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�شلطان بن �شخبوط يتوج �أبطال 
دولية �ل�شطرجن �لكال�شيكي

عربي ودويل

د�ئرة �لنقل جترى تعديالت 
على م�شار�ت �حلافالت

�لفجر �لريا�شي

�خبار �المار�ت

هل تنقذ �ل�شيا�شة �خلارجية 
ح�شاد �لرئي�ص �لفرن�شي؟

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل باملكانة املتقدمة التي تبواأتها القوات امل�شلحة يف الدولة. وقال �شموه 
التمكن  اإن  امل�شلحة..  القوات  الـ 37 لتوحيد  الذكرى  يف كلمة مبنا�شبة 
مــن تكوين قــوة رادعـــة جمــهــزة بــاأحــدث املــعــدات والأنــظــمــة الع�شكرية 
اأهل  اإعداد وتنفيذ برامج حتديث دفاعية �شاملة  وتقنياتها كان نتيجة 

القوات امل�شلحة ل�شون تراب الوطن ووحدة املجتمع. 
عرب  وجهها  التي  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
جمــلــة درع الــوطــن .. الأخـــــوة قــــادة و �ــشــبــاط و�ــشــبــاط �ــشــف وجنود 
ي�شرنا  وبركاته..  ال�شالم عليكم ورحمة اهلل  البوا�شل..  امل�شلحة  قواتنا 
و  نحييكم  اأن  امل�شلحة  قواتنا  لتوحيد  والثالثني  ال�شابعة  الذكرى  يف 
ومهاراتكم  بقدراتكم  لالرتقاء  احلثيثة  جهودكم  يف  اأيديكم  على  ن�شد 
منجزاته  على  واحلفاظ  لوحدته  وتعزيزا  لوطنكم  خدمة  وكفاءاتكم 
املادية والإن�شانية مبا يجعل من الإمــارات دولة �شاخمة مبنجزاتها يف 
جمال الأمن وال�شتقرار. لقد جاء توحيد القوات امل�شلحة لدولتنا عام 
1976 لي�شكل انطالقة رائدة يف م�شرية بناء موؤ�ش�شات الدولة يف جميع 
املجالت حيث قمنا بتعزيز هذه الوحدة يف عملنا الوطني والقومي من 
اأرادوا  املوؤ�ش�شني طيب اهلل ثراهم..فقد  القادة  باأهداف  التزامنا  خالل 

لهذا الوطن القوة والعزة وكان ذلك لنا حافزا وا�شلنا من خالله مع 
بناء  الإمــــارات  حكام  الأعــلــى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اأخــوانــنــا 
املكونات الأ�شا�شية لهذه القوات اإذ اأعددنا ونفذنا برامج حتديث دفاعية 
�شاملة كانت نتيجتها التمكن بعون اهلل وتوفيقه من تكوين قوة رادعة 
على  قــادرة  و  وتقنياتها  الع�شكرية  والأنظمة  املــعــدات  بــاأحــدث  جمهزة 
�شون تراب الوطن ووحدة املجتمع..وعهدا علينا اأن نوا�شل العمل على 
امل�شتوى الالئق بها داخليا  اإىل  اأوجه الدعم للو�شول بها  تقدمي كافة 
حتقيق  اإىل  تــهــدف  متكاملة  دفــاعــيــة  اإ�شرتاتيجية  اإطـــار  يف  وخــارجــيــا 
اأكمل  على  والإن�شانية  الوطنية  واجباتها  تاأدية  من  متكنها  و  التفوق 
وجه. اأبنائي وبناتي يف قواتنا امل�شلحة.. اإن اإمياننا را�شخ باأن بناء القوة 
هو بناء لل�شلم واأن اأف�شل توظيف للقوة يكون يف حتقيق الأمن والعدالة 
وال�شتقرار ال�شيا�شي واملجتمعي داخليا و مد يد العون والنجدة لالأ�شقاء 
والأ�شدقاء خارجيا ومن هذا املنطلق كانت م�شاركة قواتنا امل�شلحة يف 
املنكوبة يف عدد  املناطق  اإغاثة  و حمالت  الدولية  ال�شالم  قــوات حفظ 
من الدول . ويف هذا ال�شدد نوؤكد لكم اأن منظومتنا الدفاعية تتكامل 
العربية  واملنطقة  العربي  اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�س  منظومة  مع 
اأملت باملنطقة  اأثبتت الأحــداث التي  اأهدافها وقد  و تتوافق معها يف كل 

�شدق هذا الرتباط بني الوطني والإقليمي والقومي. 
التفا�شيل )�س3(

   

حكومة دبي ت�سرتد 
�سندات بـ 3 ر3 مليار درهم 

 •• دبي-وام:

اأعــلــنــت دائــــرة املــالــيــة يف حــكــومــة دبـــي ا�ــشــرتدادهــا �ــشــنــدات الدرهم 
الإماراتي امل�شتحقة يف تاريخ 23 اأبريل 2013 .. بقيمة 3 ر3 مليار درهم 
اإطار  اأبريل 2008 يف  والتي متثل جزءا من ال�شندات امل�شدرة يف 14 
الربنامج املتو�شط الأجل بقيمة اإجمالية 15 مليار درهم. واأو�شحت 
دفع  با�شتيفاء  كاملة  ال�شندات  بــا�ــشــرتداد  قامت  اأنــهــا  املالية  دائـــرة 
جممل املبالغ املطلوبة حلاملي هذه ال�شندات مع فوائدها امل�شتحقة 
وذلك من خالل وكيل الدفع. ويف تعليق له قال �شعادة عبد الرحمن 
�شالح اآل �شالح املدير العام لدائرة املالية.. اإن ا�شتيفاء الدفع يوؤكد 
ل�شتحقاقاتها.. وفقا  التزاماتها  جميع  ب�شداد  دبي  حكومة  التزام 
كما يوؤكد عزم احلكومة على �شداد اللتزامات املالية كافة بال�شروط 

والوقت املحدد. 

كلفة  درهم  مليون  و171  مليارات   7
تطوير التعليم حتى العام 2010

 •• دبي- حم�شن را�شد
ك�شفت فوزية بدري م�شت�شار تربوي ومدير اإدارة الدرا�شات والبحوث 
 7 بلغت  التعليم  تــطــويــر  كلفة  اأن  عــن  والــتــعــلــيــم،  الــرتبــيــة  بــــوزارة 
مليارات و171 مليونا و 318 األف درهم، حتى عام 2010، وكان 
ن�شيب وزارة الرتبية من ميزانية الدولة ما يقرب من 16.43% ، 
بينما كانت يف عام 1993، 2 مليار و 657 مليون و 33 األف درهم، 
وحتدد لها %15 من ميزانية الدولة. واأفادت اأنه على الرغم من 
التطوير الذي ي�شهده التعليم يف الإمارات ، اإل اأن هناك 6 حتديات 
الثورة  يف  متمثلة  التطوير،  م�شرية  مواجهة  يف  عــرة  حجر  تقف 
عملية  يف  ال�شحيحة  بالطرق  توظيفها  وكيفية  والتقنية  العلمية 
التعليم والتعلم، وتفعيل دور املعلم واملدير، واإ�شكالية الكتاب املدر�شي 
كمنهج وكيفية تطويره، ومع�شلة تعزيز الهوية الوطنية بني اأبنائنا 
يف املدار�س، واأ�شاليب التقومي، والت�شرب من التعليم، اإل اأن الوزارة 

قد و�شعت خططا م�شتقبلية للتغلب على كافة تلك التحديات.
جاء ذلك خالل ندوة نظمتها وزارة الرتبية والتعليم، برعاية معايل 
الثقافة  ندوة  وا�شت�شافتها   ، القطامي  حممد  حميد  الرتبية  وزير 
والعلوم بدبي موؤخرا، حتت عنوان تطوير التعليم يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة"، بح�شور قيادات وزارة الرتبية والتعليم ، ومدراء 
من  واملعلمني  والإداريـــــني  الــرتبــويــني  مــن  وعـــدد  تعليمية  مناطق 

الإدارات املركزية واملناطق التعليمية. 
)التفا�شيل �س7(

الإمارات حتتفي بالذكرى الـ 37 لتوحيد القوات امل�سلحة

خليفة: قواتنا امل�سلحة قوة رادعة وقادرة 
على �سون تراب الوطـن ووحــدة املجتمع

مقدي�سو  يف  حكوميا  موكبا  ا�ستهدف  بتفجري  قتيال   11

تقديرا جلهود �سموه املتميزة يف خدمة الوطن واملواطنني

حميد النعيمي مينح حممد بن زايد و�سام عجمان

•• مقدي�شو-ا.ف.ب:

�شخ�شا  ع�شر  احــد  ان  ال�شومالية  ال�شرطة  اعلنت 
على القل قتلوا يف هجوم يف مقدي�شو نفذه انتحاري 
اقتحم ب�شيارته املفخخة موكبا حكوميا عند مفرتق 
طرق مزدحم. وقال امل�شوؤول يف ال�شرطة حممد اآدن 
كان  النفجار  قتلوا.  ال�شخا�س  ان عددا كبريا من 
هو  القتلى  عــدد  لكن  التفا�شيل  بجمع  ونقوم  قويا 
حواىل 11 �شخ�شا. وا�شاف ان ركاب �شيارة م�شفحة 
هوياتهم  تعرف  مل  لكن  جنــوا،  الهجوم  ا�شتهدفها 

على الفور.

وقال ابي حممد قائد �شرطة هودان حيث وقع الهجوم 
اآخــرون يف  امل�شتوى. واكــد م�شوؤولون  انــه وفــد رفيع 
واكد  قتلوا.  القل  ا�شخا�س على  ان ع�شرة  ال�شرطة 
القــل. وقال  راأى ثماين جثث على  انه  �شاهد عيان 
لمراأة  منها  واحــدة  جثث  ثماين  راأيــت  يو�شف  علي 
وبع�شها م�شابة بحروق كبرية يف النفجار. وا�شاف 
قــرب مركز  ال�شيارة  وانــفــجــرت   . رهــيــب  انــه م�شهد 
لل�شرطة يف حي مكتظ يف املدينة تنت�شر فيه مقاهي 
ال�شاي التي يق�شدها �شكان مقدي�شو. وقال �شحايف 
من وكالة فران�س بر�س ان الآلية امل�شفحة ت�شررت 

يف النفجار وحتطم زجاجها اخللفي.

 •• عجمان-وام:

مــنــح �ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حــمــيــد بـــن را�شد 
عجمان  حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�شــــــو  النعيمي 
اأول  للفريق  الوىل  الــدرجــة  مــن  عجمان  و�ــشــام 
نهيان ويل عهد  اآل  زايــــد  ال�شيخ حممد بن  �شمو 
اأبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات امل�شلحة 
الوطن  خدمة  يف  املتميزة  �شموه  جلهود  تقديرا 

واملواطنني. 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
زايد  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  للفريق  عجمان 
بح�شور  عجمان  حــاكــم  بــديــوان  اأمــ�ــس  نهيان  اآل 

عهد  وىل  النعيمى  حميد  بــن  عــمــار  ال�شيخ  �شمو 
عجمان . 

وا�ـــشـــاد �ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حــمــيــد بــن را�شد 
النعيمي باإ�شهامات الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد 
والتنموية  الوطنية  ومبادراته  نهيان  ال  زايد  بن 
وجهـــــوده برتجمة توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان  ال  زايـــد  بــن  خليفة 
ورقيه  الــوطــن  رفعة  م�شلحة  يف  ت�شب  التي  اهلل 
وتــقــدمــه واعـــالء �ــشــان املــواطــن وخــدمــة ق�شاياه 
ومتابعة  �ــشــوؤونــهــم  عــلــى  والطــــــالع  ومــ�ــشــاحلــه 
احــوالــهــم ممــا �ــشــاهــم يف تــعــزيــز احلـــب والنتماء 

والتالحم الوطني.                 التفا�شيل )�س2(

•• كابول-وكاالت:

اإن ثمانية جــنــود من  قــال مــ�ــشــوؤولــون امــ�ــس الأحـــد 
�شمال  حلف  يقودها  التي  الع�شكري  التحالف  قوات 
واأملـــاين-  اأمــريكــيــني  خم�شة  -هــم  )نــاتــو(  الأطل�شي 
قتلوا يف ثالثة حوادث منف�شلة يف اأفغان�شتان، وذلك 
اإعالن  الأجنبية منذ  الــقــوات  اأحــدث هجوم �شد  يف 

حركة طالبان بدء هجوم الربيع الأ�شبوع املا�شي.

اأن  �ــشــابــق ال�شبت  الــتــحــالــف يف وقـــت  واأعــلــنــت قـــوات 
على  قنبلة  انفجار  ُقتلوا يف  اأمريكيني  خم�شة جنود 
اأن تك�شف  اأفغان�شتان، قبل  قارعة الطريق يف جنوب 
بعد ذلك عن اإقدام جندي اأفغاين على قتل جنديني 
القوات  ك�شفت  كما  البالد.  غرب  يف  اآخرين  دوليني 
الأملـــانـــيـــة عـــن مــقــتــل جــنــدي لــهــا يف ا�ــشــتــبــاكــات مع 
متمردين يف �شمال اأفغان�شتان. ومل ُتعرف حتى الآن 

جن�شية اجلنديني القتيلني.

الفجر........    04:19            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:50   
املغرب.....   06:57  
الع�صاء......   08:27

جبل قا�شيون املطل على دم�شق يلتهب بفعل الق�شف ال�شرائيلي

قوات المن ال�شومالية تعني اآثار النفجار النتحاري

•• عوا�شم-وكاالت:

و�شف  اإ�شرائيلي  م�شدر  اعــرتف 
بالبارز، باأن اإ�شرائيل �شنت غارات 
م�شتهدفة  �ــشــوريــة،  مــواقــع  على 
اأ�شلحة ايرانية مر�شلة اإىل حزب 
اهلل اللبناين، فيما قال التلفزيون 
ال�شوري اإن اإ�شرائيل �شنت هجوما 
البحوث  عــلــى مــركــز  �ــشــاروخــيــا 
العلمية يف جمرايا بريف دم�شق.

ونـــقـــلـــت الإذاعـــــــــة الـــعـــربيـــة عن 
بالده  اأن  الإ�ــشــرائــيــلــي  املــ�ــشــدر 
فجر  �ــشــوريــا  يف  اأهـــدافـــا  ق�شفت 
امــــ�ــــس واأمـــــ�ـــــس الأول.�ــــشــــمــــلــــت 
ال�شرتاتيجية  الع�شكرية  املواقع 
قــــمــــة جبل  اأعـــــلـــــى  املــــتــــمــــركــــزة 
قــا�ــشــيــون املـــطـــل مــبــا�ــشــرة على 
دم�شق بالإ�شافة اإىل ق�شف مقر 
وخمازن   105 واللواء   104 اللواء 
للحر�س  الـــتـــابـــعـــة  الأ�ــــشــــلــــحــــة 
م�شدر  .وقـــــــــــال  اجلـــــمـــــهـــــوري 
لوكالة  امل�شتوى  رفيع  اإ�شرائيلي 
هجوم  اإن  الفرن�شية  ال�شحافة 
ا�شتهدف  املــا�ــشــيــة  قــبــل  الــلــيــلــة 
اإيرانية مر�شلة اإىل حزب  اأ�شلحة 

بالأ�شلحة  احلــــي  قــ�ــشــف  جـــــراء 
الـــكـــيـــمـــيـــاويـــة مـــــن قـــبـــل قـــــوات 
النفجارات  �شل�شلة  بعد  النظام، 
وتظهر  فجراً.  دم�شق  هزت  التي 
ال�شور م�شت�شفى ميدانيا جتري 
لبع�س  اأولــــيــــة  اإ�ـــشـــعـــافـــات  فـــيـــه 

امل�شابني.
املـــركـــز  قــــــال  اآخــــــــر،  تــــطــــور  ويف 
اجلي�س  اإن  الــ�ــشــوري  الإعـــالمـــي 
الهاون  بـــقـــذائـــف  قــ�ــشــف  احلــــر 
مواقع مقاتلي حزب اهلل اللبناين 
يف مــنــطــقــة الــ�ــشــيــدة زيـــنـــب. من 
التن�شيق  جلــــان  ذكــــرت  جــهــتــهــا  
الطريق  قطع  احلــر  اجلي�س  اأن 
دم�شق  بــــني  الـــــرابـــــط  الــــــــدويل 

وال�شويداء.
نا�شطون  قـــال  ذلـــك  غــ�ــشــون  يف 
قتلوا  �شخ�شا   264 اإن  �ــشــوريــون 
اأم�س الأول، بينهم 160 يف مدينة 
املدينة.  بريف  والبي�شا  بانيا�س 
نا�شطون  بــثــهــا  �ــشــور  واأظـــهـــرت 
من  جانبا  الإنــرتنــت  �شبكة  على 
راح  الــتــي  البي�شا  قــريــة  جمـــزرة 
ن�شاء  بينهم  عــ�ــشــرات  �شحيتها 

واأطفال.

ق�سف ا�سرائيلي يلهب جبني ال�سام والأ�سد يرد بق�سف املدنيني ال�سوريني!

ا�ستباكات بدم�سق وجي�س ال�سبيحة والأمن يوا�سل املجازر يف بانيا�س
مقتل 8 جنود للناتو باأفغان�ستان يف غ�سون ثالثة اأيام

اهلل اللبناين.
وقال املعلق ال�شيا�شي الإ�شرائيلي 
اإ�شرائيل  اإن  يـــ�ـــشـــاي  بــــن  رون 
اأر�شية  حتــ�ــشــيــنــات  ا�ــشــتــهــدفــت 
ووقود  املــدى  بعيدة  �شواريخ  بها 
ون�شرت  �ـــشـــوريـــا،  يف  �ـــشـــواريـــخ 
القبة احلديدية  بطاريات �شمن 

يف مدينتي حيفا و�شفد.
م�شدر  قـــــال  �ـــشـــابـــق،  وقـــــت  ويف 
خمابرات غربي اإن ال�شربة التي 
�شوريا  يف  اإ�ــشــرائــيــل  بــهــا  قــامــت 
خمازن  ا�شتهدفت  الــلــيــل  خـــالل 
ل�شواريخ الفاحت 110، التي تنقل 
عرب  اهلل  حــــزب  اإىل  اإيــــــران  مـــن 

الأرا�شي ال�شورية.
اأي  الـــ�ـــشـــاعـــة  حلــــد  يـــ�ـــشـــدر  ومل 
هذه  عــلــى  اهلل  حـــزب  مــن  تعليق 
التطورات، فيما امتنعت اإ�شرائيل 
لكن  الــهــجــوم.  على  التعليق  عــن 
بـــعـــد يوم  النـــــفـــــجـــــارات وقــــعــــت 
اإ�شرائيلي  مــ�ــشــوؤول  ت�شريح  مــن 
ــنــت غــــــارة جوية  بــــــالده �ــش بــــــاأن 
�شحنة  م�شتهدفة  يــومــني،  قــبــل 
ـــوريـــا كـــانـــت يف  �ــــشــــواريــــخ يف �ـــش

طريقها اإىل حزب اهلل اللبناين.

�شوريون  نا�شطون  ذكــر  ميدانيا 
اأن ا�شتباكات بني اجلي�س ال�شوري 
اندلعت  الـــنـــظـــام  وقــــــوات  احلــــر 
يف عـــــدة مـــنـــاطـــق مــــن الأحــــيــــاء 
يف  دمــ�ــشــق،  للعا�شمة  اجلــنــوبــيــة 
الأهايل  نــزوح  فيه  يتوا�شل  وقت 
ت�شهد  الــتــي  بانيا�س  مدنية  مــن 
ميدانية،  واإعــــــدامــــــات  جمــــــازر 

النظامية  الــقــوات  ن�شطاء  اتــهــم 
و�شبيحة الأ�شد بارتكابها.

القوات  بـــاأن  �ــشــام  �شبكة  واأفــــادت 
النظامية ق�شفت بقذائف الهاون 
بدم�شق،  جــوبــر  حــي  واملــدفــعــيــة 
فيما اأظهرت �شور بثها نا�شطون 
قالوا  مــا  الإنـــرتنـــت  �شبكة  عــلــى 
اختناق  وحـــــالت  اإ�ـــشـــابـــات  اإنـــهـــا 

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي ي�سيف و�سام رئي�س جمل�س الوزراء ملوظفي خدمة املتعاملني لفئات اجلائزة
اأف�شل ما لديها وحتفزها لالرتقاء  ت�شجيع اجلهات احلكومية لتقدمي  يف 
بخدماتها اإىل اأرفع امل�شتويات ا�شتنادا اإىل عوامل الإبداع والبتكار وانطالقا 
من فهم وا�شح لحتياجات املواطنني وكافة املتعاملني مبا يواكب طموحهم 
القطاع  يف  املتاحة  تلك  بجودتها  ت�شاهي  خدمات  وتقدمي  رغباتهم  ويلبي 
اخلا�س لي�شكل ذلك اأحد املعايري الأ�شا�شية يف عملية التقييم ملنح هذه الفئة 
للجهات امل�شاركة. وكان برنامج ال�شيخ خليفة للتميز احلكومي قد اأعلن يف 
وقت �شابق من هذا العام عن اأن دورة اجلائزة �شتعقد كل عامني لتعقد الدورة 
القادمة يف عام 2014 املقبل مع اإ�شافة فئات جديدة واإجراء تعديالت على 
بع�س الفئات مبا يتما�شى مع روؤية حكومة دولة الإمــارات العربية املتحدة 
ودعما جلهود وم�شاريع التطوير احلكومي على امل�شتوى الحتادي.. وتركز 
اجلــائــزة يف دورتــهــا الــقــادمــة على اإبـــراز دور اجلــهــات الحتــاديــة يف تطوير 

اخلدمات والتميز يف تقدميها والرتقاء بها �شكال وم�شمونا.

التميز املن�شق العام لربنامج ال�شيخ خليفة للتميز احلكومي مبكتب رئا�شة 
جمل�س الوزراء بوزارة �شوؤون جمل�س الوزراء اأن اإ�شافة و�شام رئي�س جمل�س 
الوزراء ملوظفي خدمة املتعاملني لفئات اجلائزة هي حمطة جديدة ت�شاف 
اإىل حمطات رحلة تطوير اخلدمات التي تنتهجها احلكومة ل�شمان مالئمة 
اخلدمة يف اجلهات احلكومية لتطلعات املواطنني واحتياجاتهم مبا يحقق 
ان  2021. وا�شافت  الإمــارات  روؤية  ال�شعادة ويدعم اجلهود لتحقيق  لهم 
اإعــادة �شياغة مفهوم تقدمي اخلدمات يف  اإىل  هذه الإ�شافة القيمة تهدف 
القطاع احلكومي وفق معايري عاملية وكفاءة عالية يف العمليات والإجراءات 
مبا ين�شجم مع روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي للحكومة . واأ�شافت بو حميد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  و�شام  اإ�شافة  مت  ال�شامية  التوجيهات  هذه  وفق  انه 
ملوظفي خدمة املتعاملني اإىل فئة الأو�شمة ليتم منحها اإىل موظفي اجلهات 

الحتادية العاملني يف ال�شف الأمامي وحتديدا الذين يتعاملون مبا�شرة مع 
املتعاملني واملراجعني لدى مراكز اخلدمة وذلك تكرميا لهم على عطائهم 
املتوا�شل وجهودهم املميزة يف ت�شهيل وتب�شيط الإجراءات واإمتام املعامالت 
باأف�شل واأ�شرع ما ميكن والإبداع يف تقدمي اخلدمات وخا�شة تلك املرتبطة 
بحياة املواطن اليومية. وتابعت ان هوؤلء املوظفني ميثلون الواجهة الأمامية 
للحكومة وهم يف تعامل مبا�شر مع اجلمهور ومن خاللهم يتج�شد حر�س 
احلكومة على الرتقاء باخلدمات وجعل رحلة اإجناز املعامالت جتربة �شهلة 
املتعاملني وحتقيق تطلعاتهم وتلبية  اإر�شاء  الأبرز  وممتعة يكون حمورها 
يتمتعون  اأكــفــاء  موظفني  عرب  وتقدميها  ال�شاعة  مــدار  على  احتياجاتهم 
باملهارات واملعرفة وامل�شوؤولية وهذا بدوره يو�شع نطاق التميز احلكومي من 
 400 البالغ عددها  املتعاملني  لي�شمل كافة مراكز خدمة  الــوزارات  حدود 
مركزا منت�شرة يف اأرجاء الدولة. واأو�شحت اأن الفئة اجلديدة �شت�شهم اأي�شا 

••  دبي-وام:

رئي�س  و�ــشــام  اإ�ــشــافــة  عــن  احلــكــومــي  للتميز  ال�شيخ خليفة  بــرنــامــج  اأعــلــن   
جمل�س  رئي�س  اأو�شمة  فئة  اإىل  املتعاملني  خدمة  ملوظفي  الـــوزراء  جمل�س 
الوزراء �شمن جائزة الإمارات لالأداء احلكومي املتميز. ويجئ ذلك ان�شجاما 
مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف القمة احلكومية الأوىل 
وجت�شيدا لروؤيته حلكومة امل�شتقبل يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�شيتم 
ال�شف  يف  العاملني  الحتــاديــة  اجلهات  موظفي  اإىل  اجلديد  الو�شام  منح 
ملراكز  واملراجعني  للمتعاملني  مبا�شرة  خدمات  يقدمون  الذين  الأمــامــي 
يف  املتميزة  وتكرميا جلهودهم  لــدورهــم  تقديرا  اجلــهــات  هــذه  اخلــدمــة يف 
ل�شوؤون  التنفيذي  املدير  حميد  بو  عي�شى  ح�شة  واأكــدت  املتعاملني.  خدمة 

حميد النعيمي مينح حممد بن زايد و�سام عجمان

 حممد بن زايد ي�ستقبل ويل عهد ال�سارقة 

 حممد بن زايد ي�ستقبل املواطنني لليوم الثالث يف الذيدحممد بن زايد يقدم واجب العزاء اىل عبداهلل عمران يف وفاة والدته 

حممد بن زايد يلتقي حاكم الفجرية وويل عهده

حاكم عجمان وحممد بن زايد يفتتحان جممع عجمان التقني

�شاحب  وتلقى  جمتمعهم.  خدمة 
و�ــشــمــو ويل  عــجــمــان  ال�شمو حــاكــم 
عــهــد عجمان  ابــوظــبــي وويل  عــهــد 
املجمع  تذكارية من طالبات  هدايا 

يف ختام زيارتهم للمجمع.
�شمو  الفريق  املجمع  افتتاح  ح�شر 
نهيان  اآل  زايــــد  بـــن  �ــشــيــف  الــ�ــشــيــخ 
وزير  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الــ�ــشــيــخ عبداهلل  الــداخــلــيــة و�ــشــمــو 
وزيــر اخلارجية  نهيان  اآل  زايــد  بن 

مبارك  بــن  نــهــيــان  ال�شيخ  ومــعــايل 
وال�شباب  الثقافة  وزيـــر  نهيان  اآل 
بن  ذيــاب  وال�شيخ  املجتمع  وتنمية 
وال�شيخ  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد 
اأحـــمـــد بـــن حــمــيــد الــنــعــيــمــي ممثل 
املالية  لـــلـــ�ـــشـــوؤون  عـــجـــمـــان  حـــاكـــم 
عبدالعزيز  والـــ�ـــشـــيـــخ  والداريــــــــــة 
بــن حــمــيــد الــنــعــيــمــي رئــيــ�ــس دائـــرة 
التنمية ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن 
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 

ماجد  ال�شيخ  ومعايل  والتخطيط 
ديوان  رئــيــ�ــس  النعيمي  �شعيد  بــن 
عبداهلل  ومـــعـــايل  عــجــمــان  حـــاكـــم 
الـــكـــتـــبـــي و�ــــشــــعــــادة حممد  مـــهـــري 
�شمو  ديــوان  وكيل  املزروعي  مبارك 
اأبــوظــبــي و�ــشــعــادة جرب  ويل عــهــد 
عام  مدير  ال�شويدي  غــامن  حممد 
ديــوان ويل العهد وعدد من روؤ�شاء 
ومدراء الدوائر الحتادية واملحلية 

يف عجمان.

•• عجمان-وام:

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  منح   
املجل�س  عــ�ــشــو  النعيمي  را�ــشــد  بــن 
و�شام عجمان  الأعلى حاكم عجمان 
من الدرجة الوىل للفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبــوظــبــي  عهد 
تـــقـــديـــرا جلهود  املــ�ــشــلــحــة  لـــلـــقـــوات 
الوطن  خــدمــة  املــتــمــيــزة يف  �ــشــمــوه 
واملواطنني. جاء ذلك خالل ا�شتقبال 
عجمان  حــــاكــــم  الـــ�ـــشـــمـــو  �ـــشـــاحـــب 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  للفريق 
حاكم  بــديــوان  اأم�س  نهيان  اآل  زايــد 
عمار  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  عجمان 

ال�شمو  لــ�ــشــاحــب  وتــقــديــره  �ــشــكــره 
الكرمية  اللفتة  على  عجمان  حاكم 
مــــوؤكــــدا �ــشــمــوه انـــنـــا جــمــيــعــا نعمل 
خلــدمــة هـــذا الـــوطـــن الـــغـــايل حتت 
ال�شمو  �ــشــاحــب  وتــوجــيــهــات  قــيــادة 
زايــــد ال نهيان  بـــن  الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة 
الـــدولـــة حــفــظــه اهلل وبدعم  رئــيــ�ــس 
اخوانه اع�شاء املجل�س العلى حكام 
الحاديث  اللقاء  وتــنــاول  المـــارات. 
حــول عــدد مــن املــوا�ــشــيــع الــتــى تهم 
الــوطــن واملــواطــنــني يف ظــل حر�س 
بن  الــ�ــشــيــخ خليفة  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الوطنية  الــ�ــشــوون  متابعة  على  اهلل 
وتــقــدمي املـــبـــادرات واملــ�ــشــاريــع التي 

املــالــيــة والداريـــــة وال�شيخ  لــلــ�ــشــوؤون 
عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س 
وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية  دائــــرة 
را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
ال�شيخ  ومعايل  والتخطيط  البلدية 
مــاجــد بـــن �ــشــعــيــد الــنــعــيــمــي رئي�س 
ذياب  وال�شيخ  عجمان  حاكم  ديــوان 
بن حممد بن زايد ال نهيان ومعايل 
عبداهلل مهري الكتبي و�شعادة حممد 
�شمو  ديــوان  وكيل  املــزروعــي  مبارك 
اأبـــوظـــبـــي و�ـــشـــعـــادة جرب  ويل عــهــد 
حممد غــامن الــ�ــشــويــدي مــديــر عام 
روؤ�شاء  العهد وعــدد من  ديــوان ويل 
واملحلية  الدوائر الحتادية  ومــدراء 

يف عجمان. 

بن حميد النعيمى وىل عهد عجمان 
. وا�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
بن را�شد النعيمي باإ�شهامات الفريق 
ال�شيخ حممد بن زايد ال  اول �شمو 
نهيان و مبادراته الوطنية والتنموية 
وجهوده برتجمة توجيهات �شاحب 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــد 
حفظه  الــــدولــــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  ال 
رفعة  م�شلحة  يف  تــ�ــشــب  الــتــي  اهلل 
�شان  الوطن ورقيه وتقدمه واعالء 
املواطن وخدمة ق�شاياه وم�شاحله 
ومتابعة  �ــشــوؤونــهــم  عــلــى  والطـــــالع 
احوالهم مما �شاهم يف تعزيز احلب 

والنتماء والتالحم الوطني.
عن  ابــوظــبــي  عهد  ويل  �شمو  وعــرب 

اخلدمات  م�شتوى  رفــع  اىل  تــهــدف 
املعي�شي  بــــاملــــ�ــــشــــتــــوى  وتـــــرتـــــقـــــي 
امل�شتويات  افــ�ــشــل  اىل  للمواطنني 
وتعزز م�شرية النماء والزدهار التى 
مبكانة  والــو�ــشــول  الــبــالد  ت�شهدها 
التقدم  مـــراتـــب  ارقــــى  اىل  الـــدولـــة 
اللقاء  حــ�ــشــر  والــــرخــــاء.  والـــرقـــي 
زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ عبداهلل 
اخلارجية  وزيــر  نهيان  ال  زايــد  بــن 
ومــعــايل الــ�ــشــيــخ نــهــيــان بــن مبارك 
وال�شباب  الــثــقــافــة  وزيـــر  نــهــيــان  اآل 
بن  احمد  وال�شيخ  املجتمع  وتنمية 
حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان 

 •• الذيد-وام:

اأول �شمو ال�شيخ   ا�شتقبل الفريق 
حمــمــد بـــن زايــــد اآل نــهــيــان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
جمل�س  يف  اأم�س  امل�شلحة  للقوات 
باإمارة  الــذيــد  منطقة  يف  �ــشــمــوه 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ال�شارقة 
القا�شمي ويل  �شلطان  بن  حممد 

عهد ونائب حاكم ال�شارقة.
الــذي جرى خالل  اللقاء  وتناول 
ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  ا�شتقبال 
جموع املواطنني من كافة امارات 
حـــــول جهود  احلــــديــــث  الـــــدولـــــة 
الدولة وحر�س قيادتها احلكيمة 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  بــرئــا�ــشــة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة 
ار�ـــشـــاء  يف  اهلل  حــفــظــه  الـــــدولـــــة 
الــوطــنــي وتوفري  الــعــمــل  دعـــائـــم 
الكرمية  احلــيــاة  مــقــومــات  كــافــة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �ــشــمــو  اأول  الــفــريــق  قــــدم   
نــهــيــان ويل  اآل  بـــن زايـــــد  حمــمــد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
العزاء  واجـــــب  املــ�ــشــلــحــة  لــلــقــوات 
وفاة  يف  ترمي  عمران  عبداهلل  اإىل 
والدته املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 
بن  عبيد  بــن  عي�شى  بــنــت  �شيخة 
اىل  الــعــزاء  �شموه  قــدم  كما  ربيعة 

عموم عائلة ترمي.
واأعرب �شمو ويل عهد اأبوظبي عن 
موا�شاته  و�ــشــادق  تعازيه  خال�س 
لأبناء واأ�شرة وذوي الفقيدة �شائال 
يتغمدها  اأن  وجـــــل  عـــــزو  املــــــوىل 
ف�شيح  ي�شكنها  واأن  رحمته  بوا�شع 
جميل  وذويها  اأهلها  ويلهم  جناته 

ال�شرب وال�شلوان.
وقــدم واجــب العزاء بجانب �شموه 
�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ نــهــيــان بــن زايــــد اآل 

•• الذيد- وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  وا�ــشــل 
حمــمــد بــن زايــــد اآل نــهــيــان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الثالث  لــلــيــوم  امل�شلحة  لــلــقــوات 
الـــتـــوايل يف جمــلــ�ــس �شموه  عــلــى 
بال�شارقة  الــــذيــــد  مــنــطــقــة  يف 
ال�شمو  �شاحب  مــن  وبتوجيهات 
نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�شيخ خليفة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ا�شتقبال 
جموع املواطنني من كافة امارات 

الدولة.
ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  واطماأن 
وتبادل  املــواطــنــني  اأحـــــوال  عــلــى 
�ــشــمــوه الحــــاديــــث مــعــهــم حول 
احلياتية  واأمـــورهـــم  قــ�ــشــايــاهــم 
اف�شل  حتقيق  و�شبل  واملعي�شية 

م�شتويات احلياة الكرمية لهم.
نهيان  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن زايد 
�شلطان  بــن  زايــد  موؤ�ش�شة  اأمــنــاء 

••  الذيد-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل   
حممد بن زايــد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
يف  �شموه  جمل�س  يف  اأمــ�ــس  امل�شلحة 
مدينة الذيد باإمارة ال�شارقة �شاحب 
ــيــخ حـــمـــد بــــن حممد  الــ�ــشــمــو الــ�ــش
الأعلى  املــجــلــ�ــس  عــ�ــشــو  الــ�ــشــرقــي 
حاكم الفجرية يرافقه �شمو ال�شيخ 
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
اللقاء  وتــنــاول  الفجرية.  عهد  ويل 
�شمو  ا�شتقبال  خـــالل  جـــرى  الـــذي 
املواطنني  اأبوظبي جموع  عهد  ويل 
من كافة امارات الدولة يف جمل�شه 
عدد  حول  احلديث  الذيد  مبنطقة 
املواطنني  تهم  الــتــي  املوا�شيع  مــن 
واجلـــهـــود الــتــي تــبــذلــهــا الـــدولـــة يف 
اأجل  من  المكانيات  كافة  ت�شخري 

رفعة �شاأن الوطن واملواطنني.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ نهيان بن 
اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد 

ال�شيخ  �شمو  والفريق  والإن�شانية 
نائب  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بـــن  �ــشــيــف 
رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
بن زايــد وزيــر اخلارجية ومعايل 

للمواطنني.
نهيان  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايــد  بن 
�شلطان  بــن  زايـــد  موؤ�ش�شة  اأمــنــاء 
اخلريية  لـــالأعـــمـــال  نـــهـــيـــان  اآل 

ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
الــثــقــافــة والــ�ــشــبــاب وتنمية  وزيـــر 
ذيــاب بن حممد  وال�شيخ  املجتمع 
بن زايد ال نهيان وعدد من كبار 

امل�شوؤولني. 

عبداهلل  ال�شيخ  و�ــشــمــو  الــداخــلــيــة 
اآل نهيان وزير اخلارجية  بن زايد 
مبارك  بــن  نهيان  ال�شيخ  ومــعــايل 
وال�شباب  الثقافة  وزيــر  نهيان  اآل 
عبداهلل  ومــعــايل  املجتمع  وتنمية 

نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية والإن�شانية والفريق �شمو 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  �شيف  الــ�ــشــيــخ 
الــوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

مـــهـــري الــكــتــبــي و�ــــشــــعــــادة حممد 
مبارك املزروعي وكيل ديوان �شمو 
ويل عــهــد اأبــوظــبــي و�ــشــعــادة جرب 
ال�شويدي مدير عام  حممد غامن 

ديوان ويل العهد. 

الداخلية  وزيـــر  الــــوزراء  جمل�س 
زايد  بــن  عــبــداهلل  ال�شيخ  و�ــشــمــو 
وزيـــر اخلــارجــيــة ومــعــايل ال�شيخ 
نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك 

اخلريية  لـــالأعـــمـــال  نــهــيــان  اآل 
والإن�شانية.

�شيف  الــ�ــشــيــخ  �ــشــمــو  والـــفـــريـــق 
رئي�س  نــائــب  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 

الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
والـــ�ـــشـــيـــخ ذيــــــاب بــــن حمـــمـــد بن 
زايــــد ال نــهــيــان وعــــدد مــن كبار 

امل�شوؤولني. 

عــبــداهلل بــن زايـــد وزيـــر اخلارجية 
ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
حممد  بــن  ذيـــاب  والــ�ــشــيــخ  املجتمع 
عبداهلل  ومعايل  نهيان  ال  زايــد  بن 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايــد  موؤ�ش�شة 
والإن�شانية  اخلــــرييــــة  لـــالأعـــمـــال 
والـــفـــريـــق �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ �ــشــيــف بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد 
الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ 

مهري الكتبي و�شعادة حممد مبارك 
املزروعي وكيل ديوان �شمو ويل عهد 
غامن  حممد  جرب  و�شعادة  اأبوظبي 
الــ�ــشــويــدي مــديــر عـــام ديـــــوان ويل 

العهد وعدد من امل�شوؤولني. 

 •• عجمان-وام:

 افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�ــشــد  بــن 
والفريق  عــجــمــان  حـــاكـــم  الأعـــلـــى 
زايد  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
جممع عجمان التقني التابع ملركز 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 

واملهني يف منطقة احلميدية.
لدى  �شموهما  ا�ــشــتــقــبــال  يف  وكــــان 
املجمع  مــــوقــــع  اىل  و�ـــشـــولـــهـــمـــا 
يــرافــقــهــمــا �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ عــمــار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
احلمادي  اإبراهيم  ح�شني  املهند�س 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  عــام  مدير 
والتدريب التقني واملهني والدكتور 
التنفيذي يف  املدير  العامري  عــادل 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  معهد 
اأق�شام  �ــشــمــوهــمــا  وتــفــقــد  املــهــنــي. 
ومـــــرافـــــق املـــجـــمـــع املـــجـــمـــع الــــذي 
الطالب  مـــن   2400 يــ�ــشــتــوعــب 
والطالبات املواطنني ويقدم مناهج 

ا�شتخدام  �شرح مف�شل حول كيفية 
تتيح  الـــتـــي  احلـــديـــثـــة  الـــتـــقـــنـــيـــات 
مما  والطلبة  املدر�س  بني  التفاعل 
وتقنيات  مــ�ــشــادر  اثـــراء  يف  ي�شاهم 
للطلبة  بالن�شبة  والتعليم  التعلم 
حمل  عــبء  مــن  ويخفف  واملعلمني 
الــكــتــب عــلــى ابــنــائــنــا الــطــلــبــة. كما 
املجمع  قــاعــات  يف  �شموهما  جتـــول 
واملكتبة  واملــــخــــتــــربات  والـــــور�ـــــس 
باتباع  تـــتـــمـــيـــز  الــــتــــي  املــــدر�ــــشــــيــــة 
وعلى  املـــ�ـــشـــتـــوى  عـــاملـــيـــة  مـــعـــايـــري 
كـربى  املتبعة يف  املوا�شفات  اأحــدث 
والرتبوية  التعليمية  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 
باأحدث  تزويدها  مت  حيث  العاملية 
الــتــقــنــيــات والــتــجــهــيــزات مــن ور�س 
ـــيـــة  وخمـــــتـــــربات و�ــــشــــفــــوف درا�ـــش
العمل  لــبــيــئــة  حمــــاكــــاة  ومـــــراكـــــز 
امل�شارات  من  العديد  يف  امل�شتقبلية 
حديثا  �شموهما  وتبادل  الدرا�شية. 
اأبــويــا مــع عــدد مــن طــالب املدر�شة 
وفرحتهم  �شعادتهم  اأبــــدوا  الــذيــن 
بزيارة �شموهما وافتتاحهما ر�شميا 
تقديرهم  اأعــرب اجلميع عن  حيث 
الــبــالــغ لــهــذ الـــزيـــارة الــتــي تعك�س 

الطلبة  لأبنائنا  متقدمة  خــيــارات 
تعليمية  مبــنــظــومــات  اللــتــحــاق  يف 
بتعزيز  تــ�ــشــاهــم  ــتــوى  املــ�ــش عــالــيــة 
البتكار  عــلــى  الــوطــنــيــة  الـــقـــدرات 
والبداع يف جمالت علمية خمتلفة 
ارتــبــاطــا وثــيــقــا مبيادين  وتــرتــبــط 
املــتــقــدم ومــتــطــلــبــات النمو  الــعــمــل 
و�شاهد  والقــتــ�ــشــادي.  الــ�ــشــنــاعــي 
�شاحب ال�شمو حاكم عجمان و�شمو 
عمليا  بـــيـــانـــا  ابـــوظـــبـــي  عـــهـــد  ويل 
حل�شة التدريب الع�شكري يف �شاحة 
ويعترب  املعهد.  به طلبة  قام  املعهد 
وتعليميا  تدريبيا  برناجما  البيارق 
ـــا لـــطـــلـــبـــة املـــــدار�ـــــس  ـــكـــي ـــامـــي وديـــن
ال�شف  اإىل  الـــثـــامـــن  الــ�ــشــف  مـــن 
الربنامج  ويـــهـــدف  عــ�ــشــر  الـــثـــاين 
مـــن خـــالل تــطــبــيــق مــنــهــاج ي�شمل 
واملــهــارات احلياتية  والأمــن  الدفاع 
م�شاعدة  اإىل  الـــبـــدين  والـــتـــدريـــب 
الــ�ــشــبــاب يف تــطــويــر جمــمــوعــة من 
املهارات  وتطوير  الأ�شا�شية  القيم 
وم�شاعدتهم  للطالب  ال�شخ�شية 
م�شوؤولني  مواطنني  ي�شبحوا  لكي 
ومنتجني وخلق الرغبة لديهم نحو 

العلمية  التخ�ش�شات  يف  درا�ــشــيــة 
والهند�شية والتكنولوجية والتقنية 
حتى م�شتوى ما قبل اجلامعة حيث 
اطلعا �شموهما على جتربة املدار�س 
ت�شمنت  الـــتـــي  الــفــنــيــة  الـــثـــانـــويـــة 
التقليدية مبناهج  املناهج  ا�شتبدال 
اإلكرترونية متطورة حيث اعتمدت 
املـــدر�ـــشـــة الـــثـــانـــويـــة الــفــنــيــة على 
تطبيق املنهاج الرقمي الذي يدر�س 
الإلكرتونية  الـــكـــتـــب  خـــــالل  مــــن 
با�شتخدام جهاز الكمبيوتر اللوحي 
وتطوير  تــ�ــشــمــيــم  اىل  اإ�ــــشــــافــــة 
مناهجها الدرا�شية لتحقيق التعلم 
الـــتـــفـــاعـــلـــي وخــــلــــق الـــتـــكـــامـــل بني 
والتكنولوجيا  التطبيقي  التعليم 
مع جعل من الطالب حمور عملية 
ال�شمو  �شاحب  تفقد  كما  التعليم. 
عهد  و�ــشــمــو ويل  عــجــمــان  حـــاكـــم 
اللكرتونية  الــ�ــشــفــوف  ابــوظــبــي 
لــــتــــدريــــ�ــــس الــــلــــغــــة الإجنــــلــــيــــزيــــة 
والت�شميم  واحلا�شوب  والريا�شات 
ثالثي البعاد والدوائر الكهربائية 
�شموهما  وا�شتمع   .. والإلكرتونية 
مــن مــ�ــشــوؤويل املــركــز واملــجــمــع اإىل 

الر�شيدة  الـــقـــيـــادة  اإهـــتـــمـــام  مــــدى 
المـــــــارات ومتــنــى �شاحب  بـــاأبـــنـــاء 
و�ــشــمــو ويل  عــجــمــان  ال�شمو حــاكــم 
الطلبة  لأبــنــائــهــم  ابــوظــبــي  عــهــد 
والــطــالــبــات الــتــوفــيــق والــنــجــاح يف 
واجتهاد  بــجــد  والــعــمــل  درا�ــشــتــهــم 
لأنه  بالعلم  والت�شلح  الــدرا�ــشــة  يف 
الأ�ــشــا�ــس لــالرتــقــاء بــالــوطــن. وقد 
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  بــحــر�ــس 
رئي�س  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بــن  خليفة 
العناية  عــلــى  اهلل  حــفــظــه  الـــدولـــة 
بالتعليم وتوجيهات �شموه الدائمة 
يف تطوير النظم واملناهج التعليمية 
العلمية  الــتــخــ�ــشــ�ــشــات  وخـــا�ـــشـــة 
موؤ�ش�شات  حتتاجها  الــتــى  والفنية 
الــدولــة مــن خــالل اقــامــة ال�شروح 
اإمــارات الدولة  العلمية املتطورة يف 
الفريق  اأكــــــد  جـــانـــبـــه  مــــن  كــــافــــة. 
زايد  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اآل نــهــيــان حــر�ــس دولــــة المـــــارات 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ـــشـــاحـــب  بـــقـــيـــادة 
رئي�س  نــهــيــان  ال  زايــــد  بــن  خليفة 
توفري  عــلــى  اهلل  حــفــظــه  الــــدولــــة 
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الإمارات حتتفي بالذكرى الـ 37 لتوحيد قواتها امل�سلحة

خليفة: قواتنا امل�سلحة قوة رادعة وقادرة على �سون تراب الوطن ووحدة املجتمع 
 توحيد القوات امل�سلحة ي�سكل انطالقة رائدة يف م�سرية بناء موؤ�س�سات الدولة

حممد بن را�سد:توحيد قوات الإمارات امل�سلحة اإجناز وطني يعي�س معنا ويكرب فينا ويزداد عطاء وتاألقا

حممد بن زايد :توحيد القوات امل�سلحة منا�سبة طيبة لتجديد الولء والعهد لقيادتنا احلكيمة 

••  اأبوظبي-وام:

 اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل باملكانة املتقدمة التي تبواأتها القوات امل�شلحة يف الدولة. وقال �شموه 
يف كلمة مبنا�شبة الذكرى الـ 37 لتوحيد القوات امل�شلحة.. اإن التمكن من 
وتقنياتها  الع�شكرية  والأنظمة  املعدات  باأحدث  رادعة جمهزة  قوة  تكوين 
كان نتيجة اإعداد وتنفيذ برامج حتديث دفاعية �شاملة اأهل القوات امل�شلحة 
ل�شون تراب الوطن ووحدة املجتمع .  وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة التي وجهها عرب جملة درع الوطن .. الأخوة قادة و �شباط 
و�شباط �شف وجنود قواتنا امل�شلحة البوا�شل.. ال�شالم عليكم ورحمة اهلل 
امل�شلحة  قواتنا  لتوحيد  والثالثني  ال�شابعة  الذكرى  يف  ي�شرنا  وبركاته.. 
بقدراتكم  لالرتقاء  احلثيثة  جهودكم  يف  اأيديكم  على  ن�شد  و  نحييكم  اأن 
على  واحلــفــاظ  لوحدته  وتعزيزا  لوطنكم  خدمة  وكفاءاتكم  ومهاراتكم 
منجزاته املادية والإن�شانية مبا يجعل من الإمارات دولة �شاخمة مبنجزاتها 

و مد  داخليا  واملجتمعي  ال�شيا�شي  وال�شتقرار  والعدالة  الأمــن  يف حتقيق 
كانت  املنطلق  هذا  ومن  خارجيا  والأ�شدقاء  لالأ�شقاء  والنجدة  العون  يد 
اإغاثة  و حمالت  الدولية  ال�شالم  قــوات حفظ  امل�شلحة يف  قواتنا  م�شاركة 
املناطق املنكوبة يف عدد من الدول . ويف هذا ال�شدد نوؤكد لكم اأن منظومتنا 
العربي  اخلليج  لـــدول  الــتــعــاون  جمل�س  منظومة  مــع  تتكامل  الــدفــاعــيــة 
واملنطقة العربية و تتوافق معها يف كل اأهدافها وقد اأثبتت الأحداث التي 
اإننا  والقومي.  والإقليمي  الوطني  الرتباط بني  باملنطقة �شدق هذا  اأملت 
الطماأنينة  ن�شت�شعر  باأننا  نفتخر  التاريخية  الذكرى  بهذه  نحتفل  ونحن 
والأمن و نعتز مبا اأجنزته قواتنا يف تاريخها العريق �شلما وحربا بف�شل 
ما اكت�شبته من قدرات ومهارات جتعلها قادرة على القيام مبا يوكل اإليها 
من مهام وواجبات �شواء يف جمال توفري املناخ املالئم للتنمية امل�شتدامة اأو 
يف حميطها الإقليمي واخلارجي و �شنظل نفخر باأبنائنا يف القوات امل�شلحة 
على خمتلف رتبهم و جمالت عملهم فهم قوة الوطن و دعامة القت�شاد 
و ح�شن املجتمع و ركيزة هذه امل�شرية اخلرية بهم يتقدم الوطن ويزدهر 

يف جمال الأمن وال�شتقرار. لقد جاء توحيد القوات امل�شلحة لدولتنا عام 
1976 لي�شكل انطالقة رائدة يف م�شرية بناء موؤ�ش�شات الدولة يف جميع 
من  والقومي  الوطني  عملنا  يف  الوحدة  هذه  بتعزيز  قمنا  حيث  املجالت 
خالل التزامنا باأهداف القادة املوؤ�ش�شني طيب اهلل ثراهم..فقد اأرادوا لهذا 
اأخواننا  الوطن القوة والعزة وكان ذلك لنا حافزا وا�شلنا من خالله مع 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات بناء املكونات الأ�شا�شية 
لهذه القوات اإذ اأعددنا ونفذنا برامج حتديث دفاعية �شاملة كانت نتيجتها 
املعدات  باأحدث  التمكن بعون اهلل وتوفيقه من تكوين قوة رادعة جمهزة 
ووحدة  الوطن  تــراب  �شون  على  قــادرة  و  وتقنياتها  الع�شكرية  والأنظمة 
الدعم  اأوجــه  كافة  تقدمي  على  العمل  نوا�شل  اأن  علينا  املجتمع..وعهدا 
للو�شول بها اإىل امل�شتوى الالئق بها داخليا وخارجيا يف اإطار اإ�شرتاتيجية 
واجباتها  تاأدية  و متكنها من  التفوق  اإىل حتقيق  تهدف  متكاملة  دفاعية 
الوطنية والإن�شانية على اأكمل وجه. اأبنائي وبناتي يف قواتنا امل�شلحة.. اإن 
اإمياننا را�شخ باأن بناء القوة هو بناء لل�شلم واأن اأف�شل توظيف للقوة يكون 

••  اأبوظبي-وام :

 وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
الوطن  درع  جملة  اإىل  كلمة  اهلل  رعــاه  دبــي  حاكم  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س 
ن�شها..  يلي  فيما  امل�شلحة..  الــقــوات  لتوحيد   37 الـــ  الــذكــرى  مبنا�شبة 
.. الــكــرام  وطني  وبــنــات  اأبــنــاء   .. البوا�شل  امل�شلحة  قواتنا  وجــنــود  �شباط 

لقاوؤنا  الــيــوم  يتجدد  اأن  ي�شعدين  وبــركــاتــه..  اهلل  ورحــمــة  عليكم  ال�شالم 
ال�شنوي يف ذكرى �شدور قرار توحيد قواتنا امل�شلحة يف ال�شاد�س من مايو 
1976 وتزداد �شعادتي واأنا اأرى واأمل�س تطور قواتنا امل�شلحة املتوا�شل �شنة 
بعد اأخرى مرتافقا مع ما نحققه يف وطننا من تطور وجناحات واإجنازات 
يف كافة امليادين واملجالت..فاحلمدهلل الذي هدانا اإىل �شواء ال�شبيل و كتب 
اأعمالنا و مكننا من خدمة وطننا و�شعبنا واأمتنا مبا يحب  لنا التوفيق يف 
وير�شى وينفع عباده ويعمر اأر�شه. اإننا اأيها الإخوة والأخوات و نحن نحيي 
الــيــوم ذكـــرى مـــرور �شبع وثــالثــني �شنة عــلــى �ــشــدور قـــرار تــوحــيــد قوات 
الإمارات امل�شلحة فاإننا نحتفي باإجناز وطني يعي�س معنا ويكرب فينا ويزداد 
عطاء وتاألقا كل يوم فمع التوحيد �شارت عملية بناء قواتنا امل�شلحة حمورا 
قدراتنا  تعزيز  يف  واأ�شهمت  و�شعبنا  دولتنا  وتقدم  نه�شة  م�شرية  يف  رئي�شا 
التنمية  و�ــشــق طــريــق  الــكــربى  غــايــاتــنــا  �شبل حتقيق  وخــرباتــنــا وحتــديــد 
اأكــــدت جدارته  املــ�ــشــتــدامــة فــكــانــت عــالمــة فــارقــة يف نــهــج عملنا الــوطــنــي 
وكفاءته وقدرته على حتقيق الرتاكم الكمي والنوعي يف الإجنازات املادية 
الأمام  اإىل  بها  ودفــع  و�شعبنا  وطننا  طاقات  اأطلق  الإن�شانية..ما  والتنمية 
الغبطة  م�شاعر  و  والــيــوم  واملتقدمني.  للناجحني  الأوىل  ال�شفوف  نحو 
امل�شلحة  بــقــواتــهــم  الإمـــــارات وهـــم يحتفلون  اأبــنــاء  نــفــو�ــس  والــفــخــر متـــالأ 
مطمئنني اإىل كفاءتها وجهوزيتها ويقظتها وعمق انتمائها للوطن وولئها 
بناء  التمعن يف م�شرية  واأطلب منهم  و�شاباتنا  �شبابنا  اإىل  للقيادة..اأتوجه 
قواتنا امل�شلحة لي�شتفيدوا من درو�شها وخرباتها الثمينة لأنها منوذج بالغ 
الو�شوح مل�شرية نه�شة بالدنا و�شعبنا. اأريد لأبنائنا وبناتنا الذين يفخرون 
تقدمها  بــثــمــرات  ينعمون  و  اإلــيــهــا  بانتمائهم  ويــعــتــزون  بــدولــتــهــم  الــيــوم 
يكن  مل  فيه  نحن  مــا  اإىل  للو�شول  طريقنا  اأن  يــتــذكــروا  وتـــطـــورهـــا..اأن 
مفرو�شا بالورود و اإمنا بال�شعاب والتحديات..واأن جناحنا مل يكن ليتحقق 
لول ا�شتعدادنا لتحمل امل�شاق ومواجهة التحديات والتغلب عليها وا�شتقاق 
الفر�س منها بالعمل املخل�س والدوؤوب واملنظم وامل�شتند اإىل روؤية ت�شتلهم 
فتحول  وبــه  منه  وتنطلق  الــواقــع  ت�شتوعب  و  واملواطنني  الوطن  م�شالح 
قواتنا  يف  ولنا  معا�شة  وحقائق  ملمو�شة  اإجنـــازات  اإىل  والأحـــالم  الأمـــاين 
كل  فيه  جت�شدت  الـــذي  واملــثــال  الــنــمــوذج  الــيــوم  بها  نحتفل  الــتــي  امل�شلحة 
مقومات الروؤية القيادية ال�شائبة وكل متطلبات تنفيذها باإتقان وامتياز. 
لقد كان توحيد قوات الإمارات امل�شلحة ثاين اأكرب التحديات التي واجهها 
اآباوؤنا املوؤ�ش�شون بعد التحدي الأول ملا اعتربه كثريون اأمرا م�شتحيال وهو 

بكفاءة  امل�شلحة  قواتنا  يــقــودون  وبناتنا  اأبــنــاوؤنــا  هــم  وهــا  الوطني  جي�شنا 
واأعقد  الت�شليح  اأنــظــمــة  اأحـــدث  ويــديــرون  الــرتــب  كــل  وي�شغلون  واقــتــدار 
التي حتققت يف  روؤيته  زايد وحمور  ال�شيخ  اأبناء  اإنهم  الع�شكرية  التقنيات 
جي�س وطني على اأعلى م�شتويات التنظيم واجلاهزية والن�شباط ومعاهد 
ع�شكرية  وبنية  الــعــامل  يف  مثيالتها  اأرقـــى  ت�شاهي  متخ�ش�شة  ع�شكرية 
�شناعاتنا  بينها  ومـــن  متنوعة  فــمــ�ــشــادره  الــ�ــشــالح  عــ�ــشــريــة..اأمــا  حتتية 
الوطنية التي باتت تلبي جانبا من احتياجات جي�شنا و ت�شدر اإنتاجها اإىل 
يف  لنهجنا  �شاطعا  منوذجا  امل�شلحة  قواتنا  بناء  م�شرية  تقدم  اأخــرى.  دول 
العمل الوطني واإمياننا باأن املواطن هو غايته وو�شيلته فقد تواكب التنظيم 
الوطنية  الــكــوادر  بــنــاء  مــع  املــتــقــدم  وت�شليحه  الــوطــنــي  جلي�شنا  الع�شري 
وتكوين القيادات ما مكننا خالل فرتة قيا�شية من اإجناز التوطني الكامل 
هذه  حققنا  مــواز  خط  وعلى  والتخ�ش�شات  الأ�شلحة  كل  ويف  الرتب  لكل 
اأجهزة  املواكبة يف ميادين وجمالت العمل الوطني الأخرى ويف مقدمتها 
اأجهزتنا  بقية  يف  التحقق  طريق  على  ت�شري  وهــي  العام  والأمـــن  ال�شرطة 
وموؤ�ش�شاتنا وبتوفيق اهلل وهمة ال�شباب ت�شتكمل يف امل�شتقبل القريب. اأيها 
اإىل �شلك اجلندية واأثبتم  ال�شباط واجلنود.. لقد فزمت ب�شرف النت�شاب 
وجاهزيتكم  وان�شباطكم  وانتمائكم  ولئكم  وعمق  وكفاءتكم  باإخال�شكم 
اأنكم جديرون بهذا ال�شرف.  وح�شن تنفيذكم لأداء املهام التي تكلفون بها 
للعهد  اأمــنــاء  للق�شم  اأوفــيــاء  عهدناكم  كما  دائــمــا  تــكــونــوا  اأن  منكم  اأريـــد 
م�شرية  فاحلياة  والتدريب  ال�شالح  نظم  من  واملتطور  للجديد  مواكبني 
والتفوق  التــقــان  مفتاح  ال�شتعداد  و  قــوة  م�شدر  واملعرفة  م�شتمر  تعلم 
والفوز. واأريدكم دائما اأن تظلوا كعهدي بكم متاأهبني متوثبني وحمافظني 
الذهنية واجل�شدية وجاهزية �شالحكم ومعداتكم وعتادكم.  لياقتكم  على 
الــدائــمــة ول  الــ�ــشــداقــات  يــعــرف  ل  عـــامل م�شطرب  نعي�س يف  اأن  فــقــدرنــا 
اإقليم  يف  نعي�س  اأن  وقــدرنــا  الدائمة  امل�شالح  فقط  بــل  الدائمة  الــعــداوات 
مكلوم بــاحلــروب والــنــزاعــات والأوهـــــام واملــغــامــرات واحلــ�ــشــابــات اخلاطئة 
ال�شلمي  بنهجنا  ومتم�شكون  �شيا�شتنا  اإىل  مطمئنون  نحن  مــا  ومبــقــدار 
اأف�شل عالقات ال�شداقة والتعاون مع كل دول العامل مبقدار  اإىل  و�شعينا 
ما يجب اأن نكون اأقوياء وم�شتعدين وجاهزين ل�شون �شيادتنا وا�شتقاللنا 
يغري  فال�شعف  و�شعبنا  وطننا  ومــقــدرات  وا�شتقرار  اأمــن  على  واحلــفــاظ 
الطامعني وال�شرتخاء يغري املرتب�شني وثمن ال�شالم والأمن وال�شتقرار 
هو دائما القوة الرادعة وال�شتعداد الناجز واهلل عز وجل ياأمرنا بامتالك 
هذه القوة وهذا ال�شتعداد ملواجهة الأخطار املح�شوبة وغري املح�شوبة ب�شم 
اهلل الرحمن الرحيم : واأعدوا لهم ما ا�شتطعتم من قوة ومن رباط اخليل 
ترهبون به عدو اهلل وعدوكم واآخرين من دونهم ل تعلمونهم اهلل يعلمهم 
من  الــكــرام..  املواطنون  واجلنود..اأيها  ال�شباط  اأيها  العظيم.  اهلل  �شدق 
ونهو�شها  امل�شلحة  قــواتــنــا  وقـــدرة  بــكــفــاءة  ونفتخر  نــزهــو  اأن  الــيــوم  حقنا 
مب�شوؤولياتها يف حماية الوطن وحفظ الأمن وال�شتقرار يف ربوعه..وقبل 

العربية  الإمـــارات  دولــة  فاأقاموا  التحديني  اآبــاوؤنــا  وقــد قهر  قيام الحتــاد 
�شبعة  منذ  الــيــوم  هــذا  مثل  الآفــــاق..ويف  اأرحـــب  اإىل  بها  وانطلقوا  املتحدة 
اإجنازا  التــفــاق  وكـــان  الإمــــارات  قـــوات  اتفقوا على توحيد  عــامــا  وثــالثــني 
عمر  من  الأوىل  ال�شنوات  يف  واقعنا  ومعطيات  ظروفنا  مبقايي�س  �شخما 
اإىل  املحلي  ال�شيا�شي  واقعنا  املوؤ�ش�شون  اآباوؤنا  رفع  القرار  ب�شدور  و  دولتنا 
اآمالهم وطموحاتهم يف بناء الدولة القوية املنيعة ووجهوا ر�شالة  م�شتوى 
لكل من يعنيه الأمر يف الداخل واخلارج باأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
ومل  نف�شها.  وتطوير  اأركانها  لتوطيد  الالزمة  باحليوية  تتمتع  النا�شئة 
وقد  لــه  نهاية  ل  طويل  طريق  يف  اأوىل  خطوة  �شوى  التوحيد  قــرار  يكن 
اآل نهيان رئي�س  زايــد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  واأخــي �شاحب  اأكرمني اهلل 
�شق  املوؤ�ش�شني يف  اآباءنا  �شاركنا  باأن  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة 
امل�شلحة  القوات  وبناء  توحيد  فارتبطنا مب�شرية  بدايته  الطريق منذ  هذا 
وواكبنا مراحل تطورها و تعلمنا من قائدها الأعلى درو�شا مهمة يف القيادة 
لنا  قال  زايــد  ال�شيخ  اهلل  بــاإذن  له  املغفور  اأن  واأتذكر  التحديات.  ومواجهة 
بعد اأ�شبوعني من �شدور القرار اإن ما اأجنزناه بقرار توحيد قوات الإمارات 
هو اجلزء ال�شهل يف العمل الذي ينتظرنا وكان ذلك يف اأول اجتماع للقيادة 
العليا للقوات امل�شلحة تراأ�شه املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد يف مقر القيادة 
يوم الثاين والع�شرين من مايو 1976 و �شارك فيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع اأبوظبي اآنذاك واأنا ب�شفتي 
وزير الدفاع وقائد قوة دفاع دبي اآنذاك. ويف ذلك الجتماع حدثنا قائدنا 
بنف�شه  �شيتابع  اأنــه  واأبلغنا  ع�شري  وطني  جي�س  لبناء  روؤيــتــه  عن  الأعــلــى 
عملية البناء..واأكد على �شرورة تنويع م�شادر ال�شالح وعدم العتماد على 
م�شدر واحد وقال اإنه يتطلع اإىل اليوم الذي ت�شد فيه �شناعاتنا الوطنية 
الكوادر  اإعــداد  جهود  تكثيف  منا  وطلب  الع�شكرية  احتياجاتنا  من  جانبا 
اأنه خالل جولته امليدانية ولقاءاته  والقيادات الع�شكرية الوطنية واأبلغنا 
اإىل  لالن�شمام  قبائلهم  اأبناء  ت�شجيع  على  يحثهم  كان  القبائل  �شيوخ  مع 
واأبدوا  ا�شتجابوا  واأنــهــم  الع�شكرية  باملدار�س  واللتحاق  امل�شلحة  الــقــوات 
اأ�شبوعيا  بالجتماع  واأنــا  خليفة  ال�شيخ  �شموه  واأمرنا  وال�شتعداد  الرغبة 
التوحيد. خالل  اأن�شئت مبوجب قرار  التي  الأركــان  رئا�شة  اأعمال  لت�شيري 
بناء  عملية  يف  يواجهنا  الــذي  الأكــرب  التحدي  اأن  اأدركــنــا  وبعده  الجتماع 
قواتنا امل�شلحة هو اإعداد الكوادر الوطنية يف اأ�شرع وقت ممكن كان النق�س 
املتاحة  الب�شرية  مواردنا  فيما  الرتب  كافة  يف  كبرية  والحتياجات  فادحا 
�شحيحة و كنا ندرك اأن توفري اأنظمة الت�شليح وا�شتكمال املن�شاآت الع�شكرية 
اأمران مقدور عليهما خالل �شنوات قليلة بينما اإعداد الكوادر ي�شتغرق وقتا 
و تكوين الرتب العليا والقيادات ي�شتغرق وقتا اأطول ولكن لبد مما لي�س 
وتدفقت  الزمن  ت�شابق  والتدريب  والتاأهيل  التعليم  برامج  فكانت  بد  منه 
اأفواج اخلريجني واخلريجات اإىل كافة القوات وتدرجت اإىل اأعلى الرتب..

بناء  اأكــرب حتد واجهناه يف  الفوز يف  ننعم بثمرات ملحمة  اليوم  وها نحن 

•• اأبوظبي-وام:

 اأكد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأن خطط التطوير والتحديث التي  نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
مت�شي القوات امل�شلحة يف تنفيذها هي جزء ل يتجزاأ من عملية التنمية 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الدولة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة 
الذكرى  . وقال �شموه مبنا�شبة  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زايد 
ال�شاد�س من مايو يعد من املحطات  امل�شلحة..اإن  37 لتوحيد القوات  الـ 
لالأباء  ال�شرتاتيجية  الــروؤيــة  عمق  على  �شاهدا  �شتظل  التي  الفا�شلة 
املوؤ�ش�شني ودليال على اأن قوة الإرادة والعزمية ركيزة اأ�شا�شية لبناء الدول 
وحتقيق الإجنازات. وفيما يلي ن�س الكلمة التي وجهها �شموه عرب جملة 
درع الوطن .. الأخوة والأخوات..ال�شباط و�شباط ال�شف واأفراد قواتنا 
بالذكرى  اليوم  نحتفل  وبركاته..  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�شالم  امل�شلحة.. 
رمزا  و�شتظل  كانت  والتي  امل�شلحة  الــقــوات  لتوحيد  والثالثني  ال�شابعة 
الــوطــنــيــة وم�شنعا  الــهــويــة  لــلــولء والنــتــمــاء والحتــــاد وركــيــزة لتعزيز 
يف  امل�شلحة  قواتنا  توحيد  اأن  حيث  واملواطنني  للوطن  ومفخرة  للرجال 
واحد  وعلم  واحــدة  مركزية  قيادة  حتت   1976 عــام  مايو  من  ال�شاد�س 
و�شعار واحد كان قرارا تاريخيا من اأجل اأن ت�شبح قواتنا امل�شلحة ركيزة 
م�شرية  على  للحفاظ  رئي�شيا  وداعــمــا  وا�شتقرارها  الفتية  دولتنا  لأمــن 
التنمية والتطوير والتحديث يف وطننا العزيز. اإن توحيد قواتنا امل�شلحة 
يعد اأحد الإجنازات التي عربت بعمق عن اإرادة الوحدة والحتاد والروؤية 
ال�شرتاتيجية الواعية التي انطلقت منها جهود القائد املوؤ�ش�س املغفور له 
باإذن اهلل الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه حكام الإمارات 
ال�شاخمة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  لت�شبح هذه  اآنــذاك ممن رحلوا رحمهم اهلل 
والوحدة  والــولء  النتماء  يعك�س معاين  فريدا  ال�شنوات منوذجا  مبرور 
وتراثنا  الوطنية  ثقافتنا  ومكونات  الجتماعي  الن�شيج  وقــوة  والتالحم 

الدفاعية  ال�شناعات  تكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما  اأحــدث  تواكب  قتالية 
ظل  امل�شلحة  قواتنا  توحيد  على  م�شت  عاما  وثالثون  �شبعة  العامل.  يف 
ن�شب  ت�شع  التي  واجلــهــود  التخطيط  الوطن حمــور  هــذا  اأبــنــاء  خاللها 
للم�شتقبل  الأف�شل  وا�شتثمارنا  احلقيقية  ثروتنا  هو  الإن�شان  اأن  اأعينها 
الأول  املقام  نــزال - تهدف يف  التي حققناها - ول  املكت�شبات  بــاأن  وتوؤمن 
منت�شبي  والأبــنــاء من  الإخــوة  الغايل.  اأبناء وطننا  اإىل حتقيق طموحات 
والعهد  الــولء  اأي�شا لتجديد  اليوم هو منا�شبة  اإن هذا  امل�شلحة..  قواتنا 
لقيادتنا احلكيمة وعلى راأ�شها �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة - حفظه اهلل - باأن 
نظل جميعا جنودا اأوفياء نحمي تراب هذا الوطن و�شماءه ومياهه ونذود 
نعمل  واأن  بيتنا متحدا  دعائم  نحفظ  واأن  ما منلك  باأغلى  عن مقدراته 
جاهدين على اأن تبقى قواتنا امل�شلحة درعا حامية للوطن وح�شنا منيعا 
ورمزا للتالحم الوطني واأداء الواجب وحتمل م�شوؤولياته واأن تظل �شندا 
لالأ�شقاء وعونا لالأ�شدقاء واأن يبقى النتماء اإىل هذه املوؤ�ش�شة الوطنية 
العريقة دائما �شرفا وواجبا وحقا جلميع املواطنني. الإخوة والأخوات... 
اأبناء  كافة  اإىل  والتقدير  التهنئة  بخال�س  اأتقدم  الغالية  املنا�شبة  وبهذه 
ووطنيتكم  وانتمائكم  وولئكم  بقدراتكم  الثقة  جمددين  امل�شلحة  قواتنا 
وا�شتعدادكم من اأجل احلفاظ على مكت�شبات هذا الوطن و�شيادته ويف هذا 
اأ�شقاءها  املجال ن�شجل بكل فخر واعتزاز دور ابنة الإمــارات التي ت�شارك 
لهن  ونــوؤكــد  امل�شلحة  قواتنا  �شفوف  �شمن  امل�شوؤولية  حتمل  يف  الــرجــال 
الإماراتية  املــراأة  دور  ليظل  الكامل  والدعم  امل�شاندة  توفري  على  حر�شنا 
يف املجال الع�شكري وكافة املجالت رائدا وقدوة ومنوذجا للنجاح والتميز 
والإ�شرار..كما ن�شجل اأي�شا تقديرنا للدور الوطني امل�شهود الذي توؤديه 
دعمها  على  نحر�س  الــتــي  الوطنية  الع�شكرية  واأكــادميــيــاتــنــا  معاهدنا 
وتطويرها بال�شكل الذي ي�شهم يف تاأديتها لالأهداف احليوية املنوطة بها. 
اآيات  اأ�شمى  اأرفــع  اأن  امل�شلحة  القوات  وبا�شم  با�شمي  ي�شرفني  اخلتام  ويف 

الــ�ــشــاد�ــس مــن مــايــو يعد مــن املحطات  اإن  الــعــريــق.  القيمي واحلــ�ــشــاري 
لالآباء  ال�شرتاتيجية  الــروؤيــة  عمق  على  �شاهدا  �شتظل  التي  الفا�شلة 
املوؤ�ش�شني..كما �شيظل دليال على اأن قوة الإرادة والعزمية ركيزة اأ�شا�شية 
لبناء الدول وحتقيق الإجنازات و�شيبقى هذا اليوم التاريخي اأي�شا منبعا 
اأوفياء  اأجيالنا اجلديدة بجهود رجال  ل�شتلهام العرب والدرو�س وتذكري 
الغايل  بناء موؤ�ش�شات وطننا  اأجل  والنفي�س من  الغايل  خمل�شني قدموا 
التقدم  اإىل م�شتويات نفخر بها من  ارتقت  التي  امل�شلحة  وتوحيد قواتنا 
التقني والتدريب والتاأهيل واجلاهزية..فعندما ن�شتعيد ذكرى هذا اليوم 
فاإنه يحق لنا اأن نعتز مبا حتقق طوال ال�شنوات ال�شبع والثالثني املا�شية 
الذين قدموا  امل�شلحة  اأيــدي رجــال قواتنا  اأن ن�شد على  لنا كذلك  ويحق 
املوؤ�ش�شة  هــذه  جهود  عرب  الحتــاديــة  التنمية  م�شرية  يف  هائلة  اإ�شهامات 
العريقة واأدوارها الوطنية امل�شرفة وا�شهاماتها يف دعم الأمن وال�شتقرار 
ال�شقيقة اىل جانب حفظ ال�شالم والأمن وال�شتقرار وتقدمي  يف الدول 
العامل حتت مظلة الأمم  الإن�شاين والإغاثي يف مناطق �شتى من  الدعم 
املتحدة لت�شرب بذلك ومن خالل متيزها يف ال�شطالع بهذه املهام..املثل 
والقدوة يف اأداء واحد من اأنبل واأ�شرف الأدوار املنوطة باجليو�س احلديثة 
�شورة  كافة  مبهامهم  قيامهم  خــالل  من  امل�شلحة  قواتنا  اأبناء  قــدم  كما 
الأخالقية  وللمثل  الإمــــارات  ل�شباب  م�شرفا  حقيقيا  ومنــوذجــا  نا�شعة 
والإن�شانية التي متيز بها جمتمعنا. اإن خطط التطوير والتحديث التي 
مت�شي قواتنا امل�شلحة يف تنفيذها هي جزء ل يتجزاأ من عملية التنمية 
ال�شاملة التي ت�شهدها دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �شيدي �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة حفظه اهلل فمكت�شباتنا واإجنازاتنا التنموية حتتاج اإىل درع يحميها 
التحديث  خطط  عرب  املن�شود  الهدف  حتقيق  اأجــل  من  عليها  ويحافظ 
والتطوير �شواء على م�شتوى تاأهيل الأفراد بال�شكل العلمي الذي تتطلبه 
ومعدات  ت�شليحية  مبــنــظــومــات  الــتــزود  اأو  احلــديــثــة  الع�شكرية  الــعــلــوم 

و بجهودهم تظل الإمارات واحة للحياة الكرمية الآمنة امل�شتقرة. وفق اهلل 
اجلميع يف خدمة وطننا العزيز . 

اإىل  بال�شكر والتقدير  املباركة  الذكرى  اأن نتوجه يف هذه  ذلك من واجبنا 
اأ�شحاب الف�شل الذين كتبوا ملحمة بناء جي�شنا الوطني واأجهزتنا الأمنية 
وموؤ�ش�س  ومعلمنا  والــدنــا  والإجــــالل  التقدير  بكل  الــيــوم  معكم  واأتــذكــر 
نه�شتنا واأول قائد اأعلى لقواتنا امل�شلحة املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان ورفيق دربه املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل 
مكتوم واإخوانهما الآباء املوؤ�ش�شني طيب اهلل ثراهم جميعا. واأتوجه معكم 
بال�شكر والعرفان اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
احلكيمة  قيادته  ل�شموه  مقدرين  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة 
لدولتنا ودوره املهم يف بناء �شرح قواتنا امل�شلحة منذ لبناته الأوىل وقيادته 
جلهود تطويرها وتعظيم قدراتها..و�شيظل هذا الدور حيا يف ذاكرة وطننا 
و�شعبنا و�شيفرد له تاريخنا �شفحات م�شرقة تعلم اأبناءنا وبناتنا واأجيالنا 
دون  مــن  للوطن  والــعــطــاء  النبيلة  والــقــيــم  والإخــال�ــس  الــقــادمــة احلكمة 
اآل  حدود. واأحيي يف هذا املنا�شبة الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة الذي اأم�شى 
زهرة �شبابه يف �شفوف قواتنا امل�شلحة وقاد من امليدان تطويرها وت�شليحها 
وتكوين كوادرها وقياداتها وما زال ي�شهر على تقدمها ويتابع كافة �شوؤونها 
املنيع.  البتار وح�شنه  و�شيفه  القوية  الوطن  درع  دوما  لتظل  واحتياجاتها 
ولكم اأيها ال�شباط واجلنود ولزمالئكم الذين �شبقوكم يف ميدان البطولة 
ومنحها  دائمة  حياة  الذكرى  اأعطى  من  فاأنتم  وتقديري  تهنئتي  والفداء 

التهاين والتربيكات اإىل مقام �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة - حفظه اهلل - واإىل 
اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اأ�شحاب  اإخوانهما  واإىل   - اهلل  رعــاه   - دبــي  الـــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
 - اهلل  - حفظهم  الإمـــارات  الأعلى لالحتاد حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
كما اأهنيء �شعب دولة الإمارات العربية املتحدة بهذا اليوم املجيد..داعيا 
والتطور  والتقدم  والفخر  للعز  رمــزا  دائما  لتبقى  دولتنا  يحفظ  اأن  اهلل 
والرخاء. وفقنا اهلل جميعا اإىل ما فيه خري ورفعة وطننا الغايل..وال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 
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رئي�س اأركان القوات امل�سلحة: نقلة نوعية مل�سريتنا الحتادية وطدت موقع الدولة يف املنطقة كعن�سر قوة واأمان وا�ستقرار

وكيل وزارة الدفاع:ال�ساد�س من مايو منعطف تاريخي فريد يف م�سرية �سعبنا ووطننا

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي: قواتنا اجلوية ودفاعنا اجلوي قوة �ساربة ذات اإ�سرتاتيجية قادرة على الردع والدفاع عن تراب الوطن   

وكيل وزارة الدفاع امل�ساعد: قواتنا امل�سلحة حققت اإجنازات كبرية وهي قادرة على الدفاع عن الوطن وحماية ثرواته ومكت�سباته  نائب رئي�س الأركان: قواتنا امل�سلحة دعم لالحتاد 
ودرع حامية و�سياج منيع يحفظ للوطن �سيادته واأمنه 

••  اأبوظبي-وام:

وجـــه �ــشــعــادة الـــلـــواء الـــركـــن عي�شى 
�ــشــيــف بـــن عـــبـــالن املــــزروعــــي نائب 
كلمة  امل�شلحة  الــقــوات  اأركـــان  رئي�س 
مبنا�شبة  الـــوطـــن  درع  جمــلــة  اإىل 
القوات  لــتــوحــيــد   37 الـــــ  الـــذكـــرى 
املــ�ــشــلــحــة فــيــمــا يـــلـــي نــ�ــشــهــا .. يف 
الذكرى ال�شابعة والثالثني لتوحيد 
قواتنا امل�شلحة يتملكنا جميعا �شعور 
للقائد  والمــتــنــان  بالتقدير  عميق 
تعاىل  اهلل  بـــاإذن  لــه  املغفور  املوؤ�ش�س 
نهيان  اآل  �شلطان  بــن  زايـــد  ال�شيخ 
طــيــب اهلل ثـــراه الـــذي كــر�ــس جهده 
وفكره لتوحيد القوات امل�شلحة حتت 
علم واحــد وقــيــادة واحـــدة وا�شتطاع 
اإخوانه  بكل عزم وت�شميم ومبــوؤازرة 
القادة املوؤ�ش�شني بناء قواتنا امل�شلحة 
ودرعــا حامية  لــالإحتــاد  دعما  لتكون 
للوطن  يـــحـــفـــظ  مــنــيــعــا  و�ـــشـــيـــاجـــا 
قرار  اإن  وا�شتقراره.  واأمــنــه  �شيادته 
التوحيد كان اإيذانا مبرحلة جديدة 
املــ�ــشــلــحــة حيث  قـــواتـــنـــا  يف مــ�ــشــرية 
لعملية  الطاقات  الــقــرار  ذلــك  اأطلق 
اأ�ش�س  وفــــق  والــتــحــديــث  الــتــطــويــر 
تعزيز قدرات قواتنا  اإىل  اأدت  علمية 
ا�شتيعاب  مـــن  ومتــكــيــنــهــا  املــ�ــشــلــحــة 
واكت�شاب  الــعــ�ــشــر  اأ�ــشــلــحــة  اأعـــقـــد 
تتفق  التي  العملية  املــهــارات  اأف�شل 
وفق  احلديثة  الع�شكرية  واملفاهيم 
اإ�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة مــتــكــامــلــة الأركـــــــان 
اأحـــدث نقلة نوعية يف  والأبــعــاد ممــا 
نراه  ما  اإن  ومعداتها.  اأفرعها  كافة 
الـــيـــوم مـــن ا�ــشــتــيــعــاب كــامــل للنظم 
املعا�شر  عاملنا  يف  املتقدمة  الدفاعية 
وتقنياتها  الـــتـــجـــهـــيـــزات  وحــــجــــم 
ملنت�شبي  القتالية  والكفاءة  احلديثة 
نوعية  قــفــزة  ميثل  امل�شلحة  قــواتــنــا 

الع�شر  تــــواكــــب  حمـــرتفـــة  قــتــالــيــة 
وتتعامل مع معطياته بفكر م�شتنري 
وقد اأ�شبحت اليوم بف�شل توجيهات 
باأق�شى  تــتــمــتــع  ــيــدة  الــر�ــش الـــقـــيـــادة 
واجلاهزية  والقدرة  اليقظة  درجــات 
لـــلـــذود عـــن حــيــا�ــس الـــوطـــن و�شون 
اأمــنــه ورخــائــه وا�ــشــتــقــراره وقــد جعل 
الــتــطــور والــتــحــديــث واحلــر�ــس على 
قواتنا  مــن  ي�شتجد  مــا  كــل  مــواكــبــة 
�شاربة  قــوة  اجلــوي  ودفاعنا  اجلوية 
الردع  على  قـــادرة  اإ�شرتاتيجية  ذات 
والــدفــاع عــن تــراب الــوطــن و�شيادته 
الــقــدرة على مواجهة  لها  قــوة  وهــي 
كافة التحديات مبا متلكه من اأ�شباب 
التفوق وال�شيطرة ونحن ننتهز هذه 
ل�شيدي  جــديــد  مــن  لــنــوؤكــد  املنا�شبة 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد 
الــوعــد عــاقــدون العزم  اأنــنــا على  اهلل 
اجلوية  قدراتنا  على  املحافظة  على 

والدفاعية .

قيادتها  بف�شل  امل�شلحة  قــواتــنــا  اأن 
تطويرها  على  عملت  التي  الر�شيدة 
وفــــق تــخــطــيــط عــلــمــي مـــدرو�ـــس قد 
ت�شليحها  يف  نــوعــيــة  نــقــلــة  حــقــقــت 
كــافــة جمــــالت عملها  وتــدريــبــهــا يف 
باإيجابية  الإ�ــشــهــام  مــن  مكنها  ممــا 
وفعالية يف العديد من �شاحات العمل 
الإنــ�ــشــاين الــعــاملــي واملــ�ــشــاركــة بكفاءة 
عمليات  يف  املتحدة  الأمم  علم  حتت 

املوؤ�ش�شة  هــــذه  بـــنـــاء  يف  الــفــ�ــشــل 
تعمل  ومازالت  املتقدمة  الوطنية 
جميعا  وعــلــيــنــا  تــطــويــرهــا  عــلــى 
اأن  وجنودا  �شف  و�شباط  �شباطا 
بــنــاء هذا  اأن ال�ــشــتــمــرار يف  نــقــدر 
ونتيجة  ثمرة  جــاء  الــ�ــشــرح..اإمنــا 
�شاحب  ــيــدي  �ــش طــبــيــعــيــة جلــهــد 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايد 
القائد  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 
الأعـــلـــى لــلــقــوات املــ�ــشــلــحــة حفظه 
اهلل ومبوؤازرة اأخيه �شيدي �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دبـــي رعاه  الـــــوزراء حــاكــم  جمل�س 
ل�شيدي  احلــثــيــثــة  واملــتــابــعــة  اهلل 

عــلــى اأهــبــة ال�ــشــتــعــداد عــلــى الــــدوام 
على  وامل�شاهمة  الوطن  اأمــن  حلفظ 
لقد  والعاملي.  الإقليمي  ال�شعيدين 
اأ�شحت قواتنا امل�شلحة اليوم تتفاعل 
والتحديات  املــتــغــريات  خمتلف  مــع 
الداعمة  اإ�شرتاتيجيتها  خــالل  مــن 
لل�شالم وقد �شاهمت قواتنا بفعالية 
يف اأداء ر�شالتها واأ�شهمت باإيجابية يف 
العديد من �شاحات العمل الإن�شاين 
الــعــاملــي و�ــشــاركــت بــكــفــاءة حتــت علم 
الأمم املتحدة يف عمليات حفظ الأمن 
وال�شالم العامليني يف مناطق خمتلفة 
من العامل. واإننا يف هذه املنا�شبة ل 
بذل  على  العهد  جندد  اأن  اإل  ي�شعنا 
املــزيــد مــن اجلــهــود يف جمــال العمل 
والإمكانيات  الــقــدرات  تعظيم  على 
امل�شلحة  الــقــوات  مبنت�شبي  اخلا�شة 
وا�ـــشـــتـــعـــدادهـــم لــلــقــيــام بــــدورهــــم يف 
وال�شتقرار  الأمـــــن  عــلــى  احلـــفـــاظ 
الــوطــن ويف  والــدفــاع عــن مكت�شبات 
الــذكــرى اخلــالــدة �شنظل على  هــذه 
عهدنا دائما جت�شيدا لالحتاد ورمزا 
لالأ�شقاء  و�شندا  الوطني  للتالحم 
وعــونــا لــالأ�ــشــدقــاء. ويــ�ــشــرنــا بهذه 
املنا�شبة العزيزة على قلب كل مواطن 
اأن اأرفع اأ�شمى اآيات التهاين اإىل مقام 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بـــن 
امل�شلحة  لـــلـــقـــوات  الأعــــلــــى  الـــقـــائـــد 
�شاحب  �ــشــيــدي  واإىل  اهلل  حــفــظــه 
اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــ�ــس الــدولــة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و 
اإىل اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
حكام الإمــارات و اإىل �شيدي الفريق 
اآل  زايــد  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة.

•• اأبوظبي-وام:

 وجه �شعادة اللواء ركن طيار حممد 
بـــن �ــشــويــدان �ــشــعــيــد الــقــمــزي قائد 
الــــقــــوات اجلـــويـــة والــــدفــــاع اجلـــوي 
كلمة اإىل جملة درع الوطن مبنا�شبة 
القوات  لــتــوحــيــد   37 الـــــ  الـــذكـــرى 
ي�شرفني   .. ن�شها  يلي  فيما  امل�شلحة 
مبنا�شبة الذكرى ال�شابعة والثالثني 
اأتوجه  اأن  امل�شلحة  الــقــوات  لتوحيد 
والتربيكات  الــتــهــاين  اآيــــات  بــاأ�ــشــمــى 
ال�شمو  �ــشــاحــب  �ــشــيــدي  مـــقـــام  اإىل 
نهيان  اآل  زايــــد  بـــن  خــلــيــفــة  الــ�ــشــيــخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل �شيدي 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء حــاكــم دبي 
اأ�شحاب  اإخــوانــهــمــا  واإىل  اهلل  رعـــاه 
الــ�ــشــمــو اأعـــ�ـــشـــاء املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى 
لالحتاد حكام الإمــارات واإىل �شيدي 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 

اأبوظبي  عــهــد  ويل  نــهــيــان  اآل  زايــــد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. 
وقفة  تــ�ــشــتــدعــي  الـــذكـــرى  هــــذه  اإن 
ن�شرتجع خاللها املا�شي بكل ما بذل 
امل�شلحة  القوات  لبناء  جهد  من  فيه 
وتطويرها واحلا�شر بكل ما ي�شهده 
مــــن اإجنـــــــــازات واملــ�ــشــتــقــبــل بـــكـــل ما 
اإ�شرتاتيجيات  من  طرحه  ي�شتوجب 
اأ�شا�شها حتديث القدرات  ينبني على 
الــعــ�ــشــكــريــة الــبــ�ــشــريــة والآلــــيــــة مبا 
يــ�ــشــمــن عــلــى الـــــدوام احلـــفـــاظ على 
الدفاع  على  والقدرة  الوطني  الأمــن 
و�ــشــيــادتــنــا مع  قيمنا ووحــدتــنــا  عــن 
ملواكبة  ب�شكل م�شتمر  العمل  �شرورة 
الع�شكري  الـــفـــكـــر  يف  جــــديــــد  كـــــل 
الع�شكرية وما يقابله من  والتقنيات 
لتطوير  التدريبية  لــلــدورات  تنظيم 
اإ�شرتاتيجيتنا  مراجعة  مع  املــهــارات 
بني احلني والآخر وفق ما يحدث من 
م�شتجدات وحتديات يفر�شها الع�شر 
اإن الأعوام التي م�شت اأكدت دون �شك 

••  اأبوظبي-وام:

الــــفــــريــــق حممد  �ــــشــــعــــادة   وجــــــه 
الــعــلــي وكــيــل وزارة  عــبــدالــرحــيــم 
جملة  اإىل  كلمة  املــ�ــشــاعــد  الــدفــاع 
اجلـــنـــدي مبــنــا�ــشــبــة الــــذكــــرى الـ 
امل�شلحة..  الـــقـــوات  لــتــوحــيــد   37
كــــان  اإذا  نــــ�ــــشــــهــــا..  يــــلــــي  فـــيـــمـــا 
لــلــمــنــا�ــشــبــات الــوطــنــيــة والأعـــيـــاد 
ت�شتوجب  القومية ذكريات خالدة 
والــــوقــــوف عندها  بــهــا  الحـــتـــفـــاء 
الدرو�س  اأ�ــشــالــتــهــا  مــن  لن�شتلهم 
ثابتة  بخطى  تدفعنا  التي  والعرب 
ال�شاد�س  كــان  فقد  امل�شتقبل  نحو 
اليوم  ذلــك  هــو   1976 مــن مايو 
الذي يجب اأن تكون ذكراه نربا�شا 
يــهــتــدي بـــه كـــل املــخــلــ�ــشــني لهذه 
الدولة وقيادتها وذلك وفاء للعهد 
وعرفانا باجلميل. ففي هذا اليوم 
وانطالقا من ال�شعي امل�شتمر لدعم 
اأركانه  وتوطيد  الحتـــادي  الكيان 
وتقدمه  وا�شتقراره  اأمنه  وتعزيز 
التاريخية  بــاملــ�ــشــوؤولــيــة  واإميـــانـــا 
التي تفر�شها روح التجرد والإيثار 
وا�شتجابة لرغبة باين هذه الأمة 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  وموؤ�ش�شها 
اهلل  رحــمــه  نــهــيــان  اآل  �شلطان  بــن 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�ــشــحــاب  واإخــوانــه 

املجل�س الأعلى حكام الإمــارات مت 
�شبعة وثالثني  قبل  اليوم  هــذا  يف 
امل�شلحة حتت  الــقــوات  دمــج  عــامــا 
علم واحـــد وقــيــادة واحـــدة لتكون 
ال�شياج القوي الذي يحمي الوطن 
واحلــ�ــشــن املــنــيــع الـــذي يـــذود عن 
مايو  مــن  ال�شاد�س  ففي  حيا�شه. 
�شنة 1976 اأ�شدر املجل�س الأعلى 
ال�شيخ  له  املغفور  برئا�شة  للدفاع 
رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بــن  زايــد 
التاريخي  قــراره  ثــراه  اهلل وطيب 
بتوحيد القوات امل�شلحة حتت علم 
واحد وقيادة واحدة وقد ا�شتطاعت 
قواتنا امل�شلحة خالل هذه الفرتة 
وحتقيق  الزمن  اخت�شار  الوجيزة 
اإجنـــازات وجنــاحــات كبرية وقادرة 
الــوطــن وحماية  الــدفــاع عــن  على 
واأ�شبحت  ومــكــتــ�ــشــبــاتــه  ثـــرواتـــه 
التنمية  روافــد  من  اأ�شا�شيا  رافــدا 
امل�شاعدة  لــتــقــدمي  ممــــدودة  ويــــدا 
لل�شعوب ال�شقيقة وال�شديقة كلما 
واأثبتت  ذلـــك  اإىل  احلـــاجـــة  دعـــت 
طــــوال الــ�ــشــنــوات املــا�ــشــيــة بحمد 
واملتميز  الـــفـــاعـــل  وجــــودهــــا  اهلل 
اإننا  امل�شرفة.  وقفاتها  خــالل  مــن 
اليوم ونحن نحتفل بهذه املنا�شبة 
املباركة حت�شرنا الأيادي البي�شاء 
لها  كـــان  الــتــي  الــ�ــشــلــبــة  والإرادة 

متميزة.. واإمــكــانــات  وقـــدرات  كبرية 
ن�شاعف اجلهود  اأن  علينا  لذا يجب 
ونثابرعليها كما قال �شيدي الفريق 
زايد  بـــن  الــ�ــشــيــخ حمــمــد  �ــشــمــو  اأول 
نائب  اأبــوظــبــي  عــهــد  نــهــيــان ويل  اآل 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات املــ�ــشــلــحــة : 
يجب اأن تكون هذه الجنــازات دافعا 
العمل  مــــن  ملـــزيـــد  قـــويـــا وحمــــفــــزا 
واملـــثـــابـــرة ومــ�ــشــاعــفــة اجلـــهـــود من 
اأجل الرتقاء اأكر واأكر باجلاهزية 
مبا  والقتالية  الع�شكرية  والــكــفــاءة 
الع�شكرية  التطورات  اأف�شل  يواكب 
اليقظة  مــع احلــر�ــس على دميــومــة 
مع  اخلـــالق  التفاعل  على  والــقــدرة 
كافة املتغريات وامل�شتجدات الإقليمية 
والدولية . ل �شك اإن عملية التطوير 
�شهدتها  التي  ال�شخمة  والتحديث 
�شنوات  طـــــــوال  املـــ�ـــشـــلـــحـــة  قــــواتــــنــــا 
مــ�ــشــت واأ�ــشــبــحــت مبــوجــبــهــا رافـــدا 
القت�شادية  التنمية  لتعزيز  اأ�شا�شيا 
والب�شرية هي ثمرة جهود متوا�شلة 
ل�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بـــن 
امل�شلحة  لـــلـــقـــوات  الأعــــلــــى  الـــقـــائـــد 
حفظه اهلل الذي �شخر كافة الطاقات 
وجعلها  لــتــطــويــرهــا  والإمــــكــــانــــات 

•• اأبوظبي-وام:

حمد  الــركــن  الفريق  �شعادة  وجــه   
اأركان  حممد ثاين الرميثي رئي�س 
جملة  اإىل  كلمة  امل�شلحة  الــقــوات 
الـ  الــذكــرى  مبنا�شبة  الــوطــن  درع 
فيما  امل�شلحة  القوات  لتوحيد   37
يلي ن�شها.. اإن قرار توحيد القوات 
امل�شلحة يف ال�شاد�س من �شهر مايو 
كــان تعبريا عن  اإمنــا   1976 لعام 
لتطلعاته  ا�شتجابة  و  ال�شعب  اإرادة 
واآمـــالـــه وتــتــويــجــا حلــر�ــس الآبــــاء 
املوؤ�ش�شني على تر�شيخ كيان الحتاد 
وتثبيتا لأركانه..فجاء القرار نقلة 
ووطد  الحتــاديــة  مل�شريتنا  نوعية 
كعن�شر  املنطقة  يف  الــدولــة  مــوقــع 
قـــــوة واأمـــــــــان وا�ــــشــــتــــقــــرار. وحني 
يتملكنا  الــــذكــــرى  هــــذه  نــ�ــشــتــعــيــد 
والتقدير  بالمتنان  عميق  �شعور 

من  يــ�ــشــتــجــد  قـــد  ومـــا  امل�شتقبلية 
كافة  مع  التعامل  تفر�س  حتديات 
والت�شدي  بل  والتطورات  الأو�شاع 
ملــــا تـــفـــر�ـــشـــه الحــــتــــمــــالت وذلــــك 
الع�شر  ت�شاير  اإ�شرتاتيجية  بتبني 
وت�شيع  معانيه  بكل  الأمـــن  وتــعــزز 
املنطقة.  الطماأنينة وال�شتقرار يف 
حملتنا  قــد  الــر�ــشــيــدة  الــقــيــادة  اإن 
م�شوؤولية مواجهة كافة التحديات 
واأثبت منت�شبو قواتنا امل�شلحة اأنهم 
على قدر حجم ما يوكل اإليهم من 
نظل  اأن  دائــمــا  وعلينا  م�شوؤوليات 
على م�شتوى الثقة التي اأولتنا اإياها 
القيادة نوؤدي الواجب كعهدنا دائما 
بعلو همة وعزم واإخال�س جت�شيدا 
لالحتاد وتاأكيدا للتالحم الوطني 
لالأ�شدقاء  وعونا  لالأ�شقاء  و�شندا 
امل�شلحة  للقوات  النتماء  و�شيبقى 
جلميع  وحقا  وواجــبــا  �شرفا  دائــمــا 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف 
واأمتنا العربية كما ترتبط بالأمن 
لنوؤكد  واإنـــنـــا  الــدولــيــني.  والــ�ــشــلــم 
دائـــمـــا هــــذه الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة وفق 
اأول  الفريق  �شيدي  بحق  قــالــه  مــا 
�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن زايــــد اآل 
نائب  اأبـــوظـــبـــي  عــهــد  ويل  نــهــيــان 
لــلــقــوات امل�شلحة :  الــقــائــد الأعــلــى 
الكبرية  والإجنـــازات  التطورات  اإن 
عرب  امل�شلحة  قواتنا  حققتها  التي 
ال�شدفة  ولــيــدة  تكن  مل  ال�شنوات 
تتويج  ولكنها  الــطــارئ  الــظــرف  اأو 
عليها  داأب  م�شنية  جلــهــود  عملي 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  يــــزال  ول 
رئي�س  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة 
للقوات  الأعــــلــــى  الـــقـــائـــد  الــــدولــــة 
الــــذي واكب  املــ�ــشــلــحــة حــفــظــه اهلل 
امل�شلحة وتابع  القوات  بناء  مراحل 
مراحل  دقـــة  وبــكــل  بلحظة  حلــظــة 

الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــد 
القائد  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 
الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأخــيــه  واإىل 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الـــوزراء حاكم دبــي رعــاه اهلل واإىل 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما 
لـــالحتـــاد حكام  الأعــــلــــى  املــجــلــ�ــس 
اأول  الفريق  �شيدي  واإىل  الإمـــارات 
�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن زايــــد اآل 
نائب  اأبـــوظـــبـــي  عــهــد  ويل  نــهــيــان 
امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
والتربيكات.  التهاين  اآيـــات  اأ�شمى 
ال�شمو  ل�شاحب  نــوؤكــد  اأن  وي�شرنا 
بهذه  اهلل  حــفــظــه  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس 
ال�شديد  حر�شنا  املجيدة  املنا�شبة 
قـــــــادة و�ـــشـــبـــاطـــا و�ــــشــــبــــاط �شف 
املزيد  بــذل  على  ومدنيني  وجــنــود 

املغفور  املوؤ�ش�س  للقائد  والــعــرفــان 
لـــه بــــــاإذن الـــهـــن الــ�ــشــيــخ زايـــــد بن 
بذله من فكر  ملا  نهيان  اآل  �شلطان 
ومن  الحتـــاد  بتاأ�شي�س  بــداأ  وجهد 
ثم توحيد القوات امل�شلحة والعمل 
عــلــى تــطــويــرهــا وفـــق اأحــــدث مــا يف 
الع�شر من منظومات ت�شليح وفكر 
ع�شكري وخطط علمية وعملياتية 
انطالقا  باأدائها  لالرتقاء  طموحة 
الأركان  متكاملة  اإ�شرتاتيجية  من 
التالزم  حتمية  على  تقوم  والأبعاد 
ودعم  الع�شكرية  الــقــوة  بــنــاء  بــني 
جمــــــــالت الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــطـــويـــر 
ميثالن  اأنهما  باعتبار  وتو�شيعهما 
ال�شمانة احلقيقية لتوازن م�شرية 
التنمية  وحتقيق  ال�شاملة  النه�شة 
امل�شتدامة ومن ثم الرخاء والزدهار 
ع�شويا  تتفاعل  اإ�شرتاتيجية  وهي 
الأ�شقاء  بــاأمــن  حمــوريــا  وتــرتــبــط 

الأخــــوة منت�شبي  اأيــهــا  املــواطــنــني. 
بهذه  اإنــــنــــا  املـــ�ـــشـــلـــحـــة..  الـــــقـــــوات 
جهودكم  ونــثــمــن  نـــقـــدر  املــنــا�ــشــبــة 
على  املتوا�شل  وعطاءكم  املخل�شة 
امل�شلحة  بقواتكم  الرتــقــاء  طــريــق 
كــمــا جنـــدد عــزمــنــا واعــتــزازنــا بكم 
لقيادتكم  انتمائكم  بعمق  وثقتنا 
الــــر�ــــشــــيــــدة ولــــوطــــنــــكــــم املـــعـــطـــاء 
وندعوكم ملوا�شلة امل�شرية باكت�شاب 
وا�شتيعاب ما  املــزيــد مــن اخلـــربات 
وتكنولوجيا  اأ�شلحة  مــن  ي�شتجد 
اإمنا  احلقيقي  التفوق  لأن  الع�شر 
ال�شتيعاب  على  قدراتكم  يف  يكون 
والإبــــــــداع وحــ�ــشــن ال�ــشــتــخــدام ملا 
تــوفــره لكم الــقــيــادة الــر�ــشــيــدة من 
واملعدات  الأ�شلحة  �شنوف  اأحـــدث 
املنا�شبة  هــذه  وننتهز  والتقنيات. 
الغالية على نفو�شنا جميعا لرنفع 
�شاحب  �شيدي  مقام  اإىل  با�شمكم 

وحتديثها  الــــقــــوات  هـــــذه  تــنــمــيــة 
والإمكانات  الطاقات  وبــذل  ووجــه 
امل�شلحة  قواتنا  دور  لرت�شيخ  كافة 
يف مــعــادلــة الأمــــن وال�ــشــتــقــرار يف 
وال�شرق  الــعــربــي  اخلــلــيــج  منطقة 
املميزة  املــكــانــة  وتــعــزيــز  الأو�ــــشــــط 
عامل  خريطة  يف  لبلدنا  والفريدة 
الــذكــرى منا�شبة  هــذه  اإن   . الــيــوم 
ونقيم  والــعــزم  الــقــوة  منها  ن�شتمد 
خاللها م�شرية احلا�شر ون�شت�شرف 
بالر�شا  الــ�ــشــعــور  لــكــن  املــ�ــشــتــقــبــل 
باعثا  اأن ل يكون  عما حتقق يجب 
ملزيد  دائما  حافزا  بل  لال�شرتخاء 
مـــن الـــبـــذل والـــعـــطـــاء تـــعـــزيـــزا ملا 
يف  اآخــذيــن  للمزيد  و�شمانا  حتقق 
العــتــبــار اأنــنــا الــيــوم منــر بظروف 
حافلة باملتغريات وامل�شتجدات على 
والدولية  الإقــلــيــمــيــة  الــ�ــشــاحــتــني 
التوقعات  ـــة  درا�ـــش يــ�ــشــتــدعــي  ممـــا 

•• اأبوظبي-وام:

عبيد  الــركــن  الفريق  �شعادة  وجــه   
وزارة  الكعبي وكيل  حممد عبداهلل 
الدفاع كلمة اإىل جملة درع الوطن 
لتوحيد   37 الـــ  الــذكــرى  مبنا�شبة 
القوات امل�شلحة.. فيما يلي ن�شها.. 
ي�شكل ال�شاد�س من مايو عام 1976 
م�شرية  يف  فريدا  تاريخيا  منعطفا 
الذي  الـــيـــوم  لأنــــه  ووطــنــنــا  �شعبنا 
�شهد و�شع البنية الأ�شا�شية لقواتنا 
الذي جت�شدت فيه بحق  و  امل�شلحة 
باإذن اهلل  املغفور له  اآمال وتطلعات 
نهيان  اآل  �شلطان  بــن  زايـــد  ال�شيخ 
اأ�شحاب  واإخــوانــه  ثـــراه  اهلل  طيــب 

متكنت  اأن  بعد  وقدراتها  اإمكاناتها 
عــلــى مـــدى الــ�ــشــنــوات املــا�ــشــيــة من 
بف�شل  هائلة  نوعية  نقلة  حتقيق 
متطورة  اأ�شلحة  مــن  لها  تــوفــر  مــا 
ومدربة  مـــوؤهـــلـــة  وطــنــيــة  وكـــــــوادر 
تـــدريـــبـــا راقـــيـــا وتــخــطــيــط جــيــد و 
اأن  ن�شتطيع  بحيث  �شليم  تنظيم 
نــقــول وبــكــل فــخــر اأن لــديــنــا جي�س 
عــ�ــشــري قــــادر عــلــى مــواجــهــة كافة 
مع  بفاعلية  والإ�ــشــهــام  الــتــحــديــات 
قوات اأ�شقائنا بدول جمل�س التعاون 
الأمن  حتقيق  يف  الــعــربــيــة  واأمــتــنــا 
ما  اأن  اإل  املنطقة.  يف  وال�ــشــتــقــرار 
حتقق من مكا�شب يجب األ يحجب 
عنا حقيقة يف منتهى الأهمية وهي 

مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الــــــوزراء حــاكــم دبـــي وزيــــر الدفاع 
القوات  كــيــان  تر�شيخ  يف  اهلل  رعـــاه 
امل�شلحة وتفعيل دورها والرقي بها 
الفريق  ل�شيدي  احلثيثة  واملتابعة 
زايد  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
الوا�شحة  بــ�ــشــمــتــه  تــــرك  والــــــذي 
وتطوير  عمل  جمـــالت  كــافــة  على 
املختلفة.  باأفرعها  امل�شلحة  القوات 
اإن قواتنا امل�شلحة التي ترت�شخ فيها 
قيم العطاء والبذل والفداء ت�شعى 
لـــلـــدفـــاع عـــن البالد  الـــــــدوام  عــلــى 

الـــ�ـــشـــيـــخ حممد  الـــ�ـــشـــمـــو  �ـــشـــاحـــب 
نــائــب رئي�س  مــكــتــوم  اآل  را�ــشــد  بــن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبـــي وزيــــر الـــدفـــاع رعــــاه اهلل واإىل 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات واإىل 
ال�شيخ  �ــشــمــو  اأول  الــفــريــق  �ــشــيــدي 
نـــهـــيـــان ويل  اآل  زايــــــد  بــــن  حمـــمـــد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
قيادتنا  ونــعــاهــد  امل�شلحة  لــلــقــوات 
جنودا  خلفها  ال�شري  على  الر�شيدة 
اأن  على  عاملني  خمل�شني  اأوفــيــاء 
عنان  يف  عالية  خفاقة  رايتنا  تظل 
على  �ــشــاهــريــن  نبقى  واأن  الــ�ــشــمــاء 
واملكت�شبات..كما  الإجنــازات  حماية 

الأعلى  املــجــلــ�ــس  اأعـــ�ـــشـــاء  الــ�ــشــمــو 
بناء  الإمــــارات نحو  لــالحتــاد حكام 
قوة ع�شكرية قادرة على الدفاع عن 
حماية  و  وا�شتقراره  واأمنه  الوطن 
الذكرى  ويف  ومكت�شباته.  اإجنازاته 
احلدث  لــهــذا  والــثــالثــني  ال�شابعة 
التاريخي املهم ن�شتذكر بكل الفخر 
الرائد  الــدور  والعرفان  والعــتــزاز 
واجلهود امل�شنية التي بذلها �شيدي 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
امل�شلحة حفظه اهلل  للقوات  الأعلى 
وحتديث  وتــطــويــر  بــنــاء  عملية  يف 
املوؤثر  الــــــدور  و  املــ�ــشــلــحــة  قـــواتـــنـــا 
ال�شمو  �ــشــاحــب  ل�شيدي  والــفــاعــل 

�شرورة موا�شلة اجلهد وال�شتمرار 
الـــتـــقـــيـــيـــم واملــــراجــــعــــة  يف عـــمـــلـــيـــة 
ال�شعف من  نــقــاط  عــلــى  لــلــوقــوف 
اأجــــــل تــالفــيــهــا وال�ــــشــــتــــفــــادة من 
وتوظيفها  الـــ�ـــشـــابـــقـــة  الــــتــــجــــارب 
بقاء  ن�شمن  حتى  الأمــثــل  بال�شكل 
قواتنا امل�شلحة على اأهبة ال�شتعداد 
الأوقات  لال�شطالع بدورها يف كل 
هذه  ويف  واإننا  الأمثل.  الوجه  على 
اأ�شمى  نـــرفـــع  الــعــظــيــمــة  املــنــا�ــشــبــة 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن 
امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
�شيدي  اإىل  نرفعها  كما  اهلل  حفظه 

اأينما  الوطنية  م�شاحلها  وتــاأمــني 
وجدت بكل قوة وح�شم وت�شاهم يف 
حتقيق الأمن وال�شتقرار الإقليمي 
الــ�ــشــاعــني لنجدة  وهـــي يف طــلــيــعــة 
الأ�شقاء والأ�شدقاء يف اأوقات املحن 
املتعاونني  مــقــدمــة  ويف  والــ�ــشــدائــد 
الدولية على تخفيف  املنظمات  مع 
والأزمـــات  احلـــروب  �شحايا  معاناة 
والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة وقـــد اأكـــدت 
املهام  هـــذه  كــل  يف  امل�شلحة  قــواتــنــا 
اأداء  يف  وتفوقها  وقدرتها  كفاءتها 
الذي  الأمـر  بهـا  املنوطة  الواجبات 
واإعجاب  وتــقــديــر  احـــرتام  اأك�شبها 
املحلي.  قـــبـــل  الــــــــدويل  املـــجـــتـــمـــع 
يف  بالثقة  ت�شعر  امل�شلحة  وقــواتــنــا 

والأمــــــن يف مناطق  الــ�ــشــالم  حــفــظ 
�شجلها  واأ�ــشــبــح  الــعــامل  مــن  متعددة 
اأبناء  واأ�ـــشـــبـــح  بــالــنــجــاحــات  حــافــال 
واإ�شادة  تقدير  حمل  امل�شلحة  قواتنا 
يف كل موطئ قدم بف�شل ما متيزوا 
والن�شباط  الأداء  يف  كــفــاءة  مــن  بــه 
قواتنا  اأ�ــشــبــحــت  كــمــا  املــمــار�ــشــة  يف 
وت�شكيالتها  اأفــرعــهــا  بــكــل  امل�شلحة 
ت�شكل جت�شيدا حيا و �شادقا للتعاون 
جمل�س  دول  جــيــو�ــس  بــني  احلقيقي 
الــتــعــاون اخلــلــيــجــي ومـــوؤ�ـــشـــرا هاما 
امل�شرتك.  الــعــمــل  مــ�ــشــرية  دعــــم  يف 
والـــقـــوات اجلـــويـــة والـــدفـــاع اجلوي 
القوات  مــن  يتجزاأ  ل  جــزء  بح�شبها 
باإ�شرتاتيجية  اأخـــــذت  قـــد  املــ�ــشــلــحــة 
الكيف  العامة واتخذت مبداأ  القيادة 
قبل الكم وذلك من خالل ال�شتفادة 
الع�شر لرفع  تكنولوجيا  اجلــادة من 
التو�شع  مع  والكفاءة  الأداء  م�شتوى 
يف الربامج التدريبية والتاأهيلية مما 
اأكـــرب الأثـــر يف خلق كفاءات  لــه  كــان 

احتياجات  لــتــلــبــيــة  الـــدولـــة  هــــذه 
مع  متييز  اأي  دون  الأطـــــراف  كــل 
وقفاتها امل�شرفة جتاه كل من يلم 
بارقة  الإمــــارات  وتبقى  خطب  بــه 
للكوارث  يتعر�س  من  لكل  الأمــل 
والعون  للنجدة  طلبا  وال�شغوط 
الذي يخفف من اآثار الدمار وذلك 
الــعــاملــني من  ابــتــغــاء ملــر�ــشــاة رب 
املنا�شبة  وبهذه  ريــاء.  اأو  منة  دون 
قيادتنا  اإىل  اأرفـــــــع  اأن  يـــ�ـــشـــرين 
�شيدي  راأ�ـــشـــهـــا  وعـــلـــى  الـــر�ـــشـــيـــدة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات املــ�ــشــلــحــة حفظه 
ال�شمو  �ــشــاحــب  �ــشــيــدي  واإىل  اهلل 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الـــوزراء حاكم دبــي رعــاه اهلل واإىل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الــفــريــق  �شيدي 
نــهــيــان ويل  اآل  بـــن زايـــــد  حمــمــد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�ــشــمــى عبارات  املــ�ــشــلــحــة  لــلــقــوات 
ال�شكر والتقدير لدعمهم امل�شتمر 
وجنـــدد لــهــم الــــولء والــعــهــد على 
املخل�شني  اجلنود  دائما  نكون  اأن 
امل�شلحة  قواتنا  الأوفياء يف خدمة 
حــتــى تــظــل الــــــدرع الــــواقــــي لهذا 

الوطن العزيز .

الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد 
للقوات  الأعـــــلـــــى  الـــقـــائـــد  نـــائـــب 
امل�شلحة. ويحق لنا اليوم مبنا�شبة 
احتفالنا بهذه الذكرى املجيدة اأن 
ن�شعر بالفخر والعتزاز مبا حتقق 
من اإجنازات مل تكن لتتحقق لول 
املتوا�شل  والعمل  الكبرية  اجلهود 
لــقــادة هـــذه الـــدولـــة الــذيــن اأولـــوا 
من  ي�شتحقه  مــا  الــدفــاع  مو�شوع 
اهــتــمــام ورعـــايـــة وقـــامـــوا بتوفري 
واملعنوية  املــاديــة  الإمــكــانــيــات  كــل 
الع�شكرية  مبوؤ�ش�شاتنا  للنهو�س 
بهدف جعلها يف م�شتوى امل�شوؤولية 
نن�شى  اأن  دون  عاتقها  على  امللقاة 
قدمها  الــتــي  اجل�شام  الت�شحيات 
ويقدمها كافة اأبناء القوات امل�شلحة 
من خمتلف امل�شتويات ممن حملوا 
وخططوا  وفــكــروا  التطوير  لـــواء 
لهذه النقلة النوعية التي ت�شهدها 
قواتنا امل�شلحة التي اأ�شبحت على 
درجة كبرية من التطور واحلداثة 
دور  للعب  اقتدار  وبكل  اأهلها  مما 
امل�شتوى  عــلــى  فــقــط  لــيــ�ــس  كــبــري 
الداخلي بل واأي�شا على امل�شتويني 
الذي  والدويل..ال�شيء  الإقليمي 
تــقــديــر واإطـــــراء من  جعلها حمــل 
املجتمع الدويل ملا قدمته وتقدمه 

نعاهدكم  اجلهود..كما  وم�شاعفة 
على  والعمل  والــولء  الطاعة  على 
نكون اجلند  واأن  �شاأن وطننا  رفعة 
تنام  ل  الـــتـــي  والــــعــــني  الأوفـــــيـــــاء 
هذا  حماية  اأعيننا  ن�شب  وا�شعني 
من  كــل  و�شد  ومكت�شباته  الــوطــن 
مبقدرات  الــعــبــث  نف�شه  لــه  تــ�ــشــول 
هذه الدولة دولة الإمارات العربية 

املتحدة . 

العلي  املـــوىل  اإىل  بــالــدعــاء  نــتــوجــه 
القدير اأن يحفظ قادتنا واأن يدمي 
عليهم ال�شحة وال�شعادة واأن يحقق 
املزيد  اأيديهم  على  الغايل  لوطننا 
مــــن الـــتـــقـــدم والزدهــــــــــار والأمــــــن 

وال�شتقرار . 
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املجل�س الوطني الإحتادي :ذكرى توحيد القوات امل�سلحة متثل تعبريا عن عمق الإميان بتجربة الوحدة وامل�سري امل�سرتك
••  اأبوظبي-وام:

 37 الــذكــرى  لــه مبنا�شبة  بيان  الإحتـــادي يف  الوطني  املجل�س  اأكــد 
متثل  امل�شلحة  الــقــوات  توحيد  ذكــرى  اأن  امل�شلحة  الــقــوات  لتوحيد 
تعبريا عن عمق الإميــان بتجربة الوحدة وامل�شري امل�شرتك وبداية 
ملــرحــلــة مــن الــعــمــل اجلـــاد واملــخــطــط مــن اأجـــل بــنــاء قـــوات م�شلحة 

اإماراتية فاعلة وقادرة على �شيانة اأمن الوطن وحماية مكت�شباته.
وفيما يلي ن�س البيان :

لتوحيد  والثالثني  ال�شابعة  بالذكرى  اليوم  العزيز  وطننا  يحتفل   
القوات امل�شلحة يوم �شدور القرار احلكيم يف ال�شاد�س من مايو عام 
املتحدة  العربية  الإمـــارات  لدولة  امل�شلحة  القوات  بتوحيد   1976

 لقد اأثبتت القوات امل�شلحة الإماراتية جدارتها وحرفيتها العالية يف 
العديد من املهمات التي قامت بها �شواء يف م�شاعدة الأ�شقاء اأو حفظ 
ال�شالم والأمن الدوليني وامل�شاعدة يف مناطق الكوارث والنزاعات يف 
العديد من مناطق العامل وقدمت �شورة م�شرفة لالإن�شان الإماراتي 

والعربي �شهد بها اجلميع .
امل�شلحة  قواتنا  وحتديث  تطوير  على  الر�شيدة  قيادتنا  حر�س  اإن   
وجتهيزها ينبع من الإ�شرار على حماية الوطن ومكت�شباته وحفاظا 
على اأمنه وا�شتقراره ولتكون �شندا لالأ�شقاء وعونا لالأمة وجت�شيدا 
للمبادئ ال�شلمية الثابتة والرا�شخة لدولة الإمارات العربية املتحدة 

.
 واملجل�س الوطني الحتادي اإذ يعرب عن اعتزازه العميق بقرار توحيد 

عامرة  ب�شواعد  العزيز  وطننا  اإجنـــازات  الحتــاد حلماية  رايــة  حتت 
بالإميان م�شتعدة دائما للدفاع عن تراب وطننا الغايل .

الإميان  عمق  عن  تعبريا  متثل  امل�شلحة  الــقــوات  توحيد  ذكــرى  اإن   
اجلاد  العمل  من  ملرحلة  وبداية  امل�شرتك  وامل�شري  الوحدة  بتجربة 
وقــادرة على  اإماراتية فاعلة  قــوات م�شلحة  بناء  اأجــل  واملخطط من 

�شيانة اأمن الوطن وحماية مكت�شباته ..
اأهم القرارات الداعمة مل�شرية   و�شيظل هذا القرار دوما واحدا من 
الثورة  اإمكانية مواجهة حتديات الع�شر ومواكبة  احتادنا يوفر لها 
ل  م�شتمر  ب�شكل  بنائها  وتفعيل  الع�شكري  املجال  يف  التكنولوجية 
ينقطع حتى تكون القدرات الع�شكرية الب�شرية والآلية درعا يحمي 

اأمن وا�شتقرار دولتنا .

مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيــات  باأ�شمى  يتقدم  امل�شلحة  القوات 
ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
احلكيمة  بروؤيته  م�شيدا  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
وحر�شه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن واحلفاظ على منجزاته 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  اإىل  بالتهنئة  يتوجه  كما   ..
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واإىل اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
الإمارات .. كما يتوجه بالتهنئة اإىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
للقوات  الأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بــن 
امل�شلحة  القوات  منت�شبي  من  البوا�شل  اأبنائنا  جميع  واإىل  امل�شلحة 

واإىل �شعبنا الكرمي بهذه الذكرى الغالية على قلوب اجلميع .

قائد القوات الربية : توحيد القوات امل�سلحة تاأكيد للروؤية ال�سديدة الثاقبة التي اأر�ساها املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد

رئي�س هيئة العمليات : قيام الحتاد تعزز باإعالن توحيد القوات امل�سلحة حتت علم واحد وقيادة واحدة

رئي�س هيئة الإدارة والقوى الب�سرية: الكليات واملعاهد الع�سكرية توا�سل 
الدفع باأعداد متميزة ومتزايدة من �سباب الوطن اإىل �سفوف قواتنا امل�سلحة

قائد القوات البحرية : رجال قواتنا البحرية قادرون على حتقيق كل ما يوكل اإليهم من مهام حمليا واإقليميا ودوليا

رئي�س هيئة الإمداد: قواتنا امل�سلحة حتفظ للوطن ا�ستقالله وللمواطن كرامته واأمنه  

•• اأبوظبي-وام:

 وجــه �ــشــعــادة الــلــواء الــركــن �شيف 
رئي�س  املــ�ــشــافــري  عــبــداهلل  م�شبح 
جملة  اإىل  كلمة  الــعــمــلــيــات  هيئة 
الـ  الــذكــرى  مبنا�شبة  الــوطــن  درع 
37 لتوحيد القوات امل�شلحة فيما 
يلي ن�شها .. يف اليوم ال�شاد�س من 
�شهر مايو لعام 1976 تعزز قيام 
القوات  تــوحــيــد  بـــاإعـــالن  الحتــــاد 
وقيادة  واحـــد  علم  حتــت  امل�شلحة 
القرار  هـــذا  اأ�ــشــهــم  واحــــدة..وقــــد 
الحتاد  يف  فاعل  ب�شكل  التاريخي 
والـــتـــو�ـــشـــع والـــتـــطـــويـــر مـــن حيث 
والتجهيز  والإعـــداد  والكيف  الكم 
والتدريب.  والت�شليح  والتنظيم 
الطاقات  الــتــوحــيــد  قــــرار  واأطـــلـــق 
لــعــمــلــيــة حتـــديـــث �ــشــامــلــة عـــززت 
ومكنتها  امل�شلحة  الــقــوات  قـــدرات 
من ا�شتيعاب اأحدث اأ�شلحة الع�شر 
امليدانية  املهارات  اأف�شل  واكت�شاب 
حتى غدت يف م�شاف اأكر جيو�س 
التقدم  هــذا  اأن  اإل  تقدما.  العامل 
قيا�شي مل  زمــن  ويف  امل�شبوق  غري 
وهذا  الكيفية  بهذه  ليتحقق  يكن 
لهذه  اهلل  قي�س  اأن  لــول  الــنــجــاح 
لهذه  وفــرت  حكيمة  قيادة  الدولة 
الـــقـــوات كـــل اأ�ــشــبــاب الــتــطــور من 
الإمكانيات  كــافــة  تــوفــري  خــــالل 
وتــدريــب حتى  ت�شليح  املــاديــة مــن 
الــقــوات امل�شلحة قــوة عزيزة  غــدت 
وم�شلحة  مـــتـــمـــا�ـــشـــكـــة  اجلـــــانـــــب 

•• اأبوظبي-وام:

 وجـــه �ــشــعــادة الـــلـــواء مــطــر �شامل 
علي الظاهري رئي�س هيئة الإدارة 
اإىل جملة  كلمة  الب�شرية  والقوى 
الـ  الــذكــرى  مبنا�شبة  الــوطــن  درع 
37 لتوحيد القوات امل�شلحة فيما 
اليوم  هذا  يف  نحتفل  ن�شها..  يلي 
ال�شاد�س من مايو مبنا�شبة ذكرى 
ال�شابعة  امل�شلحة  الــقــوات  توحيد 
بالتقدير  والثالثني..ون�شتح�شر 
الذين  املوؤ�ش�شني  ـــاء  الآب والإكــبــار 
ا�شتطاعوا بناء دولة الحتاد ودمج 
القوات امل�شلحة حتت قيادة واحدة 
وعلم واحد مع العمل على دعمها 
بقدراتها  والرتـــقـــاء  وتــطــويــرهــا 
منهم  حر�شا  اإمكانياتها  وتعزيز 
عــلــى تــر�ــشــيــخ الـــكـــيـــان الحتـــــادي 
وتثبيت اأركانه. ونحن اإذ ن�شرتجع 
هــذه الــذكــرى اخلــالــدة نذكر بكل 
فخر واعتزاز اجلهود الكبرية التي 
بــذلــهــا ومـــا يــــزال �ــشــيــدي �شاحب 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ 
رئــيــ�ــس الــــدولــــة الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
للقوات امل�شلحة حفظه اهلل مبوؤازرة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخــيــه  مــن 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد 
دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل واملتابعة احلثيثة ل�شيدي 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

••  اأبوظبي-وام:

الــركــن بحري  الــلــواء  وجــه �شعادة 
اإبراهيم �شامل حممد امل�شرخ قائد 
جملة  اإىل  كلمة  البحرية  الــقــوات 
الـ  الــذكــرى  مبنا�شبة  الــوطــن  درع 
امل�شلحة..  الـــقـــوات  لــتــوحــيــد   37
م�شرية  بــدايــة   .. ن�شها  يلي  فيما 
امل�شلحة  الــقــوات  وتطوير  توحيد 
ال�شاد�س  الـــيـــوم  يف  حتــقــقــت  اإمنــــا 
 1976 لــــعــــام  مــــايــــو  �ـــشـــهـــر  مــــن 
واإرادة  طــمــوحــة  عـــزميـــة  نــتــيــجــة 
�شلبة واإميان قوي را�شخ باأن دولة 
اإىل جــيــ�ــس قوي  بــحــاجــة  الحتــــاد 
يحمي �شيادتها وي�شون مقد�شاتها 
الوطن..وقد  حيا�س  عــن  ويـــذود 
بثاقب  الــر�ــشــيــدة  الـــقـــيـــادة  وعــــت 
فكرها هذا التوجه ووفرت الدعم 
املادي واملعنوي ل�شمان بناء قوات 
م�شلحة عزيزة اجلانب على اأ�ش�س 
اإ�شرتاتيجية  خطط  ووفــق  علمية 
اعتبارها  يف  و�ـــشـــعـــت  مـــدرو�ـــشـــة 
الإقليمية  واملـــتـــغـــريات  الـــظـــروف 
والـــدولـــيـــة ومــــا قـــد يــ�ــشــتــجــد من 
حتديات ت�شتلزم �شعيا دوؤوبا للحاق 
كــافــة جمالت  الــتــقــدم يف  بــركــب 
العمل الع�شكري مبختلف اأن�شطته 
بناء  على  الأ�شا�س  يف  الرتكيز  مع 
الــــكــــادر املــــواطــــن واإعــــــــــداده وفق 
اأحدث اأ�شاليب التدريب الع�شكري 
اأداء  مــــن  وتـــاأهـــيـــلـــه مبــــا ميــكــنــه 
منظومات  وتــوفــري  الوطني  دوره 
ل�شمان  عالية  كــفــاءة  ذات  ت�شليح 
مع  العملياتية  املتطلبات  حتقيق 
الأخــــذ يف العــتــبــار الــتــكــامــل بني 

•• اأبوظبي-وام:

 وجه �شعادة اللواء الدكتور خليفة 
رئي�س  الــرمــيــثــي  ثــــاين  حمــمــد 
هيئة الإمداد كلمة اإىل جملة درع 
الوطن مبنا�شبة الذكرى الـ 37 
لتوحيد القوات امل�شلحة فيما يلي 
له  املــغــفــور  اأ�ــشــاب  لقد   .. ن�شها 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
طيب  الــدولــة  موؤ�ش�س  نهيان  اآل 
قـــرار توحيد  بــاتــخــاذه  ثـــراه  اهلل 
ال�شاد�س  يوم  يف  امل�شلحة  القوات 

من مايو عام 1976 .
.ذلــك القرار الــذي على اأثــره مت 
باإلغاء  الإمــــــارات  قــــوات  تــوحــيــد 
قيادات املناطق الع�شكرية املحلية 
لـــكـــل اإمــــــــارة مــــن اإمـــــــــارات دولــــة 
اأهـــمـــيـــة ذلك  الحتـــاد..وتـــكـــمـــن 
اأحدثه  فيما  الــتــاريــخــي  الـــقـــرار 
مـــن حتـــــولت جـــذريـــة يف جي�س 
عنا�شر  جــمــع  حــيــث  الإمـــــــــارات 
القوات  الـــقـــوة مـــن خــــالل دمــــج 

وتوحيد قياداتها..
اأعمدة  وكان ذلك �شروريا كاأحد 
بــنــاء الـــدولـــة احلــديــثــة واإيـــذانـــا 
لتطوير  انــــطــــالقــــة  بــــبــــدايــــة 
امل�شلحة لتواكب  وحتديث قواتنا 
اأحـــــــدث جـــيـــو�ـــس الـــعـــ�ـــشـــر. لقد 
منذ  الــر�ــشــيــدة  حكومتنا  اأيــقــنــت 
الوطن  اأن  الحتـــــاد  دولــــة  قــيــام 
ل  �شيته  وذاع  �ــشــاأنــه  عــال  مهما 
عزيزا  �ــشــاخمــا  يــظــل  اأن  ميــكــن 
ومهابا دون قوة ت�شونه وحتميه 
ا�شتقالله  لــلــوطــن  حتــفــظ  قـــوة 
ولــلــمــواطــن كــرامــتــه واأمـــنـــه قوة 
ت�شنعها �شواعد الأبناء وعقولهم 

بـــــالإميـــــان وحـــريـــ�ـــشـــة عـــلـــى بذل 
عن  وذودا  لــلــوطــن  فـــــداء  الــــــروح 
والأمان  لالأمن  وحتقيقا  حيا�شه 

وال�شتقرار.
بهذه  الـــيـــوم  نــحــتــفــل  اإذ  ونـــحـــن   
بهذا  نــفــخــر  واأن  بـــد  ل  الـــذكـــرى 
امل�شتوى الكبري الذي بلغته قواتنا 
اأ�شبحت  امل�شلحة يف عامل معا�شر 
امتالك  على  القدرة  يف  مفاتيحه 
املـــبـــادرة والــتــحــكــم فيها من  زمـــام 
موؤهلة..  مــواطــنــة  كـــــوادر  خـــالل 
فيحق لنا اليوم اأن نفخر ب�شجلها 
حماية  جمــــال  يف  لــيــ�ــس  احلـــافـــل 
املكت�شبات ون�شر الأمن والأمان يف 
ربوع الوطن ح�شب بل وملا حققته 
على ال�شعيد اخلارجي من خالل 
امل�شاركات الإن�شانية �شمن عمليات 
الإعمار ويف نطاق  واإعــادة  الإغاثة 
املتحدة حلفظ  الأمم  جهود هيئة 

املــ�ــشــلــحــة الذين  لــلــقــوات  الأعـــلـــى 
حــمــلــوا املــ�ــشــعــل ووا�ــشــلــوا م�شرية 
واإ�شرار  بعزمية  والــبــنــاء  الــعــطــاء 
الــ�ــشــامــيــة التي  لــبــلــوغ الأهـــــــداف 
امل�شلحة  قواتنا  تطوير  يف  متثلت 
امل�شتويات  اأعلى  اإىل  بها  والرتقاء 
مما مكنها من حتقيق نقلة نوعية 
يف جمال واإعداد كوادرها الوطنية 
املوؤهلة واملدربة وفق اأحدث النظم 
العاملية  والــعــمــلــيــاتــيــة  الــتــدريــبــيــة 
التي اأ�شبحت ت�شكل اليوم جمموع 
امل�شلحة  لقواتنا  الب�شرية  القوى 
والكفاءة  الــقــدرة  لها  تهياأت  وقــد 
تكنولوجيا  اأحـــدث  ا�شتيعاب  على 
الــعــ�ــشــر الــعــ�ــشــكــريــة وذلـــــك وفق 
حر�شت  مــدرو�ــشــة  اإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 
عــلــى مــواكــبــة مــ�ــشــرية الــتــقــدم يف 
جمـــــال الأ�ـــشـــلـــحـــة واملـــــعـــــدات مع 
مراعاة التفاعل ع�شويا والرتباط 
حمـــوريـــا بـــاأمـــن الأ�ـــشـــقـــاء يف دول 

يف  والعمل  امل�شلحة  الــقــوات  اأفـــرع 
واليوم  امل�شرتكة.  الأ�شلحة  اإطـــار 
ال�شابعة  بالذكرى  نحتفل  ونحن 
والـــــثـــــالثـــــني لـــتـــوحـــيـــد الــــقــــوات 
امل�شلحة نوؤكد اأن م�شريتنا ما�شية 
يف طــريــقــهــا لــتــواكــب الــعــ�ــشــر من 
وتنمية  الــ�ــشــالح  حتـــديـــث  خــــالل 
القتالية  الكفاءات  ورفــع  القدرات 
ــــرتاتــــيــــجــــيــــة حمــــــددة  وفــــــــق اإ�ــــش
لتحافظ  املــعــامل  وا�شحة  اخلطى 
املكانة  على  دائما  امل�شلحة  قواتنا 
على  ولــتــظــل  الـــيـــوم  بلغتها  الــتــي 
الـــدوام م�شدر فخر واعــتــزاز لكل 

مواطن..
�ـــشـــنـــدا لـــكـــل �ــشــقــيــق وعــــونــــا لكل 
واقيا لوطن اخلري  ودرعــا  �شديق 
قواتنا  وا�ـــشـــتـــطـــاعـــت  والــــعــــطــــاء. 
اكت�شاب  الــ�ــشــنــوات  عــرب  املــ�ــشــلــحــة 
للمتغريات  ال�ــشــتــجــابــة  �ــشــرعــة 
والتعامل مع كل املواقف الإن�شانية 
واإدراك واحلفاظ  والقتالية بوعي 
والتاأقلم  الــتــدريــب  مــتــابــعــة  عــلــى 

اأجل  من  وتفانيهم  وت�شحياتهم 
وطن يتوا�شل مع الدول الأخرى 
والتعاون  الــ�ــشــالم  جــ�ــشــور  عـــرب 

والحرتام املتبادل. 
لقد �شبقنا يف تاأ�شي�س وبناء هذه 
الـــقـــوات رجــــال لــهــم الــفــ�ــشــل يف 
كثري مما نراه اليوم بذلوا اجلهد 
الكبري يف البناء وتطوير القوات 
العزة  رايــــة  وت�شليمنا  املــ�ــشــلــحــة 
والواجب الذي يحتم علينا املزيد 
من العمل لرفعة الوطن وطاعة 
على  لهني  ذلــك  واأن  الأمـــر  ويل 
النفو�س  بــذل  على  اأقــ�ــشــمــوا  مــن 
فداء هلل وللوطن ورئي�س الدولة. 
امل�شلحة  الــــقــــوات  عـــمـــدت  لـــقـــد 
املتحدة  العربية  الإمــارات  لدولة 
تخطيط  وفــق  قدراتها  لتطوير 
نوعية  نقلة  حقق  ممنهج  علمي 
يف تــ�ــشــلــيــحــهــا وكــــافــــة جمــــالت 
الإ�شهام  مــن  مكنها  ممــا  عملها 
باإيجابية وفعالية يف العديد من 
العاملي  الإن�شاين  العمل  جمالت 
وامل�شاركة بكفاءة حتت علم الأمم 

•• اأبوظبي-وام:

 وجــه �ــشــعــادة الــلــواء الــركــن جمعة 
اأحـــمـــد الــــبــــواردي الــفــال�ــشــي قائد 
اإىل جملة  كــلــمــة  الـــربيـــة  ــوات  الــقـــ
الـ  الــذكــرى  مبنا�شبة  الــوطــن  درع 
فيما  امل�شلحة  القوات  لتوحيد   37
يلي ن�شها .. مل يكن قــرار توحيد 
القوات امل�شلحة جمرد فكرة عابرة 
ال�شديدة  لــلــروؤيــة  تــاأكــيــدا  كـــان  بــل 
الــثــاقــبــة الــتــي اأر�ــشــاهــا املــغــفــور له 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه واإخوانه حكام 
الإمــارات. لقد ر�شخت هذه الفكرة 
ال�شفوف  ر�ـــس  مـــن خـــالل  عــمــال 
وتوحيد الروؤى ترجمت عرب ت�شكيل 

الــقــوات يف ميادين  ما تنجزه هــذه 
التدريب و ما تكت�شبه من مهارات 
اجليو�س  مــ�ــشــاركــتــهــا  خــــالل  مـــن 
للدفاع  وجتهيزا  تدريبا  احلديثة 
املبادئ  وعن  الفرد  وعن  احلق  عن 
. فال�شاد�س من مايو يوم الت�شميم 
تاأكيد  يـــــوم  الـــوطـــنـــيـــة  والإرادة 
وتوطيد اأركــان الحتــاد يــوم حتقق 
فــيــه حــلــمــنــا الــكــبــري بـــدولـــة قوية 
حتــ�ــشــد الــطــاقــات وتــ�ــشــابــق الزمن 
اأكــــد هــــذه الــنــاحــيــة �شيدي  ولــقــد 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س 
رعــاه اهلل بقوله : لقد كــان الوعي 
باأهمية التوحيد وحتميته موجودا 

حتى  اهلل  حفظه  امل�شلحة  لــلــقــوات 
غدت ت�شاير يف خرباتها واإجنازاتها 
اإلــــيــــه جيو�س  و�ـــشـــلـــت  مــــا  اأرقـــــــى 
الـــعـــامل املــتــقــدم ومـــا و�ــشــلــت اإليه 
حلمل  وقــدرة  وكفاءة  جاهزية  من 
املـــهـــام املــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا ب�شكل 
على  املــهــام  هــذه  تقت�شر  ول  كامل 
�شنوف  كافة  على  بل  واحــد  �شالح 
القوات  توحيد  كــان  لــذا  الأ�شلحة 
تفر�شها  ملحة  �ــشــرورة  امل�شلحة 
الظروف التي تعي�شها املنطقة من 
جــانــب ومـــا يــتــخــلــل الـــعـــامل اأجمع 
وا�شطرابات  ونــكــبــات  حـــوادث  مــن 
�شيا�شية من جانب اآخر. لقد غدت 
تنهل  واحدا  امل�شلحة ج�شدا  قواتنا 
واحــد وتخ�شع لتخطيط  من فكر 

�ــشــبــاطــا و�شباط  الــربيــة  الـــقـــوات 
�شف واأفرادا بوافر التهنئة ل�شيدي 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات املــ�ــشــلــحــة حفظه 
ال�شمو  �ــشــاحــب  �ــشــيــدي  واإىل  اهلل 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الـــوزراء حاكم دبــي رعــاه اهلل و اإىل 
املجل�س  اأعــ�ــشــاء  الــ�ــشــمــو  اأ�ــشــحــاب 
الأعلى حكام الإمارات واإىل �شيدي 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايـــد 
للقوات  الأعـــــلـــــى  الـــقـــائـــد  نــــائــــب 
على  حر�شنا  لهم  امل�شلحة..ونوؤكد 
اإلــيــنــا وعلى  املــوكــولــة  الأمــانــة  اأداء 

جديد لقواتنا امل�شلحة غدت به قوة 
را�شخة مهياأة لكل طارئ و متخذة 
مكانتها بني جيو�س العامل احلديثة 
لــلــقــيــام بــوظــيــفــتــني اأ�ــشــا�ــشــيــتــني..
اأولهــمــا الــدفــاع عــن الــوطــن اأر�شا 
وثانيتهما  ومقدرات  وب�شرا  و�شماء 
امل�شاركة يف الأعمال الإن�شانية خارج 
حدود الوطن. فال�شاد�س من مايو 
يـــوم الــعــزة والــفــخــر.. يـــوم الوفاء 
الإمارات  ول�شعب  الر�شيدة  للقيادة 
ملا و�شلت اإليه قواتنا امل�شلحة بكافة 
بف�شل  واقــتــدار  قــوة  مــن  �شنوفها 
والدعم  املتوا�شل  والعمل  املتابعة 
�شاحب  لـــ�ـــشـــيـــدي  املـــــحـــــدود  غــــري 
اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 

متوفرة  ال�شيا�شية  الإرادة  وكــانــت 
رغم اأن الواقع كان ي�شج بالعقبات 
الوطنية  املـــوارد  ل�شح  والتحديات 
عملية  واإدارة  لــلــقــيــادة  املـــوؤهـــلـــة 
التوحيد وو�شع اخلطط وتنفيذها 
لت�شكيل جي�س وطني ع�شري يكون 
والقادة  الآبــاء  تطلع  م�شتوى  على 
بف�شل  امل�شلحة  قواتنا  لقد غدت   .
رعــايــة الــقــادة الأوفـــيـــاء درعـــا قويا 
يــرد عــن الــوطــن كــل عـــدوان مهما 
كــان مــ�ــشــدره و�ــشــدتــه درعـــا يحمي 
اأر�شه و�شماءه واإجنازاته ومواطنيه 
ومن يعي�س على اأر�شه قوة ت�شارك 
خمتلف  يف  الإنـــ�ـــشـــانـــيـــة  املـــهـــام  يف 
املنا�شبة  هـــذه  فــفــي  الـــعـــامل.  بــقــاع 
اأتــقــدم وجــمــيــع منت�شبي  الــكــرميــة 

واإعــداد م�شتمر من خالل  وتنفيذ 
دورات  مــن  منت�شبوها  ي�شهده  مــا 
لالإفادة  �شاعية  وخارجية  داخلية 
مــــن كــــل جــــديــــد لـــتـــكـــون جـــاهـــزة 
واجـــــب  اأي  لــتــنــفــيــذ  ومـــ�ـــشـــتـــعـــدة 
كاملحافظة  الـــعـــاديـــة  احلــــــالت  يف 
ومواطنيها  الــــدولــــة  اأمــــــن  عـــلـــى 
والدفاع  ال�شلم  زمــن  ومكت�شباتها 
عنها اإذا ما تعر�شت لطارئ اأو اأراد 
زعزعة  اأو  �شيادتها  من  النيل  اأحــد 
�شيدي  ملقولة  تاأكيد  وهــذا  اأمــنــهــا. 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل 
: نحن واثقون من قواتنا امل�شلحة 
اإزاء  و ن�شعر بالطمئنان والعتزاز 

الــ�ــشــالم دولــيــا واإقــلــيــمــيــا. اإن مما 
غر�س  نــــــرى  اأن  الــــ�ــــشــــدر  يـــثـــلـــج 
الــقــيــادة الــر�ــشــيــدة وقـــد جت�شد يف 
كفاءة  ذات  مواطنة  قيادية  كــوادر 
وت�شكيالت مميزة ومتميزة  عالية 
امل�شلحة  قــواتــنــا  بــفــ�ــشــلــهــا  غــــدت 
واأعز  كفاءة  واأف�شل  فعالية  اأكــر 
معطيات  مع  تفاعال  واأعظم  نفرا 
وحتــــديــــات عــ�ــشــر تـــالحـــقـــت فيه 
و�شادت  والإبــــداعــــات  البـــتـــكـــارات 
العمل  التقنيات كافة ميادين  فيه 
الع�شكري ول�شك اأن الف�شل فيما 
ن�شهده اليوم من تقدم وتطور اإمنا 
�شيدي  اإىل  الأول  املــقــام  يف  يــعــود 
خليفة  الــ�ــشــيــخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن 
امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
يــتــوانــى عن  الـــذي مل  اهلل  حفظه 
املــ�ــشــلــحــة بجميع  الـــقـــوات  تـــزويـــد 
منظومات  جانب  اإىل  متطلباتها 
التي  العالية  الكفاءة  الت�شليح ذات 
وفق  العملياتية  املتطلبات  حققت 
التكنولوجيا  تــقــدمــه  مـــا  اأحـــــدث 
الــعــ�ــشــكــريــة الــعــاملــيــة..وقــد حتقق 
هــذا وفــق درا�ــشــات فنية و خطط 
طويلة الأمد اأخذت بعني العتبار 
التكامل بني اأفرع القوات امل�شلحة 
الأ�شلحة  معركة  اإطــار  يف  والعمل 

امل�شرتكة احلديثة..
توفر  مبا  امل�شلحة  القوات  اأن  كما 
اأعباء  عــاتــقــهــا  عــلــى  حــمــلــت  لــهــا 
لــهــا كتنظيم  اأهـــــال  كـــانـــت  كـــبـــرية 

الـــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة واإجــــــــراء 
مـــع جيو�س  املــ�ــشــرتكــة  املــــنــــاورات 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة بهدف 
تنمية املزيد من املهارات واكت�شاب 
املزيد من اخلــربات وقــد حر�شت 
املختلفة  بــواجــبــاتــهــا  الــقــيــام  عــلــى 
اأبناء  اأن  بكل كفاءة واقتدار وتبني 
للكفاءة  مــثــال  املــ�ــشــلــحــة  الـــقـــوات 
والن�شباط وال�شجاعة والت�شحية 
ويــ�ــشــرفــنــا يف هذه  والإخـــــال�ـــــس. 
العهد  جنــدد  اأن  اخلــالــدة  املنا�شبة 
والولء واأن نرفع اإىل مقام �شيدي 
خليفة  الــ�ــشــيــخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن 
امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
�شاحب  �ــشــيــدي  واإىل  اهلل  حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دبـــي رعاه  الـــــوزراء حــاكــم  جمل�س 
اهلل واإىل اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 
لالإحتاد  الأعــلــى  املجل�س  اأعــ�ــشــاء 
حكام الإمارات واإىل �شيدي الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  اأبــوظــبــي  عــهــد  نــهــيــان ويل 
امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
والتربيكات  التهاين  اآيـــات  اأ�شمى 
داعني اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يعيد 
عليهم هذه املنا�شبة اخلالدة وعلى 
والربكات  واخلــري  باليمن  الدولة 
امل�شلحة  قــواتــنــا  عــلــى  يـــدمي  واأن 
والتقدم  واملــنــعــة  والـــعـــزة  الــرفــعــة 

حتت ظل قيادتنا الر�شيدة . 

لـــــدول اخلليج  الـــتـــعـــاون  جمــلــ�ــس 
العربية والأمة العربية بل والأمن 
كــان من  الــدولــيــني. وقــد  وال�شلم 
نــتــاج هـــذه الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة متكني 
ر�شالتها  اأداء  مــن  امل�شلحة  قواتنا 
خمتلفة  مــنــاطــق  يف  الإنـــ�ـــشـــانـــيـــة 
مـــن الـــعـــامل متـــد يـــد الـــعـــون لكل 
الطبيعية  لــلــكــوارث  يتعر�س  بلد 
واأ�شبحت  ـــيـــة  الأهـــل احلــــــرب  اأو 
ل�شيا�شتنا  رمــزا  بهذا  متثل  قواتنا 
اخلارجية وميثل جنودها البوا�شل 
�شعبها  واأ�ـــشـــالـــة  وثــقــافــة  قــيــمــهــا 
والتقدير.  الحـــرتام  اأك�شبها  مما 
ا�شتمرار  يف  الثقة  يبعث  ممــا  واإن 
واحتفاظ قواتنا امل�شلحة مبكانتها 
ومعاهدنا  كلياتنا  اأن  هو  ومتيزها 
عام  كل  الدفع  توا�شل  الع�شكرية 
باأعداد متميزة ومتزايدة من �شباب 
الوطن اإىل �شفوف قواتنا امل�شلحة 
وهـــذه كــــوادر تــتــوافــر لــهــا القدرة 
والتعامل  الــعــ�ــشــر  مــواكــبــة  عــلــى 
بعد  الإلكرتونية  احلرب  نظم  مع 
املالئمة  الــظــروف  لــهــا  تــهــيــاأت  اأن 
وخارجيا  داخليا  عليها  للتدريب 
م�شتمرة  دورات  خــــــالل  ومــــــن 
ومناورات ومتارين ع�شكرية ثنائية 
اأن  يقني  على  ونــحــن  ومــ�ــشــرتكــة. 
�شيبقون  املــ�ــشــلــحــة  الـــقـــوات  اأبـــنـــاء 
على  ثابتني  عهدناهم  كما  دائــمــا 
الوعد والعهد �شادقني يف اإميانهم 
حتمل  يوا�شلون  لقيادتهم  اأوفياء 

بواجباتهم  والقيام  م�شوؤولياتهم 
يف اإخـــال�ـــس وجتــــرد ونـــكـــران ذات 
يــ�ــشــتــلــهــمــون مــــن هـــــذه الـــذكـــرى 
املــجــيــدة بــــذل املـــزيـــد مـــن اجلهد 
املــخــلــ�ــس والـــعـــطـــاء الـــالحمـــدود 
ثقتهم  ي�شتوحون  تلني  ل  بــــاإرادة 
من قيادتنا الر�شيدة و يعرفون عن 
يقني اأن القيادة حري�شة على دعم 
قدراتهم  وتنمية  حتــديــث  خطط 
القتالية..ليظلوا  لتعزيز كفاءتهم 
للوطن  قــويــا  ح�شنا  الــــدوام  على 
عزيزة  قـــــوة  و  مــنــيــعــا  ــيــاجــا  �ــش و 
املنا�شبة  هــــذه  ونــنــتــهــز  اجلـــانـــب. 
�ــشــيــدي �شاحب  مــقــام  اإىل  لــرنفــع 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايد 
القائد  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 
الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأخيه  واإىل 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الـــوزراء حاكم دبــي رعــاه اهلل واإىل 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما 
املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى لـــالحتـــاد حكام 
الفريق  �ــشــيــدي  واإىل  الإمــــــــارات 
زايد  بــن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 
امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
والتربيكات.. التهاين  اآيات  اأ�شمى 

داعني اهلل عز وجل اأن يعيد عليهم 
والــربكــات وعلى  باليمن  الــذكــرى 

القوات امل�شلحة باخلري. 

على القيام بكافة املهام والواجبات 
اأكـــــر مـــن مـــوقـــع ويف ظـــروف  يف 
اأك�شبها  مما  خمتلف  ومناخ  بيئية 
خربات ومهارات عالية من خالل 
�شمن  التحالف  بقوات  الختالط 
املتحدة  الأمم  عــمــلــيــات  نـــطـــاق 
الأ�شقاء  مع  امل�شاركة  خــالل  ومــن 
الإن�شانية  العمليات  يف  وامل�شاهمة 
ممـــا اأ�ـــشـــفـــر عـــن تــقــديــر واإ�ــــشــــادة 

املجتمع الدويل.
البحرية جزء  الــقــوات  ونــحــن يف   
من كل يتاأثر به ويوؤثر فيه وعلى 
اأن رجال قواتنا البحرية  ثقة من 
فروع  خمتلف  يف  باإخوانهم  اأ�ــشــوة 
قواتنا امل�شلحة قادرون- باإذن اهلل- 
اإليهم  يــوكــل  مــا  كــل  عــلــى حتقيق 
الأ�شعدة  كــافــة  وعــلــى  مــهــام  مـــن 
والدولية  والإقـــلـــيـــمـــيـــة  املــحــلــيــة 
و�شوف ي�شتمر متيزهم ويتعزز كل 
�شاحب  �شيدي  رعاية  ظل  يف  يــوم 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايد 
الـــدولـــة حفظه  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 
�شاحب  �ــشــيــدي  وبــتــوجــيــهــات  اهلل 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دبـــي رعاه  الـــــوزراء حــاكــم  جمل�س 
احلثيثة  املتابعة  خــالل  ومــن  اهلل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ل�شيدي 
نــهــيــان ويل  اآل  بـــن زايـــــد  حمــمــد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
واإنـــنـــا جميعا  املــ�ــشــلــحــة.  لــلــقــوات 
الع�شكرية  القيادة  بــاأن  يقني  على 
وعلى  طريقها  يف  ما�شية  العليا 
احلري�س  الــرا�ــشــخ  نهجها  نــفــ�ــس 
حتديث  خطط  وتعزيز  دعــم  على 

مواكبتنا  ل�شمان  قدراتنا  وتنمية 
اأ�شلحة  من  الع�شر  يف  ما  لأحــدث 
ومعدات وتقنيات وكل ما من �شاأنه 
دائما  نكون  ولكي  قواتنا  يعزز  اأن 
عــلــى قــــدم و�ـــشـــاق مـــع كـــل جديد 
اجلاهزية  ــــــدوام  ال عــلــى  ونــحــقــق 
املهام  تنفيذ  والقدرة مع  والكفاءة 
قواتنا  غـــــدت  وقـــــد  والــــواجــــبــــات 
الثاقب  الـــقـــيـــادي  الــفــكــر  بــفــ�ــشــل 
الذي يتطلع لأرقى ما و�شلت اإليه 
ج�شدا  الع�شكري  العمل  جمــالت 
واحدا مكينا متكامال يف املنظومة 
القوات  الــيــوم  منها  تت�شكل  الــتــي 
الـــبـــحـــريـــة والـــــربيـــــة واجلــــويــــة. 
املنا�شبة  هــذه  اأنــتــهــز  اأن  ويــ�ــشــرين 
لأرفع با�شم قادة و�شباط و�شباط 
البحرية  الــــقــــوات  وجـــنـــود  �ــشــف 
والتربيكات  التهاين  اآيـــات  اأ�شمى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مــقــام  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة 
�شيدي  واإىل  اهلل  حــفــظــه  الـــدولـــة 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حممد 
رئي�س  نــائــب  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن 
الـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واإىل اإخوانهما 
املجل�س  اأعــ�ــشــاء  ال�شمو  اأ�ــشــحــاب 
الأعـــلـــى لــالحتــاد حــكــام الإمـــــارات 
�شمو  اأول  الــفــريــق  �ــشــيــدي  واإىل 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ 
القائد  نــائــب  اأبــوظــبــي  عــهــد  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة. جمددين 
العهد والولء والت�شحية بالنف�س 
املعطاء..كما  الــوطــن  هــذا  ل�شون 
منت�شبي  لــكــافــة  بالتهنئة  اأتـــقـــدم 

قواتنا امل�شلحة .

الأمن  حفظ  عمليات  يف  املتحدة 
وال�شلم العامليني يف �شتى املناطق 
حافال  �شجلها  واأ�ــشــبــح  واملــواقــع 
اأبناء  اأ�ـــشـــبـــح  كــمــا  بــالــنــجــاحــات 
تقدير  املــ�ــشــلــحــة حمـــل  الـــقـــوات 
واإ�شادة يف كل موطئ قدم بف�شل 
يف  والن�شباط  الأداء  يف  الكفاءة 
الأداء  الــــواجــــبــــات..اإن  ممــار�ــشــة 
املــتــمــيــز واملــــكــــانــــة الحـــرتافـــيـــة 
امل�شلحة  قواتنا  بها  تتميز  الــتــي 
الــداخــل واخلـــارج ي�شتند على  يف 
تــطــبــيــق مــفــهــوم جــديــد متطور 
امل�شرتك  ال�ــشــتــغــالل  مــن  ميكن 
وقد  املتوفرة  لالإمكانات  الأمثل 
تــبــنــت اجلـــيـــو�ـــس احلـــديـــثـــة هذا 
اأف�شل  اإىل  لــلــو�ــشــول  املـــفـــهـــوم 
املمار�شات والتطبيقات العاملية يف 
املجال اللوج�شتي وقد راعت هيئة 
الإمداد حجم الإمداد املتنامي يف 
يف  الهيئة  ودور  امل�شلحة  الــقــوات 
غري  العلمية  الأ�ــشــالــيــب  تطبيق 
الحتياجات  تدبري  يف  النمطية 
الـــقـــوات وتـــوفـــري كافة  واإمـــــــداد 
ا�شتخدام  طــريــق  عــن  اخلــدمــات 
النظم الآلية ال�شاملة املبنية على 
املتكامل  الإمـــــداد  نــظــام  مــفــهــوم 
لـــدعـــم كافة  ــيــة  ــا�ــش اأ�ــش كـــقـــاعـــدة 
عنا�شر القوات امل�شلحة بال�شرعة 
واجلودة والدقة الالزمة يف كافة 
ن�شهد  ونــحــن  املـــجـــالت..الـــيـــوم 
ت�شغيل  اأنظمة  يف  جــذريــا  حتــول 
الإمداد  ومكونات  عنا�شر  واإدارة 
كل  لنفتخر  امل�شلحة  قــواتــنــا  يف 
الــفــخــر ونـــحـــن نــلــمــ�ــس املـــقـــدرة 
الأنظمة  ا�شتيعاب  يف  والــكــفــاءة 
احلـــديـــثـــة لــتــطــبــيــقــات الإمــــــداد 

ت�شكيالت  امل�شرتك على م�شتوى 
�شيحدث  الــــذي  املــ�ــشــلــحــة  قــــوات 
ال�شتخدام  نــحــو  نــوعــيــة  قــفــزة 
الأمــثــل ملــ�ــشــادر الإمــــداد ب�شورة 
مبداأ  تطبيق  م�شرتكة..وكذلك 
الإمداد.  مل�شادر  ال�شاملة  الإدارة 
�شيظل  مـــايـــو  مـــن  ــاد�ــس  الــ�ــش اإن 
القوات  تاريخ  يف  م�شيئة  عالمة 
دعم  عــلــى  الــعــزم  يــوؤكــد  امل�شلحة 
الــكــيــان الحتــــادي و�ــشــمــان اأمنه 
وا�شتقراره وتعزيز قدرات القوات 
الــدوام درعا  امل�شلحة لتبقى على 
وي�شون  الأر�ــــــس  يــحــمــي  واقـــيـــا 
حيا�س  عــــن  ــــــــذود  وي الــــعــــر�ــــس 
ودعما  �شقيق  لكل  �شندا  الــوطــن 
لكل �شديق. واليوم ونحن نحتفل 
ي�شرفني  اخلالدة  الذكرى  بهذه 
اأن اأرفع اإىل مقام �شيدي �شاحب 
زايد  بــن  خليفة  الــ�ــشــيــخ  الــ�ــشــمــو 
القائد  الــدولــة  رئي�س  نهيان  اآل 
حفظه  امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعــلــى 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  واإىل  اهلل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل 
اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى لــالحتــاد حكام 
الفريق  �ــشــيــدي  واإىل  الإمــــــارات 
زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  الأعــلــى  القائد 
والتربيكات  التهاين  اآيــات  اأ�شمى 
اأن  الــقــديــر  الــعــلــي  �ــشــائــلــني اهلل 
يعيد عليهم هذه املنا�شبة باليمن 
امل�شلحة  القوات  وعلى  والربكات 

بكل اخلري . 

الــــولء الــدائــم لــهــم �ــشــائــريــن وفق 
يحقق  ومــا  الــ�ــشــديــدة  توجيهاتهم 
الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة املــنــ�ــشــودة. حفظ 
العزة  قــادة  قادته  الوطن  لهذا  اهلل 
اأمــنــه وتقدمه  والــرفــعــة ولــلــوطــن 
العامل  عــلــى  بــالــ�ــشــالم  اهلل  واأفــــــاء 

اأجمع . 
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القوات امل�سلحة..م�سرية 37 عاما من الإجنازات

موا�سلة م�سرية التطوير والتحديث والتاأهيل على اأرفع امل�ستويات واأحدث و�سائل التكنولوجيا يف عامل الت�سليح والتدريب 
رفد قواتنا امل�سلحة بالكوادر والكفاءات الع�سكرية املوؤهلة و املتفانية يف خدمة الوطن 

معر�س اآيدك�س وموؤمتر الدفاع اخلليجي من�سة مثالية لتاأ�سي�س وتر�سيخ �سراكات وعالقات م�ستدامة مع املوؤ�س�سات احلكومية وال�سركات والقوات امل�سلحة

�شنواتها  مــدى  على  وتطويرها  وحتديثها  لتاأ�شي�شها  الب�شرية  الطاقات  وكــل  كافة 
املا�شية.. فكان الهدف الأ�شمى الذي مل تتوانى قيادة الدولة عن حتقيقه هو تاأ�شي�س 
هذه القوات على قواعد متينة قوية من خالل متابعة كل ما هو جديد من تقنيات 
و�شناعات ع�شكرية واإعداد القوى الب�شرية املقتدرة مما رفع م�شتوى قواتنا امل�شلحة 
ال�شيخ  ال�شمو  القائد �شاحب  امل�شرية يف عهد خري خلف  املراتب. وت�شتمر  اأعلى  اإىل 
اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 
واأحدث  امل�شتويات  اأرفــع  على  والتاأهيل  والتحديث  التطوير  م�شرية  معه  للتوا�شل 
و�شائل التكنولوجيا يف عامل الت�شليح والتدريب ويف التقرير التايل ن�شلط ال�شوء على 
اأهم ما مت اإحرازه من اإجنازات وتقدم مل�شرية قواتنا امل�شلحة اإكمال مل�شريتها ال�شاعدة 
نحو امتالك زمام املبادرة دفاعا عن الوطن وحماية ترابه الغايل بكل قوة وج�شارة . 

التمارين امل�سرتكة
و�شاركت قواتنا امل�شلحة �شمن قوات دول جمل�س التعاون يف التمرين امل�شرتك درع 
اجلزيرة 9 الذي اأقيم يف دولة الكويت..ونفذت عددا من العمليات الع�شكرية و التي 
متت بدقة متناهية اأبرزت تعاون العنا�شر كافة و الأ�شلحة امل�شاركة لتحقيق الهدف 
الرئي�شي من مترين درع اجلزيرة 9 وعك�شت ما و�شلت اإليه قوات جمل�س التعاون 
من ا�شتعداد وقدرات عالية واإمكانات ع�شكرية متطورة و ج�شدت التمارين امل�شرتكة 
القتالية  اأبناء املنطقة وحدة وتالحم الأخوة واملحبة فيما بينهم والحرتافية  بني 
وكان مترين درع اجلزيرة 9 قد اأجرى فعالياته خالل الفرتة من 10 ولغاية 26 
2013 . وا�شت�شافت دولة الإمــارات فعاليات التمرين الع�شكري  من �شهر فرباير 
امل�شرتك حافة الريادة 2013 بني القيادة العامة للقوات امل�شلحة والقيادة املركزية 
اإىل  ال�شقيقة وال�شديقة..اإ�شافة  الدول  28 دولة من قوات  الأمريكية و مب�شاركة 
الهيئات واملوؤ�ش�شات الحتادية يف الدولة والتي عقدت يف الفرتة من 17 يناير اإىل 
ال�شاد�س فرباير 2013. حيث هدف مترين حافة الريادة 2013 الإرتقاء بالكفاءة 
العملياتية من حيث التقنيات والإجــراءات املتبعة يف منع تهريب وتــداول وتخزين 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل وتفعيل املبادرة الأمنية  املواد الكيميائية الداخلة يف ت�شنيع 
بني  والإن�شجام  والتفاهم  التطوير  مــن  املــزيــد  يف  التمرين  هــذا  واأ�شهم  ال�شاملة. 
القوات امل�شاركة وتعزيز العمل امل�شرتك بني دولة الإمارات العربية املتحدة والدول 
ال�شقيقة وال�شديقة..كما �شاهم يف تاأمني املزيد من التن�شيق فيما بني هذه القوات 
اأننا جميعا وعلى الدوام نواكب تكنولوجيا الع�شر  اإ�شتيعابا للم�شتجدات مبا يوؤكد 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  وقــام  الر�شيدة  القيادة  واملتغريات.  التحديات  مواجهة  يف 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد 
بجولة تفقدية لكلية زايد الثاين الع�شكرية يف العني..واأكد �شموه اأهمية العمل بكل 
جد واإخال�س خلدمة الوطن وال�شتعداد الدائم للت�شدي لكل التهديدات والأخطار 
املحدقة ل�شيما يف هذه الفرتة من عمر الدولة التي اكت�شبت فيها احرتام وتقدير 
العامل بف�شل �شناع جمدها القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - رحمه 
اهلل - واإخوانه حكام الإمــارات والآباء الرواد طيب اهلل ثراهم . وقال �شموه موجها 
اإن لكل مرحلة حتدياتها ونحن قــادرون باأمثالكم من  اأبنائه املر�شحني  اإىل  حديثه 
اأ�شحاب الهمم العالية والعزائم ال�شادقة اأن نحقق امل�شتحيل خلدمة ورفعة الوطن 
الغايل . كما اأكد �شموه اعتزازه بدور كلية زايد الثاين الع�شكرية واإ�شهاماتها امل�شهودة 
الع�شكرية  والكفاءات  بالكوادر  امل�شلحة  قواتنا  رفد  يف  عقود  اأربعة  من  اأكــر  طــوال 
والبذل  العطاء  من  مزيد  اإىل  �شموه  متطلعا  الوطن  خدمة  يف  املتفانية  و  املوؤهلة 
اأداء واجبها الوطني بكل جدارة واقتدار يف ظل دعم  مبا ميكن قواتنا امل�شلحة من 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورعاية 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  حر�س  ما   .
�شوء  العامة..يف  ال�شيانة  مدر�شة  تفقد  على  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال�شراكة بني �شالح ال�شيانة العامة و�شركة الطيف للخدمات الفنية التابعة ل�شركة 
الذي  املتقدم  للم�شتوى  ارتياحه  زيارته عن  �شموه خالل  واأعــرب  للتنمية..  مبادلة 
ت�شهده خمتلف م�شاغل �شالح ال�شيانة واآلية اأداء اخلدمات املعمول بها ومراحل �شري 
وتنظيم العمل..داعيا �شموه اإىل مزيد من ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�س 
التناف�شية ورفع  القدرة  زيــادة  �شاأنه  املجالت والــذي من  املجال وغــريه من  يف هذا 
فر�س عمل جديدة  ي�شهم يف خلق  اخلــدمــات مبــا  جــودة  ومعايري  الإنــتــاج  م�شتوى 
للكوادر الوطنية وتاأهيلها وت�شغيلها حيث اأثبتت كوادرنا املواطنة اأنها دوما على قدر 
امل�شوؤولية ومتتلك ال�شتعداد والقدرة على اإ�شتيعاب اأحدث اأنواع العلوم والتكنولوجيا 
للقوات  العامة  القيادة  من  وبدعم  امل�شرتك  الإمـــداد  قيادة  وقامت  املجال.  هــذا  يف 
تعود  نوعية  �شراكات  يف  للدخول  اخلا�س  القطاع  خلــربات  املجال  باإف�شاح  امل�شلحة 
اأما  امل�شلحة.   بالقوات  الفنية  الفاعلة لرفع م�شتوى اخلدمات  بالفائدة واجلــدوى 
بــن  ال�شيـخ خليـفة  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب  : فقد  الع�شكرية..  الكليات واملعاهد  ب�شاأن 
مر�شوما  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد 
الوطني  الدفاع  كلية  ت�شمى  كلية  باإن�شاء   ..  2012 ل�شنة   1 رقــم  احتــادي  بقانون 
وتخت�س  اأبوظبي  مدينة  يف  مقرها  ويــكــون  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  تتبع 
وتقييم  حتديد  على  قدراتهم  ورفــع  واملدنية  الع�شكرية  القيادات  وتاأهيل  بــاإعــداد 
حتديات الأمن الوطني والإقليمي والدويل و فهم اأ�ش�س ومتطلبات اإدارة وتوظيف 
موارد الدولة من اأجل حماية امل�شالح الوطنية. ومتنح كلية الدفاع الوطني درجة 
املاج�شتري اأو الدكتوراه يف الدرا�شات الإ�شرتاتيجية والأمنية اأو اأية �شهادة اأو درجة 
الذين  الدار�شني  امل�شتقبل ويجوز منح  اإ�شتحداثها ومنحها يف  اأخرى يتقرر  علمية 
الإدارة  يف  الدبلوم  درجــة  معها  املتعاقد  باجلامعة  القبول  �شروط  عليهم  تنطبق  ل 
الإ�شرتاتيجية ملوارد الدولة. كما �شدر مر�شوم القانون الإحتادي باإن�شاء كلية القيادة 
والأركان لتتوىل اإعداد من يقع عليهم الختيار من �شباط ل�شغل وظائف القيادات 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  1991 وافتتحها �شاحب  والت�شكيالت والوحدات يف عام 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة خالل عام 1992.. فيما 
�شعت كلية القيادة والأركان خالل �شنوات نحو تطوير الربامج التعليمية الع�شكرية 
لتواكب يف مناهجها واأ�شاليبها اأرقى ما تو�شلت اإليه الأكادمييات الع�شكرية يف العامل 
وللو�شول اإىل اأعلى درجات الثقافة والعلم لأبنائها مت التعاون مع جامعة اأبوظبي 
اإتفاق م�شرتك بني كلية القيادة واجلامعة لت�شاهم  2009 حيث مت توقيع  يف عام 
العام  هذا  منت�شف  الكلية يف  بينما حتتفل  موؤهلني  تخريج طالب متخ�ش�شني  يف 
بتخريج الدفعة الـ 22 من منت�شبيها.    اأما كلية زايد الثاين الع�شكرية ..فجاء قرار 
اإن�شائها يف عام 1972 بنظرة م�شتقبلية متفائلة وواعية من �شاحب الروؤية الثاقبة 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه حيث اأدرك �شموه 
اآنذاك اأهمية بناء كلية ع�شكرية لتاأهيل وتدريب املنت�شبني للقوات امل�شلحة ليتخرجوا 
ويتقلدوا تدريجيا املنا�شب القيادية بالقوات امل�شلحة..وتاأ�ش�شت الكلية يف وقت �شابق 
لحتاد القوات امل�شلحة وبحكمة املغفور له ال�شيخ زايد رحمه اهلل ولإدراكه باأنه حتما 
�شتتحد القوات امل�شلحة يوما و �شتكون الكلية هي الرافد الأ�شا�شي لكوادرها. وملواكبة 
اإىل تطوير  ب�شكل م�شتمر  ت�شعى  والتقنيات احلديثة  العلوم  اأحدث تطورات  الكلية 
مناهجها وبراجمها من خالل عدة خطوات اآخرها هو اإعداد مناهج با�شتخدام �شبكة 
اأو وحدة يف  قاعة  لأي  الدخول من خاللها  منت�شبوها  ي�شتطيع  داخلية  اإلكرتونية 
اإىل جانب تطوير  التعليمية  املحا�شرات والعرو�س  امل�شلحة والطــالع على  القوات 
منظومة العمل الإلكرتونية حيث تبداأ من اإعداد املناهج واإ�شدار الربنامج الدرا�شي 
�شكنه.. ويف  الدر�س  قاعة  داخل  ا�شتخدامه  الدار�س  ي�شتطيع  و  اإلكرتونيا  للمر�شح 
كما مت اإدخال هذا النظام يف المتحانات وبذلك ميتحن الطالب اإلكرتونيا وتر�شد 
 37 الـ  الــدورة  اإلكرتونيا. و�شهدت كلية زايد الثاين حفل تخريج  درجاته ونتائجه 
من املر�شحني ال�شباط يف �شهر يناير 2013 مبدينة العني..وذلك بح�شور �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل ..وهناأ �شموه اخلريجني بالنتقال اإىل مرحلة جديدة يف حياتهم 
ودعاهم اإىل موا�شلة ال�شري على درب التعلم والإ�شتفادة من مناهل العلوم الع�شكرية 

التي تفيدهم وتخدم قواتنا امل�شلحة. 

كلية خليفة اجلوية 
القوات اجلوية لدولة  درا�شة لتطوير  باإعداد  بداأت  التي  الكلية اجلوية  تاأ�شي�س  مت 

 1977 الإمارات عام 
حـــيـــنـــهـــا  كــــــــانــــــــت  و 
الدفاع  عــن  منف�شلة 
اإن�شاء  كـــان  و  اجلـــوي 
مدر�شة للطريان اأحد 
التطوير  جمــــــــالت 
احتياجات  تلبي  التي 
الـــــــــقـــــــــوات اجلـــــويـــــة 
لــــتــــاأهــــيــــل طــــيــــاريــــن 
مـــــواطـــــنـــــني مبــــهــــارة 
عـــــالـــــيـــــة ومــــ�ــــشــــتــــوى 
تــعــلــيــمــي مــتــمــيــز. مت 
اجلوية  الكلية  تعاون 
موؤ�ش�شات  عـــــدة  مــــع 
منها  حر�شا  تعليمية 
عـــلـــى زيـــــــــادة الـــوعـــي 
لكوادرها  والــتــعــلــيــم 

اتفاقية  توقيع  مت  الــدولــة  داخــل  وخارجها..ففي  الــدولــة  داخــل  بناء  تعاون  وخللق 
الكلية  خريجي  مبوجبها  متنح  امل�شلحة  والــقــوات  العليا  التقنية  كليات  بني  تعاون 
�شهادة بكالوريو�س يف علوم الطريان اأما خارج الدولة فمع كليات دولية عدة و ت�شعى 
لتكون  التعليمي  جمالها  لتو�شيع  م�شتقبلية  وخطة  �شاملة  تطوير  لعملية  الكلية 
الكلية املرجع التعليمي الرئي�شي للطلبة. من جانب اآخر �شهدت كلية خليفة اجلوية 
تخريج دورة املر�شحني الطيارين الـ 42 واملر�شحني اجلويني التا�شعة والذي اأقيم 
خالل �شهر دي�شمرب 2012 يف مقر الكلية يف العني بح�شور �شمو ال�شيخ طحنون 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية..الذي اأكد اأن الهتمام الكبري 
واملتوا�شل الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل للقوات امل�شلحة وقطاعاتها كافة هو اأحد الأ�شباب الرئي�شية لتقدم قواتنا 
لأبنائها  كافة  وامل�شاندة  الدعم  �شبل  �شموه  كما يويل  الع�شكرية  وكلياتنا  ومعاهدنا 
وتوفري اأ�شباب رقيها وجاهزيتها الدفاعية والقتالية لتحمي تراب الوطن ومنجزاته 

العمالقة والعظيمة . 

 كلية را�سد بن �سعيد البحرية 
اإحدى   - �شابقا  البحرية  الكلية   - البحرية  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  كلية  تعترب 
ال�شروح التعليمية البارزة يف القوات امل�شلحة حيث تاأ�ش�شت خالل عام 1999 وبناء 
على درا�شة ك�شفت حاجة القوات البحرية لكوادر متخ�ش�شة وموؤهلة تعليميا وفق 
مهارات ومتطلبات خا�شة تخدم قواتنا امل�شلحة وتخريج �شباط مت�شلحني باملعارف 
خاللها  من  الحرتايف..يتخرج  الع�شكري  للعمل  توؤهلهم  التي  التطبيقية  العلمية 
الفر�شة لهم للح�شول  البحرية..كما تتيح  العلوم  ال�شابط ب�شهادة بكالوريو�س يف 
على درجة علمية يف جمال الإدارة والقانون البحري الدويل وي�شتطيع من خاللها 
نظاما  البحرية  الكلية  وتتبع  العليا  التقنية  كليات  يف  الالزمة  املتطلبات  اإ�شتكمال 
وخططا درا�شية عامة و�شاملة ليحوز املر�شح على ال�شفات التي توؤهله ليكون �شابطا 
تعليمية  جهات  عــدة  مع  وبالتعاون  الكلية  تقوم  كما  تخ�ش�شه.  جمــال  يف  كفاءة  ذا 
كجامعة الإمارات وجامعة اأبوظبي وجامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية وكليات 
يف  متخ�ش�شة  جــديــدة  علمية  مــادة  طــرح  يف  معها  التــفــاق  مت  التي  العليا  التقنية 
التعليمي املطلوب ولتخريج نخبة من  امل�شتوى  اإىل  العلوم البحرية لت�شل  هند�شة 
ال�شباط البحريني تفخر الكلية بتاأهيلهم. واجلدير بالذكر اأنه مت تخريج الدفعة 
الـ 13 من مر�شحي كلية را�شد بن �شعيد اآل مكتوم البحرية يف �شهر مار�س 2013 
اإنطالقتها  منذ  الكلية  حظيت  ولقد  اأبوظبي  يف  الطويلة  مبنطقة  الكلية  مقر  يف 
ملتابعة  وحر�شها  الر�شيدة  قيادتنا  قبل  من  والهتمام  واملتابعة  الكرمية  بالرعاية 
بني  يربط  الــذي  والفريد  اخلا�س  للنمط  دللــة  واأنــهــا  الع�شكرية  الفعاليات  �شتى 
قيادة  واأقــامــت  الطيبة.  الأر�ـــس  لهذه  �ــشــادق  وانتماء  تالحم  يف  واملــواطــن  القيادة 
دورة  تخريج  مبنا�شبة  اإحــتــفــال  امل�شتجدين  تــدريــب  النــفــرادي..مــركــز  الــتــدريــب 
تلقى  قــد  و  العني  مبدينة  اجلامعيني  والــدار�ــشــني  املر�شحني  للطلبة  امل�شتجدين 
الطلبة امل�شتجدون خالل فرتة الدورة جميع التدريبات والتمارين العلمية التي اأدت 
اإىل �شقلهم وتهيئتهم ج�شديا و عقليا و معنويا مما �شاهم يف حتويل حياتهم املدنية 
اإىل احلياة الع�شكرية مثبتني بكل فخر واعتزاز قدراتهم على حتمل م�شاق التدريب. 
ونظمت معهد القوات اجلوية والدفاع اجلوي حفال مبنا�شبة تخريج دورة تخ�ش�شية 
2012 ..وقد  لل�شباط وذلك يف مقر املعهد يف مدينة زايد الع�شكرية يف دي�شمرب 
�شيا�شة طموحة لتدريب وتاأهيل كوادر  القوات اجلوية والدفاع اجلوي  تبنت قيادة 
هذه القوات من القادة وال�شباط والرتب الأخرى يقوم بتنفيذها بكل �شدق واأمانة 
معهد القوات اجلوية والدفاع اجلوي. واحتفلت مدر�شة ال�شيانة العامة يف القوات 
امل�شلحة بتخريج عدد من الدورات التخ�ش�شية وذلك يف مقر املدر�شة يف مدينة زايد 
الأجيال  لإعــداد  رئي�شا  مركزا  �شتظل  اأنها  ال�شيانة  مدر�شة  اأكــدت  حيث  الع�شكرية 
الفنية للوحدات والت�شكيالت يف القوات امل�شلحة.  ومن مبداأ ال�شعي امل�شتمر للتطوير 
يف  امل�شاة  مدر�شة  امل�شلحة..اأقامت  قواتنا  لوحدات  الكفاءة  م�شتوى  ورفع  والرتقية 
القوات امل�شلحة حفال مبنا�شبة تخريج دورتي قادة �شرايا م�شاه اآيل رقم 77 و 78 
والدورة املتقدمة م�شاة اآيل للرتب الأخرى رقم 26 وذلك مبقر املدر�شة يف مدينة 
امل�شاة دورا يف جمال تدريب  2012 وقد لعبت مدر�شة  زايد الع�شكرية يف نوفمرب 
وتاأهيل �شباط واأفراد قواتنا امل�شلحة مبا يوفر الكادر الوظيفي القادر على حتمل 
امل�شوؤوليات ويحقق تفهم الواجبات والأدوار املحددة لكل منهم حيث اأن هدف مدر�شة 
امل�شاة هو الإرتقاء بتطوير اأ�شلوب التعليم واكت�شاب املعرفة لدى منت�شبي الدورات. 
فيما  للتاأمل  فر�شة  وحداتها  اإحتفالت  من  امل�شلحة  الــقــوات  تتخذ  واجنــاز  حافز 
اأثبتت  مت حتقيقه يف م�شرية الإجنــاز وحافزا لبذل املزيد من اجلهد والعطاء وقد 
عليها  احلفاظ  ي�شتدعي  مما  الع�شر  مواكبة  على  القدرة  حتققت  التي  النجاحات 
وتدعيمها لأنه املقيا�س احلقيقي لكل جناح. فقد احتفلت قيادة الأ�شغال الع�شكرية 
مبنا�شبة الذكرى الـ 44 لإن�شائها وذلك مبقر القيادة بالإجنازات التي حتققت والتي 
معها ت�شت�شرف الأ�شغال طموحات امل�شتقبل للنهو�س بقواتنا امل�شلحة لتكون جاهزة 
باإذن اهلل لتنفيذ واجبها املقد�س فما حققته قواتنا امل�شلحة حتى الآن يعترب اإجنازا 
عظيما اإذا ما قورن بدول عديدة �شبقتنا يف جتاربها وخرباتها. فقواتنا امل�شلحة ت�شري 
بخطى جادة يف جمال التدريب ولديها من امل�شبهات والأجهزة واملعدات التدريبية 
واملدربني ما جعل قيادة الأ�شغال الع�شكرية تقدم تدريبا راقيا ل�شباطها واأفرادها. 
تطوير  يف  قدما  للم�شي  الإمكانيات  كافة  امل�شلحة  لقواتنا  العامة  القيادة  وت�شخر 
قيادة الأ�شغال الع�شكرية من خالل امل�شروعات الكبرية التي اأجنزت اأو التي هي قيد 
اإحتفل �شالح اخلدمات الطبية  امل�شتمرة. كما  التوجيه واملتابعة  الإجناز من خالل 
مبرور 46 عاما من الجنازات يف يوم الوحدة الذي ي�شادف ال�شاد�س والع�شرين من 
فرباير من كل عام.. وذلك تكرميا للمتميزين يف قطاع اخلدمات ال�شحية يف املن�شاآت 
الأربعة  العقود  امل�شلحة خالل  القوات  ال�شحية يف  دور اخلدمات  واإبــراز  الع�شكرية 
املا�شية وامل�شتوى الرفيع الذي و�شلت اإليه املن�شاآت الطبية الع�شكرية بدولة المارات 
الإن�شانية  املهام  الطبية يف  �شالح اخلدمات  اإ�شتعرا�س م�شاركات  ومت خالل احلفل 
امل�شلحة يف  بالقوات  الع�شكرية  ال�شرطة  الدولة وخارجها. كما احتفلت قيادة  داخل 
مار�س املا�شي بالذكرى 40 ال�شرطة الع�شكرية..فقد حر�شت القوات امل�شلحة منذ 
ن�شاأتها على تاأ�شي�س وتطوير وحدات نوعية متطورة من حيث القدرات والإمكانيات 
والكوادر الب�شرية من خالل التاأهيل والتدريب ومتابعة كل ما هو جديد من تقنيات 
و�شناعات ع�شكرية متطورة. كما �شخرت كافة املــوارد خللق واإدامــة بيئة عمل اآمنة 
�شرطة  �شرية  اأول  بتاأ�شي�س  الر�شيدة  القيادة  قرار  و يظل  منت�شبيها  لكل  وم�شتقرة 
تلك  اأحــد   1973 ل�شنة  يناير  الع�شرين من  اأبوظبي يف  دفــاع  لقوة  تابعة  ع�شكرية 
الإجنازات وبداية الإنطالقة نحو تطور ال�شرطة الع�شكرية وفق اأ�ش�س اعتمدت على 
اأ�شلوب الكيف وال�شتفادة من التكنولوجيا احلديثة لرفع م�شتوى الكفاءة والأداء. 
كما احتفلت النيابات واملحاكم الع�شكرية التابعة للق�شاء الع�شكري مبنا�شبة مرور 

تفعيلها  عــلــى  عــــام 
وهـــــــــــــــــي اإحـــــــــــــــــدى 
القيادة  اإجنــــــــــازات 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــقـــوات 

امل�شلحة. 
املعار�س  بــ�ــشــاأن  اأمـــا 
 .. ــــــــــــوؤمتــــــــــــرات  وامل
معر�س  فـــيـــعـــتـــرب 
اآيـــدكـــ�ـــس ومـــوؤمتـــر 
اخلليجي  الــــدفــــاع 
ال�شرق  يف  الــوحــيــد 
و�شمال  ـــــط  ـــــش الأو�
اأفـــــريـــــقـــــيـــــا الـــــــذي 
يـــــــــقـــــــــوم بـــــعـــــر�ـــــس 
تكنولوجيا  اأحــــدث 
الدفاعية  اخلدمات 
بالأنظمة  اخلــا�ــشــة 
الربية والبحرية واجلوية ويعد من�شة مثالية لتاأ�شي�س وتر�شيخ �شراكات وعالقات 
م�شتدامة مع املوؤ�ش�شات احلكومية وال�شركات والقوات امل�شلحة. و�شهد اآيدك�س لهذا 
العام 2013 اإنتهاء اأعمال املعر�س الدفاعي البحري نافدك�س الثاين الذي ت�شاعف 
املعر�شني قامت  �شركة عار�شة وخــالل   80 اأكــر من  اإقامته بح�شور  حجمه منذ 
بلغت  اإجمالية  بقيمة  دفاعيا  عقدا   55 بتوقيع  الإمـــارات  دولــة  يف  امل�شلحة  القوات 
اإلــتــزام دولــة الإمـــارات بامتالك اأحــدث الأنظمة  1 ر14 مليار درهــم وهــو ما يعزز 
اآيدك�س  الــدويل  الدفاع  وموؤمتر  ملعر�س  ع�شرة  احلادية  الــدورة  الدفاعية. وحققت 
املتقدمة  املكانة  ر�شخت  حيث  العاملية  املعار�س  م�شتوى  على  بــارزا  جناحا   2013
لدولة الإمارات على خريطة املعار�س العاملية واأ�شبح معر�س اآيدك�س ملتقى دوليا 

يحظى بالإهتمام من كافة دول العامل. 

اخلدمات العالجية الع�سكرية 
�شهد م�شت�شفى زايد الع�شكري العديد من الإجنازات التي ت�شاف اإىل ر�شيد ريادته 
م�شتوى  والــتــقــدم يف  التطور  فعجلة  الإمــــارات  دولـــة  ال�شحية يف  اخلــدمــات  قــطــاع 
اأو  تتوقف  لن  الع�شكري  زايــد  م�شت�شفى  ويوفرها  يقدمها  التي  الطبية  اخلدمات 
اأنحاء  يف  الطبية  اخلــدمــات  م�شتوى  رفــع  طريق  على  مهمة  عالمة  تتباطاأ..فهي 
امل�شت�شفيات  وبــني  امل�شت�شفى  يف  العمل  وكــفــاءة  الفعالية  زيـــادة  اإطـــار  ويف  الــدولــة.. 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الــفــريــق  �شهد  فقد  العاملية 
جمهورية  رئي�س  بــاك  ميوجن  ويل  و  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
بني  الطبي  املجال  يف  التعاون  ب�شاأن  اتفاق  مذكرة  توقيع  مرا�شم  اجلنوبية  كوريا 
ال�شحي يف  القطاع  الإمــارات ومعهد تطوير  امل�شلحة لدولة  العامة للقوات  القيادة 
ا�شت�شافة  على  الع�شكري  زايــد  م�شت�شفى  حر�س  كما  اجلنوبية.  كوريا  جمهورية 
املوؤمتر الثالث ملجموعة العمل الإقليمية العربية للطب الع�شكري يف اأبوظبي حتت 
عنوان يف ال�شلم واحلرب من اأجل الإن�شانية معا لنحدث الفرق ..مب�شاركة اأكر من 
امل�شلحة من  الــقــوات  الطبية يف  قــادة وروؤ�ــشــاء ومـــدراء اخلــدمــات  25 دولــة مثلها 
خمتلف دول العامل اإىل جانب نخبة من اأبرز اخلرباء العامليني واملحليني يف جمال 
الطب الع�شكري. وح�شلت الإمارات على امليدالية الذهبية للدول الأكر م�شاركة يف 
الدولة مب�شاركة  الطبية يف  �شالح اخلدمات  قيادة  بها  فــازت  العلمي حيث  اجلانب 
الأطباء  تكرمي عدد من  كما مت  الطبية.  �شالح اخلدمات  قيادة  18 حما�شرا من 
للتميز  اأبوظبي  جلائزة  الثانية  الـــدورة  يف  الع�شكري  زايــد  م�شت�شفى  يف  املتميزين 
الطبي لعام 2013 والتي تهدف اإىل ت�شجيع التميز يف جمال الرعاية ال�شحية يف 
وتطوير  العلمي  البحث  ودعــم  فيه  للعاملني  املعريف  امل�شتوى  ورفــع  اأبوظبي  اإمــارة 
الأداء املوؤ�ش�شي ب�شقيه العام واخلا�س والذي من �شاأنه اأن يرفع اإىل اأعلى امل�شتويات 
الإمــارة جت�شيدا  يف  واملقيمني  للمواطنني  املقدمة  ال�شحية  الرعاية  جودة خدمات 
القائد  الــدولــة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
الأعلى للقوات امل�شلحة و الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اآخـــر حر�شت قواتنا  لــلــقــوات امل�شلحة.  مــن جــانــب  الــقــائــد الأعــلــى  نــائــب  اأبــوظــبــي 
امل�شلحة على تاأهيل اأفرادها وتطويرهم واإعدادهم بدنيا و ج�شديا من خالل توفري 
مراكز ريا�شية تدريبية تاأهل الفرد للو�شول اإىل اأهم البطولت الريا�شية العربية 
والعاملية.. وكان اإن�شاء مركز للرتبية الريا�شية الع�شكرية عام 1974 تاأكيدا لهذه 
الرغبة حيث ا�شتمر حتى عام 1980 حتت م�شمى اللجنة الريا�شية العليا ويف عام 
التابعة ملديرية التدريب الع�شكري  اإىل ال�شعبة الريا�شية  1992 مت تغيري ال�شم 
وحققت  الع�شكري.  الريا�شية  الــرتبــيــة  مــركــز  لي�شبح  ال�ــشــم  تغيري  مت  ثــم  ومــن 
الريا�شة الع�شكرية يف قواتنا امل�شلحة العديد من النجاحات والجنازات الريا�شية 
امل�شهودة �شواء على �شعيد تنظيم واإقامة البطولت وامل�شابقات الريا�شية الع�شكرية 
والع�شكرية  الريا�شية  التدريبية  والربامج  اخلطط  اإعداد  �شعيد  على  املتنوعة..اأو 
على م�شتوى الوحدات الع�شكرية اأو الفرق الريا�شية والتي كان لها ح�شور مميز يف 
و�شجلت  واخلارجية.  املحلية منها  الع�شكرية  الريا�شية  واملناف�شات  الفعاليات  كافة 
الدولية  املحافل  جميع  يف  والإجنــــازات  الألــقــاب  مــن  العديد  الع�شكرية  الريا�شة 
املختلفة على �شعيد البطولت الدولية والإقليمية يف خمتلف الأن�شطة الريا�شية 
ومما جتدر الإ�شارة اإليه اأن فريق اخلما�شي الع�شكري قد �شارك يف بطولة اأوروبا يف 
النم�شا يف يوليو 2012 ا�شتعدادا لبطولة العامل للخما�شي الع�شكري التي اأقيمت 
الع�شكري  الإمـــاراتـــي  الــفــر�ــشــان  فــريــق  وا�ــشــتــطــاع   .2012 اأغ�شط�س  يف  بفنلندا 
متميزا  جناحا  جــدا  ق�شرية  زمنية  فــرتة  خــالل  يحقق  اأن  اجلوية  لالإ�شتعرا�شات 
الدعم  بف�شل   2011 عــام  لــه  ر�شمي  ظــهــور  اأول  منذ  اجلميع  اإعــجــاب  نــال  حيث 
فرق  يناف�س  واأ�ــشــبــح  الر�شيدة  الــقــيــادة  مــن  بها  يحظى  الــتــي  والــرعــايــة  املتوا�شل 
املجال  هذا  يف  طويلة  ب�شنوات  �شبقته  التي  الأخــرى  العاملية  اجلوية  الإ�شتعرا�شات 
بجد  عملوا  الذين  الفريق  اأع�شاء  جميع  �شدور  به  يتوج  وو�شاما  اإجنــازا  يعد  مما 
امل�شوؤولية  فحملوا  الفريق  تاأ�شي�س  اإجنــاح  يف  و�شاهموا  ملل  اأو  كلل  ودون  واجتهاد 
وقبلوا التحدي واأثبتوا للعامل اأجمع اأن ابن الإمارات يتمتع باأق�شى درجات احلما�س 
وحب املناف�شة والتحدي. ويعترب فريق الفر�شان رمزا وطنيا يعك�س اإمكانيات اأبناء 
الإمارات ويرتجم اعتزازهم وفخرهم بقيادتهم الر�شيدة وحبهم الكبري لدولتهم..
كما اأن الفريق يعترب �شفري دولة الإمارات ور�شول حمبة و�شالم اأثناء امل�شاركات يف 
اللوحات  اأجمل  التي ير�شم خاللها  املحلية والدولية  املنا�شبات والفعاليات  خمتلف 
الفنية لعلم دولتنا الغايل بكل فخر واعتزاز يف �شماء دول العامل التي يحل بها. ومن 
الفر�شان  اجلــويــة  لال�شتعرا�شات  الإمــاراتــي  الوطني  الفريق  �ــشــارك  املنطلق  هــذا 
اإخوانه الكويتيني فرحة الحتفال بالعيد الوطني الـ 52 .. وذكرى يوم التحرير الـ 
22 الذي �شهد هذا العام ح�شورا متميزا من مواطني دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية. و�شارك الفريق للمرة الأوىل يف معر�س الير تاتو الذي يعترب من 
اأكرب معار�س الإ�شتعرا�شات اجلوية الع�شكرية يف العامل يف قاعدة فريفورد اجلوية 
املا�شي ومرور  باليوبيل  اململكة  احتفالت  املتحدة وجاء متزامنا مع  باململكة  امللكية 
60 عاما على تويل �شاحبة اجلاللة امللكة اليزابيث الثانية عر�س اململكة املتحدة. 
 2013 اآيــدكــ�ــس  افــتــتــاح معر�س  املــ�ــشــاركــة يف حفل  الــفــر�ــشــان على  وحــر�ــس فــريــق 
�شرب  طموح  يقف  ولــن  م�شاركاته..  �شل�شلة  قائمة  اإىل  اآخــر  جناحا  بذلك  لي�شيف 
اأف�شل فرق ال�شتعرا�شات  بال�شعي لي�شبح من  الفر�شان عند هذا احلد بل ي�شتمر 
 . اجلوية  وال�شالمة  الأمـــان  ملبادئ  تطبيقا  واأكــرهــا  العامل  م�شتوى  على  اجلوية 
لذلك مت  الوطن  بناء هذا  اأ�شهموا يف  الهتمام مبن  الر�شيدة على  قيادتنا  وركــزت 
القيادة  نظمت  كما   .2002 عام  اأكتوبر  يف  الع�شكريني  املتقاعدين  جمعية  ت�شكيل 
للع�شكريني   2013 الــثــاين  الــ�ــشــنــوي  الـــــدوري  املــلــتــقــى  امل�شلحة  لــلــقــوات  الــعــامــة 
امل�شلحة  القوات  املتقاعدين. وحر�شت  الع�شكريني  بالتعاون مع جمعية  املتقاعدين 
لعطاء  وامتنانا  تقديرا  ال�شهداء  اأبناء  تكرمي عدد من  على  امللتقى  من خالل هذا 
امل�شلحة  الــقــوات  اأرا�ــشــيــهــا..اإميــانــا مــن  فـــداءا للوطن وحلماية  بــروحــه  مــن �شحى 

وقيادتنا الر�شيدة ب�شرورة الوقوف بجانب اأ�شر عانت من فقدان اأبنائها وتكرميهم 
التكرمي الالئق وذلك من خالل الوقوف بجانبهم عند احلاجة وال�شرورة وتقدمي 
واأو�شاعهم  ال�شهداء  اأبــنــاء  اأمـــور  ومتابعة  لهم  واملــاديــة  املعنوية  وامل�شاعدة  املعونة 
الدرا�شية وم�شتوياتهم العلمية وم�شاعدتهم بعد التخرج يف احل�شول على الوظائف 
الرعاية  تقدمي  ال�شخ�شية..اإىل جانب  ورغباتهم  العلمية  موؤهالتهم  وفق  املنا�شبة 
لهم  تكفل  التي  املجزية  والرواتب  �شنويا  واحلج  للعمرة  مقاعد  ومنحهم  ال�شحية 
حياة كرمية.  اأما عن املو�شيقى الع�شكرية..فهي و�شيلة ت�شتثري حما�س الع�شكريني 
ع�شكرية  مو�شيقية  مقطوعات  عــزف  خــالل  من  املعنوية  وروحــهــم  هممهم  وترفع 
يف  والن�شال  الت�شحية  يف  جهدهم  ق�شارى  بــذل  على  وحتثهم  الع�شكريني  حتفز 
املرا�شم  اإحــيــاء  يف  وبــــارز  هـــام  دور  الع�شكرية  للمو�شيقى  اأن  الــوطــن..كــمــا  �شبيل 
الر�شمية  والإ�شتقبالت  والع�شكرية  الوطنية  والإحتفالت  املنا�شبات  يف  الع�شكرية 
وتخريجات القوات امل�شلحة والعرو�س الع�شكرية اإ�شافة اإىل احلفاظ على التقاليد 
بــاإذن اهلل  له  املغفور  وبتويل   1966 اأبوظبي عام  دفــاع  ت�شكل قوة  الع�شكرية. فمع 
ال�شيخ زايد رحمه اهلل مقاليد احلكم يف اإمارة اأبوظبي مت تاأ�شي�س مو�شيقى ع�شكرية 
خا�شة بها عام 1970 حتت م�شمى مو�شيقى قوة دفاع اأبوظبي يف مدينة العني يف 
املو�شيقى  وحــدة  لت�شبح   1975 عــام  ت�شميتها  اأعــيــدت  ثــم  الأغـــرار  تــدريــب  مركز 
الع�شكرية ومت تاأ�شي�س جناح للتدريب خا�س باملو�شيقى الع�شكرية . ومرت املو�شيقى 
الع�شكرية بعدة مراحل لي�شتقر بها احلال عام 1994 لت�شبح جمموعة املو�شيقى 
يف  الع�شكرية  املو�شيقى  املعنوي..و�شاركت  التوجيه  مبديرية  وارتبطت  الع�شكرية 
افتتاح معر�س اآيدك�س 2013 حيث عزفت عددا من املار�شات الع�شكرية التي نالت 
املو�شيقية  الفرقة  وقامت  املعر�س.  لفتتاح  الأول  اليوم  يف  وذلــك  احل�شور  اإعجاب 
مــن جموع  الإ�شتح�شان  ولقيت  الــثــالــث  الــيــوم  خــالل  املــعــر�ــس  اأر�ـــس  حــول  بجولة 
العار�شني والزائرين. هذا وقد داأبت فرقة املو�شيقى الع�شكرية للقوات امل�شلحة على 
امل�شاركة يف كافة املنا�شبات الوطنية التي يحتفى بها يف اإمارة اأبوظبي وتعزف عددا 
من القطع املو�شيقية التي تتفق وطبيعة منا�شبة الإحتفال.  وتعد القوات امل�شلحة 
�شباب  اأعـــدادا كبرية مــن  ت�شتقطب  الــدولــة فهي  الــكــربى يف  املوؤ�ش�شات  اإحـــدى  هــي 
اليوم  اجلن�شني  لكال  ميادينها  يف  العمل  و  الع�شكرية  �شلك  يف  لالإنخراط  الوطن 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  وبدعم 
الأعلى للقوات امل�شلحة - حفظه اهلل - وبجهود وم�شاندة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعــلــى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحتــاد  رئي�شة  مبارك 
رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة..اأ�شبحت املراأة جزءا من م�شرية التنمية 
رقما  الن�شائي  العن�شر  واأ�شبح  الع�شكري  املجال  يف  وخا�شة  الدولة  ت�شهدها  التي 
اأنها  الإمـــارات  ابنة  واأثبتت  واملدنيات  للع�شكريات  الوظيفي  الأداء  يف  به  لي�شتهان 
و  الر�شيدة  وقيادته  الغايل  الوطن  لهذا  اجلميل  كعاتها..لرتد  الثقة  بهذه  جديرة 
هي على يقني دائم باأن هناك من يتابع اإجنازاتها ويفتخر بها وياأخذ بيدها لتطوير 
�شهر  امل�شتجدات خالل  دورة  بتخريج  الأزور  بنت  واحتفلت مدر�شة خولة  قدراتها. 
بن  اأحــمــد  ال�شيخ  طيار  الــركــن  العميد  �شعادة  احلفل  و�شهد   2012 عــام  دي�شمرب 
اأقــ�ــشــمــت يف ختامه  والــــذي  الــعــام  التفتي�س  نــهــيــان مــديــر  اآل  بــن حمــمــد  طــحــنــون 
املتحدة  الــعــربــيــة  الإمـــــارات  لــدولــة  يــكــن خمل�شات  بـــاأن  العظيم  بـــاهلل  اخلــريــجــات 
-حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ولرئي�شها 
الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  وعلى  الإماراتية  الع�شكرية  للمراأة  اآخــر  متيز  ويف  اهلل-. 
الع�شكرية  �شاندهري�شت  اأكادميية  يف  للدرا�شة  جمندات  مبواطنات  الإمــارات  بعثت 
امللكية وهذه التجربة �شت�شاعد يف و�شع معايري جديدة لتقييم هذه التجربة فهن 
يخ�شعن لنف�س الدورة الدرا�شية التي يخ�شع لها زمالوؤهن الذكور يف هذه الكلية 
امل�شلحة املجال للفتاة لالإنخراط يف املجال  القوات  اتاحت  العريقة. كما  الع�شكرية 
ومديريات  و�شعب  اأق�شام  بها  تزخر  التي  املتنوعة  الإداريـــة  الوظائف  لت�شد  املــدين 
اإميان  من  وانطالقا  واملهنية.  العلمية  التخ�ش�شات  خمتلف  ويف  امل�شلحة  الــقــوات 
كونه  احل�شن  ق�شر  مهرجان  يف  امل�شاركة  باأهمية  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة 
الوحدات  بفريق  املــ�ــشــاركــة  جـــاءت  الــوطــنــي..  الــتــالحــم  قيم  يبث  اجتماعيا  حــدثــا 
التقليدي  وال�شعار  الع�شكري  الــزي  باإرتدائهم  فيه  امل�شاركون  متيز  حيث  امل�شاندة 
اإىل  املنهل  الراجلة من ق�شر  امل�شرية  قيام الحتاد..وانطلقت  اإبان  امل�شلحة  للقوات 
ق�شر احل�شن ..وعدت امل�شاركة دللة وا�شحة على حر�س القوات امل�شلحة يف اإبراز 
دورها قدميا و املحافظة عليه منذ انطالقته وحتى اليوم ورغبة القوات امل�شلحة يف 
اإطالع �شرائح املجتمع كبارا و�شغارا على هذا الدور موؤكدة بهذه امل�شاركة اأن القوات 
امل�شلحة جزء من املجتمع ون�شيجه العام تتفاعل معه ومع اأحداثه..وت�شارك وترعى 
وتعزيز  الكفاءة  رفــع  اإطــار  ويف  واملجتمع.   الوطن  خدمة  يف  ي�شهم  ما  كل  وت�شاند 
الهوية  على  واحلــفــاظ  املحلي  واملجتمع  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  بني  الوثيق  الــرتابــط 
النف�شي  الــ�ــشــلــوك  ـــــزان يف  الــدقــة والت وتــعــلــم  الــرمــايــة  الــوطــنــيــة لتحقيق مــهــارة 
وزوايا  اأبــعــاد  مــن  الــهــدف  اإ�ــشــابــة  باجل�شد يف  التحكم  والنــ�ــشــبــاط يف  واجلــ�ــشــدي 
والذي  للرماية  امل�شاندة  الوحدات  مهرجان  فعاليات  خمتلفة..انطلقت  واجتاهات 
نظمته قيادة الوحدات امل�شاندة يف ميدان الرماية مبنطقة �شبخة احلفار يف اأبوظبي 
واملجتمع  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  بني  الوثيق  الرتابط  تعزيز  يف  املهرجان  اأ�شهم  حيث 
للتدريب  رئي�شيا  مكمال  وتعد  امل�شلحة  الــقــوات  تــدريــب  اأ�شا�س  املحلي..فالرماية 
النظري فهي ت�شهم يف رفع اللياقة البدنية للرامي ومتنحه الرتكيز والتاأين والدقة 
بني  العالقة  ليوطد  املهرجان  واأتــى  الـــذات.  واإنــكــار  الوطن  حب  نف�شه  يف  وتغر�س 
جميع فئات املجتمع من ع�شكريني ومدنيني اإىل جانب املحافظة على موروث الآباء 
يف  التواجد  على  الوطن  درع  جملة  و�شعت  املتجددة.  الريا�شة  هــذه  من  والأجـــداد 
بني  والتوا�شل  التفاعل  اأهمية  عن  لتعرب  املدنية  اأو  الع�شكرية  الفعاليات  خمتلف 
امل�شلحة واملوؤ�ش�شات احلكومية الأخرى واأفراد املجتمع وهي م�شاركة فاعلة  القوات 
وتوعية  للمجتمع  دعــمــا  ر�شالتها  طــيــات  يف  وحتــمــل  والأهـــــداف  املــعــامل  ووا�ــشــحــة 
املحلي  للمجتمع  املقدم  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  بــدور  والتعريف  للجمهور 
القوات  بها  مــرت  التي  الأحـــداث  لأهــم  حقيقيا  مرجعا  الــوطــن  درع  جملة  وتعترب 
النادرة  ال�شور  الكثري من  واإحتوائها على  يومنا هذا  تاأ�شي�شها وحتى  امل�شلحة منذ 
للمغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل . كما �شاركت 
للقوات  العامة  القيادة  يف  املعنوي  التوجيه  مديرية  عن  ممثلة  الوطن  درع  جملة 
العربية  الإمـــارات  بجامعة  اأقيم  الــذي  بــالدي  ت�شتاهل  وملتقى  مبعر�س  امل�شلحة 
املتحدة وذلك بعر�س م�شرية املجلة واجنازاتها التي حتققت على يد اأبنائها الذين 
�شعوا خالل م�شرية املجلة لر�شد ال�شور امل�شرقة عن دولة الإمارات العربية املتحدة 
الوطني  والــتــالحــم  الـــولء  روح  تنمية  على  والــرتكــيــز  املــرمــوقــة  مكانتها  وتــعــزيــز 
اآيدك�س  معر�س  يف  الوطن  درع  جملة  �شاركت  كما  الإمـــارات.  اأبناء  بني  واملجتمعي 
بالقلم  وفعالياته  املعر�س  اأن�شطة  لتعك�س  ا�شرتاتيجيا  �شريكا  باإعتبارها   2013
القراء  ال�شتح�شان من  والتي لقت  املتميزة  اليومية  ن�شراتها  وال�شورة من خالل 
مبختلف �شرائحهم..و�شاركت جملة درع الوطن يف فعاليات موؤمتر الطب الع�شكري 
بالكلمة  املجلة  وت�شعى  للموؤمتر.  امل�شاحب  املعر�س  يف  بجناح  تواجدها  خالل  من 
ال�شوء  واإلقاء  والعاملية  والعربية  املحلية  واملوؤمترات  املعار�س  تغطية  اإىل  وال�شورة 
والفعاليات.  والأحـــداث  الأخبار  اآخــر  لقرائها  بذلك  موفرة  فعالياتها  وعلى  عليها 
الوحدات  مــهــرجــان  يف  املــ�ــشــاركــة  على  الــوطــن  درع  جملة  حر�شت  دائــمــا  وكعهدها 
امل�شاندة للرماية لعر�س كل ما يت�شل بالقوات امل�شلحة من اأن�شطة وفعاليات حيث 
واملجتمع.  امل�شلحة  القوات  بني  التوا�شل  قيم  واإبـــراز  احلــدث  وتر�شد  ترقب  كانت 
وكان ملجلة درع الوطن ح�شور يف ملتقى جائزة ال�شالم العاملي 2013 يف دبي خالل 
فقد  امللتقى  بجناح يف  تواجدها  املا�شي من خــالل  اأبريل   15 اإىل   14 الفرتة من 
العاملي  ال�شالم  حفظ  عمليات  يف  امل�شلحة  الــقــوات  دور  عر�س  على  املجلة  حر�شت 
وامل�شاعدات الإن�شانية. وللمرة الأول تواجدت جملة درع الوطن يف معر�س اأبوظبي 
الـــدويل للكتاب 2013 الــذي اأقــيــم يف اأبــوظــبــي خــالل الــفــرتة مــن 24 حتى 29 
الوطن وعر�س كتاب درع  اإ�شدار من جملة درع  اآخر  املا�شي حيث مت توزيع  اإبريل 
لأهم  عاما   40 مل�شرية  ر�شدا  دفتيه  بني  حمل  الــذي  عاما  اأربعني  الوطن..م�شرية 
كما   1971 عــام  اأغ�شط�س  �شهر  يف  �ــشــدورهــا  منذ  املجلة  غطتها  الــتــي  الأحــــداث 
درا�شات  م�شمى  حتــت  العلمية  دوريــاتــهــا  �شل�شلة  �شمن  اجلــديــد  الإ�ــشــدار  عر�شت 
وبحوث الذي تناول ق�شايا الع�شر. واأحدث ما يتناوله الكتاب وال�شرتاتيجيني من 

رحمه اهلل على توحيد �شفوف الحتاد و اإر�شاء دعائمه لتعزيز م�شرية التقدم 
و ذلك باإعالن قيام توحيد القوات امل�شلحة حتت علم واحد وقيادة واحدة بعد 
اأن كانت تعمل كل قوة منف�شلة كل على حدة ف�شخرت لها الإمكانات الالزمة 

37 لهذه املنا�شبة املجيدة. وقالت جملة  والتطور واليوم نحتفي بالذكرى الـ 
نه�شته  باين  بقيادة  بــداأ  الوطن  تاأ�شي�س هذا  اإن عهد  تقريرها  الوطن يف  درع 
والدنا املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان حيث حر�س 

رجل وحد الأمة وحتت رايته اجتمعنا معاهدين اهلل تعاىل اأن نكون جندا اأوفياء 
تاأ�شي�س احتاد جديد بتوحيد القوات  لأر�س الوفاء فيما �شاحب قيام الحتاد 
والإ�شرار  التحدي  فجر  الرجال  بعزمية  مايو  من  ال�شاد�س  يف  ليبداأ  امل�شلحة 

••  اأبوظبي-وام:

تعاظمت الأمــاين والأحــالم مع قيام دولة الحتاد لتبلغ عنان ال�شماء بطموح 
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�سرطة دبي حتذر من بع�س ال�سلوكيات الع�سوائية التي توؤدي حلوادث مميتةاملكتب الإعالمي حلكومة دبي يك�سف ت�سميم �سعاره اجلديد 
••  دبي-وام:

اجلديد  ب�شعاره  اخلــا�ــس  الت�شميم  عــن  دبــي  حلكومة  الإعــالمــي  املكتب  ك�شف   
املوؤ�ش�شية اجلديدة للمكتب مبا يتما�شى مع  اإطار مبادرة تطوير الهوية  وذلك يف 
ا�شرتاتيجيته يف العمل وتوجهاته نحو ا�شتك�شاف اآفاق جديدة لالنفتاح والتعاون 
الإيجابي البناء مع املجتمع الإعالمي يف اإطاريه املحلي والدويل. ويعك�س ال�شعار 
اجلديد بت�شميمه الع�شري احلديث ا�شرتاتيجية املكتب يف تو�شيع قاعدة التعاون 
الإعالم  بني  الإيجابي  التوا�شل  فر�س  اإذكــاء  يف  اأهدافه  وتفعيل  الإعالميني  مع 
اأرقى  اإىل  و�ــشــول  اأخـــرى  جهة  مــن  احلكومية  دبــي  وموؤ�ش�شات  ودوائـــر  جهة  مــن 
التعاون  و�شهولة بني طريف  بي�شر  املعلومات  تدفق  تاأكيد  بغية  التن�شيق  م�شتويات 
باليوحة مدير  �شامل  واأو�شح  به.  تعزيزه والرتقاء  واإيجاد م�شاقات جديدة تكفل 
اأن يكون معربا عن الهوية  اأنه روعي يف ت�شميم ال�شعار  اإدارة التطوير الإعالمي 

النفتاح  قيم  تاأكيد  فكرة  من  حتمله  ومــا  الإعــالمــي  للمكتب  اجلديدة  املوؤ�ش�شية 
وال�شفافية كعنا�شر اأ�شيلة يف منت التعاون القائم بني حكومة دبي والإعالم اأ�شوة 
بنهج الإمارة العام يف العمل والذي يحر�س على اتباع اأرقى املعايري العاملية ويعمل 
على تر�شيخ اأف�شل القيم املهنية مبا فيها قيمة ال�شفافية مع الأخذ يف العتبار الأثر 
وتقدمها«.  املجتمعات  رقي  مقومات  من  رئي�س  كمقوم  الإيجابي  للتوا�شل  البالغ 
اأن الألــوان امل�شتخدمة يف ت�شميم ال�شعار هي الألــوان الزرقاء  واأ�شار باليوحة اىل 
رمز  يف  الرقراقة  املياه  ب�شفاء  مبا�شرا  انطباعا  تعطي  والتي  الفاحتة  بدرجاتها 
لقيم ال�شفافية والو�شوح بينما يربز الت�شميم ترابط اجلوانب الأربعة لل�شعار يف 
ان�شيابية بالغة لتعك�س حر�س املكتب الإعالمي على تر�شيخ روابط التعاون و�شمان 
التدفق املعلوماتي والإخباري الي�شري وتاأكيد اأ�ش�س املرونة الكاملة يف الأداء و�شول 
اإىل حتقيق الأهداف امل�شرتكة يف خدمة املجتمع واإمداده باملعلومات والأخبار التي 

تعنيه وتتعلق بواقعه باأ�شلوب ر�شيق ميتاز بال�شرعة والدقة واملو�شوعية.

•• دبى-وام:

حـــذرت الــقــيــادة الــعــامــة ل�شرطة دبـــي اأفــــراد اجلــمــهــور مــن بع�س 
وما  باملميتة  و�شفتها  الــتــي  الع�شوائية  الرجتــالــيــة  ال�شلوكيات 
اأو اإ�شابة بليغة ويف مقدمتها قطع الإ�شارة  توؤديه من حالت وفاة 
الــ�ــشــفــراء بــعــد ظــهــور الإ�ـــشـــاءة املــتــقــطــعــة حــيــث تــبــاغــت ال�شائق 
ال�شباحة  اأحــوا�ــس  الأهــايل من  اإىل احلمراء كما حــذرت  بتحولها 
الرائد  وقـــال  لــالأطــفــال.  غــرق  حـــالت  عنها  ينجم  والــتــي  املنزلية 
خالد احلمادي رئي�س ق�شم املهمات ال�شعبة باإدارة الإنقاذ بالإدارة 
اأن بع�س ال�شلوكيات الرجتالية لأفراد اجلمهور  العامة للعمليات 
اأو يتجاهلونها  ينجم عنها حوادث مميتة رمبا يغفل عنها الأفــراد 
ويف  وممتلكاتهم  اأرواحــهــم  على  اجل�شيمة  خماطرها  يــدركــون  ول 

مقدمتها اإقدام العديد من ال�شائقني على قطع الإ�شارة ال�شفراء يف 
اللحظات الأخرية وخالل انتقالها اإىل احلمراء بالرغم من اأعطاء 
التحذير الأخري من خالل الإ�شاءة املتقطعة قبل النتقال اإل اإنهم 
يجازفون بالعبور ول �شيما بالتقاطعات املتعددة الأمر الذي ينجم 
واأو�شح  بليغة.  اإ�شابات  اأو تنجم عنها  عنه حــوادث مرورية مميتة 
اأن جمموع احلوادث الربية  رئي�س ق�شم املهمات ال�شعبة بالوكالة 
برية  حــوادث   10 املا�شي  العام  خــالل  الفرقة  معها  تعاملت  التي 
انتقلت اإليها الفرقة فيما �شاندت فرق الإنقاذ الربي بـ 55 حادثا. 
وتابع بالتحذير من بع�س ال�شلوكيات الأخرى واملتعلقة باحلوادث 
اأمــن بني  ال�شري ومنها عدم ترك م�شافة  الربية ول�شيما حــوادث 
املركبات وخا�شة يف ال�شوارع الرئي�شية كما حتدث الرائد احلمادي 

عن ظاهرة اأخرى تتعلق برتك الأطفال داخل املركبات.

مليارات و171 مليونا درهم كلفة تطوير التعليم حتى العام 2010  7

كلفة تعليم الطالب من الرو�سة للثانوي 113 األفا و354 درهما
حتديات ملوا�سلة م�سرية التطوير والرتبية ت�سع خططها للتغلب عليها  6

الوزارة تطلق 154 مبادرة و14 م�سروعا تطويريا حتى 2020
•• دبي- حم�شن را�شد

م�شت�شار  ـــــدري  ب فـــوزيـــة  كــ�ــشــفــت 
الدرا�شات  اإدارة  ومــديــر  تــربــوي 
والبحوث بوزارة الرتبية والتعليم، 
اأن كلفة تطوير التعليم بلغت  عن 
7 مليارات و171 مليونا و 318 
 ،2010 األـــــف درهـــــم، حــتــى عــــام 
من  الــرتبــيــة  وزارة  ن�شيب  وكـــان 
مــيــزانــيــة الــــدولــــة مـــا يـــقـــرب من 
عام  يف  كــانــت  بينما   ،  16.43%
1993، 2 مليار و 657 مليون و 
33 األف درهم، وحتدد لها 15% 

من ميزانية الدولة.
واأفـــــــــــادت اأنـــــــه عـــلـــى الــــرغــــم من 
يف  التعليم  ي�شهده  الذي  التطوير 
الإمارات ، اإل اأن هناك 6 حتديات 
مواجهة  يف  عـــــرة  حـــجـــر  تـــقـــف 
م�شرية التطوير، متمثلة يف الثورة 
العلمية والتقنية وكيفية توظيفها 
عملية  يف  الــ�ــشــحــيــحــة  بـــالـــطـــرق 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم، وتــفــعــيــل دور 
الكتاب  واإ�شكالية  واملــديــر،  املعلم 
تطويره،  وكيفية  كمنهج  املدر�شي 
الوطنية  الهوية  تعزيز  ومع�شلة 
واأ�شاليب  املــدار�ــس،  يف  اأبنائنا  بني 
التعليم،  مــن  والت�شرب  الــتــقــومي، 
خططا  و�شعت  قد  الـــوزارة  اأن  اإل 
تلك  كافة  على  للتغلب  م�شتقبلية 

التحديات.
نــــدوة نظمتها   جـــاء ذلـــك خـــالل 
برعاية  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
معايل وزير الرتبية حميد حممد 
ندوة  وا�ــشــتــ�ــشــافــتــهــا   ، الــقــطــامــي 

موؤخرا،  بــدبــي  والــعــلــوم  الــثــقــافــة 
حتـــت عـــنـــوان تــطــويــر الــتــعــلــيــم يف 
املتحدة”،  العربية  الإمـــارات  دولــة 
الرتبية  وزارة  قـــيـــادات  بــحــ�ــشــور 
والتعليم ، ومدراء مناطق تعليمية 
وعــدد مــن الــرتبــويــني والإداريــــني 
املركزية  الإدارات  مــن  واملــعــلــمــني 

واملناطق التعليمية.
 

خطط اإ�سرتاتيجية
 

اخلــــطــــط  اأن  بـــــــــــدري  وذكـــــــــــــرت 
�شهدت  لـــلـــوزارة  الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 
مبادرات  تبلغ  حيث  كبريا  تطورا 
 14 ت�شم  مــبــادرة   154 الــــوزارة 
 ،2020 حتى  تطويريا  م�شروعا 
مــنــهــا تـــطـــويـــر ريــــا�ــــس الأطــــفــــال 
وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم الأ�ـــشـــا�ـــشـــي، 
والـــتـــعـــلـــم الــــذكــــي، والخــــتــــبــــارات 
الفئات  ودمــج  والدولية،  الوطنية 

اخلا�شة وتطوير املرحلة الثانوية، 
وبنك  املــدار�ــس،  تطوير  وم�شاريع 
الأ�شئلة والإر�شاد املدر�شي وتطوير 
وم�شروع  اجلــديــد  املعلم  وتــاأهــيــل 
الأداء  واإدارة  الأنــ�ــشــطــة  تــطــويــر 
الوظيفي ملوظفي املجال التعليمي 
وتطوير القيادة املدر�شية وتطوير 

الوثائق وبناء الوثائق احلديثة.
وا�شتعر�شت مدير اإدارة الدرا�شات 
والبحوث بوزارة الرتبية ، التطور 
الرتبوي  املـــيـــدان  يــ�ــشــهــده  الــــذي 
يف  الـــكـــمـــي  الــــتــــطــــور  اإىل  لفــــتــــة 
والهيئة  والــطــلــبــة  املـــدار�ـــس  عـــدد 
بلغ  حــيــث  والإداريــــــــة،  التعليمية 

تراجع ملحوظ لتعليم الكبار
 

تراجعا  هــنــاك  اأن  بــــدري  واأكـــــدت 
مــلــحــوظــا يف تــعــلــيــم الـــكـــبـــار من 
حـــيـــث اأعــــــــداد الــــدار�ــــشــــني وعــــدد 
املراكز، واأعداد العاملني يف الهيئة 
التعليمية والإدارية، حيث تراجعت 
اأعداد الطلبة من 18 األفا و946 
 15 اإىل   1993 الــعــام  يف  دار�ــشــا 
933 دار�ـــشـــا ودار�ـــشـــة يف  األـــفـــا و 
تراجع  كـــذلـــك   ،2012 الــــعــــام 
والإدارية  التعليمية  الهيئة  اأعــداد 
اإىل   1993 العام  2955 يف  من 
العام  يف  واإداريــــــا  معلما   1530

718 مــدر�ــشــة يف  عـــدد املـــدار�ـــس 
 534 كانت  2012، بعدما  العام 
فيما   ،1993 الــعــام  يف  مــدر�ــشــة 
عدد  تراجعا طفيفا يف  هناك  كــان 
الطلبة، حيث بلغت اأعدادهم 264 
459 طــالــبــا وطــالــبــة يف  األـــفـــا و 
العام 2012، بينما كانوا يف العام 
1993، 270 األفا و560 طالبا 
وطالبة، و�شهدت الهيئة التعليمية 
والإداريـــــــة زيــــادة مــلــحــوظــة حيث 
األفا و930 معلما   28 العدد  بلغ 
بينما   ،2012 الــعــام  يف  واإداريــــــا 
 22 1993 نحو  الــعــام  كــانــوا يف 

األفا و514طالبا وطالبة .

2012، واكبه اأي�شا تراجع يف عدد 
العام  147 مركزا يف  املــراكــز من 
العام  يف  مــركــزا   76 اإىل   1993
التعليم  اأن  ــافــت  واأ�ــش   .2012
�شهد تطويرا خــالل من  اخلــا�ــس 
1993-2010 حيث زادت اأعداد 
 483 اإىل   321 مـــن  املــــدار�ــــس 
الطلبة من  اأعــداد  مدر�شة، وزادت 
وطالبة  طالبا  و544  األفا   173
عدد  وزاد  و405،  األفا   525 اإىل 
املعلمني من 9712 اإىل 32 األفا 
الفني  التعليم  اأمــا  معلما،  و397 
اأعـــداد الطلبة  زيــادة يف  فقد �شهد 
العام  5291 يف  اإىل   1088 من 

.2012
 

كلفة تعليم الطالب
 

يف  الطلبة  تعليم  كلفة  اأن  واأكـــدت 
ب�شكل  تــطــورت  املختلفة  املــراحــل 
تعليم  نــ�ــشــبــة  بــلــغــت  اإذ  مــلــحــوظ، 
الــطــالــب يف ريــا�ــس الأطــفــال 28 
طالب  فيما  درهــمــا،  و998  األــفــا 
و810  األــفــا   29 الأوىل  املــرحــلــة 
ـــة الـــثـــانـــيـــة 26  دراهــــــــم، واملـــرحـــل

بلغت  بينما  درهــمــا،  و668  األــفــا 
 27 الثانوية  املرحلة  طالب  كلفة 
اأن  درهما،م�شيفة   878 و  األــفــا 
امل�شاريع  من  عــددا  �شهدت  املناهج 
امل�شروع  منها   ، الــتــطــويــر  بــهــدف 
الأول للمناهج الوطنية، وامل�شروع 
ومرحلة  املناهج،  لتطوير  الثاين 
ومرحلة   202 الـــــــــوزارة  روؤيـــــــة 
تــطــويــر الــوثــائــق واإ�ـــشـــدار الكتب 
التطوير  طــــال  كـــذلـــك  املــــطــــورة، 
اأي�شا  الإداريــــــة  املــ�ــشــتــويــات  هيكل 
 5 الـــــوزارة  هيكل  تغيري  مت  حــيــث 
مرات حتى العام 2010، وتغيري 
العام  3 مرات حتى  املناطق  هيكل 
�شهدت  املدار�س فقد  اأمــا   ،2012
تغيريا ملرة واحــدة فقط ،حيث مت 
وظيفية  وكـــوادر  م�شميات  اإ�شافة 

جديدة.

خطط وحتديات
امل�شت�شار  بـــــــدري،  فــــوزيــــة  قـــالـــت 
الدرا�شات  اإدارة  ومــديــر  الــرتبــوي 
والــــــبــــــحــــــوث بــــــــــــــوزارة الــــرتبــــيــــة 
والتعليم، اأن الوزارة و�شعت خطط 
م�شتقبلية ملواجهة حتديات م�شرية 

الثورة  على  تتغلب  التطوير حيث 
العلمية والتقنية، من خالل دمج 
والتعلم  بالتعليم  الــتــكــنــولــوجــيــا 
تفعيل  لتحٍد  ويت�شدى  و  الــذكــي، 
دور املعلم واملدير، بتدريب املعلمني 
دور  وتفعيل  الرتبوية،  والقيادات 
وترخي�س  والعـــتـــمـــاد  الـــرقـــابـــة 
الــهــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة، ونــعــمــل على 
واإعـــادة  املنهج  مب�شتوى  الرتــقــاء 
الأ�شا�شي  الثانوي،  التعليم  هيكلة 
املدر�شي  الــكــتــاب  اإ�ــشــكــالــيــة  حلـــل 
املناهج،  اإثــراء  كمنهج، ونركز على 
واملنهاج  الــوثــيــقــة  قــيــم  واإدخـــــــال 
الكيفية  على  للتغلب  الــتــاريــخــي، 
ويتم  الوطنية،  الهوية  تعزيز  يف 
الوطني، وتطوير  التقييم  تطوير 
والدولية،  الــوطــنــيــة  اخـــتـــبـــارات 
وتطوير مقارنات حت�شيل الطلبة 
التقومي  اأ�ــشــالــيــب  ملــواجــهــة حتـــٍد 
، و�ــشــعــنــا جمــمــوعــة خــطــط منها 
تــطــويــر بـــرامـــج الإر�ــــشــــاد واإعـــــداد 
وظيفة  واعتماد  الخت�شا�شيني، 
املــــر�ــــشــــديــــن، وقـــــانـــــون اإلـــزامـــيـــة 
التعليم، وتطوير البيئة التعليمية 

ملواجهه الت�شرب من التعليم. 

زيادة باملدار�س من 534 يف 1993 اإىل 718 يف 2012

)املعرفة( توافق من اأجل م�سلحة الطالب وويل الأمر

)وي�ستمن�سرت دبي( ترتاجع عن قرار الإغالق وتوا�سل بال زيادة يف ر�سومها املدر�سية
•• دبي- حم�شن را�شد

رئي�س  دروي�س  اأحمد  حممد  اأكد 
النظم وال�شبط يف هيئة املعرفة 
والتنمية الب�شرية، موافقة الهيئة 
عــلــى قـــرار عـــدم اإغــــالق مدر�شة 
التابعة  اخلـــا�ـــشـــة  و�ــشــتــمــنــ�ــشــرت 
التعليمية  جــيــمــ�ــس  ملــجــمــوعــة 
مــع اإلـــتـــزام املــدر�ــشــة بــعــدم زيادة 
الدرا�شي  للعام  املدر�شية  الر�شوم 
كما   ، 2014م   -2013 املقبل 
اإدارة  اأكـــدت ليلى حمــبــي  مــديــر 
العالقات احلكومية يف جمموعة 
جيم�س على  اأن قرار الرتاجع عن 
اغالق وي�شتمني�شرت جاء مبادرة 
من اإدارة املجموعة للحفاظ على 
وطالبة  طالبا   5000 م�شتقبل 

وم�شاركة  املــدر�ــشــة،  يف  يــدر�ــشــون 
واأعباء  مل�شئوليات  منها  فــاعــلــة 

ال�شر حمدودة الدخل.
جمموعة  اأن  درويـــ�ـــس  واأ�ـــشـــاف   
باإغالق  قـــــراراً  اإتـــخـــذت  جيم�س 
مدر�شة و�شتمن�شرت يف وقت �شابق 
مــن الــعــام الــدرا�ــشــي اجلـــاري، ثم 
لترتاجع   لــلــهــئــيــة  طــلــبــا  قــدمــت 
عن قرارها ب�شاأن اغالق املدر�شة 
املدر�شية،  الر�شوم  زيادة  مع عدم 
الـــهـــيـــئـــة على  وتـــــاأتـــــي مـــوافـــقـــة 
املــجــمــوعــة حــر�ــشــا منها  طــلــب 
املدار�س  كــافــة  مــع  الــتــعــاون  على 
اخلــا�ــشــة يف دبــــي مبـــا يــ�ــشــب يف 
الأمور،  واأولياء  الطلبة  م�شلحة 
ومبا يتوافق مع اإطار عمل �شبط 
الــر�ــشــوم املــدر�ــشــيــة الــــذي يحدد 

�شروط ومعايري ح�شول املدار�س 
اأيــة زيادات  اخلا�شة يف دبــي على 

حمتملة يف الر�شوم املدر�شية.
مـــدر�ـــشـــة  اأن  درويــــــ�ــــــس  واأفـــــــــــاد 
و�شتمن�شرت اخلا�شة التي ت�شتقبل 

اأكر من  5000 طالباً وطالبة 
تــ�ــشــنــيــف مقبول  عــلــى  حــ�ــشــلــت 
الرقابة  جـــهـــاز  نــتــائــج  بــحــ�ــشــب 
املــدر�ــشــيــة يف دبـــي خـــالل الـــدورة 
املدر�شية،  الرقابة  من  اخلام�شة 
مـــوؤكـــدا عــلــى الـــتـــزام الــهــيــئــة مبا 
ورد يف الإطار من بنود تنظيمية 
لــ�ــشــبــط الـــر�ـــشـــوم املـــدر�ـــشـــيـــة يف 
املـــــدار�ـــــس اخلـــا�ـــشـــة بــــدبــــي، مبا 
يف ذلـــك مــعــايــري احلــ�ــشــول على 

ا�شتثناءات يف الر�شوم املدر�شية.
ومن جانبه اأكد ريت�شارد فورب�س، 
ملجموعة  الـــر�ـــشـــمـــي  املـــتـــحـــدث 
جـــيـــمـــ�ـــس ومــــــديــــــر الــــتــــوا�ــــشــــل 
اأي  اإعـــــادة  �شيتم  اأنــــه  الإعـــالمـــي 
تــ�ــشــجــيــل مت دفــعــهــا لأي  ر�ـــشـــوم 
مدر�شة تابعة جليم�س اإىل اأولياء 

ال�شتمرار  اأخــــتــــار  ملـــن  الأمـــــــور 
وي�شتمين�شرت،  مــــدر�ــــشــــة  مــــع 
املعرفة  هــيــئــة  مـــع  وبــالــتــنــ�ــشــيــق 
�شت�شتمر  الــبــ�ــشــريــة،  والــتــنــمــيــة 
 2013 الدرا�شي  للعام  الدرا�شة 
-2014 دون اأي تغيري بالر�شوم 

الدرا�شية.
واأ�ـــشـــاف اأن قـــرار الــرتاجــع جاء 
مـــن جمــمــوعــة جيم�س  ــا  حــر�ــش
ا�شتمرارية  عـــلـــى  الــتــعــلــيــمــيــة 
بالكفاءة  الـــدرا�ـــشـــي  الــتــحــ�ــشــيــل 
بجزيل  متقدما   لديها،  املعهودة 
اأهــايل مدر�شة  و  ال�شكر للطالب 
و  تــعــاونــهــم  عــلــى  وي�شتمين�شرت 
الأ�شهر  خالل  للمدر�شة  دعمهم 
املا�شية وعلى م�شاندتهم ملدر�شة 

وي�شتمين�شرت.

لال�ستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز التاآخي

بلدية مدينة اأبوظبي تبحث جمالت التعاون وتبادل اخلربات مع بلدية دبي 
زار وفد من بلدية مدينة ابوظبي 
ــــــي يف اإطـــــــــار اجلـــهـــود  بـــلـــديـــة دب
املـــ�ـــشـــرتكـــة لـــتـــوطـــيـــد الـــعـــالقـــات 
اخلربات  وتبادل  التعاون  وتعزيز 
بــني اجلــانــبــني وخــا�ــشــة يف جمال 
والعمل  الهند�شية  العــمــال  ادارة 
التاآخي  بتعزيز  ي�شهم  ما  البلدي 
بــني كــافــة بــلــديــات الــدولــة ملــا فيه 
امل�شلحة العامة وخدمة املجتمع. 

�ــشــم وفـــد بــلــديــة مــديــنــة ابوظبي 
ال�شراج  عــو�ــس  �ــشــالح  املــهــنــد�ــس 
تخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير 
املـــدن بــالإنــابــة واملــهــنــد�ــس عي�شى 
التنفيذي  املدير  املزروعي  مبارك 
لــقــطــاع الــبــنــيــة وعــــدد مــن مـــدراء 
القــــ�ــــشــــام  وروؤ�ــــــــشــــــــاء  الدارات 
الوفد  ا�شتقبل  فيما  وامل�شت�شارين، 
رفــيــع م�شاعد  عــبــد اهلل  املــهــنــد�ــس 
الهند�شة  لــقــطــاع  الـــعـــام  املـــديـــر 
بح�شور  دبــي  ببلدية  والتخطيط 

احلـــر�ـــس عــلــى تــعــمــيــق الـــروابـــط 
الأخوية مع كافة بلديات الدولة.

مبارك  عــيــ�ــشــى  املـــهـــنـــد�ـــس  واكــــــد 
بــلــديــة مدينة  املــــزروعــــي حــر�ــس 
ابوظبي على توطيد العالقات مع 
كافة الدوائر واملوؤ�ش�شات اخلدمية 
اكت�شاب  يف  وا�شتثمارها  الدولة  يف 
وتطبيق  الطـــــــــالع  مـــــن  املـــــزيـــــد 
التجارب الناجحة وال�شتفادة من 
لتحقيق  البع�س  بع�شنا  خـــربات 
باخلدمات  والرتـــــقـــــاء  الــتــكــامــل 
يواكب  املعي�شة مبا  م�شتوى  ورفــع 

احدث النظم العاملية.
مت خالل الزيارة اإطالع وفد بلدية 
مــديــنــة ابــوظــبــي بــ�ــشــكــل عــــام عن 
التخطيط  ادارات  ومــهــام  اأعــمــال 
واملــ�ــشــاريــع الــعــامــة واحلـــدائـــق يف 
والتي  مهامها  وو�شف  دبي  بلدية 
، اإىل  املـــمـــار�ـــشـــات  اأفــ�ــشــل  تــ�ــشــمــل 
جــانــب تــو�ــشــيــح ممــار�ــشــات بلدية 

واإدارة  الــ�ــشــراكــة  جمــــال  يف  دبــــي 
العمليات والنظام امل�شتخدم.

املـــهـــنـــد�ـــس جنـــيـــب حممد  وقـــــــدم 
�شالح رئي�س ق�شم البحوث عر�شا 
عن مهام ادارة التخطيط ومهامها 
الرئي�شية  والعمليات  واخلــدمــات 
والــفــرعــيــة الــتــي تــقــدمــهــا ، مثل 
تخ�شي�س الرا�شي وطلبات ا�شدار 
والتجارية  الــ�ــشــكــنــيــة  اخلـــرائـــط 
الدرا�شات  واعــــــداد  والــ�ــشــنــاعــيــة 
ودرا�شات  التف�شيلية  التخطيطية 
ومراجعة  الـــعـــمـــراين  الــتــ�ــشــمــيــم 
العمرانية  املـــ�ـــشـــاريـــع  واعــــتــــمــــاد 
الـــكـــربى وتــعــويــ�ــشــات الرا�ـــشـــي 
املوؤقتة  ال�شغال  ت�شاريح  وا�شدار 

والت�شاريح التخطيطية.
املخطط  جنيب  املهند�س  وتــنــاول 
الهيكلي لإمارة دبي منذ منت�شف 
 ، وحتى2013  الع�شرين  الــقــرن 
م�شتعر�شا اهم امل�شاريع العمرانية 

احل�شرية  واخلـــطـــة  املـــديـــنـــة  يف 
لإمارة دبي حتى 2020 .  

وقدم املهند�س حممد ح�شن العلي 
عر�شا  الــعــرادي  حنان  واملهند�شة 
عن مهام واجنــازات ادارة امل�شاريع 
العامة ومعايري امل�شاحات ال�شعبية 
عنا�شرها  واهم  العامة  واحلدائق 
ــــثــــمــــاريــــة والــــرتفــــيــــهــــيــــة  ــــت ال�ــــش
والرتويحية والريا�شية وال�شحية 

واخلدمية . 
وتناول عنا�شر امل�شاحات ال�شعبية 

الـــتـــي يـــتـــم حتـــديـــدهـــا بـــنـــاء على 
املنطقة  �شكان  واحتياجات  طلبات 
املعنية كما تناول اجنــازات الدارة 

من 2009 حتى 2013 .
املهند�س احمد حممد  وا�شتعر�س 
احلدائق  ادارة  مدير  الكرمي  عبد 
والزراعة والهيكل التنظيمي لإدارة 
و  الرتفيهية  املــرافــق  و  احلــدائــق 
احلدائق  ت�شغيل  و  �شيانة  الــيــات 
عقود  وادارة  الرتفيهية  املرافق  و 
نقل  واآلـــيـــات  وتنظيمات  الــ�ــشــيــان 

التحتية  والبنية  احلدائق  اأ�شول 
الـــبـــلـــديـــة و  املــــطــــوريــــن اىل  مــــن 
م�شاريع  يف  ال�شتدامة  تطبيقات 
احلدائق و البنية التحتية و كيفية 

اعتمادها
التخ�شري  مــ�ــشــاحــات  تـــنـــاول  كــمــا 
دبي  مدينة  يف  القائمة  والب�شتنة 
هذه  تـــطـــويـــر  يف  الـــبـــلـــديـــة  ودور 
املــ�ــشــاحــات ، و مــ�ــشــاحــات واعــــداد 
احلـــــدائـــــق الــــعــــامــــة واملـــتـــنـــزهـــات 

واملحميات والية ادارة امل�شاتل.

عدد من امل�شوؤولني يف البلدية.
املهند�س  رحب  الزيارة  م�شتهل  يف 
عبد اهلل رفيع بوفد بلدية مدينة 
مـــ�ـــشـــيـــدا مبـــثـــل هذه   ، ابـــوظـــبـــي 
الزيارات ودورها يف تعزيز وتنمية 
عــالقــات الــتــعــاون بــني الأ�ــشــقــاء يف 
بــلــديــات الـــدولـــة ، مـــوؤكـــدا حر�س 
بلدية دبي على مد ج�شور التعاون 

مع  واملعلومات  اخلـــربات  تــبــادل  و 
بلدية مدينة ابوظبي .

مــن جــانــبــه قـــال املــهــنــد�ــس �شالح 
اأهــم ثمرات  اأن من  ال�شراج  عو�س 
والزيارات  الأخوية  اللقاءات  هذه 
الطــــــــــالع على  هـــــي  املــــيــــدانــــيــــة 
التن�شيق  جــ�ــشــور  ومـــد  الــتــجــارب 
وتــدعــيــم الــعــمــل املــ�ــشــرتك ، واكد 

وزارة الرتبية

تكلفة الطالب 113 األفا من الرو�سة للثانوي

دكتورة فوزية بدري

األفا و 459 طالبا وطالبة يدر�سون يف املدار�س احلكومية  264

حممد دروي�ش

م�سوؤولو برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان يتفقدون م�سروع ال�سيوح ال�سكني
�شمن امل�شروع درا�شة العديد من الأنظمة واملواد البيئية 
التي تعتمد على م�شدر الطاقة املتجددة واإعادة التدوير 
اختيار  ثم  ومن  الطاقة  م�شروفات  وتقليل  والإ�شتخدام 
املالئم منها للم�شروع لتنفيذه على الوحدات ال�شكنية يف 
املجمع ف�شال عن تطبيق اأنظمة خا�شة لتقليل ا�شتهالك 
الطاقة ومنها ا�شتخدام �شخانات تعمل بالطاقة ال�شم�شية 
الك�شب  تقليل  اأنظمة  وا�شتخدام  الفلوري�شنت  واإ�ــشــاءة  
املزدوج  والزجاج  والعوازل  احلــراري  كالطابوق  احلــراري 
العازل والعازل احلراري لالأملنيوم اإىل جانب ذلك اأنظمة 
�شمامات  ا�شتخدام  طــريــق  عــن  املــيــاه  ا�شتهالك  لتقليل 
لتقليل تدفق املياه وجتميع مياه التكييف املتكثفة لإعادة 
ا�شتخدامها وكافة املواد ال�شديقة للبيئة حيث مت التن�شيق 
بني جميع هذه الأنظمة لتقليل الب�شمة الكربونية وتقليل 
ا�شتهالك الطاقة . وذكر املهند�س عبداهلل خمي�س اخلدمي 
املــواد املدنية  انه مت كذلك يف هذا امل�شروع اعتماد معظم 
الربنامج  مهند�شو  قــام  حيث  والكهربائية  وامليكانيكية 
اآلية التنفيذ ب�شكل دوري ومراقبة مواقع  بالطالع على 
العمل ومتابعة امل�شروع عن طريق الور�س املوقعية. �شارك 
حرم  اآل  حممود  الدكتور  املهند�س  التفقدية  اجلولة  يف 
امل�شاريع واملهند�س با�شم حممد النمر  اإدارة تنفيذ  مدير 
مهند�شي  مــن  وعـــدد  الهند�شية  اخلــدمــات  اإدارة  مــديــر 

وموظفي الربنامج وال�شركات املنفذة. 

••  دبي-وام:

لربنامج  العام  املــديــرة  الفندي  جميلة  املهند�شة  قامت   
ال�شيخ زايد لالإ�شكان بالإنابة اأم�س بزيارة تفقدية مل�شروع 
حممد  يرافقها  ال�شارقة  باإمارة  ال�شكني  ال�شيوح  جممع 
ادارة  جمل�س  رئي�س  مكتب  م�شت�شار  جا�شم  عبدالعزيز 
الربنامج لالإطالع على اآخر امل�شتجدات والتطورات التي 
واأعمال  املنفذة  ال�شكنية  والــوحــدات  امل�شروع  على  طــراأت 
الت�شاميم  تــ�ــشــم جمــمــوعــة خمــتــلــفــة مـــن  الــتــي  الــبــنــاء 
والتق�شيمات الداخلية للوحدات. واأ�شار املهند�س عبداهلل 
الهند�شية  لــلــ�ــشــوؤون  التنفيذي  املــديــر  اخلـــدمي  خمي�س 
والإ�شكان يف برنامج ال�شيخ زايد لال�شكان اإىل ان امل�شروع 
قدرها  اإجمالية  بتكلفة  تنفيذها  م�شاكن مت   409 ي�شم 
نحو 301 مليون و 235 األف درهم ..مو�شحا ان امل�شاحة 
األفا و 968  الإجمالية ملوقع امل�شروع تبلغ حوايل 736 
جممع  اإن�شاء  اإىل  يهدف  امل�شروع  ان  وقــال  مربعا.  مــرتا 
احتياجات  تلبي  �شكنية  للبيئة ذي وحــدات  �شكني �شديق 
املواطنني وت�شجعهم على اتباع منط حياة اأكر ا�شتدامة 
ال�شكنية متطلبات  الوحدات  ت�شتويف  اأن  حيث مت مراعاة 
املعايري  وو�شع  البيئية  وال�ــشــرتاطــات  اخل�شراء  املباين 
املعايري  اإىل  ا�ــشــتــنــادا  لــلــمــ�ــشــروع  والت�شميمية  البيئية 
انه مت  واأ�شاف   . ال�شتدامة  لتطبيقات  واملحلية  الدولية 
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•• عجمان ـ حممد بدير 

بــنــت عبداهلل  الــ�ــشــيــخــة عــــزة  اأكــــــدت 
حميد  موؤ�ش�شة  عــام  مــديــر  النعيمي 
بـــن را�ـــشـــد الــنــعــيــمــي اخلـــرييـــة على 
وذلك  بعجمان  اخلــري  ملتقى  جنــاح 
العديد  وتــوافــد  م�شاركة  خــالل  مــن 
من ال�شر وطلبة املدار�س واجلامعات 
املــلــتــقــى قــــدم عــــدد من  خــا�ــشــة وان 
واملحا�شرات  والــفــعــالــيــات  الـــربامـــج 
امللتقى  ينظم  ان  متمنية  املختلفة، 
بـــني اجلهات  مـــا  بـــالـــتـــعـــاون  �ــشــنــويــا 
اخلريية ملا يربزه من نتائج وايجابيات 

تعود على الفرد واملجتمع.
على  النعيمي،  عــزة  ال�شيخة  و�شددت 
املوؤ�ش�شات  بـــني  الـــ�ـــشـــراكـــات  اهــمــيــة 
اخلريية وكذلك اجلهات احلكومية ، 
النعيمي  حميد  موؤ�ش�شة  ان  مو�شحة 
مذكرات  توقيع  اىل  عمدت  اخلريية 
اخلريية  اجلهات  مع  و�شراكة  تفاهم 
وعلى راأ�شها موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
لــــالأعــــمــــال اخلــــرييــــة والإنـــ�ـــشـــانـــيـــة 
وجــمــعــيــة بــيــت اخلـــري وجلــنــة ال�شر 
املتعففة وغريها من اجلهات اخلريية 
ومنها  احلكومية  للجهات  بالإ�شافة 
بلدية عجمان والهيئة العامة لل�شئون 
ال�ــشــالمــيــة والأوقــــــاف وغــريهــا من 
، كــمــا ان خريية  الـــدوائـــر والــهــيــئــات 
النعيمي ب�شدد توقيع اتفاقية تعاون 
واملاء  للكهرباء  الحتادية  الهيئة  مع 

املعوزة  ال�ــشــر  ا�شتفادة  على  للعمل   ،
مـــن خـــدمـــات الــهــيــئــة، مــو�ــشــحــة ان 
ايجابي كبري  اثر  لها  ال�شراكات  هذه 
توطيد  بجانب  والأ�ــشــرة  الــفــرد  على 
الـــعـــالقـــات النــ�ــشــانــيــة بـــني خمتلف 

القطاعات.

تبني وا�شتحداث م�شاريع جديدة
عــام موؤ�ش�شة حميد  اأكــدت مدير  كما 
بن را�شد النعيمي اخلريية، على تبني 
للم�شروعات  املــوؤ�ــشــ�ــشــة  وا�ــشــتــحــداث 
بجانب  واملجتمع  الــفــرد  تــخــدم  الــتــي 
املــ�ــشــاريــع املــو�ــشــمــيــة والــدائــمــة التي 
اأهم  من  وكــان  املوؤ�ش�شة،  عليها  تعمل 
هذه امل�شاريع م�شروع الربكة اخلريي 
والـــــــذي تــ�ــشــمــن احـــتـــفـــالـــيـــة لـــــزواج 
املــواطــنــني يف مظهر  جمــمــوعــة مـــن 
كـــذلـــك عملت  اإنـــ�ـــشـــاين وحـــ�ـــشـــاري، 

العمرة  رحــالت  تنفيذ  على  املوؤ�ش�شة 
امليدانية  الـــرحـــالت  بــجــانــب  لــالأ�ــشــر 
للطالب والطالبات مبختلف املراحل 
لي�س  املوؤ�ش�شة  ان  مــوؤكــدة  التعليمية 
لـــديـــهـــا مــــانــــع مــــن تــنــفــيــذ الفــــكــــار 

اجلديدة التي تخدم املجتمع.
البحث  ب�شدد  املوؤ�ش�شة  اأن  واأو�شحت 
تاك�شي  مــ�ــشــروع  لتنفيذ  والـــدرا�ـــشـــة 
و�شمان  بالن�شاء  واخلــا�ــس  الــعــائــلــة 
اخلـــ�ـــشـــو�ـــشـــيـــة لـــهـــم بـــالـــتـــعـــاون مع 
مت  كما  عجمان،  موا�شالت  موؤ�ش�شة 
تقدمي مقرتح خالل اجتماع جمل�س 
امناء املوؤ�ش�شة ال�شابق لعمل جمال�س 
بالتن�شيق  بالن�شاء  خا�شة  رم�شانية 
مع اللجنة املنظمة لفعاليات رم�شان 
لل�شئون  الــعــامــة  والــهــيــئــة  عــجــمــان 

ال�شالمية والوقاف.
ال�شيخة  اأ�ـــشـــارت  اأخـــــرى  ومـــن جــهــة 
ب�شدد  املــوؤ�ــشــ�ــشــة  اأن  الــنــعــيــمــي  عــــزة 
خا�شة  مــ�ــشــاريــع  حلــزمــة  التح�شري 
عنها  �شيعلن  الــكــرمي  رم�شان  ب�شهر 
املقبلة خالل موؤمتر  خالل ال�شابيع 
�شحفي، واأكدت اأن املوؤ�ش�شة ل تتواين 
مناطق  بكافة  م�شاريعها  تنفيذ  عــن 
ومزيرع  م�شفوت  فيها  مبــا  عجمان 
والعمل على توفري احتياجات ال�شر 
املــ�ــشــتــحــقــة بــاملــنــطــقــتــني، كــمــا ثمنت 
لتنفيذ  للمتطوعني  الكبرية  اجلهود 
امليداين  واإ�شرافهم  املوؤ�ش�شة  م�شاريع 

على امل�شاريع الرم�شانية. 

•• العني-وام:

العني  بلدية  مع  بالتعاون  الأحمر  الهالل  هيئة  نظمت   
والتعريفية  التوعوية  والفعاليات  الأن�شطة  مــن  عــددا 
الهالل.  يعمل حتت مظلة  الذي  النعمة  مب�شروع حفظ 
وقـــال الــ�ــشــيــد �ــشــلــطــان حمــمــد بــن حــجــر الــ�ــشــحــي مدير 
بلدية  مبــ�ــشــرح  األــقــاهــا  كلمة  يف  النعمة  حــفــظ  مــ�ــشــروع 
العني..اإن هذه الفعاليات تنعقد حتت �شعار دوام النعمة 
بحفظها كما اأن م�شروع حفظ النعمة يهدف اإىل حتقيق 
والتوا�شل  املجتمع  اأفــراد  بني  الجتماعي  التكافل  مبداأ 
مع كافة �شرائحه مبدينة العني للتعريف بن�شاط اأق�شام 
والدواء  والك�شاء  الغذاء  نعمة  حفظ  خالل  من  امل�شروع 
والأثاث و�شقيا املاء لت�شل هذه النعم التي يقوم امل�شروع 
من  امل�شتهدفة  للفئات  و�شحية  جيدة  ب�شورة  بحفظها 
الهالل  ي�شعى  الــذيــن  واملــتــعــفــفــني  واملــعــوزيــن  الــفــقــراء 
ي�شلهم  اأن  النعمة  حفظ  مــ�ــشــروع  خــالل  ومــن  الأحــمــر 
وتوطيد  التوا�شل  مبداأ  لتحقيق  الإن�شانية  مب�شاعداته 

ج�شور الرتاحم بني كافة اأفراد املجتمع . كما قدم ال�شيخ 
و�ــشــيــم يــو�ــشــف مــن قــنــاة نـــور دبـــي حمــا�ــشــرة ديــنــيــة عن 
حفظ النعم التي وهبها املوىل جل وعال لعباده واأمرهم 
ل  حتى  بها  اأكرمهم  التي  العديدة  النعم  ب�شكروحفظ 
ت�شلب منهم كما �شلبت من اأقوام �شابقني وردت ق�ش�شهم 
�شامل  ال�شيد  املحا�شرة  هــذه  و�شهد  الــكــرمي  الــقــراآن  يف 
و  العني  يف  الأحمر  الهالل  فــرع  مدير  العامري  الري�س 
جمهور غفري من �شكان مدينة العني اإ�شافة للمنت�شبني 
ختام  ويف  الفرع.  ومتطوعي  العني  فرع  الأحمر  للهالل 
املحا�شرة كرم الهالل الأحمر ال�شيخ و �شيم يو�شف وبلدية 
العني على تعاونهم وم�شاركتهم يف هذه الفعالية. وخالل 
اليوم الثاين لفعاليات م�شروع حفظ النعمة يف العني قدم 
موظفو امل�شروع م�شرحية عن حفظ النعم و ور�شة عمل 
لالأطفال عن كيفية تقدمي امل�شاعدة لالآخرين يف العني 
مول حيث لقت قبول من زوار املول اإ�شافة اإىل اأن�شطة 
وحما�شرات توعوية وم�شابقات ترفيهية وجوائز رمزية 

خمتلفة للح�شور مبختلف فئاتهم العمرية .

•• عجمان ـ الفجر 

والتخطيط  الــبــلــديــة  دائـــــرة  تــعــتــزم 
بعجمان اإ�شدار كتيب خا�س ب�شركات 
العاملني  وال�ــشــتــ�ــشــاريــني  املـــقـــاولت 
يف عــجــمــان، والــــذي �ــشــتــوزعــه عليهم 
مراجعته  بعد  املقبلة  الــفــرتة  خــالل 
يو�شح  دليل  مبثابة  ليكون  وتدقيقه 
ا�شرتاطات ال�شالمة املهنية يف ت�شييد 
الأمن  ا�شرتاطات  ويت�شمن   ، املباين 
لإ�شرتاتيجياتها  ترجمة  وال�شالمة، 
يف تطبيق ال�شالمة املهنية كجزء من 
اأهمية  على  التاأكيد  يف  الدائرة  خطة 
اللتزام با�شرتاطات ال�شالمة والأمن 
بــاملــبــاين احلــديــثــة مــع الــتــاأكــيــد على 
اأهمية توفري التوعية الالزمة ون�شر 
العاملني يف قطاع  كــافــة  بــني  الــوعــي 
�شركات  مــن  عليه  والــقــائــمــني  الــبــنــاء 

ا�شت�شارية وغريها.
خليفة  املـــهـــنـــد�ـــس  اأكــــــــد  ذلــــــك  اإىل 
بدائرة  املباين  اإدارة  مدير  الفال�شي 

الــبــلــديــة والــتــخــطــيــط بــعــجــمــان باأن 
لفتة  عمرانية  حركة  ت�شهد  الإمـــارة 
وتنفرد بت�شاميم البناء فيها ،وكذلك 
امل�شروعات  تــنــفــيــذ  وطــــرق  اأ�ــشــالــيــب 
الـــ�ـــشـــكـــنـــيـــة واملـــــعـــــمـــــاريـــــة الأخـــــــــرى 
املــ�ــشــتــخــدمــة لأغــــرا�ــــس خمــتــلــفــة ما 
باأنظمة  الــتــقــيــيــد  �ـــشـــرورة  يــتــطــلــب 
املــهــنــيــة وتوفري  الــ�ــشــالمــة  و�ـــشـــروط 
و�شعتها  التي  املطلوبة  الآمـــان  �شبل 
املتعلقة  ا�شرتاطاتها  �شمن  الــدائــرة 
اأخذ  باأهمية  مــنــوهــاً  املــبــاين  بت�شييد 
جميع الحتياطات املطلوبة والالزمة 
لـــتـــاأمـــني �ــشــالمــة الـــعـــمـــال والأفـــــــراد 
واملـــمـــتـــلـــكـــات واخلـــــدمـــــات واملــــرافــــق 
على  العمل  يجب  اأنــه  منوهاً  العامة، 

جتنب وقوع احلوادث اأثناء العمل.
مفهوم  اأن  اإىل  الـــفـــال�ـــشـــي  واأ�ـــــشـــــار 
الـــ�ـــشـــالمـــة املـــهـــنـــيـــة يــقــ�ــشــي بـــاأخـــذ 
الإجــراءات الوقائية، وتاليف الأ�شباب 
التي توؤدي اإىل وقوع احلوادث ل قدر 
اهلل ، وما يرتتب عليها من خ�شائر يف 

بــاأنــه لذلك  والأمــــوال، لفــتــاً  الأرواح 
يجب على ال�شركات التعرف والطالع 
مــن م�شتجدات حول  يــطــراأ  مــا  عــلــى 
فيه  مبا   ، املهنية  ال�شالمة  متطلبات 
يطراأ  الــذي  امل�شتمر  للتطور  مواكبة 
امل�شاريع  تنفيذ  وطــــرق  اأ�ــشــالــيــب  يف 
والطالع  املن�شاآت،  بت�شييد  اخلا�شة 
جذري  ب�شكل  معها  والتفاعل  عليها 
،موؤكداً  منها  امل�شتفيدين  يخدم  مبا 
بــــاأن الـــدائـــرة تـــويل اهــتــمــامــاً كبرياً 

ل�شرتاطات الأمن وال�شالمة، وتوؤكد 
مواقع  خمتلف  يف  تــوافــرهــا  �ــشــرورة 
التابعة  واملــنــاطــق  الإمـــــارة  الــعــمــل يف 

لها.
الفال�شي  خــلــيــفــة  املـــهـــنـــد�ـــس  وبـــــني 
البلدية  دائــرة  يف  املباين  اإدارة  مدير 
الدائرة  بـــاأن  بــعــجــمــان،  والــتــخــطــيــط 
تفر�س خمالفات على غري امللتزمني 
املــبــاين احلديثة  الــبــنــاء يف  بــ�ــشــروط 
الإن�شاء وتوؤكد اأهمية توفري ال�شالمة 
اأنــــــه يف  اإىل  والأمــــــــن فــيــهــا مـــ�ـــشـــرياً 
املقاولت  �ــشــركــات  الـــتـــزام  حـــال عـــدم 
بـــا�ـــشـــرتاطـــات الأمــــــن والــ�ــشــالمــة يف 
الــــدائــــرة توقع  الـــبـــنـــاء،فـــاإن  مـــواقـــع 
من  قيمتها  تــــرتاوح  عليهم  غــرامــة 

5000 اإيل 20000درهم.
واأكـــــد حــر�ــس الــــدائــــرة عــلــى توجيه 
الــ�ــشــركــات واأ�ــشــحــاب املــ�ــشــاريــع حيث 
باإنذارهم قبل خمالفتهم ولكن  تقوم 
م�شاعفة  تتم  التزامهم  عدم  حال  يف 
تــكــرارهــا، وحت�شبا  الــغــرامــة يف حـــال 

العام  امل�شلحة  عــلــى  الــ�ــشــرر  لــوقــوع 
بعد ذلك يتم اإحالة حم�شر املخالفة 
تراه  مــا  لتــخــاذ  املخالفات  جلنة  اإىل 

منا�شباً.
ب�شروط  اللــتــزام  اأن  الفال�شي  واأكـــد 
اإجناز  يف  �شي�شهم  ال�شالمة  واأنــظــمــة 
دون  مــن  املــطــلــوب  بال�شكل  الأعـــمـــال 
خ�شائر  اأو  لـــالأفـــراد  اإ�ـــشـــابـــات  وقــــوع 
مادية اأو اإتالف للخدمات اأو املمتلكات 
الــعــامــة، ومــ�ــشــادر الروة  املــرافــق  اأو 
اأنظمة  اإدارة  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــش الــعــامــة. 
الأمن وال�شالمة املهنية تعد من اأهم 
تت�شمنها  اأن  يجب  التي  امل�شوؤوليات 
اأو  مــوؤ�ــشــ�ــشــة  لأي  اإ�ــشــرتاتــيــجــيــة  اأي 
من�شاأة، �شواء كانت �شناعية اأو زراعية 
خدماتي  اأو  بــيــئــيــة  اأو  تــعــلــيــمــيــة  اأو 
باأ�شكالها املتنوعة وهذا ما توؤكد عليه 
الدائرة بتوجيه من �شمو ال�شيخ را�شد 
الدائرة  رئــيــ�ــس  النعيمي  حــمــيــد  بــن 
،ومتابعة �شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد 

املدير العام بالدائرة.

•• القد�س-وام:

 قــدمــت هــيــئــة الأعـــمـــال اخلريية 
طبية  مـــ�ـــشـــاعـــدات  الإمـــــاراتـــــيـــــة 
ملــ�ــشــتــ�ــشــفــى املــقــا�ــشــد اخلـــرييـــة يف 
تطوير  الــقــد�ــس..بــهــدف  مــديــنــة 
على  ومـــ�ـــشـــاعـــدتـــه  املـــ�ـــشـــتـــ�ـــشـــفـــى 
متقدمة  عالجية  خدمات  تقدمي 

للفل�شطينيني . 
مدير  را�شد  ابراهيم  ال�شيد  وقــال 
مكتب هيئة العــمــال اخلــرييــة يف 
ت�شخر  الهيئة  اإن  الغربية  ال�شفة 
جزءا كبريا من م�شاعداتها ملدينة 
على  اأهلها  تثبيت  بهدف  القد�س 
اأر�شهم ودعم املدينة املقد�شة بكل 
مقومات احلياة. وذكر اأن م�شاعدة 
يف  متثلت  اخلريية  العمال  هيئة 
تقدمي جهاز طبي متطور ل�شالح 
حيث  اخلريية  املقا�شد  م�شت�شفى 
القد�س  يف  لــــه  مــثــيــل  يـــوجـــد  ل 
وهـــــو مــــن الهـــمـــيـــة مبـــكـــان لكي 
الذي  املقا�شد  م�شت�شفى  يف  يكون 
اهايل  لي�س  خدماته  من  ي�شتفيد 
ال�شفة  اهــايل  بل  فح�شب  القد�س 
وي�شتقبل  غـــزة  وقـــطـــاع  الــغــربــيــة 
 . �ـــشـــنـــويـــا  احلــــــــالت  مــــن  اللف 
مفخرة  هـــو  امل�شت�شفى  اإن  وقــــال 
ومن  بــامــتــيــاز  طــبــيــة  فل�شطينية 

الواجب دعمه ودعم كل املوؤ�ش�شات 
والقطاعات  والتعليمية  ال�شحية 
الركائز  بــاعــتــبــارهــا  الجــتــمــاعــيــة 
القد�س  بــقــاء  تاكيد  يف  ال�شا�شية 
مـــن جهته   . وا�ـــشـــالمـــيـــة  عــربــيــة 
مدير  دويــك  اأ�شعد  الدكتور  ثمن 
املقا�شد  م�شت�شفى  يف  الـــدم  بــنــك 
العمال  هيئة  م�شاعدة  اخلــرييــة 
للم�شت�شفى.. الماراتية  اخلريية 

م�شريا اىل اأن اجلهاز الذي تربعت 
الأعــمــال اخلــرييــة يقوم  بــه هيئة 

ا�شتخراج  اأهمها  وظــائــف  بثماين 
اأو البالزما واإعادتها  �شفائج الدم 
اأخـــرى للمري�س وهــو بذلك  مــرة 
املر�شى  من  الع�شرات  حياة  ينقذ 
عرفات  قـــدم  كــمــا   . الفل�شطينني 
املقا�شد  جمعية  رئــيــ�ــس  الــهــدمــي 
اخلريية ال�شكر اىل هيئة العمال 
املمتدة  الماراتية  واليد  اخلريية 
الفل�شطيني  ال�شعب  ل�شالح  دائما 
وملوؤ�ش�شاتها  القد�س خا�شة  ولأهل 
كان  والــتــي  والتعليمية  ال�شحية 

 . بقائها  تعزيز  يف  الثــر  بالغ  لها 
وقـــد اعــــرب مــر�ــشــى عـــديـــدون يف 
و�شكرهم  امتنانهم  عن  امل�شت�شفى 
ولدولة  اخلــرييــة  العــمــال  لهيئة 
المــارات على هذا التربع ال�شخي 
الــــذي انــقــذ حــيــاة الــكــثــرييــن من 
املــر�ــشــى. وقــــال اأحــــد املــر�ــشــى اإن 
اجلهاز املتطور احدث نقلة نوعية 
وتقوية  الــــدم  تنقية  يف  و�ــشــريــعــة 
موؤ�ش�شات  ان  يذكر   . لديه  املناعة 
تقدم  امــاراتــيــة  ان�شانية  وهــيــئــات 

الدعم امل�شتمر لل�شعب الفل�شطيني 
والتعليمية  ال�شحية  وقــطــاعــاتــه 

خا�شة يف القد�س.
الحمر  الــــهــــالل  هــيــئــة  وتـــهـــتـــم   
بالدعم الن�شاين للمدينة املقد�شة 
و�شيانات  حتديثات  ادخــلــت  حيث 
الق�شى  لــلــمــ�ــشــجــد  مـــ�ـــشـــتـــمـــرة 
كــمــا تدير  و�ـــشـــاحـــاتـــه ومـــرافـــقـــه 
يف  �شلطان  خا�شكي  تكية  الــهــالل 
الق�شى التي تقدم وجبات غذائية 
يومية لهل الق�شى ي�شل عددهم 
�شخ�س   300 مـــــن  اكـــــــر  اىل 
ويرتفع العدد يف �شهر رم�شان من 
كل عــام اىل اكــر من ال�شعفني . 
زايد  بــن  خليفة  موؤ�ش�شة  وتــقــدم 
الن�شانية  لـــالعـــمـــال  نــهــيــان  ال 
لتجار  م�شتمرا  دعما  جانبها  من 
البقاء  عــلــى  ملــ�ــشــاعــدتــهــم  الــقــد�ــس 
التي  القت�شادية  �شائقتهم  وفك 
يـــعـــانـــون مــنــهــا بــ�ــشــبــب اجــــــراءات 
احل�شار والغالق التي يتعر�شون 
لها با�شتمرار. وكانت موؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  نــهــيــان  اآل  �ــشــلــطــان  بـــن 
اخلــــرييــــة والنـــ�ـــشـــانـــيـــة..دعـــمـــت 
اأي�شا  اخلريية  املقا�شد  م�شت�شفى 
مب�شاعدات قدرت قيمتها مبليوين 
اإ�شعاف  ــيــارة  �ــش يف  متــثــلــت  دولر 

ومعدات واأجهزة طبية حديثة .

بلدية عجمان ت�ستعد لإ�سدار كتيب خا�س باملكاتب ال�ست�سارية واملقاولت 
كدليل ل�سرتاطات ال�سالمة املهنية يف ت�سييد املباين

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم م�ساعدات مل�ست�سفى املقا�سد اخلريية بالقد�س خريية النعيمي توؤكد على جناح ملتقى اخلري بعجمان

عزة النعيمي : املوؤ�س�سة تتبنى م�ساريع جديدة خلدمة الفرد واملجتمع

الهالل الأحمر ينظم فعاليات تعريفية 
مل�سروع حفظ النعمة  

 United Arab Emirates

Financial Statements as on 31 December 2012 
فروع دولة المارات العربية املتحدة 
 البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2012
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••  اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو  بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
رئي�س الدولة برقية تعزية وموا�شاة اإىل الدكتور عبداهلل عمران 
ترمي رئي�س جمل�س اإدارة دار اخلليج للطباعة وال�شحافة والن�شر 
بــاإذن اهلل تعاىل والــدتــه. واأعـــرب �شموه يف  .. يف وفــاة املغفور لها 
الفقيدة..�شائال اهلل عز  الربقية عن خال�س عزائه وموا�شاته يف 
واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنها  واأن  رحمته  بوا�شع  يتغمدها  اأن  وجــل 

يلهمه واأ�شرتها الكرمية ال�شرب وال�شلوان. 

••  ال�شارقة-وام:

حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  بــن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  قــدم   
دبي واجب العزاء اإىل الدكتور عبداهلل عمران ترمي رئي�س دار اخلليج 
للطباعة وال�شحافة والن�شر يف وفاة والدته رحمها اهلل. وقد قام �شموه 
اأم�س بزيارة دارة الدكتور ترمي يف ال�شارقة حيث قدم �شموه �شادق عزائه 
وموا�شاته اإىل جنل الفقيدة وذويها راجيا اهلل العلي القدير اأن يتغمدها 

بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

••  راأ�س اخليمة-وام:

 �شاركت اإدارة جمعية نه�شة املراأة براأ�س اخليمة يف معر�س الأعمال 
للبنات  مبقرها  اخليمة  بــراأ�ــس  العليا  التقنية  كليات  نظمته  التي 
وذلك من خالل عر�س فر�س العمل باجلمعية والتعريف باأن�شطتها 
املختلفة والإعالن عن الن�شاط ال�شيفي ل�شنة 2013. وقالت موزة 
را�شد مديرة جمعية نه�شة املراأة براأ�س اخليمة اأن م�شاركة اجلمعية 

يف هذا املعر�س دليل على حر�شها للتوا�شل مع اأفراد املجتمع . 

�سلطان بن زايد يعزي عبداهلل 
عمران ترمي بوفاة والدته

مكتوم بن حممد يقدم واجب العزاء 
اإىل عبداهلل عمران يف وفاة والدته

جمعية نه�سة املراأة براأ�س اخليمة 
ت�سارك مبعر�س الأعمال

•• ام القيوين-وام:

اأم  حاكم  العلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قــدم   
اليوم  القيوين  اأم  عهد  املعال ويل  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  و�شمو  القيوين 
واجب العزاء اىل الدكتور عبداهلل عمران ترمي رئي�س دار اخلليج للطباعة وال�شحافة 
والن�شر مبنزله بامارة ال�شارقة يف وفاة املغفور لها والدته رحمها اهلل. وعرب �شموه 
عن خال�س عزائه وموا�شاته اىل الدكتور عبداهلل عمران ترمي راجيا اهلل تعاىل ان 

يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته وان يلهم اهلها وذويها ال�شرب وال�شلون. 

حاكم اأم القيوين يعزي 
عبداهلل عمران ترمي

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعــايــة  حتــت 
�ــشــعــود بـــن �ــشــقــر الــقــا�ــشــمــي ع�شو 
اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  الأعــلــى  املجل�س 
انطلقت اأم�س فعاليات املوؤمتر العاملي 
الــثــاين لــالحــتــبــا�ــس احلـــــراري حتت 
�شعار ) تغري املناخ واملدن امل�شتدامة ( 
البيئة  ت�شت�شيفه هيئة حماية  الذي 
والتنمية وي�شتمر حتى اليوم الأثنني 

بفندق القلعة احلمراء .
�شعود  بــن  حممد  ال�شيخ  �شمو  واأكـــد 
اخليمة  راأ�ـــــس  عــهــد  ويل  الــقــا�ــشــمــي 
العامل  دول  مقدمة  يف  الإمــــارات  اأن 
البيئة  عـــلـــى  بـــاحلـــفـــاظ  اهـــتـــمـــامـــاً 
املتعارف  املــعــايــري  اأرقــــى  لعــتــمــادهــا 
عليها للتقليل من التلوث واحلد من 
الأن�شطة الب�شرية التي لها تاأثرياتها 

ال�شارة على البيئة.
افتتاحه  هام�س  على  �شموه  واأ�ــشــاف 
املوؤمتر العاملي الثاين للتغري املناخي 
واملدن امل�شتدامة والذي تنظمه هيئة 
حــمــايــة الــبــيــئــة يف راأ�ــــس اخلــيــمــة اأن 
اتــخــذتــهــا حكومتنا  الــتــي  اخلــطــوات 
بنظام  يــعــرف  مــا  باعتماد  الــر�ــشــيــدة 
القــتــ�ــشــاد الأخــ�ــشــر ومـــا تــبــعــه من 
ت�شتهدف  الإجتـــــاه  هـــذا  خــطــوات يف 
احلفاظ على البيئة وتنميتها خا�شة 
مع التزايد ال�شكاين باملدن وما ينتج 
عـــن ذلــــك مـــن تـــاأثـــري زيــــــادة معدل 
الــنــ�ــشــاط الــبــ�ــشــري وازديـــــاد معدلت 

هدر املياه وغريها.
وتابع �شموه اإن الفرتة املقبلة تتطلب 
العامل  دول  جــمــيــع  جـــهـــود  تــكــاتــف 

للحفاظ على بيئة خالية من التلوث 
امل�شاحة اخل�شراء  زيــادة  والتو�شع يف 
الــنــظــيــفــة ومنع  الـــطـــاقـــة  واعـــتـــمـــاد 
الــطــبــيــعــي وو�شع  املـــــوارد  ا�ــشــتــنــزاف 
اأ�شكال  املنا�شبة ملعاجلة كافة  احللول 

التلوث الأخرى .
معايل  األــــقــــى  الفــــتــــتــــاح  حـــفـــل  ويف 
الــدكــتــور را�ــشــد اأحــمــد بــن فهد وزير 
بانعقاد  مرحبا  كلمة  واملــيــاه  البيئة 
املـــوؤمتـــر لــلــعــام الــثــاين عــلــى التوايل 
رعاية  ان  مـــوؤكـــدا  اخلــيــمــة  راأ�ـــــس  يف 
�شاحب ال�شمة ال�شيخ �شعود بن �شقر 
القا�شمي ع�شو املجل�س العلى حاكم 
على  وا�شحة  ا�شارة  له  راأ�ــس اخليمة 
قيادة  توليه  الـــذي  الــبــالــغ  الهــتــمــام 
بــرئــا�ــشــة �شاحب  الــر�ــشــيــدة  الـــدولـــة 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد – 
حفظه اهلل- لق�شايا البيئة والتنمية 
وبح�شب بن فهد فان تركيز املوؤمتر يف 
دورته احلالية على تغري املناخ واملدن 
املرتابطة  العالقة  يوؤكد  امل�شتدامة 
وتفاقم  ـــري  احلـــ�ـــش الـــتـــو�ـــشـــع  بــــني 
– يف  موؤكدا  املناخي،  التغري  ظاهرة 
الوا�شح  الهــتــمــام   - نف�شه  الــوقــت 
للمدن  العامل  حكومات  توليه  الــذي 
ال�شكانية  الــزيــادة  ظــل  يف  امل�شتدامة 
وات�شاع رقعتها،  املدن  ل�شكان  املطردة 
وما يفرزه ذلك من �شغوط وميثله 
املفرط  حتــديــاتــكــال�ــشــتــهــالك  مـــن 
للموارد البيئية، ل �شيما موارد املياه 
التلوث،  نــ�ــشــب  وارتــــفــــاع  والـــطـــاقـــة، 
م�شتويات  وزيـــادة  النفايات،  وتوليد 
انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري، 
اأن  اإىل  العاملية  التقديرات  ت�شري  اإذ 

املدن تت�شبب يف اأكر من %70 من 
احلراري  الحتبا�س  غــازات  انبعاثات 

.
الــقــلــق الناجم  الـــوزيـــر عـــن  وكــ�ــشــف 
التحول احل�شري  وتــرية  ت�شارع  عن 
القليلة  الــعــقــود  وزيــــادة مــعــدلتــه يف 
القادمة ، نتيجة التوقعات التي ت�شري 
اأن  مــن  بالرغم  �شكان  ن�شبة  اأن  اإىل 
املدن تنطوي على فر�س هائلة للنمو 
القت�شادي والتقدم التقني والعلمي 
والــرفــاه الجــتــمــاعــي، تــ�ــشــارع وترية 
معدلته  وزيـــادة  احل�شري  التحول 
خا�شة   ، القادمة  القليلة  العقود  يف 
اأن  اإىل  ت�شري  التي  التوقعات  ظل  يف 
ن�شبة �شكان املناطق احل�شرية لت�شل 
اىل الثلثني بحلول عام 2050، واأن 
الزيادة  هــذه  مــن  العظمى  الغالبية 
قد  التي  النامية  الــدول  يف  �شترتكز 
اإدارة  يف  �ــشــعــوبــات  معظمها  يــواجــه 
هذا التحول الكبري وال�شريع نتيجة 
على  احل�شرية  املــراكــز  مقدرة  لعدم 
للتخفيف  املنا�شبة  الــظــروف  توفري 
وامل�شكالت  ال�شلبية  الــتــاأثــريات  مــن 
ال�شريع،  الــتــحــول  لــهــذا  املــ�ــشــاحــبــة 
حقيقية  حتـــــديـــــات  متـــثـــل  والـــــتـــــي 

لال�شتدامة العاملية
مــوؤمتــر الحتبا�س  انــطــالق  ويــاأتــي   
تنفيذا  اخليمة  راأ�ـــس  مــن  احلــــراري 
لــتــو�ــشــيــات �ـــشـــدرت عـــن مـــوؤمتـــرات 
جانب  اىل  �ــشــنــويــا  بــعــقــده  �ــشــابــقــة 
تناولها للعديد من املو�شوعات املهمة 
مثل املياه والأرا�شي كما اأو�شت برفع 
التنفيذية  اجلــهــات  اىل  الــتــو�ــشــيــات 
القرار  و�شناع  املختلفة  والت�شريعية 

التنفيذ عالوة على  لو�شعها مو�شع 
اقرار  التنفيذية  اجلــهــات  تــتــوىل  ان 
اأو�شت  كــمــا  الـــالزمـــة  الــتــ�ــشــريــعــات 
طويل  علمي  بحث  موؤ�ش�شات  بان�شاء 
بالق�شايا  متخ�ش�شة  تــكــون  المـــد 
البيئية وم�شاهمة اجلهات يف م�شاألة 
التغيري املناخي كالعلماء يف جمالت 
الفيزياء الكيمياء البيئة واملهند�شني 
ودعوة القطاع اخلا�س اىل امل�شاهمة 

يف دعم البحث العلمي .

النه�سة ال�ساملة وامل�سكلة
ال�شاملة  التنموية  النه�شة  اأفــــرزت 
العربية  الإمــــــــارات  �ــشــهــدتــهــا  الـــتـــي 
املا�شية،  الأربــعــة  العقود  يف  املتحدة 
مــــن حتـــــول ح�شري  رافـــقـــهـــا  ومـــــا 
ال�شغوط  العديد من  ووا�شع،  �شريع 
كثرياً  تختلف  ل  الــتــي  والــتــحــديــات 
الــ�ــشــغــوط والـــتـــحـــديـــات التي  عــلــى 
�ـــشـــاحـــبـــت الــــتــــحــــول احلــــ�ــــشــــري يف 
الكثري من بلدان العامل، بالرغم من 
حر�شنا املبكر على اإدارة هذا التحول 

وفق اأف�شل املمار�شات العاملية.
وقــال بالرغم من ان المـــارات وهي 
التي �شهدت نه�شة تنموية يف العقود 
العديد من  اىل  اأدت  املا�شية  الأربعة 
يف  حــدث  مبــا  والتحديات  ال�شغوط 
بلدان العامل لكن ياأتي ذلك م�شحوبا 
اإدارة  على  الر�شيدة  قيادتنا  بحر�س 
هذا التحول ب�شورة م�شتدامة حتقق 
الجتماعي يف  الرفاه  درجــات  اأق�شى 
غنية،  طبيعية  وبيئة  �شليم  حميط 
التنموية  وتعالج ما �شاحب نه�شتنا 
�شلبية  تـــاأثـــريات  مــن  امل�شبوقة  غــري 

م�شتقباًل،  تــالفــيــهــا  عــلــى  وتــعــمــل 
روؤيـــــــة وطنية  اإطـــــــار  �ــشــمــن  وذلــــــك 
اأن تكون الإمارات  طموحة ت�شتهدف 
واحدة من اأف�شل دول العامل يف عام 

.  2021
وتـــابـــع انــطــالقــا مـــن ذلـــك احلر�س 
قامت اجلهات املعنية يف الإمــارات يف 
جمموعة  باعتماد  الأخــرية  ال�شنوات 
ال�شيا�شات  و  املــــبــــادرات  مـــن  مــهــمــة 
وتعزيز  الـــطـــاقـــة  مـــ�ـــشـــادر  كــتــنــويــع 
الطاقة  خـــيـــارات  وتــبــنــي  كــفــاءتــهــا، 
املتجددة والطاقة النووية لالأغرا�س 
التخطيط  اأ�ش�س  وتطوير  ال�شلمية، 
العمارة  مــعــايــري  وتــبــنــي  الــعــمــراين 
النقل،  قطاع  وا�شتدامة  اخلــ�ــشــراء، 
وال�شتهالك  النتاج  اأمنــاط  وتعديل 
غري امل�شتدامة، وتبني مبادئ الإدارة 
املتكاملة  والإدارة  للنفايات،  املتكاملة 
املتكاملة  والإدارة  الـــهـــواء،  جلــــودة 
زراعية  اأمنــــــاط  واعـــتـــمـــاد  لــلــمــيــاه، 
جديدة لتحقيق التوازن املن�شود بني 
املــائــي والــغــذائــي، وحماية  الأمــنــني 
املناطق الطبيعية اله�شة من التو�شع 

احل�شري.. وغريها.
اعالن حممد بن را�شد 

لتعزيز  مهمة  خــطــوة  يف  وا�ــشــتــطــرد 
الإمارات،  مدن  ا�شتدامة  يف  جهودنا 
جـــاء اعـــالن �ــشــاحــب الــ�ــشــمــو ال�شيخ 
األ مــكــتــوم، نائب  را�ـــشـــد  بـــن  حمــمــد 
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس   - الــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
الـــــــوزراء - حــاكــم دبــــي )رعـــــاه اهلل( 
ا�شرتاتيجية   2011 عــام  اأوائــــل  يف 
حتت  اخلــ�ــشــراء  للتنمية  الإمــــــارات 
لتنمية  اأخــــ�ــــشــــر  ـــاد  اقـــتـــ�ـــش ـــعـــار  �ـــش

�شمن  الإمــــارات  لتكون  م�شتدامة«، 
الــدول الــرائــدة يف تبنيها هــذا النهج 
الـــذي مت اعــتــمــاده مــن قــبــل موؤمتر 
امل�شتدامة  للتنمية  املــتــحــدة  الأمم 
الــعــام املا�شي  الـــذي عــقــد يف ريـــو يف 
التنمية  مــ�ــشــارات  يف  رئي�شي  كم�شار 
املـــدن اخل�شراء  املــ�ــشــتــدامــة. ومتــثــل 
و الــتــعــامــل مـــع اآثـــــار تــغــري املـــنـــاخ و 
احلياة اخل�شراء ثالثة م�شارات من 
امل�شارات ال�شتة التي تتوزع عليها هذه 
الطموحة،  ال�شرتاتيجيةالوطنية 
الــوقــت احلـــايل على  الــتــي نعكف يف 
و�ــشــع مــ�ــشــروع خــطــة طــريــق وطنية 
قطاعية  طـــريـــق  خــطــط  ومــ�ــشــاريــع 
الربع  اإجنازها يف  واملتوقع  لتنفيذها 
الأخـــري مــن هــذا الــعــام، موؤكدين اأن 
والتدابري  والإجـــــــراءات  الــ�ــشــيــا�ــشــات 
الـــتـــي �ــشــتــ�ــشــمــلــهــا هـــــذه املــــ�ــــشــــارات، 
اأثر  لها  �شيكون  الأخـــرى،  واملــ�ــشــارات 
بالغ على تطوير جهودنا الرامية اإىل 
ال�شتدامة  مــن  قــدر  اأقــ�ــشــى  حتقيق 
خ�شراء  مــدن  اإىل  وحتويلها  ملدننا، 
الرفاه  مــن  رفــيــعــة  م�شتويات  تــوفــر 

الجتماعي.
اإىل �ــشــرورة الهتمام  بــن فهد  ودعــا 
بالتخطيط ال�شليم وو�شع ال�شيا�شات 
املالئمة لحتواء وترية هذا التحول 
عليه،  تنطوي  التي  ال�شلبية  والآثــار 

دعا  كــمــا  املــنــاخ.  تــغــري  مقدمتها  ويف 
العاملية  الطاقات  ح�شد  �ــشــرورة  اإىل 
مل�شاعدة الدول النامية يف اإدارة املدن 
واأن  ومــ�ــشــتــدامــة.  �شليمة  بــطــريــقــة 
دولة الإمارات العربية املتحدة، التي 
متــتــلــك الــيــوم جتــربــة ثــريــة وخربة 
وا�شعة يف هذا املجال، توؤكد ترحيبها 
بامل�شاركة يف اجلهود الدولية املبذولة 
مل�شاركة  وا�شتعدادها  املــجــال،  هــذا  يف 
جتربتها وخربتها مع الدول الأخرى 
الطريق  ال�ــشــتــدامــة هــي  ان  مــوؤكــدا 
الأمثل للمحافظة على كوكبنا وبناء 
كاٍف  بقدر  اجلميع  فيه  يتمتع  عــامل 

ومنا�شٍب من الرفاه الجتماعي .

ا�ستدامة املوارد خلدمة الن�سان 
ومن جانبه اأكد �شيف الغي�س املدير 
البيئة  حـــمـــايـــة  لــهــيــئــة  الــتــنــفــيــذي 
اأهمية  على  اخليمة  براأ�س  والتنمية 
لالحتبا�س  الأول  املـــــوؤمتـــــر  عـــقـــد 
احلــــــراري مــنــذ عــامــني والـــــذي ركز 
ا�ــشــتــخــدامــات الأرا�ـــشـــي واملياه  عــلــى 
وكان  املناخية  بالتغريات  وعالقتهما 
ال�شمو  �ــشــاحــب  مـــن  بـــرعـــايـــة  ذلــــك 
اهلل-  – حفظه  راأ�ـــس اخليمة  حــاكــم 
وم�شاهمتها  الهيئة  لنهج  ا�شتمرارا 
م�شريا  البيئة،  بحماية  الهتمام  يف 
الــــــدويل  املـــــوؤمتـــــر  حــــر�ــــس  ان  اىل 

الـــثـــاين لــالحــتــبــا�ــس احلــــــراري على 
لأهمية  ــــــك  وذل املـــ�ـــشـــتـــدامـــة  ــــــدن  امل
الن�شان،  خلــدمــة  املـــــوارد  ا�ــشــتــدامــة 
واملـــيـــاه  الــــهــــواء  مـــلـــوثـــات  اأن  حـــيـــث 
اخل�شراء  والأبــنــيــة  املخلفات  واإدارة 
اأ�شبحت  الــتــكــنــولــوجــيــا  وا�ــشــتــخــدام 
هذا  يناق�شها  التي  املــحــاور  اأهــم  مــن 
املـــوؤمتـــر، ويــ�ــشــاركــنــا يف املــوؤمتــر عدد 
الدويل  الحتـــاد  مــن  املتحدثني  مــن 
املوؤمتر  د�شنت  الطبيعة حيث  ل�شون 
ال�شيدة جوليا مارتن مديرة الحتاد 
الدويل، وكذلك ي�شاركنا الربوف�شور 
مبارك الفي�شل من جامعة الفي�شل 
حــيــث يــتــحــدث عـــن اأهـــــم الــــقــــرارات 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــة وا�ــشــتــدامــة املـــــدن، ومن 
وال�شتدامة  الــتــكــنــولــوجــيــا  حــيــث 
يــطــرح الــربوفــ�ــشــور مــيــامــيــابــان من 
ا�شتخدام  الأمريكية  الف�شاء  وكالة 
ومن  املــدن،  لإ�شتدامة  التكنولوجيا 
الربوف�شور  يــطــرح  وا�شنطن  وليـــة 
يف  لال�شتدامة  اأمثلة  �شمث  بـــراديل 

ولية وا�شنطن .
اجلهات  جميع  اإىل  بال�شكر  ونتقدم 
لهذا  امل�شاحب  املعر�س  يف  امل�شاركة 
منتجاتها  قـــدمـــت  والـــتـــي  املــــوؤمتــــر 
جميع  ن�شكر  كما  للبيئة،  ال�شديقة 

اجلهات الداعمة لهذا احلدث.

•• تغطية رم�شان عطا:

ا�ــشــتــجــابــة للطلب  تــاأتــي  يف خــطــوة 
املــتــزايــد مــن جــانــب اجلــمــهــور على 
ــــاحلــــافــــالت يف  خـــــدمـــــات الـــنـــقـــل ب
اأبوظبي والعني، اأعلنت دائرة النقل 
عـــن اإجـــــراء تــو�ــشــعــة وتــعــديــالت يف 
مــ�ــشــار عــ�ــشــرة مـــن خــطــوط النقل 
باحلافالت يف اأبوظبي وعلى خم�شة 

خطوط يف العني.
اأو�شحت دائرة النقل يف هذا الإطار 
بـــاأن اخلــطــوط الــتــي طــــراأت عليها 
تـــغـــيـــريات يف  اأو  تــو�ــشــعــة  عــمــلــيــات 

اأبوظبي هي: 
-تو�شيع م�شار اخلط رقم )005(: 
�شاحة  مــــع  املـــاريـــنـــا  يـــربـــط  الــــــذي 
املــــاريــــة، حيث  الـــ�ـــشـــوة يف جـــزيـــرة 
اإلغاء  ال�شوة مع  �شاحة  اإىل  �شي�شل 
تــوقــف احلــافــلــة عــنــد مــبــنــى بلدية 

مدينة اأبوظبي.
- م�شار اخلط رقم )007(: متديد 
برج  اإىل  لي�شل  املــاريــنــا  مــن  اخلــط 

ال�شم�س يف جزيرة الرمي.
من   :)008( رقــم  اخلــط  م�شار   -
�شوق  اإىل  لــيــ�ــشــل  غـــــرب  الـــبـــطـــني 
اإلـــغـــاء ق�شم  الــ�ــشــمــك-املــيــنــاء )مـــع 
املارينا  اإىل  ي�شل  الــذي  م�شاره  من 
اإىل  امل�شار  وحتويل هــذا اجلــزء من 

كل من اخلدمة 9 واخلدمة 11(.
رقـــم )009(: مت  اخلـــط  مــ�ــشــار   -
اإ�ــشــافــة مــوقــف عــنــد مــبــنــى بلدية 

مدينة اأبوظبي.
- م�شار اخلط رقم )032(: متديد 
اخلط لي�شل اإىل املقطع غرب عرب 
من  كــل  اإىل  مبا�شرة  خدمة  توفري 
منطقة اخلبرية واخلالدية واملرور 
 :)034( رقــــــم  اخلــــــط  مـــ�ـــشـــار   -
ال�شيدات-الراأ�س  نادي  يربط  الذي 
متديد  اأبوظبي  مبحاكم  الأخ�شر 
اإىل  مبا�شرة  خدمة  لتوفري  اخلــط 
منطقة الراأ�س الأخ�شر واخلالدية 

واملرور.
- م�شار اخلط رقم )044(:متديد 
اخلــــــط الـــــــذي يــنــطــلــق مــــن نــــادي 

ال�شباط لي�شل اإىل ال�شوق اليراين 
وقت  تقليل  مــع  املــيــنــاء  منطقة  يف 

مرور اخلدمة مبنطقة امل�شرف.
 :)052( رقــــــم  اخلــــــط  مـــ�ـــشـــار   -
الــــذي يــربــط حمــاكــم اأبــوظــبــي مت 
ال�شوة-  �شاحة  اإىل  لي�شل  متديده 
املــاريــة. - م�شار اخلــط رقم  جزيرة 
اإىل  لي�شل  متــديــده  مت   :)054(
�ــشــوق الــ�ــشــمــك- املــيــنــاء مــن املعهد 

البرتويل يف منطقة اأم النار .
- م�شار اخلط رقم )056(: الذي 
ينطلق من �شوق امليناء ومت متديده 

اإىل متنزه خليفة. 
�شهدت  الـــتـــي  اخلــــطــــوط  وتــ�ــشــمــل 
مدينة  يف  وتـــطـــويـــرات  تـــعـــديـــالت 

العني:
- اخلط رقم )350(: الذي يربط 
مدر�شة  مــــع  احلـــــافـــــالت  حمـــطـــة 
اإلغاء  مت  حيث  �شويحان  ال�شرطة- 
توقفه يف منطقة ال�شالمات وكذلك 
تو�شيع  مع  �شمال  اليحر  تقاطع  يف 
و�ــشــولــه اإىل مــدر�ــشــة الــ�ــشــرطــة يف 

�شويحان.
الـــــذي   :)440( رقــــــم  اخلــــــط   -
يربط حمطة احلافالت يف منطقة 
حمطة  مـــــع  املــــ�ــــشــــفــــح-اأبــــوظــــبــــي 
اإلغاء  مت  حيث  العني  يف  احلــافــالت 
اخلـــدمـــة مـــا بـــني مــ�ــشــتــ�ــشــفــى تـــوام 
ومـــطـــار الــعــني وبــــدء اخلـــدمـــة من 
الـــعـــني مع  حمـــطـــة احلــــافــــالت يف 
تــوقــف عــنــد تــقــاطــع الــيــحــر �شمال 
وعند مركز �شرطة ال�شاد مع تغيري 

وتوقفه  اخلــتــم  منطقة  يف  مــ�ــشــاره 
داخل حمطة احلافالت يف امل�شفح-
اأبــو ظبي.  - اخلــط رقــم )490(: 
الدويل  اأبـــو ظبي  مــطــار  مــن مبنى 
العني،  يف  احلـــافـــالت  حمــطــة  اإىل 
اليحر  تقاطع  عند  �شيتوقف  حيث 

�شمال ومركز �شرطة ال�شاد 
مع تغيريه م�شاره يف منطقة اخلتم 
اأبو ظبي  واإلغاء توقفه عند جامعة 
مع  املــفــرق  م�شت�شفى  عند  وكــذلــك 
تو�شيع و�شوله اإىل مبنى مطار اأبو 
امل�شافرين رقم  الــدويل مبنى  ظبي 

.2
�شوق  مــن   :)491( رقـــم  اخلـــط   -
مت  حيث  �ــشــمــال،  اليحر  اإىل  الــعــني 
األف  منطقة  اإىل  لي�شل  متــديــده 
اليحر  تقاطع  عن  ويتوقف  م�شكن 

�شمال.
X90(: الذي يربط  - اخلط رقم ْ)ْ
حمطة احلافالت يف العني مبحطة 
ظبي،  اأبـــو  يف  الرئي�شية  احلــافــالت 
تقاطع  يف  احلافلة  �شتتوقف  حيث 

اليحر �شمال.

اخلطة الإ�شرتاتيجية
فا�شل  حمــمــد  �شعيد  ال�شيد  واأكــــد 
الــهــامــلــي مــديــر عـــام مــكــتــب النقل 

النقل  دائـــرة  يف  العامة  باحلافالت 
التغيريات  هـــذه  بــــاأن  اأبـــوظـــبـــي،  يف 
اجلـــــــديـــــــدة جـــــــــاءت بــــعــــد درا�ـــــشـــــة 
النقل  دائـــرة  بها  قامت  م�شتفي�شة 
باحلافالت  الــنــقــل  لــكــافــة خــطــوط 
بهدف تلبية احتياجات امل�شتخدمني 
خدمات  تقدمي  عــرب  اجلمهور  مــن 
مريحة ومتاحة معظم اأوقات اليوم 
اإن  اإىل  لفتاً  الوقت،  عليهم  وتوفر 
مــع اخلطة  تتما�شى  اخلــطــوة  هــذه 
باحلافالت  للنقل  الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 
تغطية  تــــوفــــري  اإىل  والـــــرامـــــيـــــة 
جغرافية اأ�شمل لأ�شطول احلافالت 

العامة. 
بــتــعــاون اجلمهور  الــهــامــلــي  واأ�ـــشـــاد 
وتفاعله وا�شتجابته للخدمات التي 
تــقــدمــهــا دائــــــرة الــنــقــل مـــن خالل 
املقرتحات  مــــن  الـــعـــديـــد  تـــقـــدمي 
الدائرة  بها  تــرحــب  الــتــي  والأفــكــار 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى درا�ـــشـــتـــهـــا والأخـــــــذ 
اإن  مــوؤكــداً  منها،  العديد  بالعتبار 
ميثلون  احلــــافــــالت  مــ�ــشــتــخــدمــي 
الــ�ــشــريــحــة الأهــــم يف هـــذه اخلدمة 
لدى  كبرياً  رواجــاً  تلقى  باتت  التي 
اجلــمــهــور وبــالــتــايل حتــر�ــس دائرة 
اإيالئها قــدراً كبرياً من  النقل على 

الأهمية. 

هــــذا وقــــد كـــانـــت دائــــــرة الــنــقــل قد 
اأعــلــنــت مـــوؤخـــراً عــن تــو�ــشــيــع �شبكة 
الــنــقــل بـــاحلـــافـــالت بــاإ�ــشــافــة ت�شع 
خـــطـــوط جــــديــــدة ثـــــالث مــنــهــا يف 
اأبــــو ظــبــي و�ــشــت يف مدينة  مــديــنــة 
بـــداأت هــذه اخلطوط  الــعــني، حيث 
بــتــقــدمي خــدمــات نــقــل الــركــاب من 
ترفع  ـــــادة  ـــــزي ال وهـــــــذه  اجلـــمـــهـــور 
يف  اليومية  الرحالت  عــدد  اإجمايل 
يف   27% بن�شبة  ظبي  اأبـــو  مدينة 
التو�شعة  هـــذه  تــاأتــي  الـــذي  الــوقــت 
%20 من  بن�شبة  العني  يف مدينة 

اإجمايل عدد الرحالت فيها. 
وجدير بالذكر اإن اأ�شطول احلافالت 
لدائرة  التابع  ظبي  اأبــو  يف  العاملة 
800 حافلة  اأكر من  النقل ي�شم 
العاملية  الـــطـــرز  اأحـــــدث  مـــن  عــامــة 
التي تعمل يومياً ما ل يقل عن 18 
العام  النقل  خدمات  وتقدم  �شاعة، 
األــــف راكــــب من  لأكــــر مـــن 170 
اأ�شطول  ويــتــوزع  يــوم.  كل  اجلمهور 
احلــافــالت بــواقــع اأكـــر مــن 500 
اأبو  حــافــلــة تعمل حــالــيــاً يف مــديــنــة 
 200 حــــوايل  اإىل  اإ�ـــشـــافـــة  ظــبــي، 
العني، يف حني  حافلة تعمل مدينة 
80 حافلة خدمات  اأكــر من  توفر 

النقل ما بني املدن .

برعاية �سعود بن �سقر 

املوؤمتر العاملي الثاين لالحتبا�س احلراري ينطلق يف راأ�س اخليمة ب�سعار ) تغري املناخ واملدن امل�ستدامة( 
حممد بن �سعود :المارات يف مقدمة دول العامل املهتمة با�ستخدام اأرقى املعايري البيئية 

را�سد بن فهد : 70 % من انبعاث غازات الحتبا�ش احلراري م�سدرها املدن

باأ�سطول ي�سم 800 حافلة و�ساعات عمل ل تقل عن 18 �ساعة

دائرة النقل جتري تعديالت على بع�س م�سارات احلافالت يف اأبوظبي والعني
% �سعيد الهاملي: الزيادة ترفع اإجمايل عدد الرحالت اليومية يف اأبوظبي بن�سبة 27 

•• العني – الفجر:

التي  البيئية  باجلوانب  املتبادل  الهتمام  من  انطالقاً 
تعد من املحركات الرئي�شة للتنمية امل�شتدامة يف مدينة 
العني، اأبرمت كل من بلدية مدينة العني ومركز اإدارة 
النفايات – اأبوظبي موؤخرا اتفاقية تق�شي بتعزيز اإدارة 
واإعادة  ال�شلبة  النفايات  فــرز  ملحطة  املــركــز  ت�شغيل  و 

تدوير الأوراق والبال�شتيك يف املدينة.
مثل مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي يف اتفاقية التعاون 
هـــادف �ــشــامل املــنــ�ــشــوري، مــديــر فـــرع الــعــني وبح�شور 
حممد مــبــارك الــلــوميــي، ممــثــاًل عــن �شركة المـــارات 
مدينة  بلدية  وعــن  للمحطة،  امل�شغل  البيئية  للتقنية 
العني خلفان حممد املرر، رئي�س جلنة التنمية امل�شتدامة 

و�شلطان �شعيد الكعبي من قطاع الدعم وامل�شاندة.
وذكر خلفان املرر رئي�س جلنة التنمية امل�شتدامة ببلدية 
اطار توجهات  تاأتي يف  التفاقية  اأن هذه  العني  مدينة 
على  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز  يف  العني  مدينة  بلدية 
خمتلف م�شتوياتها وحت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة 
�شي�شمل  التعاون  هذا  اأن  اإىل  م�شرياً  واملدينة،  لل�شكان 
تطبيق وحت�شني نظام م�شتدام لإدارة النفايات يف مكاتب 
التحكم  بــهــدف  الــعــني  بلدية مدينة  ومــرافــق  ومــبــاين 
ال�شريك  مــع  الــتــعــاون  خـــالل  مــن  الــنــفــايــات،  اإدارة  يف 
ال�شرتاتيجي مركز اأبوظبي لإدارة النفايات الذي يعد 
على  بالنفايات  املثايل  التحكم  جمال  يف  حيوياً  مركزاً 
خمتلف اأنواعها مما ي�شمن توفري بيئة مالئمة للحياة 

وم�شتدامة لل�شكان واملدينة.
العني يف  املن�شوري، مدير فرع  هــادف  اأ�شاد  من جانبه 
امل�شرتك  التعاون  بهذا  النفايات-اأبوظبي  اإدارة  مركز 

مركز  اأن  على  موؤكدا  العني  مدينة  وبلدية  املركز  بني 
تفعيل  اإىل  الــدوام  على  ي�شعى  النفايات-اأبوظبي  اإدارة 
وتر�شيخ  الــنــفــايــات  لإدارة  مــ�ــشــتــدامــة  نــظــم  وتــطــويــر 
ممــار�ــشــات الــفــرز واإعـــــادة ال�ــشــتــخــدام والــتــدويــر وفقاً 
ي�شهم يف  الــذي  الأمــر  املتبعة،  العاملية  املمعاير  لأف�شل 
احلفاظ على البيئة واحلد من الآثار ال�شلبية الناجمة 

عن املمار�شات اخلطاطئة يف جمال اإدارة النفايات. 
�شركة  مــع  وبــالــتــعــاون  املــركــز  اأن  اإىل  املن�شوري  واأ�ــشــار 
حاويات  توفري  على  �شيعمل  البيئية  للتقنية  المــارات 
وباأحجام  املــقــوى  الــكــرتــون  مــن  م�شنوعة  و�ــشــنــاديــق 
والداخلي  اخلـــارجـــي  الــتــجــمــيــع  لأغــــرا�ــــس  مــنــا�ــشــبــة 
ملنتجات الورق والبال�شتيك، حيث يتم فح�س النفايات 
ووثائق  تقارير  واإعــداد  ومعاجلتها  وفرزها  وت�شنيفها 
دورية لكمياتها واأنواعها، بالإ�شافة لتنظيم حما�شرات 
التوعية البيئية الالزمة يف هذا املجال وتفعيل زيارات 
ولقاءات ميدانية ل�شمان حتقيق الهداف املرجوة من 

امل�شروع.
اإدارة  ومركز  العني  لبلدية  النظام  هــذا  تطبيق  ويتيح 
وتقارير  اإح�شائيات  على  احل�شول  النفايات-اأبوظبي 
�شهرية تدل على كمية النفايات الناجتة من ال�شتهالك 
اليومي للموظفني والعاملني، فيما ت�شاعد القراءات يف 
اإطالق مبادرات بيئية مبنية على حقائق ومقايي�س تبني 
مدى التح�شني امل�شتمر يف عملية الرت�شيد وال�شتخدام 
تاأثر  ان  املتوقع  امل�شتقبل، حيث من  للموارد يف  الأمثل 
تقليل  لــدورهــا يف  ونــظــراً  الــهــواء  جـــودة  املمار�شة على 
التوريد  عملية  مــن  الــدفــيــئــة  الــكــربــونــيــة  النــبــعــاثــات 
البلدية  التي حت�شل عليها  والإنتاج للمواد واخلدمات 

من املوردين.

تعاون بني بلدية العني ومركز اإدارة النفايات 
لتطبيق املعايري العاملية يف اإعادة التدوير 
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قتل زعيم يف قبيلة الدينكا يف منطقة ابيي املتنازع عليها بني دولتي 
ال�شودان وجنوب ال�شودان، يف كمني ن�شبه افراد من قبيلة امل�شريية 
املناف�شة وا�شفر عن مقتل احد جنود حفظ ال�شالم التابعني لالمم 
الدينكا  اآخرين. وقال م�شوؤول يف قبيلة  اثنني  اي�شا وجرح  املتحدة 
لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم الك�شف عن ا�شمه اليوم قتل زعيم 
تعر�س  بعدما  ابيي  منطقة  يف  جمــوك  دينق  كــوال  الدينكا  قبيلة 
ال�شودان. واعلنت  امل�شريية وهم عرب من �شمال  لهجوم من قبيلة 
التابعة لها  ال�شالم  اثيوبيا من قوة حفظ  املتحدة ان جنديا  المم 

قتل وجرح اثنان اآخران يف كمني ن�شب ملوكب كان يقل جموق.
زعيم  لفران�س مقتل  وامل�شريية  الدينكا  قبيلتي  قيادات من  واكــدت 
الدينكا . وقال احد زعماء قبيلة امل�شريية موجود خارج منطقة ابيي 
ان جموق قتل اليوم خالل تبادل لطالق النار. واو�شح ان جموق 
قوات  من  عنا�شر  ب�شحبة  ابيي  من  اتيا  ال�شمال  اىل  متوجها  كان 
املتنازع  املنطقة  هــذه  يف  الوحيدة  ال�شلطة  ابــيــي،  يف  ال�شالم  حفظ 
ان جمموعة  ا�شمه  ك�شف  الــذي طلب عدم  القيادي  وا�شاف  عليها. 
من امل�شريية اوقفت القافلة ودخلت يف نقا�س مع كوال ومن ثم حدث 
ال�شتباك عندما كان احد امل�شريية يح�شر بندقيته فاطلق عليه احد 

جنود حفظ ال�شالم النار وقتله فوقع ال�شتباك .
 

على  الهجمات  القاعدة  تنظيم  يكثف مقاتلو حركة طالبان حليفة 
احلملة النتخابية يف خمتلف مناطق باك�شتان لكنهم ا�شتثنوا املناطق 
القبلية الباك�شتانية، �شمال غرب البالد التي تعترب معاقلهم وذلك 

بهدف عدم اثارة غ�شب ال�شكان املحليني التواقني اىل التغيري.
�شبه  حكم  اىل  اخلا�شعة  املنطقة  تلك  يف  ال�شبع  املقاطعات  وتعترب 
التي  الباك�شتانية  ذاتي واملحاذية لفغان�شتان، معقل حركة طالبان 
ا�شهرت احلرب منذ 2007 على احلكومة الباك�شتانية اآخذة عليها 
بالنتخابات  طالبان  حــركــة  ونـــددت  المــريكــيــة.  لل�شيا�شة  دعمها 
الهجمات  لــال�ــشــالم و�ــشــاعــفــت  انــهــا مناه�شة  قــالــت  الــتــي  الــعــامــة 
)�شمال غرب(  بي�شاور  �شيما يف منطقة  ل  العلمانية  الحــزاب  على 
ني�شان-ابريل  منت�شف  منذ  قتل  املجموع  ويف  )جــنــوب(،  وكرات�شي 

اكر من �شتني �شخ�شا يف اعمال عنف تخللت احلملة النتخابية.
املعتادة  القبلية  املناطق  تلك  يف  الهجمات  مــن  اي  تنفذ  مل  لكنها 
على املــعــارك والــتــجــاوزات. وذلــك لن، اجلي�س ومــع اقــرتاب موعد 
القــرتاع، كثف العمليات �شد املقاتلني ودحرهم على القل موقتا، 
وعزلهم يف اجلبال، كما يقول ال�شكان. غري ان ذلك يعود خ�شو�شا 
اىل ا�شرتاتيجية حركة طالبان التي قررت ا�شتثناء املناطق القبلية 

من الهجمات حيث دعم ال�شكان املحليني حيوي بالن�شبة اليها.
و�شرح اح�شان اهلل اح�شان الناطق با�شم طالبان لفران�س بر�س اننا 

نحن والقبائل املحلية �شعب واحد ول نريد احلاق ال�شرر بهم .

قال م�شوؤولون اأمريكيون ام�س الأحد اإنه مت احتواء %60 تقريبا 
�شاعدت  اأجنــلــو�ــس، حيث  لو�س  غــرب  �شمال  الــغــابــات يف  مــن حريق 
الأحوال اجلوية املواتية يف ال�شيطرة عليه. واأفاد دان هورجون من 
على  الكثيف  ال�شباب  ي�شبه  ما  لدينا  فينتورا  مقاطعة  اإطفاء  اإدارة 
اأقــل ون�شبة  الــداخــل، ودرجـــات حـــرارة  الــذي يتحرك نحو  ال�شاحل 
الو�شع  اأعــلــى، ممــا �شاعد رجــال الإطــفــاء يف عملهم وجعل  رطــوبــة 
لكن  اآلف منزل،  اأربعة  اللهب حــوايل  األ�شنة  . وتهدد  قليال  اأف�شل 
اأي م�شكن. 15 منها فقط ت�شررت حتى �شباح ال�شبت، ومل يدمر 
طريق  مــن  كيلومرتا   13 طــولــه  جــزء  اإغـــالق  اإىل  احلــريــق  واأدى 
طرقا  اأن  بيد  ال�شبت،  فتحه  اأُعــيــد  ولكن  ال�شريع،  الــهــادئ  املحيط 

اأخرى بقيت مغلقة اأمام حركة ال�شري.
اجلدير بالذكر اأن احلرائق التهمت نحو 28 األف فدان من الأحرا�س 
ويتوقع  املــا�ــشــي،  اخلمي�س  يــوم  بدايتها  منذ  فينتورا  مقاطعة  يف 

م�شوؤولون اأن تتم ال�شيطرة عليها ب�شكل كامل اليوم الثنني.
على  منزل  مائتي  قرابة  اإخــالء  جــرى  فقد  الحتياط  �شبيل  وعلى 
طـــول الــطــريــق الــ�ــشــاحــلــي، وقــــال مــوقــع جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا على 
اأي�شا،  �شارية  زالــت  الإخــالء حلرم اجلامعة ما  اأوامــر  اإن  الإنرتنت 

واألغيت كل الدرو�س والأن�شطة يف اجلامعة.

عوا�شم

�خلرطوم

و��شنطن

مي�شني

�سلفيون يدعون حما�س لإطالق معتقليهم 
•• غزة-يو بي اأي:

لإنــهــاء ملف   ، الأحـــد، حكومة حما�س  ام�س  غــزة،  �شلفيون قي قطاع  دعــا 
الإعتقال بحق ال�شلفيني اجلهاديني وتغليب احلوار بني الطرفني.

لل�شباب  العتقال  ملف  انهاء  �ــشــرورة  على  م�شران،  نائل  ال�شلفي،  واأكــد 
ال�شلفي انهاًء تاماً وبال رجعة.

و�شفهم  ما  ا�شغال  من  الفي�شبوك،  بعلى  ال�شخ�شية  �شفحته  على  وحــذر 
موؤكداً   ، املتاآمرين  اإل  تخدم  ل  وخالفات  ب�شراعات  اأنف�شهم  باملجاهدين 
الف�شائل وجتنب  احلــوار بني  ال�شلفية يف  اإ�شراك اجلماعات  على �شرورة 
اإ�شتثنائهم والتعامل الأمني مع عنا�شرهم ، ورد اخلالف للنقا�س.. فالفكر 

يواجهه الفكر .
ومن جانبه، دعا ال�شيخ جمدي املغربي، احلكومة يف غزة لتغيري اأ�شلوبها 
اأن  ومراعاة   ، وال�شنة  الكتاب  اإىل  اخلــالف  ورد  ال�شلفيني،  مع  التعامل  يف 
النا�شطني ال�شلفيني مالحقة من اليهود.. فكيف يالحقهم الأمن الداخلي 

يف نف�س الوقت؟ .
واأ�ـــشـــاف ل تـــرباأ ذمـــة قــيــادة حــمــا�ــس بــتــوفــري اأ�ــشــبــاب الأمــــن ملجاهديها، 
واإن  اأبنائها، حتى  املجاهدين من غري  اأنف�س  والت�شاهل يف حماية وحفظ 

اختلفت معهم يف بع�س الأمور .
�شجونها  يف  �شلفيني  معتقلني  وجــود  نفت  كانت  حما�س  حكومة  اأن  يذكر 
قبل اأن تعود الأ�شبوع املا�شي وتوؤكد اإعتقالهم وا�شفة اإياهم بالغالة الذين 
اأن  اأكــدوا  الذين  ال�شلفيون،  نفاه  الــذي  الأمــر  جنائية،  ق�شايا  يف  اعتقلوا 

معتقليهم �شجنوا على خلفية �شد اليهود 

فل�سطني ت�سجب تعامل اإ�سرائيل مع م�سيحييها 

اأ�سرى فل�سطينيون ي�سكون من �سوء معاملة الحتالل

بدء الت�سويت يف اعنف انتخابات ت�سهدها ماليزيا 
طيبة لتويل احلكم. ل اأ�شعر بقلق 

ال من تزوير النتخابات.
وزادت �شخونة احلملة النتخابية 
يف اليــام الخــرية مع اتهام انور 
الئــتــالف بــاطــالق مــا ي�شل اىل 
فيهم  م�شكوك  ناخب  الــف   40
للت�شويت  البالد  انحاء  �شتى  يف 
تناف�شا  ت�شهد  الــتــي  املــنــاطــق  يف 
مــتــقــاربــا. وتــقــول احلــكــومــة انها 
تــ�ــشــاعــد فـــقـــط الـــنـــاخـــبـــني على 

العودة اىل م�شقط را�شهم.
و�ــشــتــغــلــق مــــراكــــز القـــــــــرتاع يف 
 0900 م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة 
ويتوقع  جـــريـــنـــتـــ�ـــس.  بـــتـــوقـــيـــت 
مــ�ــشــوؤولــون ان يــبــداأ ظــهــور اوىل 
البالغ  الــــربملــــان  مــقــاعــد  نــتــائــج 
 500 222 واكـــر مــن  عــددهــا 
اعتبارا  الوليات  مقعد مبجال�س 
م�شاء  الـــثـــامـــنـــة  الـــ�ـــشـــاعـــة  مــــن 

ف�شاعدا.

•• جوهور بارو-رويرتز:

بــــــداأ الـــنـــاخـــبـــون يف مـــالـــيـــزيـــا يف 
الدلء باأ�شواتهم ام�س الحد يف 
انتخابات قد ت�شعف او حتى تنهي 
حكم واحــد من اكــر الئتالفات 
العامل  يف  ال�شلطة  يف  ا�ــشــتــمــرارا 
والــــذي يــواجــه حتــديــا قــويــا من 
احلياة  بتطهري  تعهدت  معار�شة 
التي  ال�شيا�شات  وانهاء  ال�شيا�شية 

تعتمد على النتماء العرقي.
يتزعمها  التي  املعار�شة  وتهدف 
وزير املالية ال�شابق انور ابراهيم 
النتخابية  املكا�شب  على  بالبناء 
املـــذهـــلـــة الـــتـــي مت حتــقــيــقــهــا يف 
اجلبهة  خ�شرت  عندما   2008
احلاكم  الئــتــالف  وهــي  الوطنية 
اغلبية الثلثني التي اعتادت الفوز 

بها يف الربملان.
انهيار  اىل  النتيجة  هذه  وا�شارت 
الــتــقــلــيــديــة مع  الــ�ــشــيــا�ــشــات  يف 
رفـــ�ـــس القـــلـــيـــات املـــنـــحـــدرة من 
بال�شافة  ا�شول �شينية وهندية 
املــاليــو الذين  اىل كــثــرييــن مــن 
ميثلون الغلبية �شيا�شات اجلبهة 
الوطنية والتي �شمنت ال�شتقرار 
للف�شاد  ادت  ولكنها  مــالــيــزيــا  يف 

وات�شاع هوة التفاوت.
مراكز  امــــــام  املــــئــــات  وا�ـــشـــطـــف 
ماليزيا  انحاء  �شتى  يف  القـــرتاع 

كريي يف اأول زيارة
 ملو�سكو لتهدئة التوتر 

•• وا�شنطن-ا ف ب:

يتوجه وزير اخلارجية المريكي جون كريي اليوم الثنني اىل مو�شكو يف 
اول زيارة له بهذه ال�شفة اىل رو�شيا يف وقت تتكاثر فيه املوا�شيع اخلالفية 
بني القوتني العظميني ويف طليعتها �شوريا وايران واي�شا كوريا ال�شمالية. 
فمع ازمتي �شوريا وايران واعتداءي بو�شطن مرورا مب�شالة نزع ال�شلحة 
النووية وكوريا ال�شمالية وامللف ال�شائك املتعلق بحقوق الن�شان واملجتمع 

املدين، �شيكون برنامج زيارة جون كريي مثقال يومي الثالثاء والربعاء.
ا�شهر، رو�شيا عندما  الــذي توىل من�شبه قبل ثالثة  زار كريي  وغالبا ما 
كان �شناتورا، واقر بنف�شه بان هذه الزيارة الر�شمية الوىل جاءت متاأخرة 
. وابدى كريي بع�س التقارب مع نظريه الرو�شي �شريغي لفروف الذي 
�شبق والتقاه ثالث مرات منذ بداية �شباط-فرباير اثناء مروره يف برلني 
قد  وزيرها  ان  اىل  المريكية  اخلارجية  وزارة  واملحت  وبروك�شل.  ولندن 
يجتمع اي�شا مع الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني، لكن وزارة اخلارجية 
البلدين  واذا كان قادة  اي تفا�شيل يف هذا اخل�شو�س.  الرو�شية مل تعط 
اكر  العالقات  يرغبون يف جعل  الباردة،  ابان احلرب  ال�شابقني  العدوين 
ودية. فان ذلك �شيكون بحد ذاته مبثابة جناح كما قالت فيونا هيل مديرة 
اوروبـــا يف  املتحدة  الــوليــات  برنامج 

موؤ�ش�شة بروكينغز.
الــــعــــالقــــات  تـــــوتـــــرت  الــــــواقــــــع  ويف 
الرئي�س  عــــــــودة  مــــنــــذ  ـــائـــيـــة  ـــن ـــث ال
ايار-مايو  يف  الكرملني  اىل  بــوتــني 
اىل  ا�شاء  مما  ثالثة  لولية   2012
النــطــالقــة اجلـــديـــدة الــتــي ارادهــــا 
نـــظـــريه المــــريكــــي بـــــــاراك اوبـــامـــا 
يلتقي  ان  يــتــوقــع  لــكــن   2009 يف 
الــرئــيــ�ــشــان المــريكــي والــرو�ــشــي يف 
جمموعة  قمة  انــعــقــاد  قبل  مو�شكو 
يف  ايلول-�شبتمرب  مطلع  الع�شرين 

ومــنــهــم كــثــريون يــ�ــشــوتــون لول 
ازاء  بــقــلــق  �ــشــعــروا  بــعــد ان  مــــرة 
وزيــــادة  املعي�شة  تــكــالــيــف  ارتـــفـــاع 
مـــعـــدلت اجلـــرميـــة والــفــ�ــشــاد يف 
 56 نظام حكم يدير البالد منذ 
كمبيوتر  مهند�شة  وقــالــت  عــامــا 
تبلغ من العمر 31 عاما بعد ان 
ادلت ب�شوتها يف اطراف العا�شمة 
املاليزية اود ان ارى بع�س التغيري 
، اعتقد ان املعار�شة امامها فر�شة 

ح�سيلة انهيار املبنى يف 
بنغالد�س جتاوزت 600 قتيل 

•• دكا-ا ف ب:

ح�شيلة  ان  امـــ�ـــس  اجلــيــ�ــس  اعـــلـــن 
جتاوزت  بنغالد�س  يف  مبنى  انهيار 
600 قتيل بعد العثور على مزيد 
مــن اجلــثــث حتــت النــقــا�ــس وبعد 
اكــــر مـــن عــ�ــشــرة ايــــام عــلــى ا�شواأ 

كارثة �شناعية �شهدها هذا البلد.
وقال اللفتنانت عمران خان الع�شو 
عمليات  تن�شيق  املكلف  الفريق  يف 
الغاثة يف الكارثة التي وقع يف 24 
ني�شان-ابريل يف مبنى ب�شاحية دكا 
لاللب�شة  م�شانع  عــدة  ي�شم  كــان 
احل�شيلة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 

ارتفعت الن اىل 610 قتلى .

رئي�س ال�ستخبارات الإ�سرائيلية زار ال�سني �سرًا 

اأ�شبحت �شربا من املقاومة .
وهــــــــاجــــــــم جـــــــنـــــــود الحـــــــتـــــــالل 
الإ�شرائيلي ع�شرات الفل�شطينيني 
قرب  الــقــيــامــة  كني�شة  حمــيــط  يف 
القدمية  البلدة  يف  اجلديد  الباب 
ملنعهم  وذلــك  املحتلة،  القد�س  يف 
الكني�شة  اإىل  الـــــو�ـــــشـــــول  مـــــن 
والحتفال  ال�شالة  يف  للم�شاركة 

ب�شبت النور.
اإن  وقــــالــــت مـــرا�ـــشـــلـــة اجلـــــزيـــــرة 
منعت  الإ�شرائيلية  الأمـــن  قـــوات 
يحملون  ل  الــــذيــــن  املــــواطــــنــــني 
اأذونــــات خا�شة مــن الــو�ــشــول اإىل 
البلدة  يف  الكائنة  القيامة  كني�شة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

طـــالـــب اأ�ــــشــــرى فــلــ�ــشــطــيــنــيــون يف 
ام�س  الإ�شرائيلي،  رميــون  �شجن 
الأحد، ال�شلطات املخت�شة باإيقاف 
اإدارة  متار�شها  الــتــي  الإنــتــهــاكــات 
اعتربوها  والتي  بحقهم،  ال�شجن 
�ــشــيــا�ــشــة انـــتـــقـــامـــيـــة تـــهـــدف اىل 

اإذللهم.
الفل�شطيني،  الأ�ــشــري  نــادي  وقــال 
بر�س  يـــونـــايـــتـــد  تــلــقــت  بــــيــــان،  يف 
انـــرتنـــا�ـــشـــونـــال نــ�ــشــخــة مـــنـــه، اإن 
الأ�ـــــشـــــرى داخــــــل �ــشــجــن رميــــون 
للنادي  نــداء  وجهوا  الإ�شرائيلي، 
للتدخل لتح�شني و�شعهم احلياتي 
يف ال�شجن يف ظل تفاقم الأمرا�س 
من  ال�شيئة  واملعاملة   ، ال�شحية 

اإدارة ال�شجن .
اأ�شعب  مـــن  اأن  الــبــيــان  واأ�ـــشـــاف 
احلـــــــــــالت الـــــتـــــي تـــــعـــــاين داخــــــل 
الأ�شري  الإ�شرائيلية، هو  ال�شجون 
اأبو  منطقة  مــن  حلبية،  اإبــراهــيــم 
دي�س، ويعاين من وجود مياه على 
الكبد وهو بحاجة للعالج الفوري، 
والأ�شري اأمين جعيم، الذي يعاين 
م�شاكل يف  مــن  فــرتة طويلة  منذ 

عينيه، واأوجاع يف الأ�شنان .
ترف�س  ال�شجن  الإدارة  اأن  وتابع 
تقدمي اأي عالج لهما ب�شكل دائم.

وعرب نادي الأ�شري عن قلقه على 
داخل  وو�ــشــعــهــم  الأ�ـــشـــرى  �شحة 
الـــذي ي�شتدعي  الــ�ــشــجــون، الأمـــر 
التعامل  لإيــقــاف  اجلميع  تــدخــل 

ال�شيء بحقهم .

للم�شيحيني  الإ�ــشــرائــيــلــي  القمع 
الفل�شطينيني ، وقال يف بيان له اإن 
اإ�شرائيل مل تكتف بعزل عا�شمتنا 
اإن  املحتلة عــن بــاقــي الــوطــن، بــل 
لل�شرب  تعر�شوا  اأنف�شهم  �شكانها 
ــــوا القــــــــرتاب من  عـــنـــدمـــا حــــاول

كني�شة القيامة .
الأمــــــن  اأن  املــــ�ــــشــــوؤول  واأ�ــــــشــــــاف 
الإ�ـــشـــرائـــيـــلـــي مــنــع دخـــــول رحلة 
م�شيحية  مـــنـــظـــمـــات  نـــظـــمـــتـــهـــا 
فل�شطينية مع دبلوما�شيني اأجانب 
القد�س  يف  الفل�شطينية  وال�شلطة 
للمدينة  احلـــ�ـــشـــيـــنـــي،  وعـــــدنـــــان 
ال�شالة  حــتــى  وقـــــال  الـــقـــدميـــة. 

�شجبت منظمة  اآخـــر،  جــانــب  مــن 
العراقيل  الفل�شطينية  التحرير 
الالمتناهية التي ت�شعها اإ�شرائيل 
وامل�شلمني  املـــ�ـــشـــيـــحـــيـــني  اأمـــــــــام 
اإىل  الــو�ــشــول  مــن  ملنعهم  الــعــرب 
وذلك  املــقــد�ــشــة،  عبادتهم  اأمــاكــن 
امل�شيحيني  احـــتـــفـــال  مبــنــا�ــشــبــة 
الــ�ــشــرقــيــني بــ�ــشــبــت الـــنـــور الـــذي 
القد�س  يف  الفل�شطينيون  اأحــيــاه 
واأحياه م�شيحيو  ال�شعوبات،  رغم 
الأمن  مــن  ملــزيــد  بــالــدعــاء  م�شر 

والزدهار لبلدهم.
و�ــــشــــجــــب مـــــ�ـــــشـــــوؤول الـــــ�ـــــشـــــوؤون 
الــديــنــيــة يف املــنــظــمــة حــنــا عمرية 

ال�شعائر  تـــقـــام  حـــيـــث  الـــقـــدميـــة 
الــبــقــاء داخل  اأو جمــرد  الــديــنــيــة، 
الـــبـــلـــدة، ممـــا خــلــق جتــمــعــات من 
اأنحاء خمتلفة  مئات املواطنني يف 

من البلدة ومداخلها.
الإ�شرائيلية  الــ�ــشــرطــة  ونــ�ــشــرت 
املدينة  يف  الــ�ــشــبــاط  مـــن  املـــئـــات 
لتدفق  ا�ـــــشـــــتـــــعـــــدادا  ــــقــــدميــــة  ال
اأنها  اإل  الأرثــوذكــ�ــس،  امل�شيحيني 
اأعلنت مع ذلك اأنها حتاول اإدخال 
للكني�شة،  الــنــا�ــس  مــن  عـــدد  اأكـــرب 
خارجها  الآخــــريــــن  عــلــى  وتــبــقــي 
كل  ا�شتيعاب  عــلــى  قــدرتــهــا  لــعــدم 

هذا العدد.
ورغـــــــــم الإجــــــــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة 
اأعــداد كبرية من  امل�شددة، تدفقت 
امل�شيحيني الأرثوذك�س على كني�شة 
القيامة، حيث يعتقدون اأن امل�شيح 
ثم  ودفــن  �شلب  قد  ال�شالم  عليه 
بعث. ويف قمة احلفل تطفاأ جميع 
الأنوار داخل الكني�شة، قبل دخول 
وهو  الأرثوذك�س  الــروم  بطريرك 
يــحــمــل الــ�ــشــمــوع، وعــنــدمــا يظهر 
ال�شموع  اأن  يــعــتــقــد  الــبــطــريــرك 
طريق  عــن  تــ�ــشــاء  يحملها  الــتــي 
لهب مقد�س ي�شتخدم بعد ذلك يف 

اإ�شاءة �شموع احل�شد.
النار  اأو  املــقــد�ــشــة  الـــنـــار  وحتــمــل 
موكب  يف  حلم  بيت  اإىل  اجلديدة 
قب�شات يف  منها  تنقل  كما  مهيب، 
الــطــائــرات اإىل الــيــونــان والـــدول 
الأورثـــــوذكـــــ�ـــــشـــــيـــــة. ويـــــعـــــود هـــذا 
الحتفال اإىل مطلع القرن التا�شع 

ويجذب اآلف الزوار كل عام.

كما التقى مع عدد من امل�شوؤولني يف احلكومة ال�شينية.
ونقلت ال�شحيفة عن موظف اإ�شرائيلي رفيع امل�شتوى، قوله 
ال�شورية،  والأزمـــة  الإيـــراين  النووي  الربنامج  ق�شيتي  اإن 
ت�شدرتا مباحثات كوخايف خالل زيارته ال�شرية اإىل ال�شني، 
م�شريا اإىل اأنهما الق�شيتان املوجودتان على راأ�س اهتمامات 
اأجهزة ال�شتخبارات الإ�شرائيلية ويوجد لل�شني دور اأ�شا�شي 

فيهما.
معلومات  ال�شينيني  املــ�ــشــوؤولــني  اأمـــام  كــوخــايف  وا�شتعر�س 
املتعلقة  الإ�ــشــرائــيــلــيــة  والــتــقــديــرات  جــديــدة  ا�شتخباراتية 
اإىل ال�شتعدادات  اإ�شافة  بتقدم الربنامج النووي الإيراين، 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  نظام  قــدرة  مواجهة  يف  اإ�شرائيل  يف 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ال�شتخبارات  رئــيــ�ــس  اأن  عــن  الأحــــد،  امــ�ــس  الــنــقــاب  ُكــ�ــشــف 
ال�شني  زار  كــوخــايف،  اأفيف  الــلــواء  الإ�شرائيلية،  الع�شكرية 
�شرا قبل نحو 10 اأيام، وذلك متهيدا لزيارة رئي�س الوزراء 

بنيامني نتنياهو الذي توجه م�شاء ام�س .
ا�شتقبال، كوخايف، لدى  اإنه كان يف  وقالت �شحيفة هاآرت�س 
ال�شيني  اخلبري  يــواي،  ت�شني  اجلــرنال  بكني،  اإىل  و�شوله 
واأن  اآ�شيا،  �شرق  وجنوب  ال�شرقية  واأوروبـــا  رو�شيا  �شوؤون  يف 
كوخايف التقى مع م�شوؤولني يف مكتب اأمن الدولة ال�شيني، 
الإ�شرائيلي،  املو�شاد  املوازي جلهاز  ال�شتخبارات  وهو جهاز 

نقل  من  اإ�شرائيل  وتخوف  احلكم،  يف  ال�شمود  على  الأ�شد 
اأ�شلحة كيميائية واأ�شلحة متطورة اأخرى، وبع�شها من �شنع 

ال�شني، من �شوريا اإىل حزب اهلل.
وو�شفت ال�شحيفة زيارة كوخايف ال�شرية اإىل ال�شني، باأنها 
موؤ�شر على تقدم العالقات بني الدولتني بعد اأن كانت هذه 
اأ�شباب  ومن  املا�شية،  ال�شنوات  يف  بالفتور  تتميز  العالقات 
فتور العالقات اإلغاء اإ�شرائيل بعد �شغوط مار�شتها الوليات 
فالكون  طــائــرات  بتح�شني  كــبــرية  ل�شفقة  عليها  املــتــحــدة 
كبرية  �شفقة  واإلغاء   ،2000 العام  يف  التج�ش�س  لأغرا�س 
اأخرى متثلت بتزويد اإ�شرائيل لل�شني طائرات �شغرية من 

دون طيار يف العام 2005.

لكن هذه العالقات اأخذت تتح�شن منذ عامني، وزار رئي�س 
العام  اآب-اأغــ�ــشــطــ�ــس  يف  اإ�ــشــرائــيــل  ال�شيني  اجلي�س  اأركــــان 
الدفاع  وزير  زار  ذلك  وقبل  نتنياهو  مع  والتقى   2011
حزيران-يونيو  يف  ال�شني  باراك  ايهود  ال�شابق  الإ�شرائيلي 
اأيار-مايو من العام املا�شي زارها رئي�س  العام 2011، ويف 
زار وزير  كــمــا  الإ�ــشــرائــيــلــي بيني غــانــتــ�ــس،  اأركــــان اجلــيــ�ــس 
ال�شني يف  اأفيغدور ليربمان  ال�شابق  الإ�شرائيلي  اخلارجية 

اآذار-مار�س من العام املا�شي.
ويتوقع  ر�شمية  زيــارة  يف  ال�شني  اإىل  ام�س  نتنياهو  وتوجه 
الإيراين  املو�شوعني  ال�شينيني  امل�شوؤولني  مــع  يبحث  اأن 

وال�شوري.

جي�س الحتالل يداهم عدة مدن بال�سفة 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

وبيت  وجنني،  اخلليل،  مدن  الأحــد،  ام�س  �شباح  الإ�شرائيلي،  اجلي�س  داهــم 
لأحد  ا�شتدعاء  وت�شليم  ع�شكري  حاجز  بن�شب  وقام  الغربية،  بال�شفة  حلم 
اجلي�س  من  ع�شكرية  قــّوة  اإّن  فل�شطيني  اأمني  م�شدر  وقــال  الفل�شطينيني. 
الإ�شرائيلي داهمت حي راأ�س اجلورة ومنطقة بئر املحجر يف بلدة حلحول يف 
اخلليل واأقامت حاجزا ع�شكريا على مدخل املدينة و�شرعت يف تفتي�س العديد 
من املركبات . ويف بيت حلم، اقتحم اجلي�س الإ�شرائيلي منزل الفل�شطيني، 
بالل ال�شيخ، وقام بت�شليمه بالغاً ملراجعة املخابرات الإ�شرائيلية يف مع�شكر 
عت�شيون يف املدينة. كما ن�شبت قوات اجلي�س الإ�شرائيلي ، حاجزا ع�شكريا 
العديد من  باحتجاز  وقــامــت  يعبد، جــنــوب غــرب جــنــني،  بــلــدة  على مــدخــل 
الأمر  وهو  بع�شهم،  ا�شتجواب  مت  فيما  مركباتهم،  وتفتي�س  الفل�شطينيني 
اجلي�س  اأن  يذكر  عملهم.  اأماكن  اىل  الفل�شطينيني  و�شــــــول  اأعــــــاق  الــذي 
الإ�شرائيلي يقتحم ب�شكل يومي مدن ال�شفة الغربية ويقوم مبداهمات ملنازل 

الفل�شطينيني وينفذ اعتقالت بحقهم.

اأوبــامــا: مــن حــق 
اإ�سرائيل حماية نف�سها

•• وا�شنطن-ا ف ب:

اأكـــــد الــرئــيــ�ــس المــــريكــــي بــــاراك 
اوبــامــا، اأنـــه مــن حــق ا�ــشــرائــيــل ان 
تعمل على حماية نف�شها من نقل 
ا�شلحة �شورية اىل حزب اهلل، قبل 
�ــشــاعــات مــن اعـــالن وكــالــة النباء 
ــانــا( عن  الــ�ــشــوريــة الــر�ــشــمــيــة )�ــش
على  العربية  الدولة  �شنته  هجوم 

مركز للبحوث العلمية.
و�شنت ا�شرائيل ليل ال�شبت الحد 
عـــلـــى مركز  �ـــشـــاروخـــيـــا  هـــجـــومـــا 
كما  جمرايا،  يف  العلمية  البحوث 
ال�شورية  النـــبـــاء  وكـــالـــة  اعــلــنــت 
الر�شمية )�شانا( التي مل ت�شر اىل 

ا�شابات او قتلى.
ال�شوري  املــر�ــشــد  قــال  جهته،  مــن 
يتخذ  الـــــــذي  النــــ�ــــشــــان  حلــــقــــوق 
مـــن لـــنـــدن مـــقـــرا لـــه ويــــوؤكــــد انه 
النا�شطني  من  �شبكة  على  يعتمد 
واملـــ�ـــشـــادر الــطــبــيــة عــلــى الر�ــــس 
داخل �شوريا ان النريان اندلعت يف 
مبنى البحوث العلمية يف منطقة 
معلومات  ان  مــ�ــشــيــفــا   ، جــمــرايــا 

اولية ت�شري اىل خ�شائر ب�شرية .
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العدد 10785 بتاريخ 2013/5/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة املزاينة للنقليات واملقاولت 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1036924 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة طارق مقبل حممد باعو�شه)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر عبد اهلل نا�شر امل�شعبي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة املزاينة للنقليات واملقاولت العامة
AL MAZAYINA GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة املزاينة للنقليات العامة 
AL MAZAYINA GENERAL  TRANSPORTING ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت الن�شاءات املعدنية)4100003(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10785 بتاريخ 2013/5/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/معهد المارات لل�شحة وال�شالمة

رخ�شة رقم:CN 1140929 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبد اهلل خليفة بيات م�شوي القبي�شي من مالك اىل �شريك

تعيل ن�شب ال�شركاء/ عبد اهلل خليفة بيات م�شوي القبي�شي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شرف �شالح ال�شيد حممد را�شد)%49(

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 002*006 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/معهد المارات لل�شحة وال�شالمة

EMIRATES INSTITUTE HEALTH & SAFETY
اىل/معهد المارات لل�شحة وال�شالمة ذ.م.م 

EMIRATES INSTITUTE HEALTH & SAFETY LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/قمة املدينة للحدادة واللحام

  رخ�شة رقم:CN 1094089 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.40

تعديل ا�شم جتاري:من/قمة املدينة للحدادة واللحام
CITY TOP BLACKSMITH & WELDING

اىل/قمة املدينة لعمال ال�شباغ 
TOP CITY PAINTING WORKS

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح �شناعية م5 ق9 بناية:ورثة حاجي جا�شم عبد 
حممد  املالك:احمد   21 رقم  مكتب  ق27  يثي  ليوا  الغربية  املنطقة  اىل  احل�شني 

حممد خلف املزروعي
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطالء والدهانات للمباين)4330003(

تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592005(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10785 بتاريخ 2013/5/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/بقالة احل�شباء

رخ�شة رقم:CN 1034597 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة احل�شباء
AL HASBAH GROCERY

اىل/جالك�شي زون كافترييا 
GALAXY ZONE CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا)5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة)4711003(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
املواد  لتجارة  ال�شـــــادة/اينا�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الغذائية رخ�شة رقم:CN 1030059 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.8*3.17

تعديل ا�شم جتاري:من/اينا�س لتجارة املواد الغذائية
AYNAS FOOD STUFF TRADING

اىل/بقالة اينا�س 
AYNAS BAQALA

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/ابتك�س للمقاولت العامة رخ�شة 

رقم:CN 1118283 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/عبد اهلل في�شل حممد منيف اجلابري من 43% اىل %51

تعديل ن�شب ال�شركاء/وليد حممد �شامل علي من 32% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بطي �شامل حممد ناجم اجلنيبي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1.80*0.90 اىل 1*1
false تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور()4330015(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطالء والدهانات للمباين)4330003(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
لورا  ال�شـــــادة/م�شغل  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1119355:خلياطة ازياء ال�شيدات  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي �شليمان نا�شر �شليمان ال�شام�شي)%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف خلفان حمد هالل �شلطان الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبد اهلل - عبد العزيز
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10785 بتاريخ 2013/5/6   

اإعــــــــــالن
املجاز   ال�شـــــادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1129662 قد تقدموا الينا بطلب
�شامل  علي  زوجة  ابراهيم  نوال  وبيع/  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

نا�شر الراقي العامري من وكيل خدمات اىل مالك
نا�شر  �شامل  علي  زوجة  ابراهيم  ال�شركاء/نوال  ن�شب  تعديل 

الراقي العامري من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممود موندا كونديل
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10785 بتاريخ 2013/5/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/�شاعد ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1138498 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

ابراهيم بن يو�شف بن ح�شن رمل من 35% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بدر بن احمد بن قا�شم العمودي)%24(
تعديل ن�شب ال�شركاء

علي هامل خادم غيث ال غيث القبي�شي من 65% اىل %51
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/ال�شركة 

املتحدة اللكرتونية ذ.م.م - فرع العني
رخ�شة رقم:CN 1029858-2 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ال�شفطي لالعمال ال�شحية والبال�شرت وال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1176938 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/�شوبر  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ماركت ال�شدقاء
رخ�شة رقم:CN 1037161 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لين  ال�شـــــادة/هاندي  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1006168:للهواتف املتحركة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمري عبد اهلل عمري �شيف املن�شوري)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد جمعه حممد �شعيد اجلنيبي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
زهرة  ال�شـــــادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1394144:ال�شمحة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شني عبد الرحمن علي عبد اهلل حممد احلمادي%100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد امللك ح�شن حممد باقر احلمادي 

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/البقاء للمقاولت 

CN 1023344:العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد علي عبد اهلل بن عامر ال�شميلي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف في�شل احمد علي احمد املرزوقي 

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10785 بتاريخ 2013/5/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/رويال لتاجري احلافالت

رخ�شة رقم:CN 1098803 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد م�شبح �شامل حممد �شياح اليماحي)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جا�شم حممد عبيد �شيف بن عي�شى الطنيجي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�شم جتاري:من/رويال لتاجري احلافالت

ROYAL BUS RENTAL
اىل/ار�س احللم لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 

DREAM LAND PASSENGER CHARTER BUS
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10785 بتاريخ 2013/5/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/كافترييا ال�شياحة 

رخ�شة رقم:CN 1101628  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شامل الكعم �شعيد العامري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح حممد علي لعكز الكربي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10785 بتاريخ 2013/5/6   

 اإعـــالن �سطب قيد
ا�س  اجنينرينغ  ال�شادة/لين�شون  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
دي ان بي ات�س دي - ابوظبي)ماليزية اجلن�شية( قد تقدمت 
واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3364( رقم  حتت 
وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  الوزاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان 
يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر 
من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة 

الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 179814       بتاريخ:2012/9/25 م
با�شــم:مدر�شة الروافد اخلا�شة .

وعنوانه:�شارع اخلليج العربي - �س.ب:7334 - هاتف:026662663 - فاك�س:026652632، الربيد اللكرتوين 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

التعليم الثانوي ، ريا�س الطفال ، تعليم ابتدائي ، التعليم العدادي . 
الواقـعة بالفئة:41

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل كتاب مفتوح باللون الزرق و داخل الكتاب ثالث خطوط يف �شكل 
يف  ال�شكل  وفوق  مفتوح  الكتاب  كاأن  لت�شكل  زرقاء  والوان  افقي  ب�شكل  اعلى  اىل  حتت  من  مفرقة  اقوا�س 

املنت�شف �شكل �شمعه باللون ال�شفر .  
ال�شــرتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2013/1/22 م املودعة حتت رقم: 185588 
با�شــم:هي�شنا العاملية .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع زايد الثاين - �س.ب:46641 - هاتف:026767525 - فاك�س: .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

تركيب ال�شقف املعلقة والقواطع اخلفيفة اعمال تركيب ورق اجلدران ، ق�س وتف�شيل ال�شتائر ، اعمال تنفيذ 
الت�شميم الداخلي ، اعمال تركيب الثاث . 

الواقـعة بالفئة:42
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل مربع اجلانب المين خط عري�س طويل باللون الوردي الغامق 

وميني ال�شكل h i باللون ال�شود على خلفية باللون الرمادي وفوق i نقطة باللون الوردي الغامق .  
ال�شــرتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785
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اجلي�س الإ�سرائيلي ين�سر �سواريخ اعرتا�سية ترا�سق بني اأوباما ورئي�س فنزويال اجلديد 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

يف  املدى  الق�شرية  ال�شواريخ  احلديدية لعرتا�س  القبة  بطاريتي  ن�شر  اأعــاد  اأنه  الإ�شرائيلي  اجلي�س  اأعلن 
تقارير  قالت  والتي  الأخــرية،  الأيــام  �شوريا يف  اأهــداف يف  الغارات اجلوية �شد  وذلــك عقب  اإ�شرائيل،  �شمال 
اأمريكية اإن الطريان احلربي الإ�شرائيلي نفذها. وقال اجلي�س الإ�شرائيلي اإنه على خلفية التوتر عند احلدود 
القبة احلديدية يف مدينتي �شفد وحيفا. ومن جانبه، قال رئي�س �شعبة  اإعــادة ن�شر بطاريتي  ال�شمالية، مت 
ال�شتخبارات الع�شكرية ال�شابق ورئي�س معهد اأبحاث الأمن القومي يف جامعة تل اأبيب، عامو�س يدلني، لإذاعة 
اجلي�س الإ�شرائيلي، اإن الغارات اجلوية يف �شوريا تدل على م�شتوى ا�شتخباراتي اإ�شرائيلي مرتفع للغاية وعلى 
م�شتوى اأداء ع�شكري عال . واعترب يدلني اأنه توجد �شرعية عالية جدا لهذه الغارات لأن �شوريا واإيران وحزب 
اهلل يخرقون القرار 1701 ال�شادر عن جمل�س الأمن الدويل يف نهاية حرب لبنان الثانية يف العام 2006. 
وراأى اأن النظام ال�شوري يعلم اأن املتمردين هم الذين ي�شكلون خطرا عليه، ومواجهة مع اإ�شرائيل �شت�شعه يف 

و�شع �شعب، واملتمردون يكرهون الأ�شد وقدر يدلني، اأن �شوريا لن ترد على هذه الغارات.

•• �شان خو�شيه-وكاالت:

تبادل الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما والرئي�س 
الفنزويلي اجلديد نيكول�س مادورو النتقادات 
والت�شريحات  ال�شحفية  الــتــ�ــشــريــحــات  عــرب 
امل�شادة، وذلك بعد اأن رف�شت الوليات املتحدة 
ب�شيطة،  باأغلبية  مـــادورو  بانتخاب  العـــرتاف 
واتــهــام هــذا الأخـــري لأمــريكــا بدعم معار�شيه 
يف  انتقادات  اأحــدث  ويف  لغتياله.  والتخطيط 
هذا الرتا�شق، قال اأوباما يف مقابلة تلفزيونية 
�شجلت ال�شبت اأثناء زيارة لكو�شتاريكا اإن اإ�شارة 

فكرة اأن هذا ال�شخ�س جا�شو�س �شخيفة .
ثالثة  ا�شتمرت  جولة  ختام  يف  اأوباما  واأ�شاف 
راأينا  وكو�شتاريكا،  املك�شيك  خاللها  زار  اأيـــام 
الت�شريحات تخرج بني احلني  بع�شا من هذه 
والآخر من فنزويال . واتهمت فنزويال تري�شي 
اأمـــــوال مـــن منظمة  تــلــقــى  بـــاأنـــه  )35 عـــامـــا( 
اأجنبية غري ربحية، وقام بتحويل هذه الأموال 
اإىل منظمات طالبية �شاعيا لإثارة حرب اأهلية 
اأقــارب واأ�شدقاء تري�شي قالوا لو�شائل  ، ولكن 
الإعالم اإنه خمرج اأفالم وثائقية، واإنه كان يف 

فنزويال ل�شنع فيلم عن انتخابات الرئا�شة.

احلكومة الفنزويلية اإىل مواطن اأمريكي اعتقل 
هناك على اأنه جا�شو�س �شخيفة ، يف اإ�شارة اإىل 
قالت  تري�شي  هاليت  تيموثي  ا�شمه  اأمــريكــي 
اعتقلته،  اإنــهــا  املا�شي  ال�شهر  اأواخـــر  فنزويال 
معار�شة،  طالبية  مظاهرات  بتمويل  واتهمته 
للمخابرات.  كعميل  تدريبات  تلقى  اإنــه  وقالت 
يف  تيليموندو  نوتي�شيا�س  ملحطة  اأوبــامــا  وقــال 
على  اعتقل  اأمــريكــي  مــواطــن  هــذا  اإن  مقابلة 
ما يبدو، �شنتعامل مع املوقف مثل كل املواقف 
اأمريكي يواجه  التي يكون لدينا فيها مواطن 
اأجنبي.  بلد  يف  القانونية  امل�شكالت  مــن  نوعا 

•• مو�شكو-وكاالت:

نظمت املعار�شة الرو�شية م�شرية احتجاجية ام�س و�شط مو�شكو عند املوقع 
الذى �شهد ا�شتباكات دموية مع ال�شرطة العام املا�شي، ومت خاللها اعتقال 
اأكر من اأربعمائة �شخ�س من املحتجني على عودة بوتني لرئا�شة رو�شيا. 

تقريبا،  عــاٍم  العتقال منذ  قيد  �شخ�شا منهم  اأكــر من ع�شرين  زال  وما 
حيث يواجهون احتمالت بال�شجن ل�شنوات بتهمة الت�شبب يف ال�شطرابات، 
وبع�شهم ُحكم عليه. وكانت املعار�شة قد نظمت م�شرية اأ�شمتها ربيع احلرية 
قبل عام من الآن، ون�شرت يومها ال�شلطات الرو�شية قوات وزارة الداخلية 
ذلك  وكان  املتظاهرين،  من  الآلف  ع�شرات  من  ح�شد  لتفريق  بالهراوات 
ع�شية اأداء بوتني اليمني الد�شتورية يف ال�شابع من مايو-اأيار العام املا�شي. 
مو�شكو-  عمدة  مكتب  مبوافقة  حظيت  -الــتــي  اجلــديــدة  امل�شرية  طالبت 

باحلرية للمعتقلني ال�شيا�شيني واإجراء انتخابات حرة ونزيهة واإ�شالحات 
منت  الحتجاج  حركة  وكانت  الق�شاء.  ا�شتقالل  على  واحلفاظ  �شيا�شية 
اعتربت  بعدما  ذروتــه  ال�شخط  وبلغ  املا�شي،  العام  �شتاء  يف  اأوجها  وبلغت 
الأول  دي�شمرب-كانون  يف  جــرت  التي  الربملانية  النتخابات  اأن  املعار�شة 
الكرملني بعد  اإىل  اإدانتها قرار بوتني بالعودة  اإىل جانب  2011 مزورة، 
املعار�شة  ن�شطاء  اأن  اإل    .2008-2000 يف  رئا�شيتني  وليتني  انتهاء 
يعانون من الختالف والت�شرذم، حتى اإنهم عجزوا عن التفاق على توحيد 
ربيع احلرية. فقد قرر  مل�شرية  الأوىل  الذكرى  �شيحيون فيه  الذي  اليوم 
بع�شهم اخلروج ل�شاحات مو�شكو، وق�شم اآخر �شيخرج اليوم الثنني اإحياًء 
الرو�شية  نوفو�شتى  ريا  وكالة  ذكرت  ال�شياق  يف  للم�شرية  الأوىل  للذكرى 
لالأنباء اأن ال�شلطات �شمحت لع�شرة اآلف �شخ�س بامل�شاركة يف امل�شرية التي 

ينظمها جمل�س خرباء املعار�شة الرو�شية. 

معار�سة رو�سيا حتيي ذكرى احتجاجاتها 

اخليارات الخرى تلك.
ي�شنها  الــتــي  الــهــجــمــات  واأ�ــشــعــفــت 
التي  الباك�شتانية  طالبان  اجلي�س 
القاعدة  بتنظيم  �ــشــالت  تــربــطــهــا 
لكنها مل تق�س على احلركة متاما.

ويــــريــــد �ـــشـــريـــف اعـــــــادة الـــنـــظـــر يف 
باك�شتان  تــقــدمــهــا  الـــتـــي  ــانــدة  املــ�ــش
لــلــوليــات املــتــحــدة يف حــربــهــا على 
اتبعتها  الــتــي  بــالــطــريــقــة  الــتــ�ــشــدد 

احلكومة ال�شابقة.
اىل  يتجه  كــان  بينما  �شريف  وقـــال 
على  يتعني  حا�شد  انتخابي  جتمع 
امل�شكلة  هـــذه  يــاأخــذ  اأن  مــا  �شخ�س 
على حممل جدي.. �شيتعني على كل 
والتفاهم  اجللو�س  املعنية  الطراف 
وفـــهـــم خمــــــاوف كــــل الطــــــــراف ثم 
م�شلحة  يف  يــــكــــون  قـــــــرار  اتــــخــــاذ 

باك�شتان واملجتمع الدويل.
ت�شريحاته  تغ�شب  اأن  املرجح  ومن 
اىل  باك�شتان  تــدفــع  الــتــي  وا�شنطن 
الق�شاء على الت�شدد يف الداخل حيث 
يــ�ــشــن مــقــاتــلــو طــالــبــان حــمــلــة عنف 
وامل�شاعدة  لال�شالم  روؤيتهم  لفر�س 

على هزمية طالبان الفغانية.

بوعده، من خالل الت�شويت لقبول 
اجلمعية  يف  فــلــ�ــشــطــني  عــ�ــشــويــة 

العامة لالأمم املتحدة كدولة. 
اتخاذ  اأي�شا  تت�شمن   59 النقطة 
مفاو�شات  خــــالل  مـــن  مــــبــــادرات، 
والأمن  الــ�ــشــالم  لت�شجيع  جــديــدة 
اإ�ــشــرائــيــل وفــلــ�ــشــطــني، ويبدو  بــني 
الرياح  اأدراج  ذهــب  الــوعــد  هــذا  اأن 
حماولة  وان  مــيــتــة،  ورقـــــة  وبـــقـــي 
مهّمة  تبقى  ال�شالم  عملية  اإحــيــاء 
اأمريكية بالأ�شا�س. ويف هذا ال�شياق 
النتقادات  اأّن  اإىل  املراقبون  ي�شري 
لل�شيا�شة  املـــوجـــهـــة  الــفــرنــ�ــشــيــة 
الق�شية  يخ�س  ما  يف  الإ�شرائيلية 
على  لــهــا  تــاأثــري  ل   ، الفل�شطينية 

الدولة العربية.

اأفغان�ستان : اإجناز الن�سحاب
فران�شوا  عّجل  بذلك،  وعــد  مثلما 
ان�شحاب القوات الفرن�شية  هولند 
اأفغان�شتان،  من  جندي(  الف   4(
والـــــذي كـــان قـــد بـــدا زمـــن نيكول 
�ــشــاركــوزي، ومــنــذ جـــوان 2012، 
غادر حوايل األفا جندي اأفغان�شتان، 
قبل عامني من املوعد املقرر ملغادرة 
مـــا تــبــقــى مـــن قــــوات حــلــف �شمال 

كوريا ال�سمالية تخف�س تدريباتها الع�سكرية 
•• �شيول-يو بي اأي:

قال م�شدر حكومي يف �شيول، ام�س اإنه مت ر�شد خف�س م�شتوى التدريبات 
الع�شكرية  املناورات  انتهاء  مع  كبرية  ب�شورة  ال�شمالية  كوريا  يف  الع�شكرية 
نهاية  يف  انتهت  التي  والأمريكية  اجلنوبية  الكورية  القوات  بني  امل�شرتكة 
امل�شدر،  عن  لالأنباء،  اجلنوبية  الكورية  يونهاب  وكالة  ونقلت  اأبريل.  �شهر 
منذ  طائراته  حتليق  م�شتوى  من  قلل  ال�شمايل  الــكــوري  اجلي�س  اإن  قوله 
منت�شف ال�شهر املا�شي، ثم توقف متاماً بعد انتهاء املناورات املعروفة با�شم 
فرخ الن�شر ، وانخف�س اأي�شاً م�شتوى التدريبات الع�شكرية للجي�س الكوري 
ال�شمايل ب�شورة كبرية مقارنة مع اأوائل �شهر ني�شان اأبريل. واأ�شاف اأنه يف 
اإطالق  تدريبات  توقفت  اأي�شاً،  كي�شونغ  بالقرب من مدينة  املدفعية  وحدة 
اأجرى  اأنــه  علماً  املا�شي،  ال�شهر  نهاية  منذ  اجلنوبية  كوريا  نحو  القاذفات 
اإجــــراء تدريبات  �شباط فــربايــر مــع  الــقــاذفــات منذ  اإطـــالق  تــدريــبــات على 
مكثفة للطائرات احلربية. وتعد كوريا ال�شمالية العدة على ما يبدو لإقامة 
ا�شتعرا�س ع�شكري �شخم مبنا�شبة مرور 60 عاماً على عقد اتفاقية الهدنة 

والتي ت�شادف يوم 27 متوز-يوليو.
اإّل اأن اجلي�س الكوري اجلنوبي ما زال يحافظ على حالة الرتقب الق�شوى 
اأية حلظة. ويف  بافرتا�س ان كوريا ال�شمالية م�شتعدة لإطالق �شاروخ يف 
اأن م�شري جممع  الوقت نف�شه جددت كوريا ال�شمالية تاأكيد موقفها من 
كي�شونغ ال�شناعي يعتمد على موقف كوريا اجلنوبية، وطالبتها بالتوقف 
عن ما و�شفتها الأعمال العدائية وال�شتفزازات الع�شكرية التي ت�شتهدف 

كوريا ال�شمالية.

التعديل الوزاري يف م�سر بحلول نهاية ال�سبوع 
•• القاهرة-رويرتز:

نهاية  بحلول  مب�شر  وزاري  تعديل  �شيجري  انــه  اجلمهورية  �شحيفة  قالت 
ال�شبوع اجلاري مما ي�شري اىل تاأجيل يف م�شاع لتعديل حكومة لقت انتقادات 
اتفاق مع  التو�شل اىل  اأو  انعا�س القت�شاد  وا�شع لعدم متكنها من  على نطاق 
مر�شي  حممد  الرئي�س  واأعلن  قر�س.  على  للح�شول  الــدويل  النقد  �شندوق 
يوم 20 ابريل ني�شان اأنه �شيجري التعديل الوزاري مما اوجد اأمال يف ت�شكيل 
حول  �شيا�شيا  توافقا  حتقق  اأن  و0ميكنها  تنوعا  اأكــر  اأطيافا  ت�شم  حكومة 
حمادثات مع �شندوق النقد ب�شاأن القر�س الذي تبلغ قيمته 8ر4 مليار دولر. 
�شيتم  الـــوزاري  التعديل  ان  ابريل   22 يــوم  الـــوزراء ه�شام قنديل  رئي�س  وقــال 
24 ابريل انه �شيتم  اأوائــل ال�شبوع املا�شي. وقال متحدث رئا�شي يوم  بحلول 
خالل اأيام. واأكد �شندوق النقد الدويل على �شرورة وجود تاأييد �شيا�شي على 
نطاق وا�شع للقر�س الذي ينظر له على اأن له اأهمية كبرية لتخفيف حدة الزمة 

القت�شادية مل�شر لكن من املرجح اأي�شا 
لها  تــقــ�ــشــف  اجـــــــراءات  يف  يــتــ�ــشــبــب  اأن 
ال�شرائب  رفــع  مثل  �شيا�شية  ح�شا�شية 
وخف�س الدعم احلكومي. ومل ت�شتطع 
القاهرة التو�شل اىل اتفاق مع م�شوؤويل 
�شندوق النقد ال�شهر املا�شي. لكن من 
للحكومة  رئي�شا  قنديل  يظل  اأن  املقرر 
ولي�س من املتوقع ا�شراك اأ�شد معار�شي 
الذي  املــحــدود  التعديل  هــذا  يف  مر�شي 
تعديل  بــاجــراء  مطالبهم  اىل  يرقى  ل 
النتخابات  قـــبـــل  لــلــحــكــومــة  �ـــشـــامـــل 
املقبلة املتوقعة يف وقت لحق من العام 

اجلاري. 

•• اإ�شالم اباد-وكاالت:

الــبــاكــ�ــشــتــاين ام�س  اأعـــلـــن اجلــيــ�ــس 
واثــــنــــني من  مــ�ــشــلــحــا   16 مــقــتــل 
الليلة  جـــرت  ا�ــشــتــبــاكــات  جــنــوده يف 
متاخمة  قــبــلــيــة  مبــنــطــقــة  املــا�ــشــيــة 

لأفغان�شتان.
وقـــال اجلــيــ�ــس يف بــيــان لــه الــيــوم يف 
عملية ناجحة �شيطرت قوات الأمن 
منطقتي  على  املا�شية  قبل  الليلة 
ق�شمت �شور و�شنغار، وهما خمباأين 
كما  تــــــرياه،  وادي  يف  لــلــمــ�ــشــلــحــني 

اأ�شيب ثالثة من اأفراد الأمن .
منطقة  وهـــو  تــــرياه،  وادي  ويتمتع 
باأهمية  خـــيـــرب،  اإقـــلـــيـــم  يف  جــبــلــيــة 
يتقا�شم  لأنــــه  نــظــرا  اإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 
حــــدود اإقــلــيــمــي كـــــورام واأوراكـــــــزاي 
الــقــبــلــيــني، بــالإ�ــشــافــة اإىل احلـــدود 
اإمـــــدادات القوات  الأفــغــانــيــة، ومتـــر 
الأجــنــبــيــة يف اأفــغــانــ�ــشــتــان عــرب ممر 
اأفغان�شتان دولة  اأن  خيرب، خ�شو�شا 

حبي�شة ل يجود لها منفذ بحري.
املا�شي،  الثاين  يناير-كانون  ومنذ 
تتقاتل ملي�شيات متناحرة لل�شيطرة 
على املرتفعات يف ترياه، و�شنت قوات 
حكومية هجوما بريا ال�شهر املا�شي 
بــعــد اأ�ــشــابــيــع مــن الـــغـــارات اجلوية، 
تلك  يف  القتلى  عــدد  اجلي�س  وقـــدر 
واأكـــر من  بـ28 جنديا  املــواجــهــات 
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بعد رحيل القوات الغربية. مبعنى 
اإّن احلــــرب كــانــت حــربــا من  اآخــــر، 

اأجل ل �شيء.

فقدان التاأثري؟
جمال  يف  هــولنــد  فران�شوا  ح�شاد 
تقييم  ح�شب  اخلارجية،  ال�شيا�شة 
ل  لـــوبـــوان،  الفرن�شية  ال�شحيفة 
ناجح  تــدخــل  عــلــى اخلــجــل.  يبعث 
مــوقــع متقدم  واحـــتـــالل  مـــايل  يف 
ان�شمام  وتاأييد  ال�شوري،  امللف  يف 
املتحدة  الأمم  اإىل  فل�شطني  دولــة 
لقد  اأفغان�شتان،  مــن  والنــ�ــشــحــاب 
يف  حزما  الفرن�شي  الرئي�س  اثبت 
جمال مل يكن احد ينتظر جناحه 
فــيــه.  اأمــر اآخــر ل بــد مــن التوّقف 
اأّن  فرن�شا تخ�شر  عنده ويتمثل يف 
نفوذها يف الق�شايا الأكر ح�شا�شية 
ال�شورية  واحلـــالـــتـــني  الـــعـــامل  يف 
والإيــرانــيــة تــوؤكــدان ذلــك بو�شوح. 
ويف هذا ال�شياق ي�شري فيليب مورو 
 ، ترتبط  امل�شكلة  اّن  اإىل  دوفــــارج، 
وهذه مفارقة، باإدارة فرن�شا داخلّيا، 
البالد  اإ�ــشــالح  بــالــقــدرة عــلــى  اأي  
الــعــوملــة مبــا ُيك�شب  والــتــكــّيــف مــع 

فرن�شا م�شداقية اكرب.

اإدارة  مــكــتــب  يف  مـــ�ـــشـــوؤولـــون  وقـــــال 
�شّرد  القتال  اإن  احلكومي  الــكــوارث 
�شخ�س،  األـــــف   48 عــلــى  يـــربـــو  مـــا 
وانتقل معظم امل�شردين اإىل بي�شاور، 
خوا  بــاخــتــون  خيرب  اإقــلــيــم  عا�شمة 

املجاور، واملناطق القريبة منه. 
موعد  اقــرتاب  ال�شتباكات  وتــرافــق 
اإجراء النتخابات العامة يف البالد، 
اجلــــاري،  11مايو-اأيار  يف  املـــقـــرر 

 11 منذ  قتيال   66 احلـــوادث  تلك 
ثالثة  ولقي  املا�شي،  اأبريل-ني�شان 
اأ�ـــشـــخـــا�ـــس مــ�ــشــرعــهــم وجـــــرح 35 
ا�شتهدف  اآخــــرون يف هــجــوم مـــزدوج 
العا�شمة  حزبا علمانيا يف كرات�شي، 

القت�شادية لباك�شتان اأم�س.
من ناحية اخــرى، قــال نــواز �شريف 
ينظر  الــذي  ال�شابق  الـــوزراء  رئي�س 
ال�شباق  اأنــه الوفــر حظا يف  له على 

لنــتــخــاب حــكــومــة �ــشــتــتــوىل احلكم 
املقبلة،  اخلــمــ�ــس  الــ�ــشــنــوات  خــــالل 
علما بــاأن هذه هي املــرة الأوىل منذ 
فيها  تكمل  التي  باك�شتان  ا�شتقالل 
مدتها  مــنــتــخــبــة  مـــدنـــيـــة  حـــكـــومـــة 
القانونية وت�شلم ال�شلطة خلليفتها.

و�شبقت النتخابات حملة انفجارات 
مر�شحني  ا�ـــشـــتـــهـــدفـــت  وهـــجـــمـــات 
واأوقعت  فــيــهــا،  مــ�ــشــاركــة  واأحــــزابــــا 

الأطل�شي املنت�شرة يف اأفغان�شتان. 
وقــد مت �شحب اجلــنــود خا�شة من 
قتل  )�شرق(، حيث  كابي�شا  منطقة 
�شنتها  هــجــمــات  يف  فــرنــ�ــشــيــا   54
جمموعه  مــا  )قتل  طالبان  حركة 
عام  مـــنـــذ  فــرنــ�ــشــي  جـــنـــدي   88
 ،2013 جــانــفــي  يف   .)2001
فرن�شي  جــنــدي  و400  الـــف  بــقــي 
املعدات  �شحب  لــ�ــشــمــان  كــابــول  يف 
قوات  تــدريــب  وموا�شلة  والآلــيــات 
اجلـــيـــ�ـــس الأفــــــغــــــاين والـــ�ـــشـــرطـــة، 
بنف�شها  تــكــفــل  اأن  يــفــرت�ــس  الــتــي 
القوات  ان�شحاب  بعد  الــبــالد  اأمـــن 
 400 حـــوايل  و�شيبقى  الــدولــيــة. 
جندي فرن�شي يف البالد بعد �شيف 
2013 لتامني برامج التدريب اأو 
�شقوط  خطر  �شيقّلل  مما  التعاون 
الذي  الوقت  يف  فرن�شيني  �شحايا 
اأعلنت فيه حركة طالبان بدء هجوم 
الأفغانية  احلــكــومــة  �ــشــد  الــربــيــع 

وقوات حلف �شمال الأطل�شي.
�شمال  حــلــف  اأّن  حمــلــلــون  ويـــــرى 
حركة  هـــــزم  يف  فــ�ــشــل  الأطـــلـــ�ـــشـــي 
ا�شتعادة  ي�شتبعدون  ول  الــتــمــرد، 
حكومة  مــــن  لــلــ�ــشــلــطــة  ـــبـــان  طـــال
اأفغانية تعترب فا�شدة وغري �شرعية، 

بالده  على  ان  بباك�شتان  النتخابي 
للحرب  دعـــمـــهـــا  يف  الـــنـــظـــر  اعـــــــادة 
على  املتحدة  الــوليــات  ت�شنها  التي 
الإرهاب وملح اىل اأنه يوؤيد التفاو�س 

مع حركة طالبان.
ودعمت باك�شتان امل�شاعي المريكية 
للق�شاء على الت�شدد يف اأنحاء العامل 
بعد هجمات 11 �شبتمرب اأيلول عام 
2001 يف الوليات املتحدة وكافاأتها 
من  الــــدولرات  وا�شنطن مبــلــيــارات 

امل�شاعدات.
الباك�شتانيني  مــــن  الـــكـــثـــري  لـــكـــن 
ـــتـــائـــني مــــــن هــــذا  ــــحــــوا مـــ�ـــش ــــب اأ�ــــش
اجلنود  الف  ان  وقــــالــــوا  الــــدعــــم 
يقاتلون  وهــم  قتلوا  الباك�شتانيني 
يف احلرب المريكية . وذكر �شريف 
دينيا  وملتزم  حمافظ  �شخ�س  وهو 
للوزراء  رئــيــ�ــشــا  يــ�ــشــبــح  اأن  ويـــاأمـــل 
لــلــمــرة الــثــالــثــة بــعــد انــتــخــابــات يوم 
ال�شبت املقبل اأن احلملة التي ي�شنها 
من  واملدعومة  الباك�شتاين  اجلي�س 
الوليات املتحدة على طالبان لي�شت 

اأف�شل �شبل الق�شاء على الت�شدد.
وقال لرويرتز يف مقابلة يف �شيارته 
املدافع  اأن  اأعتقد  املــدرعــة  الــ�ــشــوداء 
والر�شا�س لي�شت دائما احلل لتلك 
امل�شكالت.. اأعتقد اأن من ال�شروري 
ذاته  الوقت  اأخــرى يف  بحث خيارات 
للتنفيذ.  قــابــل  مــنــهــا  اأي  وحتــديــد 
واأعــتــقــد اأنــنــا �ــشــوف منــ�ــشــي يف كل 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر 

خيبة اأمل كربى جتتاح الفرن�شيني 
بـــعـــد مــــــــرور �ـــشـــنـــة عـــلـــى اعـــتـــالء 
هولند  فــــرنــــ�ــــشــــوا  ـــــرتاكـــــي  ـــــش ال�
ترجمتها  خــيــبــة  اللــيــزيــه،  عــر�ــس 
ا�ــشــتــطــالعــات الـــــراأي الــتــي اأبــــرزت 
الفرن�شي  الرئي�س  �شعبية  �شقوط 
تاريخ  يف  قيا�شيا  رقــمــا  وحتــقــيــقــه 
الـــرئـــا�ـــشـــات الــفــرنــ�ــشــيــة يف تـــديّن 

ال�شعبية.
فرن�شوا  اأّن  املفارقات،  ومــن  ولكن   
هــــولــــنــــد قـــــد حــــقــــق جنــــاحــــا غري 
�شكك اجلميع يف  منتظر يف جمال 
املعقدة،  مبلفاته  الدقيقة  معرفته 
واعتربوه يفتقر للخربة يف اإدارته ، 
بل لعّله املجال الوحيد الذي �شّجل 
ح�شادا  الــفــرنــ�ــشــي  الــرئــيــ�ــس  فــيــه 
املجال  الأحـــوال،  كل  ويف   ، اإيجابيا 
الوحيد الذي حظيت فيه قراراته، 
ال�شيا�شية  الطبقة  باإجماع  تقريبا، 
ال�شرتاكي  اأن هذا  رغم  الفرن�شية 
اعترب، �شاعة دخوله ق�شر الإليزيه، 

مبتدئا يف هذا امليدان.
اأوىل من  �ــشــنــة  مــــرور  ومبــنــا�ــشــبــة 
و�شائل  ا�شتعر�شت  من�شبه  توليه 
الإعــــــالم الــفــرنــ�ــشــيــة حــ�ــشــاده املّر 
داخلّيا، وا�شتعر�شت جملة لو بوان 
هــولنــد يف جمال  فــرانــ�ــشــوا  نتائج 
القوة  ال�شيا�شة اخلارجية ومكامن 

واخللل فيها.

مايل: دون اأخطاء؟
انـــه اكـــرب الــنــجــاحــات الــتــي حققها 
الب�شه  والـــــذي  هـــولنـــد،  الــرئــيــ�ــس 
عباءة قائد حربي. وبعد اأربعة اأ�شهر 
من اإطالق عملية �شرفال، فان على 
الذين توقعوا حدوث م�شتنقع على 
اإىل  مــدعــوون  الأفــغــانــيــة  ال�شاكلة 
مــراجــعــة مــوقــفــهــم. مبــفــردهــا ، اأو 

بدعم   ، ر�شميا  يعلن  كما  بالأحرى 
القوات  املــايل، جنحت  من اجلي�س 
الفرن�شية يف طرد جهاديي القاعدة 
بــــاملــــغــــرب الإ�ـــــشـــــالمـــــي، واأنــــ�ــــشــــار 
الـــديـــن وحـــركـــة اجلـــهـــاد يف غرب 
اأفريقيا من �شمال مايل. وتتويجا 
مب�شاعدة  فرن�شا،  متكنت  للعملية، 
اأبو  الت�شاديني، من ت�شفية الأمري 
زيد، رئي�س تنظيم القاعدة يف بالد 

املغرب الإ�شالمي.
الباحث  بـــورجـــو  انــــدريــــه  ويـــقـــول 
يف مـــركـــز الـــبـــحـــوث والــــدرا�ــــشــــات 
اجلماعات  اإّن  الإ�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة، 
ب�شكل  �شعفت  امل�شلحة  اجلــهــاديــة 
الق�شاء  يتم  مل  ولكنه   ، ملحوظ 
ان  كــمــا  الآن.  حــتــى  عليهم  متــامــا 
توؤّمن  الـــبـــالد مل  مــنــاطــق  مــعــظــم 
بــــعــــد. فـــبـــعـــ�ـــس اجلـــــهـــــاديـــــني قد 
وجـــــدوا مــلــجــاأ يف �ــشــمــال مــــايل، و 
ال�شعبية  اآخــرون تخفّوا يف الأحياء 
فّر  مــن   ومنهم  باماكو،  للعا�شمة 
اإىل لــيــبــيــا. وهــــذا  �ــشــيــنــاريــو يثري 
خماوف اإمكانية عودتهم بعد رحيل 
بالن�شبة  اأمـــا  الــفــرنــ�ــشــيــة.  الــقــوات 
�شتة  وفـــاة  �شّجلت  فقد  للخ�شائر، 
جـــنـــود فــرنــ�ــشــيــني ، مــقــابــل مـــا ل 
اجلهاديني،  مــــن   عن600  يــقــل 
اإ�شافة اإىل انه مل يعر على اأّي اثر 

للرهائن. 
الفرن�شي  الــرئــيــ�ــس  هـــذا  ميــنــع  مل 
مـــن ان يــعــلــن مــنــذ �ــشــهــر افـــريـــل ، 
فرن�شي  جندي  مائة  ان�شحاب  عن 
مـــوجـــودون يف  اآلف   4 بـــني  مـــن   ،
ين�شحب  اأن  املــتــوقــع  ومـــن  مــــايل. 
األـــفـــي جـــنـــدي اآخـــــر مـــن هــنــا اإىل 
نهاية  يف  و  ال�شيف.  ف�شل  نهاية 
2013 �شتتكون الوحدة الع�شكرية 
الــفــرنــ�ــشــيــة مـــن األــــف رجـــل �شمن 
املــتــحــدة، مكلفة  لــالأمم  تابعة  قــوة 

بتحقيق ال�شتقرار يف مايل.

كـــمـــا تـــراجـــعـــت فــرنــ�ــشــا اأيـــ�ـــشـــا يف 
الأ�شلحة  مــ�ــشــاألــة  بــ�ــشــاأن  مــوقــفــهــا 
فران�شوا  حــــّذر  فــقــد  الــكــيــمــيــائــيــة. 
هولند، مثل باراك اأوباما، يف �شهر 
اأوت، من اأن ا�شتخدام هذه الأ�شلحة 
�شببا  �ــشــيــكــون  دمـــ�ـــشـــق  قـــبـــل  مــــن 
م�شروعا للتدخل املبا�شر يف �شوريا، 
التي  والأدلـــة  ال�شهادات  اأّن  رغــم  و 
املخابرات  اأجـــهـــزة  مــن  جمعها  مت 
الــغــربــيــة قــد زعــمــت حــــدوث ذلك، 
يفّعل،  مل  بالتدخل  التهديد  فــان 
عملية  انــــــه  بــــاريــــ�ــــس،  واعـــــتـــــربت 
والقرتا�س  الــ�ــشــك  مــن  النــتــقــال 
وانه  مــعــّقــدة،  عملية  الــيــقــني  اإىل  
من  الــتــحــقــق  امل�شتحيل  �ــشــبــه  مــن 
الكيميائية  الأ�ــشــلــحــة  ا�ــشــتــخــدام 
امل�شوؤولني  وحتــــديــــد  �ـــشـــوريـــا  يف 
النظام  ا�شتمر  ما  اإذا  خا�شة  عنها، 
الــ�ــشــوري يف مــنــع دخــــول حمققي 

الأمم املتحدة اإىل البلد.
الــــرتاجــــع  اأّن  حمـــلـــلـــون  ويــــــــرى 
الفرن�شي يف هذا امللف لي�س نتيجة 
غياب الإرادة ، واإمنا لتطور امل�شهد 
اإىل �شاحة  الـــذي حتــول  الــ�ــشــوري، 
الإقليمية  الــــقــــوى  بــــني  ــــراع  �ــــش
والدولية، وي�شاف اإىل ذلك عرقلة 
الــثــابــت لدم�شق،  رو�ــشــيــا، احلــلــيــف 
الوليات  وتـــــرّدد  املــتــحــدة،  لــــالأمم 
يف  جــديــد  �ــشــراع  للدخول  املتحدة 
الــ�ــشــرق الأو�ــــشــــط،  وكــلــهــا عوامل 
تــ�ــشــجــع عــلــى جـــمـــود الـــو�ـــشـــع كما 
يف  فرن�شا  تاأثري  غياب  جت�ّشم  اإنها 

املنطقة. 
اإن غرق فرن�شا يف  ويوؤكد اخلــرباء 
اأزمة اقت�شادية �شعبة ، وم�شاركتها 
اأملانيا  رفـــ�ـــس  و  مـــــايل  حـــــرب  يف 
الــتــدخــل، عــوامــل ل متــنــح فرن�شا 
اأكـــر يف  اأن تفعل مــا هــو  اإمــكــانــيــة 
�شوريا، فالق�شية ال�شورية اأ�شبحت 

الآن بني الأمريكان والرو�س. 

الباحث  �ــشــقــفــه  مـــن  يـــحـــّد  جنـــــاح، 
ـــة على  بـــــورجـــــو، خـــا�ـــش اأنــــــدريــــــه 
الــ�ــشــعــيــد الــ�ــشــيــا�ــشــي، حــيــث يعترب 
اإذ  انـــه جنـــاح غــري مكتمل ونــهــائــي 
الرتابية  مــايل  وحــدة   ا�شتعادة  اأّن 
املايل  اجلي�س  قبل  من  و�شالمتها 
مدينة  يف  خــ�ــشــو�ــشــا  تــتــحــقــق،  مل 
الو�شع  اإن  الباحث،  ويــرى  كيدال. 
اإجراء  يعّقد عملية  املدينة  تلك  يف 
اأنحاء  جميع  يف  رئا�شية  انتخابات 
البالد، انتخابات يتمنى هولند اأن 
تدور نهاية جويلية، "فمع حكومة 
�ــشــيــا�ــشــيــا وجي�س  �ــشــعــيــفــة  مــالــّيــة 
والتكوين  التاأ�شي�س  طــور  يف  مــايل 
، فــان مــايل لي�شت قــادرة مبفردها 
ووحدة  �شالمة  هيكلة  اإعـــادة  على 

اأرا�شيها.

�سوريا: العرتاف بالعجز
الفرن�شي  الــيــمــني  قــبــل  مــن  اتــهــم 
بالتقاع�س يف هذا املو�شوع يف بداية 
اأن يت�شّدر  وليــتــه، حــاول هــولنــد 
املو�شوع ال�شوري. وقد كانت فرن�شا 
بتمويل  تـــقـــوم  غــربــيــة  دولـــــة  اأول 
باجتاه  الإنـــ�ـــشـــانـــيـــة  املـــ�ـــشـــاعـــدات 
الــداخــلــيــة، واأول  املــعــار�ــشــة  جلـــان 
الوطني  بــالئــتــالف  يــعــرتف  مـــن 
للمعار�شة،  تكتل  اأكـــرب  الــ�ــشــوري، 
لل�شعب  ال�شرعي  املمثل  باعتبارها 
�شحبة  يعتزم،  من  واأول  ال�شوري، 
بــريــطــانــيــا، تــ�ــشــلــيــم اأ�ــشــلــحــة اإىل 
مــــن جانب  الـــ�ـــشـــوريـــة  املـــعـــار�ـــشـــة 

واحد.
وبــخــ�ــشــو�ــس هــــذه الــنــقــطــة، فانه  
يف غـــيـــاب اإجــــمــــاع داخــــــل الحتـــــاد 
الأوروبي، وا�شتقالة رئي�س املعار�شة 
الــ�ــشــوريــة، مــعــاذ اخلــطــيــب، وتقدم 
امليدان،  على  اجلهادية  اجلماعات 
اأجربت باري�س ولندن على مراجعة 

تقييمهما. 

اإيران: اأزمة ت�ستع�سي
 على احلل

اأوت  هـــولنـــد يف  فــرنــ�ــشــوا  اعـــتـــرب 
الــــنــــووي  الـــتـــهـــديـــد  اأن  املــــا�ــــشــــي 
الإيــــــراين هـــو اخــطــر الــ�ــشــكــوك يف 
الـــعـــامل. بــعــد تــ�ــشــعــة اأ�ـــشـــهـــر، وقد 
بــــات جــلــّيــا اأنـــــه عــلــى الـــرغـــم من 
اجلمهورية  فـــان  الــعــقــوبــات  زيــــادة 
توقف يف  دون  الإ�شالمية م�شتمرة 
اأّكد  الــنــووي،  برناجمها  ا�شتكمال 
للوكالة  العام  املدير  اأمــانــو،  يوكيا 
الدولية للطاقة الذرية يف نوفمرب 
املا�شي، انه ل  يرى، يف هذا امللف، 
فـــرقـــا بــــني هــــولنــــد و�ــــشــــاركــــوزي 
 ، نيكولو  فرن�شوا  يــوؤكــده  مــا  وهــو 
اإيران  يف  لفرن�شا  ال�شابق  ال�شفري 
اختلف،  قــد  الأ�ــشــلــوب  اإن  بــقــولــه   ،
نف�شه"  هو  ال�شيا�شي  اخلــط  ولكن 
تبّنى  يف  ي�شتمر  وي�شيف،هولند 
نهج مــزدوج  يجمع بني املفاو�شات 

وفر�س عقوبات اأكر �شرامة.
اأُعيد  الع�شا واجلزرة هذه،  �شيا�شة 
التعبري عنه مرة اأخرى من طرف 
�شهر  اأوائـــل  يف  الفرن�شي  الرئي�س 
ت�شديد  اإىل  دعــــا  عــنــدمــا  مـــار�ـــس، 
اأجل  الإمــكــان  مــن  قــدر  العقوبات 
اإقناع ال�شلطات الإيرانية" ب�شرورة 
املـــفـــاو�ـــشـــات وذلـــــك انـــطـــالقـــا من 

قناعته بفاعلية العقوبات.
وي�شري الدبلوما�شي الفرن�شي، اإىل 
فرن�شا  لهجة  تــكــون  اأن  جميل  انــه 
اأكر حّدة من الأمريكيني، اإل اأّنها 
ل تلعب دورا قياديا يف امللف النووي 

الإيراين.
فل�شطني: اعرتاف لن يغرّي �شيئا.

59 من  اقــرتح هولندا يف النقطة 
انـــه �شيدعم  بــرنــاجمــه النــتــخــابــي 
العـــــــــــــرتاف الـــــــــــدويل بــــالــــدولــــة 
الرئي�س  واوفــــــى  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة. 
املا�شي  نـــوفـــمـــرب  يف  الـــفـــرنـــ�ـــشـــي 

�سريف: على اإ�سالم اأباد اإعادة النظر يف دعم وا�سنطن 

قتلى مبواجهات بني اجلي�س وم�سلحني يف باك�ستان 

�سنة اأوىل فرن�سوا هولند:

هل تنقذ ال�سيا�سة اخلارجية ح�ساد الرئي�س الفرن�سي؟
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يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 51963
با�شــم:�س.الفطيم ذ.م.م .

وعنوانه:دبي ، �س.ب:152 ، هاتف:047062222 ، فاك�س:047062050 .
وامل�شجلة حتت رقم:)43392( بتاريخ:2003/11/10.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/3/12 وحتى تاريخ:2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 51964
با�شــم:�س.الفطيم ذ.م.م .

وعنوانه:دبي ، �س.ب:152 ، هاتف:047062222 ، فاك�س:047062050 .
وامل�شجلة حتت رقم:)43391( بتاريخ:2003/11/10.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/3/12 وحتى تاريخ:2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 51962
با�شــم:�س.الفطيم ذ.م.م .

وعنوانه:دبي ، �س.ب:152 ، هاتف:047062222 ، فاك�س:047062050 .
وامل�شجلة حتت رقم:)43393( بتاريخ:2003/11/10.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/3/12 وحتى تاريخ:2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 51965
با�شــم:�س.الفطيم ذ.م.م .

وعنوانه:دبي ، �س.ب:152 ، هاتف:047062222 ، فاك�س:047062050 .
وامل�شجلة حتت رقم:)43390( بتاريخ:2003/11/10.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/3/12 وحتى تاريخ:2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 51969
با�شــم:�س.الفطيم ذ.م.م .

وعنوانه:دبي ، �س.ب:152 ، هاتف:047062222 ، فاك�س:047062050 .
وامل�شجلة حتت رقم:)43386( بتاريخ:2003/11/10.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/3/12 وحتى تاريخ:2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 51966
با�شــم:�س.الفطيم ذ.م.م .

وعنوانه:دبي ، �س.ب:152 ، هاتف:047062222 ، فاك�س:047062050 .
وامل�شجلة حتت رقم:)43389( بتاريخ:2003/11/10.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/3/12 وحتى تاريخ:2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 51967
با�شــم:�س.الفطيم ذ.م.م .

وعنوانه:دبي ، �س.ب:152 ، هاتف:047062222 ، فاك�س:047062050 .
وامل�شجلة حتت رقم:)43388( بتاريخ:2003/11/10.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/3/12 وحتى تاريخ:2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 51968
با�شــم:�س.الفطيم ذ.م.م .

وعنوانه:دبي ، �س.ب:152 ، هاتف:047062222 ، فاك�س:047062050 .
وامل�شجلة حتت رقم:)43387( بتاريخ:2003/11/10.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/3/12 وحتى تاريخ:2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
ال�شقر لال�شت�شارات ، راأ�س اخليمة

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ:2002/11/19 م املودعة بالرقم: 50432 
با�شــم:�شركة بي ام بالين مودليار اندكو .

وعنوانه:30 مري�شانت �شرتيت ، مانادي ، �شيناي 001 600 ، الهند .
وامل�شجلة حتت رقم:)40669( بتاريخ:2003/5/26.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2012/11/19 وحتى تاريخ:2022/11/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
ال�شقر لال�شت�شارات ، راأ�س اخليمة

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ:2002/11/19 م املودعة بالرقم: 50433 
با�شــم:�شركة بي ام بالين مودليار اندكو .

وعنوانه:30 مري�شانت �شرتيت ، مانادي ، �شيناي 001 600 ، الهند .
وامل�شجلة حتت رقم:)40670( بتاريخ:2003/5/26.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2012/11/19 وحتى تاريخ:2022/11/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 133305       بتاريخ:2009/9/3 م
با�شــم:اللم�شة ال�شحرية لتنظيف املباين .

وعنوانه:دبي - هور العنز - �س.ب:99455.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

1-خدمات تنظيف اخلزانات وال�شهاريج ، 2- خدمات تنظيف املباين وامل�شاكن ، 3- خدمات مكافحة احل�شرات 
والتكييف  الهواء  جمــاري  وتعقيم  تنظيف   -5  ، العالنية  اللوحات  تنظيف   -4  ، ال�شارة  احليوانات  وابــادة 

املركزي ، 6- وجميع املواد والجهزة امل�شتخدمة . 
الواقـعة بالفئة:37

ال�شحرية  اللم�شة  عليها  مكتوب  �شوداء  خلفية  على  م�شيئة  كرة  حتمل  يد  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
  .magic touch

ال�شــرتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  6  مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�شـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بتـاريـــــخ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173063 
 تاريخ الأ�شبقية :  2012/02/03م  

باإ�شــم:تاجنز ديبارمتنت ليمتد
جن�شية ال�شركة: هوجن كوجن  

وعنوانه: 23 فلور غواجندوجن انف�شتمنت تاور، 148 كونوت رود �شينرتال، هوجن كوجن  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  �شابون، عطور وزيوت عطرية وم�شتح�شرات جتميل 
الكولونيا، ماء معطر،  ماء  للغرف،  بخاخ معطر  للغرف،  رذاذ معطر  لل�شعر،  )لو�شن(  )كوزمتيك( وغ�شول 
لل�شعر،  رذاذ   �شامبو،  )كوزمتيك(،  جتميل  م�شتح�شرات  تواليت،  مواد  املعطرة،  املجففة  الــورد  اأوراق  مزيج 
طبية.  لأغرا�س  لي�شت  اإ�شتحمام  اأمالح  ال�شخ�شي،  لالإ�شتخدام  الكريهة  الروائح  مزيالت  للعرق،  م�شادات 

فئة 3.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالمـة:   عبارة )JADE DRAGON( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح
ال�شــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:184548                         بتاريخ :2013/01/02م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شــم:    ال�شرق )بي دي اية ( للتجارة �س. ذ. م . م
وعنوانه : دبي / ديرة     �س. ب:  64991  هاتف: 2295228 04   فاك�س: 2295229 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد التزيني )الكوزمتيك( ، مواد التجميل، م�شتح�شرات التجميل،  ال�شقل ، اإزالة الأو�شاخ ، الك�شط ، املواد 
العطرية ، عطور، دهن العود ، اقنعة جتميلية ،كرميات جتميلية ،هالم لأغرا�س التجميل ، كرميات للجلد 
املدبوغ ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر ، كرميات تبي�س الب�شرة ،م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة ، ملونات 
ل�شعر ، اأ�شباغ لل�شعر ، غ�شولت ) لو�شن(لل�شعر، رذاذ )�شرباي ( لل�شعر ، �شامبو �شابون،)غري الواردة �شمن 

فئات اخري(
الواقـعة بالفئة: 3

و�شف العالمة: تتكون هذة العالمة التجارية من الحرف الجنليزية SUPER LOVE باللون الأ�شود 
ويف العلى يوجد مربع بداخلة ر�شوم مميزة وجميع ماذكر على خلفية بي�شاء

ال�شــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:184549                       بتاريخ :2013/01/02م  
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شــم:  ميك�س تيل للتجارة �س.ذ.م.م
وعنوانه :  دبي / ديرة  �س. ب: 41667  هاتف: 2736289 04   فاك�س: 2718040 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الهو اتف املحمولة ،بطاريات ، هواتف ل�شلكية ، فك�س ، اجهزة هتف ، هواتف فيديو ، اجهزة حا�شوب �شخ�شية 

�شغرية ، اجهزة مراقبة كهر بائية ،اأجهزة ترجمة اإلكرتونية جيبية .
الواقـعة بالفئة: 9

و�شف العالمة: تتكون هذة العالمة التجارية من الحرف الجنليزية Super Touch  مكتوبة ب�شكل 
مميز باللون الأ�شود و خلفية بي�شاء

ال�شــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

     اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/300 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

المارات     اجلن�شية:  ع  م  �ــس  املتكاملة  لالت�شالت  المـــارات  املدعي/�شركة 
املدعى عليه:حممد �شامل حممد �شامل الغيالين اجلن�شية: المارات مو�شوع 
قانونية   فائدة   %12 درهــم+   11168 بقيمة  مببلغ  مالية  مطالبة  الــدعــوى: 
المارات     اجلن�شية:  الغيالين  �شامل  حممد  �شامل  :حممد  اعالنه  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لــذا  الــدعــوى  لنظر  مــوعــدا   2013/5/14 املــوافــق  الثالثاء  يــوم 
ابوظبي  حمكمة  بـــ  الوىل  الــدائــرة  امـــام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :2013/4/22
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي االبتدائية

 الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785      

     اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/301 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

المارات     اجلن�شية:  ع  م  �ــس  املتكاملة  لالت�شالت  المـــارات  املدعي/�شركة 
املدعى عليه:خالد نا�شر حممد �شعيد الكعبي اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
قانونية   فــائــدة   %12 درهـــم+   8645 بقيمة  مببلغ  مالية  مطالبة  الــدعــوى: 
المـــارات   اجلن�شية:  الكعبي  �شعيد  حممد  نا�شر  :خــالــد  اعــالنــه  املــطــلــوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لــذا  الــدعــوى  لنظر  مــوعــدا   2013/5/14 املــوافــق  الثالثاء  يــوم 
ابوظبي  حمكمة  بـــ  الوىل  الــدائــرة  امـــام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :2013/4/22
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي االبتدائية

 الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785      

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
انذار عديل بالن�سر  

   رقم 2013/1144   
 املنذرة/ �شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار)ذ.م.م(

املنذر اليه: �شاجناى اناند
املبالغ املرت�شدة بذمتكم  اليها ب�شرورة �شداد كافة  املنذر  املنذرة   تنذر 
بــربج ريجال وذلــك خــالل 30  الوحدة رقــم )1305(  واملتبقية من ثمن 
يوما من تاريخ ن�شركم هذا النذار وال �شيتم ف�شخ التعاقد واعادة ملكية 
املدفوعة  املبالغ  قيمة  مــن   %30 خ�شم  مــع  )املــطــور(  للمنذرة  الــوحــدة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.  
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
انذار عديل بالن�سر  

   رقم 2013/1148   
 املنذرة/ �شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار)ذ.م.م(

املنذر اليه: ايلدار الر�شا اوجلو  
املبالغ املرت�شدة بذمتكم  اليها ب�شرورة �شداد كافة  املنذر  املنذرة   تنذر 
بــربج ريجال وذلــك خــالل 30  الوحدة رقــم )2006(  واملتبقية من ثمن 
يوما من تاريخ ن�شركم هذا النذار وال �شيتم ف�شخ التعاقد واعادة ملكية 
املدفوعة  املبالغ  قيمة  مــن   %30 خ�شم  مــع  )املــطــور(  للمنذرة  الــوحــدة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.  
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
انذار عديل بالن�سر  

   رقم 2013/1143   
 املنذرة/ �شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار)ذ.م.م(

املنذر اليه: ا�س اك اكرام الزمان 
املبالغ املرت�شدة بذمتكم  اليها ب�شرورة �شداد كافة  املنذر  املنذرة   تنذر 
بــربج ريجال وذلــك خــالل 30  الوحدة رقــم )2010(  واملتبقية من ثمن 
يوما من تاريخ ن�شركم هذا النذار وال �شيتم ف�شخ التعاقد واعادة ملكية 
املدفوعة  املبالغ  قيمة  مــن   %30 خ�شم  مــع  )املــطــور(  للمنذرة  الــوحــدة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.  
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     

انذار عديل بالن�سر  
   رقم 2013/1142   

 املنذرة/ �شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار)ذ.م.م(
املنذر اليه: ايلدار الر�شا  اوجلو  

املبالغ املرت�شدة بذمتكم  اليها ب�شرورة �شداد كافة  املنذر  املنذرة   تنذر 
بــربج ريجال وذلــك خــالل 30  الوحدة رقــم )2211(  واملتبقية من ثمن 
يوما من تاريخ ن�شركم هذا النذار وال �شيتم ف�شخ التعاقد واعادة ملكية 
املدفوعة  املبالغ  قيمة  مــن   %30 خ�شم  مــع  )املــطــور(  للمنذرة  الــوحــدة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.  
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )120و2013/118 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�شم�س  حممد  روبني  2-حممد  عبداحلق  الدين  عالء  حممد   -1 التنفيذ/  طالب 
املياه  �شبكات  ملقاولت  النابيب  تقنية   : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الدين 
اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه/تقنية النابيب ملقاولت �شبكات املياه اجلن�شية: 
التنفيذ  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1727 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم 
الربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام 
الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 210 /2013  جت كل- م ت-ب-  ع ن 

�شيخه  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  املريخي  حاظر  زعل  مرمي  مدعي/ 
�شداد  الدعوى:  الظاهري واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع  ابراهيم  توفيق 
املاء والكهرباء+  قيمة اليجار والبالغ قيمته20000 درهم + 1815 درهم فواتري 
التعوي�س  املطلوب اعالنه/  �شيخه توفيق ابراهيم الظاهري اجلن�شية: المارات  
املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر  الثالثاء 
الكائنة  العني البتدائية -  بـ حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
املركز الداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني االبتدائية
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توتر يف ليبيا قبل القرتاع على قانون العزل ال�سيا�سي 
•• طرابل�س-رويرتز:

العام  الـــوطـــنـــي  املــــوؤمتــــر  انــعــقــد 
لالقرتاع  امــ�ــس  الليبي  الــربملــان 
ال�شيا�شي  الـــعـــزل  قـــانـــون  عــلــى 
م�شوؤولني  عـــلـــى  يــحــظــر  الــــــذي 
عملوا خالل عهد الزعيم الراحل 
يف  منا�شب  �شغل  الــقــذايف  معمر 
اجلــديــدة يف خــطــوة رمبا  الدارة 
تــــوؤدي اىل اقــالــة رئــيــ�ــس الــــوزراء 
ويثور  اخــريــن.  كبار  وم�شوؤولني 
خـــالف عــلــى نــ�ــس الــقــانــون منذ 
ب�شبب  القــــــــرتاع  وجــــــاء  �ـــشـــهـــور 
م�شلحة  جـــمـــاعـــات  ممــــار�ــــشــــات 
وتقولن  وزارتـــني  على  �شيطرت 
انها لن تغادرهما ال عند مترير 
الــقــانــون. وقـــال تــوفــيــق الربيك 
وهو متحدث با�شم حتالف القوى 
الوطنية وهو حتالف ليربايل انه 
لكنهم يف  قانون ظامل ومتطرف 
حاجة اىل و�شع م�شلحة الوطن 
اأكر  وظــلــت  الزمـــــة.  حلـــل  اأول 
اأ�شلحة  عليها  �شيارات  ع�شر  مــن 
الية  واأ�شلحة  للطائرات  م�شادة 
متوقفة اأمام وزارة العدل كما اأن 
حما�شرة  ظلت  اخلارجية  وزارة 
ال�شبوع  خــالل  ذاتــهــا  بالطريقة 
املــــا�ــــشــــي. وقــــــال اأحــــــد الـــرجـــال 
العدل  وزارة  اأمـــــام  املــتــمــركــزيــن 
انــهــم لـــن يـــرتكـــوا املـــكـــان اىل اأن 
يــتــم اجــبــار رئــيــ�ــس الــــــوزراء على 
ال�ــشــتــقــالــة. وقــــال نــطــلــب منهم 
القذايف  اأ�ـــشـــدقـــاء  مـــع  الــتــعــامــل 
يف  دبلوما�شيون  وقــال  �شنة.  منذ 
يكون  لــن  القــــرتاع  ان  طرابل�س 
له معنى لنــه يتم ق�شرا يف حني 
تــدافــع عــن حقوق  اأن جمــمــوعــة 
الوطني  املوؤمتر  طالبت  الن�شان 
للقانون.  م�شودة  احــدث  برف�س 
وقــالــت �ــشــارة يل ويــتــ�ــشــون وهي 

عرب يتم�سكون ببقاء 
اأزواد �سمن مايل 

•• نواك�شوط-وكاالت:

النا�شطة  الكرامة  تطالب منظمة 
يف �شفوف عرب �شمال مايل ببقاء 
ال�شيادة  حتــت  الأزواديـــــة  املنطقة 
الأرا�شي  بوحدة  وتتم�شك  املالية، 
املالية و�شيادة احلكومة على كامل 
املنظمة  عــــربت  وقــــد  الأرا�ـــــشـــــي. 
املوقف يف بيان وزعته يف  عن هــذا 
موؤمتر �شحفي عقدته يف العا�شمة 
واأعلنت  نــواكــ�ــشــوط.   املــوريــتــانــيــة 
املــنــظــمــة يف بــيــانــهــا عـــن عـــدد من 
بالتدخل  ترحيبها  بينها  املواقف، 
الفرن�شي يف �شمال مايل وبالنتائج 
الــــتــــي قــــالــــت اإنــــــــه حـــقـــقـــهـــا، ويف 
مقدمتها طرد احلركات اجلهادية 
اأرا�شي �شمال  امل�شلحة عن غالبية 
مايل. كما توؤكد املنظمة يف بيانها 
عن  املنبثقة  بــالــقــرارات  مت�شكها 
يف  املنعقد  حلوا�س  انبيكة  موؤمتر 
املا�شي،  الــعــام  املــوريــتــاين  الــ�ــشــرق 
وخ�شو�شا منها ما يتعلق بالإدانة 
لتهريب  والــــتــــامــــة  الـــ�ـــشـــريـــحـــة 
املـــخـــدرات، ووحــــدة الــبــالد وعدم 

جتزئة تراب اجلمهورية املالية.
وتـــتـــكـــون مــنــظــمــة الـــكـــرامـــة من 
والن�شطاء  الـــوجـــهـــاء  مــــن  عـــــدد 
املا�شي  الــعــام  وتــاأ�ــشــ�ــشــت  الـــعـــرب. 
بعد الأحداث التي عرفها ال�شمال 
جمموعات  ل�شيطرة  واأدت  املـــايل 
�شلفية عليه، وهجرة عدد كبري من 
وجهائه وزعماء قبائله وخ�شو�شا 

العربية منها.

رايــتــ�ــس ووت�س  مـــديـــرة هــيــومــن 
الــقــانــون مبهم  املــنــطــقــة هـــذا  يف 
اأحـــد كان  اأي  جـــدا.. ورمبـــا مينع 
حكم  خــالل  ال�شلطات  مــع  يعمل 
40 عاما.  ا�شتمر  الــذي  الــقــذايف 
للقانون  مــ�ــشــروع  اأحـــدث  وين�س 
عمل  �شخ�س  اأي  ا�ــشــتــبــعــاد  عــلــى 
مع القذايف ومنهم رئي�س الوزراء 
الليبية  الــ�ــشــفــارة  عــمــل يف  الـــذي 
قبل الن�شقاق قبل 30 عاما. كما 
الوطني ونائبه  املوؤمتر  اأن رئي�س 
الع�شاء  مــن  اخــريــن   40 ونحو 
حالة  يف  ا�ــشــتــبــعــادهــم  �ــشــيــجــري 

مترير القانون.
وتت�شم احلكومة والقوات امل�شلحة 
بال�شعف  لــيــبــيــا  يف  الــر�ــشــمــيــة 
اأجـــــزاء من  اأن  الــ�ــشــديــد لــدرجــة 
ــــــت خــــــارج نطاق  الــــبــــالد مــــا زال

�شيطرة احلكومة املركزية.
ومل يغادر امل�شلحون الذين قاموا 
بدور حموري يف النتفا�شة التي 

احـــتـــجـــاج مـــــوال لــلــحــكــومــة يوم 
ال�شيارات  عــددا من  لكن  اجلمعة 
التابعة للجي�س ما زالت موجودة 
ـــنـــك املــــركــــزي  ـــب اأمـــــــــام مـــبـــنـــى ال

املجاور.

وهم  العا�شمة  بالقذايف  اأطــاحــت 
يــظــهــرون اأكــــر حــتــى مــن اأفــــراد 

القوات امل�شلحة.
كانوا متمركزين  وان�شحب جنود 
حلماية  الــرئــيــ�ــشــيــة  الــ�ــشــاحــة  يف 

تركيا وا�سرائيل تبحثان تعوي�سات مرمرة 
•• انقرة-ا ف ب:

ا�شرائيل يف  اليوم الثنني يف  يلتقي م�شوؤولون اتراك وا�شرائيليون 
ثاين اجتماع حول التعوي�شات التي �شتدفع اىل ال�شحايا التراك 
يف الهجوم ال�شرائيلي الذي نفذ يف ايار/مايو 2010 على ا�شطول 
م�شدر  الحـــد  اعــلــن  مــا  ح�شب  غـــزة،  �ــشــواحــل  قــبــالــة  للم�شاعدات 
من  الثانية  "اجلولة  ان  امل�شدر  واعلن  بر�س.  لفران�س  دبلوما�شي 
النقا�شات �شتجري غدا يف ا�شرائيل" من دون مزيد من الي�شاحات. 
ويتوقع ان ت�شع تركيا وا�شرائيل اآلية �شت�شمح بدفع تعوي�شات ل�شر 
ال�شرائيلي على  �شنه اجلي�س  الذي  الهجوم  قتلوا يف  اتــراك  ت�شعة 
�شفينة مايف مرمرة الرتكية التي كانت �شمن ا�شطول ان�شاين كان 

متجها لك�شر احل�شار ال�شرائيلي على غزة. وكانت اجلولة الوىل 
من املباحثات حول هذه التعوي�شات جرت يف 22 ني�شان/ابريل يف 
انقرة. وكانت تركيا ا�شرتطت تعوي�س ا�شر القتلى لتطبيع عالقاتها 
الدبلوما�شية مع ا�شرائيل. ويف ختام الجتماع علق الوفدان برئا�شة 
وم�شوؤول  اوغلو  �شينرييل  فريدون  الرتكية  اخلارجية  وزارة  وكيل 
على  اعمالهما  اأميدرور،  ياكوف  الإ�شرائيلي  القومي  الأمن  �شوؤون 

امل التو�شل اىل اتفاق �شريعا.
و�شرح نائب رئي�س الوزراء واملتحدث با�شم احلكومة الرتكية بولند 
الجتماع  خــالل  امل�شكلة  هــذه  ت�شوية  "�شيتم  لل�شحافيني  اريــنــج 
الثاين وان مل يكن هذا كافيا ف�شيعقد اجتماع ثالث". وكانت انقرة 

اعلنت انه مل يتم بعد البحث يف مبلغ حمدد.

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

قـــال وزيـــر احلـــرب الإ�ــشــرائــيــلــي الأ�ــشــبــق، ورئــيــ�ــس حزب 
الإ�شرائيلية  الــغــارات اجلــويــة  اإن  مــوفــاز،  �ــشــاوؤل  كــدميــا، 
اأهــداف يف �شوريا هدفها منع تعاظم قــوة حــزب اهلل  �شد 
اإ�شرائيليون من عواقب  اإيــران، فيما حذر حمللون  وردع 
دخـــول اإ�ــشــرائــيــل يف احلـــرب الــدائــرة يف �ــشــوريــا واحتمال 
اأقــوال موفاز والتحليالت  اإقليمية. وجــاءت  انــدلع حرب 
الإ�شرائيلية عقب تقارير وتاأكيدات اأمريكية حول غارات 
نفذها الطريان احلربي الإ�شرائيلي �شد اأهداف يف �شوريا 
قبيل فجر ام�س الأحد، ويف نهاية الأ�شبوع الفائت، و�شط 
العامة  لــالإذاعــة  مــوفــاز  وقـــال  اإ�ــشــرائــيــلــي.  ر�شمي  �شمت 
اإ�شرائيل  يــوجــه  الـــذي  املــبــداأ  اإن  �ــشــبــاحــاً،  الإ�ــشــرائــيــلــيــة 
هــو مــنــع تــ�ــشــرب اأ�ــشــلــحــة مــتــطــورة اإىل اأيــــدي حـــزب اهلل، 
تنفيذها  مت  التي  الإ�شرائيلية(  )الع�شكرية  والعمليات 
واأعداء  اإيــران  اإىل  ردع  ر�شالة  تبعث  �شوريا  يف  املا�شي  يف 
اآخرين لإ�شرائيل . واأردف اأنه بالتزامن مع تفكك �شوريا، 
يتطلع حزب اهلل اإىل اأن يتحول اإىل قوة ذات تاأثري كبري 
يف املنطقة وحتاول اإيران م�شاعدته يف ذلك . لكن املحلل 
األك�س في�شمان،  اأحرونوت  الع�شكري يف �شحيفة يديعوت 
اأ�شار اإىل اأن الغارات الإ�شرائيلية �شد �شوريا ت�شكل خطرا 

•• بغداد-يو بي اأي:

بــحــث رئــيــ�ــس حــكــومــة اقــلــيــم كــرد�ــشــتــان الـــعـــراق، نيجرفان 
اربــيــل، مــع ال�شفري المــريــكــي لــدى العراق  الـــبـــارزاين، يف 
العراق  يف  وال�شيا�شية  الأمنية  التطورات  بيكروفت،  روبــرت 
القليم،  بيان حلكومة  وقال  وبغداد.  اأربيل  بني  والعالقات 
ام�س ، ان البارزاين ا�شتقبل يف اربيل �شفري الوليات املتحدة 
ــــرت بــيــكــروفــت، وبــحــث مــعــه التطورات  لـــدى الـــعـــراق، روب
الأمنية وال�شيا�شية يف العراق والعالقات بني اأربيل وبغداد، 
الأ�شبوع  لبغداد  القليم  رئي�س حكومة  زيارة  بال�شافة اىل 
املا�شي واإجتماعه مع رئي�س الوزراء الحتادي نوري املالكي 
الإجتماعات.  تلك  ونتائج  العراقية  ال�شيا�شية  والأطـــراف 
الكرد  اأن  تــاأكــيــده جمــددا على  الــبــارزاين  عــن  البيان  ونقل 
اجلديد  الــعــراق  بنوا  العراقية  ال�شيا�شية  الأطـــراف  وباقي 

اأنه  في�شمان  وكتب  اإقليمية.  حرب  ن�شوب  احتمال  حيال 
عقب ق�شف الطريان الإ�شرائيلي لقافلة �شواريخ م�شادة 
�شوريا  الرو�شي من   17 – ايه  ا�س  للطائرات من طــراز 
اإىل حزب اهلل يف كانون الثاين-يناير املا�شي ات�شح اأنه ل 
يوجد ردع هنا . واأ�شاف اأنه اإذا كانت الأنباء من الوليات 
اإ�شرائيل  �شنتها  التي  الــغــارات  )حــول  �شحيحة  املتحدة 
ليلة اخلمي�س – اجلمعة املا�شية(، فاإن من �شاأن ذلك اأن 
�شوريا  غــارات يف  ب�شن  �شاقة  اإىل طقو�س  اإ�شرائيل  يدخل 
ال�شيطرة،  عن  املواجهة  تخرج  بــاأن  املخاطرة  خــالل  من 
ا�شتعال  اإىل  )الــغــارات(  العمليات  هــذه  اإحـــدى  و�ــشــتــوؤدي 
الإدارة  اأنه لي�س اجلميع يف  اإىل  واأ�شار في�شمان   . اإقليمي 
الأمريكية يحبون هذا ال�شتقالل )الإ�شرائيلي ب�شن هذه 
تدعي  التي  للت�شريبات  ال�شبب  هو  هــذا  ورمبــا  الــغــارات( 
اإ�شرائيلية قد جــاءت من جانب موظفني  اأن هذه غــارات 
اأمريكيني . من جانبه، اعترب املحلل الع�شكري يف �شحيفة 
ب�شن غارات �شد  اإ�شرائيل  قيام  هاآرت�س عامو�س هارئيل، 
وهي  للغاية،  رفيع  حبل  على  ببهلوانية  �شري  باأنه  �شوريا 
ر�شمتها،  التي  احلــمــراء  الإ�ــشــرار على اخلطوط  حتــاول 
اهلل،  اإىل حزب  و�شالح متطور  كيميائي  �شالح  نقل  مبنع 
من دون اأن حتول احلرب الداخلية يف �شوريا اإىل مواجهة 

بينها وبني نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد .

اإقليم كرد�شتان كان ول يزال مع معاجلة امل�شاكل  معاً، وان 
العالقة بني اأربيل وبغداد عرباحلوار واجللو�س حول طاولة 
املباحثات والتفاهم ، لفتا اىل انه وعلى هذا الأ�شا�س وبعد 
الإ�شتف�شار واإ�شت�شارة جميع الأطراف ال�شيا�شية الكرد�شتانية 
قمنا بزيارة بغداد . واأ�شاف اأن البارزاين يرى اأنه من غري 
بغداد  مــع  واخلــالفــات  امل�شاكل  كافة  بحل  نقوم  اأن  املنتظر 
بــزيــارة واحــدة ومــن خــالل عــدة اإجتماعات ولــقــاءات.. لكن 
اأي  باب مفتوح للحوار، ونحن ل نهمل  الآن  ان هناك  املهم 
اأجل  مــن  جــهــود  مــن  بو�شعنا  مــا  و�شنبذل  لــلــحــوار،  فر�شة 
اأعــرب من  ال�شفريالمريكي  اإن  البيان  وقــال   . امل�شاكل  حل 
جانبه عن دعمه لزيارة البارزاين الخرية لبغداد واإ�شتئناف 
املباحثات واحلوار مع احلكومة الحتادية، كما رحب بعودة 
الوزراء الكرد اإىل بغداد، داعياً اأن تكون هذه اخلطوة بداية 

لتهدئة الأو�شاع ومعاجلة امل�شاكل بني اجلانبني .

موفاز: الغارات على �سوريا لردع اإيران

البارزاين يبحث مع ال�سفري الأمريكي تطورات العراق 

•• عوا�شم-وكاالت:

ك�شفت �شحيفة ديلي �شتار �شندي 
اأجرت  بريطانيا  اأن  الأحـــد  ام�س 
حمــــادثــــات �ــشــريــة مـــع الـــوليـــات 
املتحدة حول ت�شليح من و�شفتهم 
تزايد  مع  ال�شوريني،  باملتمردين 

حدة القتال يف بالدهم.
الدفاع  وزير  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
هاموند،  فــيــلــيــب  الــــربيــــطــــاين، 
ال�شوري  اجلــيــ�ــس  ت�شليح  نــاقــ�ــس 
احلــر خــالل زيــارتــه اإىل الوليات 
املـــتـــحـــدة لإجـــــــراء حمــــادثــــات مع 
نــظــريه الأمـــريكـــي تــ�ــشــاك هاغل، 
عـــلـــى �ـــشـــوء تــ�ــشــاعــد الـــعـــنـــف يف 

�شوريا.
املتحدة  الــــوليــــات  اأن  وا�ـــشـــافـــت 
القليلة  الأيــام  غ�شون  يف  �شتتخذ 
املقبلة قراراً ب�شاأن ت�شليح اجلي�س 
الــ�ــشــوري احلـــر ومـــن املــتــوقــع اأن 
حتذو حذوها بريطانيا، املحظورة 
حــالــيــاً مــن تــوريــد الأ�ــشــلــحــة اإىل 
الـــثـــوار الــ�ــشــوريــني مبــوجــب قرار 

من الحتاد الأوروبي.
وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن م�شدراً 
اأن  اأكـــد  باملطلع  و�شفته  حكومياً 
لندن ووا�شنطن اتفقتا على نوعية 
الأ�شلحة، و�شت�شمل �شواريخ اأر�س 
ومدافع  ر�ــشــا�ــشــة  ومـــدافـــع  جـــو  ـ 

هاون وقاذفات قنابل.
ون�شبت اإىل امل�شدر قوله اإن الرجال 
والــنــ�ــشــاء والأطـــفـــال ُيــذبــحــون يف 
�ـــشـــوريـــا، ويـــريـــد رئــيــ�ــس الــــــوزراء 
الــــربيــــطــــاين ديـــفـــيـــد كــــامــــريون 
التحرك ب�شرعة، كما اأن بريطانيا 
�شارت جاهزة متاماً للعب دور يف 

حترير ال�شعب ال�شوري .

وا�ـــشـــاف املــ�ــشــدر الــربيــطــاين اأن 
�شتقوم  بــريــطــانــيــة  قــــوات خــا�ــشــة 
احلــــــدود  اإىل  الأ�ــــشــــلــــحــــة  بـــنـــقـــل 
ال�شورية والتاأكد من ت�شليمها اإىل 
املعار�شة  يف  ال�شحيحة  اجلــهــات 

ال�شورية.
ذكرت  نف�شها  ال�شحيفة  وكــانــت 
اأن بريطانيا ار�شلت �شراً  من قبل 
جنيه  مليون   20 قيمتها  اأ�شلحة 
 30 يـــعـــادل  مـــا  اأي  ا�ــشــرتلــيــنــي، 
جماورة  دول  اإىل  دولر،  مــلــيــون 
اأيدي  يف  تكون  اأن  وميكن  ل�شوريا 

املتمردين يف غ�شون �شاعات .
بنادق  ت�شمل  الأ�شلحة  اإن  وقالت 
خفيفة  ر�شا�شة  ومدافع  هجومية 
م�شادة  و�شواريخ  يدوية  وقنابل 
�شاروخية  وقــــاذفــــات  لـــلـــدبـــابـــات 

لها، واجه وزير اخلارجية ال�شبق 
مهمة م�شتحيلة .

ويــــــــرتدد عـــلـــى نــــطــــاق وا�ــــشــــع ان 
العمر  مـــن  الــبــالــغ  البـــراهـــيـــمـــي 
منذ  يــ�ــشــغــل  والـــــذي  عـــامـــا،   79
املوفد  من�شب  اغ�شط�س  اآب   17
وجامعة  املتحدة  لــالمم  اخلــا�ــس 
الــــدول الــعــربــيــة اىل �ــشــوريــا، بات 
مــن تقدمي  ادنـــى  او  قــاب قو�شني 

ا�شتقالته.
البراهيمي  م�شاعدي  احــد  وقــال 
ي�شتقل  مل  الخــــري  ان  اخلــمــيــ�ــس 
انه يفكر يف ال�شتقالة  ولكنه قال 
كل يوم ، وذلك ب�شبب ان�شداد افق 
الغارقة  �شوريا  ال�شيا�شي يف  احلل 
يف نزاع دام منذ اكر من عامني. 
واكــــد املــ�ــشــاعــد الــــذي فــ�ــشــل عدم 

وذخــرية، وجــرى تخزينها يف دول 
جماورة ل�شوريا .

م�شدر  اإىل  الــ�ــشــحــيــفــة  ونــ�ــشــبــت 
اإن  حكومي و�شفته باملطلع، قوله 
يف  اأ�شابيع  قبل  اأُر�ــشــلــت  الأ�شلحة 
م�شوؤولو  كبار  و�شعها  خطة  اطــار 
وزارة الدفاع الربيطانية لنقل ما 
قيمته مليون جنيه ا�شرتليني من 
الأ�شلحة للثوار ال�شوريني مبعدل 

يومي .
الدبلوما�شي  اآخر، كرر  من جانب 
الخ�شر  املـــحـــنـــك  ــــــري  اجلــــــزائ
م�شريته  خــــــالل  البــــراهــــيــــمــــي 
الطويلة مقولة انه ل يوجد و�شع 
النزاع  مـــع  لــكــن   ، امــــل  دون  مـــن 
عامني يف  مــن  اكــر  منذ  امل�شتمر 
�ــشــوريــا الــتــي عـــني مـــوفـــدا دوليا 

البــراهــيــمــي لن  ان  ا�ــشــمــه،  ك�شف 
ال�شاأن  نهائيا يف هذا  قــرارا  يتخذ 

قبل منت�شف ايار مايو.
ونــــاقــــ�ــــس المـــــــني الــــعــــام لـــالمم 
املتحدة بان كي مون يف الثاين من 
ال�شهر اجلاري مو�شوع ال�شتقالة 
ممثلي  مع  لالبراهيمي  املحتملة 
الع�شوية  الدائمة  الدول اخلم�س 
يف جمل�س المن. ورجحت م�شادر 
ان  املــتــحــدة  المم  يف  دبلوما�شية 
يتوىل بان بنف�شه، يف حال ا�شتقالة 
تعيني خلف  الــدويل، ملف  املوفد 

له.
وقــــال دبــلــومــا�ــشــي بــــارز يف المم 
�شيء  �شوريا  يف  النزاع  ان  املتحدة 
جدا، والنق�شامات الدولية عميقة 
العام  المـــني  ان  حــد  اىل  للغاية 
للغاية  �شعبا  قــــرارا  الن  يــواجــه 

ب�شان تعيني بديل لالبراهيمي.
حظوظ  حـــول  اخلــــرباء  وينق�شم 
اىل  دويل  مــوفــد  اي  مهمة  جنـــاح 
�شوريا. ويقول نيكولو�س فان دام، 
ال�شابق  الــهــولــنــدي  الدبلوما�شي 
اخلــبــري يف الــ�ــشــرق الو�ـــشـــط، ان 
البراهيمي حظي بفائدة مزدوجة 
ويتمتع  عــربــيــة،  �ــشــخــ�ــشــيــة  لنــــه 

بخربة �شيا�شية هائلة.
وا�شتقال �شلف البراهيمي، المني 
العام ال�شابق لالمم املتحدة كويف 
انان، من مهامه يف الثاين من اآب 
اغ�شط�س 2012، معلال اخلطوة 
بغياب دعم القوى الكربى املوؤثرة 
املــنــقــ�ــشــمــة بـــحـــدة حـــــول الـــنـــزاع 
ـــوري، ل �ــشــيــمــا بـــني الــــدول  الـــ�ـــش
للمعار�شة،  الـــداعـــمـــة  الــغــربــيــة 
نظام  حليفتي  والــ�ــشــني  ورو�ــشــيــا 

الرئي�س ب�شار ال�شد.

دور الإبراهيمي حتول اإىل مهمة م�ستحيلة

حمادثات بريطانية اأمريكية لت�سليح ثوار �سوريا

�سحيفة: مينيون ا�ستولوا على اأ�سلحة مهربة 
••�شنعاء-يو بي اأي:

ذكرت �شحيفة مينية م�شتقلة، ام�س، اأن مدنيني ا�شتولوا على ا�شلحة كانت مهربة بقارب اىل اليمن بعد ا�شطدامه 
مبنطقة �شحلة يف منظقة املعقر التابعة ملديرية ذباب، املطلة على �شاحل البحر الأحمر. ونقلت يومية الأوىل عن 
م�شدر مطلع قوله اإن القارب الذي �شبطت على متنه م�شد�شات، ا�شطدم مبنطقة �شحلة قرب مر�شى يف منطقة 
نقل  ا�شتدعى  الــذي  الأمــر  ال�شناديق، وهو  بع�س  وغــرق  لتحطم جزء منه،  اأدى  ما  ذبــاب،  ملديرية  التابعة  املعقر 
امل�شبوطات على قارب اآخر اإىل مقر اللواء 17، فيما ا�شتوىل مواطنون على كميات من امل�شد�شات، وباعوها يف مركز 
املديرية. وكانت الداخلية اليمنية ك�شفت اأن دورية ع�شكرية �شبطت ال�شحنة، وقامت بتحريز الأ�شلحة امل�شبوطة 
واإي�شالها اإىل مع�شكر اللواء 17 م�شاة ل�شتكمال اإجراءات عّدها مبح�شر ر�شمي. وك�شفت الوزارة يف بيان ر�شمي اأن 
كمية امل�شد�شات التي م�شدرها تركيا والتي �شبطها اجلي�س والأمن، اخلمي�س املا�شي، ت�شل اإىل 20 األف م�شد�س 
كانت بداخل 200 �شندوق و�شبق لليمن ان اعلن عن احباط العديد من حماولت تهريب ال�شلحة القادمة من 

تركيا عرب البحر، فيما اكدت الأخرية بانها تالحق مهربي ال�شالح الرتكي اىل اليمن.

فقدان جواز �سفرت
فـــــقـــــد  املـــــــدعـــــــو/ حـــ�ـــشـــام 
ادري�س  مــريغــنــى  الـــديـــن 
ال�شودان   - عــثــمــان   حــــاج 
اجلن�شية -جواز �شفره رقم  
)0637659(  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/7909490

فقدان جواز �سفرت
�شيدا  املــــدعــــوة/  فـــقـــدت  
-اثيوبيا  تــ�ــشــكــول  �ــشــيــد 
اجلن�شية   -جواز �شفرها 
  )1308718( رقــــــم  
مـــــــــــن يـــــــــجـــــــــده عــــلــــيــــه 
التــ�ــشــال بــتــلــيــفــون رقم     

 055/5011500

اعالن تغيري ا�سمت
اعــــلــــن انـــــا/خـــــواجـــــة مري 
باك�شتاين اجلن�شية واحمل 
بطاقة الهوية الباك�شتانية 
رقم  )213026-265210-7( 
وارغب يف تغيري ا�شمي من 
خوجا  اىل  مـــري  خـــواجـــة 

مري وهذا للعلم.

اعـــالن تغيري ا�سما 
انـــــا  �ـــشـــرور عــبــدالــبــ�ــشــري هندي 
اجلــنــ�ــشــيــة  واحـــمـــل جـــــواز �شفر 
وارغـــــــب   )J4250437( رقـــــــم 
�شرور  ادم  ابـــنـــه  ا�ـــشـــم  تــغــيــري  يف 
هندي   )Adham(عبدالب�شري
اجلــنــ�ــشــيــة واحـــمـــل جـــــواز هندي 
ادم  مــــن   )H6887613( رقـــــم 
�سرور  ادم  اىل   عبدالب�شري  �ــشــرور 
عبدالب�سري )Adam( وهذا للعلم.       

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 991 /2013  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ اق�شى �شفقت �شفقت اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: هلب للو�شاطة 
التجارية اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب 
اعالنه/هلب للو�شاطة التجارية اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر  حيث 
املوافق  الثنني  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/5/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة                                                                                                       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 369 /2013  مد جز- م ر-ب-  ع ن 

مدعي/ مكتب لندن لتاجري ال�شيارات بوكالة/ ه�شام ح�شن عبداهلل العربي اجلن�شية: 
المارات مدعي عليه: �شالح �شليم را�شد حميد ال�شيابي اجلن�شية: المارات مو�شوع 
حميد  را�شد  �شليم  �شالح  اعالنه/   املطلوب  درهم   500 مببلغ  مطالبة  الدعوى: 
ال�شيابي اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة العني البتدائية 
بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    -
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/5/05
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 486 /2013  مد جز- م ر-ب-  ع ن 

حمد  �شلطان  عبداهلل  قانونا  ميثلها  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
المارات  اجلن�شية:   العربي  عبداهلل  ح�شن  ه�شام  وبوكالة  العرياين  حمد  �شلطان 
المارات مو�شوع  اجلن�شية:  ال�شام�شي  عليه: حممد عبداهلل حممد خلفان  مدعي 
الدعوى: مطالبة مببلغ 1250 درهم  املطلوب اعالنه/ حممد عبداهلل حممد خلفان 
ال�شام�شي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة الثنني املوافق 2013/5/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الوىل بـ حمكمة العني البتدائية 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري   املركز  الكائنة   -
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 391 /2013  مد جز- م ر-ب-  ع ن 

�شلطان  عبداهلل  قانونا  ميثلها  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
حمد �شلطان حمد العرياين وبوكالة ه�شام ح�شن عبداهلل العربي اجلن�شية:  
اجلن�شية:افغان�شتان  خان  زربه  خان  نظر  �شياء  عليه:  مدعي  المارات 
نظر  اعالنه/�شياء  املطلوب  درهم    700 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  اجلن�شية:افغان�شتان  خان  زربه  خان 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثنني املوافق 2013/5/19 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثانية بـ حمكمة العني البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 423 /2013  مد جز- م ر-ب-  ع ن 

عبداهلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
العربي اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: عبداهلل علي �شعيد �شيف الرا�شدي 
املطلوب  درهم   700 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية: 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الرا�شدي  �شيف  �شعيد  علي  عبداهلل  اعالنه/  
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الربعاء 
املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة    - البتدائية  العني  حمكمة  بـ  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 345 /2013  مد جز- م ر-ب-  ع ن 

عبداهلل  عنه/ه�شام ح�شن  وكيال  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
منر  ابو  حممد  علي  ماهر  منى  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  العربي 
املطلوب  درهم   7880 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  فل�شطني  اجلن�شية: 
اعالنه/ منى ماهر علي حممد ابو منر اجلن�شية: فل�شطني  عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء املوافق 
2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
الكائنة  �شخ�شيا  العني البتدائية -  بـ حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 16 /2013  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�ض التجاري
عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  �شاملني  حمدان  خليفة  خالد  مدعي/ 
خبري  ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  للتكافل  الهالل  �شركة 
عنوانه:  المارات    اجلن�شية   - ال�شمريي  مظفر  �شام�شي  اعالنه/حمدان  املطلوب 
بالن�شر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/14 املوافق  الثالثاء 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 425 /2013  مد جز- م ر-ب-  ع ن 

مدعي/ موؤ�ش�شة الطالل لتاجري ال�شيارات بوكالة ه�شام العربي اجلن�شية: 
مو�شوع  بريطانيا   اجلن�شية:  عي�شى  حممد  ادن  عليه:  مدعي  المارات 
عي�شى  حممد  ادن  اعالنه/   املطلوب  درهم   7990 مببلغ  مطالبة  الدعوى: 
اجلن�شية: بريطانيا  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة الحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
بـ حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
ايداع  او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  الكائنة  �شخ�شيا  العني البتدائية - 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 359 /2013  مد جز- م ر-ب-  ع ن 

عبداهلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
العربي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: را�شدخلفان �شعيد اخليايل الكتبي 
املطلوب  درهم   350 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية: 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الكتبي  اخليايل  �شعيد  را�شدخلفان  اعالنه/ 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الحد 
املوافق 2013/5/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة    - البتدائية  العني  حمكمة  بـ  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1465 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1  - دي كيه �شي الكهروميكانيكية )�س.ذ.م.م(   جمهول 
اقــام عليك الدعوى  املــدعــي: منري حق مياه قد  ان  حمل القــامــة مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26556 درهم( والزام 
املدعى  بالر�شوم وامل�شاريف.رقم  ال�شكوى )2013/140535( وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/12 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1338 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1  - جنة النعيم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
اقــام عليك الدعوى  ابــو القا�شم   قــد  اقــبــال  املــدعــي: جعفر  القــامــة مبــا ان 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15272 درهم( وتذكرة عوده 
مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من املطالبة الق�شائية 
   .)2013/140811( ال�شكوى  رقــم   . بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
8.30 �س مبكتب  ال�شاعة  املوافق 2013/5/12  الحــد  يــوم  لها جل�شة  وحــددت 
القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل 

. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1337 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1  - �شاهب �شينغ لالعمال الفنية �ــس.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي: نعيم احمد حممد رفيق    قد اقام عليك 
 15313( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى 
املطالبة  تاريخ  املرتتبة عليها من  والفائدة  وامل�شاريف  درهم(والر�شوم 
وحتى ا�شدار احلكم. رقم ال�شكوى )2013/140953(  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1202 عمايل جزئي                                              
املوؤجرة  بــاحلــافــالت  الــركــاب  الــعــجــالت لنقل  املــدعــى عليه /1  - طــريــق  اىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي: حممد مزمل مب�شر اقبال   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )20160 
لها  وحــددت     .)2013/139883( ال�شكوى  رقم   . وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم( 
القا�شي   مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/5/16 املــوافــق  اخلمي�س  يــوم  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1057 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1  منظور ح�شني لعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م   جمهول 
اقــام عليك  ا�شماعيل ح�شني   قد  حمل القامة مبا ان املدعي: دلــوار ح�شني 
درهم(   17113( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى 
لها جل�شة  وحــددت  ال�شكوى )2013/138847(.     رقم   . وامل�شاريف  والر�شوم 
يوم الثنني املوافق 2013/5/13 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ) علما بان الدعوى جددت من ال�شطب(  
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1105 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1  - مغ�شلة باب املدينة جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي: حممد امني حممد لطيف قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املدعى   والـــزام  درهـــم(   10465( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
بالر�شوم وامل�شاريف.رقم  ال�شكوى )2013/140265( وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2013/5/15 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل 

. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1173 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1  - جنة النعيم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي: ابو ال�شفيان مياه ابو الكالم  قد اقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهـــم(   19174( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
من   %9 القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   2000( مبلغ  عــوده 
املطالبة الق�شائية. رقم ال�شكوى )2013/139487(.    وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق 2013/5/12 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1015 عمايل جزئي                                              
اىل املــدعــى عليه /1  - ابــراهــيــم املــهــريي لعــمــال ال�ــشــبــاغ �ــــس.ذ.م.م        
العامل     نور  العامل  املدعي: حممد جهاد  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
)19.111 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . رقم  ال�شكوى )2013/139500( 
ال�شاعة 8.30 �س  املــوافــق 2013/5/8  الربــعــاء  يــوم  لها جل�شة  وحــددت 
مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل . . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 472 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ مري وايل خان خون واىل اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: ذاكر اهلل 
مببلغ   مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  احمد  ا�شتياق 
باك�شتان     اجلن�شية:  احمد  ا�شتياق  اهلل  ذاكر  اعالنه/  املطلوب  درهم   6800
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/20 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل بـ حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 434 /2013 جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
احلارثي  م�شلح  حممد  وميثلها/خالد  العامة  للمقاولت  اآكام  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
ال�شركات  لتمثيل  املتكاملة  الماراتية  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
 1794000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون 
الماراتية  موؤ�ش�شة  اعالنه/   املطلوب  درهم   50000000 وقدره  تعوي�س   + درهم  
املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ال�شركات  لتمثيل  املتكاملة 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/26 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 588 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
�شركة  الرواد للخر�شانة اجلاهزة اجلن�شية: المارات  مدعي عليه:  �شركة  مدعي/ 
الدعوى: مطالبة  با�شم خدام اجلن�شية: المارات مو�شوع  با�شكا المارات وميثلها 
با�شم  وميثلها  المارات  با�شكا  �شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم   8700 بقيمة  مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  خدام 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/01
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 154 /2013 مد جز- م ر- ب - اأظ

مدعي/ جيليندا كورانكيون الركون اجلن�شية: الفلبني مدعي عليه: نا�شر 
حممد را�شد الغيثي اجلن�شية: �شلطنة عمان   مو�شوع الدعوى: اثبات نقل 
را�شد  حممد  نا�شر  اعالنه/:  املطلوب  درهم    5000 وقدرها  �شيارة  ملكية 
الغيثي اجلن�شية: �شلطنة عمان   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/05
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 5 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ �شركة الفتح للتجارة العاملية ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الرا�شي  لتجميل  ال�شريع  موؤ�ش�شة 
املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة  قانونية %12  فائدة  مطالبة مالية 32.540 درهم 
ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الرا�شي  لتجميل  ال�شريع 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/53 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شانكار موهاجان جوراجنا كوهاجان اجلن�شية: بنغالدي�س   
اعالنه/   املطلوب  نيجريي  اجلن�شية:  بيوتي  اوكوكوجي   : �شده  املنفذ 
اوكوكوجي بيوتي اجلن�شية: نيجريي عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/557 مد 
 2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ر-  م  جز- 
الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا 
بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/323 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة العا�شمة للم�شاحة اجلن�شية: المارات املنفذ �شده 
اعالنه/�شركة  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت  �شري  �شركة   :
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت  �شري 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/983 
جت كل- م ت- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/29 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/195 جتاري   جزئي  

اىل املحكوم عليه/ م�شعود حممد   العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/4/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�شالح / كبري نور احمد بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
الف  خم�شة  درهـــم(   5.000( وقـــدره  مبلغ  للمدعي  يـــوؤدي  بــان  عليه  املــدعــى 
درهم  وت�شمينه الر�شوم  وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب حماماة 
ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.    �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
التايل  اليوم  2013/4/30 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        
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�شباق   الثالث  ال�شنوي  احلــدث  يعود 
 ADNIC مـــع  يـــا�ـــس  يف  اأركــــ�ــــس 
الــــعــــام،  هـــــذا  مــــن  نـــوفـــمـــرب   22 يف 
 3 الإعـــالن عن  املنظمني  ي�شر  حيث 
فعاليات جديدة وُمثرية لهذا احلدث 

يف 2013.
يــتــيــح �ـــشـــبـــاق اأركـــــ�ـــــس يف يـــا�ـــس مع 
�شباق  ي�شت�شيف  الــذي   ADNIC
كم،   10 مل�شافة  عاملياً  ُمعتمد  جــري 
كـــم و3   1 �ــشــبــاقــات  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 
للمناف�شة  للعدائيني  الفر�شة  كــم، 
والذي  كــم   5 مل�شافة  جــري  �شباق  يف 
�شيكون مفتوحاُ جلميع اأفراد العائلة 
مـــن �ــشــن الــثــامــنــة فــمــا فـــــوق. ففي 
العامني املا�شيني، اأثبت �شباق اأرك�س 
وجــــوده   ADNIC مـــع  يـــا�ـــس  يف 
الريا�شية  الــفــعــالــيــات  اأهـــم  كــاإحــدى 
واملجتمعية يف دولة الإمارات العربية 
اأكر  ال�شباق  اجــتــذب  وقــد  املــتــحــدة، 

من 2600 عداء يف عام 2012.
بالإ�شافة اإىل �شباق اجلري مل�شافة 5 
كم، يقدم لكم �شباق اأرك�س يف يا�س مع 
جديدتني  مناف�شتني   ADNIC
مواطن  عداء  اأ�شرع  تكرمي  اإحداهما 
يف املُــنــافــ�ــشــة بــلــقــب اأ�ـــشـــرع اإمـــاراتـــي 
املوؤ�ش�شات  اإحـــدى  تــكــرمي  والأُخـــــرى 
يف  موؤ�ش�شة  اأ�ــشــرع  بلقب  الإمــاراتــيــة 

مناف�شة حتدي ال�شركات .
اختارت  التوايل  على  الثانية  ولل�شنة 
للتاأمني،  الوطنية  ظبي  اأبـــو  �شركة 
الراعي الر�شمي للحدث، واملنظمون، 
موؤ�ش�شة حلبة مر�شى يا�س، ال�شتمرار 
الر�شمية  اخلــرييــة  املوؤ�ش�شة  دعــم  يف 
لـــلـــحـــدث عــمــلــيــة بــ�ــشــمــة الإمــــــــارات 
والتي تقوم باإجراء عمليات جراحية 

الذين  لــالأطــفــال  جمانية  جتميلية 
يعانون من ال�شفة الأرنبية وت�شوهات 
ال�شيخة  الوجه، حتت رعاية �شمو  يف 

اليازية بنت �شيف اآل نهيان.
الرئي�س  كـــريـــغـــان،  ريــتــ�ــشــارد  وقـــــال 
اإنه  يــا�ــس   مــر�ــشــى  حللبة  التنفيذي 
�شباق  اأ�شبح  ُغ�شون عامني فقط  يف 
 ADNIC مـــع  يـــا�ـــس  يف  اأركــــ�ــــس 
الريا�شية  الــفــعــالــيــات  اأهــــم  اإحـــــدى 
الــتــي جتـــري يف مدينة  واملــجــتــمــعــيــة 
املنا�شبة  اإطـــــالق  ويـــاأتـــي  ظــبــي.  اأبــــو 
مع  يا�س  يف  اأرك�س  الثالثة  ال�شنوية 
اللتزام  عـــن  كــتــعــبــري   ADNIC
يا�س  مر�شى  حلبة  قبل  من  املُ�شتمر 
والرتويج  اأبــو ظبي  دعــم جمتمع  يف 
لأمناط احلياة ال�شحية يف املنطقة. 

واأ�ـــشـــاف حــقــقــت مــنــافــ�ــشــات اجلري 
مل�شافة 10 كم و3 كم و1 كم جناحات 
كبرية يف العاميني املا�شيني، ونعتقد 
اإ�ــشــافــة فــعــالــيــة اجلـــري مل�شافة  بـــاأن 

املُ�شاركة  ُفـــر�ـــشـــة  �ــشــتــتــيــح  كـــــم،   5
املُجتمع، و�شت�شمح  اأفراد  للمزيد من 
لــلــعــدائــيــني مـــن جــمــيــع الأعــــمــــار يف 
ــاركــة مــعــنــا والإ�ـــشـــهـــام يف جمع  املــ�ــش

التربعات لعمل خريي نبيل. 
هذا و�شتكون املُ�شاركة يف �شباق جري 
10 كـــم مــفــتــوحــة لــلــُمــ�ــشــاركــني من 
�شن اخلام�شة ع�شرة فما فوق، بينما 
الثامنة  �شن  مــن  للم�شاركني  ميكن 
احلادية  �ــشــن  ومــــن  الـــعـــا�ـــشـــرة،  اإىل 
ع�شرة اإىل الرابعة ع�شرة املُ�شاركة يف 
كــم لالأطفال  كــم و3   1 �شباق جــري 

على التوايل.
يداين،  ويف هذا ال�شدد، قال وليد �شِ
ظبي  اأبــو  ل�شركة  التنفيذي  ئي�س  الرَّ
  ADNIC لـــلـــتـــاأمـــني  ـــة  الـــوطـــنـــّي
يــلــهــمــنــا كـــل عـــام دافــــع وعــــزم جميع 
يا�س  يف  اأركــ�ــس  �شباق  يف  املــ�ــشــاركــني 
اعتقادا  ونعتقد   .  ADNIC مــع 
كاإحدى  م�شوؤوليتنا  مــن  اأنــه  را�شخا 

اأكر �شركات التاأمني عراقة يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة على اأهمية 
اتباع  عــلــى  املــجــتــمــع  اأفـــــراد  ت�شجيع 

اأ�شلوب حياة اأكر �شحيا.
واأ�ـــــشـــــاف، �ــشــمــم �ــشــبــاق اأركــــ�ــــس يف 
خ�شي�شا   ADNIC مــــع  يـــا�ـــس 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــدائـــني من 
مفتوح  فهو  وبــالــتــايل  امل�شتويات  كــل 
للمجتمع باأكمله �شواء كنت مبتدئا اأو 
عداء حمرتفا، ونحن نتطلع اإىل �شنة 
م�شاركة  فيها  نرحب  اأخــرى  ناجحة 
العدائيني وروؤيــتــهــم على  املــزيــد مــن 

م�شار احللبة.
ل�شباق  مــفــتــوحــاً  الت�شجيل  �ــشــيــكــون 
اأركــ�ــس يف يــا�ــس مــع ADNIC يف 
للم�شاركني  ميكن   ،2013 مايو   5
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عن الفعالية.

ميالن  نـــادي  مهاجم  بالوتيلي  مــاريــو  متــّنــى 
اليـــطـــايل الــتــوفــيــق لــزمــالئــه الــ�ــشــابــقــني يف 
النهائي  الــلــقــاء  قبل  �شيتي  مان�ش�شرت  نـــادي 
لكاأ�س اجنلرتا امام ويجان موؤكداً انه ل يزال 

م�شجعاً لناديه ال�شابق.
مريور  �ــشــنــداي  ل�شحيفة  بــالــوتــيــلــي  وقــــال 
�شيعالج  اأن مان�شيني  اأثــق يف  اأنــا  الربيطانية: 
كل م�شاكل الفريق خالل النتقالت ال�شيفيه 
القادمة و�شيعدل الو�شاع ويفوز بلقب الدوري 

من جديد بعد خ�شارته هذا العام .

وا�شاف بالوتيلي: ال�شيتي �شيوّقع مع لعبني 
او ثالثة من العيار الثقيل و�شيعيدوا الفريق 
الفريق  على  الآن  جديد،  من  التتويج  ملن�شة 
الفوز بلقب الكاأ�س، اعلم ان طموح الفريق يف 
بداية املو�شم كان اكرب من الفوز بالكاأ�س ولكن 

علينا التفكري يف امل�شتقبل ولي�س املا�شي.
وا�شتمر املهاجم ال�شاب يف حديثه عن ذكرياته 
كان  لقد  قائاًل   2011 عــام  الكاأ�س  لقب  مع 
الــنــهــائــي ممــتــعــاً وقــدمــت خــاللــه واحــــدة من 
الن�شمام  على  نادما  ،ل�شت  مبارياتي  اف�شل 

ملان�شي�شرت  م�شجعاً  لزلـــت  ولــكــنــي  للميالن 
�شيتي ، فلهذا الفريق جزءاً مهماً يف قلبي .

الورجوياين  بذكر  حديثه  بالوتيلي  واختتم 
مــهــاجــم لــيــفــربــول قــائــاًل �ــشــواريــز الن مادة 
كانوا  �ــــشــــواءاً  لــلــجــمــيــع يف اجنـــلـــرتا  خــ�ــشــبــة 
كــان يحدث معي  المــر  نف�س   ، ام ل  يحبونه 
اجلميع  بتجاهل  ان�شحه  بالوتيلي  وا�ــشــاف 
ول ي�شتمع لحاديثهم ويركز على كرة القدم 
، فلو مل يتجاهلهم لتحدثوا عنه ب�شورة اأكرب 

واأ�شخف . 

بالوتيلي: ل اأزال م�سجعًا ملان�س�سرت �سيتي 

اأكد الإيطايل كارلو ان�شيلوتي مدرب باري�س 
�شان جريمان الفرن�شي انه من ال�شعب منع 
برغم وجــود عقد  الرحيل  مــدرب يرغب يف 
املـــدرب الربتغايل  اإ�ــشــارة اإىل تــرك  مــعــه، يف 

جوزيه مورينيو ريال مدريد الإ�شباين.
�شحفي  مــوؤمتــر  يف  ان�شيلوتي  ي�شتبعد  ومل 
ع�شية لقاء باري�س �شان جريمان وفالين�شيان 
يف الدوري الفرن�شي امكانية عودة مورينيو 

لتدريب ت�شيل�شي الجنليزي.
وقال مورينيو قام بعمل عظيم يف ت�شيل�شي. 
كنت  امل�شجعون. عندما  فيه  يحبه  انه مكان 

هناك ادركت ان اجلمهور يحبه .
وبداأ ا�شم ان�شيلوتي يرتبط بريال مدريد يف 
حال اتخاذ مورينيو قرار الرحيل عن النادي 

امللكي يف نهاية املو�شم.
وكان اأن�شيلوتي قد تلقى عر�شا لتدريب ريال 

2009 ولكنه ف�شل وقتها بعد  مدريد عام 
اأن ترك ميالن، اأن يتوىل تدريب ت�شيل�شي.

ويربز من بني املر�شحني خلالفة اأن�شيلوتي 
يف تـــدريـــب بــاريــ�ــس �ــشــان جـــريمـــان كـــل من 
اأر�شنال،  مــــدرب  فينجر  اآر�ـــشـــني  الــفــرنــ�ــشــي 
ومورينيو، والهولندي فرانك رايكارد مدرب 
هاينك�س  يــوب  والأملــــاين  الــ�ــشــابــق،  بر�شلونة 

مدرب بايرن ميونخ.

اأن�سيلوتي يوؤكد �سعوبة منع مورينيو 
من ترك الريال

بن  خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ  وح�شور  برعاية 
للثقافة  العني  نــادي  رئي�س  نهيان  اآل  �شخبوط 
والــ�ــشــطــرجن ، اأقــيــم حــفــل خــتــام بــطــولــة العني 
فعاليات  الكال�شيكي �شمن  لل�شطرجن  الدولية 
للقيادة  الـــولء  مــهــرجــان  مــن  الأوىل  الن�شخة 
لل�شطرجن  متوحد  البيت  مهرجان   ، الر�شيدة 
وال�شطرجن  للثقافة  العني  نــادي  نظمه  والــذي 
فعاليات  خم�س  وت�شمن  اأ�شبوعني  مــدار  على 
لل�شطرجن  بــــطــــولت  ثـــــالث  تــنــظــيــم  �ــشــمــلــت 
مباراة  ثم  والكال�شيكي  والديناميكي  اخلاطف 
اإ�ــشــتــعــرا�ــشــيــة لــبــطــلــة الـــعـــامل �ـــشـــوزان بوجلار 
وحما�شرة �شطرجنية ، اأما الأن�شطة امل�شاحبة 
ر�شائل  وتدوين  كربى  �شعرية  مبارزة  ف�شملت 

الولء للقيادة الر�شيدة .
ح�شر حفل التتويج ه�شام علي الطاهر الأمني 

الـــعـــام لـــالحتـــاد الأ�ـــشـــيـــوي لــلــ�ــشــطــرجن وخالد 
النعمي رئي�س املنطقة الأفريقية الأوىل لدول 

�شمال اأفريقيا 
تــــوج الأ�ـــشـــتـــاذ الـــــدويل املــ�ــشــري حمــمــد عماد 
بر�شيد  الكال�شيكي  ال�شطرجن  بطولة  بلقب 
املركزين  نـــقـــاط  يف  وتـــ�ـــشـــاوي   ، نــقــطــة   7.5
الــــثــــاين والـــثـــالـــث كــــل مــــن الأ�ــــشــــتــــاذ الـــــدويل 
ال�شلوفيني تاديج �شاكيل�شيك والدويل امل�شري 
ولكن  نــقــاط   7 بر�شيد  بلبل  حــجــازي  حممد 
ال�شلوفيني  كفة  رجحت  التعادل  ك�شر  اأنظمة 
الرابع  املــركــزيــن  يف  وتــ�ــشــاوى   ، �ــشــاكــيــلــ�ــشــيــك 
عبطيني  ح�شن  ال�شوريان  الدوليان  واخلام�س 
6.5 نقطة لكل منهما  وخالد اجللده بر�شيد 
ثم حل الدويل ال�شوداين طارق حممد الطاهر 

يف املركز ال�شاد�س بر�شيد 6 نقاط . 

اأف�شل  بجائزة  الرا�شدي  مايد  العيناوي  وفــاز 
فازت  بينما  نــقــاط   6 بر�شيد  اإمـــاراتـــي  لعــب 
بجائزة  هــرنيــك  مي�شا  ال�شلوفينية  الــدولــيــة 
نقطة   5.5 بر�شيد  البطولة  يف  لعبة  اأف�شل 
، وفازت العيناوية موزة املعمري بجائزة اأف�شل 
لعبة اإماراتية ، يف حني فاز الإماراتي حامد اآل 
علي بجائزة اأف�شل نا�شئ حتت 14 �شنة وفازت 
العيناوية ودمية الكلباين بجائزة اأف�شل نا�شئة 
الأمني  ح�شني  البحريني  وفــاز  �شنة   14 حتت 
وفازت  �شنة   12 نــا�ــشــئ حتــت  اأفــ�ــشــل  بــجــائــزة 
الــ�ــشــوريــة �ــشــام احلــمــود بــجــائــزة اأفــ�ــشــل نا�شئة 
12 �شنة وفاز العيناوي حارب ال�شام�شي  حتت 
بينما  �شنوات   10 حتــت  نا�شئ  اأف�شل  بجائزة 
بجائزة  املعمري  دروي�س  وافية  العيناوية  فازت 
�شلطان  وفــاز  �شنوات   10 حتــت  نا�شئة  اأف�شل 

اأف�شل لعب عيناوي  ال�شام�شي بجائزة  فا�شل 
ال�شام�شي  فــا�ــشــل  اأمــــل  �شقيقته  فــــازت  بينما 

بجائزة اأف�شل لعبة عيناوية.
�شارك يف البطولة اأكر من مائة لعب من 10 
دول هي �شلوفينيا وطاجيك�شتان واإيران وم�شر 

والأردن  وليبيا  وال�شودان  والبحرين  و�شورية 
والإمارات . 

م�شاحبة  اأقيمت  التي  )ب(  الفئة  بطولة  ويف 
للبطولة الدولية ، فازت ال�شورية فاطمة ه�شام 
العالمة  حققت  اأن  بعد  البطولة  بلقب  الأرغــا 

الكاملة بر�شيد 7 نقاط وحل يف املركز الثاين 
الثالث  املركز  اأحمد تاركا  ال�شوري عبدالنا�شر 
فا�شل  �ــشــامل  فــاز  بينما  زكــريــا  يحيى  ملــواطــنــه 
اأف�شل لعب عيناوي وفازت  ال�شام�شي بجائزة 

هيام ال�شام�شي بجائزة اأف�شل لعبة عيناوية. 

اإماراتيني  متطوعني  اأربــعــة  متكن 
لل�شيارات  الإمـــــــــــارات  نــــــادي  مــــن 
فعاليات  تــنــظــيــم  يف  �ــشــاركــوا  ممـــن 
ــيــارات يف الـــدولـــة من  ريــا�ــشــة الــ�ــش
لفعاليات  مــدراء  لي�شبحوا  التاأهل 
والعاملية  املحلية  النارية  الــدراجــات 

املقامة داخل الدولة.
وحــ�ــشــل كــل مــن حمــمــد ال�شاطري 
الها�شمي  وحممد  املرزوقي  و�شعيد 
رخ�شة  عـــلـــى  الــــدرمــــكــــي  وتـــعـــيـــبـــة 
مدير فعالية وال�شادرة عن الحتاد 
الــــدويل لــلــدراجــات الــنــاريــة فــيــم ، 
اجلهة الدولية امل�شرفة على ريا�شة 

الدراجات النارية. 
�شليم،  بـــن  الـــدكـــتـــور حمــمــد  وقـــــام 
لل�شيارات،  الإمــــــارات  نـــادي  رئــيــ�ــس 
الوطنية  الــ�ــشــيــارات  ريــا�ــشــة  هــيــئــة 
لالحتاد  والوحيد  الر�شمي  واملمثل 
الـــدويل لــلــدراجــات الــنــاريــة فيم يف 
الإمارات، بتقدمي الرخ�س للمدراء 

اجلدد. 
املنا�شبة  بـــهـــذه  �ــشــلــيــم  بـــن  و�ـــشـــرح 
قــائــال: هـــذا اجنـــاز جــديــد وخطوة 
الرامية  جهودنا  يف  لــالأمــام  اأخـــرى 
ذاتيا  الإمـــارات مكتفية  جلعل دولــة 
ريا�شة  فــعــالــيــات  وتنظيم  اإدارة  يف 
امل�شتويات  اأعـــلـــى  ووفــــق  املــحــركــات 
واملــعــايــري الــدولــيــة، وبــرتكــيــز على 
�ـــشـــمـــان �ـــشـــالمـــة جــمــيــع مــــن لهم 

عالقة باحلدث .
املـــ�ـــشـــوؤولـــني اجلـــدد  الـــتـــكـــرمي  ومت 
الدويل  الحتـــاد  رخ�س  وت�شليمهم 
من  متكنهم  بعد  النارية  للدراجات 
انهاء دورة مكثفة اأقيمت على مدار 
املا�شي  ال�شهر  الإمــــارات  يف  يومني 
وحتت اإ�شراف م�شوؤولني من الحتاد 

الدويل للدراجات النارية. 
الدورة  امتحنت  �شليم:  بن  واأ�شاف 
باآخر  املـــتـــطـــوعـــني  مـــعـــرفـــة  مـــــدى 
الدويل  الحتــاد  وت�شريعات  قوانني 

ـــة  لـــــلـــــدراجـــــات الــــنــــاريــــة واخلـــا�ـــش
بالفعاليات الدولية. لقد مت تدريب 
هـــــوؤلء الــ�ــشــبــاب هــنــا يف الإمــــــارات، 
هم  كما  باإجنازهم  فــخــورون  ونحن 

اأي�شا .
بالإ�شافة  الأربـــعـــة،  والإمـــاراتـــيـــون 
لـــــــعـــــــدد كـــــبـــــري مــــــــن املـــــواطـــــنـــــني 
الإمــاراتــيــني، هم من بني اأكــر من 
لنادي  مــنــتــ�ــشــب  مــتــطــوع   1000
والذي  ال�شيارات،  ريا�شة  متطوعي 
اأ�ش�شه نادي الإمــارات لل�شيارات عام 
2009، بهدف اإدارة العدد املتنامي 
مــن فــعــالــيــات ريــا�ــشــة املــحــركــات يف 

الدولة. 
للدراجات  الــدويل  الحتــاد  ورخ�س 
املــدراء اجلدد  �شتمكن  هــذه  النارية 
الـــــدرجـــــات  فـــعـــالـــيـــات  اإدارة  مـــــن 
 ، فعالية  مــــدراء  ب�شفتهم  الــنــاريــة 
كل  اإدارة  مــ�ــشــوؤولــيــة  يتحملوا  واأن 
فيها  مبــا  احلــلــبــة،  داخـــل  العمليات 

وامل�شوؤولني  املــتــ�ــشــابــقــني  �ــشــالمــة 
واحل�شور وفرق الإنقاذ. 

العمل  من  اأي�شا  ال�شباب  و�شيتمكن 
كحكام للفعاليات، بقيامهم بتحليل 
احلـــــــوادث وحتـــديـــد الـــغـــرامـــات اأو 
املــخــالــفــات الــواجــب اإ�ــشــدارهــا، ويف 
ن�شاطات  الإ�شراف على  ذاته  الوقت 

م�شوؤويل احللبات الآخرين.
كبري  بعدد  الإمــــارات  دولــة  وتن�شط 
املحركات،  ريـــا�ـــشـــة  فــعــالــيــات  مـــن 
اأبوظبي  رايل  اأبـــرزهـــا،  مــن  والــتــي 
الــ�ــشــحــراوي، اأحـــد جـــولت بطولة 
ال�شحراوية  لـــلـــرالـــيـــات  الــــعــــامل 
لل�شيارات، والذي يت�شمن  الطويلة 
اأي�شا فئات ملحركات 600 �شي �شي 

واأخرى للمبتدئني.
وتــــــعــــــتــــــرب، تــــعــــيــــبــــة الــــــدرمــــــكــــــي، 
دائرة  يف  املناهج  اإدارة  اخت�شا�شية 
الربامج الريادية يف الأمانة العامة 
اأبوظبي،  يف  الــتــنــفــيــذي  للمجل�س 

القائل  الـــعـــرب  الـــ�ـــشـــيـــدات  اإحــــــدى 
الـــالتـــي متــكــن مـــن احلــ�ــشــول على 
للدراجات  الـــدويل  الحتـــاد  رخ�شة 

النارية.
تـــعـــيـــبـــة يف الأعـــــمـــــال  وانــــخــــرطــــت 
عن  املــحــركــات  لريا�شة  التطوعية 
طريق �شديقة لها يف العام 2011، 
بعدما  التطوع  عليها  باأنه  واقتنعت 
�شمعت خطابا لبن �شليم يف احل�شة 

التدريبية الرئي�شية. 
اأحب  اأنا  األهمني كثريا.  وقــال: لقد 
التطوع كثريا، وم�شاعدة الأ�شخا�س 
اأنا  الآخــــريــــن، ومــ�ــشــاعــدة وطـــنـــي. 
�ــشــعــيــدة جـــدا وفـــخـــورة بــكــوين اأول 
اإمــــاراتــــيــــة تـــنـــال رخـــ�ـــشـــة الحتـــــاد 
الــــدويل لــلــدراجــات الــنــاريــة. واآمل 
الجنــــــازات يف  مــن  املــزيــد  بتحقيق 

امل�شتقبل .
واأ�شافت الدرمكي، الع�شو يف فريق 
بطولة  لأحـــداث  املنظم  املتطوعني 

للفورميول1  الـــكـــربى  اجلــــائــــزة 
اأبوظبي غراندبري، طوال ال�شنتني 
بالتحدث  قمت  موؤخرا،  املا�شيتني: 

ـــعـــة بـــنـــات اإمـــاراتـــيـــات حول  مـــع اأرب
�شمعنني  وعندما  القيادية  الربامج 
اأحتدث عن اأعمايل التطوعية قررن 

امل�شاركة. لدينا جمتمعنا التطوعي 
الإمـــاراتـــي ونــاأمــل ب�شم املــزيــد من 

الإماراتيني امل�شتقبل .

انطلقت م�شاء يوم ال�شبت بالعا�شمة القطرية 
الفردية  اآ�شيا  غــرب  بطولة  مناف�شات  الدوحة 
�شت�شتمر  والتي  لل�شطرجن  وال�شيدات  للرجال 
حتى الثالث ع�شر من ال�شهر اجلاري مب�شاركة 
غرب  دول   10 مــن  لعــبــات  و10  لعـــب   14
اآ�شيا وهي الإمارات والكويت والأردن وفل�شطني 
ولبنان واليمن والعراق واإيران واململكة العربية 
ال�شعودية والتي ت�شارك لأول مرة يف البطولة 

ودولة قطر البلد امل�شت�شيف .
وتقام بطولة الرجال بنظام ال�شوي�شري من 9 
الــدويل جا�شم  الحتــاد  اأ�شتاذ  جــولت وميثلنا 
�شتقام  ال�شيدات  لبطولة  بالن�شبة  اأمــا  احلــوار، 
بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة متثلنا 
فــيــهــا ال�ــشــتــاذة الــدولــيــة نــــورة حمــمــد �شفر. 
اىل  البطولتني  من  والفائزة  الفائز  و�شيتاأهل 
�شتقام  والــتــي  لل�شطرجن  الــعــام  كــاأ�ــس  نهائيات 

مبدينة ترم�شو الرنويجية.
وتعترب بطولة غرب اآ�شيا لهذا العام من اأقوى 
البطولت التي نظمت حتى الآن نظراً مل�شاركة 
نخبة من اأبــطــال هــذه الــدول منهم عــدد )5( 
عدد  اإىل  بالإ�شافة   )GM(كبري دويل  اأ�شتاذ 
)3( اأ�شتاذ دويل)IM( وعدد )3( اأ�شتاذ احتاد 
اإح�شان  الإيــــــراين  يــتــ�ــشــدرهــم   )FM(دويل
وياأتي   2568 الــتــ�ــشــنــيــف  �ــشــاحــب  مــقــامــي 
بالرتتيب  ثــانــيــاً  امل�شيحكي  حممد  الــقــطــري 
وت�شنيفه 2550 ، اأما لعب منتخبنا الوطني 
ح�شب  العا�شر  املــركــز  يف  يــاأتــي  احلـــوار  جا�شم 
الت�شنيف. اأما بالن�شبة لبطولة ال�شيدات تاأتي 
الالعبة القطرية الأ�شتاذ الدويل الكبري ذو �شن 
 .  2491 العام وت�شنيفها  الرتتيب  الأوىل يف 
واأوقعت قرعة البطولة لعب منتخبنا الوطني 
الأ�شتاذ  مــع  قــويــة  مــواجــهــة  احلـــوار يف  جا�شم 
امل�شنف  دريني  بوريا  الإيــراين  الكبري  الــدويل 
باللون  جا�شم  لعب  حيث  البطولة،  يف  الثالث 
الأ�شود وانتهى اللقاء با�شت�شالمه يف النقلة 51 

اأخرى  الثانية يف مباراة  . و�شيلتقي يف اجلولة 
الأ�شتاذ  البطولة  يف  الأول  امل�شنف  مــع  قــويــة 

الدويل الكبري الإيراين اإح�شان مقامي.
اأمـــــا بــالــنــ�ــشــبــة لــالعــبــتــنــا نـــــورة حمــمــد �شفر 
الالعبة  مـــع  الأوىل  اجلـــولـــة  يف  الــتــقــت  فــقــد 
نورة  لعبت  حيث   ، فقيه  اأ�ــشــيــل  الفل�شطينية 
املناورات  مــن  �شل�شلة  وبــعــد  الأبــيــ�ــس  بــالــلــون 
اأ�شيل  الفل�شطينية  عــلــى  الــتــفــوق  ا�شتطاعت 
والــ�ــشــيــطــرة عــلــى الــو�ــشــع ممـــا و�ــشــعــت ملك 
مات  كــ�ــس  و�ــشــعــيــة  يف  الفل�شطينية  الــالعــبــة 
يف  الأوىل  الــنــقــطــة  واأ�ـــشـــافـــت   35 الــنــقــلــة  يف 
باللون  الثانية  اجلولة  يف  و�شتلتقي  ر�شيدها. 

الأبي�س مع الالعبة اللبنانية مايا جلول.
فيما اأ�شفرت باقي النتائج على النحو التايل:

الأوىل  الطاولة  على  تعادل  الرجال  بطولة  يف 
الالعب اللبناين فادي عيد مع امل�شنف الأول يف 
البطولة اليراين اح�شان مقامي فيما ا�شفرت 
نتيجة الطاولة الثانية عن فوز ال�شتاذ الدويل 
الكبري القطري حممد امل�شيحكي على الالعب 
العراقي علي ليث وفوز القطري حممد نا�شر 

الطاولة  وعلى  يحيى  فرج  اليمني  على  ال�شيد 
اأ�شغري  زاده  جـــويل  اليــــراين  فـــاز  اخلــامــ�ــشــة 
وعلى   ، الــهــاجــري  بــدر  الكويتي  الــالعــب  على 
عزيز  ح�شني  القطري  فــاز  ال�شاد�شة  الطاولة 
وعلى  الغامدي  اأحمد  ال�شعودي  الالعب  على 
الطاولة ال�شابعة فاز الأردين �شامي خ�شر على 

الفل�شطيني متارا عطا اهلل.
الطاولة  فعلى  ال�شيدات،  لنتائج  بالن�شبة  اأمــا 
على  �شن  ذو  القطرية  الــالعــبــة  فـــازت  الأوىل 
الأردنية لوجني دحداح. وعلى الطاولة الثانية 
فازت اليرانية �شاي�شته قادربور على اللبنانية 
مايا جلول وعلى الطاولة الثالثة فازت اليرانية 
ميرتا حجازي بور على الالعبة الكويتية نادية 
اخلام�شة  الطاولة  نتيجة  وانتهت  الرم�شان، 
من  اخلليفي  وعائ�شة  غـــادة  الأخــتــني  بــتــعــادل 

دولة قطر. 
بــعــثــة منتخبنا  يـــراأ�ـــس  اأنــــه  بــالــذكــر  اجلـــديـــر 
الــدولــيــة مــنــى الهرمودي  الــوطــنــيــة الأ�ــشــتــاذة 
الإمـــارات  بــاإحتــاد  الن�شائية  اللجنة  عــام  اأمـــني 

لل�شطرجن ويرافقهم املدرب ادفني كينجيز.

يف ختام فعاليات مهرجان البيت متوحد بالعني

�سلطان بن �سخبوط يتوج اأبطال دولية ال�سطرجن الكال�سيكي

تاأهيل اأربعة متطوعني اإماراتيني من نادي الإمارات لل�سيارات مل�سوؤولني يف فعاليات ريا�سات الدراجات النارية

بن �سليم ي�سيد بهذا الإجناز وبكافة اجلهود الرامية جلعل دولة الإمارات مكتفية ذاتيًا يف ريا�سة املحركات

نداء اإىل جميع العدائني! لعبتنا نورة �سفر تفوز يف اجلولة الأوىل من بطولة غرب اآ�سيا لل�سطرجن بالدوحة

احلدث ال�سنوي الثالث اأرك�س يف يا�س مع ADNIC واملزيد من الفعاليات اجلديدة واملُثرية
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العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/5011   عمايل جزئي                
املحكمة  بان  املحكوم عليه   /1- مقهى نيو فيلي  جمهول حمل القامة نعلنكم  اىل 
ل�شالح/  اعــاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف   2013/3/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
وقدره  مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  بــان  عليها  املدعى  بالزام  كونيل  ابراهيم  خليل  ابراهيم 
او  العودة عينا  )9.635 درهم( ت�شعة الف و�شتمائة وخم�شة وثالثون درهم وبتذكرة 
بقيمتها نقدا مبلغ )1.000درهــم( مامل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اآخر عند تنفيذ 
احلكم واملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف، واعفت املدعي من ن�شيبه ورف�شت ماعدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/276 عمايل كلي                                              
اىل املدعى عليه /1  - بي �شي بي تكنولوجي �س م ح   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي: كامل عبداملنعم احلري وميثله: حممد ح�شني بخيت حديجان 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اقــام  قد  امل�شعبني 
والر�شوم  درهــــم(   4000( مبــبــلــغ  عــــوده  وتـــذكـــرة  درهــــم(   177150( وقـــدرهـــا 
لها  وحــددت  التام.    لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  9% من  والفائدة  وامل�شاريف 
  ch1A.2  جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/9 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/277 عمايل كلي                                              

اىل املدعى عليه /1  - بي �شي بي تكنولوجي �س م ح   جمهول حمل القامة مبا 
الدين جزماتى وميثله: حممد ح�شني بخيت حديجان  املدعي: طالل عز  ان 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اقــام  قد  امل�شعبني  
وقدرها )369188 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
والفائدة 9% من املطالبة الق�شائية لل�شداد التام.و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/8 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1A.2  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/110 عمايل كلي                                              

ايــه لوجي�شتك�س �ــس م ح   جمهول  ايــه اف  املــدعــى عليه /1  - �شي  اىل 
امبو  تيفارديبار  هاريهاران  كومار  �شيفا  املدعي:  ان  مبا  القامة  حمل 
وميــثــلــه: عــمــران عــلــي �ــشــامل نــا�ــشــر الـــــراوي قــد اقــــام عــلــيــك الدعوى 
درهم(   778.538.00( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
الثنني  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
املوافق 2013/5/6 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.2  لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1453 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1  - �شوق املدينة �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي: حممد ا�شيف  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )49656 درهم( والر�شوم وامل�شايف والفائدة 
القانونية واتعاب املحاماماة. رقم ال�شكوى )2013/138077( وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/19 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

القل .
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1296 عمايل جزئي                                              
�ــــس.ذ.م.م   جمهول  للمقاولت  كر�شنت  �شركة   -   1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي: اعجاز احل�شن ا�شرف علي  قد اقام عليك 
 33653( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف. رقم ال�شكوى )2013/139015( وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/9 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

القل .
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1619 عمايل جزئي                                              
القامة  تكنولوجي جمهول حمــل  بــي  �شي  بــي   - املــدعــى عليه /1   اىل 
مبا ان املدعي: كري�شتينا دي كا�شرتو ميندوزا قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   46521( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املــطــالــبــة  ومــو�ــشــوعــهــا 
املوافق 2013/5/19  والر�شوم وامل�شايف  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا  القا�شي   مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة 
م�شتندات  او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/2284 تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �شده/1- اورت رونيك�س لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ايري�س كولوكار روما�شانتا   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهــم اىل طالب  وقــدره )37959(  به  املنفذ 
.بال�شافة اىل مبلغ 380 درم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  اللــتــزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجــــراءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/جاهر عامل للخدمات الفنية  )�س.ذ.م.م(  
الدعاوي  عليكم  اقــامــو  قــد  املدعيني  بـــاأن  نعلنكم  القــامــة  جمــهــول حمــل 
املوافق  الحـــد  يــوم  جل�شة  لها  املحكمة  وحـــددت  اأدنــــاه  املــذكــورة  العمالية 

2013/5/12 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  ايــام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
1054/2013/13
1056/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
حممد رافيق غاين مياه

�شديق الرحمن �شوداجر علي      

مبلغ املطالبة
20120 درهم �شامل تذكرة العودة
13544 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى    2013/243 جتاري كلي                                                    
اىل املدعى عليه/1  - انطونيو�س جو�شفو�س ارنولدو�س جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي: كافترييا لذيذ - وميثلها �شاحبها/ احفاد احمد حممد علي الفوال وميثله: 
را�شد احمد را�شد بن �شبيب  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما مببلغ وقدره 633250 يورو او ما يعادله بالدرهم مبلغ وقدره 3106810 درهم 
احلكم  و�شمول  الــتــام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تــاريــخ  مــن   %12 القانونية  والــفــائــدة 
وحددت  املحاماة.  واتــعــاب  وامل�شاريف  والر�شوم  جتارية  املعاملة  كــون  املعجل  بالنفاذ 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/12 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15  لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
  ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى    2012/944 مدين جزئي                                                      
حمل  جمهول  الب�شام   عبداللطيف  خالد  عبداللطيف   - عليه/1   املدعى  اىل 
اقـــام عليك الدعوى  املــدعــي: �شيد عــبــداهلل �شيد �ــشــادق  قــد  القــامــة مبــا ان 
مبلغ  بــاداء  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  موؤقت  مدعى  كتعوي�س  درهــم(   42.000(
لها  وحــددت   . وامل�شاريف.   بالر�شوم  والزامه  التام  لل�شداد  ال�شتحقاق  تاريخ 
  ch2D.17 جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
  ق�سم الق�سايا املدنية                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/40   عمايل جزئي                
اىل املحكوم  عليه /1- مارفيك للت�شميم الداخلي وال�شيانة العامة   جمهويل حمل 
القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/4/23 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ �شم�س احلق حممد نور بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
او  عينا  العودة  وبتذكرة  دراهــم  واربعة  وثمامنائة  الف  )3.804( ثالثة  وقــدره  مبلغ 
بقيمتها نقدا مبلغ )1.000( درهم ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر عند تنفيذ 
احلكم واملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف، واعفت املدعي من ن�شيبه ورف�شت ماعدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/2   عقاري كلي                  
اىل املحكوم  عليه /1- يوين غروب لدارة العقارات   جمهويل حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة 
ا�شامة وليد  اعاله ل�شالح/  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/5/31 يف  املنعقدة  حكمت بجل�شتها 
عزيز ح�شوريا يف املدعى عليهما الوىل والثالثة ومبثابة احل�شوري يف حق املدعى عليها الثانية 
)1( برف�س الدفع املبدى من املدعى عليها الوىل بعدم قبول الدعوى قبلها لنتفاء ال�شفة. 
املدعى  وبالزام   )3 الراهنة.  بالدعوى  التداعي  حمل  العقارية  الوحدة  بيع  عقد  وببطالن   )2
عليهم بالتكافل والت�شامن ان يوؤدوا للمدعي مبلغ  264292 درهم ) مائتان واربعة و�شتون الفا 
ومائتان واثنان وت�شعون درهما والفوائد القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
وحتى ال�شداد )4( وبالزام املدعى عليهم بالر�شوم وامل�شاريف  والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
التايل لن�شر  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1773  جتاري كلي
اىل املــدعــى عليه/ 1- ركـــاد احــمــد اجل�شى جمــهــول حمــل القــامــة مبــا ان املــدعــي / بنك دبي 
بــان املحكمة حكمت بتاريخ  املــذكــورة اعــاله وعليه نعلنكم  اقــام الدعوى  �ـــس.م.ع   قد  التجاري 
2013/5/2 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع 
- بندب اخلبري امل�شريف  �شاحب الدور باجلدول مامل يتفق الطرفان على ت�شميته خالل ا�شبوع 
من تاريخه تكون مهمته الطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم 
اقوال الطرفني  اداء مهمته �شماع  التداعي وللخبري يف �شبيل  فيها والنتقال اىل مقر طرفى 
مل يرى لزوما ل�شماع اقوله بغري حلف ميني والنتقال اىل اأية جهة يرى لزوما النتقال اليها 
وقدر مبلغ ع�شرة الف درهم امانة على ذمة اتعاب اخلبري الزمت بنك املدعى �شدادها وحددت 
الكتاب اعالن  قلم  امل�شاريف وعلى  البت يف  وابقت  الدعوى بحالتها  لنظر  جل�شة 2013/5/16 
الغائب من اخل�شوم مبنطوق هذا احلكم.   وحــددت لها  املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 

 ch2E.21 2013/5/16.ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/271  عقاري كلي
القامة  حمل  جمهول  ليميتد   انف�شتمنت�س  ورلــد  نيو   -1 عليه/  املدعى  اىل 
اعاله  املــذكــورة  الدعوى  اقــام  قائد قد  احمد  �شريف  املدعي / حممد  ان  مبا 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/29 احلكم التمهيدي التايل: 
الــدور من  الهند�شي �شاحب  بندب اخلبري  واملو�شوع  الدفع  الف�شل يف  وقبل 
خرباء اجلدول وقدرت امانة مقدارها خم�شة ع�شر الف درهم على ذمة اتعاب 
اخلبري ويلزم املدعى  ب�شدادها يف خزينة املحكمة وابقت الف�شل يف امل�شروفات.    
 9.30 2013/5/30.ال�شاعة  املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  املحكمة  لها   وحــددت 

 ch1A.1 شباحا يف القاعة�
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/202
اىل املحكوم عليه / النجم القطبي للمقاولت الفنية ذ.م.م

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك 
حكما بتاريخ 24 اكتوبر 2012 يف الق�شية رقم 2012/2827 عمايل بالزامك بدفع 
مبلغ وقدره 20816 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف بال�شافة لتذكرة العودة اىل 

وطنه عند املغادرة. ل�شالح املحكوم له: بابو ايتيكات ابو
اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم 
التايل ح�شب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية لتنفيذه ح�شب ال�شول.
       رئي�ض ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/293 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �شده  املنفذ  الفلبني   اجلن�شية:  ماندي  ابراهيم  ين  نور  التنفيذ/  طالب 
نبيلة للنباتات والع�شاب الطبية ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه/

نبيلة للنباتات والع�شاب الطبية ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2011/437 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/5/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3171 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
بنغالدي�س     اجلن�شية:  ازاد  كالم  ابول  مياه  الدين  جوهري  التنفيذ/  طالب 
العامة اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه/ املنفذ �شده : مل�شة للمقاولت 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  مل�شة 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2736 
عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/15 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3386 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الدين    �شراج  الدين  نا�شر  التنفيذ/  طالب 
المارات     اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  التخ�ش�شية  الريادة  موؤ�ش�شة 
املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة الريادة التخ�ش�شية للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: 
التنفيذ  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3334 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام 
الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    

          يف الدعوى رقم  2012/1285
ال�شيد/ حمد عظيم  اجلابري  يعلن اخلبري عدنان حممد  بهذا 
حل�شور  وذلك  اعاله   املوعد  يف  عليه  املدعى  حممد  الدين 
مقابل  ال�شالم-  �شارع  التايل:  العنوان  يف  الول  اخلربة  اجتماع 
بنك الحتاد الوطني- الطابق 14 مكتب )1403( ابوظبي وذلك 
( ظهرا   12.00( ال�شاعة  2013/5/12 يف متام  املوافق  الحد  يوم 

لال�شتف�شار نرجو الت�شالت على الرقم 050/6160729
  عدنان حممد اجلابري
 اخلبري املنتدب

اعالن حل�سور اجتماع خربة

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/650 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ عبدالقادر �شويف �شيد حممد اجلن�شية: الهند   املنفذ �شده 
المارات      اجلن�شية:  ايه  بيه  ا�س  مبيانتي  تريموا  ا�شو�شيت  ا�شرت  �شركة   :
املطلوب اعالنه/�شركة ا�شرت ا�شو�شيت تريموا مبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�شية: 
ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
اأظ  وحدد  ع- ب-  م  رقم 2012/3583 عم جز-  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ 
التنفيذ.  املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر طلب  الربعاء  يوم  لنظره جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3268 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد مومني دين حممد �شم�س العامل اجلن�شية:بنغالدي�س     
املنفذ �شده : الروا�س للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه/ 
الروا�س للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2960 
عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/16 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 794 /2012 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/4193 
�شدر  قد  بالن�شر   : عنوانه  المـــارات   للمقاولت-  الر�ــس  /جنــوم  عليه  املحكوم  اىل 
�شدك حكم يف الق�شية رقم ) 2011/327( ل�شالح املدعي)�سهزاد �سليم حممد �سليم 
- باك�ستان   ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�شم 
املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية 1- املبلغ املطلوب 
حت�شيله:4.542 درهم  2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب حت�شيله املجموع 
: 4.542 درهم �شامال الر�شوم الق�شائية   لذا فانت مكلف باحل�شور  امام هذه املحكمة 
للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/5/21م. لتنفيذ ما ذكر اعاله 
، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ:2013/3/24
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 541 /2012  عم  كل- م ع-ب-  اأ ظ 

كوكا�س  عليه:  مدعي  �شوريا    اجلن�شية:  عمار  ابو  �شامل  معتز  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  والتعهدات  للديكور 
المارات  اجلن�شية:  والتعهدات  للديكور  كوكا�س  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل بـ حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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اأكــــد الــ�ــشــيــخ خــالــد الــقــا�ــشــمــي اأن 
فريق  وع�شو  العاملي  البطل  فــوز 
ابــوظــبــي العاملي  تــوتــال  �ــشــرتويــن 
للراليات، �شيب�شتيان لووب، الأخري 
يلهم  اأن  الأرجنتني ميكن  يف رايل 
ال�شباب  الإمـــاراتـــيـــني  الــ�ــشــائــقــني 
الـــذيـــن يـــقـــودهـــم الــقــا�ــشــمــي مرة 
الأو�شط  ال�شرق  بطولة  يف  اأخــرى 
ال�شتعدادات  مـــع  فــيــا  لــلــرالــيــات 
نهاية  الأردن  رايل  لنــــطــــالق 

الأ�شبوع اجلاري. 
ومتـــكـــن لـــــووب مـــن الـــفـــوز بـــرايل 
الأرجنتني والحتفاظ بلقبه للعام 
رقما  ليحقق  التوايل  على  الثامن 
الأرجنتني،  يف  لــه  جــديــدا  قيا�شيا 
العامل  بــطــولــة  اإحــــــدى حمـــطـــات 
والتي   ،2013 ملــو�ــشــم  لــلــرالــيــات 
بــاأربــع جولت  لـــووب فيه  يــ�ــشــارك 
فقط من اأ�شل 13 جولة ت�شمها 
حول  اأن  بــعــد  ـــــك  وذل الـــبـــطـــولـــة، 

تركيزه نحو �شباقات احللبات. 
وبهذا الفوز، يكون فريق �شرتوين 
بلقب  احـــتـــفـــظ  قــــد  لـــلـــ�ـــشـــبـــاقـــات 
ـــتـــني لــلــعــام الــتــا�ــشــع على  الأرجـــن

الــلــقــب الثاين  الـــتـــوايل، ولــيــحــرز 
العام  ـــــك يف  وذل الـــفـــريـــق  مـــع  لـــه 
متتد  الــتــي  الــ�ــشــراكــة  مـــن  الأول 
اأبوظبي  فريق  مــع  �شنوات  خم�س 

لل�شباقات. 
وقال القا�شمي: اعرتف �شيب�شتيان 
باأنه مل يكن �شعيدا بعدم م�شاركته 
للبطولة،  املا�شيتني  اجلولتني  يف 
للجميع  واأكـــد  حقيقة  اأثــبــت  لكنه 
باأنه �شائق راليات عظيم ول مثيل 

له .
يف  األقاب  بت�شع  تفوز  اأن  واأ�ــشــاف: 
اجناز  لهو  للراليات  العام  بطولة 
عظيم، والطريقة التي فر�س فيها 
هذا ال�شخ�س نف�شه واجلهد الكبري 
الــــــذي بـــذلـــه والإخـــــال�ـــــس الــــذي 
اأظهره على مدى �شنني م�شاركته 
ال�شائقني،  لكافة  به  مثال يحتذي 
وخا�شة �شائقينا ال�شباب. لقد منح 
ال�شباب  الإمـــاراتـــيـــون  الــ�ــشــائــقــون 
فــر�ــشــة رائــعــة مــع فــريــق اأبوظبي 
بطولة  يف  لــلــمــ�ــشــاركــة  لــلــ�ــشــبــاقــات 
والأمر  للراليات،  الأو�شط  ال�شرق 
قدر  بــاأكــرب  لال�شتفادة  لهم  يــعــود 

ممكن من هذه الفر�شة .
الأردن  رايل  يف  القا�شمي  وي�شارك 
مب�شاعدة املالح الربيطاين �شكوت 
اأبوظبي  �شيارة  مارتن خلف مقود 
للراليات،  العاملية  توتال  �شرتوين 
يف حني يناف�س كل من الإماراتيني 

حمــــمــــد الـــــ�ـــــشـــــهـــــالوي وحمـــمـــد 
ثنائية  الــ�ــشــيــارات  فــئــة  املــطــوع يف 
اأما  البطولة،  يف  اجلــديــدة  الــدفــع 
اجلابري  بــدر  الآخـــران،  ال�شائقان 
يف  فيناف�شان  الــ�ــشــامــ�ــشــي،  وجمـــد 

فئة �شيارات املجموعة ن . 

ويف رايل الأرجنتني الأخري، متكن 
الفوز  من  اإلينا،  وم�شاعده  لــووب 
املت�شدر  عـــن  ثــانــيــة   55 بـــفـــارق 
اأوغــري، يف حني  البطل �شبي�شتيان 
فريق  يف  الآخـــــــر  الــعــ�ــشــو  متـــكـــن 
اأبــوظــبــي العاملي  �ــشــرتويــن تــوتــال 

للراليات، ميكو هريفونني، والذي 
جريمو  املـــالح  جــانــب  اإىل  ي�شارك 
ال�شاد�س  املركز  اإحراز  ليتنني، من 
نوع  اأخــرى من  �شيارة  خلف مقود 
العاملية  اأبــوظــبــي  تــوتــال  �شرتوين 

للراليات.

ت�شاوى  الــفــريــق  اأن  يــعــنــي  وهــــذا 
واجن  فولك�س  فريق  مع  بالنقاط 
املناف�س يف ترتيب الفرق يف جولة 
متخلفا  زال  مــا  لكنه  الأرجــنــتــني 

عنه يف الرتتيب العام.  
داين  الإ�شبانيان  من جانبه متكن 

�ــشــوردو وكــارلــو �ــشــدي بــاريــو من 
اإحراز املركز التا�شع ل�شالح فريق 
العاملي  تــوتــال  �شرتوين  اأبــوظــبــي 
القا�شمي  يعود  والــذي  للراليات، 
للم�شاركة معه يف املحطة القادمة 
للبطولة العاملية يف اليونان نهاية 

ال�شهر احلايل. 
الــقــا�ــشــمــي الآن هو  اأولـــويـــة  لــكــن 
الثالثة  املــحــطــة  الأردن،  رايل 
لبطولة ال�شرق الأو�شط للراليات، 
اأحـــداثـــه بجولة  تــنــطــلــق  والـــــذي 
العا�شمة  يف  خا�شة  ا�شتعرا�شية 
اخلمي�س،  يــــوم  عـــمـــان  الأردنــــيــــة 
ملنطقة  ال�شائقون  يتوجه  اأن  قبل 
البحر  من  القريبة  الأردن  وادي 
امليت خلو�س ال�شباقات على مدار 

اليومني التاليني. 
وقال القا�شمي: متاما كال�شائقني 
يف بطولة العامل للراليات، ل زلنا 
ال�شيارة،  على  بــالخــتــبــارات  نــقــوم 
اأكـــرب يف  تــكــون فر�شنا  اأن  ونــاأمــل 
نتطلع  ما  نحقق  واأن  الأردن  رايل 
اإليه. اأمتنى التوفيق لنا جميعا يف 

الرايل .

املكتب  اجـــتـــمـــاعـــات  خــــتــــام  جــــــاء 
اخلا�س  لـــالأوملـــبـــيـــاد  الــتــنــفــيــذي 
الـــــــــدويل والـــــــــذى عـــقـــد مــــوؤخــــرا 
وا�شنطن  الأمــريكــيــة  بالعا�شمة 
والذى ا�شتمرت �شبعة اأيام، مثمرة 
العديد  تناول  انــه  ، خا�شة  وبــنــاءا 
من املو�شوعات الهامه من ابرزها 
ـــاركـــني فى  ـــش ـــ� حتــــــدد حــ�ــشــ�ــس امل
بلو�س  ال�شيفية  العاملية  اللــعــاب 
وح�شلت   ،  2015 اجنــــلــــو�ــــس 

املــنــطــقــة عــلــى حــ�ــشــة بــلــغــت الف 
50 لعبا  بـــزيـــادة  لعـــب ولعــبــه 
باأثينا  املا�شية  اللعاب  ح�شة  عن 
ال�شرق  منطقة  ومــثــل   ،  2011
املهند�س  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
الرئي�س  ـــــوهـــــاب  ال عـــبـــد  اأميـــــــن 

الإقليمي.
اأول  تـــنـــاولـــت الجـــتـــمـــاعـــات   كــمــا 
املوحدة  القدم  كــرة  يف  عــامل  كاأ�س 
واأطلق  بالربازيل  الفيفا  ينظمها 

والت�شفيات   ،2014 ريـــو  عــلــيــه 
التي �شوف ت�شهدها مناطق العامل 
دولــــــة من   16 لــ�ــشــعــود  الــ�ــشــبــع 
دولة  املنطقة،  من  دولتان  بينهما 
عن ال�شرق الأو�شط و�شوف ت�شهد 
دبي اأول كاأ�س اإقليمي والت�شفيات 
التي  للدول  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة 
تقع يف قارة اآ�شيا، و�شوف تقام هذه 
10 اإىل  الت�شفيات يف الفرتة من 
دول،   9 فيها  وتــ�ــشــارك  مــايــو   15

وت�شفيات اإفريقيا وتقام بالقاهرة 
اأكتوبر   9 اإىل   4 مــن  الــفــرتة  يف 
وت�شارك فيها 7 دول. و�شوف يقوم 
جوزيف  بــدعــوة  التنفيذى  املكتب 
بالتر رئي�س الحتاد الدويل وعدد 
العامل  فى  الكرة  اأ�شهر جنــوم  من 
والـــــــدول الــعــربــيــة حلــ�ــشــور تلك 
الت�شفيات ، بال�شافة اىل ح�شور 
النهائيات بالربزايل عام 2014 . 
بالبيت  املحيطه  املنطقة  و�شهدت 

مارثون  وا�ــشــنــطــن  فـــى  البــيــ�ــس 
خـــريى و�ــشــبــاق لــلــدراجــات �شارك 
فيها املهند�س اأمين عبد الوهاب مع 
عدد من لعبى الوملبياد اخلا�س ، 
والفن  ال�شينما  جنــوم  مــن  وعـــدد 
والــريــا�ــشــة وعـــدد مــن املــ�ــشــاهــري ، 
وحقق املارثون جناحا كبريا حيث 
كبرية  جماهريية  مبتابعه  حظى 
العالمى  الهـــتـــمـــام  جـــانـــب  اىل 

الكبري به .

البحرين  حلبة   – ال�شخري   ••
الدولية:

موطن  الدولية  البحرين  حلبة  �شهدت 
ريا�شة ال�شيارات يف ال�شرق الأو�شط على 
فعاليات  لــهــا،  الــتــابــع  ال�شرعة  م�شمار 
اجلولة ال�شاد�شة واخلتامية من بطولة 
ال�شرعة  ل�شباقات  الوطنية  البحرين 
البحرين  نــــادي  ينظمها  الــتــي  الـــــدراغ 
ل�شباقات ال�شرعة BDRC الذي يقع 
حتت مظلة الحتاد البحريني لل�شيارات 

وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.
مناف�شات  الــ�ــشــاد�ــشــة  اجلــولــة  و�ــشــهــدت 

واإثارة كبرية بني ال�شائقني امل�شاركني يف 
اجلولة والتي انطلقت من يوم الأربعاء 
املـــا�ـــشـــي ومتيزت  يـــــوم اجلـــمـــعـــة  حـــتـــى 
مب�شاركة ما يقارب 100 �شيارة ودراجة 
نارية وذلك على 13 فئة م�شاركة �شمن 
اأي�شا  هذا املو�شم، و�شهدت هذه اجلولة 

ح�شورا جماهرييا كبريا. 
بتاألق  اأيـــ�ـــشـــا  اجلــــولــــة  هـــــذه  ومتــــيــــزت 
ال�شائقني امل�شاركني �شمن هذه البطولة 
العاملية  الأرقـــــــام  مـــن  املـــزيـــد  وحتــقــيــق 
كانو من  اإبراهيم  اجلديدة حيث متكن 
ب�شيارته  جــديــدا  قيا�شيا  رقــمــا  حتقيق 
الأوت  التويوتا �شوبرا وذلك �شمن فئة 

لو 10.5 حمققا 7.12 ثانية.
اأما نتائج ال�شباق ففي فئة �شرتيت دفع 
اأمامي وخلفي فقد جاء يف املركز الأول 
الــبــحــريــنــي عــــادل حــ�ــشــن حمــمــد وذلك 
ثانيا عبا�س  ثانية، وجــاء   10.092 يف 
ثــانــيــة ويف   11.625 �ــشــالــح وذلـــك يف 
في�شل،  اأحمد  البحريني  الثالث  املركز 
لو  اأوت  �شرتيت  �شوبر  فئة  �شمن  اأمـــا 
على  مبارك  ابراهيم  فحاز  اأمامي  دفــع 
وجاء  ثــانــيــة،   8.959 يف  الأول  املــركــز 
 9.39 يف  اأحــمــد  علي  البحريني  ثانيا 
ثانية ، ويف املركز الثالث حممد مبارك 

يف 9.944 ثانية.

دفــع خلفي فقد  �شوبر �شرتيت  اأمــا فئة 
�شعيد  يحيى  الأول  املــركــز  عــلــى  فــحــاز 
�شلمان  ثانيا  وجــاء   ، ثانية   8.455 يف 

حممود يف وثالثا يو�شف عبداهلل.
دفع خلفي متكن  لو  الأوت  فئة  و�شمن 
حــمــد حــاجــي مــن خــطــف املــركــز الأول 
ثانيا  وجــــاء  ثــانــيــة   7.214 يف  وذلــــك 
الأمريكي غاري وايت ويف املركز الثالث 
7.129ثانية،  يف  وذلــك  كانو  ابراهيم 
فخطفها   V8 �شرتيت  فئة  �شمن  اأمــا 
�ــشــالح �ــشــالح الــديــن وذلــــك يف املركز 
وثانيا  ثــانــيــة،   8.536 حمققا  الأول 
 8.767 خــالــد عــبــدالــكــرمي وذلــــك يف 

احل�شني  عبد  عبداجلليل  وثالثا  ثانية، 
يف 8.932 ثانية.

فجاء   V8 �شرتيت  �شوبر  فئة  و�شمن 
اول عبداهلل ال�شتي يف 10.546 ثانية، 
بن  طــالل  البحريني  الثاين  املركز  ويف 
7.310 ثانية، وثالثا جا�شم  عيدان يف 
ثانية، و�شمن فئة   7.348 املقهوي يف 
الأول  املــركــز  يف  فــجــاء   7.5 كومبت�شن 
طارق  مناف�شه  على  ومتغلبا  املال  ه�شام 
هادي والذي حقق 7.496 ثانيه بينما 
هادي ح�شل على 7.547 ثانية، وثالثا 

علي حاجي حمققا 7.548 ثانية.
 10.5 اأول و�شمن فئة الأوت لو  وجاء 

الــبــحــريــنــي �ـــشـــالح �ـــشـــالح الــــديــــن يف 
6.637 ثانية، وثانيا الكويتي عبداهلل 
وثالثا  ثـــانـــيـــة،   6.738 يف  الـــ�ـــشـــوري 
.اأما  ثانية   6.833 يف  حممد  يو�شف 
النعيمي  اول مهنا  فئة الربومود فجاء 
املركز  ويف  ثانية،   5.8806.557 يف 
الــــثــــاين الـــبـــحـــريـــنـــي خـــالـــد حمـــمـــد يف 
5.927 ثانية، وثالثا خليل ابراهيم يف 

9.901 ثانية.
متكن  النارية  الــدراجــات  فئات  و�شمن 
الكويتي م�شفر مبارك من خطف املركز 
حمققا  بايك  �شرتيت  فئة  �شمن  الأول 
مناف�شة  على  ومتغلبا  ثانية،   8.525

املبا�شر خالد الفوزان وذلك يف 9.184 
ثانية، وثالثا بدر بن عيدان يف 8.597 
�ـــشـــوبـــر �شرتيت  فـــئـــة  و�ـــشـــمـــن  ثـــانـــيـــة، 
الرتكي  م�شاري  ال�شعودي  حقق  بــايــك 
ثانية   8.713 يف  وذلـــك  الأول  املــركــز 
ومتغلبا على بدر بن عيدان الذي حقق 
العايل  يعقوب  وثالثا  ثانية،   7.314
اأمــا فئة الــربو بايك  7.226 ثانية،  يف 
 4.157 يف  بور�شيد  حممد  اول  فجاء 
الياقوت  حمــمــد  عــلــى  ومتغلبا   ، ثــانــيــة 
ال�شعودي  4.292 ثانية، بينما جاء  يف 
 4.707 يف  ثــالــثــا  الــنــخــيــالن  احـــمـــد 

ثانية.

القا�سمي: ميكن لل�سائق لووب اأن يلهم ال�سائقني الإماراتيني بفوزه الأخري يف الأرجنتني

ال�سيخ خالد يوؤكد اأن بطل العامل ت�سع مرات يقدم مثاًل يحتذى به ل�سباب فريق اأبوظبي لل�سباقات يف الوقت الذي ي�ستعدون فيه خلو�س مناف�سات رايل الأردن

اهتمام دويل كبري بت�سفيات كاأ�ش العامل لكرة القدم لالأوملبياد اخلا�ش  التي �ستقام بدبي والقاهرة

بالتـــر وجنــــوم كرويــون عامليون وعرب مدعوون حل�سور الت�سفيات
عبد الوهاب ي�سارك يف �سباق خريي للدراجات اأمام البيت الأبي�ش 

على م�سمار ال�سرعة بحلبة البحرين

ختـــام مثيــــر واأرقــــام عامليـــة جديـــدة لبطـــولة �سباقــــات ال�سرعــــة الــــــــدراغ

الدوري  مت�شدر  بر�شلونة  مــع  الــفــارق  مــدريــد  ريــال  قل�س 
الإ�ــشــبــاين لــكــرة الــقــدم اإىل ثــمــاين نــقــاط، بعد فــوز �شعب 
باملركز  فالن�شيا  انفرد  بينما   ،3-4 الوليد  بلد  �شيفه  على 
يف  4-�شفر  اأو�شا�شونا  �شيفه  على  الكبري  بفوزه  اخلام�س 

املرحلة الرابعة والثالثني من البطولة.
اأمــام �شيوفه وحتــديــدا خط  وعانى ريــال مدريد الأمــريــن 
واألفارو  رامــو�ــس  �شريجيو  القائد  عنه  غــاب  الـــذي  الــدفــاع 
اأربـــيـــلـــوا والــفــرنــ�ــشــي رافـــايـــل فـــــاران، حــيــث اعــتــمــد املـــدرب 
والربتغاليني  نــاتــ�ــشــو  عــلــى  مــوريــنــيــو  جـــوزيـــه  الــربتــغــايل 
دائما  اللعب  كوينرتاو وبيبي وكارفاليو، فدفعوا ثمن عدم 

ودخلت مرماهم ثالثة اأهداف.

الدقيقة  بــهــدف مبكر يف  املــلــكــي  الــنــادي  الــ�ــشــيــوف  وفــاجــاأ 
الثامنة عرب اأو�شكار غونزال�س الذي ا�شتغل �شوء تفاهم بني 

الأرجنتيني اأنخيل دي ماريا وكارفاليو فافتتح الت�شجيل.
واأدرك ريال مدريد التعادل عندما �شدد دي ماريا كرة قوية 
املدافع مارك فالينتي باخلطاأ داخل مرمى فريقه.  حولها 
امللكي  للنادي  التقدم  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  ومنح 
ماريا،  اإثــر متريرة من دي  راأ�شية  ب�شربة   32 الدقيقة  يف 
بيد اأن فرحته مل تدم �شوى ثالث دقائق حيث اأدرك خافيري 

غريا رودريغز التعادل.
مطلع  مدريد  لريال  جمــددا  التقدم  كاكا  الربازيلي  ومنح 
رونالدو  اأ�ــشــاف  ثــم  بي�شراه،  ت�شديدة  مــن  الــثــاين  ال�شوط 

الدقيقة  لــفــريــقــه يف  والــــرابــــع  الـــثـــاين  الــ�ــشــخــ�ــشــي  هــدفــه 
69رافعا ر�شيده اإىل 33 هدفا يف املركز الثاين على لئحة 
بت�شديدة  الفارق  �شا�شرت  لوي�س  يقل�س  اأن  قبل  الهدافني، 
دييغو  احلار�س  ي�شار  على  اأ�شكنها  املنطقة  خــارج  من  قوية 

لوبيز يف الدقيقة 87.
اخلام�س  باملركز  فالن�شيا  انفرد  فقد  الثانية،  املباراة  اأما يف 
بـــفـــوزه الــكــبــري عــلــى �ــشــيــفــه اأو�ـــشـــا�ـــشـــونـــا بـــاأربـــعـــة اأهـــــداف 
كو�شتا  تينو  والــربتــغــايل  �ــشــولــدادو  روبــرتــو  �شجلها  نظيفة 

والأرجنتيني اإيفر بانيغا والربازيلي جونا�س اأوليفريا.
ولعب اأو�شا�شونا بع�شرة لعبني منذ الدقيقة 58 اإثر طرد 
يف  تيمور  دافيد  لعبه  يطرد  اأن  قبل  اأريــبــا�ــس،  األيخاندرو 

الدقيقة 75 لتلقيه الإنذار الثاين.
وبهذه النتيجة، يرفع فالن�شيا ر�شيده اإىل 56 نقطة بفارق 
اأمــام م�شيفه غرناطة  الــذي خ�شر  اأمــام ملقا  ثــالث نقاط 
الدقيقة  يف  اإيغالو  اأوديـــون  النيجريي  �شجله  وحيد  بهدف 

.28
بعدما  ال�شاد�س  املــركــز  اإىل  ملقا  تــراجــع  ثالثة،  مــبــاراة  ويف 
اآماله  اأنع�س غرناطة  بينما  53 نقطة،  جتمد ر�شيده عند 
 35 بر�شيد  املركز اخلام�س ع�شر  اإىل  ارتقى  بالبقاء حيث 
نقطة بفارق نقطتني اأمام اأو�شا�شونا الذي تراجع اإىل املركز 

ال�شاد�س ع�شر.
ويلعب ريال مايوركا مع ليفانتي، وريال �شرق�شطة مع رايو 

فايكانو، واإ�شبيلية مع اإ�شبانيول، وبر�شلونة مع ريال بيتي�س، 
على اأن تختتم الثنني بلقاء خيتايف مع ريال �شو�شييداد.

بر�شلونة  مهاجم  مي�شي  ليونيل  تــدرب  اأخـــرى،  ناحية  من 
الو�شط �شريجيو  الفريق، كما عاد لعب  ب�شكل طبيعي مع 
ملواجهة  الفريق  ي�شتعد  حيث  املـــران  اإىل  اأي�شا  بو�شكيت�س 

مرتقبة اأمام �شيفه ريال بيتي�س .
اأ�شيب يف ع�شالت  العامل قد  اأف�شل لعب يف  وكــان مي�شي 
�شمح  الطبي  الطاقم  اأن  ورغــم  �شهر،  قبل  اخللفية  الفخذ 
له بامل�شاركة يف املباريات فاإنه مل يكن �شمن ت�شكيلة الفريق 
اأوروبــا يوم  اأبطال  اأمــام بايرن ميونيخ يف دوري  الذي خ�شر 

الأربعاء املا�شي.

فـــوز �سعـــــب لـــــريـــــــال مــــدريــــــد علـــــــى بلـــــــد الوليــــــــــد 




