متتالية �إىل ميديني وكان يف 

�نتظاره م�شجعني و�شحفيني ، لكنه مل يدل بت�شريحات.
ور�فق مي�شي يف رحلته �شقيقاه ماتيا�س ورودريجو ، حيث �شيتناول �لع�شاء مع بع�س �لريا�شيني 

�لكولومبيني ، مثل �حلائزة على �لذهبية �لأوليمبية ماريانا باخون.
�لكولومبية  بالعا�شمة  �ملا�شي  �لعام  �لنجوم  موقعة  من  �لأوىل  �لن�شخة  نظم  قد  مي�شي  ك��ان 

بوجوتا.
وي�شارك يف �ملبار�ة جنوم �أمثال �لرب�زيلي روبينيو ، و�لأرجنتينيني خافير ما�شكر�نو و�شرخيو 
�أجويرو ومارتني دمييكيلي�س وبابلو �أميار ، و�لفرن�شيني �ريك �أبيد�ل وفلور�ن مالود� ، و�لإيطايل 

�أنطونيو كا�شانو و�لكولومبيني ر�د�ميل فالكاو وجيم�س رودريجيز.

العدد  10831 بتاريخ   2013/6/30     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/31   جت جز   - م ر- ب- ظ ف

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
مدعى/ يا�شر �شليمان حممد عبد�هلل بن �ل�شيبه �جلن�شية: �لمار�ت مدعي 
عليه: �زهر �قبال حممد �قبال �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ وقدره  55000 درهم �ملطلوب �عالنه /  �زهر �قبال حممد �قبال 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�لظفرة �لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(

العدد  10831 بتاريخ   2013/6/30     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1552   جت كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعى/ �شركة �ملظلة ل�شيانة �لطرق ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
�لكهربائية �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى:  �لبيارة للمقاولت  موؤ�ش�شة 
ندب خبر �ملطلوب �عالنه /موؤ�ش�شة �لبيارة للمقاولت �لكهربائية �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10831 بتاريخ 2013/6/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/233 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شاهد ب�شر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
عبد�لمر  ع�شام  وميثله:  عامة  م�شاهمة  �شركة    ) ع  م  )���س  متويل  �شركة 
حمادي �لفا�شلي  �لتميمي   نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/298 
عقاري كلي يوم �خلمي�س بتاريخ 2012/9/27 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 
1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )1627737 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 2- �شحة ونفاذ 
) تخ�شع  عبارة  �شطب   -3 �لدعوى.  2005/11/9 مو�شوع   �مل��وؤرخ  �لبيع  عقد 
مكلية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي 

بالتملك وحملقاته �ملودع لدى �لد�ئرة.
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10831 بتاريخ 2013/6/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/548 تنفيذ جتاري
 -2 ����س.ذ.م.م(   ( �ل�شيار�ت  لقطع غيار  �ملنفذ �شدهما/1- كوهجي  �ىل 
لطف  �هلل ر�شول �آميدي جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
�حمد  حممد  �بر�هيم  وميثله:  مر�شد  �شوق  ف��رع  �ي��ر�ن  ���ش��ادر�ت  بنك 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د  �ل��ق��ا���ش��م   حممد 
�ىل  دره��م   )20.255.599.73  ( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10831 بتاريخ 2013/6/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/898 تنفيذ ايجارات
�لقامة مبا  ك�شاري  جمهول حمل  �حمد  �حمد حممد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ن طالب �لتنفيذ/ �حمد علي ح�شن �لزرعوين وميثله: �بر�هيم حممد �حمد 
�ل�����ش��ادر م��ن �للجنة �لق�شائية �خلا�شة  �ل��ق��ر�ر  �ل��ق��ا���ش��م    ومب��وج��ب  حممد 
بالف�شل بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره ) 13944( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ 
وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10831 بتاريخ   2013/6/30     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  277/ 2012 -جتاري  - م ر- �ض- ع ن

�مل�شتاأنف : مطعم �ل�شنارة ملالكه/علي �حمد �شامل �لعويني �لكعبي �جلن�شية: 
�لمار�ت �مل�شتاأنف عليه:موؤ�ش�شة �لعتماد للمو�د �لغذ�ئية �جلن�شية: �لمار�ت    
مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم �ل�شادر مببلغ 202470.11 درهم   �ملطلوب 
�عالنه/حممد خليل رحال �جلن�شية: �شوريا  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف 2012/277 جتاري - م ر- �س - ع  وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء 
�مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/7/03 �ملو�فق 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة-  �لعني  ��شتئناف  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10831 بتاريخ   2013/6/30     
 يف الدعوى رقم 2012/49 ا�ستئناف عقاري   

�مل�شتاأنفة: �مالك للتمويل )�س م ع (
�مل�شتاأنف �شدها: ناديا خو�جه حممد ��شد

مت ندبنا خبر� حما�شبيا يف �لدعوى �ملذكورة �ملرفوعة من �مل�شتاأنفة �مالك 
للتمويل ) �س م ع( �شد ناديا خو�جه  حممد ��شد وعليه ندعوكم حل�شور 
على  مكتبنا  مقر  يف  �شيعقد   و�لذي  قانونا  ميثلكم  من  �و  �خلربة  �جتماع 
�لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/4 م يف متام �ل�شاعة 
10:30 �شباحا ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم 

عند ح�شوركم لالجتماع .
دبي- مركز حمرعني بو�بة رقم 4 �لطابق �لول مكتب رقم 17B1 هاتف :  

2681400-04 فاك�س : 04-2681300

اعالن اجتماع خربة     اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/940 - جت كل-م ت -ب -اأظ  

�لمار�ت  �جلن�شية:  ����س.م.ع  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  مدعى/�شركة 
مو�شوع  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �ل�شويدي  �لهويل  ر��شد  حميد  عليه:  مدعى 
�لدعوى: مطالبة مالية   119.201.65  درهم �ملطلوب �عالنه/ حميد ر��شد 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �ل�شويدي �جلن�شية: �لم��ار�ت عنو�نه:  �لهويل 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 موعد� 
لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك  �ي��د�ع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ :2013/6/26
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �لحد 30 يونيو 2013 �لعدد 10831      

ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي
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ال�سارقة -الفجر:

باملجمع  �ل�شباحة  ���ش��ال��ة  ���ش��ه��دت   
�لثقايف  �حلمرية  لنادي  �لريا�شي 
�ل��ري��ا���ش��ي �ن��ط��الق ف��ع��ال��ي��ات دورة 
ل�  �ل�شباحة  وف��ن��ون  م��ه��ار�ت  تعلم 
�أبناء  م��ن  م��و�ط��ن��ا  م�����ش��ارك��ات   30
�ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �حلمرية  منطقة 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  روؤى  �إط��ار  يف 
�إىل  �ل�شام�شي  عبيد  ث��اين  برئا�شة 
�ملهار�ت  ك��اف��ة  �مل�����ش��ارك��ني  �إك�����ش��اب 

�لالزمة لتقان �ل�شباحة .
خالل  من  �حلمرية  ن��ادي  ويهدف 
عليها  ي�شرف  �لتي  �ل�شباحة  دورة 
�لرتقاء  �إىل   غ��دي��ر  عبيد  حميد 
وتنمية  و�شقل  �لنا�شئة  مب��ه��ار�ت 
قدر�تهم بال�شكل �لذي ميكنهم من 
خو�س غمار �لبطولت �ملائية على 
�مل�شتويني �ملحلي و�لإقليمي يف ظل 
�لكبر و�لالفت من قبل  �لهتمام 
جمل�س �إد�رة �لنادي بتن�شئة �أبطال 

�لريا�شات  خم��ت��ل��ف  يف  م��و�ط��ن��ني 
من  �ل�شباحة  دورة  وت��ع��د   . �مل��ائ��ي��ة 

�لتي لها  �ل���دور�ت �حليوية  �إح��دى 
�ملنطقة  �أبناء  قبل  من  كبر  �إقبال 

للم�شاركة يف فعالياته �لتي تتو��شل 
حتى منت�شف �ل�شهر �ملقبل وترمي 

يف جمملها  �إىل ت�شجيع �لأ�شخا�س 
ممار�شة  ع���ل���ى  �ل�������ش���غ���ار  خ���ا����ش���ة 

و�ملو�ظبة  �لريا�شة  �أن���و�ع  خمتلف 
لها  �ل��ت��ي  �ل�شباحة  ل�شيما  عليها 

�حلمرية  منطقة  �ب���ن  م��ع  ع��الق��ة 
�ملرتبط بالبحر د�ئما .

وتنظم �لدورة �إىل �شل�شلة �لن�شطة 
�مل��ائ��ي��ة و�ل��ب��ح��ري��ة �ل��ت��ي ي��زخ��ر بها 
ن����ادي �حل��م��ري��ة م���ن خ���الل فرقه 
و�ل�شر�ع  �لتجديف  يف  �أ�ش�شها  �لتي 
�حل����دي����ث و�ل����ك����اي����اك وغ����ره����ا يف 
يف  �ل��ن��ادي  تبو�أها  �لتي  �ملكانة  ظل 
خالل  �لبحرية  �لن�شطة  خمتلف 
�لفرتة �لأخرة وجناحة يف تر�شيخ 
ك��ن��ادي مميز يف �لالعبني  �أق��د�م��ه 
�ل�����ق�����ادري�����ن ع����ل����ى خ�����و������س ك���اف���ة 
�ملناف�شات �ملائية ومتثيل �لدولة يف 
تلك �ملناف�شات �ملحلية و�لقليمية .

ويتلقى �مل�شاركون وعددهم ثالثون 
ريا�شة  يف  وعملية  نظرية  درو���ش��ا 
�ل�شباحة من حيث تعلم �ل�شا�شيات 
�خلا�شة بهذه �ملهار�ت بجانب �لعوم 
م�شافات  �إىل  و�لن��ت��ق��ال  و�لغط�س 
ع��م��ي��ق��ة و�إح�������ش���ار م���ا ق���د ي��ع��ل��ق يف 
�شطح �أر�س �مل�شبح متكينا لهم على 
تطوير  يف  و�لتمكن  �لنف�س  تنظيم 

�للياقة �لبدنية �مل�شاركني .

•• اأبوظبي – الفجر:

ث���م���ن جم���ل�������س �أب����وظ����ب����ي �ل����ري����ا�����ش����ي �ل���دع���م 
�شمو  �أول  للفريق  �لثاقبة  و�ل��روؤى  �لالحمدود 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
 ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي 
على  �ملبا�شر  ،و�نعكا�شها  و�لريا�شيني  للريا�شة 
�لنه�شة و�لتقدم و�لجناز�ت �لتي يحرزها �أبناء 
�ملحافل  وب�شتى  �لريا�شات  �لم��ار�ت يف خمتلف 

�لقارية و�لعاملية.
و�أ�شاد �شعادة حممد �بر�هيم �ملحمود نائب رئي�س 
�لعام  �لم��ني  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة  �لهيئة 
�ول  �لفريق  بربنامج  �لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �بوظبي 
�مليد�ليات  و�أ�شحاب  �أبطال  �ملد�ر�س من  ،لطلبة 
�لذهبية يف �جلوجيت�شو ،  و�عده و�حد من �أهم 
�لرب�مج �لريا�شية و�لرتبوية �لتي تر�شخ �لدعم  
�ل�شخية  ومكارمه  و�هتمامه  ل�شموه  �ملتو��شل 

�ل�شليم  ل��ب��ن��اء �لإن�����ش��ان  �ل�����ش��ام��ي��ة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
وتكوين �لأجيال �لنا�شئة ب�شورة �شاحلة بعيدة 
�ملجتمع  �مل��م��ار���ش��ات �خل��اط��ئ��ة يف  ع��ن  �لبعد  ك��ل 
�ىل جانب غر�س قيم �لولء و�لنتماء و�ملو�طنة 
�حلقة يف نفو�شهم، وذلك �إميانا من نهج �شموه 
و�لفئات  �ملر�حل  بقاعدة  �لبدء  يركز على  �لذي 
ناحية  من  متكاملني  �أب��ط��ال  لتخريج  �لعمرية 
و�لرتقاء  جاهزيتهم  وم�شتوى  �لبدين  �لإع��د�د 
للم�شاركات  مت��ه��ي��د�  وتناف�شهم  مب�شتوياتهم 

�ملقبلة يف �لبطولت و�ملحافل �لعاملية.
ب��رن��ام��ج ريا�شي  ت��د���ش��ني  �ن  �مل��ح��م��ود  و�أ����ش���اف 
ي��ح��م��ل ����ش��م ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
و�ل�شباب  �لريا�شة  لقطاع  فخر�  يعترب   ، نهيان 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة ، مل��ا ل��ه م��ن ق��ي��م كثرة 
�لكبر  �لدعم  ق��رب  عن  ترتجم  كبرة  ومعاين 
للقيادة �حلكيمة لأبنائها من خمتلف �لقطاعات 
حافز�  ي�شكل  �ل��ربن��ام��ج  �ن  م�شر�  �ملجتمعية، 
جديد� وفر�شة مميزة لطالب وطالبات �ملد�ر�س 
�أكدو� ح�شورهم  �لذين  �أبطال �جلوجيت�شو  من 

عاليا  �لم���ار�ت  ��شم  ورفعو�  �لفاعل 
�لتي  ل����الأط����ف����ال  �ل����ع����امل  ك���ا����س  يف 
�ملا�شي  �بريل  �بوظبي يف  �حت�شنتها 
على هام�س فعاليات بطولة �بوظبي 

�لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو.
�بوظبي  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لم���ني  و�أك���د 
�لريا�شي �ن توجيهات �شموه باإطالق 
�لريا�شي  ب��ربن��اجم��ه  �مل�����ش��روع  ه���ذ� 
�لرعاية  م�شاهد  ليعزز  ج��اء  �ملميز 
و�لدعم �لذي توليه �لقيادة �حلكيمة 
للمحافظة  �ل��ب��ي�����ش��اء  و�أي����ادي����ه����ا   ،
و�لنماء  �ل���ت���ط���ور  م���ن���ج���ز�ت  ع���ل���ى 
�ل��ت��ي ت��ع��ا���ش��ره��ا �ل���دول���ة م��ن جميع 
�لنو�حي ،من خالل غر�س منظومة 
�لأ�شيلة  و�لتقاليد  و�ل��ع��اد�ت  �لقيم 
وتعزيز  �لإمار�تي،  باملجتمع  للطلبة 
وتطوير  و�لن����ت����م����اء،  �ل�������ولء  ق���ي���م 
�لطلبة  ل�����دى  �ل���ب���دن���ي���ة  �ل�����ق�����در�ت 
�لطلبة  وت��دري��ب  مهار�تهم،  و�شقل 
على حتمل �مل�شوؤولية و�لعتماد على 

�لنف�س وخدمة �ملجتمع �لإمار�تي.
بالفكرة  �ل��ربن��ام��ج  �ملحمود  و�ع��ت��رب 
باقة  ملا ت�شمه من  �لر�ئدة و�لر�ئعة 
منوعة وحافلة بالتدريبات و�لرب�مج 
�لرتفيهية وور�س �لعمل و�ملحا�شر�ت 
�لنظرية �لتي ت�شهم يف �شقل مهار�ت 
�لطلبة �مل�شاركني وت�شتثمر طاقاتهم 
�ل�شيف  مب���و����ش���م  و�إم���ك���ان���ي���ات���ه���م 
�لجناز�ت  ر�شيد  مل�شاعفة  ،متهيد� 
ورف����ع م�����ش��ت��وى �ل��ت��ط��ل��ع��ات و�لآم����ال 

بامل�شاركات �بتد�ء من �ملو�شم �ملقبل.
ملجل�س  �لبارز  بالدور  �ملحمود  و�أ�شاد 
هذ�  على  �مل�����ش��رف  للتعليم  �ب��وظ��ب��ي 
�مل�شروع و�لتعاون مع �حتاد �لمار�ت 
جمل�س  �ن  م���وؤك���د�   ، ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
ي��رح��ب ويدعم  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي 
ه���ذه �مل���ب���ادر�ت �ل��ب��ن��اءة و�ل��ه��ادف��ة يف 
�ملجتمع ولن يدخر� جهد� يف تقدمي 
كل مقومات �لنجاح و�لتميز للم�شروع 
، متمنيا للم�شاركني و�مل�شرفني وجميع �لقائمني 
على هذ� �لربنامج ت�شجيل مزيد� من �لجناز�ت 

لريا�شة �جلوجيت�شو ، دعما لريا�شة �لمار�ت.
مكت�شبات ونتاجات مميزة .

�شجل �ل�شبوع �لول لربنامج �لفريق �أول �شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للطالب  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
جناحات  جيت�شو،  �جل��و  �أب��ط��ال  م��ن  و�لطالبات 
ك��ب��رة وم��ك��ت�����ش��ب��ات مم��ي��زة ون��ت��اج��ات ه��ام��ة يف 
�ملر�كز �ل�شبعة �لتي توزعت بني �بوظبي و�لعني 
�لتي  �ل��ه��ادف��ة  �مل��ح��اور  ع��رب   ، �لغربية  و�ملنطقة 
و�هد�فه  بالربنامج  تعريفية  ل��ق��اء�ت  ت�شمنت 
جلميع �لطلبة و�ولياء �مورهم بجانب تدريبات 
و�ل�شعي  للطلبة  �لبدنية  �للياقة  م�شتوى  رف��ع 
،متهيد�  قابليتهم  وزي�����ادة  م��ه��ار�ت��ه��م  لتنمية 
�لتطلعات  ي���و�ك���ب  م��ت��ط��ور  ب�����ش��ك��ل  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م 
و�ل��ط��م��وح��ات ب��ت��ح��ق��ي��ق م��زي��د م���ن �لجن�����از�ت 

لريا�شة �لمار�ت .

كما ت�شمن �لربنامج متارين يومية 
جانب  �ىل  �جلوجيت�شو  ع��ن  للطلبة 
�لنظرية  �لعمل  وور����س  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
و�لعملية عن �للعبة ، و�هم �خلطو�ت 
مب�شتوياتهم  ل���الرت���ق���اء  �ل���ف���اع���ل���ة 
ب��ه��م �ىل م�����ش��اف متقدم  و�ل��و���ش��ول 
�ل����ذي  �ل�����ش��ن��ع  ج���ان���ب حم�����ور  ، �ىل 
ج���اء ل��ي�����ش��ك��ل ق��ي��م��ة ����ش��اف��ي��ة كبرة 
دعمهم  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
و�ك�������ش���اب���ه���م  ق��ي��م وع�������اد�ت جمتمع 
و�لنتماء  �ل����ولء  وي��ع��زز   ، �لم�����ار�ت 
يركز  كما  �لر�شيدة،  و�لقيادة  للوطن 
بالت�شحية  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ق��ي��م  ع��ل��ى 
�إك����ر�م �ل�شيف،  و�ل��ع��ط��اء، و�أ���ش��ال��ي��ب 
�لتي  �مل��ث��ل  م���ن  �ل��ك��ث��ر  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�أبنائنا،  يف  غ��ر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س 
مثل �ل��رت�ح��م و�مل����ودة، ورع��اي��ة كبار 
�ل�شن، و�مل�شوؤولية �ملجتمعية، و�لعمل 

�جلماعي.
بر�مج  �لول  �ل����ش���ب���وع  ���ش��ه��د  ك��م��ا 
ترفيهية للطلبة يف كافة �ملر�كز ، حيث 
زي��ار�ت جماعية للطالب �ىل  نظمت 
م�شجد �ل�شيخ ز�يد �لكبر يف �بوظبي 
تعريفية  ج��ول��ة  �ل��زي��ارة  وت�شمنت   ،
�شاملة عن �مل�شجد و�طالع �مل�شاركني 
ع��ن م��ر�ح��ل �ل��ب��ن��اء و�ل��ت��د���ش��ني لهذ� 
�ل�شرح �لعمر�ين �لعريق �لذي يعترب 
و�ح����د م���ن �ل��ت��ح��ف �ل��ف��ن��ي��ة يف عامل 
و�حد  يعد  كما   ، �ل�شالمية  �لعمارة 
�ل�شياحي  �جل�����ذب  م���ع���امل  �ه����م  م���ن 
�لتحفة   ه���ذه  ع��ل��ى  �لطلبة  و�ط��ل��ع   ،
�مل��ع��م��اري��ة و�ح���د م��ن �أك���رب �جلو�مع 
يف �ل��ع��امل، �ل��ذي يت�شع حل��و�ىل 40 
فيه  �لقباب  ع��دد  وي�شل  م�شل  �أل���ف 
�إىل 80، �أما �لأعمدة فحو�ىل �لألف، 
وتزّين �جلامع ثريات بلم�شات ذهبية، 
�لتي  �لكبرة  �ملكتبة  �لطلبة  ز�ر  كما 
خاللها  من  وتعرف  �مل�شجد  ي�شمها 
ع���ل���ى �ه�����م �ل�������ش������د�ر�ت و�مل���وؤل���ف���ات 

لت�شجيع  وذل��ك   ، و�لتثقيفية  �لدينية  و�لكتب 
�مل�شاركني على �لقر�ءة و�لطالع و�لتمعن وزيادة 

معرفتهم باملورث �لتاريخي �لعريق.
وبعد م�شجد �ل�شيخ ز�يد ، �نطلق �لطالب �شوب 
�لذي  ف��ر�ري  ع��امل  وه��و  �شياحيا مميز�  معلما 
ب���ات من��وذج��ا ر�ئ��ع��ا وم��ق��ر ج���ذب ع��امل��ي لل�شياح 
�ل���ع���امل ، وخا�س  ب���ق���اع  و�ل�������زو�ر م���ن خم��ت��ل��ف 
�مل�شاركني جتارب �ملتعة و�ملرح و�ملغامرة و�ل�شغف 
 ، �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��اب مدينة ع��امل ف���ر�ري  بجميع 
�شّيارة  من  م�شتوحاة  ترفيهية  مدينة  �أول  وهي 
�لعامل، وتعرف  نوعها يف  �لأ�شخم من  ف��ر�ري 
�لطلبة على هذه �ملدينة �لرتفيهية �لتي تروي 
�أكر  خ��الل  وحما�س من  ب�شغف  ف��ر�ري  ة  ق�شّ
من 20 مرفقاً ترفيهياً ولعبة مثرة وتثقيفية، 
تذّوق  وفر�شة  �لتفاعلي  �لت�شّوق  �إىل  بالإ�شافة 

�إبد�عات �ملطبخ �لإيطايل �لأ�شيل. 
وفيما يخ�س �لطالبات فجاءت رحالتهم مميزة 
�خرى  ري��ا���ش��ي��ة  مب�شابقات  لرت��ب��اط��ه��ا  للغاية 

وطاقاتهم  �شغفهم  وت�شتثمر  م�شتوياتهم  تنمي 
�لربنامج  ت�����ش��م��ن  ح���ي���ث   ، ج����دي����دة  ب���ت���ج���ارب 
ل���ن���ادي كر�كال  ل��ل��ط��ال��ب��ات زي�����ار�ت  �ل��رتف��ي��ه��ي 
للرماية ، وق�شاء �وقات ممتعة يف �لتعرف على 
 ، �لفاخرة  �لوطنية  و�شناعته  ومن�شاته  �لنادي 
 9 كر�كال  مب�شد�س  �لرماية  جتربة  خ�شن  كما 
ملم ، و�شط �جو�ء �شيطرت عيها �ملتعة و�لتناف�س 
و�ل�شعادة بهذه �لتجربة �ملثرة ، وجاءت �ملحطة 
�أ(   ( �لفر�شان مبدينة خليفة  �لثانية يف منتجع 
و�لذي يعد و�حد من �ملن�شاآت �لريا�شية �لكبرة 
�لفرو�شية  جت����ارب  �ل��ط��ال��ب��ات  وف����د  وخ���ا����س   ،

و�لرماية و�لكارتينغ .
�ل�شبوع  يف  �ل��رتف��ي��ه��ي  �ل���ربن���ام���ج  خ���ت���ام  ويف 
�لكبرة  �شعادتهم  �لطلبة عن  �لول عرب جميع 
بق�شاء �جمل �لوقات يف �لتدريبات و�ملحا�شر�ت 
�ل�شخية  �ملكرمة  ، مثمنني  �ل�شياحية  و�لزيار�ت 
�ل�شيخ  �شمو  �ول  �لفريق  من  �ملتو��شل  و�لدعم 
�بوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي����د  ب��ن  حم��م��د 
نائب �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة ، و�هتمامه 

بهذه  �جلوجيت�شو  �بطال  م�شرة  بدعم  �ملبا�شر 
�لرب�مج �لر�ئعة .

�لقائمني  جل��م��ي��ع  ب��ال�����ش��ك��ر  �ل��ط��ل��ب��ة  وت����ق����دم 
و�مل�شرفني و�لكو�در �لتدريبية يف �ملر�كز �ل�شبعة 
، موؤكدين �ن نتائج �ل�شبوع �لول وتعرفهم على 
جمموعة كبرة من �لقيم و�ملعارف ، �شتزيدهم 
و�ر�دة  بعزمية  �ملقبلة  �ل�شابيع  ملو��شلة  ��شر�ر� 
م���ن �ج���ل ت�����ش��ج��ي��ل �ل��ن��ج��اح وع���الم���ات �لتفوق 

و�لبد�ع للربنامج بكافة حماوره .
�للجنة  �جتماع  �لول  �ل�شبوع  ختام  �شهد  كما 
�ملدير  �ملنظمة للربنامج بح�شور نا�شر خمي�س 
�لتنفيذي مع جميع �للجان �لد�رية و�مل�شرفني 
ع��ل��ى مر�حل  ل���الط���الع   ، �ل�����ش��ب��ع��ة  �مل����ر�ك����ز  يف 
�لتقارير  وم��ت��اب��ع��ة  م��رك��ز  ك���ل  �ل��ع��م��ل يف  ���ش��ر 
مدى  ملعرفة   ، وطالبة  طالب  لكل  �ل�شبوعية  
تقدم م�شتوياتهم  وتفاعلهم يف حماور �لربنامج 
، وذل���ك م��ن �ج��ل ب��ل��ورة �ه��م �لف��ك��ار و�خل���روج 
�مل�شاركني  جميع  م�شرة  لدعم  �لنتائج  باأف�شل 

و�مل�شاركات نحو مو�قع �ف�شل .

مكت�سبات كبرية للم�ساركني وامل�ساركات يف ختام ال�سبوع الأول 

جمل�ص اأبوظبي الريا�صي ي�صيد بربنامج حممد بن زايد للجوجيت�صو 

جانرو  دي  ري��و  يف  �ل���ش��ط��وري  م��ار�ك��ان��ا  ملعب  يحت�شن 
م�شك ختام كاأ�س �لقار�ت 2013 لكرة �لقدم بني �لرب�زيل 

�مل�شيفة و��شبانيا بطلة �لعامل �ليوم �لحد.
�لخ���رة على  �لع���و�م  �مل�شتديرة يف  ع��امل  �شحرو�  لع��ب��ون 
غر�ر �لرب�زيليني نيمار و�و�شكار ود�فيد لويز وتياغو �شيلفا 
كا�شيا�س  و�ي��ك��ر  �ينيي�شتا  و�ن��دري�����س  ت�����ش��ايف  و�ل���ش��ب��ان��ي��ني 
�لقارية  �لكاأ�س  لقب  على  �شيتو�جهون  ر�م��و���س  و�شرخيو 
�لتي درجت �لعادة موؤخر� �ن تقام يف �لدولة �مل�شيفة لكاأ�س 

�لعامل قبل عام من �لنهائيات.
بعد  �ل��ت��و�يل  وث��ال��ث على  لها  ر�ب���ع  للقب  ت�شعى  �ل��رب�زي��ل 
2005 و2009، فيما تريد ��شبانيا �ن تكمل خز�نتها من 
�للقاب بعد �حر�زها ذهبية �للعاب �لوملبية وكاأ�س �وروبا 

وكاأ�س �لعامل.
و�شتكون موقعة �ليوم �ملو�جهة �لوىل بني �لرب�زيل و��شبانيا 
يف بطولة ر�شمية منذ �لدور �لول ملونديال �ملك�شيك 1986 
حني خرج �ملنتخب �لمركي �جلنوبي فائز� 1-�شفر، علما 
ر�شمية منذ  روخ��ا يف بطولة  فوريا  �م��ام ل  بانه مل يخ�شر 
1934 )1-3(، فيما حقق  �يطاليا  ملونديال  �لول  �ل��دور 
�لنهائي  �ل���دور  يف  م��ار�ك��ان��ا  ملعب  على   1-6( �نت�شارين 
ملونديال 1950 �لذي توجت به �لوروغ��و�ي بفارق نقطة 
من  �مل��ج��م��وع��ات  دور  يف  و1-2  �مل�����ش��ي��ف��ة،  �ل����رب�زي����ل  ع���ن 
�لدور  يف  )�شفر-�شفر  ت��ع��ادل  مقابل   ،)1962 مونديال 

�لول من مونديال 1978(.
�لتي ��شبحت  �لرب�زيل و��شبانيا  �ملو�جهة �لخرة بني  �ما 

�وروب���ا- ك��اأ���س  بثالثية  يتوج  منتخب  �ول  �ملا�شي  �ل�شيف 
للمرة  �لبطولة  ت�شارك يف  و�لتي  �وروب��ا  �لعامل-كاأ�س  كاأ�س 
على  �لنهائي  ن�شف  من  خرجت  حني   2009 بعد  �لثانية 
ي���د �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، ف��ت��ع��ود �ىل 13 ت�����ش��ري��ن �ل��ث��اين/

نوفمرب 1999 حني تعادل وديا �شفر-�شفر يف فيغو، علما 
 1981 �خريني عامي  وديتني  تو�جها يف مبار�تني  بانهما 
)3-�شفر  و1990  ���ش��ل��ف��ادور(  يف  ل��ل��رب�زي��ل  )1-�شفر 

ل�شبانيا يف خيخون(.
لنتائجها  �لخ��ر  �ل�شهر  يف  لنتقاد�ت  تعر�شت  �ل��رب�زي��ل 
رفع �شيحات  ما  �لعاملي،  �لت�شنيف  وتر�جعها يف  �ملتو��شعة 
�شكولري  ل��وي��ز فيليبي  �مل���درب �جل��دي��د  �لن��ت��ق��اد يف وح��ه 
�لذي حل بدل من مانو مينيزي�س، و�عترب �جلوهرة بيليه 

لحر�ز  �لكفاية  فيه  مب��ا  جيدين  لي�شو�  ورف��اق��ه  نيمار  �ن 
�لبطولت �لكربى.

لكن بعد �لفوز على �ليابان )3-�شفر( و�ملك�شيك )2-�شفر( 
ب�شعوبة  تخطيه  ث��م  �لول،  �ل����دور  يف   )2-4( و�ي��ط��ال��ي��ا 
�لوروغ��و�ي )2-1( يف ن�شف �لنهائي، ��شتعاد بطل �لعامل 
خم�س مر�ت رونقه �مام جماهره يف ظل �لزمة �ملطالبية 
�شد  �ل�شعبية  �لحتجاجات  وقع  وعلى  �لبالد  تعي�شها  �لتي 
 2014 �لعامل  كاأ�س  من�شات  لبناء  �لكبر  �حلكومة  �نفاق 

ومطالب �جتماعية �خرى.
للرب�زيل  �لول  �للقب  جلب  ع��ن  �لباحث  �شكولري  وق��ال 
فازت  ��شبانيا  عينها:  �مل�شابقة  يف   1989 منذ  �ر�شها  على 

بكل �شيء يف �خر 5 �و 6 �شنو�ت، لكننا �شنخو�س مبار�تنا .

وع��ن ي��وم �لر�حة �ل�شايف �ل��ذي ح�شلت عليه �ل��رب�زي��ل يف 
ن�شف �لنهائي: لقد خا�شو� مبدئيا مبار�ة �قل منا ملمحا 

�ىل �ملو�جهة �ل�شهلة مع تاهيتي يف �لدور �لول.
و�عترب قائد �لرب�زيل تياغو �شيلفا �ن ��شبانيا فريق يتمتع 
بتقنية كبرة. هم �بطال �لعامل وم�شتو�هم ثابت. �لنهائي 

�شيح�شم بتفا�شيل �شغرة .
يف �ملقابل، قاد في�شنتي دل بو�شكي مدرب ��شبانيا �لذي خلف 
2008، ل فوريا روخا  �وروب��ا  كاأ�س  �ر�غوني�س بعد  لوي�س 
ب�شال�شة �ىل ن�شف �لنهائي، بعد �نت�شار�ت على �لوروغو�ي 
)2-1( وتاهيتي )10-�شفر( وهو رقم قيا�شي، ونيجريا 
وتاأهله  �ليطالية  بالعقبة  ي�شطدم  �ن  قبل  )3-�شفر(، 

بركالت �لرتجيح بعد مبار�ة منهكة لت�شايف ورفاقه.

ايطاليا تالقي االأروغواي على املركز الثالث والربازيل وا�صبانيا يف معركة التتويج بكاأ�ص القارات

طالبـــا بنــــادي احلمريـــة يتعلمــــون مهـــــارات وفـنـــــون ال�صباحــــــة   30
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�لوقت  �ألكانتار� يف  تياجو  �ل�شاعد  �لدويل  �لأ�شباين  بات 
�حلايل قنبلة موقوتة يف بر�شلونة ، �لذي ل يخ�شى فقط 
�شياع لعب ر�ئع ، بل �أن ي�شيع لي�شل حتديد� �إىل ريال 
وتعامل   ، نوعه  فريد من  ب�شبب عقد  ذلك  مدريد..وكل 

غريب مع �لدقائق �لتي ي�شارك فيها باملباريات.
ف��ف��ي ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و 2011 ، ج���دد �جل��ن��اح ت��ع��اق��ده مع 
و�أدرج بند� مهما: يف حالة عدم   ،  2015 بر�شلونة حتى 
خو�شه يف �أحد �ملو��شم ن�شبة معينة من �ملباريات ، يتحول 
�شعره من 90 مليون يورو 5ر117 مليون دولر بح�شب 
مليون  5ر23  فقط  مليونا   18 �إىل  �جل��ز�ئ��ي  �ل�شرط 

دولر.

على هذ� �لنحو حتول تياجو يف �شن �لثانية و�لع�شرين من 
�لعمر �إىل �أحد �لنجوم �لكبار ل�شوق �لنتقالت هذ� �ل�شيف 
، لأن �لعالقة بني مهارته و�شعره يف �لوقت �حلايل تبدو 
غريبة. ذلك ما �أكده يف بطولة �لأمم �لأوروبية �لأخرة 
حتت 21 عاما ، �لتي ح�شدتها �أ�شبانيا بالفوز 4-2 على 
�إيطاليا يف �ملبار�ة �لنهائية. يف ذلك �للقاء ، �شجل تياجو 
هاتريك ، هو �لأول يف م�شرته �لحرت�فية ، بعد عر�س 
م�شتمرة عن  و�ل�شائعات  �أ�شابيع  ع��دة  ومنذ  ر�ئ��ع.  ف��ردي 
 ، �لأخ��رة  �لأي��ام  لكن خ��الل  يونايتد.  �هتمام مان�ش�شرت 
�ل��ذي يتوىل تدريبه جو�شيب   ، بايرن ميونيخ  ��شم  ظهر 
جو�رديول ، �لذي كان يدرب �لالعب قبل عام. و�لآن بد�أ 

�لكايف للت�شبب يف  �لأم��ر   ، ي��رتدد بقوة  ري��ال مدريد  ��شم 
حالة قلق د�خل بر�شلونة.

�لإيطايل  ، طلب  �إذ�ع��ة )كادينا �شر(  �أكدته  وبح�شب ما 
ك��ارل��و �أن�����ش��ي��ل��وت��ي �مل��دي��ر �ل��ف��ن��ي �جل��دي��د ل��ري��ال مدريد 

�لتعاقد مع تياجو ، لتعزيز خط و�شط �لفريق �مللكي.
و�شرح رئي�س نادي �لعا�شمة فلورنتينو بريز قبل ب�شعة 
، لن  �إج��ر�ء عد�ئي جتاه بر�شلونة  باأي  �أ�شابيع: لن نقوم 

ندفع �ل�شرط �جلز�ئي لتياجو .
لكن قبل عدة �أيام ، وعندما �شئل جمدد� عن �لأمر ، فتح 
جمال لل�شك: لبد من �لنتظار ملعرفة ما يريده �ملدرب 

�جلديد . ويبدو �أن �ملدرب �جلديد يريد تياجو.

األكانتارا يتحول اإىل قنبلة موقوتة يف بر�صلونة

ر��شد  بن  حممد  جائزة  ل�  �لعامة  �لأم��ان��ة  تلقت 
ملفات  م��ن  �مل��زي��د  �لريا�شي  ل��الإب��د�ع  مكتوم  �آل 
�لتي  للجائزة  �خلام�شة  بالدورة  للفوز  �لرت�شح 
تنتهي فرتة �لتقدم لها يوم 31 �أغ�شط�س �ملقبل. 
�لأيام  خ��الل  ت�شلمها  مت  �لتي  �مللفات  ب��ني  وم��ن 
�ملا�شية �لعديد من �حتاد�ت ريا�شية دولية وذلك 
�جلائزة  تو�شع  فيها  مت  �لتي  �لثانية  �ل���دورة  يف 
�ملوؤ�ش�شي  �لريا�شي  �لإب��د�ع  فئة  يف  �لعاملية  نحو 
ف��ق��ط ومت يف �ل����دورة �ل��ر�ب��ع��ة ل��ل��ج��ائ��زة حتديد 
حققت  �لتي  �لوطنية  �لأوملبية  للجان  �لتناف�س 
�للجنة  من  كل  ونالت  مميزة  ريا�شية  �جن���از�ت 
�أوملبياد  تنظيم  عن  جائزة  �لربيطانية  �لأوملبية 
لندن كما نالت �للجنة �لأوملبية �لأوكر�نية جائزة 
لتطوير  وخططها  بر�جمها  متيز  بف�شل  �أي�شا 
�أوكر�نيا  �ل��وط��ن��ي يف  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لريا�شة  زي��ادة عدد ممار�س  �لرب�مج يف  وجن��اح 
ن���وع���ا وك���م���ا وحت��ق��ي��ق �ل���ع���دي���د م���ن �لجن������از�ت 
�ل��دول��ي��ة ، وق���د ���ش��ل��م ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  حممد بن ر��شد 
جمل�س دبي �لريا�شي ر�عي �جلائزة درع �جلائزة 
�أ�شطورة �لقفز  �إىل �شرجي بوبكا  و و�شام �لفوز 
بالز�نة ورئي�س �للجنة �لوملبية �لأوكر�نية، فيما 
مت تخ�شي�س �مل�شاركة �لدولية يف �لدورة �حلالية 

لالحتاد�ت �لريا�شية �لدولية.

وك���ان���ت �جل���ائ���زة ق���د ت��و����ش��ل��ت و�ل��ت��ق��ت خالل 
�ل��ف��رتة �ملا�شية م��ع ع��دد م��ن ق��ي��اد�ت وم�شئويل 
�لحتاد�ت �لريا�شية �لدولية ومت توجيه �لدعوة 
للم�شاركة  �لدولية  �لريا�شية  �لحت��اد�ت  جلميع 
يف �لدورة �خلام�شة كما مت �شرح منطلق �جلائزة 
وهو فكر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ، و�لأثر �لكبر �لذي 
�لجناز  مب�شتوى  �لرتقاء  على  �جلائزة  حققته 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  �ل��ري��ا���ش��ي يف دول���ة �لإم������ار�ت 
و�ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي وم���ن ث��م �ل��ع��امل��ي ، فيما عرب 
�لذين  �ل��دول��ي��ة  �لريا�شية  �لحت����اد�ت  م�شئولو 
�لدعوة  و�لتو��شل معهم وتوجيه  �للقاء بهم  مت 
لهم عن �شعادتهم باجلائزة و�لأثر �لكبر �لذي 
�أكدو�  �لريا�شي كما  �لأد�ء  �شترتكه على تطوير 
بها  للفوز  و�ل�شعي  فيها  �مل�شاركة  على  حر�شهم 
لقيمتها �ملعنوية �لكبرة �لتي ترتبط با�شم وفكر 
ق��ائ��د ك��ب��ر وري��ا���ش��ي ع��امل��ي ه��و ���ش��اح��ب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم.
وكان حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لر�بعة للجائزة 
ق���د ���ش��ه��د ح�����ش��ور �ل�����ش��وي�����ش��ري ج���وزي���ف بالتر 
رئي�س �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم ك�شيف �شرف 
كما مت منحة دعوة مل�شاركة �لحتاد �لدويل لكرة 
�شروره  ع��ن  ، وع��رب  �ل����دورة �خلام�شة  �ل��ق��دم يف 

بهذه �لدعوة كما حتدث يف كلمة �أمام �مل�شاركني 
باأن  و�شعادته  �لكبرة  �جل��ائ��زة  ه��ذه  �أهمية  ع��ن 
يت�شلم نيابة عن �لفيفا �أول دعوة للم�شاركة فيها 
كما �أكد حر�س �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم على 

�مل�شاركة فيها.
��شتالم ملفات �لرت�شح  ثانية يتو��شل  من جهة 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  د�خ�����ل دول�����ة  م���ن  ل��ل��ج��ائ��زة 
�مل��ت��ح��دة و�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث ي��ت��م �لتو��شل 
جميع  ��شتكمال  �أج��ل  م��ن  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  م��ع 
�ملوقع  على  �مل��ت��وف��رة  �لرت�شح  ملفات  متطلبات 
www.mbraeards. للجائزة  �لر�شمي 

�لتحكيم  جلنة  على  للعر�س  وجتهيزها     ae
خالل �شهر �شبتمرب �ملقبل ، فيما �شتكون هنالك 
�شمن  �لثالثة  �لفائزين  لختيار  خمتلفة  �آلية 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  �لنا�شئني  �لريا�شيني  فئة 
ب��ن حممد بن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو  �أم���ر  و�ل��ت��ي 
�آل مكتوم ر�عي �جلائزة با�شتحد�ثها بدء�  ر��شد 
من �لدورة �حلالية من �أجل ت�شجيع �لريا�شيني 
�لتطور  لتحقيق  ودعمهم  �لتميز  على  �لنا�شئني 
�ملن�شود. وجددت �لأمانة �لعامة للجائزة �لتاأكيد 
تر�شيحهم  ت���ق���دمي  يف  �ل���ر�غ���ب���ني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
�ل�����دورة �خلام�شة  ف��ئ��ات  �إح�����دى  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة يف 
فر�شة ممكنة  �ق��رب  �لرت�شح يف  ملفات  بتقدمي 
وعدم �لنتظار لالأيام �لأخرة من �شهر �أغ�شط�س 

لأن �مللفات �شيتم تدقيقها وقد يتم تقدمي ملف 
�إ�شايف  غر متكامل مما يعني �حلاجة �إىل وقت 

�لأمر  وه��و  للتقدم  �ملطلوبة  �لوثائق  ل�شتكمال 
بامللف  �لتقدم  مت  ل��و  فيما  متاحا  �شيكون  �ل��ذي 

�إىل  �لنتظار  وع��دم  �حلالية  �لفرتة  خ��الل  قبل 
�لأ�شبوع �لأخر من �شهر �أغ�شط�س.

•• اأبوظبي – الفجر:

�ل��ع��ل��ي��ا ع���ن �كتمال  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أك������دت 
�لتنظيمي  �ل��ن��ج��اح  وم��ت��ط��ل��ب��ات  �ل��ت��ح�����ش��ر�ت 
لبطولة نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة �لريا�شية 
�ملفتوحة �ل�شابعة ع�شر ، �لتي �شتقام حتت رعاية 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
 ، �لرئا�شة  ���ش��وؤون  �ل���وزر�ء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
خالل �لفرتة 10-31 يوليو �ملقبل، يف مالعب 

و�شالت نادي �ل�شباط باأبوظبي .
و��شارت �ن  �ملالعب و�ل�شالت وجميع �ملن�شاآت 
�ل�شتة  �مل�����ش��اب��ق��ات  �ل��ت��ي حت��ت�����ش��ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
��شبحت يف   ، �ل�شابعة ع�شرة  �لن�شخة  ع�شر  يف 
موؤكد�   ، �حل���دث  لن��ط��الق��ة  جاهزيتها  ك��ام��ل 
�ن��ه��ا و���ش��ل��ت �ىل ه���ذه �مل��ح��ط��ة ب��ع��د �ن قطعت 
كافة  م��ع  و�لتن�شيق  بالتعاون  مم��ي��زة  ����ش��و�ط��ا 
�لكبرة  �جلهود  جانب  �ىل  �لتنظيمية  �للجان 
�مل�شرفة على  �لوطنية  �لتي قدمتها �لحت��اد�ت 
�لرم�شاين  �لكرنفال  م�شابقاتها وريا�شاتها يف 

�لذي يتجدد عقده �شنويا .
و�و�شحت �للجنة �ملنظمة �ن عمليات �لت�شجيل 
ملحوظا  ت��ق��دم��ا  وحت��ق��ق   ، متو��شلة  م��از�ل��ت 
و�شط �إقبال كبر  من جميع �لفئات �ملجتمعية 

�لعمرية يف جميع  �ملر�حل  وعلى م�شتوى كافة 
عن  وذل��ك   ، ع�شر  �ل�شتة  �لريا�شية  �مل�شابقات 
و�ملوقع  �ل���ن���ادي  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف  م���ر�ك���ز  ط��ري��ق 
�للكرتوين للبطولة �لتي حتيطها �لكثر من 
عالمات �لعجاب و�ل�شادة من جانب �لقياد�ت 
ورموز �حلركة �لريا�شية ، نتيجة ل�شتمر�ريتها 
يف دعم �حلركة �لريا�شية ودفع عمليات �لتنمية 

�ىل �فاق جديدة على مدى 17 عاماً.
رئي�س  �مل��ق��ب��ايل  �شعيد  ���ش��ع��ادة  �أ���ش��اد  م��ن جهته 
جمل�س �إد�رة �حتاد �ل�شطرجن  بالدعم �مل�شتمر 
�ل����ذي ي��ج��ده ق��ط��اع �ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة من 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب��و ظبي  نهيان ويل عهد 
ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �مل�شلحة،  للقو�ت 
 ، �لريا�شي   �بوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل 
�شمو  �إىل  وتقديره  �شكره  بالغ  ع��ن  �أع���رب  كما 
نائب رئي�س  �آل نهيان،  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن 
لرعاية  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�شموه �لد�ئمة للريا�شة يف �شتى �ملحافل، ومنها 
�لذي   ، �ل�شباط  ل��ن��ادي  �لرم�شاين  �لأومل��ب��ي��اد 
��شبح و�جهة ح�شارية لدولة �لإمار�ت �لعربية 
����ش��ب��ح ح��دث��ا ري��ا���ش��ي��ا �شنويا  ك��م��ا   ، �مل��ت��ح��دة 
�لألعاب  خمتلف  يف  �لريا�شيني  ينتظره  ر�ئعا 

لإبر�ز  فيه  للم�شاركة  �لأومل��ب��ي��اد  ي�شملها  �لتي 
م��ه��ارت��ه��م و�لح��ت��ك��اك م��ع �لنخبة م���ن  جنوم 
خرب�ت  لكت�شاب  �ل��ري��ا���ش��ات  جميع  يف  �ل��ع��امل 
مما  مب�شتوياتهم  �لرت���ق���اء   يف  ت�شهم  ج��دي��دة 
يكون ذلك له �ملردود �لإيجابي على لعبينا يف 

خمتلف �لألعاب وخا�شة �لفردية .
�ل�شطرجن  ري��ا���ش��ة  �إدر�ج  �أن  �مل��ق��ب��ايل  و�أك�����د 
يف ه���ذ� �لأومل���ب���ي���اد �ل��رم�����ش��اين �ل�����ش��ن��وي يعد 
�ملو�طنني  �ل��الع��ب��ني  خ�����ش��ب��ا لخ��ت��ي��ار  م��ن��ب��ع��ا 
يعد  �أن���ه  كما   ، �ملختلفة  �لوطنية  للمنتخبات 
مع  لالحتكاك  �ملنتخب  لنجوم  ذهبية  فر�شة 
�لنخبة من �لنجوم �مل�شنفني �للذين ي�شاركون 
يف ه��ذ� �لأومل��ب��ي��اد مم��ا ي�شهم ذل��ك يف �لرتقاء  
مب�شتوياتهم لتحقيق �إجناز�ت جديدة لريا�شة 
�ل�شطرجن �لإمار�تي  �لذي �كت�شب �شمعة عاملية 
من خالل �لنتائج �جليدة �لتي حققها لعبينا 
ولعباتنا يف �لبطولت  �لدولية �لتي ي�شاركون 

فيها   . 
�ل�شطرجن  �حت������اد  رئ���ي�������س  �مل���ق���ب���ايل  و�خ���ت���ت���م 
لالأوملبياد  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  جهود  مثمنا 
حممد  )م(  �لركن  �لفريق  برئا�شة  �لرم�شاين 
هالل �شرور �لكعبي و�جلهات �مل�شاهمة يف �إبر�ز 
دعم  يف  ت�شهم  ظلت  �لتي  و�ل�شركات  �لبطولة 

�لعالمات  من  �أ�شبحت  �لتي  �لبطولة  ورعاية 
عام  من  جناحها  لتو��شل  �لبارزة،  �لرم�شانية 

لعام .

اأكـــد حــر�ــس الــنــجــوم عــلــى املــ�ــســاركــة يف 
الفعالية الكربى

من�سة  ال�سباط  اأوملبياد  الكتبي:  في�سل 
الأبطال

�ملنتخب  بطل  �لكتبى  في�شل  �أك���د  جانبه  م��ن 
�أن  �ل��ع��امل��ي،  و�ل��ب��ط��ل  جيت�شو،  للجو  �ل��وط��ن��ي 
�أومل��ب��ي��اد �ل�����ش��ب��اط �ل��رم�����ش��اين، جت���اوز حدود 
لالأبطال،  من�شة  ب��ات  حتى  �لعادية،  �لفعالية 
�شو�ء يف �جلو جيت�شو �أو بقية �لألعاب �لأخرى، 
�لدورة  �مل�شاركة يف  على  �لنجوم  موؤكد�آً حر�س 
ع��ام، وحتظى  كل  ��شتثنائياً  �لتي حتقق جناحاً 
مب�����ش��ارك��ة �ل��ن��خ��ب��ة، ����ش���و�ء م���ن �لإم��������ار�ت �أو 

خارجها.
�أ�شاف �أن مو�شم �جلو جيت�شو، �ختتم منذ فرتة 
ببطولة كاأ�س �أبوظبى للجوجي�شتو و�لتي كانت 
ختاماً جيد�ً ملو�شم ذ�خر بالن�شاط و�لبطولت، 
بعد  تاأتى  كونها  �ل���دورة  �أهمية  �أن  �إىل  م�شر� 
كما  �أب��وظ��ب��ي،  وك��اأ���س  �ل��ع��امل  ��شرت�حة بطولة 

تعترب خر ��شتعد�د للمو�شم �ملقبل، م�شر�ً �إىل 
�لرم�شاين،  �لأوملبياد  يف  �مل�شاركة  على  حر�شه 

للحفاظ على جاهزيته للتحديات �لعاملية.
وقال في�شل �لكتبي: كل �لنجوم ممتنون لهذه 
متثل  فمثلما  ق��ل��وب��ن��ا،  ع��ل��ى  �ل��ع��زي��زة  �ل�����دورة 
كانت نافذة  �أي�شاً  �إع��د�د لالأبطال، هي  حمطة 
للكثر من �لالعبني، �أطلو� منها على �ل�شاحة 
�لريا�شية و�شطرو� �إجناز�تهم �لأوىل، وبف�شل 
�لنجومية  �آف��اق  �إىل  �نطلقو�  فيها،  حققوه  ما 
ولذ�  �مل��زي��د،  �أم���ل يف حتقيق  وكلهم  ذل���ك،  بعد 
�أوملبياد  ف�شل  ري��ا���ش��ة  �أي  يف  لع��ب  ين�شى  ل��ن 
ع��ون على طريق  م��ن  ل��ه  وم��ا قدمه  �ل�شباط، 

�لنجومية.
حالة  ميثل  �أي�����ش��اً،  �ل�شباط  �أومل��ب��ي��اد  �أ���ش��اف: 
�جتماعية �رتبطنا بها يف �ل�شهر �لكرمي من كل 
عام، حيث باتت ت�شتحوذ على �هتمام �لالعبني 
���ش��ي��م��ا يف ظ���ل تنوع  و�لأ�����ش����ر و�جل���م���اه���ر، ل 
للجنة  �شاكر�ً  لو�ئها،  حتت  �ملن�شوية  �لأل��ع��اب 
�ملنظمة للدورة �لرم�شانية �لكربى هذ� �جلهد 
وي�شب  عام،  بعد  عاماً  يت�شاعف  �لذي  �لكبر، 

يف �شالح �لريا�شة �لإمار�تية ككل.
�ل��دورة، لي�شت  �أن  �أي�شاً  �لكتبي: �جلميل  وقال 
م���رة م�شاركة  ك���ل  ت�����ش��ه��د يف  ول��ك��ن��ه��ا  حم��ل��ي��ة، 

�لعربي،  �لوطن  يف  �للعبات  جن��وم  من  �لعديد 
�لأمر  جيت�شو،  �جلو  �لريا�شات  تلك  بني  ومن 
مناف�شني  �أم��ام  قدر�تنا  �ختبار  لنا  يتيح  �ل��ذي 
غر تقليديني، و�لحتكاك مب�شتويات متنوعة 
م��ن دول خم��ت��ل��ف��ة، و�أح���ي���ان���اً م��ا جن��د لعبني 
ع��امل��ي��ني، ����ش���و�ء م���ن �مل��ق��ي��م��ني ه��ن��ا ع��ل��ى �أر����س 
�ل�شباط  �أوملبياد  عن  �شمعو�  من  �أو  �لإم���ار�ت، 
فائدة  ه��ذ�  ويف  فيه،  �مل�شاركة  على  ويحر�شون 
مرة  كل  يف  علينا  �نعكا�شاتها  لها  كانت  ك��ربى، 

�شاركنا فيها.
وع����ن م���وع���ده م���ع �حل������ز�م �لأ�����ش����ود يف �جلو 
�لكتبي  ق��ال  م��ن��ه،  ق��ري��ب��اً  ب��ات  و�ل���ذي  جيت�شو، 
تطوير  �إىل  جيت�شو  �جل��و  �حت��اد  �إد�رة  �شعت   :
�أ�شرع من خالل دمج  م�شتوى �لالعبني ب�شكل 
�حلز�مني �لبني و �لأ�شود، �إ�شافة �إىل �ل�شتفادة 
من �ملدربني �أ�شحاب �حلز�م �لأ�شود �لذين نكن 
لهم كل �لح��رت�م ون�شعى �إىل تطوير م�شتو�نا 
�للعبة،  يف  خرب�تهم  من  �ل�شتفادة  خ��الل  من 
نظمها  �لتي  �ل��ب��ط��ولت  يف  بهم  بالدفع  وذل��ك 
�لحتاد، وكان لذلك �نعكا�شاته علينا، و�إن �شاء 
من  �أك��ر  و�شرنى  �حل�شاد،  �شيبد�أ  قريباً  �هلل، 
لعب باحلز�م �ز�شود، �لذي ميثل قمة �مل�شتوى 

يف �للعبة.

جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالإبداع الريا�صي توا�صل ا�صتالم ملفات الرت�صح املحلية والعربية والدولية

اكتمال التح�سريات للكرنفال الرم�ساين

�صعيد املقبايل : االأوملبياد الرم�صاين لنادي ال�صباط واجهة ح�صارية لالإمارات  
 في�سل الكتبي: اأوملبياد ال�سباط من�سة الأبطال

اأربيلو رجل اأ�صبانيا املكلف مبراقبة نيمار 
ريال مدريد  كلف مد�فع  بو�شكي  ديل  في�شنتي  �لإ�شباين  للمنتخب  �لفني  �ملدير  �أن  �م�س  �إخبارية  تقارير  ك�شفت 
لقاء  خ��الل  �شيلفا  د�  نيمار  بر�شلونة  ل�شفوف  �جلديد  و�ل��و�ف��د  �ل��رب�زي��ل  منتخب  جنم  مبر�قبة  �أربيلو�  �أل��ب��ارو 
منتخبي �لبلدين يف نهائي بطولة كاأ�س �لقار�ت �ليوم �لأحد.و�أ�شارت �شحيفة ماركا �لإ�شبانية �إىل �أن ديل بو�شكي 
�تخذ هذ� �لقر�ر بعد تاألق �أربيلو� يف رقابة �ثنني من �أف�شل لعبي �لعامل يف كاأ�س �لأمم �لأوروبية �لتي �أقيمت يف 

بولند� و�أوكر�نيا 2012.
ومتكن �أربيلو� من فر�س رقابة �شارمة على �لفرن�شي فر�نك ريبري، و�لربتغايل كري�شتيانو رونالدو يف �لبطولة، 
�أربيلو� يف ت�شريحات �شحفية مل ت�شنح يل  �لثانية على �لتو�يل. وعن نيمار قال  �لتي توج لروخ��ا بلقبها للمرة 
�لفر�شة مل�شاهدة نيمار طو�ل مبار�ة باأكملها. �شاهدت ملخ�شا ومقاطع م�شورة لبع�س مل�شاته، ولكنه �أعجبني كثر� 

عندما �شاهدت له مباريات كاملة. لقد عرفت قدر�ته �لآن، و�ملبلغ �لطائل �لذي ُدفع فيه.
�للعب  ويجيد  وي�شار�،  ميينا  يرو�غهم  �ملناف�شني،  يو�جه  ما  ود�ئما  �ملرمى  باجتاه  يتحرك  لع��ب  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار 

بالقدمني.
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على اأنغام �صنة حلوة يا بلبل
اأطفاأ بالل ماهر علياء ال�صمعة االأوىل

•• ال�سارقة – الفجر

على �أنغام �شنة حلوة يا بلبل و بح�شور 
�أطفاأ  لن��ا  �لأم����ورة  �شقيقته  و  و�ل��دي��ه 
�ل�����ش��م��ع��ة �لأوىل  ع��ل��ي��اء  م���اه���ر  ب����الل 
�أم�س  يوم  �لأول  ميالده  عيد  مبنا�شبة 
�ل�شبت يف �لتا�شع و �لع�شرين من يونيو 
�أق���ي���م مبنزل  ح���زي���ر�ن ، خ����الل ح��ف��ل 
�إىل  �حلفل  وح�شر   . بال�شارقة  �لعائلة 
و�أخو�له  �أعمامه  جانب جديه وجدتيه 
، وع��م��ات��ه وخ��ال��ت��ه و ب��اق��ة م���ن �لأه���ل 
و�لأق��ارب و�لأ�شدقاء و�أل��ف مربوك يا 

بلبل �أبو �حلالوة و �ل�شقاوة. 

ل���الإد�رة  �ل��ت��اب��ع  نا�شئة كلباء  م��رك��ز  �أق��ي��م��ت يف   
�ملجل�س  موؤ�ش�شات  �إحدى  �لنا�شئة  ملر�كز  �لعامة 
�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة، دورة تدريبية 
بعنو�ن فنون ومهار�ت �خلط �لعربي، بالتعاون 
من  �ن��ط��الق��اً  وذل���ك  بكلباء،  �لفنون  م��رك��ز  م��ع 
تفعيل مبد�أ �ل�شر�كة �لبناءة بني كافة موؤ�ش�شات 
�ملجتمع، مبا يعود بالنفع على �لنا�شئة و�ل�شباب 

�أبناء �إمارة �ل�شارقة.
قدم �ل��دورة �لتي �أقيمت يف مكتبة مركز نا�شئة 
�لعربي  ت��ع��زي��ز ع���الق���ة �خل����ط  ب���ه���دف  ك��ل��ب��اء 
ب��ال��ك��ت��اب، ع��ب��د �ل�����رز�ق �مل��ح��م��ود م����درب �خلط 
�ل��ع��رب��ي يف م��رك��ز �ل��ف��ن��ون بكلباء ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لإ�شالمية  و�لرتبية  و�لثقافة  �لفنون  من�شطي 

يف مركز نا�شئة كلباء.
نا�شئا   14 فيها  ���ش��ارك  �لتي  �ل���دورة  و��شتملت 

متثلت  مر�حل  ث��الت  على  كلباء،  نا�شئة  مركز  �إىل  �ملنت�شبني  من  ًو�شاباً 
�مل��رح��ل��ة �لأوىل يف �ف��ت��ت��اح م��ع��ر���س ل��وح��ات �خل���ط �ل��ع��رب��ي، �ل����ذي �شم 
جمموعة من �لأعمال �لفنية �لر�ئعة، �لتي خطتها �أنامل ذهبية من ع�شاق 
�خلط �لعربي ومنت�شبي مركز �لفنون، و�لتي نالت �إعجاب �لنا�شئة لتعدد 
�أنو�ع  م�شامينها ما بني �لب�شملة و�لآيات �لقر�آنية، �لتي ُقدمت مبختلف 
�خلطوط �لعربية، فيما متثلت �ملرحلة �لثانية من �لدورة يف تقدمي �لعديد 
تاريخية  نبذة  �إىل  �لنا�شئة من خاللها  �لتي تعرف  �لنظرية،  �ملحاور  من 
عن �خلط �لعربي، من حيث ن�شاأته و�أنو�عه ومر�حل تطوره ، �إ�شافة �إىل 
�لتعرف �إىل �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف �إجناز �أعمال فنية ر�ئعة لهذ� �لنوع من 

�لفنون، ومناذج ملختلف �أنو�ع �خلطوط �لعربية.
�أما �ملرحلة �لثالثة و�لأخ��رة فا�شتملت على �جلانب �لعملي،  عرب توزيع 
على  تدريبهم  ومت  �مل�����ش��ارك��ني،  على  ب��اخل��ط  �خل��ا���ش��ة  و�لأق����الم  �لأور�ق 
و�أكرها  �أنو�ع �خلطوط  �إىل  �نتقال  �لأ�شا�شية يف قيا�س �لأحرف  �لنقاط 
و��شتخدم  �لإن�����ش��ان،  �شخ�شية  يعك�س  �ل��ذي  بال�شكل  و��شتخد�ماً  ج��م��اًل 
�لنا�شئة �أقالم �خلط �لعربي ب�شورها �ملتعددة ح�شب رغبة �لنا�شئ وقدرته 

على �لكتابة، ثم تدرب �لنا�شئة على �لكتابة �شمن �لقو�عد و�لأ�شول �لفنية 
�لتي يحبها  �أور�ق عمل للخطوط  لكل نوع من �خلطوط، ووزعت عليهم 
�لديو�ين،  �لرقعة،  بني  ما  �ختيار�تهم  وتنوعت  �إتقانها  وي��ودون  �لنا�شئة 

�لكويف، و�لثلث.

ح�صانة الدانة بامل�صرف حتتفل بنهاية العام الدرا�صي
•• ابوظبي – خا�س  

�حتفلت ح�شانة �لد�نة – فرع �مل�شرف – بابوظبي بنهاية �لعام 
�لدر��شي و�شط �جو�ء كرنفالية وفنية �بهجت �لطفال وذويهم  
و�شهد هذ� �لحتفال �لذي ��شتغرق ب�شع �شاعات �لطفال من 

خمتلف �لعمار وعائالتهم .
�نتقالهم  �ملقرر  �خلريجني  بالطفال  �حل�شانة  �د�رة  و�حتفت 
�يل مد�ر�س �خري كما متنت للجميع �جازة �شيفية �شعيدة مع 

ذويهم .
1995 يف  ت��اأ���ش�����ش��ت ع����ام  �ل���ت���ي  وي���ذك���ر �ن ه����ذه �حل�����ش��ان��ة 
�ن�شطة ثقافية وتعليمية علي مد�ر  �قامة  د�أب��ت علي  �بوظبي 
�لد�ر�شية  �ملر�حل  لدخول  وتاأهليهم  �لطفال  لتاأ�شي�س  �لعام 

قناة اإي جونيور ت�صت�صيف احتفاالت 
حق الليلة لالأطفال يف مركز مريكاتو

ح�شر عدٍد كبر من �لأطفال �إىل مركز مركاتو يف دبي للم�شاركة بالحتفال 
�لذي تنظمه كل عام قناة �إي جونيور لالأطفال باملنا�شبة �لرت�ثية �ملعروفة ب� 
حق �لليلة.  وكانت قناة �إي جونيور قد نظمت م�شابقة فنية دعت من خاللها 
م�شاهديها لت�شميم حقائب و�أكيا�س �حللوى �خلا�شة بهذه �ملنا�شبة با�شتخد�م 
يف  �لليلة  حق  حلفل  بامل�شابقة   �لفائزين  دع��وة  ومت��ت  تدويرها،  معاٌد  م��و�د 
مركز مركاتو حيث ح�شل �لفائزون على هد�ياً وجو�ئز تقدير�ً لبتكار�تهم 

و�إبد�عاتهم، و�شمل �لحتفال م�شابقات لالأطفال وعر�س �أزياء تر�ثي.

جمارك دبي ُتخرج
 16 طفاًل من ح�صانتها 

�أط���ف���ال ح�شانتها  16 ط��ف��اًل م���ن  ت��خ��ري��ج  ن��ظ��م��ت ج���م���ارك دب����ي ح��ف��ل 

�لإد�رية،  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �لفال�شي  عبيد  �أحمد  بح�شور  �لنموذجية، 
وخليل �شقر مدير �إد�رة �لت�شال �ملوؤ�ش�شي، وموظفي �لد�ئرة و�أولياء �أمور 

�خلريجني.
وبد�أت فعاليات �حلفل بال�شالم �لوطني، ثم تالوة �آيات عطرة من �لذكر 
و�إىل   2009 ع��ام  منذ  ح��ول م�شرة �حل�شانة  ثم عر�س مرئي  �حلكيم، 

.. �لفرتة  تلك  خالل  حتقق  �لتي  و�لإجناز�ت   ،2013
�ل�شكر و�لتقدير  �أطفال �حل�شانة بتقدمي   كما �شمل �لعر�س مبادرة من 
وهن:  �حل�شانة  مب�شتوى  �لرتقاء  يف  و��شحة  ب�شمات  لهم  كانت  للذين 
�إد�رة �لتدريب، ومرمي �ل�شام�شي مدير ق�شم �ل�شر�كة  فريال توكل مدير 
�ل�شكر   وك��ذل��ك  �شابقاً،  �حل�شانة  م��دي��ر  �مل���ري  خلف  وم��ي��ث��اء  �حلكومية، 
لكل من �شاهم يف ر�عية �أطفال �حل�شانة و�شعى �إىل توفر �جلو �لأ�شري 
�د�ء  من  �لإجنليزية  باللغة  ن�شيد  �حلفل  و�شمل  وتعليهم،  وتدريبهم  لهم 
�لأطفال  على  �ل�شهاد�ت  توزيع  ج��رى  ثم  للتخرج،  �آخ��ر  ون�شيد  �لأط��ف��ال 
فرحة  �أبنائهم  م�شاركة  على  �أ���ش��رو�  �لذين  �أم��وره��م  و�أول��ي��اء  �خلريجني 

بريند �صنايدر مديرًا عامًا
لفندق �صوفيتل جمريا بيت�ص دبي 
�أعلن فندق �شوفيتل جمر� بيت�س 
�شنايدر  ب���رن���د  ت��ع��ي��ني  ع���ن  دب����ي 
�ل������ع������ام، حيث  �مل�����دي�����ر  مب���ن�������ش���ب 
على  �لإ���ش��ر�ف  م�شوؤولية  �شيتوىل 
�لعمليات �ليومية للفندق �لفاخر 
438 غرفة م�شتفيد�ً  �ملوؤلف من 
من خربته �لو��شعة �لتي �كت�شبها 
32 ع��ام��اً م��ن �لعمل  ع��ل��ى م���دى 
و�آ�شيا  ب��اأوروب��ا  �ل�شيافة  قطاع  يف 

و�ل�شرق �لأو�شط.
وقبل �ن�شمامه �إىل فندق �شوفيتل 
جمر� بيت�س دبي، عمل �شنايدر يف 
فندق ماجنيفيك �شوفيتل مومباي 
بالهند، حيث �شغل من�شب مديره 
�ل��ع��ام مل��دة 3 ���ش��ن��و�ت ق��اد خاللها 
فنادق  لأول  �لعمل  ف��ري��ق  �أع��م��ال 

�شوفيتل يف �لبالد. 

جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان ت�صطحب 
مر�صى ال�صرطان اإىل قمة برج خليفة

60 مري�شا  �ل�شرطان جمموعة من  �أ�شدقاء مر�شى  ��شطحبت جمعية 
مفتوحة  م�شاهدة  من�شة  �أعلى  خليفة،  برج  قمة  �إىل  زي��ارة  يف  بال�شرطان 
للعموم مع �شرفة يف �لهو�ء �لطلق، يف �لطابق 124 من برج خليفة. وتاأتي 
هذه �لزيارة جزء� من برنامج رعاية �ملر�شى �لذي تقيمه جمعية �أ�شدقاء 
مر�شى �ل�شرطان كل �شهرين، ويهدف �إىل تكرمي مر�شى �ل�شرطان على 

�شربهم وثباتهم يف �ل�شر�ع �شد �ملر�س.
مر�شى  �أ�شدقاء  جلمعية  �لعام  �لأم��ني  �ملا�شي،  �شو�شن  �لدكتورة  وقالت 
�أ�شدقاء  جمعية  يف  �لفعالية:ن�شعر  ه��ذه  ح��ول  لها  حديث  يف  �ل�شرطان، 
�ليومي  �لتعامل  فر�شة  لنا  تتاح  باأن  باأننا حمظوظون  �ل�شرطان  مر�شى 
مع هوؤلء �لأبطال �حلقيقيني �لذين يو�جهون ظروفا قا�شية بعزمية قوية 

ل تلني وبدون �أي ��شت�شالم �أو ياأ�س. 

فندق نهال يعني �صامر قبالن مديرا عاما
ماجد  بن  ومنتجعات  فنادق  ملجموعة  �لتابع  �لأول  �لفندق  نهال،  فندق 
�شامر  للفندق. ميلك  �شامر قبالن مدير� عام  �أبوظبي، عني موؤخر�  يف 
�لفندقية  �ل�شيافة و�خلدمات  17 عاما من �خلربة يف قطاع  �أكر من 
�لناجحة، حيث �شغل يف من�شبه �ل�شابق مدير عام �وي�ش�س كورت لل�شقق 
عجمان  رم��اد�  و�أجنحة  فندق  يف  �لغرف  ق�شم  ومدير  دب��ي  يف  �لفندقية 
يقع يف  �ل��ذي  �لفندق  134 غرفة وجناح يف  ب���اإد�رة  �شامر  يقوم  �شلبقا. 
يلبي  حيث  و�لأع��م��ال،  �لت�شوق  مر�كز  �أه��م  بني  �أبوظبي،  عا�شمة  و�شط 

�لفندق �إحتياجات رجال �لأعمال و�شياح �لقطاع �لرتفيهي، مع جتهيز�ت 
�لغرف �ملميزة و�أماكن تناول �لطعام �لعديدة وغرف �لإجتماعات و�ملئتمر�ت، حيث يعترب�ملكان �ملثايل 
للعائالت و�شيوف قطاع �لأعمال على حد �شو�ء. وتعليقا على تعيينه، قال �شامر: ي�شرين �لن�شمام 
�ىل فريق عمل نهال، �لفندق �لأول لفنادق ومنتجعات بن ماجد يف �أبوظبي. و�إنني �أتطلع �إىل �لعمل مع 

فريق عمل �لفندق وتقدمي �أجود خدمات �لفندق وبناء �شمعة مميزة يف قطاع �لفنادق يف �لإمارة .

نا�صئة كلباء يتدربون على فنون اخلط العربي

اأكرث من 400 من م�صجعي زومبا يفتتحون عامل دبي للريا�صة مباراثون راق�ص

ميلينيوم اأبوظبى يقيم
 حفل تكرمي لالإعالميني 

�أقيم فى فندق ميلينيوم �أبوظبى حفل تكرمي لالإعالميني من خمتلف 
�لإعالم  و�شائل  جميع  بني  �لتعاون  �أو��شر  لتعميق  و�ملجالت   �ل�شحف 
�شميتز  روب��ر���ش��ت  �ل�شيد  �ل�شيوف  ��شتقبال  ف��ى  ك��ان  حيث  و�ل��ف��ن��دق. 
و�لإعالم  �لعامة  �لعالقات  �إد�رة  مدير  عزت  ونيفني  �لفندق  عام  مدير 
�لإ�شهام  ف��ى  �لإع��الم��ي��ني  دور  فيها على  �أث��ن��ت  كلمة  نيفني  �أل��ق��ت  حيث 
�لعام  ط��و�ل  �ملثمر  وتعاونهم  و�ل��ق��ارىء  �لفندق  بني  �لعالقات  وتوطيد 
وقد وزع �ملدير �لعام �شهاد�ت تقدير لكل منهم كرمز لل�شكر  معرب� عن 
جمهود�تهم و�لدعم �لكبر �لذى يقدمونه من م�شاهمات م�شتمرة  ذ�ت 

دور فعال ومميز. 

منطلقاً  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأن�����ش��ط��ة 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف م����و�ه����ب �لأط����ف����ال 

و�لتعبر عنها. 
ومي���ك���ن ل���الأط���ف���ال �مل�����ش��ارك��ني يف 
يتعرفو�  �أن  �لإع����الم  عمل  ور���ش��ة 
�ل��ت��ق��اري��ر من  �إع�����د�د  ع��ل��ى كيفية 
مو�قع �لأحد�ث من خالل �أن�شطة 
متعددة، و�لتعرف على �لدور �لهام 
�أم���ا ور�شة  �مل��ج��ت��م��ع.  ل���الإع���الم يف 
�إنتاج �لأفالم فتقدم لل�شغار  عمل 
جتربة عملية مبا�شرة عن �شناعة 
مبا  مقوماتها  وخمتلف  �لأف����الم 
�ل�شينمائي  �ل��ت�����ش��وي��ر  ذل����ك  يف 

و�لتمثيل و�ملونتاج و�لإنتاج. 
ومن جهة ثانية، ميكن للم�شاركني 
يف ور���ش��ة ع��م��ل �ل��ف��ن��ون و�حل���رف 
مو�هبهم  ����ش��ت��ك�����ش��اف  �ل���ي���دوي���ة 
مبا  و�لنحت،  �لر�شم  يف  �لإبد�عية 

يف ذل���ك درو������س ���ش��ي��ق��ة ع���ن فنون 
�أي�شاً  وه��ن��ال��ك  �ل��ن��ه�����ش��ة.  ع�����ش��ر 
�أ�شول  لتعلم  �مل�����ش��رح  عمل  ور���ش��ة 
�لتمثيل وتقنيات �لأد�ء �لكوميدي 

و�لإمي������اء، مل�����ش��اع��دة �ل�����ش��غ��ار على 
و�لتعبر  باأنف�شهم  ثقتهم  تعزيز 
ع��ن ذو�ت��ه��م ع��رب ع��رو���س �مل�شرح 

�لأ�شود �حل�شرية. 

�لألعاب  مدينة  ك��ي��دز�ن��ي��ا،  ت��ق��دم   
�ملوجهة  و�لتعليمية  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
�لعديد  على  و�حل��ائ��زة  ل��الأط��ف��ال 
�لعاملية يف دبي مول،  من �جلو�ئز 
�إث�������ر�ء جتربة  ف��ر���ش��ة  ل����الأه����ايل 
مع  لأط��ف��ال��ه��م  �ل�شيفية  �لعطلة 
�إم��ك��ان��ي��ة �لخ��ت��ي��ار م��ن ب��ني �شتة 
مو��شيع متنوعة للمخيم �ل�شيفي 
�مل�شغرة  �ملدينة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي 

لغاية 29 �أغ�شط�س 2013. 
�لعمل  ور���������س  حم��������اور  وت����ت����ن����وع 
باملعلومات  حتفل  �لتي  �لإبد�عية 
�ل�شيفي  �مل��خ��ي��م  خ����الل  �ل��ق��ي��م��ة 
�أ�شبوع  م���دى  ع��ل��ى  ي�شتمر  �ل���ذي 
كامل بني �لإعالم، و�إنتاج �لأفالم، 
و�ل����ف����ن����ون و�حل���������رف �ل����ي����دوي����ة، 
و�مل�شرح، و�لأزياء وور�شة كيدز�نيا 
خمتلف  ل���ي���ت���ك���ون  ل����الإي����ق����اع����ات، 

على  و�لرق�س  �لريا�شية  �لتمرينات 
�ل�شاخنة،  �لالتينية  �ملو�شيقى  �أن��غ��ام 
لربنامج  �لتربعات  بجمع  قامو�  كما 
ح�شيلة  وب���ل���غ���ت  �ل����ع����امل����ي،  �ل�����غ�����ذ�ء 
�شاعتني  ����ش��ت��غ��رق  �ل�����ذي  �مل�����ار�ث�����ون 
40،000 درهماً، ما جعله  �أكر من 
لهذ�  �خل��ري��ة  �لفعاليات  �أن�شط  م��ن 

�ل�شيف.

بيجون،  �إل��ي��ز  ق��ال��ت  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�لأعمال  وتطوير  �ل�����ش��ر�ك��ات  م��دي��رة 
�ل��ع��امل��ي يف منطقة  �ل���غ���ذ�ء  ب��ربن��ام��ج 
�أفريقيا  و���ش��م��ال  �لأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق 
و�����ش����رق �أوروب���������ا وو�����ش����ط �آ����ش���ي���ا: �إن 
���ش��ر�ك��ة ب��رن��ام��ج �ل���غ���ذ�ء �ل��ع��امل��ي مع 
حماربة  على  �شي�شاعد  للياقة  زومبا 
�ل�شحية  �ملخاطر  �أك��رب  �أح��د  �جل���وع، 

�إن  و�أ���ش��اف��ت:  �ل��ع��امل،  ع��ل��ى م�شتوى 
مبار�ثون  للريا�شة  دبي  عامل  �فتتاح 
�ل���ع���ام وف����ر فر�شة  زوم���ب���اث���ون ه����ذ� 
�ملتحم�شني  جل��م��ي��ع  وم���رح���ة  ر�ئ���ع���ة 
لدعم ق�شية هامة وممار�شة �لريا�شة 
�ل�شكر  بجزيل  نتوجه  ونحن  كذلك، 
للمنظمني ولكل من �شارك يف برنامج 
جريت  ’ذ�  �حل��ر�ري��ة  �ل�شعر�ت  ح��رق 

���ش��ارك �أك���ر م��ن 400 ري��ا���ش��ي من 
زومبا  م���ار�ث���ون  يف  زوم���ب���ا  م�شجعي 
�خل���ري �ل��ر�ق�����س �ل���ذي �أق��ي��م بعامل 
�أك���رب ح���دث ريا�شي  دب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ة، 
دبي  م��رك��ز  يف  �ملغلقة  بالقاعات  ي��ق��ام 
�ل�شرق  منطقة  يف  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ج��اري 
�لأو��������ش�������ط،. وق������د ق������ام �مل�������ش���ارك���ون 
مب�����ار�ث�����ون زوم����ب����ا �ل���ر�ق�������س ب������اأد�ء 

املخيم ال�صيفي يف كيدزانيا: فر�صة مميزة 
ال�صتك�صاف روح االإبداع لدى االأطفال



اأغرب 10 حلظات ت�صعد الفتيات 
�لعيون �حللوين … حلظة غريبة �أح�س فيها بال�شعادة حني �أنتهي من و�شع 

مكياج عيني �جلميلتني قالت �إحدى �لفتيات.
�لبحر. على  زوجي  مع  �رق�س  ملا  حلظاتي  �أغرب  • �لرق�س 

�لغر�م. يف  غارقة  �أين  �كت�شفت  حلظة  �شعادتي   .. • �حلب 
�لوقت  و�أ���ش��رف  فعال   ... �شعادتي  �شبب  هم  وجموهر�تي  �إك�ش�شو�ر�تي   •

و�جلهد و�ملال يف �ختيارها بعناية.
و�ألفت  �لأ�شئلة  كل  على  و�أجيب  �ملحا�شرة  يف  �شف  �أول  �أجل�س  �أن  • �شعادتي 

نظر �أ�شاتذتي.
و�أحتدث  �لعمل  م��ن  �لكثر  ل��دي  ي��ك��ون  ول  لل�شغل  �أذه���ب  �أن  �شعادتي   •

بالتلفون كما �أ�شاء مع �أمي و�شديقاتي.
مكلف  �لأمر  لكن   .. با�شتمر�ر  �ملكياج  جتميل  خبرة  يل  ت�شع  �أن  • �شعادتي 

جد�.
م�شتحيل. طبعا   .. ��شمن  �أن  دون  من  �حللويات  �آكل  �أن  • �شعادتي 

�شديقاتي. مع  �لت�شوق  يف  • �شعادتي 
بينهم! �لأجمل  �أنا  و�أكون  و�شديقاتي  �أنا  �شورة  نلتقط  حلظة  • �شعادتي 

تو�صيات جديدة لعالج نزيف الرحم
�لتو�شيات  با�شد�ر  و�لتوليد  �لن�شائية  لطباء  �لمركية  �لكلية  قامت 
�ملرتبط  �لطبيعي  غر  �لرحم  بنزيف  �مل�شابني  �ملر�شى  لعالج  �جل��دي��دة 

بخلل وظيفي �با�شي.
�لقدمية  �لتو�شيات  ��شتبدلت  �ل�شريرية �حلديثة قد  �لتو�شيات  �ن  حيث 

�لتي ��شدرت عام 2000.
وت�شمنت �لتو�شيات ما يلي:

�لليفونورج�شيرتول  لدو�ء  �لرحم  د�خل  جهاز  ��شتخد�م  يف  �لنظر   -  1
�با�شي جلميع  بخلل وظيفي  �ملرتبط  �لطبيعي  �لرحم غر  نزيف  لعالج 

جمموعات �لعمار.
بعالج  �ل��رح��م  نزيف  لعالج  �ملحتملة  �لطبية  �لعالجية  -�خل��ي��ار�ت   2

�لربوج�شتني ومو�نع �حلمل ذ�ت �لهرمونات �ملدموجة.
على  �حلفاظ  ب��دون  �لرحم  �ز�ل��ة  �مكانية  �لتو�شيات  ت�شمنت  -كما   3
عنق �لرحم للن�شاء �لالتي ف�شل �لعالج �لطبي لديهن �و مينع ��شتخد�م 

�لعالجات لهن.
4 -كما �ظهرت �لتو�شيات �ولوية �لتي يجب �تباعها للعالج �لطبي قبل 

�تباع �لعالج �جلر�حي.
يعتمد على عدة عو�مل  �لرحم  لنزيف  �لعالج  �ختيار  �ن  �لباحثون  وق��ال 
�لطبية،  �ل���ش��اب��ة  �ل��ن��زي��ف، وع��و�م��ل  و���ش��دة  �مل����ر�أة،  و�ل��ت��ي تت�شمن عمر 

و�حلاجة �ىل ��شتخد�م مو�نع �حلمل، و�لرغبة يف �لجناب م�شتقبال.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مايكل بينا..الكاهن 
�ملك�شيكي  �لأم���رك���ي  �مل��م��ث��ل  �ن�����ش��م 
طاقم  �إىل  ب��ي��ن��ا،  م��اي��ك��ل  �لأ�����ش����ل، 
�ملمثلني يف فريق �لإثارة و�لت�شويق ذ� 
فاتيكان تايب�س �أو �أ�شرطة �لفاتيكان 

، حيث يوؤدي دور كاهن.
و�أعلنت �شركة ليك�شور �إنرتتاينمنت 
�أن بينا �شي�شارك يف �لفيلم،  لالإنتاج 
ل��وز�ن��و، يف  �لأب  دور  ���ش��ي��وؤدي  حيث 
�لفيلم �لذي �شيتوىل �إخر�جه مارك 
�إنتاج  �أن عملية  نيفيلدين. و�أ�شافت 
�ل��ف��ي��ل��م ���ش��ت��ب��د�أ �ل�����ش��ه��ر �مل��ق��ب��ل، مع 
دجيمون  بينهم  �ملمثلني،  م��ن  باقة 
وكاثلني  �شكوت،  ودوغ���ر�ي  هون�شو، 
�أندر�شون، وجون  روبرت�شون، وبيرت 
�شبارو،  و�ألي�شك  �أميدوري،  باتريك 
يف  د�ديل  وت�����وؤدي  د�ديل.  و�أول��ي��ف��ي��ا 
�لع�شرينات من  �شابة يف  دور  �لفيلم 
�ملوت  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  ت�شّبب  �ل��ع��م��ر، 
و�لدمار ملن حولها، فيما يوؤدي بينا 
يحاول  �ل����ذي  �مل��ح��ل��ي  �ل��ك��اه��ن  دور 
�أط���ل  ب��ي��ن��ا  �أن  ي���ذك���ر  م�����ش��اع��دت��ه��ا. 
�حلر��شة  ن��ه��اي��ة  ف��ي��ل��م  يف  م����وؤخ����ر�ً 
جانب  �إىل   ،  End of Watch

�لنجم جاك غالينهال.

�صبعينية تهاجم 6 ل�صو�ص 
جنحت عجوز يف عقدها �ل�شابع يف مهاجمة �شتة ل�شو�س 
�شرقة  حماولة  �أثناء  �لهروب  على  و�أجربتهم  م�شلحني 

حمل للمجوهر�ت يف بريطانيا.  
�لتلفزيونية  ن��ي��وز  ���ش��ك��اي  �شبكة  ب��ث��ت��ه  ت��ق��ري��ر  وي��ظ��ه��ر 
يف  �لو�قع  �ملحل  يهاجمون  وهم  �لل�شو�س  �لربيطانية، 
مدينة �شاوثامبتون يف و�شح �لنهار ويحطمون و�جهاته 
�لزجاجية فيما بد�أ بع�شهم بالفعل يف �شرقة �ملجوهر�ت 

و�ل�شاعات �لثمينة. 
دون  يعربون  وه��م  و�ل�شيار�ت  �مل��ارة  �ل�شا�شة  يف  ويظهر   
مبالة مبا يحدث من حولهم.  يف �لأثناء، كان ثالثة من 
�لل�شو�س على در�جات نارية قرب زمالئهم للهرب بهم 
ب�شرعة بعد نهب �ملحل.  وفجاأة، تظهر يف �ل�شا�شة عجوز 
مهاجمة  وب��د�أت  �ل�شابع.  عقدها  يف  �إنها  �لتقرير  يقول 
فر  �ليدوية.   حقيبتها  م�شتخدمة  �مل�شلحني  �لل�شو�س 
�لل�شو�س على منت در�جاتهم لكن �أحدهم تعر ليتدخل 
�ملارة وي�شاعدو� �لعجوز يف �لقب�س عليه فيما مل ي�شب 

�أحد باأذى. 

فاتورة كهرباء تقتل �صاحبها
�إىل وفاته بعد  �أّدت  �أ�شيب رجل �شريالنكي بنوبة قلبية 
�أن تلقى فاتورة �لكهرباء. وذكر موقع �شيلون تود�ي �م�س 
�إىل جمل�س  61 عاماً و�شل  �لعمر  �لبالغ من  �لرجل  �أن 
ففوجئ  ف��ات��ورت��ه،  ليدفع  كولومبو  يف  �شيلون  ك��ه��رب��اء 

مبدى �رتفاعها. 
و�شاأل �لرجل موظفاً عن �شبب �لرتفاع ثّم جل�س يف غرفة 
فاقد�ً  �لكر�شي  عن  �شقط  �أن  لبث  وما  �لنتظار  منطقة 
�إ�شابته  �لرجل قد تويف نتيجة  �أن  للوعي. وتبني لحقاً 
قبل  تويف  �لرجل  �إن  طبية  م�شادر  وقالت  قلبية.  بنوبة 
�ل�شريالنكية  �حلكومة  وكانت  �مل�شت�شفى.  �إىل  و�شوله 

فر�شت موؤخر�ً زيادة على تعريفات �لكهرباء.

وكالة ترف�ص توظيف اجلميالت
ت��ق��وم وك��ال��ة ع��ار���ش��ات قبيحات و�ل��ت��ي تتخذ م��ن لندن 
مركز� لها بتعيني �ل�شخا�س �لغربيني وقبيحو� �ل�شكل 
و�ول��ئ��ك �ل��ت��ي مت��الأ �ل��و���ش��وم �أج�����ش��اده��م. �ل��وك��ال��ة �لتي 
لديهم  ل��الأزي��اء  م�شورين  قبل  من   1969 ع��ام  تاأ�ش�شت 
بلطجية  ت�����ش��م��ل:  كتبهم  يف  �شخ�س   1000 م��ن  �أك����ر 
ولعبي كمال �أج�شام بال�شافة لفتيات ذو�ت حلى ورجال 

بعيون جاحظة. 
وينق�شم �لعار�شون لدى �لوكالة لأربع جمموعات فرعية 
و�لأ�شخا�س  �خل��ا���س،  �لق�شم  �ل��رج��ال،  �لفتيات،  وه��ي: 
�لغا�شبون. ويرتكز �كر �لأ�شخا�س ذوي �ل�شكل �لغريب 
يف �لق�شم �خلا�س مثل �يالين د�فيد�شون و�لتي متتلك 
�أكرب ثقب م�شجاًل با�شمها يف مو�شوعة غيني�س لالأرقام 
�شركات  كافة  مع  �لوكالة  عار�شو  عمل  وق��د  �لقيا�شية. 
�لأزي�������اء �ل�����ش��ه��رة ح����ول �ل���ع���امل م��ث��ل ك��ال��ف��ني كالين 

وفوجوي �ليطالية.

اكت�صاف �صجرة اأقدم من االأهرامات
�لغابات  يف  �لبي�شاء  �جلبال  �لقمم  من  بالقرب  �لعامل،  يف  حية  �شجرة  �أق��دم  �لأمريكية  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  �كت�شفت 
�لتي  �لأ�شجار،  تلك  تقرير م�شور عن  �لربيطانية يف  ميل  �لديلي  وقالت �شحيفة  كاليفورنيا.  بولية  �لوطنية، 

و�شفتها باأنها �أقدم من �أهر�مات �جليزة ، باأنها و�حدة من عجائب �لعامل �جلديدة.
�أق��دم من هرم خوفو �لأك��رب يف  �أنها بالفعل  �أي  عام،  �آلف و800  �أربعة  ويبلغ عمر �شجرة �ل�شنوبر �لأثرية نحو 

�جليزة، يف �لوقت �لذي كان ل يز�ل �لأوربيون ي�شتخدمون �لفوؤو�س �حلجرية.
�لبي�شاء يف قمم  �لقلوية  �لرتبة  �أن منوها يف  ويبدو   ، بري�شتلكون  �أ�شجار �شنوبر  نوع  �إىل  �ل�شجرة  تلك  وتنتمي 
جبال كاليفورنيا،، هو ما �شمح لها بالبقاء حية طو�ل تلك �لفرتة. وقالت وز�رة �لزر�عة: �أ�شجار �شنوبر بر�شلتكون 
�أنها تكيفت معها على مدى �آلف �ل�شنني . وتوجد من تلك  ل تف�شل عادة تلك �لأن��و�ع من �لرتبة، لكنها يبدو 
�ل�شجرة �أعد�د �أخرى معمرة يف وليات: نيفاد�، ويوتا، وكولور�دو، ونيو مك�شيكو، و�أريزونا �لأمريكية، �لتي ي�شل 
�شريحة �شغرة من  ��شتخر�ج  �ل�شجرة عن طريق  �لعلماء عمر  ويكت�شف  ق��دم.  �آلف  ع�شرة  لأك��ر من  �رتفاعها 
�ملناخية مع مرور �لوقت، وكل عام يكون له  حلائها؛ لتحديد عمرها، ومنط منوها، �لذي يظهر عليه �لتغر�ت 

�أثر على �للحاء. 
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حتتفظ بجثة والدتها يف الثالجة
 83 �حتفظت �مر�أة هولندية بجثة و�لدتها �لبالغة من �لعمر 

عاماً يف ثالجة ملدة �أ�شبوع كامل. 
وقالت �ل�شرطة �إن �ملر�أة، وتبلغ من �لعمر 46 عاماً، جمدت جثة 
توفيت  �لأم  �أن  �إىل  م�شرة  �أ�شبوع  ملدة  بها  و�حتفظت  و�لدتها 

وفاة طبيعية على ما يبدو. 
يعد  مل  �إن���ه  ق��ال  للعائلة  �شديق  م��ن  ب��الغ��اً  �ل�شرطة  وتلقت 

ي�شتطيع كتمان هذ� �ل�شر، على ما �أو�شحت متحدثة. 
�ل�شغر  �مل��ن��زل  �إىل  �ل��ف��ور  على  �ل�شرطة  م��ن  عنا�شر  ت��وج��ه 
جنوب  يف  كامربلند  مدينة  يف  و�بنتها  �لأم  فيه  تعي�س  �ل��ذي 
غرب �لبالد.  وعند و�شولهم، �عرتفت �مل��ر�أة حاًل مبا فعلته. 
فاعتقلتها �ل�شرطة و��شطحبتها �إىل مركز حيث عاينها طبيب 
�إىل  وع���ادت  �شر�حها  �أط��ل��ق  ذل��ك،  وبعد  �إليها.  و��شتمع  نف�شي 

منزلها. 
وبح�شب �ملتحدثة با�شم �ل�شرطة، كانت �ملر�أة حزينة جد�ً لفر�ق 
�أن  �أر�دت  �أنها مل ت�شتطع �لنف�شال عنها و  �إىل درجة  و�لدتها 

تبقيها بقربها . 
وع��ا���ش��ت �لب��ن��ة م��ع و�ل��دت��ه��ا حت��ت �شقف و�ح���د مل��دة 17 عاماً 

و�عتنت بها بكثر من �حلب طو�ل تلك �ل�شنني. 
�لبنة �شتالحق ق�شائياً.  �إن كانت  نعلم  �ملتحدثة: ل  و�أ�شافت 
هذ� �لقر�ر يعود �إىل �لنيابة �لعامة ، م�شرة �إىل �أن �لحتفاظ 

بجثة يف ثالجة هو جرمية . 

طفل يتخذ من اأفعى لعبة
ت��ل��ك �لأفعى  ل��دغ��ة  ق��د ت�شببه  �ل��رو���ش��ي م��ا  �ل��ط��ف��ل  ي��ع��ل��م  ل 
�إحدى تلك �لألعاب �ملقدمة  �أنها  �أخذ يلعب بها ظناً منه  �لتي 
لالأطفال حيث �إن عمره مل يتجاوز �ل�18 �شهر�ً، كما يظهر هذ� 

�ملقطع �لذي مت تد�وله ب�شكل و��شع عرب موقع يوتيوب .
ويجل�س �لطفل و�شط �ملياه وهو مم�شك بالأفعى يلعب بها مينًة 
وي�شرة، وبجانبه �أحد �لأ�شخا�س �لذي يبدو يف بد�ية �لفيديو 

يرت�جع خوفاً من �قرت�بها منه.
وبينما يقوم هذ� �لطفل �لذي ل يعي خطورة ما يفعله من لعب 
باأفعى �شامة، تتعاىل �شحكات و�لده وو�لدته خلف �لكامر� دون 
�أي �هتمام ملا قد تت�شبب به لدغة مثل هذه �لأفاعي، حيث �إنها 
تعترب من �أخطر �لأفاعي و�لثعابني بل ومن �أخطر �لزو�حف 

يف �لعامل.
�أفعى  �أو  �لكوبر هيد  �أو  �لر�أ�س  �لنحا�شية  �لأفعى  وي�شل طول 
�ملاء �ل�شامة ، �ملكتملة �لنمو �إىل 105�شم، رغم �أن طول بع�شها 
ي�شل �إىل �أكر من 1،5م، وتعترب �لتي تظهر يف مقطع �لفيديو 

و�حدة من هذه �لأفاعي.
���ش��ود�ء عري�شة ح��ول ج�شمها،  ت��ك��ون لها ع��الم��ات  م��ا  وع���ادة 
وتتغذى هذه �لأفعى على جمموعة كبرة من �حليو�نات، مبا 
يف ذلك �ل�شفادع و�ل�شمك و�لثدييات من �حليو�نات و�لطيور، 

كما تولد �شغارها يف ف�شل �ل�شيف.
�ملائية،  �ملاء �ل�شامة يف �لأماكن  �أفعى  وعادًة ما مُيكن م�شاهدة 
وميكن  و�جل����د�ول،  �لأن��ه��ار  عند  �ملتجمعة  �ل�شبخة  �مل��ي��اه  ويف 
�ملاء  �أفعى  ولدغة  �لبحر�ت،  بع�س  �شو�طئ  على  م�شاهدتها 
�ل�شامة �شديدة �خلطورة وقد تت�شبب يف وفاة �ل�شخ�س �لبالغ.

مربية �لكالب �حلا�شلة على عدد من �جلو�ئز كاثرين مت�شي مع كلبيها �للذين لونتهما كوبي وبور�س يف حديقة بكاليفورنيا �أم�س �لأول. )رويرتز(

اأوباما: �صجاعة مانديال 
م�صدر اإلهام للعامل 

ق����ال �ل��رئ��ي�����س �لأم����رك����ي ب����ار�ك 
�لرئي�س  �شجاعة  �إن  �م�س  �أوب��ام��ا، 
نيل�شون  �ل�شابق  �أفريقي  �جلنوب 
�لهام  م�������ش���در  ���ش��ّك��ل��ت  م���ان���دي���ال 

للعامل.
�أوب����ام����ا يف خ���ط���اب خالل  و�أ�����ش����ار 
زيارته لربيتوريا يف جنوب �أفريقيا 
�لأخالقية،  م��ان��دي��ال  �شجاعة  �إن 
و�ن���ت���ق���ال �ل���ب���الد �ل��ت��اري��خ��ي �إىل 
���ش��ك��ل م�شدر  و�ل���ع���د�ل���ة  �حل���ري���ة 
�لهام  وم�شدر  يل  �شخ�شي  �ل��ه��ام 

للعامل.
هي  �لأمركيني  �أفكار  �أن  و�أ�شاف 
تو�جده  مع عائلة مانديال خالل 

يف �مل�شت�شفى.
و�لتقى �لرئي�س �لمريكي وزوجته 
مانديال  ب��ع��ائ��ل��ة  �م�������س  م��ي�����ش��ي��ل 
�مل�شت�شفى يف حالة  �ل��ذي يرقد يف 

خطرة.
بيان  يف  ق��ال  �لبي�س  �لبيت  لكن 
ن��ل�����ش��ون مانديال  ل��ر�ح��ة  م���ر�ع���اة 
و�حرت�ما لرغبة �لعائلة لن يزور� 

�أوباما ومي�شيل �مل�شت�شفى.
ج����رى �ل��ل��ق��اء �ل����ذي �ج��ت��م��ع فيه 
ماكازيوي  مانديال  بابنتي  �وباما 
وزي���ن���دزي و�ح���ف���اده �ل��ث��م��ان��ي��ة يف 
ذ�ك����رة نل�شون م��ان��دي��ال يف  م��رك��ز 

جوهان�شربج.
و�بلغ �وباما �ل�شحفيني بعد ذلك 
�ن����ه حت����دث ب��ال��ه��ات��ف م���ع زوج���ة 
�ل��ت��ي ل  م��ان��دي��ال ج��ر����ش��ا ما�شيل 
تز�ل بجانب زوجها بامل�شت�شفى يف 

بريتوريا.

اأربعة جنوم يغادرون 
م�صل�صل )غلي(

�أربعة  �ملو�شيقي  غلي  م�شل�شل  ي��وّدع 
م���ن جن���وم���ه، ل���ن ي����ع����ودو� �إل���ي���ه يف 
�مل��و���ش��م �خل��ام�����س. وذك���ر م��وق��ع تي 
�لتي  �أم��رب ر�يلي  �ملمثلة  �أن  يف لين 
توؤدي دور مر�شيد�س ،و�ملمثل مارك 
�شالينغ �لذي يوؤدي دور باك ،وهاري 
�شوم جونيور �لذي يوؤدي دور مايك 
توؤدي  �ل��ت��ي  م��وري�����س  ،وه��ي��ذر  �شانغ 
�مل�شل�شل  ���ش��ي��غ��ادرون  ب��ري��ت��اين  دور 
�مل��و���ش��ي��ق��ي �ل����ذي ت����دور �أح���د�ث���ه يف 
م��در���ش��ة ث��ان��وي��ة يف �أوه����اي����و. ومن 
�لأربعة  �ملمثلون  ي��ق��وم  �أن  �ملحتمل 
�ملو�شم  خ����الل  خ��ا���ش��ة  ب����اإط����اللت 
ب�شكل  ي��ع��ودو�  لن  ولكنهم  �خلام�س 
�مل�شل�شل  جن���م���ة  �أن  ك���م���ا  ث����اب����ت. 
�ل�شابقة ديانا �أغرون �لتي مل تظهر 
�لر�بع  باملو�شم  قليلة  حلقات  يف  �إل 
لن تعود �إىل �ملو�شم �خلام�س، �إل يف 
حال مت �لتفاق معها لتطّل ك�شيفة 

�شرف يف بع�س �حللقات.

�أي��و� من معرفة ما  متكن باحثون �أمركيون من جامعة 
ع��ن طريق  �شنو�ت  3 و4  بعمر  �لأط��ف��ال  دم��اغ  يجري يف 
ت�شوير خا�س لدماغهم �أثناء م�شاهدتهم لبع�س �ل�شور. 
وفيها  �لع�شبي،  �لت�شوير  دوري��ة  �لدر��شة يف  ن�شرت هذه 
تدعى  للت�شوير  با�شتخد�م طريقة خا�شة  �لباحثون  قام 
��شتعمال  ل�شعوبة  وذل��ك  �لوظيفي،  �ل�شوئي  �لتحليل 
�ل���رن���ني �مل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي �ل��وظ��ي��ف��ي ل���دى �لأط���ف���ال ب�شبب 
حتليل  على  �لطريقة  ه��ذه  وتعتمد  �مل�شتمرة،  حركتهم 
�ملختلفة،  �ل��دم��اغ  �أج���ز�ء  يف  �مل�شتهلك  �لأك�شجني  مقد�ر 
هذه  وحتفيز  ون�شاط  فعالية  على  موؤ�شر�ً  يعترب  و�ل��ذي 
حتتوي  قبعة  لب�س  ط��ري��ق  ع��ن  �لقيا�س  وي��ت��م  �لأج�����ز�ء، 
على �ألياف خا�شة تقوم باإجر�ء �لقيا�شات. متت �لدر��شة 
 3-1 ت��ر�وح عددها  �أ�شياء  �أو  �أ�شكال  بعر�س �شور حتتوي 
ثانية،  ملدة  �إخفاوؤها  ثم  ومن  ثانيتني،  ملدة  �لأطفال  على 
�ل�شابقة،  عن  خمتلفة  �أو  مت�شابهة  �إم��ا  عر�شها؛  و�إع���ادة 
و�شوؤ�ل �لطفل عن �إن كان ر�آها �شابقا �أم ل. �أظهر �لفح�س 
�أن �لفعالية �لع�شبية كانت على �أ�شدها يف �لف�س �جلبهي 
�لذ�كرة  �لأمين، و�لذي يعترب موؤ�شر�ً على �شعة ومقدرة 
و4   3( �لعمرين  بكال  �لأط��ف��ال  ل��دى  �لفعالة  �لب�شرية 
�شنو�ت(. بالإ�شافة لذلك �أظهر �لأطفال بعمر 4 �شنو�ت 

باأعمار  �لأط��ف��ال  �أك��ر من  �لدماغ  ��شتعمال لأج��ز�ء من 
�ل���دم���اغ يف �لف�شني  ���ش��ن��و�ت، ح��ي��ث ل��وح��ظ��ت ف��ع��ال��ي��ة   3
�جلد�ريني بكال �جلهتني، وهذ� يتو�فق مع مناطق �لتنبيه 
�ملكاين يف �لدماغ، مما ي�شر �إىل �أن �لو�شول لنتائج �أف�شل 
بالذ�كرة �لب�شرية �لفعالة يتطلب فعالية دماغية �أكرب. 
تقدم هذه �لنتائج �شورة خمتلفة وجديدة عن عمل دماغ 
تتم  �أن  ياأملون  �أنهم  كما  �لباحثني،  ر�أي  ح�شب  �لأطفال 
لها  �لتي  �ملر�شية  �حل��الت  ت�شخي�س  يف  منها  �ل�شتفادة 
�لب�شرية، مثل ت�شتت �لنتباة  عالقة بالرتكيز و�لذ�كرة 
وفرط �حلركة و�لّتوحد يف �أعمار �شغرة، وحتى قبل �أن 

تظهر �أعر��شها على �لأطفال.
�ل��ف��ع��ال��ة ه��ي م��ا ي�شتطيع  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل���ذ�ك���رة  �أن  ُي��ذك��ر 
�ل�شخ�س �لتقاطه وتخزينه و�لتعامل معه من �ملحر�شات 
للذ�كرة  م��ر�دف��ة  �ع��ت��ب��اره��ا  ومي��ك��ن  �ل��ع��اب��رة،  �لب�شرية 
لت�شكيل  و�أ�شا�شية  مهمة  �آلية  وه��ي  م��ا،  حد  �إىل  �لقريبة 
لنح�شل  ن��ر�ه  ما  تركيب  من  متكننا  �إنها  حيث  معارفنا، 
 3 بعمر  �لأط���ف���ال  و�إن  للم�شهد،  متكاملة  ���ش��ورة  ع��ل��ى 
ر 1.3 �شيئا، بينما ترتفع  �شنو�ت ي�شتطيعون �لتقاط وتذُكّ
�لبالغون  �أم��ا  �شنو�ت،   4 بعمر  �شيئاً   1.8 �إىل  مقدرتهم 

فت�شل ذ�كرتهم �لب�شرية �لفعالة �إىل 3 - 4 �أ�شياء.

باحثون يكت�صفون ما يجري باأدمغة االأطفال

روزماري ديويت يف )ِكل ذا مي�صينجر(
�أ�شبحت �ملمثلة �لأمركي، روزماري ديويت، يف �ملر�حل �لأخرة من �ملفاو�شات لأد�ء دور �لبطولة 

يف فيلم ِكل ذ� مي�شينجر �أو �قتل �ملر�شال، �إىل جانب �لنجم �لأمركي، جرميي ريرن.
وذكر موقع ديدلين �لأمركي �أن ديويت يف �ملر�حل �لأخرة من �ملفاو�شات للم�شاركة يف �لفيلم 

�إىل جانب ريرن.
�أح��د�ث فيلم �لإث��ارة �ملقتب�س عن ق�شة حقيقية حول �ل�شحفي، غاري ويب، وهو مر��شل  وتدور 

ملوقع �شان خو�شيه مركوري �لإخباري، �لذي ينتحر، بعد �أن يقع �شحية حلملة لت�شويه �شمعته، 
وذلك عقب ربطه بني وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية �شي �آي �إيه وبني خمطط لت�شليح �ملتمردين 

يف نيكار�غو�، وتوريد �لكوكايني �إىل كاليفورنيا.
و�شيوؤدي ريرن يف �لفيلم دور ويب، فيما يتويل مايكل كوي�شتا مهمة �إخر�ج �لفيلم، �لذب كتب 

ه بيرت لندي�شمان. ن�شّ


