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حمدان بن را�صد وطحنون ومن�صور بن زايد 
ي�صهدون �صباق حتدي العمالقة للقدرة بالوثبة

عربي ودويل

وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�ص الوطني االحتادي تعزز 
ثقاقة امل�صاركة ال�صيا�صية بني طلبة اجلامعات

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

االحتاد من اأجل تون�ص 
عة الثانية ينتقل اإىل ال�سرّ

حممد بن را�شد ي�أمر بتوزيع 114 
م�شكن� يف منطقة القوز الث�نية

•• دبي-وام: 

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي بالبدء يف توزيع 
عدد 114م�شكنا يف منطقة القوز الثانية بتكلفة اإجمالية تقارب 158 
مليون درهم على املواطنني امل�شتحقني للح�شول على م�شاكن جاهزة من 
امل�شروع وذلك يف اإطار حر�س �شموه على توفري �شكن ع�شري للمواطنني 
الكرمية  احل��ي��اة  ولأ���ش��ره��م  لهم  وي�شمن  الأ���ش��ري  ا���ش��ت��ق��راره��م  يحقق 
الراحة والرفاهية وان�شجاما مع روؤية �شموه جتاه و�شع �شعادة  واأ�شباب 
اأولويات التنمية. واأكد �شامي عبداهلل قرقا�س املدير  الإن�شان يف �شدارة 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد للإ�شكان حر�س املوؤ�ش�شة على �شرعة 

تنفيذ اأوامر �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة.         )التفا�شيل �س3(

   

ا�ستعادة �سليمان بيك وتعليق عمليات الفلوجة 
مقتل الع�شرات بينهم

 جنود يف هجم�ت ب�لعراق
•• بغداد-وكاالت:

اأف��راد اجلي�س يف هجوم مبحافظة  ال�شبت ت�شعة من  قتل م�شلحون 
حتفهم  ال�شرطة  م��ن  عنا�شر  لقي  كما  ب��غ��داد,  ���ش��رق  �شمال  دي���اىل 
اأمنية  عمليات  يف  امل�شلحني  ع�شرات  قتل  فيما  متفرقة,  هجمات  يف 
ناحية  على  �شيطرتها  العراقية  ال��ق��وات  اأع��ل��ن��ت  وبينما  باملو�شل. 
الدين  �شلح  حمافظة  �شرطة  دمرت  الأ�شرتاتيجية,  بيك  �شليمان 

وكراً لتنظيم دولة العراق وال�شام ال�شلمية داع�س.
اوقفت  امل�شلحة  ال��ق��وات  ان  ال��ع��راق��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  واع��ل��ن��ت  ه���ذا 
عملياتها الع�شكرية يف مدينة الفلوجة التي ي�شيطر عليها م�شلحون 

منذ بداية العام لفرتة ثلثة ايام, وذلك حقنا للدماء.
التي  الع�شكرية  العمليات  ايقاف  مت  ان��ه  بيان  يف  ال���وزارة  واو�شحت 
تتخذ نحو اهداف منتخبة للمجاميع الرهابية ملدينة الفلوجة وملدة 

الثنني. غدا  يوم  -لغاية  �شاعة   72
لقوا  ال��ذي��ن  الت�شعة  الع�شكريني  ب��ني  اإن  ال�شرطة  قالت  الث��ن��اء  يف 
عقيد,  برتبة  ف��وج  اآم��ر  بدياىل  وي�س  اإم��ام  منطقة  ق��رب  م�شرعهم 
قتل  كما  الهجوم.  يف  اأ�شيبوا  اآخرين  ع�شكريني  ثمانية  اأن  م�شيفة 
خم�شة من اأفراد ال�شرطة يف خلل مواجهات يف بلدة ال�شينية �شمال 

مدينة تكريت مبحافظة �شلح الدين �شمال بغداد.
ال�شينية  �شرطة  مركز  هاجموا  م�شلحني  اأن  اأمنية  م�شادر  وذك��رت 
و�شيطروا عليه ثم ا�شتبكوا مع قوة من ال�شرطة مما اأدى اإىل مقتل 
خم�شة من اأفرادها وجرح �شتة, كما ق�شف امل�شلحون قاعدة ال�شينية 

اجلوية مبدافع الهاون.
ويف هجوم منف�شل قتل �شابط يف اجلي�س العراقي ال�شابق واأ�شيب 
اآخر يف انفجار �شيارتني بتكريت. ودفعت اأعمال العنف قوات الأمن 

اإىل فر�س حظر جتول باملدينة.

الدورة الث�لثة من ميزانية الإم�رات 
140 ملي�ر درهم بزي�دة ن�شبته� 15 % 

•• دبي-وام:

اآل  ب��ن را���ش��د  اأع��ل��ن �شمو ال�شيخ ح��م��دان 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية ام�س 
اأن القيمة التقديرية للدورة الثالثة من 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ميزانية 
2014 2015- و�شلت اإىل 140 مليار 
درهم بزيادة ن�شبتها 15 يف املائة مقارنة 
مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من 
بلغت   ال��ت��ي   2013  2011- امل��ي��زان��ي��ة 

اأول  يف  �شموه  وقال  درهم.  مليار   122
اإح��اط��ة اإع��لم��ي��ة ل��ه يف م��وؤمت��ر �شحايف 
اإىل  ال��زي��ادة ت�شري  اأن ه��ذه  ع��ق��ده ام�����س 
القت�شادي  ال��و���ش��ع  وم��ت��ان��ة  ق���وة  م���دى 
ل���دول���ة الإم�������ارات وق���درت���ه ع��ل��ى امل�شي 
ق��دم��ا يف حت��ق��ي��ق م��زي��د م���ن ال��ن��م��و اإىل 
الحتادية  احلكومة  ق��درة  تاأكيده  جانب 
اخلدمات  م��ن  راق  م�شتوى  تقدمي  على 

للمواطنني واملقيمني.
)التفا�شيل �س15-14(

تربئة قي�دات �شرطة من قتل متظ�هرين وت�أجيل حم�كمة مر�شي
•• القاهرة-وكاالت:

براأت حمكمة جنايات الإ�شكندرية ام�س ال�شبت,جميع 
تهمة  م��ن  املدينة  يف  ال�شرطة  ق��ي��ادات  م��ن  املتهمني 
اطاحت  التي  يناير(  )ث���ورة  اأث��ن��اء  متظاهرين  قتل 

بالرئي�س امل�شري ال�شبق ح�شني مبارك.
وبني الذين براأتهم املحكمة, مدير اأمن الإ�شكندرية 
الأمن  قطاع  رئي�س  اإبراهيم,  حممد  اللواء  الأ�شبق 
اللقاين,  عادل  اللواء  الأ�شبق  بالإ�شكندرية  املركزي 
واملقدم وائل الكومي, وعدد من ال�شباط واملخربين 
ال�شابقة  اجل��ل�����ش��ات  امل��ح��ك��م��ة يف  وك��ان��ت  ال�����ش��ري��ني. 
اأنهما مل ي�شاهدا  اثبات واأكدا  اإىل �شاهدي  ا�شتمعت 
ال�شباط املتهمني وهم ي�شوبون الأعرية النارية اإىل 

املتظاهرين.
املجيد  ع��ب��د  امل�شت�شار  الأ���ش��ب��ق  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  وك���ان 

اإب���راه���ي���م وال���ل���واء اللقاين  حم���م���ود, اأح�����ال ال���ل���واء 
واملقدم الكومي, رئي�س مباحث ق�شم �شرطة والنقباء 
�شرطة  ق�����ش��م  م��ب��اح��ث  م���ع���اون  ال���دام���ي,  م�شطفى 
وحممد �شعفان, معاون مباحث ق�شم �شرطة والرائد 
اإىل  �شرطة  ق�شم  مباحث  معاون  الع�شقلين,  معتز 
يف  املتظاهرين  بقتل  لتهامهم  اجل��ن��اي��ات,  حمكمة 
اأحداث الثورة التي اطاحت بالرئي�س الأ�شبق ح�شني 

مبارك.
من جهة ثانية, قررت حمكمة جنايات �شمال القاهرة, 
ال�شبت,  ام�����س  ال�����ش��ام��ي,  �شعبان  امل�شت�شار  ب��رئ��ا���ش��ة 
تاأجيل ثاين جل�شات حماكمة الرئي�س املعزول حممد 
مر�شي, و130 متهماً من قيادات الإخوان وعنا�شر 
حركة حما�س وحزب اهلل اللبناين, يف ق�شية اقتحام 
اإىل غد  ال��ن��ط��رون,  وادي  م��ن  وال���ه���روب  ال�����ش��ج��ون 

الثنني للنظر يف طلب رد املحكمة.

طفل يبكي بينما يحمل عمال النقاذ جثمان والدته التي لقيت م�شرعها يف ق�شف للنظام على مدينة حلب )رويرتز(

حطام الطائرة الليبية التي �شقطت يف تون�س  )رويرتز(

زعيم املعار�شة الأوكرانية فيتايل كليت�شكو يتحدث اىل ان�شاره من اأمام الربملان يف كييف )رويرتز(

•• كييف-وكاالت:

قّرر الربملان الأوكراين, ام�س اإقالة 
يانوكوفيت�س,  فيكتور  ال��رئ��ي�����س 
مبكرة  رئا�شية  اإنتخابات  واإج��راء 
وذكرت  املقبل.  مايو  اأي��ار   25 يف 
الأوكرانية,  يونيان  اأن��ب��اء  وك��ال��ة 
 317 بغالبية  �شّوت  الربملان  اأن 
ل�شالح   331 اأ����ش���ل  م���ن  ن��ائ��ب��اً 

اإقالة يانوكوفيت�س.
 328 باأ�شوات  الربملان  ق��ّرر  كما 
حتديد   ,334 اأ����ش���ل  م���ن  ن��ائ��ب��اً 
موعداً  امل��ق��ب��ل  م��اي��و  اأي�����ار   25

للنتخابات الرئا�شية املقبلة.
يذكر اأن الربملان الأوكراين ي�شم 
غ��رف��ة واح����دة ت��ت��األ��ف م��ن 450 

نائباً.
ال����ربمل����ان اجلديد  رئ��ي�����س  وق�����ال 
برملان  اإن  تورت�شينوف,  األك�شندر 
ال����ب����لد ا����ش���ط���ر ل�����لإع�����لن عن 
مبكرة  رئا�شية  انتخابات  اإج���راء 
عن  يانوكوفيت�س  اب��ت��ع��اد  ب�شبب 

تنفيذ مهام الرئي�س.
وكان الربملان, قرر يف وقت �شابق, 
بد�شتور  العمل  اإىل  العودة  ام�س 
م�شادقة  دون  م��ن   2004 ع���ام 
كما  عليه,  يانوكوفيت�س  الرئي�س 
قرر الإفراج عن زعيمة املعار�شة 
املعتقلة يوليا تيمو�شينكو وبالفعل 
امل�شت�شفى  م����ن  ح������رة  خ����رج����ت 
عنّي  حني  يف  لأن�شارها,  ولوحت 
تيمو�شينكو,  م��ن  امل��ق��ّرب  النائب 
للداخلية  وزي��را  اف��اك��وف,  ار�شني 

اغادر  لن  ان  يانوكوفيت�س  وق��ال 
اعتزم  ول  م��ك��ان.  اي  اىل  ال��ب��لد 
املنتخب  الرئي�س  ال�شتقالة. فانا 

�شرعيا.
القرارات  ان  يانوكوفيت�س  وق��ال 
التي اتخذوها اليوم غري �شرعية. 

ول اعتزم توقيع اي �شيء.
الدفاع  وزارة  اعلنت  جانبها  م��ن 
الوك���ران���ي���ة يف ب��ي��ان ال�����ش��ب��ت ان 
ي��ت��ورط يف اي �شكل  ل��ن  اجل��ي�����س 
يف النزاع الذي ي�شهده هذا البلد 
بني الرئي�س فيكتور يانوكوفيت�س 

ومعار�شيه.
امل�شلحة  القوات  ان  البيان  واورد 
من  ����ش���ك���ل  اي  يف  ت�����ت�����ورط  ل�����ن 
ال�شيا�شي  ال����ن����زاع  يف  ال����ش���ك���ال 
لل�شعب  اوف��ي��اء  �شيظلون  اجلنود 

الوكراين.
املجد  ب���ع���ب���ارة  ال���ب���ي���ان  واخ���ت���ت���م 
لوك���ران���ي���ا, وه���و ال�����ش��ع��ار الب���رز 

الذي ردده املتظاهرون.
اخلارجية  وزي�����ر  دع����ا  ذل����ك  اىل 
ونظريه  ���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر  المل��������اين 
ال�شبت  فابيو�س  ل��وران  الفرن�شي 
اوكرانيا  يف  واملعار�شة  احلكومة 
اىل اح��رتام التفاق للخروج من 
بيانني  يف  ورد  م���ا  وف���ق  الزم�����ة, 

منف�شلني يف برلني وباري�س.
اخلارجية  وزي������ر  دع�����ا  ح����ني  يف 
خارجية  وزراء  ام�����س  ال��رو���ش��ي, 
فرن�شا واأملانيا وبولندا اإىل مطالبة 
املعار�شة الأوكرانية بتنفيذ اإتفاق 

ت�شوية الأزمة فوراً.

الرئي�ض االأوكراين يتهم املعار�سة باالنقالب واجلي�ض يرف�ض التورط يف النزاع 

الربمل�ن يعزل ي�نوكوفيت�ش ويحدد 25 م�يو موعدا لالنتخ�ب�ت

•• عوا�صم-وكاالت:

اأقر جمل�س الأمن الدويل التابع 
بالإجماع  ق���رارا  امل��ت��ح��دة  ل���لأمم 
لدعم و�شول امل�شاعدات الن�شانية 
ال�شورية..  الأرا����ش���ي  ك��اف��ة  اىل 
باتخاذ  تهديدا  ال��ق��رار  وت�شمن 
خ��ط��وات ا���ش��اف��ي��ة يف ح��ال��ة عدم 

اللتزام مبا ورد فيه.
واأيدت القرار رو�شيا وال�شني ومل 
ت�شتخدما حق النف�س الفيتو بعد 
با�شتخدام  التهديد  حذف  مت  ان 

القوة من �شياغة القرار.
النظام  ط������ريان  ����ش���ن  م���ي���دان���ي���ا 
ال�شوري غارات جوية على اأحياء 
درعا البلد وطريق ال�شد مبدينة 
غاراته  اجل��و  �شلح  وكثف  درع��ا, 
ع��ل��ى ب��ل��دات ب��ري��ف درع����ا, بينما 
يف  احل��ر  ال�شوري  اجلي�س  متكن 
من   35 قتل  م��ن  نوعية  عملية 

قوات النظام بريف حم�س.
امل����ع����ارك  اآخ�������ر م����ن  ويف ج����ان����ب 
اأكراد  مقاتلون  �شيطر  ب�شوريا, 
اإ�شرتاتيجية  ب��ل��دة  على  ال�شبت 
يف حمافظة احل�شكة بعد معارك 
عنيفة مع عنا�شر تنظيم الدولة 

الإ�شلمية يف العراق وال�شام.
واأفادت الهيئة العامة للثورة باأن 
���ش��لح اجل����و ك��ث��ف غ���ارات���ه على 
و�شيدا  وال��ي��ادودة  عتمان  ب��ل��دات 
براميل  واأل���ق���ى  درع������ا,  ري����ف  يف 

متفجرة على بلدة النعيمة.

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

وزير  ل��دى  مبهمة  املكلف  اأع��ل��ن 
الباطيني  ن�شال  التون�شي  النقل 
ال�شندوقني  ع����ن  ال���ع���ث���ور  ع����ن 

الأ�شودين للطائرة الليبية .
اإر�شال  �شيتم  اأنه  الباطيني  وقال 
اإىل  الأ�����ش����ودي����ن  ال�������ش���ن���دوق���ني 
من  ال��ط��ائ��رة,  اأن  بحكم  رو���ش��ي��ا 
ال�شنع.  رو���ش��ي��ة  اأن���ت���ان���وف,  ن���وع 
وب�����ال�����ع�����ث�����ور ع����ل����ى ال���������ش����ن����دوق 
الأ�شودين للطائرة �شيتم الك�شف 
على الأ�شباب احلقيقية للحادث.

بالك�شف  ال���ب���اط���ي���ن���ي  ووع���������د 
ق��ري��ب��ا ع��ن اأ���ش��ب��اب احل����ادث بعد 
داخل  املخزنة  املعلومات  حتليل 
وبخ�شو�س  ال���������ش����ن����دوق����ني.  
ال�����ش��ح��اي��ا ق�����ال ال��ب��اط��ي��ن��ي اإن 

النظام  ط��ريان  اإن  الهيئة  وقالت 
اللواء  م��ن��ط��ق��ة  ق�����ش��ف  احل���اك���م 
والغارية  �شيدا  بني  الواقع   38

الغربية يف ريف درعا ال�شرقي.
الطريان  اأن  ���ش��ام  �شبكة  وذك���رت 
احل��رب��ي ا���ش��ت��ه��دف اأي�����ش��ا ق�شف 
بلدتي  ب����ني  ال���واق���ع���ة  امل��ن��ط��ق��ة 

مزيريب واليادودة بريف درعا.
وق������ال احت������اد ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ات اإن 
بالهاون  ق�����ش��ف  احل����ر  اجل��ي�����س 
ح���اج���ز ح���رف���و����س ع��ل��ى اأط�����راف 
واأحلق  درع��ا,  بريف  ن��وى  مدينة 

لتحديد  اجل���ي���ن���ي���ة  ال���ت���ح���ال���ي���ل 
بعد  لتتم  انطلقت  ق��د  هوياتهم 
اإع��ادة اجلثث اإىل ذويهم يف  ذل��ك 

ليبيا لدفنهم. 
ويف ���ش��ي��اق اآخ���ر اأع��ل��ن ع��ن تعهد 

به دمارا.
اأن  مبا�شر  �شوريا  �شبكة  واأك���دت 
ال����ط����ريان احل����رب����ي ����ش���ن ثلث 
غ�����ارات ج��وي��ة ع��ل��ى حم��ي��ط تلة 
مدينة  يف  العقبة  وت���لل  ال��ق��وز 

يربود يف القلمون بريف دم�شق.
وحتدثت م�شار بر�س عن �شقوط 
قتيل وع���دد م��ن اجل��رح��ى جراء 
باملدفعية  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  ق�شف 

بلدة زاكية بريف دم�شق.
اإىل  �شام  �شبكة  اأ�شارت  ويف حلب, 
متفجرة  براميل  ثلثة  �شقوط 

بالتعوي�س  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
لأ���ش��ح��اب احل��ق��ل ال���ذي �شقطت 
ف���ي���ه ال����ط����ائ����رة ع����ن الأ������ش�����رار 

الناجمة عن هذا احلادث.
)التفا�شيل �س12(

بالوكالة.
وذك���رت ال��وك��ال��ة الأوك��ران��ي��ة, اأن 
الربملان قّرر بغالبية 325 �شوتاً 
م�شروع  تنفيذ   331 اأ���ش��ل  م��ن 
قانون اإعادة العمل بد�شتور العام 
2004 الذي يحد من �شلحيات 
الرئي�س ل�شالح الربملان, من دون 

م�شادقة يانوكوفيت�س عليه.
 322 بغالبية  ال��ربمل��ان  ق��ّرر  كما 
تنفيذ   331 اأ����ش���ل  م���ن  ���ش��وت��اً 
اخلا�شة  ال���دول���ي���ة  الل���ت���زام���ات 

بتحرير يوليا تيمو�شينكو.
املقّرب  ال��ن��ائ��ب  ال���ربمل���ان  وع�����نّي 

اأفاكوف,  اأر�شني  تيمو�شينكو,  من 
بعد  ب��ال��وك��ال��ة,  للداخلية  وزي����راً 
اأ�شوات  الإق����رتاح  ه��ذا  ح�شد  اأن 

.324 اأ�شل  من  نائباً   275
فيكتور  الأوك��راين  الرئي�س  وكان 
املعار�شة,  وق����ادة  يانوكوفيت�س, 
وفيتايل  ي��ات�����ش��ي��ن��ي��وك,  اأر���ش��ي��ن��ي 
تياغنيبوك,  واأول���ي���غ  كليت�شكو, 
اأم�س الول  اجلمعة, على  وّقعوا 
ات����ف����اق ل���و����ش���ع ح�����ّد ل����لأزم����ة يف 
موفدي  بح�شور  وذل���ك  ال��ب��لد, 

الحتاد الأوروبي.
الربملان  ام�����س  امل��ع��ار���ش��ة  ودع����ت 

اإقالة  ع��ل��ى  ف����وراً  الت�شويت  اإىل 
يانوكوفيت�س.

من جانبه ندد الرئي�س الأوكراين 
تلفزيون  ق���ن���اة  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
و�شفه  مب�����ا  ام���������س  اأوك�����ران�����ي�����ة 

بانقلب يف بلده.
ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س قوله  ون���ق���ل ع���ن 
بلدنا  �شهدتها  ال��ت��ي  الأح�����داث 

والعامل كله مثال على انقلب.
واع����ل����ن ي���ان���وك���وف���ي���ت�������س ان������ه ل 
كلمة  يف  وذل��ك  ال�شتقالة,  ينوي 
الزم���ة  اوج  ال��ت��ل��ف��زي��ون يف  ب��ث��ه��ا 

ال�شيا�شية يف اوكرانيا.

غارات على درعا ومقتل 35 جنديا للنظام بحم�ض

جمل�ش الأمن يتبنى قرارا بو�شول امل�ش�عدات الإن�ش�نية يف �شوري�

العثور على ال�سندوقني االأ�سودين للطائرة الليبية املنكوبة

�شكوك حول طبيعة الرحلة والهوّية ال�شي��شّية لل�شح�ي� 

ع����ل����ى ح�����ي الإن�����������������ذارات, وق�����ال 
نا�شطون اإن طائرات النظام األقت 
اأي�شا ثلثة براميل متفجرة على 
حميط ال�شجن املركزي باملدينة.

اأن  مبا�شر  �شوريا  �شبكة  وذك���رت 
على  غارة  �شن  الطريان احلربي 

حي باب النريب بحلب.
ق�شفت  ف���ق���د  اإدل�����������ب,  يف  اأم��������ا 
الثقيلة  باملدفعية  الأ���ش��د  ق���وات 
باأريحا  الأربعني  جبل  والدبابات 
وم����ن����اط����ق ع�������دة ب����ري����ف اإدل�������ب 

اجلنوبي.

مواقــيت ال�صالة
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حركة ال�شب�ب ال�شوم�لية توؤكد اأن هجومه� 
ا�شتهدف اغتي�ل الرئي�ش اأو خطفه 

•• مقدي�صو-رويرتز:

قالت حركة ال�شباب ال�شومالية املرتبطة بالقاعدة اإنها كانت ت�شعى اإما 
اأو خطفه عندما هاجمت املجمع  لغتيال الرئي�س ح�شن �شيخ حممود 

الرئا�شي اأم�س الول.
بوابة  ال�شباب  مقاتلو  اقتحم  عندما  الأق���ل  على  �شخ�شا   11 وق��ت��ل 
للمجمع ب�شيارة ملغومة ام�س الول اجلمعة وا�شتبكوا بالأ�شلحة النارية 
مع احلرا�س يف املجمع احل�شني الذي يعرف با�شم فيل ال�شومال. ومل 

ي�شب الرئي�س ال�شومايل باأذى يف الهجوم.
ام�س  لرويرتز  راج��ي  حممود  علي  �شيخ  ال�شباب  با�شم  املتحدث  وق��ال 
الهدف ال�شا�شي للهجوم على الق�شر يوم اجلمعة كان اغتيال الرئي�س 
ال�شومايل املزعوم اأو خطفه. اأر�شلنا م�شلحني مدربني جيدا من قواتنا 

اخلا�شة ليح�شروا لنا الرئي�س حيا اأو ميتا.

ال���ش��ت��خ��ب���رات ال��رك��ي��ة 
املواطنني اآلف  على  جت�ش�شت 

•• ا�صطنبول-اأ.ف.ب:

ق����ام����ت اج�����ه�����زة ال����ش���ت���خ���ب���ارات 
ال��رتك��ي��ة ب��ال��ت��ج�����ش�����س ع��ل��ى اكرث 
تركيا,  يف  ���ش��خ�����س   2000 م���ن 
رئي�س  نائب  ال�شبت  اعلن  ما  وفق 
تعديلت  اىل  م�������ش���ريا  ال���������وزراء 
م�شروع  ع���ل���ى  ادخ����ال����ه����ا  ���ش��ي��ت��م 
ق���ان���ون م��ث��ري ل��ل��ج��دل ي��رم��ي اىل 
ال�شتخبارات.  �شلحيات  تعزيز 
وقال ب�شري ات��الي يف انقرة حتى 
الوطنية  ال��وك��ال��ة  ق��ام��ت  ال���ي���وم, 
ل��ل���ش��ت��خ��ب��ارات ب��ال��ت��ج�����ش�����س على 
ق�شائي  ب��ق��رار  �شخ�شا   2473

الوطني لالأر�ش�د يحذر من تدين 
ال�شب�ب  ب�شبب  الروؤية الأفقية 

•• اأبوظبي-وام:

دعا املركز الوطني للأر�شاد 
اجلوية والزلزل ال�شائقني 
واحلذر  احليطة  اأخ���ذ  اإىل 
ع����ل����ى ال�����ط�����رق�����ات وات����ب����اع 
ب�شبب  ال�����ش��لم��ة  تعليمات 
ال��روؤي��ة الأفقية على  ت��دين 
اأغلب مناطق الدولة ب�شبب 
اإىل  املركز  ال�شباب..واأ�شار 
الأفقية  الروؤية  بدء حت�شن 
على بع�س املناطق الداخلية 

خا�شة الغربية منها .

ب���وت���ف���ل���ي���ق���ة ي���ر����ش���ح 
ل��الن��ت��خ���ب���ت ال��رئ������ش��ي��ة 

•• اجلزائر-وكاالت:

اع����ل����ن����ت رئ����ا�����ش����ة اجل���م���ه���وري���ة 
اجلزائرية ان الرئي�س عبد العزيز 
الداخلية  وزارة  اودع  بوتفليقة 
طلب تر�شحه و�شحب وثائق جمع 
التوقيعات للنتخابات الرئا�شية 
ابريل,  ن��ي�����ش��ان   17 يف  امل���ق���ررة 
اجلزائري  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ب��ح�����ش��ب 

الر�شمي ال�شبت.
وجاء يف �شريط اخبار التلفزيون 
اجلمهورية  رئ��ا���ش��ة  م�����ش��ال��ح  ان 
اودع  بوتفليقة  الرئي�س  ان  اكدت 
نية  ر�شالة  الداخلية  وزارة  ل��دى 
ال���رت����ش���ح و���ش��ح��ب وث���ائ���ق جمع 

التوقيعات.
اجلزائري  ال��وزراء  رئي�س  واأعلن 
عبد امللك �شلل, اأن الرئي�س عبد 
اليوم  �شيعلن  بوتفليقة  ال��ع��زي��ز 
الأح����د, ت��ر���ّش��ح��ه ر���ش��م��ي��اً لولية 
الإنتخابات  يف  راب���ع���ة  رئ��ا���ش��ي��ة 
ني�شان   17 يف  املزمعة  الرئا�شية 

اإبريل املقبل.
���ش��لل يف م��وؤمت��ر �شحايف  وق���ال 
خ���لل ال���ن���دوة الف��ري��ق��ي��ة حول 
مبدينة  الأخ���������ش����ر,  الق���ت�������ش���اد 
غرب  �شمال  كلم   400( وه���ران 
ال��ع��ا���ش��م��ة اجل����زائ����ر(, اإن�����ه بعد 
قادته  ال���ت���ي  امل���ي���دان���ي���ة  زي����ارت����ه 
ل���� 46 ولي�����ة ج���زائ���ري���ة ط���وال 
ال�شهور املا�شية, مل�س اإحلاح كافة 
امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن ال��ت��ق��اه��م على 
�شرورة تر�ّشح الرئي�س بوتفليقة 

لفرتة رئا�شية رابعة.
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موؤ�ش�شة خليفة لالأعم�ل الن�ش�نية توا�شل تقدمي امل�ش�عدات لل�شعب امل�لوي

% انخف��ش معدل اجلرمية يف اأبوظبي بن�شبة 13.6 

�شيف بن زايد ي�شهد توقيع اتف�قية بني الداخلية و الأمن القومي الأمريكية

•• ماالوي-وام: 

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  توا�شل 
الن�شانية  ل���لأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
حملتها لتوزيع الفي طن ذرة على 
ع��دد من  املحتاجة يف  الأ�شر  اآلف 
وذلك  م���الوي  جمهورية  مناطق 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
ع��ل��ى مدى  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ف��ري��ق  ووزع 

برناجما  ت��ن��ف��ذ  ال��ت��ي  الن�����ش��ان��ي��ة 
خرييا لل�شعب املالوي.

واأ�شار اإىل اأن من املتوقع اأن ي�شتمر 
تنفيذ هذا الربنامج الن�شاين عدة 
اأي��ام اأخ��رى حيث كان قد ب��داأ منذ 
اأ�شبوع و�شيتم مبوجبه توزيع مائة 
الأ�شر  اآلف  ع��ل��ى  ذرة  كي�س  ال���ف 
والقرى  امل���دن  خمتلف  يف  امل��ع��وزة 

املالوية.
اآل����ي����ة عمل  ان�����ه مت و����ش���ع  وذك������ر 
وب����رن����ام����ج زم���ن���ي ب���ال���ت���ع���اون مع 

اليتام وقدم  واي��واء  برعاية  تعنى 
لها الفريق م�شاعدات غذائية.

واأ������ش�����اد م�������ش���وؤول���ون يف م�����الوي 
تقدمها  التي  القيمة  بامل�شاعدات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
تقديرهم  ع��ن  م��ع��رب��ني  ل�شعبهم 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال��ب��ال��غ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال����دول����ة  ح��ف��ظ��ه اهلل  ع��ل��ى تلك 
املبادرة القيمة التي اأمر بتنفيذها 

يف جمهورية مالوي.

اربعني الف  املا�شية حوايل  الي��ام 
العائلت  ع��دد من  على  ذرة  كي�س 
امل��ع��وزة يف ع��دد م��ن ال��ق��رى والتي 
تبعد عن العا�شمة م�شافة ترتاوح 

بني 150 اىل 400 كيلومرت.
وقال رئي�س فريق موؤ�ش�شة خليفة 
ان الأ�شر التي ت�شلمت م�شاعداتها 
وتقديرها  ���ش��ك��ره��ا  ع����ن  ع�����ربت 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
وملوؤ�ش�شة  و�شعبا  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة 
خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال 

اجلهات املعنية يف احلكومة املالوية 
امل�شاعدات  ه����ذه  ب��ق��ي��ة  لي�������ش���ال 
ال��غ��ذائ��ي��ة اىل امل���ن���اط���ق ال���ت���ي مل 
الماراتية  امل�شاعدات  بعد  ت�شلها 

يف باقي مناطق مالوي.
واو�شح اأنه مل يقت�شر عمل فريق 
ال نهيان  زايد  موؤ�ش�شة خليفة بن 
ل��لع��م��ال الن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى توزيع 
املحتاجة  ال���ش��ر  ع��ل��ى  امل�����ش��اع��دات 
احلالت  بع�س  ر���ش��د  ب��ل  فح�شب 
الن�شانية حيث زار الفريق موؤ�ش�شة 

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  يف  العامة  النيابة  اأعلنت 
ان���خ���ف���ا����س م����ع����دل اجل����رمي����ة يف 
املا�شي بن�شبة  الإم���ارة خ��لل ع��ام 

13.6 يف املائة عن عام 2012.
واأ�شارت اإىل اأن عدد الق�شايا التي 
ع��ر���ش��ت ع��ل��ى ال��ن��ي��اب��ات يف اإم����ارة 
اأبوظبي بلغت 74 األفا و36 ق�شية 
األف و685 ق�شية يف   85 مقابل 
على  املحافظة  م��ع   2012 ال��ع��ام 
الق�شايا  الت�شرف يف  اإجن��از  ن�شبة 
للعام  املائة  99.9 يف  بلغت  والتي 

ال�شاد�س على التوايل.
ك��ان��ت ال��ت��ق��اري��ر الإح�����ش��ائ��ي��ة قد 
وحيازة  تعاطي  ق�شايا  اأن  اأك���دت 
العام  انخف�شت  قد  املخدرة  امل��واد 
بن�شبة   2012 ع���ام  ع��ن  امل��ا���ش��ي 
تهمة  وق�����ش��اي��ا  امل���ائ���ة  يف   19.3
يف   17.3 بن�شبة  الأم��ان��ة  خيانة 
ق�شايا  ان��خ��ف�����ش��ت  ب��ي��ن��م��ا  امل���ائ���ة 
املائة  يف   14.1 بن�شبة  ال�شيكات 
يف حني انخف�شت ق�شايا العتداء 
بن�شبة 7.2 يف املائة .. مو�شحة اأن 

اإىل  ب��ه��ا  ب��ال��و���ش��ول  وي�شعى  ك��اف��ة 
التي تليق  العاملية  امل�شتويات  اأعلى 
مكانتها  وجت�شد  اأب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة 

احل�شارية.
العربي  امل�شت�شار  �شعادة  واأو���ش��ح 
ن��ف��ذت خلل  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأن 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ع���ددا م��ن الربامج 
واحل�������م�������لت ال�����ت�����وع�����وي�����ة ال���ت���ي 
من  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  ا�شتهدفت 
الق�شايا  اأه����م  وت��ن��اول��ت  امل��ج��ت��م��ع 
ال�����ت�����ي مت ر�����ش����ده����ا م�����ن خ����لل 
للجرائم  الإح�����ش��ائ��ي��ة  امل���وؤ����ش���رات 
امل�شاهمة  اإىل  لفتا   .. وم�شبباتها 
اجلهات  م����ن  ل���ل���ع���دي���د  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
احلكومية يف جناح هذه احلملت 
وحتقيقها لأهدافها. ونوه �شعادته 
اإىل اأن النيابة اعتمدت خلل العام 
الإج����راءات  م��ن  جمموعة  املا�شي 
ت��ع��ام��ل��ه��ا مع  اإط�������ار  امل�������ش���ددة يف 
الق�شايا التي تهدد اأمن وا�شتقرار 
املجتمع وهو ما �شكل عامل موؤثرا 
يف انخفا�س معدلت اجلرمية وفق 
التقرير التحليلي لإح�شائيات عام 

.  2013

كانت  البلدية  اجلزائية  املخالفات 
هي الأكرث انخفا�شا بن�شبة 44 يف 
املائة. واأكد �شعادة امل�شت�شار يو�شف 
�شعيد العربي النائب العام لإمارة 
اأبوظبي خلل ا�شتعرا�شه التقرير 
الإح�شائي ال�شنوي للنيابة العامة 
النخفا�س  هذا  اأن   2013 للعام 
يف معدل اجلرمية هو ثمرة جلهود 
العامة  النيابة  بها  ق��ام��ت  حثيثة 
يف اإط���ار ال��ت��زام��ه��ا ب��روؤي��ة الإم���ارة 
�شاهمت موؤ�شراتها  والتي   2030
ان���خ���ف���ا����س م����ع����دل اجل���رمي���ة  يف 
احلكيمة  وال��روؤي��ة  ال�شيا�شة  وف��ق 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الفريق  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
وتاأكيدات �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س 
دائرة الق�شاء الذي يويل اهتماما 
الدائرة  لأع��م��ال  حثيثة  ومتابعة 

دبي ت�شت�شيف نق��ش�ت وحوارات بيئية بح�شور خرباء دوليني 
•• دبي-وام:

ت�شت�شيف اجلامعة الكندية بدبي بح�شور ال�شيخ حممد بن مكتوم بن 
جمعة اآل مكتوم نقا�شات حول التقنيات اخل�شراء واأ�شاليب حماية البيئة 
�شمن موؤمتر عاملي اأعلن عنه موؤخرا و�شيح�شره خرباء ومتخ�ش�شون 

بارزون على م�شتوى العامل.
جمموعة  جانب  اإىل  دبي  حكومة  يف  والتنفيذيون  امل�شوؤولون  ويح�شر 
من اأهم الباحثني واملتخ�ش�شني وامل�شاهمني يف بناء اقت�شاد م�شتدام من 
خمتلف اأنحاء العامل للم�شاركة �شمن فعاليات املوؤمتر الدويل لأبحاث 
املعلومات وتطوير الأعمال ودرا�شات الطاقة الذي ينظمه مركز التميز 

للتنمية اخل�شراء من 24 اإىل 26 فرباير 2014.
املتخ�ش�شني يف عدد من  البيئة واملياه مع  ويجتمع ممثلون من وزارة 

اإدارة موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  الكندي  �شعيد  قيا�س. وقال بطي  كوحدة 
للتنمية  التميز  الكندية دبي ومركز  التي متلك اجلامعة  للتعليم  دبي 
ظل  يف   2030 للطاقة  املتكاملة  دب��ي  ا�شرتاتيجية  اأطلقت  اخل�شراء 
القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بهدف حتقيق اأمن املاء 
للتعليم �شعداء  واأ���ش��اف  نحن يف دبي   .  2030 والطاقة بحلول عام 
للتنمية اخل�شراء  التميز  تاأ�شي�س مركز  الروؤية من خلل  لدعم هذه 
والذي �شيوؤدي دوره من خلل موا�شلة التعاون مع �شركائنا يف املجالني 
الأكادميي وال�شناعي و�شيعمل املركز على توفري منتدى ملناق�شة الأفكار 
ون�شرها وامل�شاهمة بالتعريف باأف�شل املمار�شات من خلل تقدمي الدعم 

للمجتمعات التي نعمل فيها .
الهند  الطاقة يف  كفاءة  ملكتب  العام  املدير  ماثور  اأج��اي  الدكتور  وق��ال 

العامة  ال�شركة  ليميتد  �شي  ب��ي  ت��ي  اإن  مثل  العاملية  الطاقة  �شركات 
يف  ال��ع��امل  �شركات  اأك��رب  م��ن  واح���دة  وتعد  الهند  حكومة  متلكها  التي 
البيئية بدءا من  امل�شاريع  انتاج الطاقة ملناق�شة جمموعة متنوعة من 
مبادرة دبي للتخل�س التدريجي من امل�شابيح الكهربائية التي ت�شتهلك 
ت�شنيفها  لتح�شني  ال�شركات  بتوجه  وانتهاء  الطاقة  من  كبريا  ق��درا 
عن  اأعلنت  ق��د  دب��ي  وك��ان��ت  والبيئة.  الطاقة  ت�شميمات  يف  ال��ري��ادة  يف 
الكربونية فيها وكان  الب�شمة  م�شاريع كربى بهدف خف�س م�شتويات 
م�شروع طاقة  اإط��لق  املا�شي عن  اأكتوبر  �شهر  الإع��لن خلل  اآخرها 
�شم�شية بقيمة 120 مليون درهم يف جممع حممد بن را�شد اآل مكتوم 
للطاقة ال�شم�شية الذي تزيد تكلفته على 12 مليار درهم .. وما تزال 
اإىل ع�شرة  الإم��ارات متتلك الب�شمة البيئية الأك��رب عامليا والتي ت�شل 
اأ�شعاف الب�شمة البيئية اخلا�شة بالهند عند ا�شتخدام الهكتار العاملي 

وع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة ان ال���ش��ت��دام��ة مل تعد 
واإمن��ا �شرورة  العامل  اأنحاء  لل�شركات يف خمتلف  بالن�شبة  ثانويا  اأم��را 
حت�شرها للم�شتقبل وبالتاأكيد فاإن املوؤمتر �شيكون من�شة هامة لتبادل 
الدرو�س واخلربات من اأجل اعتماد ممار�شات بيئية والتعجيل يف تبني 

هذه املمار�شات .
دبي  مدينة  يف  الإدارة  جمل�س  وع�شو  ال�شريك  ع��دل��وين  و�شيم  واأك���د 
املمار�شات  اعتماد  ال��دول يف ت�شجيع  اأهمية احل��وار بني  امل�شتدامة على 
امل�شتدامة يف دبي ..وقال يعد هذا املوؤمتر �شرورة ملحة وهامة بالن�شبة 
تنفيذ  �شراكتنا مع احلكومة فقد عملنا على  دبي ومن منطلق  لنا يف 
واإعادة  ال�شم�شية  الأل���واح  ا�شتخدام  مثل  البيئية  امل�شاريع  من  العديد 
ال��ك��رب��وين خلل  الن��ب��ع��اث  ال�����ش��رف وخف�س م�شتويات  م��ي��اه  ت��دوي��ر 

عمليات البناء ولكن ما يزال هناك الكثري لنتعلمه .

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خ�رجية الأرجنتني

الإم�رات حتتفل ب�ليوم الع�ملي للدف�ع املدين 3 م�ر�ش املقبل

•• دبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
وزير  تيمرمان  هيكتور  معايل  ام�س  دبي  يف  اخلارجية 
خ��ارج��ي��ة الأرج��ن��ت��ني وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه ال����ذي يزور 

الدولة حاليا.
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان يف بداية 
املرافق  وال��وف��د  الرجنتيني  اخل��ارج��ي��ة  ب��وزي��ر  ال��ل��ق��اء 
تعزيز  الزيارة يف  ت�شهم  ان  اأمله يف  �شموه عن  ..معربا 

العلقات بني البلدين يف املجالت كافة.
وج���رى خ���لل ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س ال��ع��لق��ات الثنائية 
امل�شرتك من  التعاون  �شهده  وما  البلدين  القائمة بني 
الكفيلة  وال�شبل  املجالت  من  العديد  يف  وتطور  تقدم 

بدعمها وتطويرها ملا فيه خدمة امل�شالح امل�شرتكة.
اآخ���ر امل�شتجدات  ال��ن��ظ��ر ح���ول  ت��ب��ادل وج��ه��ات  ك��م��ا مت 
والدويل  القليمي  امل�شتويني  على  الراهنة  والتطورات 
الهتمام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا  م���ن  ع���دد  ب��ح��ث  اىل  ا���ش��اف��ة 

امل�شرتك.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد اللواء خبري را�شد ثاين املطرو�شي قائد عام الدفاع 
املدين  للدفاع  العامة  ال��ق��ي��ادة  حر�س  ب��الإن��اب��ة  امل��دين 
على اأن تكون جميع خططها ال�شرتاتيجية وبراجمها 
ومب�شاركته  اجلمهور  خدمة  يف  والتثقيفية  التوعوية 
يوؤدي  الوقائي لدى اجلمهور  الوعي  لأن رفع م�شتوى 
اىل تر�شيخ �شلوكيات ال�شلمة يف املجتمع ولدى الأفراد 
مما ينتج عنه تقليل احلوادث وحجم اخل�شائر يف حالة 
وقوعها. جاء ذلك خلل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده 
ال���ل���واء امل��ط��رو���ش��ي اأخ����ريا يف ق��اع��ة امل��ح��ا���ش��رات مبقر 
الإم���ارات  دول��ة  احتفال  ع��ن  ل��لإع��لن  الداخلية  وزارة 
العربية املتحدة باليوم العاملي للدفاع املدين الذي يقام 
للمجتمع  الوقائية  والثقافة  املدين  الدفاع  �شعار  حتت 
والذي  ال��ي��وم  بهذا  ال��ع��امل  دول  احتفال  م��ع  بالتزامن 

ي�شادف الثالث من مار�س املقبل.
وقال ان وزارة الداخلية ممثلة يف القيادة العامة للدفاع 
املدين ت�شعى جاهدة لأن تكون جميع اأن�شطتها التوعوية 
بخدمات  اجلمهور  ثقة  لتعزيز  والعلمية  والتثقيفية 
ال�شرتاتيجي  للهدف  جت�شيدا  وذل���ك  امل���دين  ال��دف��اع 
لوزارة الداخلية والذي يتما�شى مع روؤية احلكومة باأن 
دول  اأف�شل  من  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تكون 

العامل يف جمال التميز واخلدمات املقدمة للجمهور.
واأ�شاف ان العمليات الرئي�شية للدفاع املدين احلماية.
اخلدمات  من  متكاملة  حزمة  ت�شكل  الوقاية.املكافحة 
بالتوعية  وتنتهي  بالتوعية  تبداأ  بينها  الف�شل  لميكن 
ف��ال��وع��ي ب��امل��خ��اط��ر م���ن ق��ب��ل اجل��م��ه��ور ه���و ال�شرط 
الأرواح  حماية  يف  هدفنا  لتحقيق  امل�شاند  ال�����ش��روري 

واملمتلكات والبيئة.
الإقليمية  الإدارات  جميع  ان  املطرو�شي  ال��ل��واء  وق��ال 
بهذه  احتفالت  تنظم  �شوف  ال��دول��ة  يف  امل��دين  للدفاع 
املنا�شبة حتت هذا ال�شعار وفقا للربنامج الذي و�شعته 
املدين  للدفاع  العاملي  باليوم  للحتفال  العليا  اللجنة 

ال�شنوي  الإم��ارات  تنظيم ملتقى  �شيتم  اأنه  اإىل  ..لفتا 
ال���راب���ع ل�����ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال�����ش��لم��ة م���ن احل���ري���ق كجزء 
املنا�شبة يف فندق  ب��ه��ذه  امل���دين  ال��دف��اع  ن�����ش��اط��ات  م��ن 
التطبيقات  اأح���دث  ا�شتعرا�س  ب��ه��دف  باأبوظبي  ي��ا���س 
واملمار�شات العاملية يف ميدان ال�شلمة العامة وي�شارك 
الدوليني  امليدانيني  وال��ق��ادة  اخل���رباء  م��ن  نخبة  فيه 
منها  امل�شتفادة  وال��درو���س  جتاربهم  يعر�شون  ال��ذي��ن 
التطويرية  العنا�شر  من  ج��زءا  تكون  اأن  ميكن  والتي 

والتحديثية للخطة امل�شتقبلية للدفاع املدين.
واأو�شح ان ملتقى الإمارات ال�شنوي الرابع لتكنولوجيا 
ال�شلمة من احلريق الذي يتناول مو�شوع التخطيط 
الوعي  م�شتوى  رفع  اإىل  يهدف  الطوارئ  من  والتعايف 
املحلي  امل�شتوى  على  التكنولوجية  البتكارات  وت�شويق 
الإطفاء  قطاع  يف  املخت�شني  دع��وة  خ��لل  من  والعاملي 
وال�شلمة من احلريق للم�شاركة يف امللتقى لل�شتفادة 

من معارفهم وخرباتهم يف هذا املجال.
العاملي  ال��ي��وم  م��ع  بالتزامن  ال��ع��ام  ه��ذا  امللتقى  ويعقد 
اإح��ي��اء جهود  ال��ذي يتم خلله   2014 امل��دين  للدفاع 
وت�شحيات رجال الإطفاء يف العامل كله حيث متت دعوة 
الطوارئ  اإدارة  ح��ول  للتحدث  دول��ي��ني  خ���رباء  خم�شة 
اإىل  املائية  امل�شطحات  اأو  الياب�شة  مناطق  على  ���ش��واء 

جانب التحقيق يف حوادث احلريق.
ويف اخلتام توجه اللواء خبري را�شد املطرو�شي بال�شكر 
والتقدير اإىل ال�شركات الراعية للملتقى على م�شاركتها 
يف تنفيذ اأهداف الدفاع املدين ودورها يف تقدمي الدعم 
لهذا اجلهاز احليوي والهام لتطوير وتو�شيل خدماته 
اإىل اجلمهور كما قام بالإجابة على اأ�شئلة وا�شتف�شارات 

مندوبي و�شائل الإعلم.
ح�����ش��ر امل����وؤمت����ر ال�����ش��ح��ف��ي ال��ع��م��ي��د حم��م��د عبداهلل 
الزعابي مدير اإدارة الدفاع املدين براأ�س اخليمة وعدد 
املدين  ال��دف��اع  اإدارات  وم��دي��ري  العامني  املديرين  من 
بالدولة وعدد من كبار ال�شباط بالقيادة العامة للدفاع 

املدين .

•• اأبوظبي-وام: 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  �شهد 
ووزارة  الداخلية  وزارة  اتفاقية بني  توقيع  اأخ��ريا  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء 
العابرة  اجل��رمي��ة  مكافحة  جم��ال  يف  للتعاون  الأمريكية  القومي  الأم���ن 
القيادة  مقر  يف  التفاقية  وق��ع  اجلانبني.  بني  املعلومات  وتبادل  للحدود 
العو�شي  بن  حممد  ال��ل��واء  الداخلية  وزارة  عن  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  ال�شرطية  العمليات  عام  مدير  املنهايل 
الأمن  م��دي��ر مكتب حتقيقات  ن��ائ��ب  ب���ي���رتاإدج  الأم��ري��ك��ي  اجل��ان��ب  وع���ن 
اأحمد  الدكتور  اللواء  القومي الأمريكي . ح�شر مرا�شم توقيع التفاقية 
والعميد  اأبوظبي  ب�شرطة  املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  الري�شي  نا�شر 
اأبوظبي والعقيد  القيادة ل�شرطة  �شوؤون  الظاهري مدير عام  علي خلفان 
�شعود ال�شاعدي مدير �شكرتارية مكتب �شمو الوزير والعقيد الدكتور را�شد 
كما  اأبوظبي.  ب�شرطة  اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة  مدير  بور�شيد 
ح�شر التوقيع من اجلانب الأمريكي �شعادة مايكل كوربني �شفري الوليات 
اإدارة التعاون الدويل  املتحدة الأمريكية لدى الدولة وجون كونلي مدير 

واآدم زايت�س ملحق وزارة الأمن القومي يف ال�شفارة الأمريكية. 

963األف بالغ لعملي�ت �شرطة اأبوظبي الع�م امل��شي
•• اأبوظبي-وام:

تلقت غرفة عمليات �شرطة اأبوظبي 
خ���لل  ب����لغ����ا  و15  األ����ف����ا   963
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اإم����ارة 
األ��ف��ا و294   452 م��ن��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي 
و914  األ��ف��ا  و235  جنائيا  ب��لغ��ا 
و807  األ��ف��ا  و274  م��روري��ا  بلغا 
بلغات اأخرى فيما بلغت ن�شبة ر�شا 
العام  خ��لل  ب��امل��ائ��ة   96 املتعاملني 
املا�شي . وت�شتخدم العمليات اأجهزة 
التحكم  نظام  منها  حديثة  وتقنية 
وال�شيطرة الذي يربط من�شات غرف 
معلومات  على  للح�شول  العمليات 
ع��ن اأم��اك��ن ب��لغ��ات وق��وع احلوادث 
اإليها  لتمكني ال�شرطة من الو�شول 
م���ا ت�شنف  ال�����ش��رع��ة يف  ع��ل��ى وج����ه 
معها  التعامل  يتم  ال��ت��ي  ال��ب��لغ��ات 
اإىل ه��ام ج��دا وه���ام وم��ع��ت��اد . وقال 
اليافعي مدير  املقدم حم�شن �شالح 
الهتمام  اإن  بالإنابة  العمليات  اإدارة 
البالغ من القيادة ال�شرطية بتطوير 
الأج����ه����زة  اأح�������دث  وت����وف����ري  الأداء 
والتقنيات املتطورة �شهل الإجراءات 
واخلدمات ال�شرطية ملواكبة التو�شع 
الأمنية  امل���ه���ام  وت����زاي����د  اجل����غ����رايف 

ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���وا����ش���ل ال���ف���ع���ال مع 
دوري��ات امل��رور وط��ائ��رات جناح اجلو 
�شاعد  ودوري����ات  ال�شريع  وال��ت��دخ��ل 
امل����دين وم�����ش��رح اجلرمية  وال���دف���اع 
ا�شتقبال  يتم  اأن��ه  مو�شحا  وغ��ريه��ا 
ث���م حت���دي���د اجلهات  ال���ب���لغ وم����ن 
التي يجب وجودها يف موقع احلادث 
لل�شتجابة  واإبلغها  اإليه  والأق��رب 
الفورية والتوجه اإىل املوقع يف زمن 
العمليات  اأن  اإىل  ق��ي��ا���ش��ي..م�����ش��ريا 
ملختلف  ال���رئ���ي�������ش���ي  امل�����ح�����رك  ه�����ي 
احلوادث  م��ع  تتعامل  التي  اجل��ه��ات 
وال���ب���لغ���ات اجل��ن��ائ��ي��ة وامل����روري����ة. 
ح�شب  مق�شمة  ال��ب��لغ��ات  اأن  وب���ني 
درجة الأهمية اإىل هام جدا وي�شنف 
م�شابني  وج����ود  ح��رائ��ق  وق����وع  اإىل 
للمري�س  اإ���ش��ع��اف  ���ش��ي��ارة  حت��ري��ك 
م�شاجرة هام  وي�شمل احلوادث التي 
ال�شري وجود م�شابني  تعطل حركة 
ب�شيط  وينطبق على حادث  و معتاد 
امللحظات  وب��ح�����ش��ب   . ف��ه��م  ����ش���وء 
الواردة من قبل نظام املراقبة لغرف 
اجلمهور  اليافعي  طالب  العمليات 
ب��الت�����ش��ال يف غرفة  ال�����رتدد  ب��ع��دم 
العمليات على 999  عند تعر�شهم 
لأي طارئ اأو طلب امل�شاعدة..موؤكدا 

ال��ع��م��ل��ي��ات ي�����ش��اع��د ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 
و�شاهم  والتميز  اجل��ودة  ثقافة  ن�شر 
اإدارة  يف  ال��ت��م��ي��ز  خم���ت���رب  ت�����ش��غ��ي��ل 
عملية مراقبة موؤ�شرات الأداء لغرف 
التميز  متطلبات  ومتابعة  العمليات 
الذهني  ال��ع�����ش��ف  ج��ل�����ش��ات  وع���ق���د 

للرتقاء مب�شتوى الأداء .
التميز يعزز  اأن خمترب  اإىل  .م�شريا 
اأف�شل  باإدخال  ال�شرطي  العمل  اأداء 
اخلدمة  اإىل  والأدوات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
التي  اخل�����دم�����ات  ج������ودة  ل��ت��ح�����ش��ني 
واأو�����ش����ح مدير   . ل��ل��ج��م��ه��ور  ت���ق���دم 
اأن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  ف���رع 
تفاعلي  اإداري  م��رك��ز  ه���و  امل��خ��ت��رب 
وتقنية  اإداري������ة  ي��ح��ت��وي جت��ه��ي��زات 
التخطيط  ف��رع  موظفو  ب��ه  ويعمل 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي وه����م م���وؤه���ل���ون يف 
م�شريا   .. امل��وؤ���ش�����ش��ي  التميز  جم���ال 
اأداء غرف  اأن��ه يخت�س مبراقبة  اإىل 
التميز  متطلبات  ومتابعة  العمليات 
الذهني  ال��ع�����ش��ف  ج��ل�����ش��ات  وع���ق���د 
اللزمة  ال��ت��ح�����ش��ني  ف��ر���س  ل��و���ش��ع 
ولفت  الأداء.  مب�شتويات  ل��لرت��ق��اء 
ن�شر  اإىل  ي���ه���دف  امل��خ��ت��رب  اأن  اإىل 
موؤ�شرات  وم��راق��ب��ة  ال��ت��م��ي��ز  ث��ق��اف��ة 
الأداء الرئي�شية للفاعلية والإنتاجية 

واحل����ف����اظ ع��ل��ى م��ك��ت�����ش��ب��ات الأم����ن 
التحكم  اأن  ..مو�شحا  وال���ش��ت��ق��رار 
وال�شيطرة نظام اآيل مربوط بجميع 
امل��ن�����ش��ات يف غ����رف ال��ع��م��ل��ي��ات مثل 
الدوريات  و   999 الت�����ش��ال  م��رك��ز 
وال�شلمة  وال�����ط�����وارئ  ال�����ش��ام��ل��ة 
وامل�شرفني  وال�����ش��ب��اط  وامل�������ش���ان���دة 
ا�شتقبال  مل�������ش���ت���خ���دم���ي���ه  وي����ت����ي����ح 
معلومات  على  واحل�شول  البلغات 
عن اأماكن البلغات ونوعيتها ب�شكل 
املعلومات  وي���وف���ر  و���ش��ري��ع  م��ن��ظ��م 
ال�شرطية  املهام  اأن  واأك��د   . املطلوبة 
تطبيق  يف  تتمثل  العمليات  ل��غ��رف 
م��ن��ظ��وم��ة الإ���ش��ت��ج��اب��ة الأم��ن��ي��ة من 
هاتف  على  املكاملات  ا�شتقبال  خ��لل 
الدوريات  وتوجيه   999 ال��ط��وارئ 
اإدارة  ج��ان��ب  اإىل  احل������وادث  مل���واق���ع 
القطاعات الأخ��رى يف حال الأزمات 
دوري����ات  م���ع  بالتن�شيق  واحل������وادث 
وطائرات  والإنقاذ  والإ�شعاف  امل��رور 
املجتمعية  وال�����ش��رط��ة  اجل����و  ج��ن��اح 
�شاعد  ودوري����ات  ال�شريع  وال��ت��دخ��ل 
امل����دين وم�����ش��رح اجلرمية  وال���دف���اع 
وغ����ريه����ا الأم��������ر ال�������ذي ����ش���اه���م يف 
للبلغات.  ال�شتجابة  زم��ن  تقليل 
اإىل  ال�شتجابة  زم��ن  تقليل  واأرج���ع 

ال�شرعة  وج��ه  على  لهم  ال�شتجابة 
يف ما حث اأولياء الأمور على توعية 
 999 رق���م  ط��ل��ب  بكيفية  الأط���ف���ال 
عند احلاجة لتجنب مكاملات الإزعاج 
يف  ال��ع��م��ل  فل�شفة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار   .
ومتكن  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  الإدارة 
وترجمة  للتطوير  التخطيط  م��ن 
تقنيات  اإىل  ال��ع��ام��ل��ني  م��ق��رتح��ات 
لل�شتجابة  الإدارة  ك���ف���اءة  ت���ع���زز 
التطوير  خ���ط���ة  وت����رك����ز  ال���ف���ع���ال���ة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي ع��ل��ى حم����اور النمو 
التخطيط  م��ت��ط��ل��ب��ات  يف  امل���ت���زاي���د 
ال�شرتاتيجي واإدارة الأداء املوؤ�ش�شي 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
والتطور  ال��ب��ي��ئ��ي  التحليل  ون��ت��ائ��ج 
التكنولوجية  والتطبيقات  التقني 
التي تتطلب مواءمة غرف العمليات 
اإدارة  �شعيد  وعلى  املتغريات.  لهذه 
اأو�شح  امل��وؤ���ش�����ش��ي  التميز  متطلبات 
ال���رائ���د ع��ي�����ش��ى ع���ب���داهلل امل���رزوق���ي 
مدير فرع التخطيط ال�شرتاتيجي 
اأن نتائج ا�شتطلعات الراأي اأظهرت 
الإدارة  م��وظ��ف��ي  م��ن  ب��امل��ئ��ة   89 اأن 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  اأن  ي��رون 
 93 واأي����د  الأداء  ت��ط��وي��ر  يف  ي�شهم 
لإدارة  الإل��ك��رتوين  النادي  اأن  باملئة 

الإنتاجية  ورف��ع  العمليات  وحت�شني 
وتوفري  والبتكار  الإب���داع  وت�شجيع 
وتقييم  ل�شبط  منا�شبة  عمل  بيئة 
املعرفة  وت��ط��ب��ي��ق  الأداء  وحت�����ش��ني 
والتعلم  ت��ق��ل��ي��ل اخل���ط���اأ  م���ن خ���لل 
العمليات  ك��ف��اءة  م��ن  والتحقق  منه 
الت�شغيلية لغرفة العمليات . واأكد اأن 
احلكومة  روؤي���ة  م��ع  يتوافق  املخترب 
بتعميم جتربة خمترب الإبداع وياأتي 
تاأكيدا حلر�س �شرطة اأبوظبي على 
القيا�شية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  تبني 
لتطوير  امل����ع����ت����م����دة  وال����ر�����ش����م����ي����ة 

كفاءة  رف��ع  يف  وامل�شاهمة  اخل��دم��ات 
واأداء العمل. وذكر اأن 5 من موظفي 
ال�شرتاتيجي  ال���ت���خ���ط���ي���ط  ف������رع 
على  ح�����ش��ل��وا  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  يف 
لدى  م��ع��ت��م��د  دويل  م��ق��ي��م  ����ش���ه���ادة 
املوؤ�ش�شي  للتميز  الأوروبية  املوؤ�ش�شة 
وت��اأه��ي��ل 5 اآخ��ري��ن يف جم��ال مقيم 
ال��دويل خلدمة  املعهد  ل��دى  معتمد 
10 على �شهادة  املتعاملني وح�شول 
9 موظفني  م��ا ح�����ش��ل  ال��ك��اي��زن يف 
وال�شحة  البيئة  مدقق  �شهادة  على 
مدققني   9 وت���اأه���ي���ل  وال�������ش���لم���ة 

 .9001:2008 الآي�������زو  ل��ن��ظ��ام 
تاأكيدا  اأن���ه  عي�شى  ال��رائ��د  وي�شيف 
ح�شول  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  لتميز 
امل��ع��ي��ار الدويل  ���ش��ه��ادة  ال��غ��رف��ة على 
ت�شميم  مت  امل���ت���ع���ام���ل���ني  خل����دم����ة 
واإعداد ال�شتبيان الإلكرتوين لر�شا 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ب��ح��ي��ث ي��ت��م م���ن خلل 
فروع مراقبة غرف العمليات قيا�س 
وبعدد حمدد  يوميا  املتعاملني  ر�شا 
يف  اأ�شهم  ما  الع�شوائية  العينات  من 
اأك��رث من  اإىل  املتعاملني  زي��ادة ر�شا 

96 باملئة يف العام املا�شي .
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حممد بن را�شد ي�أمر بتوزيع 114 م�شكن� يف منطقة القوز الث�نية

بتكلفة 4.2 مليون درهم و�سعة 700 م�سلى

افتت�ح م�شجد عتيق بن عط�ش�ن اله�ملي مبدينة زايد ب�ملنطقة الغربية

•• دبي-وام: 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي 
بالبدء يف توزيع عدد 114 م�شكنا 
بتكلفة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ق��وز  منطقة  يف 
مليون   158 ت����ق����ارب  اإج���م���ال���ي���ة 
امل�شتحقني  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  دره���م 
م�����ش��اك��ن جاهزة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
من امل�شروع وذل��ك يف اإط��ار حر�س 
ع�شري  �شكن  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ���ش��م��وه 
ا�شتقرارهم  ي��ح��ق��ق  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ولأ�شرهم  ل��ه��م  وي�شمن  الأ����ش���ري 
ال��ك��رمي��ة واأ���ش��ب��اب الراحة  احل��ي��اة 
وال��رف��اه��ي��ة وان�����ش��ج��ام��ا م���ع روؤي���ة 
الإن�شان  �شعادة  و�شع  جت��اه  �شموه 
واأكد  التنمية.  اأول��وي��ات  �شدارة  يف 
املدير  ق���رق���ا����س  ع����ب����داهلل  ����ش���ام���ي 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د بن 
املوؤ�ش�شة  ح��ر���س  ل��لإ���ش��ك��ان  را���ش��د 
�شاحب  اأوام����ر  تنفيذ  �شرعة  على 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو 

دب��ي واإجناز  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
التي  امل�������ش���اك���ن  وب����ن����اء  امل�������ش���اري���ع 
وتخ�شي�شها  ببنائها  �شموه  يوجه 
ب�شورة  ت�شهم  والتي  دب��ي  ملواطني 
اللئق  امل�����ش��ك��ن  ت��وف��ري  ك��ب��رية يف 
واهتمام  حر�س  اإط��ار  يف  واملنا�شب 
�شموه بتوفري رغد العي�س واحلياة 
وحت�شني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال���ك���رمي���ة 
ج��ودة احل��ي��اة وق���ال: اإن ه��ذا لي�س 
ب��غ��ري��ب ع��ل��ى ���ش��م��وه ح��ي��ث عودنا 
العديدة جتاه  دائما على مكرماته 
قرقا�س  واأو���ش��ح  املواطنني.  اأبنائه 
م�شاريع  �شمن  ي��اأت��ي  امل�����ش��روع  اأن 
ال�شكنية  ل���ل���م���ن���اط���ق  الإح�����������لل 
املوؤ�ش�شة  تبنتها  وال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
يف م���ن���اط���ق م�������ش���رف و ج���م���ريا و 
للحفاظ  القوز  ثم  وم��ن  اخلوانيج 
وا�شتقرار  الجتماعي  الن�شيج  على 
اأهاىل املنطقة يف اأحيائهم الأ�شلية 
. من جانبه ك�شف املهند�س برهان 
التنفيذي  امل��دي��ر  م�شاعد  احل��ب��اي 
املوؤ�ش�شة  اأن  ال��ه��ن��د���ش��ي  ل��ل��ق��ط��اع 
ق��د اأجن����زت امل�����ش��روع ع��ل��ى م�شاحة 
اإج��م��ال��ي��ة لأر�����س امل�����ش��روع بحدود  

امل�شروع  يتاألف  حيث  10.4هكتار 
من 114 م�شكنا ذات ثلثة مناذج 
من  م�شكنا   16 ب��واق��ع  ت�شميمية 
ال��ن��م��وذج امل���وؤل���ف م��ن غ��رف��ت��ي نوم 
46 م�شكنا  اأر�شي فقط وعدد  دور 
اأر�شي  منوذج ثلث غرف نوم دور 
اأرب����ع  52 م�����ش��ك��ن��ا من�����وذج  وع�����دد 

املوؤ�ش�شة  اأعدتها  نتيجة خطة عمل 
الروؤى  وف��ق  تنفيذها  على  وعملت 
والأه��داف التي و�شعت لها م�شبقا 
وم�شح  ���ش��ام��ل��ة  ب���درا����ش���ة  وب�������داأت 
القوز  القدمية يف  ال�شعبية  ملنطقة 
م�شاكن  اأن  م��ع��ه��ا  ات�����ش��ح  ال��ث��ان��ي��ة 
ومن  م��ت��ه��ال��ك  و���ش��ع  يف  ال�شعبية 

كل  ويتميز  اأر���ش��ي  دور  ن��وم  غ��رف 
من����وذج ب��ط��رازي��ن م��ع��م��اري��ني هما 
الأندل�شي و الإ�شلمي ومب�شاحات 
مبتو�شط  خمتلفة  �شكنية  اأرا�����س 
مربع  ق��دم   9.863 تبلغ  م�شاحة 
جناح  اأن  اإىل  احل����ب����اي  واأ������ش�����ار   .
امل�شروع واإجنازه ب�شكل متميز جاء 

الناحية  م���ن  ����ش���واء  امل���ج���دي  غ���ري 
ل�شكان  الجتماعية  اأو  القت�شادية 
�شيانتها  اأو  تاأهيلها  اإع��ادة  املنطقة 
امل�����ش��اك��ن فيها  ح��ي��ث يبلغ جم��م��وع 
75 م�شكنا ومعدل م�شاحات قطع 
الأرا�شي 3600 قدم مربع - اأبعاد 
 . ق���دم���ا   60 ق���دم���ا   60 الأر��������س 
اتخذت  الدرا�شة  نتائج  على  وبناء 
جمل�س  وب��اع��ت��م��اد  ق���رارا  املوؤ�ش�شة 
 2007 ال���ع���ام  امل���وق���ر يف  اإدارت����ه����ا 
م�����ش��روع م�شاكن  اإن�����ش��اء  ب�����ش��رورة 
القدمية  ال�شعبية  ل�شكان  ج��دي��دة 
مع  بالتن�شيق  م��وق��ع��ه  اخ��ت��ي��ار  مت 
بلدية دبي ليكون جماورا لل�شعبية 
اإب���ع���اد ال�شكان  ب���دل م��ن  ال��ق��دمي��ة 
مل��ن��اط��ق اأخ������رى ل�����ش��م��ان الإب���ق���اء 
منطقتهم  م����ع  ت���وا����ش���ل���ه���م  ع���ل���ى 
الع���ت���ب���ار احلفاظ  ب��ع��ني  اآخ���ذي���ن 
والنمو  الجتماعية  ال��رواب��ط  على 
ال�����ش��ك��اين لأه����ايل امل��ن��ط��ق��ة. وقال 
احلباي اإن امل�شاكن اجلديدة روعي 
لكل  ملبية  تكون  اأن  ت�شميمها  يف 
والرتفيهية  وال�شحية  ال�����ش��روط 
واجلمالية ومتنا�شبة مع احتياجات 

ومنط حياة الأ�شر الإماراتية وتفي 
واح���ت���ي���اج���ات خمتلف  مب��ت��ط��ل��ب��ات 
اإن�شاء  اإ�شافة اإىل  الفئات امل�شتحقة 
ال��ط��رق ال��دائ��م��ة وت��وف��ري الإن����ارة 
ب�شبكة  امل�شروع  وربط  لها  اللزمة 
علوة  العمومية  ال�شحي  ال�شرف 
مب�شاكن  املحيطة  اخل��دم��ات  على 
امل�������ش���روع م��ث��ل امل�����ش��ج��د ال�����ذي هو 
قيد الجناز حاليا وحديقة بحرية 
املهند�س  اأف�����اد  م���ن ج��ه��ت��ه  ال���ق���وز. 
املدير  ب��ورح��ي��م��ة م�����ش��اع��د  حم��م��د 
التنفيذي لقطاع الإ�شكان باملوؤ�ش�شة 
املتكامل يعد ج��زءا من  امل�شروع  اأن 
امل�شاكن  اإح���لل  م�شاريع  م��ب��ادرات 
ت�شكل  ال���ت���ي  امل��ت��ه��ال��ك��ة  ال���ق���دمي���ة 
خطرا على �شاكنيها باأخرى جديدة 
موا�شفات  اأح������دث  م���ع  م��ت��واف��ق��ة 
اأج��ل توفري  الأم��ان وال�شلمة من 
للمواطنني..  واآمنة  م�شتقرة  حياة 
موؤكدا حر�س املوؤ�ش�شة على التلبية 
ال�شامية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  ال���ف���وري���ة 
م�شتحقيها  على  توزيعها  ب�شرعة 
وف���ق م��ع��اي��ري حم���ددة ���ش��واء كانوا 

من فئة املنح اأو فئة القرو�س.

•• املنطقة الغربية - الفجر:

اف��ت��ت��ح حم��م��د ع��ب��ي��د امل���زروع���ي 
امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل�������ش���وؤون 
بالهيئة  والأوق������اف  الإ���ش��لم��ي��ة 
الإ�شلمية  ل���ل�������ش���وؤون  ال���ع���ام���ة 
الذي  امل�شجد اجلديد  والأوق��اف 
بناة املواطن عتيق حممد عط�شان 
باملنطقة  زاي��د  مبدينة  الهاملي 
منابر  من  ليكون منربا  الغربية 
الإ���ش��لم واإ���ش��اف��ة لبيوت اهلل يف 
بح�شور  وذل��ك  الغربية  املنطقة 
امل����زروع����ي مدير  ���ش��ل��ط��ان زاي�����د 
لل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  مكتب 
باملنطقة  والأوق����اف  الإ���ش��لم��ي��ة 

اخلا�شة  نفقته  ع��ل��ى  اخل��ريي��ن 
ونحن �شعداء بهذا الجناز واإنها 
واإ�شافة  م��ن��ه  ط��ي��ب��ة  م�����ش��ارك��ة 
جديدة لبيوت اهلل ودعما لعمارة 

امل�شجد يف املنطقة الغربية.
واأكد حر�س وا�شتمرار املواطنني 
يف ب���ن���اء امل�����ش��اج��د والأوق��������اف يف 
الدولة لفتا اإىل اأن هذا التوجهه 
وتلبية  اهلل  م���ن  ف�����ش��ل  ي��ع��ت��رب 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
امل�شتمر  ل��دع��م��ه��ا  اهلل  ح��ف��ظ��ه��ا 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��لم��ي��ة والأوق����اف 
وم���������ش����اري����ع اأع�����م�����ار ب����ي����وت اهلل 
�شبحانه وتعاىل وذلك مت�شيا مع 

الذي انطلق يف ال�شنوات املا�شية 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال�����دول�����ة وذل����ك 
�شلى  النبي  حديث  من  انطلق 
اهلل وع��ل��ي��ه و���ش��ل��م )م���ن ب��ن��ى هلل 
بيتا ولو كمفح�س قطاه بنى اهلل 

له بيتا يف اجلنة( . 
واأك�����د ���ش��ل��ط��ان زاي�����د امل���زروع���ي, 
مدير فرع الهيئة العامة لل�شوؤون 
املنطقة  الإ�شلمية والأوق��اف يف 
جادة  ت�شعى  الهيئة  اأن  الغربية, 
للتطور  م��واك��ب��ة  م�شاجد  ل��ب��ن��اء 
يتلءم  ومبا  احلديث,  العمراين 
اإىل  م�شرياً  ال�شكاين,  وال��ت��وزي��ع 
ياأتي  اجلديد  امل�شجد  افتتاح  اأن 

عط�شان  ب����ن  وع���ت���ي���ق  ال���غ���رب���ي���ة 
الهاملي �شاحب امل�شجد.

واأدى حممد عبيد املزروعي عقب 
يف  اجلمعة  �شلة  امل�شجد  افتتاح 
ال�شجد اجلديد كما اأدى ال�شلة 
امل����زروع����ي مدير  ���ش��ل��ط��ان زاي�����د 
لل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  مكتب 
بالغربية  والأوق����اف  الإ�شلمية 

وجموع من امل�شلني.
وقال حممد عبيد املزروعي املدير 
الإ�شلمية  ل��ل�����ش��وؤون  التنفيذي 
لنبارك  ج��ئ��ن��ا  ن��ح��ن  والأوق��������اف 
اجلديد  امل�شجد  املنطقة  لأب��ن��اء 
الدولة  اأب���ن���اء  اح����د  ب���ن���اه  ال�����ذي 

بف�شل  احل����ي����ات����ي����ة  ال�����ن�����واح�����ي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل وبدعم الفريق 
زايد  ال�شيخ حممد بن  اول �شمو 
ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
ل��ل��ق��وات امل�شلحة  ال��ق��ائ��د الع��ل��ى 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ومتابعة 
ال نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي��د 
املنطقة الغربية وقال اإننا تقريبا 
يف  م�شاجد  ع��دة  اأ�شبوعيا  نفتتح 
وجهود  حكومية  بجهود  ال��دول��ة 
اإطار م�شروع  خا�شة ملواطنني يف 
ب��ي��وت اهلل  واأع��م��ار  امل�شاجد  ب��ن��اء 

بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  نهج 
�شلطان ال نهيان رحمه اهلل الذي 
اأ���ش�����س ه���ذه ال��دول��ة ع��ل��ى املحبة 
والعطاء  وال��ت��ك��اف��ل  وال��ت�����ش��ام��ح 
نوجهها  ال���ت���ي  ر���ش��ال��ت��ن��ا  وه�����ذه 
تكون  اأن  ال���دي���ن���ي  اخل���ط���اب  يف 
دول��ة الإم���ارات واح��ة لل�شتقرار 
وال���ت���ع���اون وامل��ح��ب��ة ون�����ش��ال اهلل 
وكل  امل�شجد  ه��ذا  ب��ان  يجزي  اأن 
ويتقبل  اجل����زاء  خ��ري  املح�شنني 
جليل  عمل  من  قدموه  ملا  منهم 

يف �شبيل اهلل للأمة الإ�شلمية.
ت�شهده  ال��ذي  التطور  اىل  وا�شار 
خمتلف  يف  ال���غ���رب���ي���ة  امل���ن���ط���ق���ة 

بناء  يف  للتو�شع  خمطط  �شمن 
والنه�شة  تتنا�شب  التي  امل�شاجد 
املنطقة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة 
الغربية حالياً, بف�شل التوجيهات 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شديدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

الدولة.
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ودع���م 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
الأعلى للقوات امل�شلحة, ومتابعة 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 

الغربية.

التحذير من عالج مر�سى ال�سكري باخلاليا اجلذعية خارج الدولة

عملي�ت ربط املعدة حتقق نت�ئج مذهلة يف تخل�ش املر�شى من الأدوية
�شحة دبي تدر�ش اإدخ�ل دواء جديد للعالج ب�مت�ش��ش اجللوكوز من اجل�شم

•• حم�صن را�صد – دبي

ال�شنوي  الإم������ارات  م��وؤمت��ر  اأك����د   
ال�شم  ل��ل�����ش��ك��ري وال���غ���دد  ال���راب���ع 
ام�س  ف���ع���ال���ي���ات���ه  اخ���ت���ت���م  ال�������ذي 
يف ف���ن���دق ج���ران���د ح���ي���اة دب�����ي, ان 
ملر�شى  امل�����ع�����دة  رب������ط  ع���م���ل���ي���ات 
ال��ث��اين حقق  ال��ن��وع  م��ن  ال�شكري 
املر�شى  تخلي�س  نتائج مذهلة يف 
اأهمية  اإىل  م�����ش��ريا  الأدوي�����ة,  م��ن 
تاأهيل املري�س قبل اإجراء العملية 
وخ�شوعه لربنامج تاأهيل, ح�شب 
له,  اللزمة  الطبية  الحتياجات 
ليت�شنى له القيام بعملية الربط. 

العو�شي  فتحية  الدكتورة  وقالت 
ال�شماء  ال�����غ�����دد  ا�����ش����ت���������ش����اري����ة 
وال��ب��اط��ن��ي��ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى دب���ي, 
ورئي�س اللجنة العلمية للموؤمتر, 
اإن ربط املعدة ملر�شى النوع الثاين  
ه��ي ط��ري��ق��ة م��ع��ت��م��دة ع��امل��ي��ا  من 
لل�شكري  العاملية  الفيدرالية  قبل 
يعانون  ال��ذي��ن  للمر�شى  خا�شة 
بعد  وذل���ك  ال��زائ��دة,  ال�شمنة  م��ن 
ال��و���ش��ول اىل ط��ري��ق م�����ش��دود يف 

تخفي�س الوزن. 

الأدوية  على  املعتمدين  ال�شكري 
تخل�س  واح���ت���م���ال���ي���ة  ال���ف���م���وي���ة, 
ه������وؤلء امل��ر���ش��ى م���ن الأدوي�������ة يف 
اإر����ش���ادات الطبيب  اإت��ب��اع��ه��م  ح��ال 
لدى  الهرمونية  وامل�شاكل  املعالج, 
ال��رج��ل وامل����راأة م��ع ال��رتك��ي��ز على 
احلميدة  والأورام  الدرقية  الغدة 
الدرقية  ال���غ���دة  يف  وال�������ش���رط���ان 
اإ�شافة اإىل م�شكلة ه�شا�شة العظام 
ون��ق�����س ف��ي��ت��ام��ني لع���ت���ب���اره من 
اأك����رث الأم����را�����س ���ش��ي��وع��ا يف دول 
املنطقة وم�شاعفاتها على مر�شى 
الأدوي������ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال�����ش��ك��ري 
التحكم  يف  ودوره���������ا  اجل�����دي�����دة 
وغريها  ال��دم  يف  ال�شكر  مب�شتوى 

من املوا�شيع ذات العلقة . 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  وذك����رت 
لل�شكري,  الرابع  الإم��ارات  ملوؤمتر 
اأن امل��وؤمت��ر ب��ح��ث اح���دث الأدوي����ة 
ت�شتخدم  اأن  ميكن  ال��ت��ي  العاملية 
ل��ع��لج ال�����ش��ك��ري, وال��ف��رق الطبي 
امل�شتخدمة  الأدوي�����ة  وب���ني  بينها 
حاليا, موؤكدة اأن الأجيال اجلديدة 
م��ن الدوي�����ة ال��ت��ي مت ط��رح��ه��ا يف 
يف  ايجابية  نتائج  اع��ط��ت  ال��دول��ة 

ال�شكري, ما زالت يف طور البحاث 
بعد  اعتمادها  يتم  ومل  والتجارب 
ال�شحية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ق���ب���ل  م����ن 
العاملية, كما انه مل تظهر نتائجها 

ب�شكل وا�شح حتى الآن .
واأك�������دت ع����دم وج�����ود دلئ�����ل على 
باخلليا  ال�شكري  ع��لج  فعالية 
م�شاعفات  ه��ن��اك  واأن  اجل��ذع��ي��ة, 
من  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  مرتفعة  جانبية 
غالبية  اأن  ت��ب��ني  ح��ي��ث  ال���ع���لج, 
امل���راك���ز ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ج��اري��ة التي 
تعطي ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ع��لج ل 
املناعة  خمف�شات  املر�شى  تعطي 
لتقبل اخلليا اجلذعية, وبالتايل 
املري�س  حت���دث م�����ش��اع��ف��ات ع��ن��د 
العلج  ف��ع��ال��ي��ة  ع���دم  ج��ان��ب  اإىل 
املادية,  اخل�شائر  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
لأنها  تعترب من العمليات املكلفة 

جدا . 
وقالت العو�شي: ل ن�شجع مر�شنا 
يف الوقت احلايل على العلج من 
فالأمر  اجلذعية,  اخلليا  خ��لل 
يحتاج اإىل وقت, ومبا يف امل�شتقبل 
ميكن احلكم على جدوى واأهمية 

مثل هذا النوع من العلج.  

موؤمتر  يف  ال���ع���و����ش���ي,   واأ�����ش����ارت 
اإىل  املوؤمتر,  �شحفي عقب اختتام 
من  التخل�س  ميكنهم  املر�شى  اأن 
العملية  بعد  الدوي���ة  م��ن  الكثري 
مب���ا ف��ي��ه��ا ادوي������ة ال�����ش��ك��ر, لفتة 
تكاد  العملية  م�شاعفات  ان  اىل 
اذا ما مت  تكون  حم��دودة خا�شة, 
ومراكز  م�شت�شفيات  يف  اج��راوؤه��ا 
لديهم  اأط��ب��اء  قبل  وم��ن  معتمدة 
اإىل  نبهت  اأن��ه��ا  اإل  ج��ي��دة,  خ���ربة 
ي�شتطيع  م��ري�����س  ك���ل  ل��ي�����س  ان���ه 
عمل ربط املعدة؛ لن هناك كثري 
تاأخذ يف  التي  من الأم��ور الطبية 

العتبار قبل القيام بالعملية.  
من  العديد  هناك  اأن  واأو���ش��ح��ت, 
اإليها  اأ���ش��ار  ال��ت��ي  الطبية  ال��ط��رق 
املعدة,  رب��ط  عمليات  يف  امل��وؤمت��ر, 
ابتداء من عمليات الق�س, ومرورا 
بالربط,  وان���ت���ه���اء  ب���ال���ت���ح���وي���ل, 
وك���ل ن���وع م��ن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات له 
املرتبطة  ونتائجه  الطبية  طرقه 

باحتياجات وحالة املري�س. 
امل�شتجدات  اآخ��ر  املوؤمتر,  ويتناول 
املعدة  رب�����ط  ب��ع��م��ل��ي��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وال��ن��ت��ائ��ج الي��ج��اب��ي��ة ل��ه��ا ملر�شى 

ال�شحية  للجهات  قلقا  ت�شكل  ل 
طاملا انها �شمن املعدلت والن�شب 
العاملية .  واو�شحت رئي�س اللجنة 
الن�شولني  اأن  للموؤمتر,  العلمية 
الوحيد  ال��ع��لج  الن  لغاية  يبقى 
الأول,  النوع  من  ال�شكري  ملر�شى 
الن�شولني  م�شخة  ان  اىل  لفتة 
التي مت اكت�شافها قبل �شنوات هي 
الآن؛  حتى  اإن��ت��اج��ه  مت  م��ا  اف�شل 
الن�شولني  �شخ  على  تعمل  لأنها 
ع��ل��ى م���دار ال�����ش��اع��ة وف��ق��ا حلاجة 
حتذيرا  تعطي  انها  كما  اجل�شم, 
زيادته  او  ال�شكر  ه��ب��وط  ح��ال  يف 
عن احل��دود الطبيعية يف حال مت 
ال�شحيحة  بالطرق  ا�شتخدامها 
م����ن ق���ب���ل الط����ف����ال وه���ن���ا يجب 
تعليم كل من الم و الطفل على 

كيفية ا�شتخدام امل�شخة .
 وحول العلج باخلليا اجلذعية, 
ال�شماء  ال��غ��دد  ا�شت�شارية  ح��ذرت 
من  دب���ي,  مب�شت�شفى  وال��ب��اط��ن��ي��ة 
ظاهرة توجه مر�شى ال�شكري اإىل 
اخلارج  يف  جت��اري��ة  طبية  م��راك��ز 
لأن  اجل��ذع��ي��ة؛  ب��اخل��لي��ا  للعلج 
علج  يف  اجلذعية  اخلليا  نتائج 

الدم  ال�شكر  ن�شبة   ال�شيطرة على 
يف حني ان بع�س الدوية القدمية 
ال�شكر  ه��ب��وط  اىل  ت�����وؤدي  ك��ان��ت 

وزيادة  الوزن. 
هيئة  اأن  اإىل  ال��ع��و���ش��ي,  ول��ف��ت��ت 
ال�شحة يف دبي تدر�س اإدخال دواء 
ل��ع��لج ال�شكري وي��رك��ز يف  ج��دي��د 
العلجي على خليا معينة  دوره 
امت�شا�س  على  ويعمل  الكلى,  يف  
اجل��ل��وك��وز م��ن اجل�����ش��م وخروجه 
يف ال���ب���ول, وه����و اح�����دث الأدوي������ة 
م�شرية  ال�����ش��ك��ري,  مل��ر���س  العاملية 
ال����دواء يف  ا���ش��ت��ع��م��ال ه���ذا  اأن  اإىل 
من  اعتماده   بعد  �شيكون  الهيئة 
للت�شجيل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل 

والت�شعرية الدوائية بالدولة . 
ب�شكري  الإ����ش���اب���ة  ن�����ش��ب��ة  وح����ول 
الأط�����ف�����ال والأدوي����������ة اجل����دي����دة, 
اأج��اب��ت ال��دك��ت��ورة ال��ع��و���ش��ي: انه 
درا���ش��ات ول  الن  لغاية  ي��وج��د  ل 
ن�شبة  ح����ول  دق��ي��ق��ة  اح�����ش��ائ��ي��ات 
ا���ش��اب��ة الط���ف���ال ب��ال�����ش��ك��ري على 
اعداد  ان  موؤكدة  الدولة,  م�شتوى 
امل�شت�شفيات  يف  امل�شجلة  احل���الت 
املتخ�ش�شة,   ال�����ش��ح��ي��ة  وامل���راك���ز 

الرابع  الإم��������ارات  م���وؤمت���ر  وك�����ان 
ناق�س  ال�شماء,  وال��غ��دد  لل�شكري 
والدرا�شات  الأب���ح���اث  م���ن  ع����ددا 
ال��ع��ل��م��ي��ة م��ن��ه��ا درا����ش���ة ع��ن علج 
مر�س ال�شكري عند املر�شى الكبار 
اأعمارهم  تزيد  وال��ذي��ن  ال�شن  يف 
اإىل  عاماً, حيث خل�شت   70 على 
اأن���ه ي��ج��ب ال��ت��ع��ام��ل م��ع ك��ل حالة 

ب�شكل منفرد عن الأخرى. 
اأيامه  م��دار  على  املوؤمتر  ويناق�س 
ال��ث��لث��ة امل��ا���ش��ي��ة, اأك���رث م��ن 19 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ن  حم��ا���ش��را 
وارويا وا�شرتاليا , متثل خل�شة 
اأبحاث وجت��ارب وخ��ربات الأطباء 
ال�شكري  م��ر���س  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
والغدد, و31 ورقة عمل و 3 ور�س 
عمل حول داء ال�شكري والختلل 
ال��ه��رم��وين ل��ل��غ��دد ال�����ش��م ونق�س 
الهرمونية  وامل�����ش��اك��ل  د  فيتامني 
ل��دى امل���راأة وال��رج��ل م��ع الرتكيز 
والأورام  ال���درق���ي���ة  ال���غ���دة  ع��ل��ى 
احلميدة وال�شرطان الذي ي�شيب 
العظام  وه�شا�شة  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة 
ال�شكري  مل��ر���ش��ى  وم�����ش��اع��ف��ات��ه��ا 

وغريها.

�شفري الدولة لدى اإثيوبي� ي�شيد بجهود هيئة اآل مكتوم اخلريية 
•• دبي-وام: 

اأ�شاد �شعادة الدكتور يو�شف عي�شي ح�شن ال�شابري �شفري الدولة لدى 
بالرعاية  الأفريقي  الحت��اد  لدى  الدائم  املندوب  اأثيوبيا  جمهورية 
اآل مكتوم نائب  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  التي يوليها �شمو  الكرمية 
جهود  مثمنا   .. اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  لهيئة  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
الثقافات  بني  التفاهم  وتعزيز  التعليم  حت�شني  جم��الت  يف  الهيئة 
يف خمتلف اأنحاء العامل مبا يف ذلك امل�شاريع التي تنفذها الهيئة يف 

العديد من دول القارة الإفريقية.
اآل  هيئة  تنفذها  ال��ت��ي  التعليمية  امل�����ش��روع��ات  على  �شعادته  واأث��ن��ى 
مكتوم اخلريية يف اإثيوبيا ملا لها من اأثر طيب يف اإبراز الوجه امل�شرق 

دولة  اأهمية  على  اللقاء  خلل  الإثيوبي  الرئي�س  فخامة  اأك��د  حيث 
الإمارات لإثيوبيا .. م�شيدا بالعلقات الثنائية املتنامية بني البلدين 
ال�شعبني  وخ��ري  م�شلحة  فيه  ملا  امل��ج��الت  كافة  يف  املطرد  والتعاون 

ال�شديقني.
واأك��د �شفري الدولة على اأن زي��ارة وفد هيئة اآل مكتوم اخلريية اإىل 
اإثيوبيا �شاهمت يف تعزيز اجلهود التي تقوم بها �شفارة دولة المارات 

يف اأدي�س اأبابا يف جمال امل�شاعدات الإن�شانية والتنموية.
كان وفد هيئة اآل مكتوم اخلريية برئا�شة �شعادة مريزا ال�شايغ ع�شو 
جمل�س امناء هيئة اآل مكتوم اخلريية قد زار اثيوبيا والتقى معاىل 
وزير اخلارجية الثيوبي .. كما بحث خلل زيارته اإن�شاء مدر�شتني 
منوذجيتني يف العا�شمة اأدي�س اأبابا بتكلفة تقدر باأكرث من مليوين 

الر�شيدة ل�شاحب  القيادة  الإم��ارات ممثلة يف  ل�شعب وحكومة دولة 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات .. موؤكدا على دور هذه 
الإماراتي  ال�شعبني  ب��ني  ال�شداقة  ع��لق��ات  توطيد  يف  امل�شروعات 

والإثيوبي وتقوية العلقات املتنامية بني البلدين ال�شديقني.
ونوه �شعادة ال�شفري يف هذا ال�شدد باللقاء الذى مت بني وفد الهيئة 
املا�شي  ال�شبوع  ت�شوما  مولتو  اإثيوبيا  جمهورية  رئي�س  وفخامة 
اأكرب الأث��ر يف تعزيز العلقات الثنائية القائمة بني  وال��ذى كان له 

البلدين .

دولر.
ال�شايغ  م��ريزا  اإىل  ر�شالة  ال�شفري يف  �شعادة  اأع��رب  اآخ��ر  من جانب 
اجلهود  عاليا  وثمن  ال��زي��ارة  تلك  على  وتقديره  امتنانه  بالغ  ع��ن 
عامة  ب�شورة  افريقيا  يف  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  بها  تقوم  التي 
15 عاما مبتابعة  اأك��رث من  اثيوبيا ب�شورة خا�شة على مدى  وفى 
ودعم من �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم بهدف نبيل يف ن�شر 
 .. الفريقية  ال��دول  وخ�شو�شا  العامل  دول  من  العديد  يف  التعليم 
القارة الفريقية ل�شموه فقد ترجم ذلك  اأنه تقديرا من  اإىل  لفتا 
قيام الحتاد الفريقي مبنح �شموه �شهادة تقدير وعرفان عن جممل 
ا�شهاماته الن�شانية يف افريقيا وذلك على هام�س القمة الفريقية يف 

اأدي�س ابابا عام 2009.
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اللواء املزينة يعتمد �شع�ر جلنة ت�أمني الفع�لي�ت يف دبي 
وا�شحة  منهجية  وف��ق  تعمل  انها  ..م��وؤك��دا  املنظمة  اللجنة  وامل�شاندة 
حتدد الأدوار واملهام وامل�شوؤوليات كما تعمل على حتقيق الرئي�شي للجنة 
اأو ماديه والتي تندرج  وهو تاأمني الفعاليات دون وقوع خ�شائر ب�شرية 

حتتها موؤ�شرات مرتبطة بالأع�شاء كل ح�شب اخت�شا�شه.
واأو�شح العقيد عبداهلل املري ان اأهداف املنهجية تتمثل يف اإبراز الدور 
الريادي لقوة �شرطة دبي يف اإدارة الفعاليات من خلل الإجراءات الأمنية 
واملرورية واإبراز اجلانب احل�شاري والع�شري لإمارة دبي وتهيئة بيئة 
منا�شبة لنجاح الفعاليات فيها من خلل العمل على تنظيم الإجراءات 
الداخلية واخلارجية جم�شدا يف  ال�شراكات  واملرورية وتوطيد  الأمنية 
حتديد املهام وامل�شوؤوليات للجهات امل�شاركة يف تاأمني الفعاليات والعمل 
يف  وتوثيقها  امل�شتحدثة  الأم��ن��ي��ة  واخل��ط��وات  الإج����راءات  توثيق  على 

منهجية عمل وا�شحة. 

فاجلميع  ال�شخمة  والأح����داث  وامل���وؤمت���رات  الفعاليات  جلميع  وج��ه��ة 
يبحث عن الأمن فهو غاية ومطلب اجلميع ودولة الإمارات وهلل احلمد 
جنودا  و�شنظل  وغايتنا  مطلبنا  هو  وه��ذا  وال�شتقرار  ب��الأم��ن  تتمتع 

خمل�شني يف خدمة هذا الوطن املعطاء وقادتنا الأوفياء.
وتقدم اللواء املزينة بجزيل ال�شكر للجهات امل�شاركة مثمنا م�شاهمتهم 
اأن تتحقق اجنازات  اللجنة وان��ه بدونهم ما كان ميكن  اإجن��اح عمل  يف 

اللجنة وما كانت لت�شل اإىل ما و�شلت اإليه اليوم.
من جانبه اأو�شح العميد عبداهلل على الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن 
ان  الفعاليات  تاأمني  رئي�س جلنة  بالنيابة  والطوارئ  واملن�شاآت  الهيئات 
اللجنة مت ت�شكيلها يف العام 2008 لتغطية كافة الفعاليات والأحداث 
الأمر  الفعاليات  لتلك  الأم��ن  توفري  دب��ي من خ��لل  اإم���ارة  الهامة يف 
الذي يوؤدي اإىل تعزيز �شمعة الإمارة ورفع مكانتها على امل�شتوى العاملي 

املتحدة  العربية  الإم��ارات  القت�شادي فيها فدولة  النمو  ن�شبة  وزي��ادة 
وذلك  العامل  اأن��ظ��ار  حمط  اأ�شبحت  خا�شة  ب�شفة  ودب��ي  عامة  ب�شفة 

ن�شبة لتوفر الأمن والأمان فيها.
واأ�شار اإىل اأن جلنة تاأمني الفعاليات قامت بتاأمني العديد من الفعاليات 
التي حدثت على اأر�س اإمارة دبي ..م�شريا اإىل اأن جلنة تاأمني الفعاليات 
قامت بتاأمني 58 فعالية وحدث عاملي منذ ت�شكيلها اإىل الآن و�شتعمل 
ار�س  على  تقام  التي  كافة  الفعاليات  تاأمني  يف  ال��واح��د  الفريق  ب��روح 

الإمارة.
تاأمني  للجنة  التنظيمي  الهيكل  ان  الغيثي  ع��ب��داهلل  العميد  وق���ال 
الفعاليات يتكون من رئي�س اللجنة نائب رئي�س اللجنة من�شق اللجنة 
الأمن  املرورية جلنة  اللجنة  التحريات  والتاأمني جلنة  جلنة احلماية 
وال�شلمة جلنة العمليات جلنة الأمن اللجنة الإعلمية جلنة الدعم 

•• دبي -وام:

اعتمد �شعادة اللواء خبري خمي�س مطر املزينة القائد العام ل�شرطة دبي 
�شعار جلنة تاأمني الفعاليات الذي يت�شمن �شعارات الدوائر احلكومية 
جلنة  جهود  على  املزينة  خمي�س  ال��ل��واء  �شعادة  واأث��ن��ى  للجنة.  امل�شكلة 
كفاءة  بكل  دب��ي  اإم���ارة  يف  الهامة  الإح���داث  تاأمني  الفعاليات يف  تاأمني 
واقتدار خا�شة يف فعاليات القمة احلكومية التي عقدت موؤخرا والتي 
�شارك فيها اأكرث من 4 اآلف م�شارك حيث �شاعفت اللجنة من جهودها 

طيلة انعقاد القمة احلكومية وا�شتطاعت اأن توؤدي مهمتها بنجاح.
واأ�شار اىل ان هذا الإجناز ي�شاف اإىل الر�شيد املخزون من الجنازات 
التي حتققت منذ بداية ت�شكيلها وهذه النجاحات الأمنية والتنظيمية 
دب��ي وجتعلها  اإم��ارة  به  تتمتع  ال��ذي  وامل�شرق  الوجه احل�شاري  تعك�س 

الأمث�ل البحرية.. ت�ريخ بحري ن�طق ب�لأ�ش�لة وذاكرة اأهل ال�ش�حل املتدفقة

عرب حما�سرتني نظمتهما يف جامعة زايد باأبوظبي

وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ش الوطني الحت�دي تعزز ثق�قة امل�ش�ركة ال�شي��شية بني طلبة اجل�مع�ت
ميث�ء ال�ش�م�شي: اجلميع مدعو للعمل امل�شرك لرفع م�شتوى الوعي ال�شي��شي لأفراد املجتمع واحلف�ظ على املكت�شب�ت 

�شعيد الغفلي: امل�ش�ركة ال�شي��شية اأداة ف�علة لنقل ح�ج�ت املواطنني واأم�نيهم ورغب�تهم اإىل احلكومة 
•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س 
الوطني الحتادي, ويف اإطار جهودها 
امل�شاركة  ثقافة  لتعزيز  املتوا�شلة 
ال�شيا�شي  الوعي  وتنمية  ال�شيا�شية 
بني طلبة اجلامعات, حما�شرتني يف 
جامعة زايد باأبوظبي بعنوان ثقافة 
امل�شاركة ال�شيا�شية , قدمهما �شعادة 
الدكتور �شعيد حممد الغفلي وكيل 
املجل�س  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د  ال������وزارة 
الدولة  وزارة  يف  الحت��ادي  الوطني 
الحتادي,  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون 

وبح�شور كبري من طلبة اجلامعة.
ميثاء  ال���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  واأك�������دت 
ال�شام�شي وزيرة دولة, رئي�س  �شامل 
ج��ام��ع��ة زاي����د, اأه��م��ي��ة دف���ع اجلهود 
نحو  املجتمعية  وامل��ب��ادرات  الوطنية 
تعزيز امل�شاركة ال�شيا�شية وتو�شيعها 
احلكيمة  للروؤية  وجت�شيداً  مواكبة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل الرامية اإىل تعميق خيار ثقافة 
تلبية  ممار�شاتها  وتطوير  امل�شاركة 

لطموحات اأبناء �شعبنا وبناته.

امل�شاركة  اإىل تطوير عملية  الرامي 
من  اجل��ام��ع��ات  لطلبة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ال�شيا�شي  التمكني  ب��رن��ام��ج  خ��لل 
الدولة  وزارة  مع  توا�شلهم  وزي���ادة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون 
الطلب  م����ع����ارف  وزي���������ادة  ل���دع���م 
وتعزيز دورهم يف امل�شاركة ال�شيا�شية, 
م�شتوى  على  يكونوا  لأن  وتاأهيلهم 
على  وب��ق��درات��ه��م  بهم  ال��ق��ي��ادة  ثقة 
وطنهم  جت�����اه  واج���ب���ات���ه���م  ت����اأدي����ة 
وامل�شاركة  وم�����ش��وؤول��ي��ة,  اأم��ان��ة  بكل 
العمل  م���ن���ظ���وم���ة  يف  ب���اإي���ج���اب���ي���ة 
القرار.  �شنع  عملية  ويف  ال��وط��ن��ي 
نعمل  الذي  الهدف  اأن  اإىل  واأ�شارت 
جميعاً من اأجله يف جامعة زايد هو 
العلمية  الكفاءات  اأجيال من  اإع��داد 
ل��ي��ك��ون��وا ع��ام��ل��ني م��ن��ت��ج��ني وق����ادة 
م�شتقبل يف �شتى احلقول واملجالت 
وم�شاركني بجدية ومتيز يف م�شرية 
التنمية والتقدم, مو�شحة اأن قيمنا 
ل  اأن  يجب  املجتمع  ح��ي��ال  ودورن����ا 

يتغري على الإطلق.
واأ�شار �شعادة الدكتور �شعيد الغفلي 
امل�شاركة  اأن  امل��ح��ا���ش��رت��ني  خ����لل 
منظومة  م���ن  واح������دة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

•• اأبوظبي-وام:

حكاية  ال��ب��ح��ري��ة  الأم���ث���ال  جت�شد 
احلكاية  ت���ل���ك  اخل����ال����دة  ال���ب���ح���ر 
ب��اأروع معاين  كتبت ف�شولها  التي 
ال��ت�����ش��ح��ي��ة لآب������اء ����ش���ارع���وا جلج 
لقمة  للبحث عن  واأه��وال��ه  البحر 
باأج�شادهم  م�����ش��خ�����ش��ني  ال��ع��ي�����س 
لون  ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة  ك�شتها  ال��ت��ي 
�شطرها  التي  والت�شحيات  املعاناة 
الآباء والأجداد . لعب البحر دورا 
فاعل وحيويا يف الإمارات وكان له 
دور اجتماعي وثقايف واقت�شادي ل 
اأهل  اإذ كان اهتمام كل  ي�شتهان به 
الإمارات ممن عا�شوا على �شواطئه 
اإمنا ين�شب على الأعمال البحرية 
للبحث  غو�س  اأعمال  كانت  �شواء 
اأو  الأ���ش��م��اك  اأو �شيد  ال��ل��وؤل��وؤ  ع��ن 
الإبحار اإىل البلد املجاورة بغر�س 
التجارة . لقد ارتبط اأبناء الإمارات 
القدم  منذ  بالبحر  وثيقا  ارتباطا 
يتعلقون  ج��ع��ل��ه��م  ال������ذي  الأم�������ر 
ت��ع��ل��ق��ا كبريا..  ال�����ش��واح��ل  ب��ح��ي��اة 
بن�شاأتهم  ات�شلت هذه احلياة  فقد 
وتكوينهم وبالتايل م�شت حياتهم 
وجدانيا حتى اأ�شبح هناك تعاي�س 
الأمثال  م��ن  كثريا  اأورث  وتناغم 
واأ�شبح  ���ش��اع��ت  ال���ت���ي  ال��ب��ح��ري��ة 
 . بينهم  فيما  ي��ت��ن��اق��ل  �شيتا  ل��ه��ا 
ال�شام�شي  مطر  بن  علي  امل��واط��ن 
اأح���د رب���ان ال��ب��ح��ر ن�شاأ  80 ع��ام��ا 
يف بيئة بحرية �شرفة كل من كان 
والده  ب��ال��ب��ح��ر..  ع��لق��ة  ل��ه  فيها 
اأما هو غفد مار�س  نوخذة غو�س 
العمل بالبحر منذ نعومة اأظافره 
الذكريات  م���ن  ك��ن��ز  ل��دي��ه  والآن 
عن  خللها  م��ن  يك�شف  اجلميلة 
من  وهو  البحرية  الأمثال  معظم 
رج���ال ال��ب��ح��ر وم���ن ع��ائ��ل��ة عا�شت 
يف رحم البحر . ويقدم ال�شام�شي 
روؤية معمقة حول مفردات البحر 
البحرية  الأم���ث���ال  يف  وجت��ل��ي��ات��ه��ا 
باحلديث  ي��ع��رج  ح��ي��ث  امل��ع��ا���ش��رة 
الزرقاء  املفردات  هذه  دللت  اإىل 
وح�������ش���وره���ا ال���ق���وي يف الأم���ث���ال 
على  ويوؤكد   . الإماراتية  البحرية 
بن مطر ان املثل ال�شعبي البحري 
ال�شاحل  جم��ت��م��ع  ���ش��ل��وك  مي��ث��ل 
وم��ع��ظ��م ال�����ش��ع��وب ال�����ش��اح��ل��ي��ة يف 
ال��ع��امل ت��ت��داول الأم��ث��ال البحرية 
كرواية  فهي  اليومية  اأحاديثها  يف 
اآداب���ه���م وقيمهم  مت��ث��ل ج���زء م���ن 
اأ�شلفهم و�شعب  نقلوها عن  التي 
التي  ال�������ش���ع���وب  اأح������د  الإم����������ارات 
وذات  جميلة  �شواحل  على  تقطن 
ومميزات  اق��ت�����ش��ادي��ة  ج��غ��راف��ي��ة 
الأم����ث����ال  اأن  مب��ع��ن��ى   .. ف����ري����دة 

على  تعرف  اأي   .. تغي�س  م��ا  قبل 
فيه  تغو�س  اأن  قبل  البحر  عمق 
الغو�س  مهنة  املثل  ه��ذا  وم�شدر 
يعرفون  فالبحارة  اللوؤلوؤ  و�شيد 
ع��م��ق م��غ��ا���ش��ات وه����ريات الغو�س 
كل  عمق  ح�شب  لآلئها  وي�شنفون 

منها .
ان  امل��ث��ل  م��ع��ن��ى  ان  اإىل  م�����ش��ريا   .
ي��ح��ت��اط يف كل  اأن  ع��ل��ى الإن�����ش��ان 
الأمور قبل ال�شروع يف اأي عمل . - 
الغو�س قطعة من جهنم .. وكانوا 
لو  بريجه  غ�س  الغو�س  يقولون 
غ�شة  الغو�س  اأن  اأي  روبيات  فيه 
وهم على البحارة ولو كان م�شدر 
فيها  ح�شباه   -  . الروبيات  للمال 
دقة .. واحل�شباه اللوؤلوؤة الكبرية 
ودقة اأي �شربة اأو خد�س اأو ت�شوهه 
ناجت عن وجود نتوءات على �شطح 
النتوءات  اأو  ال���ل���وؤل���وؤة..ف���ال���دق���ة 
ت�����ش��وه ال���ل���وؤل���وؤة ال��ك��ب��رية وجتعل 
ثمنها �شئيل فلو مل يكن فيها هذا 
قيمة  ذات  ال��ل��وؤل��وؤة  لكانت  العيب 
املثل  ه��ذا  ان  اإىل  منوها  ع��ال��ي��ة.. 
اإن�شان حمبوب  يكون  يقال عندما 
م��ن اجل��م��ي��ع ول���ه ق��ب��ول ط��ي��ب يف 
ب��ه خ�شلة  ه��ذا فهو  وم��ع  املجتمع 
ال�شفات  تلك  على  تطغى  ذميمة 
احل��م��ي��دة . - ال�����ش��ك��ران ي��ن��رب عن 
راأ�شه .. وال�شكران تقال لل�شخ�س 
وينقطع  امل�����اء  يف  ي��غ��ط�����س  ال�����ذي 
احلبل  ي��ح��رك  اأي  وي��ن��رب  ن��ف�����ش��ه 
ال�شخ�س  وه���و  ب��ال�����ش��ي��ب  امل��ت�����ش��ل 
املوكل اإليه جره من الأعماق عند 
املحار  ع��ن  ال��ب��ح��ث  عملية  ان��ت��ه��اء 
دقائق  ث��لث  نحو  ت�شتغرق  ال��ت��ي 
ي�شعر  الإن�������ش���ان  اأن  م��و���ش��ح��ا   ..
غريه  من  اأك��رث  مب�شكلته  ويح�س 
التي  ال����ظ����روف  وي��ت�����ش��رف وف����ق 
الغو�س  اأم���ث���ال  وم����ن   . ت��واج��ه��ه 
ال�شام�شي:  ذك��ره��ا  التي  الأخ���رى 
 .. �شبعة  وال��ب��ل��د  �شبعة  ال��ب��ح��ر   -
بها  يقا�س  التي  الأداة  ه��و  والبلد 
عمق البحر وهو عبارة عن قطعة 
نهايتها  يف  م���رب���وط  احل���ب���ل  م���ن 
اأي�شا  وي���ق���ال  ر���ش��ا���س  اأو  خ�����ش��ب 
واملفرو�س  خم�شة  اأو  �شتة  البحر 
كافيا  البلد  حبل  ط��ول  ي��ك��ون  اأن 
ل��ق��ي��ا���س اأي ع��م��ق ف����اإذا ك���ان طول 
فاإنه  البحر  لعمق  م�شاويا  البلد 
بحر  عمق  قيا�س  معرفة  ي�شعب 
مبينا  البلد..  ط��ول  عن  يزيد  قد 
ان هذا املثل يقال يف حالة كون ما 
يح�شل عليه املرء من دخل ل يكاد 
ي�شمح بتوفري اأي جزء منه كذلك 
على  ل��ل��دلل��ة  ي�شتعمل  امل��ث��ل  ف���اإن 
�شيق ذات اليد : - اللي ما يقي�س 
الغو�س  ينفعه  ما  يغو�س  ل  قبل 

ت��اأث��رت باحلياة  ق��د  اأن تكون  لب��د 
وي�شيف   . وامل���لح���ي���ة  ال��ب��ح��ري��ة 
ال�شام�شي : اأهل ال�شاحل يغازلون 
ومكنوناته  ال��ب��ح��ر  اأم��ث��ال��ه��م  ع��رب 
�شببا يف ن�شوء  و�شفن ومهن كانت 
البحر  العلقة احلميمة مع  تلك 
واأه��م الأمثال التي تعرب عن تلك 
اخل�����ش��و���ش��ي��ة امل��ث��ل ال��ق��ائ��ل: و�س 
اهلل  واأرزاق  واأه��وال��ه  بالبحر  ل��ك 
املثل  ه���ذا  وي��ع��رب   .. ال�شيف  ع��ل��ى 
ع���ن ال��ق��ن��اع��ة وال��ر���ش��ا مب���ا ق�شم 
واملخاطرة  ال��ط��م��ع  وجت���ن���ب  اهلل 
�شعيا وراء ال��رزق يف عمق البحر . 
ويو�شح: �شاع هذا املثل يف الن�شف 
املا�شي حينما  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��اين 
املنطقة  يف  النفط  ا���ش��ت��خ��راج  ب���داأ 
يف  للعمل  الأه����ايل  معظم  ف��اجت��ه 
البرت  وال�شناعات  النفط  حقول 
النا�س  بع�س  بينما ظل  وكيماوية 
مبا  البحر  يف  بالعمل  متم�شكني 
ف��ي��ه م��ن خ��ط��ورة وم�����ش��ق��ة وعناء 
او �شيد  ث��م��ني  ل����وؤل����وؤ  ع���ن  ب��ح��ث��ا 
وفري .. ف�شاع هذا املثل خا�شة يف 
ال�شاحل  اأه��ل  الفئة من  نعت هذه 
. ويقول ال�شام�شي: املهن البحرية 
قدمية ومتجذرة يف وجدان �شكان 
ال�شواحل ميار�شونها بحب واإ�شرار 
عجيبني وبقدر ما هي مهن حتتاج 
اإىل خربة وج�شارة حتتاج اإىل �شرب 
يتحلى به الغوا�س او ال�شياد قبل 
اأن يهم هو ورفاقه برحلة الغو�س 
لقمة  عن  للبحث  �شعيا  ال�شيد  او 
العي�س غري مبالني بلفحة ال�شم�س 
التي تلهب �شمرة جباههم.. ورحلة 
الغو�س لدى اأهايل الإمارات متثل 
اأزلية ورحلة ع�شق مع عامل  ق�شة 
البحر واأ�شراره ومكنوناته . وفيما 
املتعلقة  البحرية  الأم��ث��ال  يخ�س 
املوطن  ي���ق���ول  ب��ال��غ��و���س  مب��ه��ن��ة 
عليك   .. ال�شام�شي  بن مطر  علي 
اأول  باأوله يا �شوله.. افلح من باع 
يعرب  امل��ث��ل  ان  مو�شحا   .. املو�شم 
وال���ذك���اء فيما يخ�س  امل��ه��ارة  ع��ن 
املتعاملني  اأن  حيث  اللوؤلوؤ  جت��ارة 
ال�شرعة  التجارة يحبذون  يف هذه 
التاأخري  وجت��ن��ب  ال��ل��وؤل��وؤ  ب��ي��ع  يف 
وال���رتدد .. ويقال ه��ذا املثل حلث 
واإقناع ملك ونواخذة ال�شفن من 
اأجل بيع اللآلئ مبجرد و�شولهم 
اأق����رب م��ك��ان ي��ت��م فيه  اأو يف  ل��ل��رب 
وامل����راد من  ال��ت��ج��ار  ع��ل��ى  عر�شها 
امل��ث��ل اأن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى الإن�����ش��ان اأن 
واملتاحة  القائمة  ال��ف��ر���س  ينتهز 
عليها  والندم  �شياعها  قبل  اأمامه 

فيما بعد .
اأمثال  اإىل  ال�����ش��ام�����ش��ي  وت���ط���رق   
ال��غ��و���س الأخ����رى ق��ائ��ل: - قي�س 

على  ال���ت���دل���ي���ل  ح����ال����ة  يف  ي����ق����ال 
فلنا  اإن  قيل  اإذا  فمثل  نقي�شني 
والفرمن  اجل��ام��ع��ة  م��ث��ل  وف��لن��ا 
متاما  خمتلفان  اأنهما  يعني  فهذا 
ول يتطابقان واأ�شل هذا املثل هو 
اأن القفية اأو اجلامعة وهي البكرة 
الفرمن  حبل  عليها  ي�شحب  التي 
تعملن بطريقه عك�شية ل تلتقيان 
ارتفعت  ال��ف��رم��ن  ن���زل  ف����اإذا  فيها 
علما  �شحيح  وال��ع��ك�����س  اجل��ام��ع��ة 
مت�شلن  واجل��ام��ع��ة  ال��ف��رم��ن  ان 
مع  م�شمر   -  . ال�شفينة  باأ�شرعة 
ي�شري  اأي  امل��رك��ب  م�شمر   .. امل��اي��ة 
وامل����اي����ة  ه������دف  دون  ال���ت���ي���ار  م����ع 
املق�شود بها اأمواج البحر.. م�شريا 
ال�شخ�س  يف  ي�شرب  امل��ث��ل  ان  اإىل 
درب  او  ط��ري��ق  على  مي�شي  ال���ذي 
ي�شري  املركب  مثل  مثله  يعرفه  ل 
����ش���راع.  ويوا�شل  ال��ت��ي��ار دون  م��ع 
الأمثال  ع���ن  ح��دي��ث��ه  ال�����ش��ام�����ش��ي 
 .. وال�شراع  ال�شفن  يف  قيلت  التي 
قائل: - كل هوا وله �شراع .. وهوا 
الرياح  به  واملق�شود  ال��ه��واء  يعني 
اأ�شرعة خمتلفة  ت�شتعمل  فال�شفن 
الأح�����ج�����ام وذل������ك ط��ب��ق��ا لجت����اه 
كل  اأن  ال���ري���ح..وامل���ع���ن���ى  و���ش��رع��ة 
يتما�شى  معني  اأ���ش��ل��وب  ل��ه  موقف 
مع طبيعته وهو ينطبق مع القول 
لكل مقام مقال . - طبعان ويهو�س 

على تريجه .
ال���ذي  ال�����ش��خ�����س  اأي  وط���ب���ع���ان   .
وايهو�س  للغرق  مركبه  يتعر�س 
وتريج  وي����دو�����س  ي�����ش��غ��ط  ي��ع��ن��ي 
غط�س  ف��اإذا  املركب  حافة  معناها 
ف���م���ن اخلطاأ  امل����رك����ب  م����ن  ج�����زء 
هذا  ع���ل���ى  ال�����ش��غ��ط  ن����ح����اول  اأن 
ب��ال��ذات وب��ال��ت��ايل النتيجة  اجل��زء 
 .. اأك���رث  املحمل  واإغ����راق  اغطا�س 
املثل  ه���ذا  ان  ال�����ش��ام�����ش��ي  وي���وؤك���د 
اأو حمنة  ���ش��دة  مل��ن وق���ع يف  ي��ق��ال 
ت��زي��د من  اأخ���رى  وي��اأت��ي بحماقة 
 . بها  وق��ع  التي  وال�شدة  م�شيبته 
اإذا ك��ان ه��واك من ال�شدر كيف   -
املركب  مقدمة  وال�����ش��در   .. تعلي 
للأمام  وتبحر  تندفع  اأي  وتعلي 
.. ف���اإذ ك��ان ال��ه��واء ي��واج��ه املركب 
عك�س  ي�شري  اأن��ه  اأي  مقدمته  م��ن 
النوخذه يجد  ف��اإن  الرياح  اأو �شد 
باملركب  الن����ط����لق  يف  ���ش��ع��وب��ة 
الظروف  اجتمعت  اإذا  مبعنى   ..
����ش���د اإن�������ش���ان ف���اإن���ه���ا حت�����ول دون 
حتقيقه ملا يريد اإجن��ازه من عمل 
. - اللي يطلب العايل ي�شرب على 
اجللو�س يف  اأي  والعايل   .. الرا�س 
م��ق��دم��ة ال�����ش��ف��ي��ن��ة وال���را����س رذاذ 
لندفاع  ن��ت��ي��ج��ة  امل��ت�����ش��اع��د  امل�����اء 
ان  ال�شام�شي  وي��وؤك��د   . ال�شفينة 

عقب الغرق .. وهو مرادف للمثل 
الذي  الإن�شان  اأن  ومعناه  ال�شابق 
يقدر  ول  البحر  عمق  يح�شب  ل 
امل�شافة قبل اأن يغو�س فيه لبد اأن 
بحا�شلة  ينتفع  لن  وعندها  يغرق 
ال��ل��وؤل��وؤ لأن���ه �شيكون قد  ال��غ��و���س 
فقد حياته .. م�شريا اإىل ان املعنى 
ال�شخ�س  اأن  ه��و  للمثل  ال�شمني 
الذي يقتحم الأخطار ول يح�شب 
حق  الأم����ور  ي��ق��در  ول  ح�شابا  لها 
 . م�حالة  ل  ه��ال��ك  فهو  تقديرها 
- ال�شي�س يف الغبة حلو .. والغبة 
به  وامل��ق�����ش��ود  العميق  ال��ب��ح��ر  ه��و 
رطب  هو  وال�شي�س  البحر  عر�س 
ولكن  م�شت�شاغ  وغ��ري  الطعم  م��ر 
ال�شي�س يكون له قيمته يف عر�س 
ال��ب��ح��ر اأي����ام ال��غ��و���س ح��ي��ث يعمل 
وهم  اللوؤلوؤ  مغا�شات  يف  البحارة 
اأنواع  ن��وع من  اأي  حم��روم��ون من 
الرطب .. مبعنى اأن ال�شيء مهما 
وقت  قيمة  له  ورديئا  ب�شيطا  ك��ان 
ال�������ش���رورة وع��ن��د احل���اج���ة اإل���ي���ه . 
ال�شام�شي  مطر  ب��ن  علي  وت��ط��رق 
يف  قيلت  ال��ت��ي  البحرية  ل��لأم��ث��ال 
ال�شفن  ���ش��ن��اع��ة  م��ه��ن��ة  اجل���لف���ة 
وامل����ح����ام����ل ال�������ش���ف���ن واأج����زائ����ه����ا 
 .. ومنها: - ل يغرك حمر حيابة 
.. ل يغرك:  �شري�س  ترى ليحانه 
ح��ي��اب��ة: ج�شد  وح��م��ر  ل يخدعك 
وال�شري�س:  اللون  احمر  ال�شفينة 
ورخي�شة  ال���ن���وع  ردي���ئ���ة  اأخ�������ش���اب 

الثمن
 .. مو�شحا ان املق�شود بهذا املثل 
الكبرية  ال�شفينة  اي  املحمل  ه��و 
وكانت �شفن الغو�س تدهن قبل مد 
الغو�س بال�شل وهو نوع من اأنواع 
الدهانات القدمية فتبدو اأخ�شابها 
حمراء تلمع وت�شر الناظر وكاأنها 
ال�شفن  كانت  وق��د  وج��دي��دة  قوية 
ال���ك���ب���رية ق���وي���ة وم�����ش��ن��وع��ة من 
خ�شب ال�شاج الثمني غري ان بع�س 
األ����واح  ك��ان��ت ت�شنع م��ن  امل��ح��ام��ل 
خ�شبية رخي�شة اأ�شهرها ال�شري�س 
ث���م ت��ده��ن ل��ت��ب��دو ح���م���راء لمعة 
ت�����ش��ب��ه الأخ�������ش���اب ال��ث��م��ي��ن��ة متاما 
البحر كان دائما احلكم  لكن موج 
كما  الثمني  لن  والفي�شل  الول 
ان  اإىل  منوها   .. فيه  �شعره  يقال 
ه��ذا املثل م��ت��داول وم��ع��روف لدى 
املحامل  اي  واخل�شب  البحر  اه��ل 
البحر  ع��ب��اب  ت�شق  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
لو�شف  وي��ق��ال  ال��ل��وؤل��وؤ  ع��ن  بحثا 
الأ�شياء التي تبدو ثمينة وجميلة 
لكنها يف احلقيقة رخي�شة  املظهر 
- فرمن   . ال���داخ���ل  م���ن  وردي���ئ���ة 

وجامعة ..
ال�����ش��ام�����ش��ي ان ه���ذا املثل  ي��و���ش��ح   

من  ي��ع��زز  مب��ا  ال�شيا�شي  ال��ت��ط��وي��ر 
هدف التمكني – روح الحتاد الكبري 
, ومن هنا يتعني على اجلميع العمل 
امل�����ش��رتك م��ن اأج���ل ت��ك��اف��ل اجلهود 
الوعي  م�شتوى  رف���ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
�شياق  يف  املجتمع,  لأف��راد  ال�شيا�شي 
الإم����ارات  مكت�شبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
م�شار  يف  الأم���ام  اإىل  دائ��م��اً  ودفعها 

ال�شتقرار والتنمية.
واأ�شارت معاليها اإىل اأن هذا النهج هو 

الر�شيدة  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ����ش���اف���ت 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد بن �شلطان اآل نهيان رئي�س 
�شاحب  ونائبه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
حكام  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا 
الوطني  حتركها  توا�شل  الإم���ارات 
املخل�س والدوؤوب ل�شتكمال م�شرية 

الر�شيدة  قيادتنا  عليه  ت�شري  ال��ذي 
ال��ت��ي ت��ويل ب��ن��اء الإن�����ش��ان وتنميته 
رع��اي��ة ك��ب��رية م��ن خ���لل النهو�س 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وال�������ش���ح���ة والإ�����ش����ك����ان 
والثقافية  الجتماعية  واخل����ربات 
العمل وتعزيز  املواطن من  ومتكني 
اإ�شهامه املجتمعي, وهذا كله يتكامل 
م���ع م��ن��ظ��وم��ة وا���ش��ع��ة م���ن علقة 

املحبة بني القيادة وال�شعب.
الدولة  ت��وج��ه  دع���م  علينا  وق��ال��ت: 

العربية  ثقافتنا  يف  املتاأ�شلة  القيم 
اأ�شيلة  قيمة  اأنها  كما  والإ�شلمية, 
الدولة,  املحلي يف  املجتمع  قيم  من 
موؤكداً اأن مبداأ ال�شورى من املبادئ 
الرا�شخة يف املجتمع الإماراتي منذ 

اأمد بعيد.
واأو�شح �شعادته اأن امل�شاركة ال�شيا�شية 
ه����ي ع��م��ل��ي��ة ن�����ش��ب��ي��ة ت��خ��ت��ل��ف من 
اآخ��ر, بل تختلف داخل  اإىل  جمتمع 
اآخر,  اإىل  الواحد من وقت  املجتمع 
الفاعلة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اأن  كما 
الجتماعي  ال���ت���ط���ور  ول����ي����دة  ه����ي 
اأن��ه��ا ترتبط  ال��دول��ة, كما  ال��ع��ام يف 
اخلا�شة  بالطبيعة  وثيقاً  ارت��ب��اط��اً 
لكل جمتمع, وترتبط كذلك بحالة 
املجتمع وتوقعاته امل�شتقبلية, وتقوم 
على مبداأ التفاعل الدائم والتعاون 
واحلكومة,  امل��واط��ن��ني  ب��ني  ال��ب��ن��اء 
منوهاً باأن عملية التنمية ال�شيا�شية 
بني  حقيقياً  ت���وازن���اً  تقيم  اأن  لب���د 
من  واأم��ان��ي��ه��م  امل��واط��ن��ني  تطلعات 

وثوابته  امل���ج���ت���م���ع  وق���ي���م  ن���اح���ي���ة 
الوطنية من ناحية اأخرى.

ال�شيا�شية  امل�شاركة  اأن  واأكد �شعادته 
للحفاظ  م��ه��م��ة  ����ش���م���ان���ة  ت��ع��ت��رب 
واأداة  واحل�����ري�����ات,  احل����ق����وق  ع���ل���ى 
واأمانيهم  امل��واط��ن��ني  ح��اج��ات  لنقل 
واأداة  احل���ك���وم���ة,  اإىل  ورغ���ب���ات���ه���م 
املجتمع,  يف  ال����ش���ت���ق���رار  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
التثقيف  و����ش���ائ���ل  م����ن  وو����ش���ي���ل���ة 
والتعاون  املجتمع,  داخ��ل  والتوعية 
واملوؤ�ش�شات  امل��واط��ن��ني  ب��ني  ال��ب��ن��اء 
اجلماهري  جتعل  حيث  احلكومية, 
اأكرث اإدراكاً حلجم م�شاكل جمتمعهم 

والإمكانيات املتاحة حللها.
امل�شاركة  اأن  اأي�����ش��اً  ���ش��ع��ادت��ه  وب���ني 
لرفد  و����ش���ي���ل���ة  ه�����ي  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
احلكومية  واخل���ط���ط  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
املفيدة,  امل��واط��ن��ني  اآراء  م��ن  بكثري 
مبداأ  ع���ل���ى  امل����واط����ن����ني  وت�����دري�����ب 
العام, وامل�شاهمة  املال  احلفاظ على 
القرار,  �شنع  م�����ش��وؤول��ي��ة  حت��م��ل  يف 

ارتباط املواطن الإماراتي بالبحر 
ي�شكل علقة حميمية تاأخذ اأبعادا 
وتاريخية  وح�����ش��اري��ة  وج����ودي����ة 
ع��م��ي��ق��ة ح��ت��ى اإن����ه ل��ي�����س م���ن باب 
الإن�شان  اأن  ن���ق���ول  اأن  امل��ب��ال��غ��ة 
الإم��ارات��ي ميثل ج��زءا م��ن ذاكرة 
البحر! هذه العلقة اجلدلية بني 
ابن الإمارات وجاره الأزيل البحر 
جت��ل��ت يف ال��ك��ث��ري م���ن ح���ي���اة ابن 
ب���الأزرق  ال��ت��ي تخ�شبت  الإم����ارات 
وحاورت املطلق ون�شاأت جراء ذلك 
عادات وطقو�س وتقاليد اجتماعية 
وثقافية واإبداعية خ�شبة . وتطرق 
اخرى  بحرية  لأم��ث��ال  حديثه  يف 
 .. لفيحه  ن��ا���س  ل��ه  البحر  ف��ق��ال: 
كل  ال��ريه مب  التوح من  يعرفون 
من تاح �شريحه .. قال هذا خيط 
وبريه .. واللفيحه: هم ال�شيادون 
الأ�شماك  �شيد  ي��ج��ي��دون  ال��ذي��ن 
ال�شباك  اللفح وهي رمي  بطريقة 
يف اأعماق البحر.. والتوح: هي رمي 
وح�شن  البحر  مب��ع��دات  يتعلق  م��ا 
ا�شتعمالها.. و�شريحه: تعني خيط 
الذي  جدا  ال�شعيف  القما�س  من 
واأدوات  م��ه��ن  يف  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ت��م��د  ل 
قوتها..  ل��ع��دم  ال�����ش��ي��د  او  ال��ب��ح��ر 
واخليط: هو الذي ي�شتعمل ل�شيد 
الأ�شماك.. مو�شحا ان معنى املثل 
هو ان الإن�شان الذي لي�س له خربة 
املجالت ينطبق  اأي جمال من  يف 
ومتاديه  ت�شرفاته  من  املثل  عليه 
التي ل يفهمها ويوؤكد  يف الأ�شياء 
اأن لكل مهنة نا�شها ورجالها  املثل 
امل����ه����رة امل��ت��م��ر���ش��ني وي����دع����و اإىل 
����ش���رورة الإمل�����ام ب��اأ���ش��ا���ش��ي��ات املهن 
ممار�شتها  قبل  الدقيقة  واأ�شولها 
ك��ل دور له  ���ش��ل��ط��ان و  ال��ب��ح��ر   - .
اأن  اأي  امل��رف��اأ  ه��و  والبندر   .. بندر 
لكل موقف اأ�شلوب معني ملواجهته 
تخي�س  اخل���اي�������ش���ة  ال�����ش��م��ك��ة   -  .
الإن�شان  اأن  .. مبعنى  كله  ال�شمك 
ال�شيء و�شاحب ال�شيت وال�شمعة 
ال�شيئة يوؤثر على من حوله فينقل 
تنتقل  كما  ال�شيئة  طباعه  اإليهم 

عدوى املر�س من مري�س اإىل اآخر 
ايدامه  راح احل��داق لقى  اللي   -  .
واللي يل�س يف البيت لقى الندامة 
.. واحلداق هو �شيد ال�شمك وكان 
بال�شنارة  ال�شيد  على  ع��ادة  يطلق 
يذهب  م��ن  ..مب��ع��ن��ى  ال�����ش��ب��ك��ة  اأو 
ل��ل�����ش��ي��د ي���ج���د اإي�����دام�����ه و اإي������دام 
ال�شيء  اأ�شل  كلمة عربية معناها 
الذي يو�شع يف اخلبز ليوؤكل معه 
اأي  .. وي��ل�����س  ك��ال��ل��ح��م وال�����ش��م��ك 
اخلروج  عن  تخلف  ومعناه  جل�س 
الذي  فال�شخ�س  منزله  يف  وظ��ل 
�شمكا  �شينال  ال�شمك  ل�شيد  خرج 
لغدائه وينعم بوجبة طيبة ولذيذة 
بينما ال�شخ�س الذي يتقاع�س عن 
لن  ف��اإن��ه  ال�شمك  ل�شيد  اخل���روج 
يجد �شيئا اأو اإيداما ياأكله مع الأرز 
وهذا جزاء املتقاع�شني واملتكا�شلني 
.. موؤكدا ان هذا املثل يقال للحث 
الهمم  ال��ن�����ش��اط وحت���ري���ك  ع��ل��ى 
جمل  غ��رق  �شنيوب   -  . العمل  يف 
البحر  ���ش��رط��ان  ه���و  و���ش��ن��ي��وب   ..
بطريقة  ي�شتعمل  امل��ث��ل  وه���ذا   ..
العتداد  كثري  لل�شخ�س  تهكمية 
ب��ن��ف�����ش��ه والإدع�������������اء ب����اإجن����ازات����ه 
الوهمية والتباهي بالأمور العادية 
ويطلق على ال�شخ�س قليل احليلة 
والتدبر . ومبزيد من ال�شتفا�شة 
ال�����ش��ام�����ش��ي: - دم��ي��ت كلني  ت��اب��ع 
الطري..  كلني  غفيت  واإن  ال�شمك 
وغفيت  غ��ط�����ش��ت  ي��ع��ن��ي  ودم���ي���ت 
 .. امل������اء  ���ش��ط��ح  ع���ل���ى  اأي ط��ف��ي��ت 
دائ���م���ا يف و�شع  ال��ع��وم��ة  ف�����ش��م��ك��ة 
اأكلها  امل���اء  يف  غط�شت  ف���اإن  ح���رج 
فوق  ط��ف��ت  واإن  ال��ك��ب��ري  ال�����ش��م��ك 
لأنها  الطيور  اأكلتها  البحر  �شطح 
تعترب غذاء لذيد لطيور البحر .. 
منوها اإىل ان املثل يقال للإن�شان 
امل���غ���ل���وب ع��ل��ى اأم������ره وال����واق����ع يف 
اأو  خ��ل���س  منها  ل��ه  لي�س  ورط���ة 
مل���ن ���ش��دت ال���ط���رق يف وج��ه��ه فل 
والنجاة  ل��ل�����ش��لم��ة  ���ش��ب��ي��ل  ي����رى 
. - ع��وم��ه م��اأك��ول��ة وم��ذم��وم��ة .. 
يطلق  امل��ث��ل  ه���ذا  ان  اإىل  م�����ش��ريا 

ع��ل��ى م���ن ي��ق��وم ب��ت��ق��دمي خدمات 
وم�����ش��اع��دات ل��لآخ��ري��ن وم���ع هذا 
واللوم  النتقاد  اإل  منهم  يجد  ل 
. - عق اخليط وعلى اهلل ال�شيد .. 
عق يعني ارمي واخليط هو �شنارة 
ال�شمك .. واملعنى اأن على الإن�شان 
 -  . ال��ت��وف��ي��ق  اهلل  وم���ن  ي�شعى  اأن 
ل��وث البحر واي��د .. ول��وث البحر 
ب�شائع  م��ن  البحر  يقذفه  م��ا  اأي 
فا�شدة من ال�شفن الغارقة .. وايد 
يعني كثري و معنى املثل اإن خريات 
متوفر  وال��������رزق  ك���ث���رية  ال���دن���ي���ا 
واجتهد..فعلى  و���ش��ع��ى  ع��م��ل  مل��ن 
اأن  األ يياأ�س مهما بدا له  الإن�شان 
الرزق اأ�شبح �شحيحا . - خريك يف 
البحر ما ي�شيع اأو �شو خري وعقه 
اأمر  فعل  ه��ي  �شو  اأو  �شوي  ب��ح��ر.. 
اأعمل  مبعنى  ال�شعبية  اللهجة  يف 
ينتظر  ل  اأن  فاعله  وع��ل��ى  اخل��ري 
اأو العرفان لأن الذي  كلمة ال�شكر 
هو  الطيبة  الأع��م��ال  على  ي��ج��زي 
الغرقان   -  . وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
املحتاج  اأن  يعني  بال�شبو..  يتعلق 
من  ي�شتطيع  طريقة  بكل  يتعلق 
خللها حتقيق غايته وهدفه ولو 
نوع  فال�شبو  �شعيفا  �شببا  ك��ان��ت 
اأن��واع الطحالب وهو ل ينقذ  من 
غريقا ولكن كناية عن التعلق بكل 
بكل  النجاة  عن  والبحث  الأ�شباب 
ال��ط��رق امل��ت��اح��ة .- امل�����ش��اف��ر ل��ه يف 
يدل  بحري  مثل  ط��ري��ق..  البحر 
الأمور  ي�شهل  تعاىل  اهلل  اأن  على 
ان ل  فعليك  ي�����ش��اء  مل��ن  وي��ذل��ل��ه��ا 
تياأ�س وجد يف الطلب كامل�شافر يف 
البحر رغم اأهواله يجعل اهلل فيه 
البحر   -  . للم�شافر  �شاملا  طريقا 
فيه لغ�س.. حتذير من التفريط 
يف ال���ك���لم ال���زائ���د ع���ن احل���د لن 
غري  اأو  غريبا  رج��ل  احل�شور  يف 
ان  للقول:  وانتهى   . فيه  مرغوب 
قائمة الأمثال البحرية طويلة ول 
اأنها  اإل  ب�شهولة  ح�شرها  ميكن 
امل�شهد الثقايف  ما زالت را�شخة يف 

الإماراتي .

من  مهمة  اأداة  اأن��ه��ا  اإىل  بالإ�شافة 
اأدوات تنمية املجتمع.

وتعمل وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س 
جهودها  �شمن  الحت���ادي  الوطني 
ال�شيا�شية  امل�شاركة  ثقافة  تعزيز  يف 
عدة  واأن�شطة  م��ب��ادرات  تنفيذ  على 
املجتمع  ف��ئ��ات  ت�����ش��ت��ه��دف  م��وج��ه��ة 
ن�شرات  اإ����ش���دار  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ك��اف��ة, 
توعوية وعدد من املطبوعات وجملة 
بعنوان امل�شاركة ال�شيا�شية , كما اأنها 
تنظيم  ع��ل��ى  دوري  ب�شكل  حت��ر���س 
التوعوية  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  �شل�شلة 
املجتمع  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع  امل���وج���ه���ة 
لتعزيز  وامل���راأة  وال�شباب  كالنا�شئة 
حول  واإدراك���ه���م  ال�شيا�شي  وع��ي��ه��م 
يف  وامل�شاهمة  الوطني,  املجل�س  دور 
خلل  من  للدولة  انتمائهم  تعزيز 
ال�شيا�شية  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  اإب����راز 
املجل�س  اأداء  بتطوير  يخت�س  فيما 
الوطني وم�شتقبله خلدمة ال�شالح 

العام. 
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ح�كم ال�ش�رقة يفتتح غدا جل�ش�ت املنتدى الدويل لالت�ش�ل احلكومي 2014
ا�شتقبل كبار ال�شخ�شيات واملتحدثني الذين ح�شروا خ�شي�شا 
ابرز ال�شيوف فخامة الرئي�س  املنتدى وكان من  للم�شاركة يف 
وال�شيد  ال�شوفيتي  الإحت��اد  روؤ�شاء  اآخ��ر  غوربات�شوف  ميكائيل 
فيليبي كالديرون رئي�س املك�شيك ال�شابق واألي�شرت كامبل مدير 
بلري  توين  ال�شابق  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  ات�شالت  مكتب 
بالإ�شافة  ال�شابق  ال���دويل  البنك  رئي�س  ولفن�شون  وجيم�س 
رائدة  واإعلمية  و�شيا�شية  اإداري��ة  �شخ�شية   40 اأك��رث من  اإىل 
المريكية  املتحدة  الوليات  من  العام  هذا  املنتدى  يف  ت�شارك 
ودول  واملك�شيك  وف��رن�����ش��ا  وك��وري��ا  والنم�شا  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة 
املتوقع  التعاون والأردن ولبنان واملغرب وتون�س. ومن  جمل�س 
القطاعات  م�شارك ميثلون خمتلف   1800 اأك��رث من  ح�شور 

•• ال�صارقة-وام:

يفتتح ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
جل�شات  اليوم  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
هذا  يقام  ال��ذي   2014 احلكومي  للت�شال  ال��دويل  املنتدى 
اأدوار خمتلفة .. روؤية واح��دة  ت�شتمر يومني  العام حتت �شعار 
يف مركز اك�شبو ال�شارقة وتت�شمن 3 جل�شات حوارية وجل�شتي 
ع�شف  وجل�شة  تفاعلية  جل�شة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ح��ال��ة  درا���ش��ة 
ذهني وذلك مب�شاركة 25 متحدثا ومدير جل�شة من خمتلف 
�شلطان  ال�شيخ  وك��ان  والأجنبية.  والعربية  اخلليجية  ال���دول 
قد  للمنتدى  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  القا�شمي  اأحمد  بن 

الإداري��ة وال�شيا�شية والإعلمية من داخل الإم��ارات وخارجها 
هذا العام ملناق�شة التاأثريات اليجابية للتوا�شل احلكومي على 
الإعلم  و�شائل  عرب  وجمهورها  احلكومة  بني  العلقة  �شكل 
ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع  اأهمية  على  املنتدى  ويركز  املختلفة. 
للت�شال والتوا�شل بني احلكومات وجميع القطاعات والفئات 
املجتمعية كي تت�شح معامل الت�شال بني اجلانبني و�شتتمحور 
موا�شيع املنتدى لهذا العام حول الدور الذي ميكن اأن ي�شاهم 
ب��ه الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي يف حت�شني ���ش��ورة ال���دول وال��ت��اأث��ري يف 
م�شتقبلها القت�شادي والجتماعي وال�شيا�شي وحول اخلطوات 
التي يجب اتخاذها نحو حكومات اأكرث توا�شل وا�شتجابة مع 

اجلمهور. 

دبي ت�شت�شيف حفل تكرمي الن�ش�ء الن�جح�ت يف ال�شرق الأو�شط 2014 
•• دبي-وام: 

ا�شت�شافت دبي احلفل ال�شنوي الرابع لتكرمي الن�شاء الناجحات يف ال�شرق الأو�شط 2014 . ومت 
خلل احلفل الذي اأقيم برعاية �شركة جادويا القاب�شة وتنظيم �شركة �شوكليت انرتتينمنت يف 
فندق �شوفيتيل النخلة دبي موؤخرا تكرمي عدد من الن�شاء العربيات منهن ليلى �شهيل املديرة 
الن�شاء  من  وغريهن  ميلي�شا  والفنانة  التجاري  والرتويج  للفعاليات  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذية 
العربيات املتميزات على امل�شتوى ال�شخ�شي واملهني. وياأتي احلفل الذي تخلله تقدمي العديد 
من الفقرات الفنية بعد جناح هذا احلدث ال�شنوي والذي حقق �شل�شلة متتابعة من التميز يف 
الهند منذ انطلقه عام 2000 ما �شاهم يف خلق الوعي حول العديد من ق�شايا املراأة ب�شكل 
عام . ويف هذه املنا�شبة اأعرب م�شوؤول يف �شركة  جادويا  القاب�شة عن �شعادته يف اأن يكون احلفل 
الرابع خا�س بتكرمي الن�شاء الناجحات يف ال�شرق الأو�شط لعام 2014 يف دبي 3زز موؤكدا ان 

كل امراأة �شعت جاهدة لرفع م�شتوى معايري التميز ت�شتحق هذا التكرمي . 

ا�ستقطب اآالف الزوار من خالل اال�ستعرا�سات املده�سة

 ال�شريك الالتيني يف منتزه خليفة ب�أبوظبي يوا�شل فع�لي�ته بنج�ح لالأ�شبوع الث�ين على التوايل 
خ�شوم�ت خ��شة ملوظفي احلكومة وع�ئالتهم واملجموع�ت واملدار�ش واجل�مع�ت   

مركز املدينة ال�شحي بعجم�ن ي�شت�شيف الق�فلة الوردية لفح�ش �شرط�ن الثدي

اآالف �سخ�ض ي�ساركون يف ختام الربنامج  3

ا�شت�ذ الفتوى ي�شيد ب�هتم�م الدولة ب�لفع�لي�ت الدينية وي�شدد على ط�عة ويل الأمر 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يوا�شل ال�شريك اللتيني يف منتزه 
بنجاح  فعالياته  باأبوظبي  خليفة 
التوايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين  ل��لأ���ش��ب��وع 
حيث ا�شتقطبت العرو�س املده�شة 
ق�شاء  لهم  واأت��اح��ت  ال����زوار  اآلف 
املرح والت�شويق  اأوق��ات ممتعة من 
تقدمي  يف  ال�����ش��ريك  ي�شتمر  حيث 
مدى  ع��ل��ى  املمتعة  ا���ش��ت��ع��را���ش��ات��ه 
فعالية  ���ش��م��ن  وذل����ك  ي���وم���اً,   40
القارات ال�شت التي تنظمها بلدية 
مدينة اأبوظبي والتي ي�شارك فيها 
عدد من الدول من خلل اأجنحة 
معرو�شاتهم  ل��ت��ق��دمي  خ�ش�شت 
والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  ون��ت��اج��ات��ه��م 

وال�شناعات التقليدية. 
ال�شريك  ف��ع��ال��ي��ة  ت��ن��ظ��م  وي����اأت����ي 
اإط�������ار حر�س  ���ش��م��ن  ال���لت���ي���ن���ي 
ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى اإط������لق امل����ب����ادرات 
ت�شفي  ال��ت��ي  ال�شيقة  الرتفيهية 
والت�شلية  ال��رتف��ي��ه  م���ن  م��زي��ج��اً 

الرقم  ع��ل��ى  الت�������ش���ال  ال�������ش���ريك 
والتن�شيق   0569382555
واحل���ج���ز امل�����ش��ب��ق م�����ش��ت��ف��ي��دة من 
اأتاحتها  التي  اخل�شومات  عرو�س 

البلدية للطلب .
حري�شة  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���ش��اف��ت   
ع��ل��ى ب����ذل ك���ل م���ا م���ن ����ش���اأن���ه اأن 
والزائرين   اأبوظبي  ل�شكان  يقدم 
والفعاليات  الرتفيهية  اخل��ي��ارات 
املميزة العاملية عرب اإطلق املبادرات 
من  تاأتي  والرتفيهية  املجتمعية, 
�شمنها فعالية القارات ال�شت التي 
احل�شاري  للتوا�شل  ج�شراً  ت�شكل 
ترفيهياً  وم��ق�����ش��داً  ال������دول  ب���ني 
اإذ ت�شم ع��دداً كبرياً من  للجميع, 
العامل  دول  خمتلف  من  الأجنحة 
لكافة  ل��ل��ت�����ش��وق  ف��ر���ش��ه  وت��ع��ت��رب 
افراد العائلة ناهيك عن الأن�شطة 
ال�شرور  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
وت�شمل  ال���زائ���ري���ن.  ن��ف��و���س  اإىل 
ف��ع��ال��ي��ة ال�����ش��ريك ال��لت��ي��ن��ي باقة 
والرق�شات  املمتعة  العرو�س  م��ن 

وف����رق����ة امل���اري���ات�������ش���ي, وال���ن���م���ور 
عرو�س  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ش��ي��ب��ريي��ة 

اأخرى.
ال�شريك  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
ف���ن���ان���اً   40 ي�������ش���م  ال����لت����ي����ن����ي 
م��ع��روف��ني ع��امل��ي��اً ي��ت��م��ي��زون بخفة 
العرو�س,  اأداء  يف  واملهارة  احلركة 
ا�شتثنائية,  م���ه���ارات  ومي��ت��ل��ك��ون 
مقعداً,   1500 املكان  �شعة  وتبلغ 
وي�شتمل ال�شريك بع�س الرق�شات 
الرق�شات  مثل  امل��ع��روف��ة  العاملية 
جانب  اإىل  ال���ه���واء,  ع��ل��ى  امل��ع��ل��ق��ة 
تنا�شب  اأخ������رى  م��ب��ه��رة  ع���رو����س 
ال����دخ����ول  م���ث���ل  الأذواق  ج���م���ي���ع 
�شغرية,  و����ش���ن���ادي���ق  اأن���اب���ي���ب  يف 
اجلمباز  وع�����رو������س  والأل������ع������اب, 
تدخل  اأخ����رى,  وف��ق��رات  ال�شعبة, 

ال�شرور والفرح اإىل قلوب الزوار.
ملتابعة  ال���دخ���ول  ت��ذاك��ر  وت��ت��واف��ر 
لدى  اللتيني  ال�����ش��ريك  ع��رو���س 
ملنتزه   3 رق�����م  ال�����دخ�����ول  ب����واب����ة 
القائمون  يحر�س  حيث  خليفة, 

تقدمي  ي���ت���م  ح���ي���ث  ل���ل���ج���م���ه���ور؛ 
الأول  ي��وم��ي��اً:  لل�شريك  عر�شني 
والثاين  م�شاًء   6 ال�شاعة  مت��ام  يف 
بهدف  م�����ش��اًء,   9 ال�شاعة  يف مت��ام 
والت�شلية  ال��رتف��ي��ه  م��ن  م�����ش��اح��ة 
�شريحة  وخ�شو�شا  اجلمهور  اأمام 

الطفولة .
اأنها  اأبوظبي  بلدية مدينة  واأكدت 
اأطلقت جمموعة من اخل�شومات 
ال�����ش��ريك خم�ش�شة  اأ���ش��ع��ار  ع��ل��ى 
ملوظفي احلكومة وطلب املدار�س 
التي  واجل��ام��ع��ات ول��ل��م��ج��م��وع��ات 
يزيد عددها عن خم�شني �شخ�شا .
واأ�شافت البلدية اأنها ومن منطلق 
ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ط��اب اأع����داد 
اإ�شافية من رواد ال�شريك ولإتاحة 
الفر�شة اأمام جميع فئات املجتمع 
قررت  ال�شريك  فعاليات  حل�شور 
�شباحية  ع���رو����س  ف����رتة  ت��ن��ظ��ي��م 
للمدار�س  خم�����ش�����ش��ة  ل��ل�����ش��ريك 
للمدار�س  مي��ك��ن  اأن�����ه  م�����ش��رية   ,
ع����رو�����س  ال�����راغ�����ب�����ة يف ح���������ش����ور 

ال�شحرية.   واحل��رك��ات  البهلوانية 
وي�����ش��م ال�����ش��ريك ال��لت��ي��ن��ي نخبة 
الذين  وامل��ح��رتف��ني  الفنانني  م��ن 
ي���ق���دم���ون ع���رو����ش���اً م���ت���م���ي���زة, اإذ 
البهلوانيون  ال���لع���ب���ون  ي���ق���دم 
العديد  ال��ك��وم��ي��دي��ون  وامل��م��ث��ل��ون 
من الن�شاطات املمتعة التي حتظى 
الفئات  ج��م��ي��ع  واإع����ج����اب  ب��ر���ش��ى 
والكبار  ال�����ش��غ��ار  م���ن  ال��ع��م��ري��ة 
اأوق����ات  ق�����ش��اء  للجميع  وت�����ش��م��ن 
باأزياء  العار�شون  ويظهر  رائ��ع��ة, 

ملونة وا�شتعرا�شات مبتكرة.
جتربة  اللتيني  ال�شريك  ويتيح 
ف���ري���دة ل���ل���زوار ت�����ش��ف��ي ع���امل���اً من 
ال���رتف���ي���ه وال�������ش���ع���ادة, وذل�����ك من 
التي  امل����ث����رية  ال����ع����رو�����س  خ�����لل 
بينها  م�����ن  وال�����ت�����ي  ي��ت�����ش��م��ن��ه��ا 
ال�شلك,  ع��ل��ى  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات 
الرجل  وعرو�س  املعلقة,  واحلبال 
ال�شاحكون  واملهرجون  املطاطي, 
وعرو�س  البهلوانية  والعرو�س   ,
الهوائية,  وال���دراج���ات  ال��رتاب��ي��ز, 

•• عجمان ـ الفجر 

قام مركز املدينة ال�شحي مبنطقة 
عجمان الطبية بفح�س نحو 156 
م��ن امل��راج��ع��ني)ن�����ش��اء ورج����ال( يف 
مركز املدينة ال�شحي , يف �شرطان 
ال��ث��دي فيما مت حت��وي��ل  ع��دد من 
م����رك����ز الم����وم����ة  احل����������الت  اىل 
فح�س  لعمل  بال�شارقة  والطفولة 
ا�شت�شافة  , وذل��ك خلل  اإ�شعاعي  
ح��م��ل��ة ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة مل���دة يوم 
ب���ال���ت���ع���اون مع   , امل���رك���ز  ك���ام���ل يف 

املجل�س الأعلى للأ�شرة بال�شارقة.

الثامنة م�شاء حيث �شهدت احلملة 
والرجال  الن�شاء  من  كبريا  اقبال 

للقدوم املركز والفح�س.
وقالت اأن هذا التجاوب الكبري من 
فاعلية  يعك�س  املجتمع  اأف��راد  قبل 
برامج التوعية التي تقوم بها وزارة 
املبكر  ال��ك�����ش��ف  ال�����ش��ح��ة يف جم���ال 
ومنها  ال�����ش��رط��ان��ات  اأن����واع  ملختف 

�شرطان الثدي.
املدينة  م���رك���ز  م����دي����رة  وم�������ش���ت 
الك�شف  اأن  وحيث  قائلة:  ال�شحي 
اأ���ش��ب��ح ���ش��رورة ملحة فقد  امل��ب��ك��ر 
قام ق�شم اجلودة باملركز بالتن�شيق 

جتاوبا حتى من الرجال , م�شيفة 
ك��م��ا ي��ت��م حت��وي��ل ب��ع�����س احل����الت 
بال�شارقة  القا�شمي  م�شت�شفى  اإىل 
واأو�شع  اأ���ش��م��ل  فحو�شات  لإج����راء 

من خلل جهاز املاموجرام.
اإىل جانب  را����ش���د  ع��ائ�����ش��ة  وق���ال���ت 
فح�س �شرطان الثدي قمنا بتنفيذ 
ه�شا�شة  لفح�س  م��ت��وازي��ة  حملة 
مع  بالتن�شيق  قمنا  حيث  ال��ع��ظ��ام 
هيئة دبي ال�شحية لتنفيذ فح�س 
ه�شا�شة العظام , بحيث مت فح�س 
ه�شا�شة العظام ل� 60 �شيدة و 22 

رجًل.

مركز  م��دي��رة  عبيد  كليثم  وق��ال��ت 
ا�شت�شافة  اأن  ال�����ش��ح��ي  امل���دي���ن���ة 
�شمن  ج������اء  ال������وردي������ة  ال���ق���اف���ل���ة 
الربامج النوعية التي يقوم املركز 
على تنفيذها للمر�شى واملراجعني 
بامارة عجمان , حيث مت التن�شيق 
للقيام  ال��وردي��ة  القافلة  حملة  مع 
�شرطان  ل��ف��ح�����س  ح��م��ل��ة  ب��ع��م��ل 
ال��ث��دي ل���دى ال��ن�����ش��اء وال���رج���ال يف 
, وكذلك  ال�����ش��ح��ي  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز 
واقيمت   , ال�شحي  امل��ن��ام��ة  م��رك��ز 
من  كامل  ي��وم  م��دى  على  احلملة 
ال�����ش��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة ���ش��ب��اح��ا وحتى 

املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  والتوا�شل 
ام������ارة  امل���ح���ل���ي���ة والحت�������ادي�������ة يف 
عجمان للتفاعل مع احلملة , حيث 
ك���ان ه��ن��اك ت��ن�����ش��ي��ق وت��وا���ش��ل مع 
, واملدار�س والربيد  بلدية عجمان 
من  وغريها  املوؤمنني  اأم  وجمعية 
التفاعل  ك����ان  ول���ذل���ك   , اجل���ه���ات 
عائ�شة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن  ك��ب��ريا. 
را�شد م�شئولة ف�شم اجلودة مبركز 
املدينة ال�شحي اأن الربنامج ا�شتمل 
على الفح�س للن�شاء والرجال على 
حد �شواء لأن هذا املر�س اأ�شبح ل 
يتوقف على الن�شاء , ولذلك وجدنا 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

الرحيلي,  �شليمان  د.  ال�شيخ  ق��دم 
و�شوابطها  الفتوى  كر�شي  اأ�شتاذ 
املدينة  يف  الإ�شلمية  اجلامعة  يف 
علميا  دي��ن��ي��ا  ب���رن���اجم���ا  امل����ن����ورة, 
ال���دورة  فعاليات  �شمن  متكامل 
ال��راب��ع��ة ع�����ش��رة م��ن ج��ائ��زة راأ����س 
التي  ال����ك����رمي,  ل���ل���ق���راآن  اخل��ي��م��ة 
ال�شمو  رع��اي��ة �شاحب  ت��ق��ام حت��ت 
القا�شمي,  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
اخليمة.   و�شهد الربنامج ح�شور 
ح�����ش��د ج��م��اه��ريي ك���ب���ري, ق����در ب 
اجلن�شني,  م��ن  ���ش��خ�����س,  اآلف   3
ت�������واف�������دوا م������ن داخ���������ل ال�����دول�����ة 
الربنامج  وا���ش��ت��م��ل  وخ���ارج���ه���ا. 
ا�شتقطب  ال���ذي  ال��دي��ن��ي,  العلمي 
اجل���م���ه���ور م����ن خم��ت��ل��ف اإم�������ارات 
اخلليجية  ال�����دول  وم����ن  ال���دول���ة 
املجاورة, على دورة علمية ا�شتمرت 
يومني, اخلمي�س واجلمعة, ع�شرا, 

التي تبذلها اللجنة العليا املنظمة 
للجائزة. واألقى �شيف جائزة راأ�س 
حما�شرة  الكرمي  للقراآن  اخليمة 
عنوان  حملت  امل��ا���ش��ي,  اخل��م��ي�����س 
)اأث��ر ال��ق��راآن يف اإ���ش��لح القلوب(, 
اأقيمت بعد �شلة املغرب, يف جامع 
وحا�شر  الإم�����ارة,  يف  زاي���د  ال�شيخ 
الأول )اجلمعة( حتت  اأم�س  اأي�شا 

عنوان )كاأنها موعظة مودع(.
)اأثر  الرحيلي, يف حما�شرة  واأك��د 
اأن اهلل,  القوب(  اإ�شلح  القراآن يف 
الإن�شان  خ��ل��ق  وت���ع���اىل,  ���ش��ب��ح��ان��ه 
فيما  الأر������س,  يف  خليفته  ل��ي��ك��ون 
و�شلم,  النبي, �شلى اهلل عليه  ذكر 
اإن �شلحت  الإن�شان م�شغة,  اأن يف 
ف�شدت  واإن  ك���ل���ه,  اجل�����ش��د  ���ش��ل��ح 
ف�شد اجل�شد كله, م�شت�شهدا بقول 
بقلب  اهلل  اأت����ى  م���ن  )اإل  امل�����وىل: 
تعمى  ل  )ف��اإن��ه��ا  وق��ول��ه:  �شليم(, 
التي  القلوب  تعمى  ولكن  الأب�شار 
اإميان  ولي�شتقيم  ال�����ش��دور(,  يف 
م�شريا  قلبه,  ي�شتقيم  حتى  عبد 

موعظة  )ك���اأن���ه���ا  حم���ا����ش���رة  ويف 
اإن  ال���رح���ي���ل���ي:  د.  ق�����ال  م��������ودع(, 
لعبده,  حمبا  اهلل  جتعل  ال��ت��ق��وى 
الدنيا,  يف  خ���ري  ك���ل  ���ش��ب��ب  وه����ي 
علمات  وم��ن  ع�شري,  كل  وت�شهل 
تثبيت  اإىل  ي�شعون  اأن��ه��م  امل��ت��ق��ني 
املجتمع على احلق, ويدعون لويل 
الأمر وي�شعون اإىل طاعته وحتقيق 
واملجتمع,  احل���اك���م  ب���ني  الأل����ف����ة 
لويل  والطاعة  ال�شمع  اأن  م��وؤك��دا 
دل  اهلل,  مع�شية  غ��ري  يف  الأم�����ر, 
ر�شوله,  و���ش��ن��ة  رب��ن��ا  ك��ت��اب  عليها 

�شلى اهلل عليه و�شلم.
يطيع  امل�شلم  اأن  الرحيلي  واأو�شح 
ويل الأم����ر, ���ش��واء اأح���ب الأم���ر اأو 
ويطيع,  ي�����ش��م��ع  اأن  وع��ل��ي��ه  ك����ره, 
حمذرا من تهييج العامة على ولة 
تكون  الن�شيحة  اأن  مبينا  الأم���ر, 
ال�شحيحة,  ال�شرعية  بالطريقة 
املجتمع  اأم����������ن  حت����ف����ظ  ال�����ت�����ي 
الألفة  ت�����دوم  وب���ه���ا  وا����ش���ت���ق���راره, 

واملحبة.

اأ�شول  يف  وكليات  )اأ���ش��ول  بعنوان 
ال����ك����رمي(, فيما  ال����ق����راآن  ت��ف�����ش��ري 
اجلمعة  خطبة  الرحيلي  د.  األقى 
ب��ع��ن��وان )م��ن �شفات امل��ت��ق��ني(, يف 
اخليمة,  براأ�س  زايد  ال�شيخ  جامع 

بح�شور األف و500 م�شل. 
الفتوى  ك���ر����ش���ي  اأ�����ش����ت����اذ  ووج������ه 
و�شوابطها يف اجلامعة الإ�شلمية 
اإىل قيادة  ال�شكر  املنورة  املدينة  يف 
بتنظيم  اهتمامها  ظل  يف  الدولة, 
الفعاليات الدينية, من حما�شرات 
القراآن  ح��ف��ظ  وج���وائ���ز يف  ن��اف��ع��ة 
وال�شداد  التوفيق  �شائل  الكرمي, 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
رئي�س  نهيان,  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
يلهمه  واأن  اهلل,  حفظه  ال���دول���ة, 

لبا�س التقوى والعافية.
�شكره  ع���ن  ال��رح��ي��ل��ي  د.  واأع������رب 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  وت��ق��دي��ره 
للجائزة  ل��رع��اي��ه  اخل��ي��م��ة,  راأ������س 
لفعالياتها,  ودع���م���ه  ال���ق���راآن���ي���ة, 
واجلهود,  التنظيم  بح�شن  م�شيدا 

اأر�شدنا  �شبحانه,  اخل��ال��ق,  اأن  اإىل 
�شبيلنا  هو  الكرمي  القراآن  اأن  اإىل 
بقوله  وا���ش��ت�����ش��ه��د  ال�����ش��ع��ادة,  اإىل 
تعاىل: )اإن هذا القراآن يهدي للتي 
هي اأقوم(, موؤكدا اأهمية ا�شتح�شار 
القلب اأثناء تلوة القراآن الكرمي, 
القراآن  ع��ل��وم  م��ع��ظ��م  اأن  ح��ني  يف 
التوحيد,  مفهوم  تعزيز  يف  ت�شب 
الذي اإن تر�شخ يف القلوب امتلأت 
قلوبنا حبا ومعرفة هلل, عز وجل, 

واليقني باأن لمعبود اإل اهلل.
ت��رك هواه  م��ن  اأن  املحا�شر  واأك���د 
الدنيا  يف  ب��ال�����ش��ع��ادة  ع��و���ش��ه  هلل 
والآخرة, مبا يفوق ملذات الدنيا, 
وم���ن اب��ت��ع��د ع��ن ال���ق���راآن الكرمي 
اإ�شلح  اإىل  داعيا  بال�شرور,  يبتلى 
عز  اهلل,  بكتاب  والتم�شك  اأنف�شنا 
الكرمي, �شلى  وجل, و�شنة ر�شوله 
اأبنائنا  وتعليم  و���ش��ل��م,  عليه  اهلل 
واأ�شرنا الرتباط بالقراآن الكرمي, 
على  اج��ت��م��ع��ت  اإذا  الأ����ش���رة  اأن  اإذ 

اخلري �شلح املجتمع. 

تكون  اأن  على  الفعالية  ه��ذه  على 
ر�شوم الدخول يف متناول اجلميع.

وي�����ع�����د م����ن����ت����زه خ���ل���ي���ف���ة وج���ه���ة 
اإقبال  ت�شهد  وترفيهية  �شياحية 
م��ت��زاي��دا م���ن ال��ع��ائ��لت وال�����رواد 
من  العديد  على  لح��ت��وائ��ه  ن��ظ��را 
والرتويحية  الرتفيهية  اخلدمات 
جانب  ف�������اإىل  ال�����ب�����ارزة  وامل�����ع�����امل 
الألعاب واأماكن الت�شلية والرتفيه 
هناك املعامل الرتاثية مثل املتحف 
ال�شماك,  ح���و����س  ي�����ش��م  ال������ذي 
وجم���ل�������س ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط بن 
ومكتبة  ن����ه����ي����ان,  اآل  ����ش���ل���ط���ان 

الأط���ف���ال, وه��ن��اك ال��ق��ط��ار الذي 
فريدة  فر�شة  املنتزه  ل��رواد  يوفر 
اأرجائه والتعرف على  للتجوال يف 
معامله, وهناك الأماكن املخ�ش�شة 
ملمار�شة ريا�شة امل�شي, وامل�شطحات 
توفر  ال��ت��ي  الف�شيحة  اخل�����ش��راء 
اأم����اك����ن ل��ل��ج��ل�����ش��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف 

خمتلف اأرجاء املنتزه.
ي�شم  ال��ذي  خليفة  منتزه  وميتاز 
الرتفيهي  امل���������ش����روع  ف���ع���ال���ي���ات 
مبوقعه   , ال���������ش����ت(  )ال�������ق�������ارات 
مدينة  مدخل  عند  ال�شرتاتيجي 
اإليه  ال��و���ش��ول  ي�شهل  اإذ  اأب��وظ��ب��ي 

�شواء  اأبوظبي  مداخل  جميع  من 
من ج�شر ال�شيخ زايد اأو من ج�شر 
وميتاز   , م�شفح  ج�شر  اأو  املقطع 
اأبوظبي  م��ط��ار  م��ن  بقربه  ك��ذل��ك 
مدينة  و�شط  من  وقربه  ال���دويل, 
اأبوظبي  م���رك���ز  وم�����ن  اأب���وظ���ب���ي 
من  ب�شل�شلة  واحاطته  للمعار�س, 
جانب  اإىل  الفنادق,  واأف��خ��م  اأرق��ى 
ت�شم  التي  يا�س  قربه من جزيرة 
اأخرى  وترفيهية  �شياحية  معامل 
التنقل  ال���زائ���ر  ع��ل��ى  ي�����ش��ه��ل  مم���ا 
ال�شياحية  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��امل  ب���ني 

الفريدة.

تعر�ض لقطع يف اليد والفخذ 

م�ش�جرة ب�»ال�شالح الأبي�ش« مبنطقة 
الرقة ب�ل�ش�رقة تنتهي ب�إ�ش�بة مواطن 

 •• حم�صن را�صد - ال�صارقة  

اأ�شفرت م�شاجرة بني جمموعة من 
ال�شباب يف منطقة الرقة بال�شارقة 
 , الأول  اأم�����س  ليل  منت�شف  بعد   ,
الأبي�س  ال�شلح  فيها  واأ�شتخدم 
�شاب  اإ�شابة  عن   , و�شاطور  �شيف 
 ,  ) ع���ام���اً   25  . م   . ح   ( م���واط���ن 
ال��ي�����ش��رى وقطع  ال���ي���د  ب��ق��ط��ع يف 
نقله على  الأي�����ش��ر, ومت  ف��خ��ذه  يف 
الفور للعلج ل� م�شت�شفى األقا�شمي 

لإ�شعافه وتلقي العلج .
القيادة  يف  العمليات  غرفة  وكانت 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة , قد 
ب��ال��واق��ع��ة يف قرابة  ب��لغ��اً  ت��ل��ق��ت 
والن�شف  ع�����ش��ر  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ش��اع��ة 
– اجلمعة  الأول  اأم�س  م�شاء  من 
م�����ش��اج��رة بني  ب��وج��ود  يفيد   ,  –
منطقة  يف  ال�شباب  م��ن  جمموعة 
الأ�شلحة  فيها  وا�شتخدم   , ال��رق��ة 
اإ�شابة اأحد  البي�شاء مما نتج عنه 
, وعلى  بليغة   باإ�شابات  امل�شاركني 
ال�شرطة  دوري����ات  ت��وج��ه��ت  ال��ف��ور 
و����ش���ي���ارات الإ����ش���ع���اف ال��ت��ي قامت 

بنقله للم�شت�شفى لإ�شعافه.
ومن جهتها اأفادت اإدارة امل�شت�شفى 
الفور  اإدخاله على  امل�شاب مت  اأن   ,
لق�شم اجلراحة واأن حالته ما بني 
املتو�شطة والبليغة , وبداأ على الفور 
باإجراء  بامل�شت�شفى  ط��ب��ي  ف��ري��ق 
ال��ع��دي��د م���ن الأ���ش��ع��ة امل��ق��ط��ع��ي��ة , 
ملعرفة طبيعة الإ�شابة وهل توجد 
حالياً  ويتلقى   , قطعية  اإ���ش��اب��ات 

العلج اللزم, فيما قامت القيادة 
بو�شع  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
حرا�شة على امل�شاب , وبا�شر مركز 
�شرطة احلرية التحقيق يف الواقعة 
التي  وال��دواف��ع  الأ���ش��ب��اب  , ملعرفة 
امل�شاركني  وع���دد  للم�شاجرة  اأدت 
بعمل  ال�شرطة  وجهت  كما   , فيها 
فحو�شات طبية , للتاأكد ما اإذا كان 
تعاطي  تاأثري  حتت  كانوا  ال�شباب 

احلبوب املخدرة من عدمه.
وك�شفت تلك الواقعة اأنها مل تكن 
الأوىل خلل فرتة قريبة م�شت , 
ال�شارقة عن  حيث ك�شفت  �شرطة 
ا�شتخدم  مثيلة  م�شاجرة  تفا�شيل 
منطقة   يف  الأبي�س  ال�شلح  فيها 
اإ�شابة  ع��ن  واأ���ش��ف��رت   , النخيلت 
بينهم  ال�������ش���ب���اب  م����ن  جم���م���وع���ة 
اأرب��ع��ة م��واط��ن��ني واإي�����راين و�شاب 

يحمل جواز جزر القمر, هاجمهم 
جمهولون بال�شلح الأبي�س , حيث 
متكنت اأجهزة التحريات واملباحث 
�شتة  ع��ل��ى  القب�س  م��ن  اجل��ن��ائ��ي��ة 
مواطنني  ثلثة  بينهم  اأ�شخا�س, 
وفل�شطيني  وع��راق��ي  و���ش��ودان��ي��ني 

متهمون يف تلك اجلرمية.
اأ���ش��ب��اب الع���ت���داء تعود  اأن  وت��ب��ني 
املتهمني  ب���ني  ���ش��اب��ق��ة  خل���لف���ات 
وبني اأحد املجني عليهم منذ عدة 
املتهمني  وك���ان���وا   , م�����ش��ت  اأ���ش��ه��ر 
ق���د ب��ي��ت��وا ال��ن��ي��ة ل��ل��م��ج��ن��ي عليه 
ل���لن���ت���ق���ام م���ن���ه , وت����ر�����ش����دوا له 
املجني  بني  بوجوده  علموا  بعدما 
عليهم , فقاموا مبهاجمتهم اأثناء 
ت��واج��ده��م داخ����ل ب��ي��ت خ�����ش��ب��ي يف 
باملنطقة  الواقعة  ال�شاحات  اأحدى 

والعتداء عليهم .

جانب من احل�سد اجلماهريي. الرحيلي وحممد �سبيعان خالل الربنامج

 ا�ستخدام االأ�سلحة البي�ساء يف امل�ساجرات ظاهرة دخيلة على جمتمعنا
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اأخبار الإمارات

•• ال�صارقة –الفجر: 

املح�شن  ع��ب��د  الأم������ري  م���رك���ز  ن��ظ��م 
ب����ن ج���ل���وي ل��ل��ب��ح��وث وال����درا�����ش����ات 
عمل  ور���ش��ة  ال�شارقة  يف  الإ���ش��لم��ي��ة 
ال�شخ�شية  ت��ك��وي��ن  )اأ���ش�����س  ب��ع��ن��وان 
فيها  ح���ا����ش���ر  وال����ت����ي  الإي����ج����اب����ي����ة( 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل حم��م��د اخلطيب 
وح�����ش��ره��ا اأك���رث م��ن م��ائ��ة متدرب. 

التي  الأ�ش�س  اأب���رز  املحا�شر  وت��ن��اول 
الإيجابية,  ال�شخ�شية  عليها  ترتكز 
الأ�ش�س  ه���ذه  ل��ب��ن��اء  ال�شبيل  وك��ي��ف 
لنا  ينتج  ال��ذي  النحو  ومتتينها على 
�شخ�شية اإيجابية فاعلة وبناءة قادرة 
واأكد  بناء جمتمعها  الإ�شهام يف  على 
املحا�شر على اأهمية تلك ال�شخ�شية 
يف ت��ن��م��ي��ة ال���ت���وا����ش���ل ال���ن���اج���ح عرب 
ياأتي  وال����ذي  م��ع��ه  ال�شليم  ال��ت��ف��اع��ل 

من خلل طرق وحم��اور متكن هذه 
ال�شخ�شية من و�شع مل�شتها وب�شمتها 
يف املحيط الذي تعي�س فيه فتتحول 
احليوية  اإىل  وال�شلبية  ال�شكون  من 
تلك  دور  اإىل  لف���ت���ا   . والإي���ج���اب���ي���ة 
الطريق  نحو  الجت��اه  يف  ال�شخ�شية 
م�شاهماً  الإن�����ش��ان  م��ن  يجعل  ال���ذي 
متجددة  ح���ي���اة  ���ش��ن��اع��ة  يف  ف���اع���ًل 
وم���ت���ف���ائ���ل���ة ب���ع���ي���دة ع����ن الن����غ����لق 
يف  وال�شيق  التفكري  يف  وامل��ح��دودي��ة 
اإ�شكالت  يتولد عن  قد  ال��ذي  الأف��ق 
�شبيل  ت��ع��رت���س  ح�����ادة  وم��ن��ع��ط��ف��ات 
الإن�����ش��ان يف ح��ي��ات��ه. واأ���ش��ار الدكتور 
رئي�س  اللهيبي  زك���ي  حم��م��د  ���ش��ال��ح 
املركز  يف  وال��درا���ش��ات  البحوث  ق�شم 
من  وج��م��ل��ة  ال���ور����ش���ة  ه����ذه  اأن  اإىل 
املركز تنظيمها  التي ينوي  الأن�شطة 
ال�شارقة  اإع���لن  م��ع  ان�شجاماً  ت��اأت��ي 
حيث  الإ���ش��لم��ي��ة  للثقافة  عا�شمة 
�شتكون هناك جمموعة من الأن�شطة 
املركز  الثقافية اجلماهريية يف مقر 

باإمارة ال�شارقة.

•• الفجرية-وام:

عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
وا�شرتاتيجية  نهج  ه��و  املتميزين  وت��ق��دي��ر  ت��ك��رمي  اأن  ال��ف��ج��رية 
حتى  وثقافيا  وفكريا  علميا  الن�شان  وبناء  ال�شتثمار  يف  دولتنا 
يكونوا منربا ونربا�شا للعطاء والعمل ومواكبة احلا�شر والتطلع 
للم�شت�شار  �شموه  ا�شتقبال  خ��لل  ذل��ك  ج��اء  امل�شتقبل.  اآف��اق  اإىل 
را�شد عبيد �شيف احلفيتي رئي�س جمل�س رعاية التعليم وال�شوؤون 
الكادميية بح�شور كل من امللزم عبداهلل عبيد ال�شام�شي احلائز 
يف  الول  وكذلك  وامل�شلك  القيادة  يف  والول  ال�شرف  �شيف  على 
املجموع والول يف التدريب املهني خريج كلية ال�شرطة الحتادية 
وموزة �شعيد نا�شر اليماحي احلائزة على المتياز مبرتبة ال�شرف 
على  احلا�شل  احلفيتي  را�شد  حممد  والعقيد  الت�شويق  ادارة  يف 
المتياز على ر�شالة املاج�شتري  م�شار اجلرمية و العدالة اجلنائية  
و فاخرة عبداهلل بن داغر احلا�شلة على المتياز على املاج�شتري 

يف ر�شالتها  ا�شتخدامات ال�شبكات الجتماعية لل�شباب الماراتي  
وفرا�س مهدي �شالح احلائز على المتياز يف ر�شالة املاج�شتري يف  

نظم املعلومات الداراية .
خلل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  واأث��ن��ى 
اللقاء على هذه النخبة من الدرا�شني احلا�شلني على ال�شهادات 
 .. هامة  تخ�ش�شات  ع��دة  يف  املاج�شتري  حملة  من  بامتياز  العليا 
معربا �شموه عن تقديره جلهودهم وعنايتهم مبوا�شلة تعليمهم 

للو�شول اإىل اأعلى درجات العلم واملعرفة والثقافة.
من جهتهم تقدم هوؤلء النخبة باهداء �شهاداتهم واجنازاتهم اإىل 
�شمو ويل عهد الفجرية .. معربني عن �شكرهم وتقديرهم ملتابعة 

�شموه لهم وحثهم على التميز والتفوق.
الكادميية  وال�����ش��وؤون  التعليم  رع��اي��ة  ملجل�س  ال�شكر  ق��دم��وا  كما 
درا�شاتهم  ومتابعة  وتقديرهم  تكرميهم  على  الفجرية  بحكومة 
موا�شلة  على  م�شممني  املتميزة  ال�شهادات  على  ح�شولهم  حتى 
بناء  يف  وامل�شاهمة  امل��رات��ب  اأعلى  اإىل  العلمي  والتح�شيل  اجلهد 

ل�شاحب  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  وازده��اره��ا  وتقدمها  ال��دول��ة 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واخيهما �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الفجرية. واأعرب امل�شت�شار را�شد عبيد �شيف احلفيتي عن تقديره 
والذي  وال��ت��ك��رمي  وال��ت��ق��دي��ر  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ل��ه��ذا  ال��ك��ب��ري وتثمينه 
اأن  موؤكدا   .. امليادين  لكافة  واملتميزين  للمبدعني  دافعا  �شيكون 
تقدير  يف  ال��دول��ة  وا�شرتاتيجية  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  نهج  ه��و  ه��ذا 
الن�شان وتكرميه وال�شتثمار فيه يف اجلوانب العلمية والتعليمية 

والقت�شادية والجتماعية.
ح�شر اللقاء �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية 
عبدال�شلم  وامل�����ش��ت�����ش��ار  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  م��ط��ر  خمي�س  وخ��ل��ي��ف��ة 
املدين  عبداحلليم  وال��دك��ت��ور  للمجل�س  ال��ع��ام  الم���ني  اخلليلة 

مدير البحوث والدرا�شات باملجل�س.

•• ال�صارقة-الفجر: 

للتعليم  احل��م��ري��ة  م��در���ش��ة  اآب����اء  جمل�س  اأ���ش��اد 
بالعلم  وق��ي��ادت��ه��ا  ال���دول���ة  ب��اه��ت��م��ام  ال���ث���ان���وي 
التعليم  و����ش���ائ���ل  ت��ط��وي��ر  وو���ش��ع��ه��ا  وامل���ع���رف���ة 
اأولوياتها  ����ش���دارة  يف  وال��ت��ث��ق��ي��ف  وال���ت���دري���ب 
باأن التعليم هو طريق التنمية امل�شتدامة  اإمياناً 

وال�شتثمار يف اأجيال امل�شتقبلة .
ب��ه��ا مدار�س  امل��ج��ل�����س ع��ل��ى م���ا حت��ظ��ى  واأك������د 
بواجباتها  للقيام  واه��ت��م��ام  رع��اي��ة  م��ن  ال��دول��ة 
وم�شوؤولياتها يف خدمة الطلبة وتاأهيلهم بالعلوم 

واملعارف املتاحة واإعدادهم خلدمة الوطن .

ال��ذي عقده جمل�س  ج��اء ذل��ك خ��لل الجتماع 
احلمرية مبجل�س طلبها  اآباء مدر�شة مدر�شة 
يف ح�شور اإدارة املدر�شة ومعلميها وتواجد خالد 
ادار  عبدالرحمن احلمادي مدير املدر�شة الذي 
اللقاء وحر�س امل�شت�شار بطي �شلطان ال�شام�شي 
اأ�شمى  رف���ع  ع��ل��ى  امل��در���ش��ة  اآب����اء  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  ال�شكر والمتنان  اآيات 
القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
ال�شارقه  حاكم  ل��لحت��اد  الع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ح��ف��ظ��ه اهلل ورع������اه ل��ع��ن��اي��ت��ه مب����دار�����س اإم�����ارة 
اأداء  م��ن  ومتكينها  لها  امل��ن��ح  وت��ق��دمي  ال�شارقة 
الطالب م�شيدا بجهود  الرتبوي خلدمة  دورها 

�شموه يف التو�شع بتحويل املدار�س اإىل منوذجية 
والعناية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��وج��ب��ات  ت��وف��ري  ب��ج��ان��ب 
باملنا�شط واإيل تهيئة �شخ�شية الطالب الهمية 

من خلل اإن�شاء جمال�س الطفال وال�شباب .
واأكد ال�شام�شي على اأهمية هذه المكانات التي 
هياأتها القيادة لبن الم��ارات كي ينمو يف مناخ 
وامتلك  امل���ع���ارف  اك��ت�����ش��اب  م��ن  ميكنه  �شحي 
نف�شه  خ��دم��ة  ق���ادر على  وه��و  ليتخرج  امل��ه��ارات 
ووط��ن��ه . وج���رى خ���لل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل وجهات 
ال��ن��ظ��ر والط�����لع ع��ل��ى م��ق��رتح��ات ال��ط��لب يف 
برنامج  اىل  وتو�شلوا  التعليمية  العملية  �شري 
املدر�شة  ي��خ��دم ج��م��ي��ع ط����لب  ع��م��ل م�����ش��رتك 

ي�شتطيعوا  ج��اذب��ة  تعليمية  بيئة  لهم  ويحقق 
العلمية  الرت���ق���اء مب�����ش��ت��وي��ات��ه��م  م���ن خ��لل��ه��ا 
الر�شيدة يف  القيادة  وال�شلوكية وحتقيق اهداف 
�شناعة امل�شتقبل وت�شدر املراكز الوىل يف جميع 
املجالت برجال امل�شتقبل. واأعرب طلب مدر�شة 
وقيادته  للوطن  وانتماء  ولئهم  عن  احلمرية 
الدولة عرب وزارة الرتبية  م�شيدين مبا توفره 
بجانب  التعليمية  ال�شارقة  ومنطقة  والتعليم 
تتكامل  مقومات  من  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س 
حر�س  على  واأثنوا  راقية  تعليمية  بيئة  لتهيئة 
والوقوف  معهم  التوا�شل  على  الآب���اء  جمل�س 

على اآرائهم والأخذ بها .

•• الريا�ص-وام:

املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  وا�شل جناح 
امل�شارك يف فعاليات املهرجان الوطني للرتاث 
والثقافة اجلنادرية 29 تقدمي روائع املوروث 
واأ�شكاله  األ��وان��ه  باختلف  الإم��ارات��ي  املحلي 
تفننت  يدوية  وم�شغولت  �شعبية  فنون  من 
قدمية  وح���رف  اإم��ارات��ي��ة  اأي����ادي  �شنعها  يف 
و�شاعدتهم  القدامى  الإم���ارات  اأه��ل  امتهنها 
بيئتهم وال���ش��ت��م��رار يف  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
تدبري اأمور حياتهم على مدى قرون عديدة. 
الرتاث  الإماراتية  ال�شعبية  الفنون  وعك�شت 
الرزفة  واأبرزها فن احلربية  الذي تزخر به 
ال�شعبية  ال��ف��ن��ون  اأن������واع  اأب�����رز  م��ث��ل��ت  ال��ت��ي 
الفعاليات  بني  ح�شورا  واأك��رثه��ا  الإماراتية 
الإمارات  اأبناء  ب��رع  التي  املختلفة  واملنا�شط 
يف تقدميها منذ انطلق مهرجان اجلنادرية 
يف ن�شخته التا�شعة والع�شرين يف 12 فرباير 
القادم.  اجلمعة  ي��وم  تختتم  وال��ت��ي  احل���ايل 
ففي متام ال�شاعة الرابعة من ع�شر كل يوم 
اأيام اجلنادرية ي�شطف اجلمهور وقوفا  من 
باجلناح  امل��ل��ح��ق  ال��ك��ب��ري  ب��امل�����ش��رح  حميطني 
الإماراتي متاأهبني مل�شاهدة عرو�س احلربية 
و�شماع الأحلان والأ�شعار الإماراتية الأ�شيلة 
التي يتغنى بها اأبناء الإمارات وهم يقدمون 
له  ده�شت  مم��ي��زا  غنائيا  مو�شيقيا  م��وروث��ا 
عيون الرائني وا�شتمتعت به اآذان ال�شامعني.. 
اأرديتهم  يف  تباعا  الفرقة  اأع�شاء  يخرج  ثم 
البي�شاء امل�شرقة متو�شحني باأعلم اإماراتية 

الأهازيج  وت��ب��داأ  ال��وط��ن  ق���ادة  ب�شور  مزينة 
والأ�شعار امل�شاحبة لعرو�س احلربية ليثبتوا 
اأن��ه��م جم��م��وع��ة م��ن اأب����رع ع��ار���ش��ي الرزفة 
ليكونوا  بعناية  اخ��ت��ي��اره��م  مت  الإم�����ارات  يف 
خ��ري ممثلني ل��ت��اأدي��ة ال��ت��ع��ري��ف ب��واح��د من 
تعد  التي  الإم��ارات��ي��ة  ال�شعبية  الفنون  اأه��م 
الإماراتي  املحلي  امل���وروث  يف  رئي�شا  ملمحا 
وق���د جن���ح اأب���ن���اء ال���وط���ن يف احل���ف���اظ عليه 
على  ويحر�شون  الزمن  عرب  قيمته  واإع��لء 
داخل  اجلميع  اإىل  اجلميلة  معانيه  تو�شيل 
الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا. وي��ع��رف ���ش��امل م�شبح 
احلربية  وموؤ�ش�شها   الفرقة  قائد  املقبايل 
باأنها فن الآب��اء والأج��داد ونقله لنا الأولون 
واأ����ش���ب���ح ح��ب��ه��ا ي�����ش��ري يف دم ك���ل اإم���ارات���ي 
عا�شقني  الأ�شل  من  الفرقة  اأع�شاء  وجميع 
اآبائهم  م��ن  بالفطرة  وتعلموها  احلربية  ل��� 
وم�شاهدتهم  والأق���ارب  بالأهل  واختلطهم 
وهم ميار�شونها منذ نعومة اأظفارهم . وقال 
املقبايل اإن احلربية عبارة عن فن تراثي تقوم 
به جمموعة من الرجال يف �شفني متقابلني 
اأو البندقية ب�شكل متناغم  ويحركون الع�شا 
اأو اأكرث  وب���ني ���ش��ف��ي ال���رج���ال ي��ق��ف ���ش��اع��ر 
بحيث  بينهم  ���ش��ع��ري��ة  مب���ح���اورة  وي��ق��وم��ون 
يف  ال�شعر  من  بيتني  باإلقاء  �شاعر  كل  يقوم 
ي��رد عليه الآخ���ر يف ذات  ث��م  م��و���ش��وع معني 
احلربية  ع��ار���ش��وا  يتفنن  ح��ني  يف  امل��و���ش��وع 
يف ت���ق���دمي ف��ن��ون��ه��م خ�����لل ه�����ذه امل����ح����اورة 
ال�شعرية التي ت�شفي عمقا على فن احلربية 
وال�شعر  املو�شيقى  �شامل يجمع  فنا  وجتعله 

العنا�شر  جميعا  وه��ي  الإيقاعية  واحل��رك��ات 
اأن  ي�شتطيع  وراق  جميل  ف��ن  لأي  الرئي�شة 
ي��ع��رب ع��ن ث��ق��اف��ة اأي ���ش��ع��ب م��ن ال�����ش��ع��وب . 
واأو�شح اأن اأبناء الإمارات يفخرون باإجادتهم 
ل� احلربية ويحتفون بها وميار�شونها يف كل 
والجتماعية  والوطنية  الدينية  منا�شباتهم 
ال��ف��ط��ر والأ���ش��ح��ى واحتفالت  م��ث��ل ع��ي��دي 
اأع����ي����اد الحت�������اد والأع������را�������س وغ����ريه����ا من 
ي�����ش��ع��ر اجلميع  ال���ت���ي  امل��ن��ا���ش��ب��ات اخل���ا����ش���ة 
يتناف�شون  ح��ني  للوطن  والن��ت��م��اء  بالفخر 
اأدائها  كيفية  ومطالعة  احلربية  تقدمي  يف 
الإم��ارات على  اأبناء  واإتقان من جانب  بحب 
اخ��ت��لف اأع��م��اره��م. وا���ش��ار امل��ق��ب��ايل اإىل اأن 
ب��اخ��ت��لف كل  اأ���ش��ع��ار خمتلفة  لها  احل��رب��ي��ة 
هذا  ك��ون  متخ�ش�شون  �شعراء  ولها  منا�شبة 
مهارات  ي��ح��ت��اج  ال�����ش��ع��ري  الأداء  م��ن  ال��ل��ون 
خا�شة واأهمها الرجتال ال�شريع اأثناء تقدمي 
الرزفة لأن هناك حماورات تقوم مع �شعراء 
ا�شتح�شار  على  ال��ق��درة  ي�شتلزم  م��ا  اآخ��ري��ن 
يف  للحدث  منا�شبة  �شعرية  اأب��ي��ات  وت��األ��ي��ف 
اأي�شا  ت�شم  احلربية  وت��اب��ع  اللحظة.  نف�س 
بها  املرتبطة  فنون  اأح��د  تعترب  التي  اليولة 
الع�شا  يولة  اليولة وهما  نوعان من  وهناك 
النوعني  تقدمي  يف  ويت�شارك  ال�شلح  ويولة 
ال�شغار والكبار على حد �شواء .. م�شريا اإىل 
اأن ممار�شة الرزفة تبث احلما�شة وال�شجاعة 
وت��رت��ب��ط مب��ع��اين ال���رج���ول���ة. وح����ول �شبب 
م�شتق  ال���ش��م  اإن  ق��ال  احل��رب��ي��ة  ب���  ت�شميتها 
من احلرب والدفاع عن الأهل والأر�س �شد 

الأع����داء اأم���ا ا���ش��م ال��رزف��ة فقد اأع��ت��رب لدى 
معاين  على  ت��اأك��ي��د  اأو  ختم  مبثابة  الأول����ني 
ممار�س  بها  يتحلى  التي  وامل��ه��ارة  ال�شجاعة 
ه��ذا اللون الأ�شيل من ال��رتاث الإم��ارات��ي . 
العيالة  الفرق بني فن احلربية وفن  وح��ول 
ب��ني فن  ف��ارق��ا كبريا  اإن هناك  املقبايل  ق��ال 
احلربية وفن العيالة على الرغم من وجود 
يولتها  ل��ه��ا  ف��ال��ع��ي��ال��ة  بينهما  ت�شابه  اأوج����ه 
يولة  وتختلف متاما عن  واأ�شعارها اخلا�شة 
احلربية وموؤدوها اأي�شا يختلفون عن موؤدي 
احلربية . واأ�شار املقبايل اإىل اأنه �شارك منذ 
العديد  يف  عاما   20 قبل  لفرقته  تاأ�شي�شه 
والدولية  املحلية  وامل�شابقات  املهرجانات  من 
والتكرميات  اجل��وائ��ز  م��ن  ال��ع��دي��د  وح�����ش��د 
الكربى  ج��ائ��زت��ه  اأن  اإل  التقدير  و���ش��ه��ادات 
ا�شتطاع  ان��ه  والع��ت��زاز  بالفخر  �شعوره  ه��ي 
الفن  تو�شيل  الفرقة  اأع�شاء  م��ع  بالتعاون 
النا�س  اإىل جمموعات كبرية من  الإم��ارات��ي 
داخل الإمارات وخارجها من خلل اجلولت 
والفعاليات اخلارجية التي �شارك فيها. يذكر 
ان الإمارات �شيف �شرف مهرجان اجلنادرية 
لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  وت�شرف  العام  ه��ذا 
املهرجان  يف  الإم����ارات  ج��ن��اح  على  والثقافة 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون 
اأجل  م��ن  جهودها  تكاتفت  التي  الإم��ارات��ي��ة 
اإجناح هذه امل�شاركة وحتقيق هدفها يف اإعلء 
�شاأن الرتاث الإماراتي وتاأكيد معانيه وقيمه 
املهرجانات  كل  الإم���ارات وخارجها يف  داخ��ل 

واملحافل الدولية.

ور�شة عمل عن ال�شخ�شية الإيج�بية مبركز الأمري عبد املح�شن بن جلوي ب�ل�ش�رقة

ويل عهد الفجرية: تكرمي وتقدير املتميزين نهج وا�شترياتيجية دولتن� يف ال�شتثم�ر وبن�ء الن�ش�ن  

اأ�سادوا بجهود الدولة يف ت�سخري كافة االإمكانات للتعليم

جمل�ش اآب�ء مدر�شة احلمرية الث�نوية يلتقي طالبه� ويبحث معهم الرتق�ء مب�شتوي�تهم العلمية

احلربية تبهر جمهور اجلنادرية وتنقل �سورة حية من فنون االأجداد

جن�ح الإم�رات يوا�شل تقدمي روائع املوروث املحلي الإم�راتي ب�ختالف األوانه 

هيئة ال�ش�رقة ال�شحية توقع اتف�قية تع�ون مع وزارة ال�شحة الكورية اجلنوبية 
•• ال�صارقة-وام:

ال�شحة  وزارة  مع  م�شرتك  تعاون  اتفاقية  ال�شحية  ال�شارقة  هيئة  وقعت 
ال��وزارة يف  والرعاية الجتماعية يف جمهورية كوريا اجلنوبية وذلك مبقر 
العا�شمة �شيئول. وت�شمن التفاقية تعزيز التعاون امل�شرتك يف 13 جمال 
من جمالت الرعاية ال�شحية التي تدعم جهود الهيئة يف تقدمي خدماتها 

ال�شحية باأف�شل اخلربات العاملية املتقدمة.
وقع الإتفاقية عن الهيئة عبد اهلل علي املحيان رئي�س هيئة ال�شارقة ال�شحية 
الكورية  والجتماعية  والرعاية  ال�شحة  وزي��ر  بيو  هيونغ  مون  كوريا  وعن 
اجلنوبية بح�شور الدكتورعبدالعزيز املهريي مدير هيئة ال�شارقة ال�شحية 

وعدد من م�شوؤويل اجلانبني.
وزار وفد هيئة ال�شارقة ال�شحية قبيل توقيع التفاقية عددا من منظمات 

الرعاية ال�شحية الرائدة يف �شيئول مثل م�شت�شفى �شانت ماري ومركز اآ�شان 
الطبي للح�شول على ملحة عامة عن اخلدمات واأحدث التقنيات التي يجري 

ا�شتخدامها من قبل قطاع الرعاية ال�شحية يف كوريا اجلنوبية.
باأف�شل  الهيئة  بتزويد   - ب��ن��دا   11 م��ن  ت��األ��ف  ال��ت��ي   - الإت��ف��اق��ي��ة  وتق�شي 
ال�شحة  و�شيا�شة  اإدارة  جم��ال  يف  اجلنوبية  الكورية  واخل���ربات  الأ�شاليب 
الرعاية  واأ�شاليب  الدوائية  وامل�شتح�شرات  العلج  و�شيا�شة  واإدارة  العامة 
ال�شحية بامل�شت�شفيات املت�شمنة اإحالة املر�شى وبرامج تبادل الكوادر الطبية 
وغريها. كما يت�شمن الإتفاق دعم مهارات الهيئة يف جمال اإدارة امل�شت�شفيات 
ال�شحية  والفنية  الطبية  امللكات  ي�شمل  الذي  الطبي  والتدريب  والتعليم 

املختلفة العاملة يف القطاع ال�شحي.
واأكد عبداهلل املحيان اأن الهيئة تعمل على تنفيذ م�شاريعها ال�شحية العديدة 
يف �شوء اإ�شرتاتيجياتها املدرو�شة خللق قطاع �شحي متميز مدعوم باأحدث 

ال�شحية وب�شكل ين�شجم مع  الرعاية  العاملية يف خمتلف جمالت  اخلربات 
حجم الدعم املقدم من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة .. م�شريا اإىل اأن الهيئة قطعت 
قريبة  اأخ��رى  م�شاريع  لتنفيذ  قدما  الإجت��اه ومت�شي  هذا  اأ�شواطا عدة يف 

لتحقيق روؤى �شموه يف هذا املجال.
ولفت اإىل اأن من بني امل�شاريع احلديثة التي نعتز بتنفيذها هو الإتفاق مع 
�شركائنا وزارة ال�شحة والرعاية الجتماعية الكورية اجلنوبية لدعم خربات 
لهذا  ونتوقع  وغ��ريه��ا  وتدريبية  وتقنية  وفنية  اإداري���ة  جم��الت  يف  الهيئة 
الإتفاق جناحا كبريا ي�شب يف تعزيز خربات الهيئة لتقدمي خدماتها وفق 
برامج تن�شجم مع حر�شنا على حتقيق معايري م�شافة من �شاأنها اأن تدعم 
املدن  ك��اأول  ال�شحية  امل��دن  برنامج  ع�شوية  اىل  للإن�شمام  ال�شارقة  توجه 
املتقدمة للع�شوية يف املكتب الإقليمي ملنظمة ال�شحة العاملية مبنطقة �شرق 

البحر املتو�شط. و�شتعمل الإتفاقية على دعم ح�شول هيئة ال�شارقة ال�شحية 
الرعاية  جم���ال  يف  اجل��دي��دة  ال�شحية  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ك��وري��ة  التقنيات  ع��ل��ى 
امل�شت�شفيات  ال�شحية وت�شميم  املعلومات  الطبية وتقنية  واملعدات  ال�شحية 
وت�شييدها و�شناعة الأدوية واملعدات والتوريدات الطبية والتثقيف ال�شحي 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  والتطوير  والبحث  الأم��را���س  م��ن  وال��وق��اي��ة 
وتبادل  الطبية  املوؤ�ش�شات  واعتماد  الدوائية  والتكنولوجيا  الأدوية  و�شناعة 
تعاون م�شتقبلية  اأي جمالت  اإىل  اإ�شافة  ال�شحية  الرعاية  املعلومات حول 

ممكنة اأخرى يحددها اجلانبان.
و�شي�شعى الطرفان اإىل القيام بالعديد من اخلطوات التي ت�شب يف تنفيذ بنود 
الإتفاقية من خلل تبادل الوفود واخلرباء والكوادر التعليمية والتدريبية 
ذات  والت�شريعات  والقوانني  العامة  ال�شحة  ح��ول  واملن�شورات  واملعلومات 

ال�شلة.

العدد 11028 بتاريخ 2014/2/23   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شوبر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1509655:شتار كافيه رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  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(

العدد 11028 بتاريخ 2014/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الغربية للمفرو�شات والديكور

رخ�شة رقم:CN 1152968 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1
تعديل ا�شم جتاري:من/الغربية للمفرو�شات والديكور   

ALGHARBEYA FURNITURE & DECOR
اىل/ال�شلل خلدمات جتميل احلدائق واملنتزهات 

WATERFALL OF BEAUTY SWRVICES PARKS AND GARDENS
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�شناعية اجلديدة ار�س رقم 220 

حمل رقم 18 - 19 اىل املنطقة الغربية ليوا جفن مكتب رقم B22 قطعة رقم 111
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات )8130002(

تعديل ن�شاط/حذف ق�س وتف�شيل ال�شتائر )9524002(
تعديل ن�شاط/ حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

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

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

العدد 11028 بتاريخ 2014/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج الفغاين 

CN 1138602:احلديث لت�شليح ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل بخيت �شيف مر�شد املرر )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�شني عبداهلل �شلطان املرزوقي

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

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

العدد 11028 بتاريخ 2014/2/23   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شلت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
ذ.م.م  تريدجن  مارين  بيليفار  ال�شادة/  بان  البحري( 
قد تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها 

بعد وهي:

على كل من له اعرتا�س على ت�شجيل هذه ال�شفينة 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خلل مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العلن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

ابوظبي AP4663/203713 بلفاري 2
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

فقدان جواز �سفرت
عبدالقادر   امل���دع���و/  ف��ق��د  
-باك�شتان  ق��������ادر   غ������لم 
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
من   )4421971( رق���م 
يجده عليه برجاء ت�شليمه 
�شرطة  م���رك���ز  اق�����رب  اىل 
ال�شفارة باك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
نا�شر  حم��م��د  م����ريي  ف���ق���دت 
اثيوبية اجلن�شية جواز �شفرها 
( �شادر    N032377( رق��م
م�����ن اث����ي����وب����ي����ا. ي����رج����ى ممن 
للقن�شلية  ت�شليمه  عليه  يعرث 
الثيوبية بدبي او اقرب مركز 
هاتف  او  ب�����الم�����ارات  ���ش��رط��ة 

 050/1567268
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اأخبار الإمارات

جلنة يف املجل�ش ال�شت�ش�ري لإم�رة ال�ش�رقة تزور فرع مدينة 
ال�ش�رقة للخدم�ت الإن�ش�نية ب�ملنطقة الو�شطى

•• دبي-وام:

امليدور  عي�شى  املهند�س  �شعادة  التقى 
بدبي �شمن  ال�شحة  عام هيئة  مدير 
جولته الأوروبية على راأ�س وفد ر�شمي 
مي��ث��ل ال��ه��ي��ئ��ة م���ع ع���دد م���ن ال�����وزراء 
وامل�شوؤولني يف اجلمهورية الفرن�شية. 
وب���ح���ث امل���ي���دور وال���وف���د امل���راف���ق له 
بح�شور القائم باأعمال �شفارة الدولة 
بالإنابة لدى فرن�شا حمد الزعابي مع 
ليون  اأوليفيري  الربوفي�شور  معايل 
الفرن�شي  للرئي�س  الطبي  امل�شت�شار 
الإليزييه  الفرن�شية  الرئا�شة  بق�شر 
الق�شايا  اأه����م  م���ن  ع����ددا  ب��اري�����س  يف 
البلدين  ب���ني  امل�����ش��رتك��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال�شديقني و�شبل التعاون امل�شرتك يف 
فرن�شا  بني  الطبية  املجالت  خمتلف 
امل���ح���ادث���ات ر�شم  ودب������ي. وت�����ش��م��ن��ت 
بني  امل�شتمر  للتعليم  طريق  خ��ارط��ة 
التخ�ش�شات  دبي وفرن�شا يف خمتلف 
امل�شرتك  التعاون  اآف��اق  وفتح  الطبي 
ومكافحة  ال�شحي  الأم���ن  جم��ال  يف 
امل���ع���دي���ة. واأ�����ش����اد معايل  الأم����را�����س 
الفرن�شي  للرئي�س  الطبي  امل�شت�شار 

ت�شهدها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  ب��ال��ن��ه�����ش��ة 
دولة الإم��ارات ب�شكل عام واإم��ارة دبي 
الإم����ارات  �شعب  مهنئا  خ��ا���س  ب�شكل 
ع��ل��ى ف���وز دب���ي ب��اإ���ش��ت�����ش��اف��ة معر�س 
معايل  وا�شتعر�س   .  2020 اإك�شبو 
يف  ال��وف��د  ج���دول  ل��ي��ون  الربوفي�شور 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة م��ت��م��ن��ي��ا اأن 
توثيق  اأه���داف���ه���ا يف  ال����زي����ارة  حت��ق��ق 
اأوا�شر التعاون امل�شرتك بني البلدين 
ال�شديقني. وق��ال يل ان دب��ي تقع يف 
ال�شرق  بني  ي�شل  ا�شرتاتيجي  مركز 
النتقال  ح��ج��م  اأن  ..ك���م���ا  وال���غ���رب 
الب�شري الدويل الذي ت�شهده الإمارة 
ي�����ش��ع ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ����ش���وؤون الأمن 
واأن  خا�شة  كبري  حت��دي  يف  ال�شحي 
الإ�شتوائي  اخل�����ط  ع���ل���ى  ت���ق���ع  دب�����ي 
اآ�شيا  بني  الفريو�شات  لنقل  ال�شاخن 
واأف��ري��ق��ي��ا م��ا ق��د ي�شكل خ��ط��را على 
الأمن ال�شحي يف قارة اأوروبا وفرن�شا 
واأ�شاف  نحن  على وجه اخل�شو�س. 
يف احلكومة الفرن�شية لن ندخر جهدا 
ل��ل��ت��ع��اون م��ع ح��ك��وم��ة دب���ي للت�شدي 
البلد  من  الفريو�شات  انتقال  وتتبع 
بالأقمار  ال���ر����ش���د  ط���ري���ق  ع���ن  الأم 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة وذل�����ك ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 
بتوجيه  و�شنقوم  باملنطقة..  تف�شيه 
ال�شحية  ال���ب���ح���وث  م����راك����ز  ج��م��ي��ع 
الفرن�شية  وامل�شت�شفيات  واجلامعات 
ب�شرورة التعاون مع حكومة الإمارات 
دولة  ملواطني  الأب���واب  �شنفتح  كما   ..
هيئة  ق��ب��ل  م��ن  واملبتعثني  الإم�����ارات 
ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي ل��ل��درا���ش��ة والط����لع 
العلماء  اإل���ي���ه  ت��و���ش��ل  اآخ����ر م���ا  ع��ل��ى 
املجال الطبي وتذليل  الفرن�شيون يف 
ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي قد 
ال�شحة  هيئة  م��ن  املبتعثني  ت��واج��ه 
املهند�س  ت��وج��ه  ج��ه��ت��ه  م���ن   . ب��دب��ي 
للحكومة  ب��ال�����ش��ك��ر  امل����ي����دور  ع��ي�����ش��ى 
م�شيدا  ال��دع��وة  ه��ذه  على  الفرن�شية 
الوفد  تلقاها  التي  ال�شيافة  بح�شن 
الفرن�شية  ل��ل��ع��ا���ش��م��ة  و���ش��ول��ه  م��ن��ذ 
املتاحة  الكبرية  الفر�س  اإىل  وم�شريا 
للتعاون  ال�����ش��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
ال�شحي امل�شرتك. واأكد خلل اللقاء 
رغ��ب��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف 
بني  التعاون  وتطوير  ال�شحة  جمال 
ال�����ش��ح��ي وفقا  امل���ج���ال  ال��ب��ل��دي��ن يف 
ل��لأن��ظ��م��ة وال���ق���وان���ني امل���ع���م���ول بها 

ومبا يتما�شى مع احلراك التطويري 
ال�شامل الذي ت�شهده الهيئة لتطوير 
اأطباء  وا�شتقدام  توفري  يف  خدماتها 
التن�شيق  اىل  ب���ال����ش���اف���ة  زائ����ري����ن 
الطبية  امل��راك��ز  اأف�شل  بني  والتعاون 
ال�شديقني  البلدين  والعلمية يف كل 
للكوادر  لتنظيم دورات تدريبية فنية 
ال��ط��ب��ي��ة. ون��اق�����س م���دي���ر ع����ام هيئة 
اأوليفيري  ال��ربوف��ي�����ش��ور  م��ع  ال�شحة 
ليون  بروتوكول 20 اأكتوبر 2011 
واملعني  املخت�شني  الأط���ب���اء  ل��ت��اأه��ي��ل 
وا�شتقدام  لتوفري  عمل  اآليات  بو�شع 
الأط��ب��اء ال��زائ��ري��ن م��ن ك��ل البلدين 
اأف�شل  ب��ني  املبا�شر  ال��ت��ع��اون  وتعزيز 
البلدي  يف  والعلمية  الطبية  امل��راك��ز 
يف  وط���ب���ي���ة  ت��ق��ن��ي��ة  دورات  وت��ن��ظ��ي��م 
جمهورية فرن�شا لتدريب الكادر الطبي 
الإماراتي مع اإقامة دورات تدريبية يف 
 . املتخ�ش�ش�شة  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات 
يف  التعاون  اإىل  اأي�شا  امليدور  وتطرق 
املجالت  الدرا�شات يف  اإع��داد خمتلف 
املعدية  الأم��را���س  مبعاجلة  اخلا�شة 
وامل�شتجدة  امل��ع��دي��ة  غ��ري  والأم���را����س 
موؤكدا على ما تف�شل به الربوفي�شور 

ل���ي���ون ب�������ش���رورة ال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني دبي 
واملخت�شني  اخل��رباء  لتبادل  وفرن�شا 
واخلربات واملعلومات ونتائج البحوث 
فيه م�شلحة  ملا  ال�شحية  املجالت  يف 

البلدين .
 وا������ش�����ت�����ع�����ر������س امل��������ي��������دور اخل����ط����ة 
بدبي  ال�شحة  لهيئة  ال�شرتاتيجية 
2025 والتي تنبع من روؤية �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ال��دول��ة حفظه اهلل يف  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
القاطنني  جل��م��ي��ع  ال�����ش��ع��ادة  حت��ق��ي��ق 
اأر�����س الإم������ارات م��ن مواطنني  ع��ل��ى 
وا�شتعر�س  وزائ������ري������ن  وم���ق���ي���م���ني 
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  م��ن  ج��وان��ب 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شحي  القطاع  اهلل يف تطوير  رع��اه 
بدبي والتوجه نحو احلكومة الذكية 
يف خمتلف التعاملت ال�شحية واأهم 
لها  التي تخطط  امل�شتقبلية  امل�شاريع 
اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ب��دب��ي.  ال�شحة  هيئة 
و�شعت  قيامها  منذ  الإم�����ارات  دول���ة 
�شمن  الب�شري  ال��ك��ادر  يف  ال�شتثمار 

اأولوياتها يف خمتلف امل�شاريع التنموية 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ال�شحية  �شيما  ل 
الزيارة  ه��ذه  خ��لل  الهيئة من  تركز 
الفرن�شية  التعاون مع احلكومة  على 
الفرن�شية  ال�����ش��ح��ي��ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
م�شرتكة  ات��ف��اق��ي��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��وق��ي��ع 
الأبحاث  م��راك��ز  وبع�س  الهيئة  ب��ني 
فيما  فرن�شا  يف  الطبية  التخ�ش�شية 
املعرفة  ونقل  املر�شى  بابتعاث  يتعلق 
وخطة  يتواكب  مبا  اخل��ربات  وتبادل 
امل�شتدام  الطبي  ال��ك��ادر  ببناء  الهيئة 
وتفعيل روح البحث العلمي للم�شاهمة 
التخ�ش�شية  الأب��ح��اث  مراكز  بناء  يف 
اأثنى  اإم��ارة دب��ي . ويف ختام اللقاء  يف 
ليون  اأوليفيري  الربوفي�شور  معايل 

والإم���ارات  فرن�شا  ب��ني  العلقة  على 
التاريخية  ب��ال��ع��لق��ة  اإي���اه���ا  وا���ش��ف��ا 
م�شاركة  ان  مو�شحا  وال�شرتاتيجية 
العلمية  ال��ب��ح��وث  يف  ودب����ي  ف��رن�����ش��ا 
لل�شعبني  الفعلية  احل��اج��ات  �شتخدم 
و�شتثمر عن خطط وبرامج م�شرتكة 
القطاع  ه��ذا  لتطوير  الطرفني  ب��ني 
ال�شياحة  م��ف��ه��وم  وي���ع���زز  احل���ي���وي 
امل�شرتك  ال�شحي  الأم���ن  العلجية 
م��ت��م��ن��ي��ا ل���ل���وف���د ط���ي���ب الإق�����ام�����ة يف 
التقى  كما   . الفرن�شية  اجل��م��ه��وري��ة 
�شعادة املهند�س عي�شى امليدور والوفد 
يف  ال�شحة  وزارة  مببنى  ل��ه  امل��راف��ق 
ب���اري�������س ع�����ددا م���ن مم��ث��ل��ي ال������وزارة 
الق�شايا  اأه������م  م��ع��ه��م  وا����ش���ت���ع���ر����س 

يف  البلدين  ب��ني  امل�شرتكة  ال�شحية 
و�شيوا�شل  الطبية.  املجالت  خمتلف 
لقاءاته  ب���دب���ي  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  وف����د 
امل�����ش��وؤول��ني ومتخذي  م���ن  ع����دد  م���ع 
والبحث  ال��ط��ب  ال���ق���رار يف جم����الت 
يف  ال�شحة  بقطاع  واملعنيني  العلمي 
القائمني  خا�شة  ع��ام  ب�شكل  فرن�شا 
وامل�شت�شفيات  البحثية  امل��راك��ز  ع��ل��ى 
اجلامعية العريقة واملراكز العلجية 
ل��ل��ت��ع��رف على  امل���ت���ط���ورة يف ف��رن�����ش��ا 
والعلجية  الت�شخي�شية  اخل��دم��ات 
خمتلف  يف  للمر�شى  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
التعاون  الطبية وكيفية  التخ�ش�شات 
معها وال�شتفادة منها ونقل خرباتها 

اىل م�شت�شفيات الهيئة.

•• طهران-وام:

ال��رئ��ي�����س الإي�������راين ح�شن  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
روح������اين يف ط���ه���ران م���ع���ايل حممد 
امل��ج��ل�����س الوطني  رئ��ي�����س  امل���ر  اح��م��د 
الحت����ادي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه. ونقل 
معايل حممد احمد املر خلل اللقاء 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حتيات 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل  حفظه 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل والفريق اأول �شمو 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن 

اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
الإي���راين.  للرئي�س  امل�شلحة  للقوات 
امل��ر خلل  واأك��د معايل حممد احمد 
بني  ال��ع��لق��ات  تطوير  اأهمية  اللقاء 
البلدين وتنميتها. كما حمل الرئي�س 
الإي�����راين م��ع��ايل حم��م��د امل���ر حتياته 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
والفريق  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
التطرق  ال��ل��ق��اء  خ���لل  ومت  ن��ه��ي��ان. 
اىل جن����اح امل����وؤمت����ر ال��ت��ا���ش��ع لحت���اد 
التعاون  جمال�س الع�شاء يف منظمة 
طهران  يف  ع���ق���د  ال������ذي  ال����ش���لم���ي 

اعماله  رك��زت  ال��ذي  املا�شي  ال�شبوع 
وعلى  الرئي�شية  امل�شكلت  ح��ل  على 
والقد�س  الفل�شطينية  الق�شية  راأ�شها 
الربملانات  ب���ني  وال���ت���ع���اون  ال�����ش��ري��ف 
ودعم  وال��ت��ط��رف  الره����اب  ومكافحة 
الق�شايا الن�شانية يف عدد من الدول 
ال�شوري.  ال�شعب  ق�شية  راأ�شها  وعلى 
اأهمية تطوير  اأكد اجلانبان على  كما 
خ�شو�شا  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ع���لق���ات 
ال�شيخ  �شمو  ال��زي��ارات بني  تبادل  بعد 
اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر  ع���ب���داهلل ب���ن زاي�����د 
اخلارجية وحممد جواد ظريف وزير 
اخلارجية اليراين واملزيد من امللفات 
معايل  متنى  جهته  وم��ن  اامل�شرتكة. 

روحاين  للرئي�س  امل���ر  اح��م��د  حم��م��د 
امللفات  م��ع��اجل��ة خم��ت��ل��ف  ال��ن��ج��اح يف 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة مب���ا ي�شمن 
والبعد  ال���ش��لم��ي��ة  الم����ة  ���ش��م��ل  مل 
وال��ت��ط��رف ومكافحة  ع��ن اخل��لف��ات 
ال�شوؤون  ال��ت��دخ��ل يف  وع���دم  الره����اب 
والدفع  الأخ������رى  ل���ل���دول  ال��داخ��ل��ي��ة 
واكد  احل�����ش��اري��ة.  النه�شة  �شبيل  يف 
معاليه ان اللقاء كان ايجابيا مبجمله 
العلقات  ت��ق��وي��ة  ي�����ش��اه��م يف  و���ش��وف 
ال�شديقني.  ال�شعبني  الربملانية وبني 
واأك������د م���ع���ايل حم��م��د اح���م���د امل����ر اأن 
واإيران  الإم���ارات  دول��ة  العلقات بني 
ترتكز  وتاريخية  قدمية  علقات  هي 

على اأ�ش�س متينة من الحرتام املتبادل 
وح�شن اجلوار والتعاون امل�شرتك من 
اأم���ن وا���ش��ت��ق��رار املنطقة يف ظل  اأج���ل 
القيادة احلكيمة للبلدين ال�شديقني. 
كما رحب بنتائج املفاو�شات بني اإيران 
الربنامج  ب�����ش��اأن  ال��غ��رب��ي��ة  وال������دول 
يتم  اأن  ون����اأم����ل  الإي��������راين  ال����ن����ووي 
التو�شل اإىل اتفاق نهائي ي�شمن اإزالة 
على  املفرو�شة  الدولية  العقوبات  كل 
اإي��ران ويكون هذا بداية للمزيد حلل 
وايران  الدولية  القوى  امل�شكلت بني 
منطقة  يف  ال�����ش��ل��م  اىل  ي�������وؤدي  مم����ا 
اخلليج والعامل . واأ�شار معالية اإىل اأن 
اللجنة امل�شرتكة بني البلدين �شتعقد 

اجتماعها خلل الفرتة املقبلة. و�شم 
وفد املجل�س الوطني الحتادي �شعادة 
والدكتور  الظاهري  �شلطان  م��ن  ك��ل 
ع��ب��دال��رح��ي��م ���ش��اه��ني واح��م��د ارحمة 

ال�����ش��ام�����ش��ي وع���ل���ي ج���ا����ش���م وع���ف���راء 
اع�شاء  رك��ا���س  ب��ن  و���ش��امل  البا�شطي 
والدكتور  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
حم����م����د امل�������زروع�������ي الم���������ني ال����ع����ام 

للمجل�س الوطني الحتادي. وكان يف 
املر والوفد  وداع معايل حممد احمد 
املرافق معايل حممد ح�شن ابوترابي 

نائب رئي�س اجلمهورية اليراين.

•• ال�صارقة-وام:

انطلقت ام�س بال�شارقة اأوىل فعاليات 
احلكومي  للت�شال  ال��دويل  املنتدى 
خا�شة  عمل  ور���ش��ة  بتنظيم   2014
ل�����ش��ن��اع ال����ق����رار وروؤ������ش�����اء ال���دوائ���ر 
احل��ك��وم��ي��ة اإىل ج��ان��ب ور���ش��ت��ي عمل 
ع��ام��ت��ني ح�����ش��ره��ا اأك����رث م���ن 200 
اأق�شام الت�شال  م�شارك من موظفي 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  احل��ك��وم��ي 
الإعلميني  م���ن  وح�����ش��د  واخل���ا����س 
وعر�شت  املختلفة.  الإع��لم  لو�شائل 
اأقيمت يف فندق  التي   - العمل  ور�شة 
عنوان   ب��ال�����ش��ارق��ة حت���ت  ال��ه��ي��ل��ت��ون 
اأزم��ات الت�شال بفعالية  واإدارة  توقع 
اأف�����ش��ل ممار�شات  .. درا���ش��ة ح��ال��ة  - 
خلل  احل���ك���وم���ي  الت�������ش���ال  اإدارة 
الطارئة متيحه  والأح���داث  الأزم���ات 
احلكومية  ال��دوائ��ر  مل���دراء  الفر�شة 
الفعال  الهيكل  �شكل  ع��ل��ى  للتعرف 
وعلى  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال  لإدارات 

املوؤ�ش�شات  لتكامل  ال�شحيحة  الأط��ر 
املبادرات  ع���ن  ل���لإع���لن  احل��ك��وم��ي��ة 

والرتويج للأفكار واخلطط.
ال�شيخ  الأوىل كل من  الور�شة  ح�شر 
رئي�س  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان 
وال�شيخة  الإع��لم��ي  ال�شارقة  مركز 
رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بنت  ب���دور 
والتطوير  لل�شتثمار  ال�شارقة  هيئة 
�����ش����روق  وال�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن ع�شام 
الطريان  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 

املدين وال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل 
ثاين رئي�س دائرة الح�شاء والتنمية 
ومدراء  روؤ���ش��اء  من  وع��دد  املجتمعية 
مديرة  وق��ال��ت  واملوؤ�ش�شات.  ال��دوائ��ر 
الور�شة جنيفر دايك مدير اإدارة اأول 
وا�شنطن  يف  العاملية  اأب��ك��و  �شركة  يف 
التي ت�شارك يف قيادة مركز اأبكو لإدارة 
اإدارة  ال��ي��وم عملية  الأزم����ات  مل تعد 
املوؤ�ش�شات  بقرارات  مرهونة  الأزم��ات 
وحدها ولكنها باتت مرتبطة ارتباطا 

وث��ي��ق��ا مب����دى ق����درة اجل��م��ه��ور على 
التوا�شل مع اأ�شحاب القرار للح�شول 
لذلك  والعك�س  ملمو�شة  نتائج  على 
ع��ل��ى م�شاعدة  ال��ع��م��ل  ع��م��ل��ت ور���ش��ة 
القرار  واأ�شحاب  التنفيذيني  امل��دراء 
املنا�شبة  اخل��ط��وات  ات��خ��اذ  عملية  يف 
التي  امل�شتجدة  الق�شايا  مع  للتعامل 
الت�شال  وخ��ط��ط  الأج���ن���دات  ت��ه��دد 
املو�شوعة م�شبقا والتي ت�شمل حتديد 
التوا�شل  �شيناريو  وحتليل  املخاطر 

كيفية  ج��ان��ب  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  وت�����ش��ور 
املعني يف  واجلمهور  الأف���راد  اإ���ش��راك 
وناق�شت   . ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  عملية 
ور����ش���ة ال��ع��م��ل ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي اقيمت 
واقع  بعنوان   ال�شارقة  اك�شبو  مبركز 
الإعلم الجتماعي يف ظل التغريات 
ال��ذي تلعبه  ال���دور احل��ي��وي  العاملية  
و�شائل الإعلم الجتماعي يف حالت 

الطوارئ ويف تغيري �شلوك املواطن.
واأك����د م��دي��ر ال��ور���ش��ة دون���ال���د �شتيل 

خبري اإدارة ال�شمعة والأزمات واملدير 
امل�����ش��اع��د ل��لت�����ش��ال يف الأزم�������ات يف 
خلدمات  ال��دول��ي��ة  كينيون  موؤ�ش�شة 
الطوارئ ان تثقيف اجلمهور يعد من 
الأمور بالغة الأهمية يف اختيار ما هو 
اجلمهور  تعريف  ويف  للن�شر  منا�شب 
لذلك  ين�شر  م��ا  م��ع  التعامل  كيفية 
���ش��ل��ط��ت ور����ش���ة ال��ع��م��ل ال�����ش��وء على 
على  تطراأ  التي  املت�شارعة  التغريات 
والتي  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
الت�شال  اأ����ش���ل���وب  ت��غ��ري  اإىل  ت�����وؤدي 
خ����لل الأزم��������ات وم����ا ي��ت��وج��ب على 
خ�����رباء الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي عمله 

ملعاجلة هذه الق�شية ب�شكل فعال.
�شلوك  اأن  امل��ع��روف  م��ن  �شتيل  وق���ال 
املواطنني يختلف يف حالت الطوارئ 
وخلل الأزمات ويجب علينا بالتايل 
ف��ه��م ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع م��ث��ل هذا 
ال�شلوك بح�شب الأزمة التي نواجهها 
وحماولة ايجاد بدائل لل�شيطرة عليه 

واحلد منها.

وف���د �شح���ة دب���ي يبح���ث يف فرن�ش���� التع����ون ال�شح����ي 

املر وروح�ين يوؤكدان اأهمية تعزيز العالق�ت بني الإم�رات واإيران

ور�ش عمل املنتدى الدويل لالت�ش�ل احلكومي 2014 ب�ل�ش�رقة تن�ق�ش اإدارة الأزم�ت وواقع الإعالم الإجتم�عي 

•• ال�صارقة-الفجر:

اطلع اأع�شاء جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون الجتماعية 
على كافة برامج وخدمات فرع املنطقة الو�شطى ملدينة ال�شارقة 
للخدمات الن�شانية خلل زيارتهم �شباح اأم�س الأول ملقر الفرع 

يف منطقة و�شاح مبدينة الذيد .
���ش��م ال���وف���د ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور ح�����ش��ني حم��م��د رئ��ي�����س اللجنة 
وعلي  اللجنة  مقررة  ال�شويدي  اأحمد  اأم��ل  الدكتوره  واأع�شاوؤها 

املرا�شدة وحممد  العجله ويو�شف باحلاج  الكتبي و�شالح  م�شبح 
الظهوري وحممد عبداهلل بن هويدن ورا�شد املحيان ومن المانة 
العامة للمجل�س حممد بوخلف اأمني ال�شر اللجنة التقوا مبديرة 

الفرع عائ�شة مطر الكتبي وعامر فايت معلم تربية ريا�شية .
وبحث الع�شاء من املجل�س ال�شت�شاري كافة الأعمال التي توؤديها 
مدينة ال�شارقة للخدمات الن�شانية لأبناء املنطقة الو�شطى من 
عن  واأع��رب��وا  املقدمة  واخل��دم��ات  ال��ربام��ج  مب�شتوى  و  املعاقني 
�شعادتهم باجلهود ا ملبذولة من قبل اإدارة املدينة للرقي مب�شتوى 

�شوق  لدخول  وتاأهيلهم  ومواهبهم  بقدراتهم  والعناية  املنت�شبني 
املدينة  ت��وف��ره  م��ا  على  الكتبي  مطر  عائ�شة  واأطلعتهم  العمل. 
وتاأهيل  ونف�شية  �شحية  ورع��اي��ة  تعليمية  وب��رام��ج  خ��دم��ات  م��ن 
عام للأبناء والبنات املنت�شبني لديها من املعاقني وقدمت �شرحا 
موجزا عما يتلقاه املعاق منذ قبوله باملدينه وحتى اإحلاقه ب�شوق 
اللجنة  وع�شوات  واأع�شاء  حممد  ح�شني  الدكتور  وق��دم  العمل 
من املجل�س عددا من ال�شتف�شارات وتناولوا عددا من املقرتحات 

الرامية اإىل تفعيل عطاء املعاق واإ�شراكه يف احلياة املجتمعية .

حقوق الإن�ش�ن يف �شرطة دبي 
تنظم دورة حول امل�ش�كن العم�لية

•• دبي-وام: 

بالإدارة  بالب�شر  الجت��ار  مراقبة  مركز  يف  والتطوير  التدريب  ق�شم  نظم 
م�شاكن عمالية  بعنوان  دورة  دبي  �شرطة  الإن�شان يف  لرعاية حقوق  العامة 
ملئمة  بالتعاون مع بلدية دبي بح�شور املقدم الدكتور �شلطان عبداحلميد 
غلوم  حافظ  وال�شيد  بالب�شر  الجت��ار  جرائم  مراقبة  مركز  مدير  اجلمال 
ح�شني رئي�س ق�شم الرقابة ال�شحية ببلدية دبي حما�شر الدورة ومنت�شبي 
العمل  املوؤقتة ووزارة  العمالة  اأو�شاع  العاملني يف ق�شم مراقبة  ال��دورة من 

بدبي.
وتهدف الدورة اإىل تعريف املنت�شبني باآلية التفتي�س على امل�شاكن العمالية 
الدورة  اأهمية  على  اجلمال  املقدم  واأك��د  وال�شلمة.  ال�شحة  وا���ش��رتاط��ات 
التي من �شاأنها تاأهيل العاملني يف املركز باإ�شرتاطات ال�شحة وال�شلمة يف 
عملية التفتي�س على امل�شاكني العمالية ..م�شريا اإىل ان الدورة حتتوي على 
جانبني عملي ونظري ي�شمل النتقال اإىل امل�شاكن العمالية وتفتي�شها وفقا 

ل�شرتاطات ال�شحة وال�شلمة.
واأ�شاد مبحا�شر الدورة وبخربته يف هذا املجال ..داعيا امل�شاركني اإىل ال�شتفادة 

من اخلربات التي يقدمها املحا�شر متمنيا لهم النجاح والتوفيق.
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جنم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1032255:املريخ للمواد الغذائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  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 م غ

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مركز الطفال العباقرة للتعليم ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية:GENIUS KIDS الطفال العباقرة

املودعة بالرقم:202406       بتاريخ:2013/12/10 م
با�ش��م:مركز الطفال العباقرة للتعليم ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي , �شارع اجلوازات , �س.ب: 59795 , هاتف: 026393330 , فاك�س: 026392424
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 التدريب على التعليم احل�شابي بالطرق الذهنية . 

و�شف العلمة: عبارة عن �شكل بي�شوي داخله دائرة وداخل الدائرة ر�شم لطفل مبت�شم يرتدي على راأ�شه 
 . GENIUS KIDS احلمدانية وعلى ميني ال�شكل )الطفال العباقرة بخط كبري ومميز ويدنوها

ال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد , اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  فرباير 2014 العدد 11028

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�س.دراي كلني البي�س وال�شود
 طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية:

BLACK& WHITE DRY CLEANING البي�س وال�شود دراي كلني

املودعة بالرقم:176110       بتاريخ:2012/7/1 م
با�ش��م:�س.دراي كلني البي�س وال�شود

وعنوانه:ابوظبي , �س.ب: 44935 , هاتف: 024466010 , فاك�س: 024456611
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 امل�شبغة . 

و�شف العلمة: العلمة التجارية على �شكل م�شتطيل مق�شم اىل ن�شفني الن�شف المين ابي�س اخللفية 
مكتوب فيه ا�شم ال�شركة باللغة العربية وباللون البي�س والن�شف الي�شر ا�شود اخللفية مكتوب فيه ا�شم 
البي�س وخلفيتها  باللون  دائرة مر�شومة  امل�شتطيل  و�شط  البي�س ويف  باللون  باللغة الجنليزية  ال�شركة 
الجنليزية  باللغة  حرفني  فيه  مكتوب  العلى  الن�شف  ابي�س  بخط  الو�شط  من  مق�شومة  ال�شود  باللون 

باللون البي�س . 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد , اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  فرباير 2014 العدد 11028 العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23     

اعادة اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر
 يف الدعوى  6159 ل�سنة 2013 ايجارات

اىل املدعي عليه: مارك�س فالكون للعقارات, جمهول حمل القامة.
مبا ان املدعي : ناند كي�شور ناجديف و�شا�شي ناجديف وميثله: عبدالرحمن 
ام��ام املركز  اي��ج��ارات  ال�شنة  2013  اق��ام �شدكم الدعوى رق��م 6159  �شعيد قد 
وم�شاريف  ر�شوم   +  %9 فائدة   + دره��م   104.000 مبلغ  )�شداد  الزامكم  بطلب 
اعلنكم  اع���ادة  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت  ب��ال��دع��وى  اعلنتم  وق��د  ال��دع��وى( 
امام   4.30 ال�شاعة  املوافق  2014/3/4  الثلثاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر 
اللجنة الق�شائية )3( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية 
دبي لنظر الدعوى. وقد امر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة ايام من تاريخ 
من  لديكم  ما  وتقدمي   قانونا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  الن�شر. 

دفاع وم�شتندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية
اللجنة الثالثة بالدائرة البتدائية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2033 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة اخلليج الول العقارية اجلن�شية: المارات املنفذ �شده 
: �شامكريت م�شر- مهند�شون ومقاولون اجلن�شية: المارات املطلوب اعلنه 
/  �شامكريت م�شر- مهند�شون ومقاولون اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2014/3/26 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله.  

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/701   احوال نف�ص م�سلمني 
العبا�شي     جمهول  اىل املدعى عليه/ 1 - م�شطفى ربيع عبداحلليم 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح��ن��ان  ت��ك��ادي ق��د اق���ام عليك الدعوى 
وحددت  وامل�����ش��اري��ف     والر�شوم  ح�شانة  باثبات  املطالبة  ومو�شوعها 
بالقاعة  8:30 �س  ال�شاعة   2014/3/4 املوافق  الثلثاء  ي��وم   لها جل�شة 
ch1.C.14 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثلثة ايام على القل .  
رئي�ص الق�سم               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/412   عمايل جزئي     
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1 - ك��اف��ي��رتي��ا وف��ط��اط��ري الم����ور  جم��ه��ول حمل 
اق��ام عليك  قد  علي   ابراهيم عبدالغفار  /تامر  املدعي  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 67852 درهم 
ال�شكوى  ورقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   2000 وقدرها  عوده  وتذكرة 
املوافق 2014/3/11  الثلثاء  )2014/165712( وحددت لها جل�شة يوم  
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل .  
رئي�ص الق�سم               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1101 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- حممد وليد عبدالقادر حاج ح�شني جمهول حمل 
حممد  وميثله:  النا�شر  حممد  ان��ور  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  امل�شعبني  حديجان  بخيت  ح�شني 
درهم   )21199( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 943  /2011 مد جز- م ر-ب-اأظ

اجلن�شية:  علي  مظفر  بيجيم  نيهار  ميثله  �شروج  ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  مدعي/عائ�شة 
الن�شاء  ومهر  فاطمة  وهم  �شروج  ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  ورثة  عليه:  مدعي  المارات 
واآخرون  غازي  وميل�شا  غازي  ومي�شون  غازي  وعبدالكرمي  غازي  ومن�شور  غازي  وعبدالعزيز 
غازي  الن�شاء  اعلنهم/1-مهر  املطلوب  وجتنيب  فرز  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
3-ملي�شا  �شروج  ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  2-عبدالعزيز  �شروج  ا�شكندراين  عبداملجيد 
عبداملجيد ا�شكندراين �شروج   4-مي�شون غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج 5-من�شور غازي 
ان  التقرير( حيث  بورود   ( بالن�شر  المارات عنوانه:  �شروج  اجلن�شية:  ا�شكندراين  عبداملجيد 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/3/3 موعدا لنظر 
الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  بدائرة  الكائنة  البتدائية- 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2014/2/18 

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

=
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  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذ ية رقم 2014/1 م جتاري

املحكوم عليه: علي ح�شن مزهر/ لبناين عنوانه: غري حمدد
انه بتاريخ 2013/9/23م قد �شدر �شدك حكم يف الق�شية املدنية اجلزئية رقم  حيث 
2013/37 ل�شالح/ مركز ليوا لتبعئة وجتاة التمور/ امارات اجلن�شية ومبا ان املحكوم 
له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحددة, ان احلكم املطلوب تنفيذه 
الق�شائية.  الر�شوم  �شامل  درهم(   45615( وقدره  مبلغ  ب�شداد  الزامك   -1 كالتايل: 
 2014/2/26 املوافق   )9( ال�شاعة  يف  املحددة  للجل�شة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
لتنفيذ ماذكر اعله, ويف حال تخلفك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2014/2/19 
ا�سامة عثمان حممد

 قا�سي التنفيذ حمكمة الظفرة البتدائية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
      حمكمة الظفرة البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/17 تنفيذ عقاري
ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  �شلمان كبري حممد كبري جمهول حم��ل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ بنك نور ال�شلمي �س م ع ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: ع�شام عبدالمري 
حمادي الفا�شلي التميمي    نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/400 عقاري 
 2013/9/30 بتاريخ  اخلمي�س  ي��وم  ع��ق��اري   2012/706 رق��م  بال�شتئناف  وامل��ع��دل  كلي 
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك بف�شخ التفاقيه املربمة بني املدعي واملدعي عليه ب�شاأن 
الجارة  عقد  حمل  العقار  حيازة  ب��رد  جم��ددا  والق�شاء  وملحقاته  العقارية  ال��وح��دة 
املنتهية بالتملك وملحقاته املوؤرخ 2008/10/20 اىل البنك امل�شتاأنف. بالزامكم ب�شداد 
مبلغ وقدره )43860 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذا العلن.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/27 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- حممد �شدق ثامباي مرزوق جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
حمادي  ع��ب��دالم��ري  ع�شام  وميثله:  �����س.ذ.م.م(   ( ال��ت��ج��اري  اخلليج  �شركة  التنفيذ/ 
كلي  عقاري   2013/305 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  التميمي  الفا�شلي 
البيع  اتفاقية  :1-بف�شخ  وذلك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره  بتاريخ 2013/9/11  الحد  يوم 
وال�شراء املوؤرخة 2007/12/22 اخلا�س بالوحدة العقارية حمل التداعي 2- بالزامكم 
ب�شداد مبلغ وقدره )553050 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف 
2013/4/9 وحتى تاريخ �شداده وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 
يوم من تاريخ ن�شر هذا العلن. 3- والغاء ت�شجيل الوحدة با�شم املدعي عليه بال�شجل 
العقاري املبدئي    وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/65 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شدهما/1- اوجلا ت�شفيك 2- �شبين�شري جرانت برود  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ املك للتمويل �س م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/975 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 2013/8/29 باعتباره �شندا تنفيذيا 
وذلك : 1- بف�شخ اتفاقية الجارة املو�شوفة بالذمة وملحقها املربمة بني املدعية )املك للتمويل 
�س م ع( واملدعى عليهما ) اوجلا ت�شفيك و�شبين�شري جرانت برود( بتاريخ 2007/12/11 عن الوحدة 
دب��ي( 2- �شطب عبارة ) تخ�شع ملكية  �شنرت-  بزن�س  كايان  �شركة  املكتب رقم )101(  التداعي  حمل 
العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى 
الدائرة...( الواردة يف �شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والملك من �شجلت الدائرة. 
3- بالزامكم ب�شداد  مبلغ وقدره )54409.58 درهم ( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العلن.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/154 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
التوقيع  الت�شديق على  ال�شو اجلن�شية:المارات   وطلب  �شعيد  جميله هلل 
  ) االفراح  خلدمات  )ال�سالل  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
امللف )26288(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل : علي عبداهلل علي �شاملني 
بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم��ارات  اجلن�شية:  املهري 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العلن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/282   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لل�شتثمار)ذ.م.م(
بوكالة املحاميني/ عماد اهلي وفي�شل اخلاجة ونوال احلو�شني

حمل  )جمهول  هوفتمان   ج��ان  مديرها/  ميثلها  ذ.م.م  انرتنا�شيونال  هايتك   : اليه   املنذر   
القامة(  ننذركم بف�شخ وانهاء اتفاقية التاجري املحررة فيما بني موكلتنا وبينكم وذلك خلل 
, يبداأ �شريانها من تاريخ اعلن هذا الن��ذار, وال �شن�شطر اىل  مهلة اق�شاها )6( �شتة ا�شهر 
على  ومنها  لديكم  موكلتنا  حقوق  على  للمحافظة  اللزمة  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ 
التاأجري واملطالبة بقيمة بدلت اليجار  اتفاقية  املثال ل احل�شر املطالبة بف�شخ وانهاء  �شبيل 
اجلابر  بالتعوي�س  املطالبة  وك��ذا  والت�شليم  الخ��لء  تاريخ  حتى  والغرامات  اخلدمات  ور�شوم 
لل�شرار املت مبوكلتنا مع حتميلكم م�شوؤولية الخلل بالتزاماتكم التعاقدية ا�شرارا مبوكلتنا, 

والزامكم بكافلة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1474 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ 1- �شركة النظمة املنزلية للمقاولت العامة ذ.م.م    العنوان 
احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2014/1/29 املوافق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر 
العامة    للنقليات  الها�شمي  بالرقم اعله ل�شالح / فاطمه  املذكورة  الدعوى  يف 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املحكمة مبثابة  ح�شوري:  ب��ال��ت��ايل:   حكمت 
املطالبة  تاريخ  من   %4 بواقع  والفائدة  دره��م   438.962 وق��دره  مبلغ  للمدعية 
احلا�شل يف 2012/6/2 وامل�شروفات ومائتي درهم اتعاب حماماة ورف�شت ماعدا 
ذلك من طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2014/2/18  حكما 
قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/احم�ص النور ال�س�ستاوي
 رئي�ص الدائرةالتجارية الكلية الثانية          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23     
اعالن احل�سور بالن�سر

 رقم الدعوى  2013/6068 ايجارات
ب��ن��اء ع��ل��ى ال���ق���رار ال�����ش��ادر م���ن ال���دائ���رة الب��ت��دائ��ي��ة )ال��ل��ج��ن��ة ال���راب���ع���ة( يف 
 )2014/2/18( بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  اي��ج��ارات  ال����دع����وى)2013/6068( 
الدين  املدعي /ح�شام  بان  نعلمكم  فاإنه  �شو  املدعي عليه /الن جورج  باعلن 
كافة م�شاريف  �شداد   + املاأجور  )اخ��لء  الدعوى قبلكم بطلب  اق��ام  ا�شعد قد 
الدعوى ( والتي �شتنظر بجل�شة )2014/3/2( يوم )الح��د( ال�شاعة )4.30 ( 
مبقر املركز يف مبنى بلدية دبي فعليه يرجى منكم احل�شور وتقدمي ما لديكم 
من دفاع او م�شتندات. ويف حال تخلفكم عن احل�شور فان اللجنة �شوف تتخذ 

كافة الجراءات القانونية اللزمة.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية    

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/186   عقاري كلي 
ال��ع��ق��اري(  جمهول  ا�شتيت )تنميات  امل��دخ��ل  / 1 - تنميات ري��ل  اىل اخل�شم 
حمل القامة مبا ان املدعي /فينو �شوبرا اجاي كومار وميثله هبه علي غلوم 
حممد باقر اهلي    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري 
هند�شي متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 2014/2/24 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   

يف التظلم  رقم   1-2014 تظلم 20-2014  اد مج- م ر-ب- اأظ
التظلم/ حورية ح�شني العداد اجلن�شية: �شوريا املتظلم �شده : موؤ�ش�شة ال�شقر 
من  تظلم  التظلم:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  التجارية  للو�شاطة  اجلري 
ال�شقر اجلري  موؤ�ش�شة  اعلنه:  املطلوب  درهم   وقدره 21000  اأداء مببلغ  اأمر 
اقام  املتظلم  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  التجارية  للو�شاطة 
موعدا   2013/3/3 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكور  التظلم 
لنظر التظلم لذا فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
وعليك  معتمد,  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  بدائرة  الكائنة  البتدائية 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا مل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

التظلم بثلثة ايام على القل.�شدر بتاريخ : 2013/2/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/244 ت اجر- م ر- ت-اأظ (
�شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  الرميثي  را�شد  احمد حممد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب اعلنه / �شركة  لل�شيانة اجلن�شية: المارات   الثاين  املخرج  �شركة   :
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  لل�شيانة  الثاين  املخرج 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره 
التنفيذ فانت مكلف  املوافق 2014/3/16 موعدا لنظر طلب  جل�شة يوم الحد 
الرئي�شي    باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الدائرة الوىل  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله.  تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
   القلم اليجاري                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1832 ت عمل- م ع- ت-اأظ (
طالب التنفيذ/ حممد �شلء الدين حممد عظم اجلن�شية: بنغلدي�س  املنفذ 
�شده : ال�شفق الخ�شر للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   املطلوب اعلنه 
/  ال�شفق الخ�شر للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3519
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/3/3
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1377 ت جتر- م ر- ت-اأظ (
اجلن�شية:  ذ.م.م  والرخام  والبلط  للطابوق  النه�شة  معمل  التنفيذ/  طالب 
المارات  املنفذ �شده : حممد �شالح عبا�س �شالح اجلن�شية: م�شر    املطلوب 
مبا  بالن�شر  عنوانه:  م�شر   اجلن�شية:  �شالح  عبا�س  �شالح  حممد    / اعلنه 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ت-ب-  م  كل-  جت   2012/1916
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/3/24
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله.  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
   القلم التجاري

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3517  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
اوبتك  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  الوطني  اخليمة  را�س  مدعي/بنك 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  واخرون  للت�شالت  تيليكوم 
وقدرها 365751 درهم و�شحة حجز املطلوب اعلنه/  �شرور عمر ال�شديدي اجلن�شية: 
�شوريا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
الثلثاء املوافق 2014/3/11 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحا   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
الدعوى بثلثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/2/19  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   19  /2014 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : املقاولت والنزاعات الن�سائية  
على  خالد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  املعدنية  للعمال  المارات  مدعي/روؤية 
اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الكتمال  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  الظنحاين  علي  عبيد 
المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 31835 درهم املطلوب اعلنه/  : خالد 
على عبيد علي الظنحاين ب�شفته مالك موؤ�ش�شة الكتمال للمقاولت العامة اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2014/3/10 املوافق  الثنني  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
الدعوى بثلثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/2/18  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   53  /2014 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/�شركة الوادي للدوات ال�شحية ذ.م.م اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
لنجف  فهيد  �شعيد  نا�شر  هنا  ملالكها/  العامة  للمقاولت  جنة  وادي  موؤ�ش�شة 
درهم   23124 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  احلارثي 
املطلوب اعلنه/   موؤ�ش�شة وادي جنة للمقاولت العامة ملالكها/ هنا نا�شر �شعيد 
فهيد لنجف احلارثي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2014/3/12 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر 
الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/2/17  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   389  /2013 مد كل- م ر-ب- اأظ

ناجي  خالد  عليه:  مدعي  اليمن   اجلن�شية:  واخرون  العمودي  �شعيد  مدعي/�شالح 
حممد م�شيغر �شعد الدين اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
130000 درهم والفائدة القانونية 12%  املطلوب اعلنه/   خالد ناجي حممد م�شيغر 
وبالت�شحيح  الدعوى  )ب�شحيفة  بالن�شر  عنوانه:  المارات    اجلن�شية:  الدين  �شعد 
الثانية(  الكلية  املدنية  الدائرة  اىل  الحالة  وبقرار   2014/2/4 جل�شة  مبح�شر  الوارد 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2014/3/17 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/2/19  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
    امر تكليف متهم باحل�سور امام املحكمة

مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
يف الدعوى 2013/20901 جزاء ابوظبي 

مدعي/ عبيد �شالح حممد النعيمي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: �شعيد ح�شن 
اعلنه/  املطلوب  والح��ت��ي��ال  الن�شب  ال��دع��وى:  مو�شوع  لبنان  اجلن�شية:  امل���اروق 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  منيمنة  عبدالرحمن  ح�شام 
لذا  الدعوى,  لنظر  املوافق 2014/3/4 موعدا  الثلثاء  يوم  املحكمة  وح��ددت  اعله 
فانت ملكف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائر ة الوىل- ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية- الكائنة يف املقر الرئي�شي لدائرة الق�شاء او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  اي��داع 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر تاريخ 2014/2/17.
وكيل نيابة                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
     نيابة ابوظبي الكلية

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1821  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
مدعي/بنك ام القيوين الوطني �س م ع اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: خالد حممد 
 164791 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات  عامر  بن  م�شبح  احمد 
درهم املطلوب اعلنه/  خالد حممد احمد م�شبح بن عامر اجلن�شية:المارات  عنوانه: 
بالن�شر)نخطركم بورود تقرير اخلربة للرد والتعقيب ان اردمت ذلك(  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2014/2/27 موعدا 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� 
او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة 
امل�شتنداتك موقعا عليها  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة 
قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/2/20  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

09

املجل�ش الوطني الحت�دي يوافق على م�شروع ق�نون حقوق الطفل
•• اأبوظبي-وام:

ب�شاأن   احت��ادي  قانون  م�شروع  على  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  واف��ق 
حقوق الطفل بعد اأن ا�شتحدث وعدل عددا من مواده وبنوده بهدف 
متتعه بكافة حقوقه وو�شع الآليات املنا�شبة حلمايتها وحظر تعري�شه 
لأي اإجراء تع�شفي اأو غري قانوين اأو امل�شا�س ب�شرفه و�شمعته اأو ت�شغيله 
بفر�س  للطفل  الأ�شرية  والتاأكيد على احلقوق   15 �شن  بلوغه  قبل 
التزام  وو�شع  الأ���ش��ري  الأم��ان  متطلبات  بتوفري  والديه  على  التزام 
تربيته  يف  وال��واج��ب��ات  امل�شوؤوليات  بتحمل  رعايته  على  القائم  على 
ورعايته وتوجيهه ومنائه على اأف�شل وجه وجعل م�شلحته فوق كل 
اعتبار وذات اأولوية واأف�شلية يف جميع الظروف. وجاء م�شروع قانون  
جهود  �شمن  جل�شتني  خ��لل  املجل�س  ناق�شه  ال���ذي  ال��ط��ف��ل   ح��ق��وق 

واأكد  العاطفي والنف�شي واجل�شدي والأخلقي والجتماعي.  توازنه 
معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني الحتادي اأن مناق�شة 
اأيام  ا�شتغرقتا ثلثة  الوطني الحت��ادي على مدى جل�شتني  املجل�س 
الدولة وموؤ�ش�شاتها  ملا تبذله  �شهادة وتعبري  اأبلغ  القانون هو  مل�شروع 
الد�شتورية من جهود حثيثة نابعة من موروثها احل�شاري والإن�شاين 
كافة  ورع��اي��ة  التقدم  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  ال�شامية  الدينية  وقيمها 

احلقوق لكل اإن�شان يعي�س على هذه الأر�س الطيبة. 
من  ورد  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  م�شمى  تغيري  على  املجل�س  وواف���ق 
ملا يت�شمنه من مواد  الطفل  با�شم  ودمي��ه لي�شبح  حقوق  احلكومة 
الن�شان  حقوق  م��ع  وليتما�شى  وحمايته  الطفل  حقوق  على  تن�س 
وان�شمام الدولة اإىل التفاقيات الدولية املعنية ووفقا للقواعد الفنية 
ل�شياغة الت�شريعات. وعرف م�شروع القانون الطفل باأنه  كل اإن�شان 

الجتماعية  الت�شريعات  منظومة  ل�شتكمال  الرامية  الإم��ارات  دولة 
على  وت��اأك��ي��دا  وحريته  كرامته  وت�شون  الإن�����ش��ان  حقوق  ترعى  التي 
على  وحت��اف��ظ  احل��ري��ات  ت�شون  ال��دول��ة  يف  الت�شريعية  املنظومة  اأن 
احلقوق وحر�شا على الهتمام بالطفل وتذليل كافة ال�شعوبات التي 
حتول دون تن�شئته التن�شئة ال�شليمة التي توؤهله ليكون فردا �شاحلا 
يف وتعزيز اجلهود حلماية الطفل من جميع اأ�شكال التمييز والعنف 
من  وحمايته  لتن�شئته  الظروف  وتهيئة  الإمكانيات  اأف�شل  وتوفري 
كل اأذى اأو �شوء معاملة. و�شدد املجل�س على ت�شمني م�شروع القانون 
والتعليمية  وال�شحية  الأ�شرية  واحلقوق  للطفل  الأ�شا�شية  احلقوق 
واآليات  بالطفل  املتعلقة  امل��ج��الت  كافة  يف  والجتماعية  والثقافية 
توفري احلياة الآمنة وامل�شتقرة له حيث ت�شمن عقوبات �شديدة تطبق 
على  يوؤثر  الطفل  �شد  فعل  اأي  ارتكاب  نف�شه  له  ت�شول  كل من  على 

ولد حيا ومل يتم الثامنة ع�شرة �شنة ميلدية من عمره وذلك لأن مفهوم الطفل 
يبداأ منذ الولدة حيا ومل يتم 18 �شنة علوة على اأن املجل�س عدل هذا التعريف 
5 ل�شنة 1985  71 بالقانون الحتادي رقم  للتوافق مع التعريف الوارد يف املادة 
باإ�شدار قانون املعاملت املدنية ويتفق مع التعريف الوارد يف اتفاقية حقوق الطفل 
. وعرف م�شروع القانون القائم على رعاية الطفل باأنه ال�شخ�س امل�شوؤول قانونا عن 
الطفل اأو من يعهد اإليه برعايته و الأ�شرة احلا�شنة الأ�شرة البديلة التي يعهد اإليها 
بح�شانة ورعاية الطفل و اخت�شا�شي حماية الطفل هو ال�شخ�س املرخ�س واملكلف 
من ال�شلطة املخت�شة اأو اجلهات املعنية ح�شب الأحوال باملحافظة على حقوق الطفل 
وحمايته يف حدود اخت�شا�شاته ح�شبما ورد يف هذا القانون. وا�شتحدث املجل�س اأربعة 
اأذى  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �شاأنه  امتناع من  اأو  تعريفات �شوء معاملة الطفل وهي كل فعل 
للطفل يحول دون تن�شئته ومنوه على نحو �شليم واآمن و�شحي و اإهمال الطفل وهو 
عدم قيام الوالدين اأو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابري اللزمة للمحافظة 
على حياته و�شلمته البدنية والنف�شية والعقلية والأخلقية من اخلطر وحماية 
حقوقه املختلفة و العنف �شد الطفل وهو ال�شتخدام املتعمد للقوة �شد اأي طفل من 
قبل اأي فرد اأو جماعة توؤدي اإىل �شرر فعلي ل�شحة الطفل اأو منوه اأو بقائه على قيد 
احلياة و امل�شلحة الف�شلى للطفل هي جعل م�شلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات 
اأولوية واأف�شلية يف جميع الظروف ومهما كانت م�شالح الأطراف الأخرى. وعرف 
تداول  اأو  حيازة  اأو  ن�شر  اأو  عر�س  اأو  اإنتاج  باأنه  الأطفال  اإباحية  القانون   م�شروع 
التوا�شل  �شبكات  اأو  الت�شال  و�شائل  و�شيلة من  ر�شم عن طريق  اأو  فيلم  اأو  �شورة 
الجتماعية اأو غريها اأو اأية و�شيلة اأخرى يظهر فيها الطفل يف و�شع م�شني يف عمل 
اأو باملحاكاة. وا�شتحدث املجل�س  اأو خيايل  اأو عر�س جن�شي واقعي وحقيقي  جن�شي 
خم�س مواد تن�س الأوىل التي جاءت �شمن احلقوق الأ�شا�شية للطفل على اأن للطفل 
احلق يف الن�شب اإىل والديه ال�شرعيني طبقا للقوانني ال�شارية يف الدولة ويلتزم كل 
من والدي الطفل اأو من له �شلطة عليه قانونا با�شتخراج الأوراق التي تثبت واقعة 
ميلده وجن�شيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى اخلا�شة به طبقا للقوانني ال�شارية 
يف الدولة وذلك باعتبار اأن احلق يف الن�شب من احلقوق ال�شرعية والأ�شا�شية املكفولة 
للمواليد وب�شبب و�شع اجتماعي اأ�شفر عن معاناة بع�س الأطفال من تراخي اآبائهم 
يف ت�شجيلهم وا�شتخراج الأوراق الثبوتية لهم مما ا�شتدعى و�شعها خا�شة واأن هذه 
اجلزئية غري معاجلة يف قانون الأحوال ال�شخ�شية اأو قانون اجلن�شية والإقامة. كما 
امللئمة  للتدابري  الطفل  اخت�شا�شي حماية  اأن��ه ويف حال تو�شل  امل��واد على  ن�شت 
ذات ال�شبغة التفاقية فاإنه يتم تدوين ذلك التفاق وتلوته وتوقيعه من خمتلف 
الأطراف مبا يف ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلثة ع�شر عاما ويقوم الخت�شا�شي 
ب�شفة دورية مبتابعة نتائج التدابري التفاقية املتخذة ويقرر عند القت�شاء تعديلها 

مبا ي�شمن قدر الإمكان اإبقاء الطفل يف حميطه العائلي.
التفاق وتوقيعه يف �شيغة  اأن تدوين  اإىل  امل��ادة  املجل�س خلل مناق�شة هذه  واأ�شار 
اتفاقية يلزم الأطراف املختلفة ومن ثم ل ميكن التنازل اأو حتريف ما مت التفاق 
املتعاقدين.  �شريعة  والعقد  املكتوبة  بالوثائق  دائما  يعرتف  القانون  اأن  كما  عليه 
مع  بالتن�شيق  �شجل  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  يف  ين�شاأ  امل�شتحدثة  امل��واد  وح�شب 
ال�شلطات املخت�شة تقيد فيه حالت �شوء معاملة الأطفال مبجملها وكل ما يدون 
يف هذا ال�شجل �شري ول يجوز الطلع عليه اإل باإذن من النيابة العامة اأو املحكمة 
يف  �شجل  وج��ود  لأهمية  امل���ادة  ه��ذه  املجل�س  وا�شتحدث  الأح����وال.  ح�شب  املخت�شة 
الوزارة حل�شر حالت النتهاكات جتاه الأطفال. كما ا�شتحدث املجل�س مادة تن�س 
على ما يلي  على اجلهات املعنية واملخت�شة توفري احلماية لل�شهود يف جميع مراحل 
الدعوى اجلزائية �شمان �شلمة املنتجات مبا ل يهدد حقوق الطفل وو�شع �شوابط 
واجلهات  املخت�شة  ال�شلطات  تلزم  م��ادة  املجل�س  وا�شتحدث  الت�شويقية  الإع��لن��ات 
املنتجات مبا ل يهدد حقوق الطفل  التدابري الآتية: �شمان �شلمة  املعنية باتخاذ 
تتفق مع حق  التي  الت�شويقية  الإع��لن��ات  وو�شع �شوابط  القانون  ال��واردة يف هذا 
عدم  يكفل  مب��ا  التجارية  الأن�شطة  ومراقبة  والنماء  والبقاء  ال�شحة  يف  الطفل 
ملراعاة  امل��ادة  ه��ذه  ا�شتحداث  بيئية. ومت  اأ���ش��رار  اأو  الأط��ف��ال لأي خماطر  تعري�س 
اأخذت  الدولة  اأن  يوؤكد  مبا  الطفل  حقوق  جم��ال  يف  احلديثة  الدولية  امل�شتجدات 
رتبتها منظمة  التي  وفقا لللتزامات  الطفل  اأو�شع مدى يف حماية حقوق  جمال 
اليون�شيف التابعة للأمم املتحدة ب�شاأن مبادئ ومعايري الأعمال التجارية وتاأثريها 
البيئة  اأ�شا�شيني وفق ظ��روف  امل��ادة اقرتاحني  على حقوق الطفل. وقد راع��ت هذه 
اأو  والأل��ع��اب  الأغ��ذي��ة  مثل  اخلا�س  القطاع  يف  املنتجات  �شلمة  �شمان  الوطنية: 
الطفل  الإ�شرار بحق  اأو  العنف  التي حت�س منتجاتها على  الأطفال  ترفيه  اأماكن 
يف احلياة اأو النمو ومراعاة الت�شويق الإعلين للأعمال التجارية خا�شة ما يتعلق 
بالأغذية والألعاب على غرار ما يحدث يف الكثري من بلدان العامل املتقدم بو�شع 
ال�شلطات  املطلوب من  تتناول  التي  امل��ادة  ويف  الإعلنات.  على  للأطفال  حتذيرات 
منها  البنود  ع��ددا من  وع��دل  املجل�س  ا�شتحدث  املعنية حتقيقه  واجلهات  املخت�شة 
عنف  اأي  ومن  املعاملة  و�شوء  وال�شتغلل  الإهمال  مظاهر  كل  من  الطفل  حماية 
بدين ونف�شي يتجاوز املتعارف عليه �شرعا وقانونا كحق للوالدين ومن يف حكمهم 
يف تاأديب اأبنائهم واأكد املجل�س اأهمية هذا البند كون احلماية من العنف والإهمال 
م�شروع  عليها  ينطوي  اأن  التي يجب  اأه��م احلقوق  املعاملة من  و�شوء  وال�شتغلل 
قانون يهتم بالطفل ومت الن�س على عدم الإخلل بحق الوالدين يف تربية اأبنائهم 
 53 امل��ادة  التاأديب وهو ما يتوافق مع  الوالدين ومن يف حكمهم يف  حلفظ حقوق 
من قانون العقوبات ال�شادر بالقانون الحتادي رقم 3 ل�شنة 1987باإ�شدار قانون 
العقوبات والقوانني املعدلة له. و�شدد م�شروع القانون على اأن تقوم ال�شلطات املعنية 
واجلهات املخت�شة باحلفاظ على حق الطفل يف احلياة والبقاء والنماء وتوفري كل 
وا�شتحدث  ومتطورة  واآم��ن��ة  ح��رة  بحياة  والتمتع  ذل��ك  لت�شهيل  ال��لزم��ة  الفر�س 
اتفاقية حقوق  اإن  الثاين وهو حماية امل�شالح الف�شلى للطفل حيث  البند  املجل�س 
الطفل قامت على مبادئ اأ�شا�شية منها مبداأ امل�شالح الف�شلى للطفل باعتبارها حقا 
مقدما ولزما للقوانني الوطنية وهذا ما اأكد عليه م�شروع القانون ومن ثم فاإنه 
اأن  اأهمية  اأكد م�شروع القانون  اأن يتم ت�شمينها يف مادة الأه��داف. كما  من الأوىل 
تقوم ال�شلطات بتن�شئة الطفل على التم�شك بعقيدته الإ�شلمية والعتزاز بهويته 
للتاأكيد  الدينية  العقيدة  اإ�شافة  الإن�شاين ومتت  التاآخي  ثقافة  واح��رتام  الوطنية 
على تن�شئة الطفل على القيم الروحية ال�شحيحة دون اإخلل بثقافة الآخرين كما 
التزيد واكتفاء  امل�شرع وحذفت عبارة والنفتاح على الآخ��ر لأنها من قبيل  اأورده��ا 
بعبارة احرتام ثقافة التاآخي الإن�شاين والتي حتمل �شمنا معنى النفتاح على الآخر. 
ون�س م�شروع القانون على تن�شئة الطفل على التحلي بالأخلق الفا�شلة وبخا�شة 
على  الطفل  حقوق  ثقافة  ون�شر  والجتماعي  العائلي  وحميطه  وال��دي��ه  اح���رتام 
املنا�شبة واإ�شراك الطفل يف جمالت احلياة  اأو�شع نطاق ممكن با�شتخدام الو�شائل 
املجتمعية وفقا ل�شنه ودرجة ن�شجه وقدراته املتطورة حتى ين�شاأ على خ�شال حب 
العمل واملبادرة والك�شب امل�شروع وروح العتماد على الذات. وح�شب م�شروع القانون 
والت�شريعات  مبوجبه  املقررة  احلقوق  بجميع  الطفل  متتع  القانون  م�شروع  يكفل 
اأو موطنه  اأو جن�شه  اأ�شله  ب�شبب  الدولة وحمايته دون متييز  ال�شارية يف  الأخ��رى 
اأو عقيدته الدينية اأو مركزه الجتماعي اأو اإعاقته. واأ�شاف املجل�س عن�شر اجلن�س 
والإعاقة باعتبارهما من العنا�شر املتعارف عليها دوليا يف عدم التمييز وفق املواثيق 
الأ�شرة  ف��اإن  ال��ق��ان��ون  م�شروع  وح�شب  الطفل.  وح��ق��وق  الإن�����ش��ان  حلقوق  ال��دول��ي��ة 
الطبيعية هي البيئة الأوىل الف�شلى لتن�شئة الطفل وتكفل الدولة وجودها و�شونها 
عنها  وي�شتعا�س  الف�شلى  الطفل وم�شاحله  ورعايتها مبا يحقق حقوق  وحمايتها 
عند القت�شاء بالأ�شرة البديلة وتكون حلماية الطفل وم�شاحله الف�شلى الأولوية 
يف كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ يف �شاأنه وتعمل ال�شلطات املخت�شة واجلهات 
حاجات  تلبية  �شمان  ومنها  ال��لزم��ة  الإج���راءات  باتخاذ  ذل��ك  حتقيق  على  املعنية 
الطفل الأدبية والنف�شية والبدنية يف ظل الظروف اخلا�شة ب�شنه و�شحته وو�شطه 
العائلي خا�شة حقه يف احل�شانة واإعطاء الطفل اأولوية احلماية والرعاية والإغاثة 
والتوجيه يف حالت الطوارئ والكوارث والنزاعات امل�شلحة ومن اأية جرمية ترتكب 
�شده . وحر�س املجل�س على اإ�شافة  عدم الإ�شرار النف�شي بالطفل يف كافة مراحل 
�شاهدا  اأو  الق�شية  اأط��راف  اأحد  كان  �شواء  واملحاكمة  والتحقيق  ال�شتدللت  جمع 
فيها اإىل الإجراءات اللزمة ملراعاة اأولوية م�شلحة الأطفال وعدم الإ�شرار النف�شي 
بهم يف كافة مراحل ال�شتدللت والتحقيق واملحاكمة لأنها من الأهمية مبكان اأن 
اح��رتام خ�شو�شيته وفقا  للطفل احلق يف  القانون  يتم مراعاتها. وح�شب م�شروع 
طبقا  رعايته  على  يقوم  من  وم�شوؤوليات  حقوق  مراعاة  مع  والآداب  العام  للنظام 
للقانون وتعمل اجلهات املعنية امل�شوؤولة على تنفيذ ال�شيا�شات والربامج التي ت�شعها 

�شبكة املعلومات الإلكرتونية اإبلغ ال�شلطات املخت�شة اأو اجلهات املعنية عن اأية مواد 
لإباحية الأطفال يتم تداولها عرب مواقع و�شبكة املعلومات الإلكرتونية بالإ�شافة 
اإىل تقدمي املعلومات والبيانات ال�شرورية عن الأ�شخا�س اأو اجلهات اأو املواقع التي 
تتداول هذه املواد اأو تعمد اإىل التغرير بالأطفال وتعمل الدولة على تكوين جمال�س 
وجمعيات واأندية ومراكز خا�شة بالطفل تخت�س بتنمية اجلوانب الثقافية والفنية 
التعليمية للطفل اهتماما  والعلمية والبدنية وغريها للأطفال. و�شهدت احلقوق 
خلل مناق�شة م�شروع القانون لأهميتها يف خمتلف املراحل العمرية ون�س م�شروع 
ت�شاوي  الدولة على حتقيق  التعليم كما تعمل  اأن لكل طفل احلق يف  القانون على 
على  ال��دول��ة  وتعمل  ال�شارية  للقوانني  وفقا  الأط��ف��ال  جميع  بني  املتاحة  الفر�س 
يف  الدولة  وتتخذ  املدار�س  من  املبكر  الأطفال  ت�شرب  ملنع  املنا�شبة  التدابري  اتخاذ 
وتعزيز م�شاركة  املدار�س  الأطفال من  ت�شرب  الآتية: منع  التدابري  التعليم  جمال 
اأ�شكال  ب��الأط��ف��ال وحظر جميع  ال��ق��رارات اخلا�شة  اأم��وره��م يف  واأول��ي��اء  الأط��ف��ال 
القرارات  اتخاذ  عند  الطفل  كرامة  على  واملحافظة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  العنف 
اأو و�شع الربامج. وحذف املجل�س لفظة املبكر كما وردت من احلكومة ملراعاة عدم 
ت�شرب الأطفال حتى �شن 18 �شنة ولأ�شباب ت�شتند اإىل الدرا�شات الجتماعية التي 
اأ�شارت اإىل ت�شرب اأكرث من 10 الآف طالب وطالبة يف املرحلة الثانوية من املدار�س 
احلكومية يف الدولة من اأ�شل  120 األف طالب وطالبة م�شجلني يف هذه املرحلة 
اإىل  واإمن��ا ميتد  املبكر  الأوىل   املرحلة  الت�شرب ل يقت�شر فقط على  اأن  مما يعني 
املراحل املتاأخرة. ووافق املجل�س على ا�شتحداث بندين �شمن احلقوق التعلمية هما 
تطوير نظام التعليم ومبا ي�شمل ريا�س الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل يف 
املجالت العقلية والبدنية والوجدانية والجتماعية واخللقية وو�شع برامج حمددة 
ومنظمة للإبلغ وال�شكوى بهدف تاأمني التحقيق يف الأفعال والتجاوزات املخالفة 
اللئحة  حت���دده  ال���ذي  النحو  على  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  يف  وال����واردة  التعليمية  للحقوق 
التنفيذية. وحر�س املجل�س على ت�شمني م�شروع القانون بندا يتناول تطوير نظام 
املر�شوم الحتادي  ت�شمنه  م��ا  اإط���ار  وذل��ك يف  الأط��ف��ال  ري��ا���س  ي�شمل  التعليم مب��ا 
الإمارات  دول��ة  الأط��ف��ال يف  ريا�س  اتفاقية تطوير  �شاأن  1993يف  ل�شنة   27 رق��م 
العربية املتحدة فيما بني وزارة الرتبية والتعليم ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة 
خا�شة  القانون  هذا  ومقت�شيات  يتفق  مبا  الأطفال  نظام  تطوير  ليتم  اليون�شيف 
املرحلة العمرية املمتدة من 4 اإىل 6 �شنوات التي متثل مرحلة هامة يف ت�شكيل وعي 
ووجدان الطفل واأن احلفاظ على حقوقه يف اإطار هذا القانون واخلا�شة بالتنمية 
يف املجالت املختلفة كان لبد من التاأكيد عليها يف هذا املو�شع ولتتوافق مع املواثيق 
الدولية املنظمة التي اأكدت على اأهمية الربامج للحقوق التعليمية وهذا ما يتفق مع 
مقت�شى اأهداف و�شياق القانون خا�شة واأن حق الطفل يف التعليم ي�شتوجب التعبري 
اأو راأي والديه من خلل برامج حمددة تتيح لهم ذلك. وح�شب احلق يف  عن راأي��ه 
احلماية للطفل فاإنه يعترب بوجه خا�س مما يهدد الطفل اأو يهدد �شلمته البدنية 
اأو العقلية وي�شتدعي حقه يف احلماية ما ياأتي: تعري�س  اأو الأخلقية  اأو النف�شية 
الإ�شاءة اجلن�شية  اأو  الطفل لل�شتغلل  وتعر�س  والت�شرد  والإهمال  للنبذ  الطفل 
واملتوا�شل  البني  والتق�شري  كافل  اأو  عائل  دون  وبقائه  لوالديه  الطفل  وف��ق��دان 
اأو  لل�شتغلل  الطفل  وتعر�س  الطفل  معاملة  �شوء  واعتياد  والرعاية  الرتبية  يف 
امل�شروعة  غري  التنظيمات  قبل  من  لل�شتغلل  الطفل  وتعر�س  اجلن�شية  الإ�شاءة 
ويف الإجرام املنظم كزرع اأفكار التع�شب والكراهية اأو حتري�شه على القيام باأعمال 
العنف والرتويع وتعري�س الطفل للت�شول اأو ا�شتغلله اقت�شاديا وعجز الوالدين 
اأو القائم على رعاية الطفل عن رعايته اأو تربيته. وحر�س املجل�س على ا�شتحداث 
بندين �شمن حق احلماية التي تتكون من ع�شرة بنود وهما تعر�س الطفل للخطف 
اأو البيع اأو الجتار به لأي غر�س اأو ا�شتغلله باأي �شكل من الأ�شكال واإ�شابة الطفل 

باإعاقة عقلية اأو نف�شية توؤثر يف قدرته على الإدراك. 
اأوجه  اأن خطف الأط��ف��ال يهدد كافة  اإىل  امل��ادة  واأ���ش��ار املجل�س خ��لل مناق�شة ه��ذه 
طبيعة  ذات  ملخاطر  تعري�شه  اإىل  بالإ�شافة  للطفل  والنف�شية  البدنية  ال�شلمة 
للطفل  اأوج��ه احلماية  اعتبارها وجها خا�شا من  التاأكيد على  يتطلب  خا�شة مما 
تهدد  الإدراك  توؤثر يف قدرة  اإعاقة  اأي  اأو  النف�شية  اأو  العقلية  الإعاقة  فاإن  وكذلك 
اأوجه ال�شلمة باأنواعها املختلفة مما يتطلب لها نوعا من احلماية اخلا�شة. ويحظر 
م�شروع القانون وفقا حلق احلماية تعري�س �شلمة الطفل العقلية اأو النف�شية اأو 
البدنية اأو الأخلقية للخطر �شواء بتخلي القائم على رعايته عنه اأو تركه مبكان 
اأو  رعايته  على  القائم  الطفل من  قبول  رف�س  اأو  ب��دون موجب  رعاية  موؤ�ش�شة  اأو 
الطفل  رعاية  على  القائم  على  ويحظر  �شوؤونه  على  والقيام  المتناع عن مداواته 
تعري�شه للنبذ اأو الت�شرد اأو الإهمال اأو اعتياد تركه دون رقابة اأو متابعة اأو التخلي 
املوؤ�ش�شات  باإحدى  اإحلاقه  اأو عدم  �شوؤونه  القيام على  اأو عدم  اإر�شاده وتوجيهه  عن 
التعليمية اأو تركه يف حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلل مرحلة التعليم 
الإلزامي. كما يحظر تعري�س الطفل للتعذيب اأو العتداء على �شلمته البدنية اأو 
اإتيان اأي عمل ينطوي على الق�شوة من �شاأنه التاأثري على توازن الطفل العاطفي اأو 
الأفعال  باأي من  القيام  القانون  م�شروع  ويحظر  الأخلقي.  اأو  العقلي  اأو  النف�شي 
الآتية: ا�شتخدام طفل اأو ا�شتغلله يف ت�شوير اأو ت�شجيل اأو اإنتاج مواد اإباحية واإنتاج 
اأو ن�شر اأو توزيع اأو ت�شهيل و�شول الأطفال ملواد اإباحية باأية و�شيلة وتنزيل اأو حتميل 
اأو اإر�شال مواد اإباحية الأطفال عن طريق �شبكة املعلومات الإلكرتونية اأو عرب اأية 
اأو تقنية املعلومات وم�شاهمة القائم على رعاية  و�شيلة اأخرى من و�شائل الت�شال 
اأعمال  اأي��ة  اأو  الأطفال  اإباحية  م��واد  ت�شوير  اأو  اإنتاج  الطفل يف  الطفل يف م�شاركة 
اأي من هذه الأفعال وا�شتغلل  اأو م�شاعدته يف  اأو ال�شماح له بذلك  جن�شية اأخرى 
�شواء  الفجور  اأو  ال��دع��ارة  لأع��م��ال  تهيئته  اأو  بتعري�شه  جن�شيا  ا�شتغلل  الطفل 
مبقابل اأو دون مقابل وبطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة. ويحظر م�شروع القانون 
ما ياأتي : ا�شتغلل الطفل يف الت�شول وت�شغيل الطفل يف ظروف خمالفة للقانون 
وتكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه اأو ي�شر ب�شحته اأو ب�شلمته البدنية اأو النف�شية 
اأو الأخلقية اأو العقلية. وبني م�شروع القانون اآليات احلماية باأن تعمل ال�شلطات 
املخت�شة واجلهات املعنية بالتن�شيق مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية على اإن�شاء وحدات 
املن�شو�س  الطفل  حماية  وتدابري  اآليات  وتنفيذ  و�شع  اإىل  تهدف  الطفل  حلماية 
عليها يف هذا القانون وحتدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون ما ياأتي: اخت�شا�شات 
وحدات حماية الطفل واآليات عملها وال�شروط اللزم توافرها يف اخت�شا�شي حماية 
القانونية  اليمني  مهامه  مبا�شرة  قبل  الطفل  حماية  اخت�شا�شي  وي��وؤدي  الطفل. 
�شحة  اأن  فيها  يتبني  التي  احل��الت  جميع  يف  الوقائي  التدخل   : بالآتي  ويخت�س 
معر�شة  اأو  مهددة  العقلية  اأو  الأخلقية  اأو  النف�شية  اأو  البدنية  و�شلمته  الطفل 
للخطر والتدخل العلجي يف جميع حالت العتداء وال�شتغلل والإهمال وكافة 
احلالت املن�شو�س عليها باملادة 33 من هذا القانون. ولخت�شا�شي حماية الطفل 
الوقائع  ح��ول  ال���ش��ت��دللت  جمع  الآت��ي��ة:  ال�شلحيات  عمله  مب��ه��ام  ال��ق��ي��ام  عند 
والدخول  الأم��ر  اقت�شى  اإن  واملحاكمة  التحقيق  جل�شات  وح�شور  البلغ  مو�شوع 
مبفرده اأو م�شطحبا من يرى احلاجة اإليه اإىل اأي مكان يوجد فيه الطفل وباإذن 
امللئمة  الوقائية  التدابري  واتخاذ  �شفته  تثبت  بطاقة  اإظهار  وج��وب  مع  �شاحبه 
القانون  لهذا  التنفيذية  اللئحة  حت��دده  ال��ذي  النحو  على  وذل��ك  الطفل  �شاأن  يف 
الو�شع  حقيقة  تقدير  اإىل  الو�شول  اأج��ل  من  الجتماعية  بالأبحاث  وال�شتعانة 

اخلا�س بالطفل.
وحدات  اأو  الطفل  حماية  اخت�شا�شي  اإب��لغ  �شخ�س  لكل  القانون  م�شروع  وح�شب 
اأو  النف�شية  اأو  البدنية  �شحته  اأو  �شلمته  يهدد  ما  هناك  ك��ان  اإذا  الطفل  حماية 
الأخلقية اأو العقلية ويكون الإبلغ وجوبيا على املربني والأطباء والخت�شا�شيني 
الجتماعيني اأو غريهم ممن تعهد اإليهم حماية الأطفال اأو العناية بهم اأو تعليمهم 
ال�شلطات  اإب���لغ  منه  يطلب  طفل  اأي  م�شاعدة  الر�شد  �شن  بلغ  �شخ�س  ك��ل  وعلى 
يف  اآخ��ر  طفل  اأي  اأو  اإخوته  من  اأي  معاناة  اأو  مبعاناته  املعنية  اجلهات  اأو  املخت�شة 
اإحدى احلالت املبينة باملادة 33 من هذا القانون ول يجوز الإف�شاح عن هوية من 
وال�شهود  الواقعة  اأط��راف  كافة  هوية  عن  الك�شف  ويحظر  بر�شاه  اإل  بالإبلغ  قام 
اأو �شوء معاملته وذلك عند ا�شتخدام املعلومات يف  يف ق�شايا العتداء على الطفل 
التحليلت اأو التقارير الإعلمية اأو ن�شر كل ما ميكن من التعرف على �شخ�شيته. 
واأ�شاف املجل�س عدم الإف�شاح حلاجة جمتمعية تتعلق بحماية كافة اأطراف الواقعة 
علوة على ال�شهود من ك�شف لهوياتهم حفاظا عليهم من التهديد اأو الإ�شاءة التي 
قد تلحق بهم وت�شبب اأ�شرارا نف�شية واجتماعية وغريها. وبالن�شبة لتدابري احلماية 
ن�س م�شروع القانون على اأنه مع مراعاة اأحكام املادتني 47 و 51  من هذا القانون 
على اخت�شا�شي حماية الطفل بالتفاق مع القائم على رعاية الطفل اتخاذ التدابري 

ال�شلطات املخت�شة يف جميع املجالت اخلا�شة بالطفل. وتناول الف�شل الثاين من 
م�شروع القانون احلقوق الأ�شا�شية للطفل وهي للطفل احلق يف احلياة والأمان على 
نف�شه وللطفل احلق منذ ولدته يف ا�شم ل يكون منطويا على حتقري اأو مهانة لكرامته 
اأو منافيا للعقائد الدينية والعرف وي�شجل الطفل بعد ولدته فورا يف �شجل املواليد 
ال�شاأن وللطفل احلق يف جن�شية وفقا لأحكام  طبقا للنظام القانوين املقرر يف هذا 
ل�شنه ودرجة  اآرائ��ه بحرية وفقا  التعبري عن  الدولة وحق  بها يف  املعمول  القوانني 
الدولة  يف  ال�شارية  والقوانني  العامة  والآداب  العام  النظام  مع  يتفق  ومبا  ن�شجه 
وتتاح له الفر�شة اللزمة للإف�شاح عن اآرائه فيما يتخذ ب�شاأنه من تدابري يف حدود 
القوانني املعمول بها. ويحظر م�شروع القانون تعري�س الطفل لأي تدخل تع�شفي 
اأو اإجراء غري قانوين يف حياته اأو اأ�شرته اأو منزله اأو مرا�شلته كما يحظر امل�شا�س 
الأطفال  اإباحية  �شور  جميع  من  الطفل  حماية  الدولة  وتكفل  �شمعته  اأو  ب�شرفه 
الأطفال على  تن�س على حظر عمل  التي  امل��ادة  ال�شارية. وح��ازت  للت�شريعات  وفقا 
نقا�س معمق من قبل ال�شادة اأع�شاء املجل�س لتاأكيد دور ال�شلطات املخت�شة واجلهات 
املعنية يف حظر ت�شغيل الأطفال قبل بلوغهم �شن اخلام�شة ع�شرة وحظر ال�شتغلل 
القت�شادي والت�شغيل يف اأي اأعمال تعر�س الأطفال للخطر �شواء بحكم طبيعتها اأو 
لظروف القيام بها وتنظم اللئحة التنفيذية للقانون وقانون العمل �شروط واأ�ش�س 
التي  املواد  النقا�س لأن عمالة الأطفال وت�شغيلهم من  ت�شغيل الأطفال. وجاء هذا 
ارتبطت بالكثري من اجلدل القانوين الدويل خا�شة ما يتعلق مبوقف الدولة منها 
العمل  منظمة  اتفاقيات  من  العديد  تنفيذ  يف  الدولة  عليه  اأقدمت  ما  اإىل  اإ�شافة 
العمل  ملنظمة  اتفاقيات  ثماين  اأ�شل  من  اتفاقيات  �شت  اإىل  ال��دول��ة  ان�شمام  مثل 
الإجباري  والعمل  ال�شخرة  على  بالق�شاء  املعنية  الإن�شان  بحقوق  املعنية  الدولية 
والق�شاء على التمييز يف �شغل الوظائف وامل�شاواة يف الأجور ومنع ا�شتخدام الأطفال 
عمل  ب�شاأن   1996 ل�شنة   18 رقم  العربية  العمل  منظمة  واتفاقيتي  القا�شرين 

القا�شرين ورقم 19 ل�شنة 1998 ب�شاأن تفتي�س العمل. 
اأنه من ال�شروري و�شع تف�شيل لهذه اللتزامات مبا يتفق مع  اإىل  واأ�شار املجل�س 
الدولية  امل�شتجدات  راع��ى  القانون  هذا  اأن  يوؤكد  ومبا  املقررة  الدولية  اللتزامات 
الأ�شرية  الدولية. ووفقا للحقوق  الإن�شان  به منظمات حقوق  تنادي  املعا�شرة وما 
التي ن�س عليها م�شروع القانون يلتزم والدا الطفل ومن يف حكمهما والقائم على 
متما�شكة  اأ���ش��رة  كنف  يف  للطفل  الأ���ش��ري  الأم���ان  متطلبات  بتوفري  الطفل  رعاية 
ومت�شامنة ويلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل امل�شوؤوليات والواجبات املنوطة 
ومع  الأف�شل  الوجه  على  ومنائه  واإر���ش��اده  وتوجيهه  ورعايته  الطفل  تربية  يف  به 
مراعاة القوانني املعمول بها للطفل احلق يف التعرف على والديه واأ�شرته الطبيعية 
كليهما  م��ع  مبا�شرة  وات�����ش��الت  �شخ�شية  بعلقات  والح��ت��ف��اظ  رعايتهما  وتلقي 
وللطف�ل احلق يف احل�شانة والر�شاعة والنفقة وحماية نف�شه وعر�شه ودينه وماله 
اإ�شافة عبارة ومن يف  املجل�س على  الدولة. وحر�س  بها يف  املعمول  للق�وانني  وفقا 
حكمهما والقائم على رعاية الطفل حتى ت�شمل كل من يقوم مقام الوالدين قانونا 
باإ�شافة  العبارة  تعديل  كما مت  اأو خا�شة  عامة  موؤ�ش�شات  رعايته من  على  والقائم 
احل�شانة والر�شاعة والنفقة وحماية نف�س الطفل وعر�شه ودينه وماله لتتنا�شب 
مع ما ورد من حقوق يف قانون الأحوال ال�شخ�شية.. علوة على اأنها من ال�شرورات 
اخلم�س املفرو�شة يف الإ�شلم واحلقوق املكفولة للطفل. وا�شتحدث املجل�س �شتة بنود 
ال�شحية  الرعاية  ال�شحية للطفل وهي توفري  التي تتحدث عن احلقوق  امل��واد  يف 
املعنية  واجل��ه��ات  املخت�شة  ال�شلطات  وتعمل  ال���ولدة  وبعد  قبل  للأمهات  املنا�شبة 
املخدرة  املواد  ا�شتخدام  الأطفال من  لوقاية وحماية  اللزمة  التدابري  اتخاذ  على 
اأو  اإنتاجها  امل�شاهمة يف  اأو  العقل  املوؤثرة على  املواد  اأن��واع  وامل�شكرة واملن�شطة وكافة 
الجتار بها اأو ترويجها وو�شع الربامج اخلا�شة بتدريب العاملني يف قطاع �شحة 
الطفل والأم واإعدادهم لتحقيق اأهداف هذا القانون والقيام بالرعاية النف�شية مبا 
اللزمة  التدابري  واتخاذ  ولغويا  واجتماعيا  ووجدانيا  عقليا  الطفل  منو  يت�شمن 
وتوفري  املزمنة  والأمرا�س  الإعاقة  لت�شخي�س حالت  الأطفال  على  املبكر  للك�شف 
اإ�شافة الرعاية ال�شحية للأم  الأجهزة التعوي�شية اللزمة. وحر�س املجل�س على 
لوجود علقة مبا�شرة بني �شحة الأم قبل وبعد الولدة و�شحة الطفل ولأن الرعاية 
ال�شحية دائما تكون للأم قبل وبعد الولدة والطفل كما �شدد على حماية الأطفال 
ال�شيت والنت�شار حتى  العقل ذائعة  التاأثري على  امل��واد املخدرة والأخ��رى ذات  من 
احلماية  ت�شتوجب  التي  الأعمال  من  وتعد  القانون  حددها  التي  العمرية  املرحلة 
اأوجه الأعمال الأخرى.  اإليها واأنها تفوق يف خطرها الكثري من  اللزمة والتنبيه 
باتخاذ  املعنية  واجل��ه��ات  املخت�شة  ال�شلطات  ق��ي��ام  على  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  وين�س 
التدابري املمكنة لإعداد برامج التدريب ال�شحية خا�شة يف جمال الوقاية والإر�شاد 
الذي  النف�شية  الرعاية  اإ�شافة جمال  ال�شحي ومتت  بالإعلم  يتعلق  ال�شحي وما 
يت�شمن منو الطفل العقلي والوجداين والجتماعي واللغوي ولذلك فاإنه من املهم 

الإ�شارة اإليه كاأ�شا�س من اأ�شا�شيات الرعاية ال�شحية. 
من  كونها  املعاقني  الأط��ف��ال  حقوق  يت�شمنان  بندين  اإ�شافة  على  املجل�س  و�شدد 
فاإنه  الإ�شلمية  ال�شريعة  واأحكام  الدولية  املواثيق  كفلتها  التي  الأ�شا�شية  احلقوق 
كان من ال�شروري الإ�شارة اإليها يف جانب احلقوق ال�شحية للأطفال. ووفقا مل�شروع 
القانون تلتزم ال�شلطات املخت�شة واجلهات املعنية بالتدابري التالية : وقاية الطفل 
من خماطر واأ�شرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها والقيام بدور بناء وفاعل 
يف التوعية يف جمال الوقاية والإر�شاد ال�شحي وبخا�شة فيما يتعلق مبجالت �شحة 
واحلوادث  الأم��را���س  م��ن  وال��وق��اي��ة  الطبيعية  الر�شاعة  وم��زاي��ا  وتغذيته  الطفل 
ال�شحي  بالإعلم  للنهو�س  اللزمة  والربامج  ال�شيا�شات  وو�شع  التدخني  وم�شار 
يف هذا ال�شاأن ودعم نظام ال�شحة املدر�شية ليقوم بدوره يف جمال الوقاية والعلج 
ب��الأم��را���س املعدية واخل��ط��رة واملزمنة  والإر���ش��اد ال�شحي وال��وق��اي��ة م��ن الإ���ش��اب��ة 
وتوفري التطعيمات والتح�شينات اللزمة. ويحظر م�شروع القانون القيام باأي من 
يف  احلق  وللبائع  للطفل  منتجاته  اأو  التبغ  بيع  يف  ال�شروع  اأو  بيع  الآتية:  الأفعال 
اأن يطلب من امل�شرتي تقدمي الدليل على بلوغه �شن الثامنة ع�شرة والتدخني يف 
و�شائل املوا�شلت العامة واخلا�شة والأماكن املغلقة حال وجود طفل وبيع اأو ال�شروع 
�شحته  على  خطورة  ت�شكل  اأخ��رى  م��واد  واأي��ة  للطفل  الكحولية  امل�شروبات  بيع  يف 
ت��داول م��واد خمالفة  اأو  ال��وزراء وا�شترياد  يتم حتديدها بقرار ي�شدر من جمل�س 
اأو �شحية  اأو مكملت غذائية  اأو م�شتلزمات  للموا�شفات املعتمدة يف الدولة لغذاء 
اأو هرمونية اأو لعب الأطفال. واأ�شاف املجل�س عبارة واخلا�شة والأماكن املغلقة  لأن 
التدخني فيها حال وجود الطفل يرتتب عليه ذات الأ�شرار التي تلحق به يف حال 
التدخني يف املوا�شلت العامة كما مت اإ�شافة عبارة املكملت الغذائية اأو ال�شحية اأو 
الهرمونية  لأنها من املواد التي ينطبق عليها ذات احلكم املوجود يف البند. واأفرد 
الدولة على  اأن تعمل  الف�شل اخلام�س للحقوق الجتماعية وهي  القانون  م�شروع 
توفري م�شتوى معي�شي ملئم لنمو الطفل البدين والعقلي والنف�شي والجتماعي 
م�شدر  اأو  مقتدر  عائل  لديهم  لي�س  الذين  وللأطفال  بها  املعمول  للقوانني  وفقا 
دخل احلق يف احل�شول على م�شاعدة الدولة وفقا للقوانني املعمول بها مت اإ�شافة 
عبارة م�شاعدة الدولة وفقا للقوانني املعمول بها لأن الطفل له احلق ب�شكل مطلق 
يف احل�شول على احلقوق الجتماعية �شواء كان حتت مظلة ال�شمان الجتماعي اأو 
اأية قوانني اأخرى. وبني م�شروع القانون اأنه مع مراعاة قانوين الأحوال ال�شخ�شية 
اأو  دائمة  ب�شفة  الطبيعية  العائلية  بيئته  من  امل��ح��روم  للطفل  الن�شب  وجمهويل 
الرعاية  الأ�شرة احلا�شنة وموؤ�ش�شات  البديلة من خلل:  الرعاية  موؤقتة احلق يف 
م�شروع  وح�شب  احلا�شنة.  الأ���ش��رة  تتوافر  مل  اإذا  اخلا�شة  اأو  العامة  الجتماعية 
القانون فاإن احلقوق الثقافية للطفل هي احلق يف امتلك املعرفة وو�شائل البتكار 
والإبداع وله يف �شبيل ذلك امل�شاركة يف تنفيذ الربامج الرتفيهية والثقافية والفنية 
ال�شلطات  وت�شع  العامة  والآداب  العام  النظام  وم��ع  �شنه  مع  تتفق  التي  والعلمية 
املخت�شة واجلهات املعنية الربامج اللزمة لذلك. ويحظر م�شروع القانون ن�شر اأو 
اأو  اأو مطبوعة  اأو م�شموعة  اأية م�شنفات مرئية  اإنتاج  اأو  اأو حيازة  اأو تداول  عر�س 
األعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل اجلن�شية اأو تزين له ال�شلوكيات املخالفة 
للنظام العام والآداب العامة اأو يكون من �شاأنها الت�شجيع على النحراف يف ال�شلوك 
وحتدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يحظر دخول الأطفال اإليها 
و�شوابط دخول غريها من الأماكن وعلى مديري دور العر�س التي تعر�س اأفلما 
يف  اإليها  امل�شار  املماثلة  الأماكن  من  وغريها  التلفزيوين  البث  قنوات  و  �شينمائية 
املادة ال�شابقة اأن يعلنوا وفى مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول اأو امل�شاهدة 
الأخرى  واللوائح  القانون  لهذا  التنفيذية  اللئحة  عليه  تن�س  ملا  طبقا  للأطفال 
املعمول بها.  ووفقا مل�شروع القانون يجب على �شركات الت�شالت ومزودي خدمات 

اأو  اأو الأخلقية  النف�شية  اأو  البدنية  اأو �شحته  اإذا وجد ما يهدد �شلمته  اللزمة 
العقلية وذلك على النحو الذي حتدده اللئحة التنفيذية لهذا القانون ومع مراعاة 
حكم املادة 51 من هذا القانون ويقوم اخت�شا�شي حماية الطفل بتقدمي املقرتحات 
التالية اإىل والدي الطفل اأو من يقوم على رعايته وذلك اإذا ثبت له وجود ما يهدد 
اإبقاء   -1 العقلية:  اأو  الأخلقية  اأو  النف�شية  اأو  البدنية  �شحته  اأو  الطفل  �شلمة 
اأو من يقوم على رعايته كتابة  التزام والدي الطفل  الطفل لدى عائلته �شريطة: 
باتخاذ الإجراءات اللزمة لرفع اخلطر املحدق بالطفل واإبقائه حتت رقابة دورية 
من اخت�شا�شي حماية الطفل وتنظيم طرق التدخل الجتماعي من اجلهات املعنية 
الجتماعية  وامل�شاعدة  اخل��دم��ات  بتقدمي  الأح����وال  بح�شب  املخت�شة  وال�شلطات 
الطفل  بني  ات�شال  اأي  ملنع  اللزمة  الحتياطات  واتخاذ  وعائلته  للطفل  اللزمة 
وما يهدد �شلمته اأو �شحته البدنية اأو النف�شية اأو الأخلقية اأو العقلية. 2- اإيداع 
الطفل موؤقتا لدى اأ�شرة بديلة اأو هيئة اأو موؤ�ش�شة اجتماعية اأو تربوية اأو �شحية 
ملئمة عامة كانت اأو خا�شة وفق ال�شوابط التي حتددها اللئحة التنفيذية لهذا 
القانون. ويجب على اخت�شا�شي حماية الطفل اأن يخطر والدي الطفل اأو من يقوم 
التدبري  رف�س  يف  بحقهم  عاما  ع�شر  ثلثة  عمره  بلغ  ال��ذي  والطفل  رعايته  على 
املقرتح عليهم وعلى اخت�شا�شي حماية الطفل رفع الأمر اإىل اجلهة التي يتبع لها 
لتخاذ الإجراء املنا�شب يف احلالتني الآتيتني: عدم الو�شول اإىل اتفاق خلل خم�شة 
ع�شر يوما من تاريخ ات�شال علمه باحلالة ونق�س التفاق من قبل والدي الطفل 
اأو من يقوم على رعاية الطفل اأو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلثة ع�شر عاما 
وعلى اجلهة التي يتبع لها اخت�شا�شي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر اإىل 
النيابة العامة. ومبراعاة اأحكام املواد 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و  38  يعترب 
�شررا بليغا اأو خطرا حمدقا كل فعل اأو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل اأو �شلمته 
اأو �شحته البدنية اأو النف�شية اأو الأخلقية اأو العقلية ب�شكل ل ميكن تلفيه مبرور 
الوقت ومع مراعاة حرمة اأماكن ال�شكنى يبادر اخت�شا�شي حماية الطفل يف حالة 
اإذن  على  احل�شول  وقبل  ب��ه  حم��دق  خطر  وج��ود  اأو  الطفل  على  بليغ  �شرر  وق��وع 
م�شئوليته  اآمن وحتت  وو�شعه مبكان  فيه  املوجود  املكان  اإخراجه من  اإىل  ق�شائي 
ال�شخ�شية وله يف ذلك ال�شتعانة بال�شلطات العامة وعلى اخت�شا�شي حماية الطفل 
من   2 البند  يف  عليها  املن�شو�س  التدابري  اتخاذ  با�شتمرار  ق�شائي  اأم��ر  ا�شت�شدار 
هذه املادة وذلك خلل 24 �شاعة من وقت اإخراج الطفل وي�شدر القا�شي املخت�س 
قراره خلل 24 �شاعة من عر�س الطلب. ويكون لخت�شا�شي حماية الطفل الذين 
اأو  ي�شدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتفاق مع وزير ال�شوؤون الجتماعية 
اجلهات املعنية �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي يف اإثبات ما يقع باملخالفة لأحكام 
هذا القانون واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذا له وعلى النيابة العامة واجلهات 
التي  واملحاكمات  التحقيقات  يف  الطفل  حماية  باخت�شا�شي  ال�شتعانة  الق�شائية 
العتداء  ج��رائ��م  م��ن  جرمية  يف  اأدي���ن  م��ن  ك��ل  على  ويحظر  الطفل  فيها  يتواجد 
اأو عمل يجعله  اإباحية الأطفال اأن يعمل يف وظيفة  اجلن�شي اأو جرمية من جرائم 

يت�شل فيه ات�شال مبا�شرا مع الأطفال اأو يخالطهم ب�شببه واإن رد اإليه اعتباره . 
ووفقا مل�شروع القانون يحكم القا�شي على كل من اأدين بجرمية اعتداء جن�شي على 
طفل باأن مينع املدان من الإقامة يف املنطقة التي ي�شكن فيها الطفل املعتدى عليه 
بحدود خم�شة كيلومرتات مربعة حميطة مبقر اإقامة الطفل وويف جميع الأحوال 
ل يتم الإفراج عن ال�شخ�س املحكوم عليه باحلب�س اأو بال�شجن يف جرمية من جرائم 
العتداء اجلن�شي على طفل اإل بعد اأن يتم اإخ�شاعه قبل انتهاء مدة حب�شه اأو �شجنه 
لفحو�شات واختبارات نف�شية للتاأكد من عدم ت�شكيله خطورة اجتماعية ويف حالة 
�شجنه  اأو  انتهاء مدة حب�شه  بعد  م��اأوى علجيا  باإيداعه  املحكمة  تاأمر  ذلك  ثبوت 
وحتدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم اإيداع املحكوم عليه يف ماأوى علجي 
املعنية  واجل��ه��ات  املخت�شة  ال�شلطات  وتقوم  الإف���راج.  طلبات  يف  النظر  واإج����راءات 
الهند�شية  واملوا�شفات  املعايري  بتحديد  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  مع  بالتن�شيق 
اأي  اخلا�شة وقوانني البناء وا�شرتاطات ال�شلمة والأم��ان التي حتمي الطفل من 
اللزمة  ال�شوابط  القانون  لهذا  التنفيذية  اللئحة  الأذى وحت��دد  اأن��واع  نوع من 
ال�شوابط  وبو�شع  عليها  ال��واردة  وال�شتثناءات  واملوا�شفات  املعايري  هذه  لتطبيق 
والإج�������راءات ال��لزم��ة حل��م��اي��ة ���ش��لم��ة ال��ط��ف��ل يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة والرتفيهية 
والإج����راءات  ال�شوابط  ه��ذه  التنفيذية  ال��لئ��ح��ة  وحت���دد  ال��ع��ام��ة  النقل  وو���ش��ائ��ل 
احلكومي  القطاعني  على  امل��ادة  ه��ذه  من  و2   1 البندين  اأح��ك��ام  وت�شري  املطلوبة 
واخلا�س اإل ما ا�شتثنى منها بن�س خا�س يف اللئحة التنفيذية. وتعمل ال�شلطات 
اأخطار احل��وادث املرورية  املعنية على �شمان حماية الطفل من  املخت�شة واجلهات 
وفقا لأحكام قانون ال�شري واملرور والقوانني املعدلة له خا�شة الآتي : حظر جلو�س 
الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن ع�شر �شنوات يف املقاعد الأمامية للمركبات بجميع 
واأ�شاف  الرتفيهية.  للدراجات  الأطفال  ا�شتخدام  �شاأن  يف  �شوابط  وو�شع  اأنواعها 
املجل�س البند اخلا�س بو�شع �شوابط على ا�شتخدام الأطفال للدراجات الرتفيهية 
ا�شتخدام  قانوين ي�شع �شوابط على  حلاجة جمتمعية متثلت يف عدم وج��ود ن�س 
الأطفال للدراجات الرتفيهية على الرغم من كرثة احلوادث يف هذا ال�شاأن. ون�س 
على  ال�شخ�شية  الأح��وال  قانون  اأحكام  مراعاة  ومع  يلي:  ما  على  القانون  م�شروع 
املحكمة املخت�شة وقبل اأن حتكم باحل�شانة طلب تقدمي تقرير مف�شل عن احلالة 
اأو  احل�شانة  طالب  لل�شخ�س  اجلنائية  واحلالة  وال�شحية  والنف�شية  الجتماعية 
الذي �شتحكم له باحل�شانة اأو اإقرار يفيد عدم ارتكابه جلرمية خارج الدولة وحتدد 
اإع��داد هذا التقرير والإق��رار. واأف��رد م�شروع القانون  اللئحة التنفيذية اإج��راءات 
الف�شل احلادي ع�شر للعقوبات ويعاقب باحلب�س اأو الغرامة التي ل تقل عن خم�شة 
اآلف درهم كل من خالف حكم من اأحكام البند 2 من املادة 11 اأو املواد 29 اأو 34 
اأو املادة 35 اأو البند 2 من املادة 42 من هذا القانون كل من خالف حكم املادة 43 
اأعاقه عن  اأو  من هذا القانون ومنع اخت�شا�شي حماية الطفل من القيام مبهامه 
مبا�شرة عمله واأدىل مبعلومات خاطئة اأو تعمد اإخفاء احلقيقة ب�شاأن و�شع الطفل.

وح�شب م�شروع القانون يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن خم�شة اآلف درهم كل من 
خالف اأي حكم من اأحكام البند 2 من املادة 21 من هذا القانون وباحلب�س مدة ل 
اأو باإحدى هاتني  األف درهم   15 اأ�شهر وبالغرامة التي ل تقل عن  تقل عن ثلثة 
العقوبتني كل من خالف اأي حكم من اأحكام البندين 1 - 3 من املادة 21 من هذا 
القانون وباحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تقل عن 100 األف 
درهم ول تزيد على مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف اأي حكم 
من اأحكام البند 4 من املادة 21 اأو املادة 29 من هذا القانون . كما يعاقب بال�شجن 
6 من   25 ملدة ل تقل عن ع�شر �شنوات كل من خالف اأي حكم من اأحكام البنود 1 
املادة 37 من هذا القانون ويعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل 
تقل عن 100 األف درهم ول تزيد على 400 األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني 
كل من خالف اأي حكم من اأحكام املادة 26 اأو البندين 3-4 من املادة 37 من هذا 
القانون ويعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شهر ول جتاوز �شتة اأ�شهر وبالغرامة التي 
ل تقل عن خم�شة اآلف درهم كل من خالف اأي حكم من اأحكام املادة 27 من هذا 
باإحدى  اأو  دره��م  األ��ف   20 تقل عن  التي ل  وبالغرامة  باحلب�س  ويعاقب  القانون. 
هاتني العقوبتني كل من خالف اأي حكم من اأحكام املادة 14 اأو حكم املادة 38 من 
هذا القانون فاإذا كان العمل ي�شكل خطورة على حياة الطفل الذي مل يبلغ اخلام�شة 
اأو الأخلقية عد ذلك ظرفا م�شددا ويعاقب  اأو العقلية  اأو �شلمته البدنية  ع�شرة 
باحلب�س وبالغرامة التي ل تقل عن 50 األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل 
من خالف حكم املادة 36 من هذا القانون. ويف تطبيق اأحكام هذا القانون ل يعتد 
بادعاء اجلاين عدم العلم ب�شن املجني عليه ول تخل العقوبات املن�شو�س عليها يف 
هذا القانون باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون اآخر. وح�شب الأحكام اخلتامية 
ل تخل اأحكام هذا القانون باأية حقوق واأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة 
اأف�شل بكافة احلقوق واحلريات العامة وباأوجه احلماية والرعاية املن�شو�س عليها 
يف ت�شريعات اأخرى معمول بها وي�شدر جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح وزير ال�شوؤون 
الجتماعية اللئحة التنفيذية لهذا القانون وذلك يف خلل �شتة اأ�شهر من تاريخ 
ن�شر القانون يف اجلريدة الر�شمية ويلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا 
اأ�شهر من  القانون وين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية ويعمل به بعد ثلثة 
تاريخ ن�شره. ويحتوى م�شروع القانون كما ورد من احلكومة على 72  مادة موزعة 
على 12 ف�شل تناولت التعريفات والأهداف املنوطة بال�شلطات املخت�شة واجلهات 
وال�شحية  الأ�شرية  واحلقوق  للطفل  الأ�شا�شية  واحلقوق  العامة  والأحكام  املعنية 
وتدابري  احلماية  واآل��ي��ات  احلماية  يف  واحل��ق  والتعليمية  والثقافية  والجتماعية 

احلماية والعقوبات والأحكام اخلتامية. 
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م� اخلي�رات الأمثل لدعم ال�شعب ال�شوري؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

اهتماما  اأم��ريك��ي��ة  ���ش��ح��ف  اأول����ت 
املتفاقمة,  ال�������ش���وري���ة  ب�����الأزم�����ة 
ع��ن اخليارات  اإح���داه���ا  وت�����ش��اءل��ت 
الأمثل جتاه الأزمة, وعن املعايري 
التي يجب اتباعها لإغاثة ال�شعب 
الأزمة  اأخ���رى  وتناولت  ال�����ش��وري, 

املتعلقة بالنووي الإيراين.
فقد قالت �شحيفة لو�س اأجنلو�س 
الرئي�س  اإن  افتتاحيتها  يف  تاميز 
اأوب���ام���ا يدر�س  ب����اراك  الأم���ريك���ي 
�شوريا, يف  املتاحة جت��اه  اخل��ي��ارات 
بني  ال�شلم  مفاو�شات  ف�شل  ظ��ل 
ال��رئ��ي�����س ب�شار  امل��ع��ار���ش��ة ون���ظ���ام 
اأن  الأ����ش���د يف ج��ن��ي��ف. واأ����ش���اف���ت 
احلل  يبقى  الدبلوما�شي  اخل��ي��ار 
الأمثل لو�شع حد للحرب الأهلية 
قرابة  م��ن��ذ  ���ش��وري��ا  يف  امل�����ش��ت��ع��رة 
عن  اأ�شفرت  والتي  �شنوات,  ث��لث 
مقتل وجرح مئات الآلف وت�شريد 

املليني داخل البلد وخارجها.
تدخل  اأي  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
الأزم��������ة  اأم������ريك������ي يف  ع�������ش���ك���ري 
ال�����ش��وري��ة ل��ي�����س م���ن ���ش��اأن��ه �شوى 
ال�شعب  م����ع����ان����اة  ت���ف���اق���م  زي��������ادة 
ال�شوري ومن جهتها قالت �شحيفة 
ال����ولي����ات  اإن  ب���و����ش���ت  وا����ش���ن���ط���ن 
من  الأ�شا�شيني  وحلفاءها  املتحدة 
الأوروب���ي���ني وال��ع��رب ات��ف��ق��وا على 

ال��ك��ت��ف وامل�����ش��ادة ل��ل��ط��ائ��رات. ويف 
ال�����ش��اأن الإي�����راين, ق��ال��ت �شحيفة 
للكاتب  م��ق��ال  يف  ت��امي��ز  وا�شنطن 
تتبع  اإي����ران  اإن  فيتنبريغ  ج���ريوم 
اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ا���ش��رب واه����رب مع 
يتعلق  ف��ي��م��ا  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 

بطموحاتها النووية.
اإي��ران وال��دول ال�شت  اأن  اإىل  ُي�شار 
اإطار  ات��ف��اق  على  اتفقت  ال��ك��ربى 
التو�شل  بهدف  �شاملة  ملفاو�شات 
برنامج  ب�����ش��اأن  ن��ه��ائ��ي  ات��ف��اق  اإىل 
ال�شهور  خ����لل  ال���ن���ووي  ط���ه���ران 
امل���ق���ب���ل���ة, و����ش���ط ت����ف����اوؤل اإي������راين 
�شتة  خ��لل  ال��ه��دف  ه��ذا  بتحقيق 

اأ�شهر.
انطلقت  م����ف����او�����ش����ات  وج���������رت 
ال����ث����لث����اء امل���ا����ش���ي ب����ني ال���ق���وى 
مدى  على  واإي����ران  ال�شت  العاملية 
ثلثة اأيام يف النم�شا حتت اإ�شراف 
الحتاد الأوروبي ممثل مب�شوؤولة 
كاثرين  اخل����ارج����ي����ة  ����ش���ي���ا����ش���ت���ه 
وزير اخلارجية  اآ�شتون ومب�شاركة 

الإيراين حممد جواد ظريف.
اتفاق  اإىل  تو�شل  الطرفان  وك��ان 
مرحلي يف نوفمرب-ت�شرين الثاين 
مبقت�شاه  ط��ه��ران  واف��ق��ت  املا�شي 
على وقف بع�س عمليات تخ�شيب 
اأ�شهر, مقابل  �شتة  ملدة  اليورانيوم 
تخفيف بع�س العقوبات املفرو�شة 

عليها.

غ����رب����ي����ة وع����رب����ي����ة مم�����ن ت���دع���م 
املعار�شة ال�شورية عقدت اجتماعا 
الأ�شبوع  وا�شنطن  يف  يومني  مل��دة 
التوجه  اإىل  ي�����ش��ري  مم��ا  امل��ا���ش��ي, 
لدعم املعار�شة التي تقاتل النظام 

ال�شوري ب�شكل اأكرب.
ال�شتخبارات  روؤ�شاء  اأن  واأو�شحت 
املعار�شة  دع���م  اإم��ك��ان��ي��ة  ن��اق�����ش��وا 
ب��اأ���ش��ل��ح��ة ن��وع��ي��ة م���ت���ط���ورة مثل 
على  امل����ح����م����ول����ة  ال�����������ش�����واري�����خ 

طريقة موحدة لتوفري امل�شاعدات 
واإنه  امل�شلحة,  املعار�شة  لف�شائل 
جرى ت�شنيفها ملعرفة من ي�شتحق 
اأن يتلقى ال�شلح واأنواع امل�شاعدات 

الأخرى.
الوليات  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
�شحنات  ل���زي���ادة  ت�����ش��ع��ى  امل��ت��ح��دة 
املعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  اإىل  الأ���ش��ل��ح��ة 
ال�شورية واإىل تدريبهم وتزويدهم 
ب�����امل�����ع�����ل�����وم�����ات ال�����ش����ت����خ����ب����اري����ة 

اأن  اإىل  م�������ش���رية  ال���������ش����روري����ة, 
ال�شتخبارية  ال����وك����الت  روؤ�����ش����اء 
م��ن اأم��ريك��ي��ني واأوروب���ي���ني وعرب 
اج���ت���م���ع���وا الأ�����ش����ب����وع امل���ا����ش���ي يف 
خلفات  اأي  مل��ن��اق�����ش��ة  وا���ش��ن��ط��ن 
الف�شائل  دع����م  ب��ط��ري��ق��ة  ت��ت��ع��ل��ق 
امل�شلحة,  ال�������ش���وري���ة  امل���ع���ار����ش���ة 
الف�شائل  ت��ل��ك  م��ن  اأي  وم��ع��رف��ة 

ت�شتحق الدعم والت�شليح.
ا�شتخبارات  اأج��ه��زة  اأن  اإىل  ُي�����ش��ار 

غ�شب �شيني من لق�ء اأوب�م� ب�لدلي لم� 
•• وا�صنطن-بكني -رويرتز:

الروحي  الزعيم  اأوب��ام��ا حم��ادث��ات مع  ب��اراك  الرئي�س  عقد 
دف��ع احلكومة  الب��ي�����س مم��ا  البيت  ال���دلي لم��ا يف  للتبت 
البي�س  البيت  جت��اه��ل  �شبب  ع��ن  ال��ت�����ش��اوؤل  اىل  ال�شينية 
���ش��ي��ل��ح��ق ال�شرر  ب��ك��ني م���ن ان ه����ذا الج���ت���م���اع  حت���ذي���رات 
ال�شينية  اخلارجية  وزارة  وقالت   . البلدين  بني  بالعلقات 
ا�شتدعى  ال�شيني  اخلارجية  وزي��ر  نائب  ي�شوي  ت�شانغ  ان 
دانييل كريتنربينك القائم بالعمال يف ال�شفارة المريكية 
يف  تدخل  بو�شفه  الجتماع  لدان��ة  املا�شية  الليلة  بال�شني 
ال�شوؤون الداخلية لل�شني. وت�شف ال�شني الدلي لما الذي 
بانه ذئب يف   1959 فا�شلة يف  انتفا�شة  بعد  الهند  فر اىل 

دولة  لقامة  عنيفة  ا�شاليب  ل�شتخدام  ي�شعى  حمل  ثياب 
ان��ه ل يريد �شوى  ال��دلي لم��ا  . ويقول  التبت  م�شتقلة يف 
البيت  العنف. وقال  تاأييد  وينفي  للتبت  ذاتي حقيقي  حكم 
البي�س ان اجتماع اوباما اخلا�س مع الدلي لما احلا�شل 
اوباما اكد  ا�شتمر نحو �شاعة وان  على جائزة نوبل لل�شلم 
للتبت  الفريدة  واللغوية  والثقافية  الدينية  للتقاليد  دعمه 
وحماية حقوق الن�شان ل�شكان التبت. وذكر البيت البي�س 
يف ب��ي��ان ان اوب��ام��ا ق���ال ان���ه ل ي��دع��م ا���ش��ت��ق��لل ال��ت��ب��ت عن 
ال�شني وقال الدلي لما انه ل ي�شعى لذلك . وتفادي البيت 
البي�س الرد على ا�شئلة عما اذا كان قلقا من رد فعل ال�شني 
البيت الب��ي�����س يف لقاء  با�شم  امل��ت��ح��دث  ك���ارين  وق���ال ج��اي 
معتاد مع ال�شحفيني اننا ملتزمون باقامة علقة بناءة مع 

والعاملية.  القليمية  امل�شكلت  حلل  معا  فيها  نعمل  ال�شني 
التقوا من  اخرين  امريكيني  وروؤ�شاء  اوباما  ان  اىل  م�شريا 
ال�شينية يف  اخلارجية  وزارة  ونقلت  ال��دلي لم��ا.  مع  قبل 
هذا  ان  قوله  ت�شانغ  عن  الن��رتن��ت  على  موقعها  على  بيان 
مثلت  املتحدة  ال��ولي��ات  جانب  م��ن  خطاأ  خطوة  الج��ت��م��اع 
لل�شني وخرقت  الداخلية  ال�شوؤون  ب�شكل خطري يف  تدخل 
ب�شكل خطري التعهد المريكي بعدم دعم)ا�شتقلل التبت( 
ف��ع��ل ذل���ك �شيلحق �شرارا  امل��ت��ح��دة ع��ل��ى  ال���ولي���ات  ا���ش��رار 
و�شي�شر  المريكية  ال�شينية  والعلقات  بالتعاون  خطريا 
يجب  ت�شانغ  وق��ال  نف�شها  املتحدة  الوليات  مب�شالح  اي�شا 
على الوليات املتحدة القيام باعمال ملمو�شة ل�شتعادة ثقة 

ال�شعب واحلكومة يف ال�شني . 

•• حماة-وكاالت:

 اإنها نوع جديد من الذخائر املميتة مل ت�شبق روؤيته يف 
رايت�س  هيومن  و�شفت منظمة  هكذا  ال�شوري  ال�شراع 
ووت�س ا�شتخدام القوات النظامية ال�شورية �شواريخ ذات 
ذخائر عنقودية مل ت�شتعملها بال�شابق يف ال�شراع املروع 
اإىل  تقريرها  يف  املنظمة  وثقتها  التي  الأدل��ة  وت�شري   .
املحتوية  ال�شواريخ  با�شتخدام  الأ�شد  ب�شار  قوات  قيام 
على ذخائر انفجارية �شغرية يف هجمات على كفرزيتا, 
وهي بلدة تقع �شمايل حماة يف �شمال �شوريا, يومي 12 
و13 فرباير-�شباط 2014 . وت�شيف هيومن رايت�س 
اخلا�شة  الأن���واع  اأك��رب  تعد  ال�شواريخ  تلك  اأن  ووت�����س 
و  �شوريا,  يف  ا�شتخدامها  مت  التي  العنقودية  بالذخائر 
اأنواع  من  وفتكاً  ق��وة  اأ�شد  �شغرية  ذخائر  على  حتتوي 

الذخائر ال�شغرية الأخرى .
باملكتب  ال��ن��ا���ش��ط  اأك��ده��ا  بالتقرير  ال�����واردة  امل��ع��ط��ي��ات 
ب��ري��ف ح��م��اة ال�شمايل  الإع���لم���ي مب��دي��ن��ة ك��ف��رزي��ت��ا 
حم��م��د ال��ع��ب��د اهلل ال����ذي ق���ال اإن ق����وات ال��ن��ظ��ام تقوم 

•• بكني-يو بي اأي:

تعهد رئي�س اأركان اجلي�س الأمريكي, 
ال���ع���لق���ات  ب����دف����ع  اأودي�������رن�������و,  راي 
�شاأنه  من  ما  ال�شني,  مع  الع�شكرية 
حماية ال�شلم وال�شتقرار يف منطقة 

اآ�شيا-املحيط الهادئ والعامل.
اأنباء ال�شني اجلديدة  واأف��ادت وكالة 
اأوديرنو,  لقاء  عن  ام�س  )�شينخوا( 
امل�شوؤولني  كبار  ال�شني,  ي��زور  ال��ذي 
بينهم  م��ن  ال�شينيني,  الع�شكريني 
الع�شكرية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 

املركزية ال�شيني فان ت�شانغ لونغ.
ونقلت عن فان قوله ان العلقة بني 
القوات امل�شلحة يف ال�شني والوليات 

عام م�شريا  منذ  العنقودية  بال�شواريخ  املدينة  بق�شف 
 2013 اأبريل-ني�شان   29 بتاريخ  فيديو  مقطع  اإىل 
يوثق الق�شف. وك�شف العبد اهلل باأن النظام قام بق�شف 
هذا  مرتني  العنقودية  ال�شواريخ  م�شتخدماً  كفرزيتا 
ثلثة  خللها  �شقط  متتاليني  يومني  خ��لل  ال�شهر 
مدنيني قتلى والكثري من اجلرحى, م�شيفا اأن النظام 
ا�شتخدم كل �شيء ل�شرب املدينة ومن فيها, وقد و�شلتنا 
اأخبار باأن النظام يقوم بتجهيز �شواريخ جديدة ل�شرب 
الأهايل  بها  التي مييز  الكيفية  وع��ن   . املدينة جم��ددا 
اإن  اهلل  العبد  ق��ال  غ��ريه��ا,  ع��ن  العنقودية  ال�����ش��واري��خ 
القوي  ب�شوتها  وتعرف  باجلو  تنفجر  ال�شواريخ  تلك 
املدفعية..  وق��ذائ��ف  املتفجرة  ال��ربام��ي��ل  ع��ن  املختلف 
النظام  فيها  ق�شف  ال��ت��ي  امل���رات  اأغ��ل��ب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
حماة  مطار  امل�شدر  كان  عنقودية  بال�شواريخ  كفرزيتا 
ميدانيون  نا�شطون  اأف��اد  الواقع,  هذا  واأم��ام  الع�شكري 
ب��ك��ف��رزي��ت��ا ب��ن��زوح اأك����رث م��ن %90 م��ن الأه�����ايل اإىل 
على  يومياً  املتوا�شل  للق�شف  نظراً  اأمناً  اأك��رث  مناطق 

املدينة.

امل��ت��ح��دة ���ش��ه��دت ت��ق��دم��اً م��ن خ���لل ال��ت��ب��ادلت رفيعة 
امل�شتوى واملناورات امل�شرتكة خلل العام املا�شي.

اأودي�����رن�����و بدفع  ت��ع��ه��د  م����ن ج��ه��ت��ه 
ال�شني,  م���ع  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ع��لق��ات 
قائًل ان العلقات الع�شكرية الثنائية 
وال�شتقرار  ل��ل�����ش��لم  ح��م��اي��ة  اأق����وى 
الهادئ  املحيط   – اآ���ش��ي��ا  منطقة  يف 

والعامل.
النظر  وج���ه���ات  اجل���ان���ب���ان  وت����ب����ادل 
بالعلقات  املتعلقة  الق�شايا  ح���ول 
ب���ني ال�����ش��ني وال���ي���اب���ان وال��و���ش��ع يف 
���ش��ب��ه اجل���زي���رة ال��ك��وري��ة وت���اي���وان.. 
اأوديرنو  التقى  الجتماع  ه��ذا  وقبل 
م��ع رئ��ي�����س الأرك������ان ال��ع��ام��ة جلي�س 

التحرير ال�شعبي فانغ فنغ هوي.

•• روما-اأ ف ب:

وحكومته  الوروب���ي,  الحت��اد  يف  حكومة  رئي�س  ا�شغر  رينزي  ماتيو  ادى 
ق�شر  يف  اليمني  اجلديدة,  وال�شخ�شيات  الن�شاء  من  ن�شفها  تتاألف  التي 
وال��ذي كلفه  39 عاما  البالغ  رينزي  وق��ام  ايطاليا  الرئا�شي يف  كريينايل 
الرئي�س جورجيو نابوليتانو الثنني ت�شكيل حكومة جديدة, باداء الق�شم 

اول على الد�شتور ثم تبعه الوزراء ال�16 تباعا.
ال��ذي مت تعيينه  ب��ادوان  والغائب الوحيد عن هذا احلفل كان بيري كارلو 
وزيرا للقت�شاد واملال والذي توجه اجلمعة اىل �شيدين للم�شاركة يف قمة 
رينزي  وتوجه  روم��ا.  اىل  ال�شبت  م�شاء  يعود  ان  على  الع�شرين  جمموعة 

ال���ذي راف��ق��ت��ه زوج��ت��ه انيي�س واولده���م���ا ال��ث��لث��ة م��رت��دي��ن ال���وان العلم 
اليطايل, بال�شكر للرئي�س نابوليتانو بعد ادائه اليمني وقام وزراء حكومته 
الذين توزعوا على �شفني, كل بدوره بالمر نف�شه, على مراى من عد�شات 

الكامريات والعائلت املبت�شمة.
�شابقا, على �شفحته على تويرت  وكتب رينزي وهو رئي�س بلدية فلورن�شا 
قبل اداء اليمني املهمة �شاقة لكن نحن ايطاليا, و�شنحقق مرادنا. التزامنا: 
البقاء كما نحن: احرارا وب�شطاء . ومع وزرائها ال�16 وثلثاهم من ال�شماء 
العاملية  احل��رب  بعد  ما  ا�شغر معدل للعمار خلل فرتة  ومع  اجلديدة 
الثانية )47,8 �شنة(, فاإن هذه احلكومة متلك نظريا كل ما يلزم لعادة 

المل لليطاليني, كما وعد رئي�شها ماتيو رينزي.

رينزي يوؤدي اليمني رئي�شً� للحكومة الإيط�لية 

نوع جديد من الذخ�ئر العنقودية بريف حم�ة

اأمريك� تتعهد بدفع العالق�ت الع�شكرية مع ال�شني 

اأوب�م� وبوتني يتفق�ن على تنفيذ اتف�قية اأوكراني� 

•• عوا�صم-وكاالت:

���ش��ي��ط��ر م���ق���ات���ل���ون اك�������راد فجر 
ا�شرتاتيجية  ب���ل���دة  ع��ل��ى  ام�������س 
�شمال  يف  احل�����ش��ك��ة  حم��اف��ظ��ة  يف 
عنيفة  م��ع��ارك  بعد  �شوريا  ���ش��رق 
العراق  ال�شلمية يف  الدولة  مع 
املر�شد  ذك��ر  ما  بح�شب   , وال�شام 

ال�شوري حلقوق الن�شان.
الكرتوين  بريد  املر�شد يف  وق��ال 
ال�شعب  حماية  وح���دات  �شيطرت 
بلدة  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ب�شكل  ال���ك���ردي 
الطريق  ال��واق��ع��ة على  ب���راك  ت��ل 
م��دي��ن��ت��ي احل�شكة  ب��ني  ال��وا���ش��ل 
ا�شتباكات  ع��ق��ب  وال��ق��ام�����ش��ل��ي, 
يف  ال�شلمية  الدولة  مع  عنيفة 
ال��ع��راق وال�����ش��ام وك��ت��ائ��ب مبايعة 
لها بداأت يف وقت متاأخر من ليل 
فجر   حتى  وا�شتمرت  )اجلمعة( 
ال�شبت وا�شار اىل مقتل عدد من 
مقاتلي الطرفني من دون حتديد 

احل�شيلة.
وكانت مواجهات عنيفة وقعت بني 
الأول  كانون  اأواخ��ر  يف  الطرفني 
ال�شابع  حتى  وا�شتمرت  دي�شمرب 
م���ن ك���ان���ون ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر, قتل 
21 مقاتل  ع��ن  يقل  م��ا ل  فيها 
م���ن ال����دول����ة الإ����ش���لم���ي���ة ومن 
كانون   15 ويف  اخ�����رى.  ك��ت��ائ��ب 
مرا�شيم  اق��ي��م��ت  ي��ن��اي��ر,  ال��ث��اين 
ت�شييع يف مدينة القام�شلي ل39 
مقاتل من وحدات حماية ال�شعب 
ا���ش��ت��ب��اك��ات م��ع مقاتلي  ق��ت��ل��وا يف 
الدولة الإ�شلمية وكتائب اخرى 
وتل  ح��م��ي�����س  ت����ل  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف 
انتهت  ري���ف احل�����ش��ك��ة,  ب����راك يف 
يف  ال���ش��لم��ي��ة  ال��دول��ة  ب�شيطرة 
العراق وال�شام على املنطقة التي 

ان�شحبت منها اليوم.

ب�شط  اىل  الك������������راد  وي�������ش���ع���ى 
امل���ن���اط���ق التي  ���ش��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى 
و�شمال  �شمال  يف  فيها  يقطنون 
����ش���رق ����ش���وري���ا, واب���ق���ائ���ه���ا خ���ارج 
النظامية  ال������ق������وات  ����ش���ي���ط���رة 
ت�شعى  بينما  املعار�شة,  ومقاتلي 
العراق  يف  ال���ش��لم��ي��ة  ال���دول���ة 
نفوذ  اق��ام��ة منطقة  اىل  وال�����ش��ام 
خال�شة لها يف املنطقة احلدودية 
مع تركيا, و�شول اىل ريف حلب 
ال�شمايل وقد تراجع نفوذ الدولة 
املناطق  ب��ع�����س  يف  ال����ش���لم���ي���ة 
نتيجة املعارك التي تخو�شها منذ 
ف��رتة م��ع جم��م��وع��ات اخ���رى من 
جبهة  بينها  امل�شلحة,  امل��ع��ار���ش��ة 
املتطرفة.  ال���ش��لم��ي��ة  ال��ن�����ش��رة 
ال ان عنا�شر هذه اجلبهة تقاتل 
اىل جانب الدولة ال�شلمية �شد 

الكراد.

باملهلة  الل��ت��زام  يف  النظام  اأخفق 
الأ���ش��ل��ي��ة ال��ت��ي ان��ق�����ش��ت ي���وم 5 

فرباير-�شباط احلايل. 
الدولية  ال��ب��ع��ث��ة  اأع����رب����ت  وق�����د 
املهمة  اأن  العملية  على  امل�شرفة 
مهلة  م��ن  ب��اأق��ل  تنجز  اأن  مي��ك��ن 
النظام  يطلبها  ال��ت��ي  ي���وم  امل��ائ��ة 
ال�شوري, وقد اأكدت ممثلة الأمم 
املتحدة ل�شوؤون نزع ال�شلح اأنغيل 
موعداً  اقرتحت  دم�شق  اأن  كاين 
ج����دي����داً لإن����ه����اء ع��م��ل��ي��ة اإت����لف 
الأ�شلحة الكيميائية, مو�شحة اأن 
القرتاح  ه��ذا  مثل  على  املوافقة 
ومنظمة  الأم���ن  مبجل�س  منوط 
حظر الأ�شلحة الكيميائية ويذكر 
عملية  لإن��ه��اء  امل��ح��ددة  املهلة  اأن 
الكيميائية  الأ����ش���ل���ح���ة  ت���دم���ري 
ال�شورية يجب اأن تنتهي قبل 30 

يونيو-حزيران املقبل.

يف اجل����ن����وب, اف�����اد امل���ر����ش���د عن 
الطريان  ن��ف��ذه��ا  جوي���ة  غ����ارات 
ع��ل��ى مناطق  ال�����ش��وري  احل���رب���ي 
املزيريب  وبلدات  درع��ا  مدينة  يف 
�شهاب  وت�����ل  وط���ف�������س  وع���ت���م���ان 

واليادودة.
على �شعيد اآخر, افاد املر�شد عن 
ارتفاع ح�شيلة القتلى يف التفجري 
بالقرب من  ال��ذي وق��ع اخلمي�س 
عند  ال�شوريني  للجئني  خميم 
معرب باب ال�شلمة احلدودي مع 
ثلثة  بينهم  ت�شعة,  اىل  ت��رك��ي��ا, 

اطفال.
ال�شوري  النظام  تقدم  ذل��ك,  اىل 
ب��خ��ط��ة زم��ن��ي��ة ج���دي���دة لإخ�����راج 
تر�شانته من الأ�شلحة الكيميائية 
البلد.  خ�����ارج  اخل�����ام  وم����واده����ا 
وت���ت�������ش���م���ن اخل����ط����ة اجل����دي����دة 
ي����وم بعدما  مل����دة م���ائ���ة  مت���دي���دا 

ال�شوري,  الق������رتاح  ع��ل��ى  وب���ن���اء 
التنفيذية  ال���ل���ج���ن���ة  اج���ت���م���ع���ت 
ملنظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية 
عمل  ملناق�شة  اجلمعة  له���اي  يف 
للمنظمة  امل�������ش���رتك���ة  ال���ب���ع���ث���ة 
خيبة  و����ش���ط  امل���ت���ح���دة,  والأمم 
اإزاء عدم وف��اء �شوريا  اأم��ل دولية 

بالتزاماتها.
مكافحة  اإدارة  رئ���ي�������س  وق�������ال 
النت�شار النووي بوزارة اخلارجية 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ف��ي��ل��ي��ب ه���ول اأم���ام 
منظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية 
اإن خطة املائة يوم ال�شورية لإزالة 
املواد الكيميائية التي مت اإطلعنا 

عليها لي�شت كافية . 
لن�شخة  وف����ق����ا  ه������ول  واأ�������ش������اف 
ال�شلطات  الآن  ن��ح��ث  ب��ي��ان��ه  م��ن 
املقرتحات  ق��ب��ول  على  ال�����ش��وري��ة 
ال�������ت�������ي ق�����دم�����ت�����ه�����ا جم����م����وع����ة 
ميكن  وال��ت��ي  العملي  التخطيط 
اإطار  يف  املهمة  اإجن�����از  مبوجبها 
زمني اأق�ش���ر بكثي���ر دون ق�ش������ور 

اأمني . 
الت����ف����اق ي��ي��ق�����ش��ي ب��ن��ق��ل امل�����واد 
ميناء  م��ن  ال�����ش��وري��ة  الكيميائية 
ال���لذق���ي���ة )ال���ف���رن�������ش���ي���ة( وق����ال 
املتحدة  ب���الأمم  كبري  دبلوما�شي 
البعثة  اإن  ا�شمه  ن�شر  ع��دم  طلب 
تنفيذ  ميكن  اأن��ه  تعتقد  الدولية 
مار�س-اآذار  نهاية  قبل  العملية 
املهلة  اأن  اإىل  م�������ش���ريا  امل���ق���ب���ل, 
انتهاءها  ����ش���وري���ا  ت���ق���رتح  ال���ت���ي 
ب��ن��ه��اي��ة م����اي����و-اأي����ار امل���ق���ب���ل لن 
لتدمري  ال��وق��ت  م��ن  مت�شعا  ت��دع 
نهاية  قبل  الكيميائية  الأ�شلحة 
امل���ق���ب���ل. وقد  ي���ون���ي���و-ح���زي���ران 
الأ�شلحة  حظر  منظمة  امتنعت 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��ق على 

القرتاح ال�شوري.

اأكراد �سوريا يطردون الدولة االإ�سالمية من تل براك

دم�شق تطلب مهلة اأخرى لإخراج تر�ش�نته� الكيمي�ئية

�شتة قتلى يف هجوم ب�شم�ل ب�ك�شت�ن 
•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ت��اب��ع��ة  م��روح��ي��ات  ن��ف��ذت��ه  ه��ج��وم  يف  م�شلحني   6 ق��ت��ل 
الباك�شتانية يف منطقة هانغو القبلية ب�شمال غرب باك�شتان..واأفادت قناة 
ا�شتخدمت  الباك�شتانية  امل�شلحة  القوات  ان  ام�س  الباك�شتانية  يف  تي  جيو 
 6 مقتل  ع��ن  اأ�شفر  م��ا  هانغو,  يف  للم�شلحني  خم��اب��ئ  لق�شف  م��روح��ي��ات 
فيما  امل�شلحني,  خمابئ  ت��دك  احلربية  ال��ط��ائ��رات  ان  اإىل  وي�شار  منهم.. 
املناخية  الظروف  بعد حت�شن  اإ�شافية  اأمنية  امل�شوؤولون يف خطوات  ينظر 

يف هذه املنطقة.
وتقع منطقة هانغو يف اإقليم خيرب بختونخوا يف احلزام القبلي الباك�شتاين 
ما ت�شهد  , وهي غالباً  القاعدة  الذي يعد معقًل حلركة طالبان وتنظيم 

عمليات اأمنية, وا�شتباكات بني امل�شلحني والقوات الأمنية.

•• وا�صنطن-رويرتز:

ق���ال م�����ش��ووؤل ك��ب��ري ان ال��رئ��ي�����س ب����اراك اوب��ام��ا ونظريه 
ال��رو���ش��ي ف���لدمي���ري ب��وت��ني ات��ف��ق��ا ع��ل��ى ����ش���رورة تنفيذ 
بني  ال��دام��ي��ة  ال�شتباكات  وق��ف  ا�شتهدف  ال��ذي  الت��ف��اق 
حتى  ب�شرعة  اوك��ران��ي��ا  يف  واملحتجني  احلكومية  ال��ق��وات 
وقع  ان  بعد  هاتفيا  ال��زع��ي��م��ان  وحت���دث  ال��ب��لد.  ت�شتقر 
الرئي�س الوكراين فيكتور يانوكوفيت�س وزعماء املعار�شة 
على اتفاقية �شلم تو�شط فيها الحت��اد الوروب��ي. وقال 
لل�شحفيني  المريكية  اخلارجية  ب���وزارة  كبري  م�شوؤول 
يف موؤمتر �شحفي عرب الهاتف اتفقا على �شرورة تنفيذ 
ان  وعلى  ب�شرعة  اليوم  اليها  التو�شل  مت  التي  التفاقية 
م��ن امل��ه��م ج��دا ت�شجيع ك��ل الط����راف على الم��ت��ن��اع عن 

العنف وعلى ان هناك فر�شة حقيقية هنا للتو�شل لنتيجة 
�شلمية.  وقال البيت البي�س ان تفا�شيل التفاقية تتفق 
مع ما حثت عليه الوليات املتحدة مثل عدم ت�شعيد اعمال 
العنف واجراء تعديل د�شتوري وت�شكيل حكومة ائتلفية 
ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة. ول��ك��ن م�����ش��وؤول اخلارجية  واج������راء 
المريكية حذر من ان التفاقية مازالت ه�شة جدا جدا 
وقال ان هناك حاجة للدعم الدويل للم�شاعدة يف ا�شتقرار 
البلد وقال توين بلينكني نائب م�شت�شار المن القومي 
المريكي يف مقابلة يف حمطة)�شي.ان.ان( ان ادارة اوباما 
اذا ا�شتمرت  او�شحت لوكرانيا انه �شتكون هناك عواقب 
اعمال العنف وا�شاف واعتقد ان هذا كان له تاأثري مهم يف 
جعل النا�س يتحركون ا�شدرنا بالفعل بع�س القيود على 

تاأ�شريات دخول امل�شوؤولني عن اعمال العنف والقمع .
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اعلنت وزارة اخلارجية ال�شوي�شرية ان مدينة جنيف �شتكون اعتبارا 
من منتف 2014 مقرا ل�شندوق دويل جديد يهدف اىل مكافحة 
ان  بيان  يف  ال�شوي�شرية  ال�شلطات  حمليا..وقالت  العنيف  التطرف 
ال�شندوق �شيعمل انطلقا من جنيف ودوره �شيكون متويل م�شاريع 

تهدف اىل مقاومة التطرف العنيف .
 145 دولر  مليون  مئتي  ح���واىل  ال�شندوق  يجمع  ان  ويفرت�س 
ال�شندوق  مهمة  املقبلة..و�شتكون  الع�شر  ال�شنوات  يف  ي��ورو  مليون 
اجن��از م�شاريع يف  اجل  ملنظمات حملية من  تقدمي م�شاعدة مالية 
الن�شان  وو�شائل العلم وحقوق  املهني  والتاأهيل  التعليم  جمالت 
قدرة  تعزيز  ه��و  ال��ه��دف  ان  ال�شوي�شرية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
ال�شكان على مقاومة التطرف العنيف الذي مييل اىل عرقلة النمو 

ال�شيا�شي والقت�شادي ملنطقة .
واو�شحت وثيقة ارفقت يف البيان انه من ال�شروري مكافحة القدرة 
التي  واملفاو�شات  الرهابية  املجموعات  ل��دى  حمليا  التجنيد  على 
بداأت يف ايلول-�شبتمرب 2013 انتهت خلل ال�شبوع اجلاري بجولة 
اخرية يف وا�شنطن بح�شور نحو �شبعني مندوبا وخبريا كلفوا من 
قبل حكومات 35 بلدا اىل جانب الحتاد الوروبي والمم املتحدة 
الثاين-يناير  كانون  ويف  حكومية  غري  ومنظمات  ال��دويل  والبنك 
وخلل لقاء نظم يف اطار املنتدى القت�شادي العاملي يف دافو�س, اكد 
وزير اخلارجية المريكي جون كريي والرئي�س ال�شوي�شري ديدييه 

بوركهالرت مت�شكهما بال�شندوق.

بحث وزير اخلارجية ال�شيني, وانغ يي, مع نظريه الفرن�شي الزائر, 
لوران فابيو�س �شبل تعزيز العلقات الثنائية, وتطرقا اإىل جمموعة 

من الق�شايا الدولية والإقليمية ذات الهتمام امل�شرتك.
واأف��ادت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة �شينخوا ام�س عن اإج��راء وانغ 

وفابيو�س, حمادثات لتعزيز العلقات الثنائية.
وال�شني يف مرحلة  العلقات بني فرن�شا  اإن  وان��غ قوله  ونقلت عن 
العلقات  اإق��ام��ة  على  ع��ام��اً   50 ال��ب��ل��دان مب��رور  اإذ يحتفل  ه��ام��ة, 
على  احلفاظ  تعتزم  ال�شني  ان  وان��غ  واأك��د  العام  ه��ذا  الدبلوما�شية 
يف  العملي  التعاون  وتعميق  فرن�شا  مع  وا�شرتاتيجي  وثيق  ات�شال 

خمتلف املجالت ف�شًل عن تعزيز التبادلت الثقافية.
الق�شايا  يف  فرن�شا  م��ع  التن�شيق  لتقوية  ال�شني  ا�شتعداد  واأب���دى 
الدولية والإقليمية, وتعهد بدفع العلقات بني البلدين, والعلقات 
بني ال�شني واأوروبا ومن جانبه قال فابيو�س اإن فرن�شا تعتزم العمل 
مع ال�شني لدفع العلقات الثنائية اإىل م�شتوى جديد واأكد اجلانبان 
ال�شيني  الرئي�شني  بني  املقبل  الجتماع  جناح  على  العمل  عزمهما 
�شي جينبينغ, والفرن�شي فران�شوا هولند..كما تبادل وجهات النظر 

حول الق�شايا الدولية والإقليمية ذات الهتمام امل�شرتك.
 

امرت حمكمة يف هراري بطرد ع�شو �شابق يف الكونغر�س المريكي 
مواد  بحيازة  ل��ه  وجهتها  اتهامات  ع��ن  تخلت  بعدما  زميبابوي  يف 
النائب  عاما(  رينولدز )62  املحكمة بطرد ملفني  اباحية..وامرت 
 75 ال�شابق عن ولية ايلينوي المريكية بعد دفعه غرامة قدرها 
يورو او البقاء خم�شة ايام يف ال�شجن. وقد اعرتف بانه بقي بطريقة 
غري م�شروعة يف زميبابوي بعد انتهاء تاأ�شريته.. وا�شقطت املحكمة 
اجلها  من  المريكي  املواطن  يحاكم  اباحية  م��واد  بحيازة  اتهامات 
اوق��ف الثنني يف فندقه ويحمل معه  وك��ان رينولدز  منذ الربعاء. 
هاتفا يحوي ت�شجيلت فيديو و�شورا لرجال ون�شاء عراة ميار�شون 
املحاكمة  ب��دء  تلي عند  ال��ذي  التهام  ورد يف حم�شر  كما   , اجلن�س 
المريكي  الكونغر�س  من  ا�شتقال  رينولدز  ملفني  وك��ان  الرب��ع��اء. 
باحتيال  اي�شا  ادانته  قبل  قا�شر,  باغت�شاب  ادانته  بعد   1995 يف 
م�شريف. وقد ا�شتفاد من عفو ا�شدره الرئي�س ال�شابق بيل كلينتون 
وقالت �شحيفة ذي هريالد احلكومية ان رينولدز يرتدد با�شتمرار 
17 مرة واوق��ف يف فندق حملي بعدما  على زميبابوي التي زاره��ا 

بلغت فاتورة اقامته 24 الفا و500 دولر.

عوا�صم

جنيف

هراري

بكني

بيوجني�جن ترف�ش تقرير
 الأمم املتحدة احلقوقي 

•• �صول-رويرتز:

للمم  جلنة  اليها  تو�شلت  التي  النتائج  ام�س  ال�شمالية  ك��وري��ا  رف�شت 
تعيد  الن�شانية  حق  يف  جرائم  بارتكاب  بيوجنياجن  اتهمت  والتي  املتحدة 

للذهان العمال الوح�شية التي ارتكبت يف العهد النازي .
وقالت كوريا ال�شمالية ان ما تو�شلت اليه اللجنة قام على اكاذيب وتلفيقات 

اعدتها ب�شكل متعمد قوى معادية وحثالة.
انه لبد من حماكمة  املتحدة يوم الثنني يف تقرير  وق��ال حمققو المم 
اون  البلد كيم جوجن  ال�شمالية ورمبا زعيم  الأم��ن يف كوريا  قادة اجهزة 

نف�شه دوليا ب�شبب ا�شدار اوامر بتعذيب ممنهج وجتويع وقتل.
ومن املرجح ان يوؤدي هذا التوبيخ العلني غري امل�شبوق من قبل جلنة بالمم 
املتحدة لرئي�س دولة اىل ا�شتعداء كيم ب�شكل اكرب ولكن ن�شطاء ومن�شقني 
ابدوا  اعتقال  مع�شكرات  ناجون من  بينهم  ال�شمالية من  كوريا  ف��روا من 

ت�شككا يف ان يكون لهذا التقرير اأي تاأثري على النظام.
وقالت وزارة اخلارجية الكورية ال�شمالية انها ترف�س ب�شكل قاطع تقرير 
املتحدة  ال��ولي��ات  ان  ق��ال��ت  ال��ت��ي  املتحدة  ل��لمم  التابعة  التحقيق  جلنة 
والقوى التابعة لها ان�شاأتها انطلقا من الكراهية املتاأ�شلة جتاه جمهورية 

كوريا الدميقراطية ال�شعبية.
وا�شافت ان تقرير المم املتحدة تتخلله اكاذيب واختلقات حم�شة اعدتها 
عن عمد قوى معادية وحثالة مثل بع�س العنا�شر ذات الهويات الغام�شة 
التي فر�شت من ال�شمال واملجرمني الذين فروا منها بعد ارتكاب جرائم 

�شد البلد لك�شب املال.

حملة تلقيح �سد الكولريا يف جنوب ال�سودان 

اته�م اأممي لقوات م�ش�ر بقتل مدنيني يف ملك�ل

كريي يعرب عن قلقه من الو�شع يف فنزويال 
والإقت�شادية  الأم��ن��ي��ة  الأو����ش���اع 
�شقوط  اإىل  اأدت  وق���د  ال��ب��لد,  يف 
الرئي�س  ي��ت��ه��م  ح����ني  يف  ق���ت���ل���ى, 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���س م������ادورو, 
خلفاً  املا�شي  ال��ع��ام  انتخب  ال���ذي 
للزعيم الإ�شرتاكي الراحل, هوغو 
ت�شافيز, زعيم املعار�شة, ليوبولدو 
ل��وب��ي��ز, واآخ����ري����ن ب��ال��ت��ح��ال��ف مع 
وال�شعي  الأم���ريك���ي���ة,  احل��ك��وم��ة 

للإنقلب عليه.

توتر ي�ب�ين كوري جنوبي 
ب�ش�أن جزر متن�زع عليه�

•• طوكيو-اأ ف ب:
�شغرية  ج��زر  على  �شيادتها  لتاأكيد  �شنوية  تظاهرة  ام�س  اليابان  نظمت 
ت�شيطر عليها كوريا اجلنوبية, بينما تظاهر باملقابل ع�شرات الكوريني اأمام 

�شفارة اليابان يف �شول لتاأكيد تبعية اجلزر لبلدهم.
�شيماين  اإن ح��وايل خم�شمائة �شخ�س جتمعوا يف منطقة  املنظمون  وق��ال 

غرب اليابان بينهم م�شوؤول كبري يف احلكومة و�شيا�شيون اآخرون.
اليابانية  احلكومة  رئا�شة  مقر  يف  امل�شوؤول  اأن  التظاهرة  منظمو  واأو�شح 
الوزراء  رئي�س  عن  ممثل  التجمع  يف  �شارك  كاميوكا  يو�شيتامي  بطوكيو 

�شينزو اآبي.
و قال يو�شيهيدي �شوغا مدير مكتب رئي�س الوزراء الياباين اإن تاكي�شيما 
جزء ل يتجزاأ من بلدنا , لفتا اإىل اأن م�شاركة كاميوكا يف التجمع يهدف 

اإىل الت�شديد على موقف بلده يف هذا ال�شاأن.
وتعك�س هذه اجلزر اأحد النزاعات الطويلة على الأرا�شي بني طوكيو و�شول, 
اليابانيون  وي�شميها  ال�شرقي(,  )البحر  اليابان  بحر  يف  توجد  جزر  وهي 

تاكي�شيما , بينما يطلق عليها الكوريون اجلنوبيون ا�شم كوريا دوكدو .
وكانت ال�شلطات املحلية قد اأعلنت قبل ت�شع �شنوات يوم 22 فرباير-�شباط 
من كل �شنة يوم تاكي�شيما , وذلك مبنا�شبة مرور مائة عام على اإقامة اجلزر 

يف 1905, بح�شب الرواية اليابانية.
اليابانية  ال�شفارة  اأم��ام مقر  ك��وري جنوبي  مائتي  نحو  تظاهر  املقابل,  يف 
للأرا�شي  تابعة  اجل��زر  اأن  توؤكد  هتافات  ومرددين  لفتات  رافعني  ب�شول 

الكورية اجلنوبية.
وقف  و   , تاكي�شيما  ي��وم  اإلغاء  على  اليابانية  ال�شلطات  املتظاهرون  وح��ث 
حماولت التعدي على اأرا�شي كوريا اجلنوبية كما طالب املحتجون باعتذار 
ر�شمي من قبل طوكيو على اأخطاء املا�شي , وكف امل�شوؤولني اليابانيني عن 
اإب��ان احلرب  اليابانيني  القتلى  الذي يخلد ذكرى  يا�شوكوين  زي��ارة معبد 
العاملية الثانية والذين بينهم قادة اأدانتهم حمكمة للحلفاء بارتكاب جرائم 
حرب بكل من كوريا اجلنوبية وال�شني. وي�شار اإىل اأن التوتر بني اليابان 
وكوريا اجلنوبية بلغ ذروته عندما قام الرئي�س الكوري اجلنوبي يل ميونغ 

باك بزيارة مفاجئة اإىل تلك اجلزر املتنازع عليها يف 2012.

وراأى ان على هذه احلكومة الإفراج 
واأن  امل��ع��ار���ش��ة  م��ن  املعتقلني  ع��ن 
تبداأ يف حوار حقيقي مع املعار�شة 
الدميقراطية وختم كريي موؤكداً 
ان حل م�شاكل فنزويل يكون فقط 
الفنزويليني,  ك��ل  م��ع  ح���وار  ع��رب 
من  جو  يف  بحرية  الآراء  وت�شارك 

الحرتام املتبادل.
وجت�������ري م����ظ����اه����رات ع���ن���ي���ف���ة يف 
ف��ن��زوي��ل اح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى ت����رّدي 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

الأمريكي,  وزي��ر اخلارجية  اأع��رب 
ج��������ون ك����������ريي, ع������ن ق����ل����ق����ه من 
ودعا  فنزويل,  يف  الراهن  الو�شع 
احرتام  اإىل  الفنزويلية  احلكومة 
ح��ق��وق الإن�������ش���ان, م���وؤك���داً ان حل 
امل�����ش��اك��ل ي��ك��ون ع��رب ح���وار م��ع كل 

الفنزويليني.
واأ���ش��در ك��ريي ب��ي��ان��اً ق��ال فيه اأنا 
اأت���اب���ع ب��ق��ل��ق م��ت��زاي��د ال��و���ش��ع يف 
الدعوات  م��ن  فبالرغم  فنزويل, 
م���ن امل��ع��ار���ش��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 
البلد, ومن املجتمع الدويل,  ذلك 
الفنزويلية  احل���ك���وم���ة  واج����ه����ت 
ويف  بالقوة  ال�شلميني  املتظاهرين 
م�شلحني  بحرا�س  احل��الت  بع�س 

يزعمون دعم احلكومة .
فنزويل  يف  احلكومة  ان  واأ���ش��اف 
و�شخ�شية  ال�����ط�����لب  ����ش���ج���ن���ت 
حّدت  انها  كما  رئي�شية,  معار�شة 
والتجمع  ال��ت��ع��ب��ري  ح���ري���ات  م���ن 
�شيا�شي  ن��ق��ا���س  لأي  ال�����ش��روري��ة 
القيود  ���ش��ددت  ان��ه��ا  م�����ش��روع, كما 
ع��ل��ى و���ش��ائ��ل الإع������لم, وه����ذا لن 
خماطر  زي��������ادة  اإىل  اإّل  ي��������وؤدي 
ال��ع��ن��ف واأ�����ش����ف ك����ريي ق���ائ���ًل ان 
الدميقراطيات ل تت�شرف هكذا .

و�����ش����دد ع���ل���ى ان م����ن واج������ب كل 
حكومة احلفاظ على النظام العام, 

مبا يف ذمل املتظاهرون املعار�شون 
واقال  العنف  عن  متتع  ان  بد  ول 
ت�شتخدم  ان  املقبول  غ��ري  م��ن  ان��ه 
مواطنيها  ���ش��د  ال��ق��وة  احل��ك��وم��ة 
التي  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  و�شد 
ال�شرعي  ال��ت��ظ��اه��ر  ح���ق  مت���ار����س 
الأمريكي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ودع���ا 
احلكومة الفنزويلية اإىل الرتاجع 
عرب  الحتجاج  قمع  جهودها  ع��ن 

القوة, واحرتام حقوق الإن�شان.

•• نيويورك-يو بي اأي:

اأع�����رب جم��ل�����س الأم�����ن ال�����دويل عن 
اإدان�����ت�����ه ل��ل��ه��ج��وم الإره�����اب�����ي ال����ذي 
ال�شومالية  احلكومة  ا�شتهدف مقر 
الإره�����اب  ان  م����وؤك����داً  م��ق��دي�����ش��و,  يف 

اأ���ش��ك��ال��ه وم��ظ��اه��ره ي�شكل  ب��ج��م��ي��ع 
اأخطر التهديدات لل�شلم  واح��داً من 

والأمن الدوليني.
واأ�شدر جمل�س الأمن بياناً عرب فيه 
عن �شدمته واإدانته للهجوم الإرهابي 
ال������ذي وق�����ع يف ال�������ش���وم���ال وال�����ذي 

م�شوؤوليتها  ال�شباب  ح��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ع��ن��ه واأع������رب اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س عن 
الأمن  ق��وات  ل�شتجابة  تقديرههم 
الأفريقي,  الحتاد  وبعثة  احلكومية 
ال�شجاعة لهذا العمل املروع, واأكدوا 
ان هذا الإرهاب وغريه من الأعمال 

لن ت�شعف عزمهم على دعم عملية 
ال�شلم وامل�شاحلة يف ال�شومال.

ال�شحايا,  لأ�شر  بتعازيهم  وتقدموا 
ول�������ش���ع���ب وح����ك����وم����ة ال���������ش����وم����ال, 
جلميع  ال�شريعة  العافية  متمنيني 
امل�شابني يف الهجوم .. كما اأكدوا ان 
ومظاهره  اأ�شكاله  بجميع  الإره���اب 
التهديدات  اأخطر  واح��دا من  ي�شكل 
اأية  واأن  ال��دول��ي��ني,  والأم����ن  لل�شلم 
اإجرامية  اأعمال  هي  اإرهابية  اأعمال 
النظر  ب��غ�����س  ت���ربي���ره���ا  مي���ك���ن  ل 
ع����ن دواف����ع����ه����ا, اأي���ن���م���ا وم���ت���ى واأي������اً 
م�����ش��ددي��ن على   , ك����ان م��رت��ك��ب��وه��ا 
اأ�شكال  جميع  مكافحة  ت�شميمهم 
الإرهاب , وفقا مل�شوؤولياتهم مبوجب 
اأع�شاء  واأ�شار  املتحدة.  الأمم  ميثاق 
اجلناة  تقدمي  ���ش��رورة  اإىل  املجل�س 
وامل��ن��ظ��م��ني وامل���م���ول���ني ورع�����اة هذه 
الأع���م���ال امل��ن��ك��رة م��ن الإره������اب اإىل 
وفق  ال���دول,  جميع  وحثوا  العدالة, 
الدويل  القانون  مبوجب  التزاماتها 
وق��رارات جمل�س الأم��ن ذات ال�شلة, 
ال�شلطات  م��ع  بن�شاط  التعاون  على 

ال�شومالية يف هذا ال�شدد.

تزايد الإعدام�ت يف اإيران يقلل اآم�ل الإ�شالحالرئي�ش اللبن�ين يتلقى دعوة اإىل موؤمتر اأممي 
•• بريوت-يو بي اأي:

ت�شّلم الرئي�س اللبناين, مي�شال �شليمان, ام�س من ال�شفري الفرن�شي يف بريوت, 
اآذار  و6   5 يف  �شيعقد  ال��ذي  لبنان,  لدعم  باري�س  مبوؤمتر  للم�شاركة  دع��وة 
مار�س املقبل وقال بيان رئا�شي لبناين, اإن الرئي�س �شليمان اإطلع من ال�شفري 
امل�شاركة فيه والرتتيبات اجلارية يف  املوؤمتر وال��دول  الفرن�شي على برنامج 
اخلارجية الفرن�شية لنعقاده ويهدف املوؤمتر الأممي اىل دعم لبنان �شيا�شياً 
واقت�شادياً وع�شكرياً وتقدمي امل�شاعدة يف مو�شوع اإيواء النازحني ال�شوريني 
لبنان  لدعم  الدولية  املجموعة  موؤمتر  ملقررات  تنفيذا  املوؤمتر  وياأتي  اإليه. 
الذي انعقد يف نيويورك يف 25 اأيلول-�شبتمرب املا�شي, والتي تبناها جمل�س 

الأمن ر�شمياً يف 26 ت�شرين الثاين-نوفمرب املن�شرم.

اإدانة دولية للهجوم على ق�شر الرئ��شة مبقدي�شو

الرئي�شيني للمعارك وان انتهاكات 
فا�شحة حلقوق الن�شان ارتكبت .

وحت�شي الوثيقة ممار�شات وقعت 
يف اربع ولي��ات يف جنوب ال�شودان 
الولية  هي  املعارك  اعنف  �شهدت 
وجونقلي  ال��و���ش��ط��ى  ال���ش��ت��وائ��ي��ة 

والوحدة واعايل النيل.
وي�شهد جنوب ال�شودان معارك بني 
القوات احلكومية املوالية للرئي�س 
املوالني  وامل���ت���م���ردي���ن  ك���ري  ���ش��ل��ف��ا 
ادت  م�����ش��ار,  ري���اك  ال�شابق  لنائبه 
ونزوح  القتلى  اآلف  ���ش��ق��وط  اىل 
 15 �شخ�س منذ  الف   900 نحو 

كانون الول-دي�شمرب 2013.
ال�شابق  ن��ائ��ب��ه  ال��رئ��ي�����س  وي��ت��ه��م 
الذي اقيل يف متوز-يوليو املا�شي, 
ان���ق���لب المر  ب��ت��دب��ري حم���اول���ة 
ال����ذي ي��ن��ف��ي��ه ه����ذا الخ����ري الذي 
الق�شاء  اىل  ب��ال�����ش��ع��ي  ك��ري  ي��ت��ه��م 
احلزب  داخ��ل  ل��ه  مناف�س  اي  على 
احل����اك����م م����ع اق��������رتاب امل���واع���ي���د 

النتخابية يف 2015.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى, اع��ل��ن��ت منظمة 
ال�شبت بدء حملة  العاملية  ال�شحة 
املخيمات  يف  الكولريا  �شد  تلقيح 
ت�شببت  حيث  ال�����ش��ودان  ج��ن��وب  يف 

•• نيويورك-اأ ف ب:

اكدت بعثة المم املتحدة يف جنوب 
عن  �شهادات  جمعت  انها  ال�شودان 
عمليات قتل مدنيني بينهم اطفال 
ب���اي���دي امل���ت���م���ردي���ن يف م��ل��ك��ال يف 
ولية اعايل النيل النفطية �شمال 

�شرق البلد.
وق��ال��ت المم امل��ت��ح��دة يف ب��ي��ان ان 
ال�شودان  جنوب  يف  لبعثتها  دوري��ة 
والتقت  اخل��م��ي�����س  م��ل��ك��ال  زارت 
اف����رادا يف قوات  ق��ال��وا ان  ���ش��ه��ودا 
ع�شرة  وقتلوا  ا�شتهدفوا  املعار�شة 
مدنيني عزل يف م�شت�شفى ملكال .

هذه  القتل  عمليات  ان  واو�شحت 
19 �شباط-فرباير على  وقعت يف 

ا�شا�س النتماء التني .
العاملني  ان  اي�شا  البعثة  وق��ال��ت 
اع��دام طفلني خارج  �شهدوا  لديها 
املتحدة  المم  ق����اع����دة  حم���ي���ط 
يف م��ل��ك��ال ال��ت��ي جل���اأ ال��ي��ه��ا اآلف 
عملية  ان  وا����ش���اف���ت  امل���دن���ي���ني. 
القتل هذه ارتكبها �شبان م�شلحون 

متحالفون مع قوات املعار�شة .
ال��ب��ع��ث��ة اجل��م��ع��ة تقريرا  و���ش��ل��م��ت 
الم�����ن  جم���ل�������س  اىل  مت���ه���ي���دي���ا 

ان���ت���ه���اك���ات حقوق  ال������دويل ح����ول 
الن�شان التي يرتكبها طرفا النزاع 
يف جنوب ال�شودان بني 15 كانون 
كانون  ون���ه���اي���ة  الول-دي�������ش���م���رب 

الثاين-يناير.
ويتوقع ان ين�شر التقرير النهائي 

يف ني�شان-ابريل املقبل.
التقرير  ان  املتحدة  المم  وقالت 
عمليات  ع�����ن  ي���ت���ح���دث  الويل 
ق��ت��ل وخ��ط��ف واغ��ت�����ش��اب جماعي 
قوات اجلانبني.  ترتكبها  وتعذيب 
كبريا  ع�����ددا  ان  اىل  ي�����ش��ري  ك��م��ا 
ا�شتهدفوا عمدا  املدنيني  جدا من 

وقتلوا بناء على معايري اتنية .
وذكرت مثال على ذلك مقتل عدد 
م��ن اف����راد ق��ب��ائ��ل ال��ن��وي��ر بايدي 
ج��ن��ود م���ن اجل��ي�����س ال��ن��ظ��ام��ي يف 
ال��ث��لث��ة الوىل  الي�����ام  ج���وب���ا يف 
م��ن ال��ن��زاع, واآخ��ري��ن م��ن الدينكا 
وفارون  النوير  م��ن  �شبان  قتلهم 
وال�شرطة  النظامي  اجلي�س  م��ن 

الوطنية يف ملكال.
وا����ش���اف���ت ال��ب��ع��ث��ة ان���ه���ا حت��ق��ق يف 
م��ق��اب��ر ج��م��اع��ي��ة يف جوبا  وج�����ود 
وبنتيو وروبكونا وقال التقرير من 
ال�شحايا  ه��م  امل��دن��ي��ني  ان  امل��وؤك��د 

ال�شحية ال�شيئة وحالة الكتظاظ 
يف املخيمات .

ال���ل���ق���اح على  وي���ت���وج���ب اع����ط����اء 
بينهما  يوما   14 بفارق  جرعتني 

ليكون ناجعا.
مينكامان  خم���ي���م���ات  واخ����ت����ريت 
ب�شبب  وج��وب��ا  اوري����ال  منطقة  يف 
و�شهولة  ن�شبيا  ال��و���ش��ع  ا�شتقرار 
ال��و���ش��ول اىل ه���ذه الم��اك��ن على 
ما قال امل�شوؤول يف منظمة ال�شحة 
العاملية يف جنوب ال�شودان الدكتور 

عبد النا�شر ابوبكر.

الف   900 نحو  بنزوح  املواجهات 
�شخ�س.

واو����ش���ح���ت ال���وك���ال���ة المم���ي���ة يف 
تلقيح  ال��ب��داي��ة  يف  �شيتم  ان��ه  بيان 
94 الف �شخ�س يف خميم  حواىل 
م��ي��ن��ك��ام��ان و43 ال���ف اخ��ري��ن يف 
العملية  جوبا..وتنطلق  خميمات 
حكومة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�����ش��ب��ت 
املنظمتني  وم���ع  ال�����ش��ودان  ج��ن��وب 
الن�����ش��ان��ي��ت��ني اط��ب��اء ب��ل ح���دود و 

ميدير .
 15 منذ  ال�شودان  جنوب  وي�شهد 

 2013 الول-دي�������ش���م���رب  ك���ان���ون 
معارك بني اجلي�س املوايل للرئي�س 
�شلفا كري واملتمردين بقيادة رياك 
م�����ش��ار وا���ش��ف��رت امل��واج��ه��ات حتى 
القتلى  الف  ���ش��ق��وط  ع���ن  الن 

ونزوح نحو 900 الف �شخ�س.
العاملية  ال�����ش��ح��ة  منظمة  وق��ال��ت 
ب���ال���رغ���م م���ن ع����دم ان��ت�����ش��ار وب���اء 
احلا�شر,  ال����وق����ت  يف  ال���ك���ول���ريا 
ب�شبب  ال��ن��ازح��ني  ال�شخا�س  ف��ان 
ال���ن���زاع الخ����ري ي���واج���ه���ون خطر 
ال�شابة يف الواقع ب�شبب الظروف 

•• نيويورك-وكاالت:

اأعربت الأمم املتحدة عن خيبة اأملها لتزايد تنفيذ اأحكام 
الإعدام يف اإيران, الأمر الذي يعني تقل�س الآمال بتحقيق 
اإ�شلحات يف جمال حقوق الإن�شان كانت الدوائر الأممية 
تاأمل حتقيقها يف عهد الرئي�س ح�شن روحاين الذي و�شل 

اإىل ال�شلطة العام املا�شي واتبع �شيا�شة انفتاحية.
وقالت املنظمة الدولية اإن 80 �شخ�شا على الأقل اأو رمبا 
95 اأعدموا بالفعل هذا العام باإيران, يف موؤ�شر على ارتفاع 
يف  تتقل�س  اأن  يوؤّمل  كان  التي  العقوبة  هذه  اإىل  اللجوء 
عهد روحاين الذي اأبرم اتفاقا موؤقتا يف نوفمرب-ت�شرين 

الثاين املا�شي مع القوى العاملية ب�شاأن الربنامج النووي 
ال��غ��رب مل يرها  الإي����راين, واأظ��ه��ر ع��لم��ات انفتاح على 

العامل يف ال�شيا�شة الإيرانية منذ عقود.
الإع���دام  عقوبة  اإىل  ال��ل��ج��وء  بانخفا�س  الآم����ال  وك��ان��ت 
ال�شجناء  الإف���راج ع��ن ع�شرات  ت��ع��ززت بعد  ق��د  اإي���ران  يف 
اإيران  اأن  خا�شة  املا�شي,  �شبتمرب-اأيلول  يف  ال�شيا�شيني 
تلي ال�شني يف قائمة منظمة العفو الدولية للدول الأكرث 

جلوءا اإىل العدام.
املتحدة  الأمم  مفو�شة  مكتب  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
موؤمتر  يف  �شامدا�شاين  رافينا  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية 
�شحفي كانت هناك بع�س العلمات امل�شجعة العام املا�شي 

الإعدام  �شيا�شيني, لكن عمليات  اأفرج عن �شجناء  عندما 
زادت فيما يبدو يف الأ�شابيع ال�شبعة املا�شية على الأقل .

وم�����ش��ت ت��ق��ول ن��اأ���ش��ف لأن احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة مل تغري 
العقوبة  ت�شتخدم  ت��زال  ول  الإع���دام,  عقوبة  اإزاء  نهجها 
�شد جمموعة كبرية من اجلرائم.. نحث احلكومة على 

وقف تنفيذ اأحكام الإعدام فورا وتعليقها .
وقالت اإن اإيران اأعدمت العام املا�شي ما يرتاوح بني 500 
وحدثان.  الأق��ل  على  ام���راأة   28 بينهم  �شخ�شا,  و625 
واأ�شافت اأع��دم اأي�شا عدد من الأف��راد �شرا, واأع��دم ما ل 
اأن  اإىل  , م�شرية  العام  اأ�شخا�س علنا هذا  �شبعة  يقل عن 

معظمهم اأعدموا �شنقا.

الإعدام للبن�ين متهم ب�إيواء عمالء لإ�شرائيل 
•• بريوت-يو بي اأي:

قوى  يف  املتقاعد  اأول  الرقيب  باإعدام  ق�شى  حكماً  الع�شكرية  املحكمة  اأ�شدرت 
المن اللبنانية حممود رافع بعد اإدانته بتهمة اإيواء عملء لإ�شرائيل وحيازة 
املحكمة  ك��ان��ت  اأن  بعد  راف���ع  ال��ث��اين بحق  الإع����دام  ه��و حكم  وه���ذا  متفجرات. 
الع�شكرية ادانته بتهمة قتل الخوين حممود ون�شال املجذوب عام 2002 يف 
مدينة �شيدا ال�شاحلية اجلنوبية وكانا ينتميان اإىل اجلهاد ال�شلمي . ورافع 
اأي�شا ملحق اأمام املحكمة الع�شكرية بتهمة قتل قياديني من حزب اهلل , وو�شفه 
املدعي العام الع�شكري فادي عقيقي باأنه من  اأ�شياد العملء . وقال احلكم اأدين 
بتهمة اإيواء عملء ل�شرائيل والتجند يف �شبكة ا�شتخبارات واف�شاء معلومات .. 

وحيازة مواد متفجرة يف منطقة الزهراين  جنوب لبنان عام 2005 .

ا�شتق�لة رئي�ش الربمل�ن الأوكراين ون�ئبه 
•• كييف-يو بي اأي:

اإيغور  ق���ّدم رئي�س ال��ربمل��ان الأوك����راين ف��لدمي��ري ري��ب��اك وال��ن��ائ��ب الأول ل��ه 
كاليتنيك قدما ا�شتقالتهما يف ظل الأزمة الراهنة يف البلد.. وذكرت و�شائل 
اأفاد  اأن نائب رئي�س الربملان الأوك��راين رو�شلن كو�شولين�شكي  اإعلم رو�شية 
يف بداية جل�شة الربملان املنعقدة يف كييف اليوم باأن رئي�س الربملان فلدميري 
اأن  اإنرتفاك�س الرو�شية  اأنباء  ريباك قدم ا�شتقالة من من�شبه. وذكرت وكالة 
ريباك قّدم ا�شتقالته لأ�شباب �شحية وقدم النائب الأول لرئي�س الربملان اإيغور 
كاليتنيك ا�شتقالة اأي�شاً. واأحال الربملان م�شروع قانون عودة العمل بد�شتور 
عام 2004 الذي يحد من �شلحيات الرئي�س, اإىل الرئي�س الأوكراين فيكتور 

يانوكوفيت�س اليوم, ليوقع عليه بعد اأن �شادق عليه الربملان اأم�س بغالبيته.
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اإ�ش�بة ق�ئد �شحوة حم�فظة �شالح الدين بهجوم �شريك ب�حلكومة القرب�شية يت�أهب لالن�شح�ب 
•• بغداد-يو بي اأي:

اأ�شيب قائد �شحوة حمافظة �شلح الدين العراقية, ال�شبت, بهجوم م�شّلح ا�شتهدف منزله �شمال بغداد.. 
وذكر م�شدر اأمني عراقي اأن م�شّلحني جمهولني هاجموا منزل قائد �شحوة �شلح الدين, �شباح ال�شمري, 
يف منطقة جبال حمرين �شرق تكريت, وجرت ا�شتباكات بينه وبني املهاجمني, ما اأ�شفر عن اإ�شابته بجروح 
.. وعلى الثر, مت نقل ال�شمري اىل امل�شت�شفى لتلقي العلج, وبا�شرت قوة اأمنية البحث عن املهاجمني 
وملحقتهم. من جهة اخرى حّمل رئي�س الوزراء العراقي, نوري املالكي, امل�شاكل ال�شيا�شية والأمنية يف 
البلد, م�شوؤولية تاأخري اإن�شاء امل�شايف النفطية يف العراق, موؤكداً اإ�شرار حكومته على مواجهة التحديات 
لتنفيذ م�شاريع البنى التحتية. وقال املالكي يف كلمة القاها باحتفال و�شع احلجر الأ�شا�س وتوقيع عقد 
اإن احلكومة تاأخرت كثرياً يف تنفيذ  4 �شركات كورية,  اإن�شاء م�شفى كربلء النفطي مع ائتلف ي�شم 
بعد عام  البلد  ال�شيا�شي والأمني يف  الو�شع  ب�شبب  الأخرى  العمرانية  وامل�شاريع  امل�شايف  وبناء  امل�شاريع 

. القطاعات  وجميع  التحتية  البنى  يف  دمار  من  البائد  النظام  خلفه  عما  ف�شًل   ,2003

•• نيقو�صيا-رويرتز:

الو�شط  ���ش��غ��ري يف ح��ك��وم��ة مي���ني  ���ش��ري��ك  ق����ال 
الئتلفية يف قرب�س ام�س انه يتاأهب للن�شحاب 
م����ن احل���ك���وم���ة ب�����ش��ب��ب الخ�����ت�����لف ع���ل���ى ق����رار 
املق�شمة  اجلزيرة  يف  ال�شلم  حمادثات  با�شتئناف 
عرقيا. وقالت متحدثة با�شم احلزب الدميقراطي 
ان اع�شاء اللجنة التنفيذية للحزب قرروا تو�شية 
احلزب  يف  القرارات  تتخذ  التي  الرئي�شية  الهيئة 
جتتمع  ان  املقرر  وم��ن  احلكومة  من  بالن�شحاب 
ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة ل��ل��ح��زب ال��دمي��ق��راط��ي يف 26 

كثرية جدا حققت معظم طموحات اجلانب الرتكي 
وللحزب  فعلي.   ب�شكل  املفاو�شات  ب��دء  قبل  حتى 
الدميقراطي اربعة وزراء يف احلكومة املوؤلفة من 
11 ع�شوا من بينهم وزيرا الطاقة والدفاع. واذا 
اكدت اللجنة املركزية للحزب الن�شحاب ف�شيتعني 
وانق�شمت  وزاري.  تعديل  اج���راء  احل��ك��وم��ة  على 
 1974 عام  للجزيرة  الرتكي  الغزو  بعد  قرب�س 
ب�شبب انقلب مدعوم من اليونان واتفق اجلانبان 
فيدرايل  ك��احت��اد  اجل��زي��رة  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  مبدئيا 
موؤلف من منطقتني ولكن توجد خلفات عميقة 

ب�شاأن كيفية تنفيذ ذلك عمليا.

وا�شتاأنف  التو�شية.  ه��ذه  لبحث  �شباط  ف��رباي��ر 
الرئي�س القرب�شي نيكو�س انا�شتا�شيادي�س وزعيم 
حمادثات  اإي��روغ��ل��و  دروي�����س  الت����راك  القبار�شة 
11 فرباير  ب�����ش��اأن ق��رب���س يف  امل��ت��وق��ف��ة  ال�����ش��لم 
���ش��ب��اط يف حم���اول���ة لن���ه���اء اق����دم ال�����ش��راع��ات يف 
الذي  الدميقراطي  احل��زب  ب�شدة  وانتقد  اوروب��ا. 
يتخذ عادة خطا مت�شددا يف حمادثات اعادة توحيد 
للقبار�شة  ب��ت��ن��الزت  ي�شفه  م��ا  ق��رب���س  ���ش��ط��ري 
الزعيمان  عليه  ات��ف��ق  م�شرتك  ب��ي��ان  يف  الت����راك 
ل��ل��م��ف��او���ش��ات. وق���ال���ت اللجنة  ك��خ��ارط��ة ط��ري��ق 
مهمة  ت��ن��ازلت  هناك  بيان  يف  للحزب  التنفيذية 

عربي ودويل

العثور على ال�سندوقني االأ�سودين للطائرة املنكوبة

�شكوك واأ�شئلة حول طبيعة الرحلة والهوّية ال�شي��شّية لل�شح�ي� 
تفا�سيل جديدة عن احلادثة

انطالق التحقيق يف مالب�ش�ت �شقوط الط�ئرة الليبية 
••الفجر – تون�ص – خا�ص:

اأعلن املكلف مبهمة لدى وزير النقل 
التون�شي ن�شال الباطيني عن العثور 
للطائرة  الأ�شودين  ال�شندوقني  عن 
�شيتم  اأن����ه  ال��ب��اط��ي��ن��ي  وق����ال  الليبية 
اإر����ش���ال ال�����ش��ن��دوق��ني الأ���ش��ودي��ن اإىل 
نوع  م��ن  ال��ط��ائ��رة,  اأن  بحكم  رو���ش��ي��ا 
وبالعثور  ال�شنع.  رو�شية  اأن��ت��ان��وف, 
للطائرة  الأ���ش��ودي��ن  ال�شندوق  على 
�شيتم الك�شف على الأ�شباب احلقيقية 

للحادث.
قريبا  ب��ال��ك�����ش��ف  ال��ب��اط��ي��ن��ي  ووع�����د 
ب���ع���د حتليل  اأ�����ش����ب����اب احل��������ادث  ع����ن 
املعلومات املخزنة داخل ال�شندوقني. 
الباطيني  قال  ال�شحايا  وبخ�شو�س 
لتحديد  اجل���ي���ن���ي���ة  ال���ت���ح���ال���ي���ل  اإن 
ذلك  بعد  لتتم  انطلقت  قد  هوياتهم 
ليبيا  يف  ذوي���ه���م  اإىل  اجل��ث��ث  اإع������ادة 

لدفنهم. 
تعهد  ع����ن  اأع����ل����ن  اآخ������ر  ����ش���ي���اق  ويف 
بالتعوي�س  ال���ل���ي���ب���ي���ة  ال�������ش���ل���ط���ات 
ال���ذي �شقطت فيه  لأ���ش��ح��اب احل��ق��ل 
الناجمة عن  ال��ط��ائ��رة ع��ن الأ���ش��رار 

هذا احلادث.
ليبية  تون�شية  وكانت جلنة م�شرتكة 
يف  التحقيق  يف  ال�شبت,  اأم�س  �شرعت 
ع�شكرية  ط���ائ���رة  حت��ط��م  م��لب�����ش��ات 
�شرق  ب�شمال   , اجل��م��ع��ة  ف��ج��ر  ليبية 

تون�س.
خرباء   10 من  اللجنة  هذه  وتتكون 
يف حوادث الطريان من تون�س وليبيا 
وميكن تو�شيعها عند ال�شرورة, وهي 
خمولة قانونيا بالبحث عن ال�شندوق 
وال�شروع  املنكوبة  للطائرة  الأ���ش��ود 
على  للّتعّرف  الفنية  التحقيقات  يف 

ملب�شات احلادث.
وك��ان��ت ال�����ش��ل��ط��ات امل��ع��ن��ي��ة ق��د قامت 
 300 احل��ادث  مكان  حميط  بتاأمني 
اإجراءات  توا�شلت  حيث  مربع,  مرت 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق ال�����لزم�����ة ب����ني اجل���ه���ات 
رفع  يف  لل�شروع  والليبية  التون�شية 

ال�شندوق الأ�شود.
وك����ان ف��ري��ق ل��ي��ب��ي ُو����ش���ف ب���� الفني 
اإىل تون�س  ���ش��اب��ق  ق��د و���ش��ل يف وق���ت 
اللجنة  ه����ذه  اأع���م���ال  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
حتطم  اأ�شباب  يف  للتحقيق  امل�شرتكة 
الطائرة الليبية الذي ت�شبب يف مقتل 

�شخ�شاً.  11
ع�شكرية  ط����ائ����رة  ف�������اإّن  ول����لإ�����ش����ارة 
6 حتطمت  اأن��ت��ون��وف  ليبية م��ن ن��وع 
قرمبالية  منطقة  يف  اجل��م��ع��ة  ف��ج��ر 
وعلى  التون�شية  ن��اب��ل  حمافظة  م��ن 
من  جميعا  ت��وف��وا  راك��ب��ا   11 متنها 
بينهم ط��اق��م ال��ط��ائ��رة امل��ك��ون م��ن 5 

اأ�شخا�س.
الطائرة  �شقوط  ح��ادث��ة  اأث����ارت  وق��د 

الليبية, والتي حتمل ع�شو اجلماعة 
مفتاح  امل��ق��ات��ل��ة  الليبية  الإ���ش��لم��ي��ة 
تابعني  رك�������اب  واأرب������ع������ة  ال�����������دوادي 
لأن�������ش���ار ال�����ش��ري��ع��ة ����ش���ربات���ة, عددا 
ال��ت�����ش��اوؤلت ح��ول حقيقة دخول  م��ن 
تون�س  اإىل  �شلفية حمظورة  جماعات 
اإذا كانت هناك  من دون رقابة, وعّما 
يف  �شقوطها  ح��ادث��ة  يف  خارجية  اأي���اد 
ت��ون�����س خ��ا���ش��ة واأن��ه��ا ق��د اأق��ل��ع��ت من 
ُيعرف  ال��ذي  ال��دويل  مطار معيتيقة 
باأنه خارج �شيطرة ال�شلطات الليبية . 
وق����د اع���ت���ربت ب��ع�����س الأو�����ش����اط اأن 
����ش���ق���وط ال����ط����ائ����رة ال��ل��ي��ب��ي��ة , اأم����ر 
اأن��ه��ا ق��د �شقطت  م�����ش��رتاب, خ��ا���ش��ة 
ع�شكرية  لثكنة  حم��اذي��ة  منطقة  يف 
حتمل  اأن��ه��ا  اإىل  بالإ�شافة  باملنطقة, 
ال�شلفية  اجل��م��اع��ات  م���ن  اأ���ش��خ��ا���ش��ا 

اجلهادية الليبية ح�شب قولها. 
ال�������ش���ك���وك  ت����غ����ذي����ة  يف  زاد  ومم��������ا 
املدعو  ال�شحايا  اح��د  اأّن  والأ���ش��ئ��ل��ة, 
موؤ�ش�شي  م���ن  ه���و  ال�������دوادي,  م��ف��ت��اح 
واحد  بليبيا,  ال�شريعة  اأن�شار  تنظيم 
منا�شري تنظيم القاعدة, وهو اأ�شيل 
مدينة �شرباته الليبية ووكيل بوزارة 
رعاية ال�شهداء واجلرحى واملفقودين, 
ورئي�س املجل�س الع�شكري ل�شرباتة. 

ال��دوادي �شجينا �شيا�شيا  وكان مفتاح 
�شليم يف ق�شية مع�شكر  اأبو  يف �شجن 
, وهو موؤ�ش�س  اأفغان�شتان  الأن�شار يف 
اجلماعة  ه���ذه  واأم����ري  املع�شكر  ه���ذا 
وميتد تنظيمه لتنظيم املدعو عو�س 
�������س هذا  حم��م��د ال��������زواوي, وق����د اأُ����شّ
تنظيم  زعيم  من  بتوجيهات  املع�شكر 
ال��ق��اع��دة ال�����ش��اب��ق اأ���ش��ام��ة ب���ن لدن, 
وُلّقب الدوادي ب اأبو عبد الغفار , وفق 
تقارير لبع�س املراقبني املتخ�ش�شني 

يف اجلماعات الإ�شلمية. 
املحللني حول حقيقة  بع�س  وت�شاءل 
مثلما  عطب,  ج��راء  الطائرة  �شقوط 
مت  ق����د  ان������ه  اأم  ع����ن����ه,  الإع���������لن  مت 
من  ع�شكرية  ط��ائ��رة  اأن  اذ  اإ�شقاطها 
هذا النوع تكون مراقبة منذ خروجها 

من طرف اجلي�س الأمريكي بليبيا.
وقد رجح عدد من الن�شطاء الليبيني 
الجتماعي,  التوا�شل  �شفحات  عرب 
الليبية  الطائرة  �شقوط  ح��ادث��ة  ب��اأن 
ال�شلطات  قبل  م��ن  م��دب��رة  تون�س  يف 
تنظيم  زعيم  من  لتخل�شهم  الليبية 
امل�شلحة  الليبية  الإ�شلمية  اجلماعة 
ومن الثلثة اإخوة من عائلة ال�شيد 
ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��ت��ورط��ة يف ع��م��ل��ي��ة خطف 
علي  احل��ايل  الليبي  احلكومة  رئي�س 

زيدان . 
وُعرف مطار معيتيقة الع�شكري الذي 
اأقلعت منه طائرة الدوادي يف الأو�شاط 
للأ�شخا�س  و  لل�شلح  بنقله  الليبية 
حيث  الليبية  ال�����ش��ل��ط��ات  ع��ل��م  ب���دون 

لكن تقارير اإخبارية يف تون�س, اأ�شارت 
طائرة  يف  ال��ه��ال��ك��ني  اأح�����د  اأّن  اإىل 
الإ�شعاف الليبية املنكوبة, جاء ليعالج 
بالر�شا�س,  اإ���ش��اب��ات  م��ن  ت��ون�����س  يف 
التي  اأثناء الأح��داث الأخ��رية  حلقته 

�شهدتها ليبيا. 
وهذا امل�شاب بالر�شا�س, ح�شب تلك 
الداودي,  عي�شى  مفتاح  التقارير, هو 
الليبية  باجلماعة  ع�شوا  ك��ان  ال��ذي 
اإ�شقاط  يف  ����ش���ارك  وال�����ذي  امل��ق��ات��ل��ة, 
باملوؤ�ش�شة  التحق  ث��م  ال��ق��ذايف,  ن��ظ��ام 

الع�شكرية.
التون�شية,  ال�شروق  �شحيفة  وح�شب 
ن��ق��ل ع���ن م�����ش��در ع��ل��ي��م ن�����ش��رت��ه يف 
الأعراف  ف��اإن  اأم�����س,  ال�شادر  ع��دده��ا 
الدبلوما�شية املعمول بها, تفر�س على 
تون�س اأن ل متنع دخول ال�شخ�شيات 
الر�شمية للدول ال�شقيقة وال�شديقة, 
عدلّية  ق�شايا  بها  علقت  م��ا  اإذا  اإّل 
واعترب  م���لح���ق���ة,  حم�����ّل  ك���ان���ت  اأو 
م�شدر ال�شحيفة اأن عددا من الثوار 
الليبيني كانوا من منت�شبي اجلماعة 
اللتحاق  اختاروا  ثم  املقاتلة  الليبية 
نظام  �شقوط  بعد  الدولة  مبوؤ�ش�شات 
باملوؤ�ش�شة  التحق  من  ومنهم  القذايف 

الع�شكرية. 
لتنظيم  انتمائه  ع��ن  قيل  م��ا  وح���ول 
منه,  ج���زءا  ال��ق��اع��دة  تنظيم  يعتربه 
قال ذات امل�شدر, اإن الطائرة القادمة 
من ليبيا هي طائرة اإ�شعاف ع�شكرية, 
الذي  والوفد  الليبية,  للدولة  تابعة 
ت�����ش��م��ه ه���و ����ش���اأن ل��ي��ب��ي, ف��ن��ح��ن ما 
يف  ر�شمية  �شخ�شية  اأن���ه  ه��و  يعنينا 
يف  اأ�شيب  اإن��ه  وق��ال  الليبي,  اجلي�س 
املواجهات الأخرية يف ليبيا وجاء اإىل 
ومرافقني  اآخ���ر  مري�س  م��ع  ت��ون�����س, 
الطائرة,  لهما ووف��د طبي مع طاقم 
ولقوا حتفهم جميعا يف حادث �شقوط 

الطائرة .
م����ن ج���ه���ت���ه, ق�����ال ك���م���ال ب����ن ميلد 
م��دي��ر ع���ام ال��ط��ريان امل���دين , خلل 
النقل  وزارة  عقدتها  �شحفية  ن���دوة 
الطائرة  اأن  اجل���م���ع���ة,  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
التون�شية  الأج������واء  دخ��ل��ت  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
دخلت  اأنها  واأو�شح  قانونية  بطريقة 
اإ�شعاف  ب��� رح��ل��ة  ي��ع��رف  اإط����ار م��ا  يف 
فاإن  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  ومبقت�شى  اإذ 
يكون  غ��ريه��ا  اأو  تون�س  اإىل  دخ��ول��ه��ا 
الرحلة  رق����م  اأن  ك��م��ا  رخ�����ش��ة,  دون 
يعطي ال�شبغة القانونية لها. وين�س 
�شرورة  على  اأي�شا  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 
النوع من  و�شول هذا  ت�شهيل عملية 

الطريان.
ال�ّشماح  ح����ول  �����ش����وؤال  ع���ن  وج����واب����ا 
التون�شية,  الأج����واء  بعبور  للطائرة 
كانت  ال���ط���ائ���رة  اأن  م��ي��لد  ل���ن  اأف�����اد 
مثل  يف  و  امل��ر���ش��ى  ل��ن��ق��ل  خم�ش�شة 

هذه احلالت ي�شمح لها بالعبور.
اأن  ال��ت��ي ميكن  الزمنية  امل���دة  وح���ول 
ي�شتغرقها التحقيق بنّي بن ميلد اأن 

الأمر ميكن اأن يطول. 
وع�����ن ال��ت��ث��ب��ت م����ن ه���وي���ة ال����رك����اب, 
اأو���ش��ح ب��ن م��ي��لد اأن امل��ع��م��ول ب��ه هو 
ال��ت��ث��ب��ت م���ن ه��وي��ة ال��ط��ائ��رة ولي�س 
الرحلة  اأن  واأك����د  امل�����ش��اف��ري��ن.  ه��وي��ة 
كانت عادية منذ خروجها من مطار 

معيتيقة بطرابل�س.
الهيئة  ال�شعداوي ع�شو  واأف��اد جمال 
اأن  الليبي,  الوطن  حلزب  التاأ�شي�شية 
اأفراد الطائرة الليبية املنكوبة لي�شت 
اأو  الديني  بالتطرف  اأي��ة علقة  لهم 
الإرهاب مبا يف ذلك مفتاح الداودي. 
اأن��ه منطقيا ل ميكن ت�شّور  واأ���ش��اف 
اإقدام اإرهابيني على دخول تراب دولة 
اأخ��رى عرب طائرة ر�شمية خم�ش�شة 
للحكومة  وتابعة  الطبي  للإ�شعاف 
املق�شودة  الدولة  اأّن  خا�شة  الليبية, 
الأيام  ه��ذه  ت�شهد  وال��ت��ي  تون�س  ه��ي 
حالة ا�شتنفار ق�شوى جتاه الإرهاب, 
اإىل طرق  يلجاأ  م��ا  ع���ادة  ف��الإره��اب��ي 
خا�شة  اأجنبية  لدولة  للت�شّلل  خفّية 

عرب احلدود الربية.
الليبي  ال��وط��ن  ح���زب  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار 
ي��ت��زع��م��ه ع��ب��د احل��ك��ي��م ب��ل��ح��اج, احد 
املقاتلة,  الليبية  اجلماعات  موؤ�ش�شي 
و�شارك يف حرب اأفغان�شتان اإىل جانب 
اأ���ش��ام��ة بن  ب��زع��ام��ة  ال��ق��اع��دة  تنظيم 

لدن. 
ونفى رئي�س حزب الوطن الليبي عبد 
حول  اتهامات  �شابقا,  بلحاج  احلكيم 
اإرهابية يف  �شلوعه يف تنفيذ عمليات 
ت��ون�����س وامل�����ش��ارك��ة يف اغ��ت��ي��ال �شكري 
ب��ل��ع��ي��د, واع��ت��ربه��ا جم���رد اف����رتاءات 
العلقات  اإ�شاءة  اإىل  تهدف  واأكاذيب 

بني ليبيا وتون�س.
وع����ل����ى خ���ل���ف���ّي���ة ح��������ادث ال����ّط����ائ����رة 
من  العنا�شر  لبع�س  ونقلها  الّليبّية 
ما  ح�شب  املقاتلة  الّليبّية  اجلماعات 
الإخبارّية  امل��واق��ع  م��ن  ك��ث��ري  اأّك���دت���ه 
الّتون�شّية والّليبّية, طالبت احلقوقّية 
ب�شرورة  �شلمة  بن  رج��اء  والباحثة 
ف��ر���س ت��اأ���ش��رية ع��ل��ى ال��ق��ادم��ني من 
اإطار  يف  امل��غ��رب  فعلت  مثلما  ليبيا, 
هذا  اأّن  م�����ربزة  الإره��������اب,  حم���ارب���ة 
الإج��راء ميكن اأن يكون وقتّيا اإىل اأن 
يتّم الق�شاء على منظومة الإرهاب يف 

تون�س.
ه����ذا وق����د ق����ال ال��ع��م��ي��د ال�����ش��اب��ق يف 
ن�شر,  ب��ن  خم��ت��ار  التون�شي  اجل��ي�����س 
الليبية هو حادث  الطائرة  ح��ادث  اأّن 
تاأثريات كبرية على  له  لي�س  عر�شي 
امل�شتوى ال�شيا�شي والأمني يف البلد, 
ودعا اإىل �شرورة انتظار نتائج اللجنة 

الفنية و البتعاد عن التاأويل.

امل����راق����ب����ني ال���ع���لق���ة اجل���ام���ع���ة ين 
التون�شي  ال�شريعة  اأن�شار  تيار  زعيم 
وكيفية  ال����دوادي,  مفتاح  و  املحظور 
دخ���ول���ه اإىل ت��ون�����س رف��ق��ة ع����دد من 
مرافقيه يف فرتة تعي�س فيها املنطقة 

حذرا �شديدا من الإرهاب. 

ملكافحة  الليبية  املنظمة  رئي�س  اأعلن 
الف�شاد حممد بوقعيقي�س يف ت�شريح 
يف  تنزل  طائرات  هنالك  اأن  اإعلمي 
ال��دويل و ينزل منها  مطار معيتيقة 
ب���دون علم  و���ش��لح  اأ���ش��خ��ا���س ملثمة 
على  م�����ش��ددا   , الليبية  ال��دف��اع  وزارة 

�شيطرة  خ��ارج عن  املطار هو  ه��ذا  اأّن 
الدولة . 

وك����ان����ت ج����ري����دة ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
�شابق  تقرير  يف  ذك��رت  ق��د  اللندنية, 
لها حول اعتقال زعيم جماعة اأن�شار 
�شيف  تون�س  يف  الإ�شلمية  ال�شريعة 

عيا�س  باأبو  املعروف  ح�شني,  بن  اهلل 
, اأن هذا الأخري قد اعتقل يف مدينة 
����ش���ربات���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة, وان�����ه ن��ق��ل عن 
م�شادر ليبية فاإن اأبي عيا�س كان يف 

حماية ال�شيخ مفتاح الدوادي . 
وا���ش��ت��غ��رب يف ه���ذا الإط�����ار ع���دد من 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

اأمناء  ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن جمل�س  دع��ا 
الحتاد من اأجل تون�س, اإىل الإ�شراع 
يف بعث هيئة وقتية ملراقبة د�شتورية 
القوانني, وجلنة ملتابعة مدى تنفيذ 
ل��ب��ن��ود خارطة  امل���وؤق���ت���ة  احل��ك��وم��ة 
ال���ط���ري���ق, وجل���ن���ة ث��ان��ي��ة يف اإط����ار 
اأح���زاب الحتاد  تفعيل ق��رار دخ��ول 

�شلب جبهة انتخابية موحدة.
تون�س,  اأج�����ل  م���ن  الحت������اد  وق������ّرر 
اأحزاب �شيا�شية,  الذي ي�شم خم�شة 
ب��ع��ث جل��ن��ة مل��ت��اب��ع��ة ع��م��ل احلكومة 
التي يرتاأ�شها مهدي جمعة  املوؤقتة 
بهدف تقييم مدى احرتامها لبنود 

واأهداف خارطة الطريق.
العام  الأمني  البكو�س  الطّيب  وبنّي 
انعقاد  اث����ر  ت��ون�����س  ن�����داء  حل���رك���ة 
هذه  اأن  الحت�������اد,  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 
ال��ل��ج��ن��ة ���ش��ي��ت��م ت�����ش��ك��ي��ل��ه��ا يف اإط����ار 
اأج���ل ت��ون�����س وتتفاعل  الحت����اد م��ن 
مع املنظمات الأربع الراعية للحوار 
املدين  املجتمع  ومنظمات  الوطني 

والقوى الدميقراطية ال�شيا�شية.
ويف نف�س ال�����ش��اأن, دع��ا الحت���اد من 
الت�شريع  اإىل  بيانه  يف  تون�س  اأج��ل 
احلوار  جل�شات  انعقاد  ا�شتئناف  يف 
ل���ل���ق���ي���ام مب���ت���اب���ع���ة عمل  ال���وط���ن���ي 
احل��ك��وم��ة وم��راق��ب��ة م��دى تفعليها 
الطريق  خارطة  لبنود  واحرتامها 

التي التزمت بها.
امل�شاعد  العام  الأم��ني  اأّن  اإىل  ي�شار 
لل�شغل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���ع���ام  ل���لحت���اد 
الّرباعي  اأّن  اأك����د  امل��ب��ارك��ي  ب��وع��ل��ي 
الأ�شبوع  �شيوا�شل  للحوار  ال��ّراع��ي 

ال�����ق�����ادم اأ�����ش����غ����ال����ه ح������ول خ���ارط���ة 
الطريق م�شيفا اأّن رئي�س احلكومة 
م��ه��دي ج��م��ع��ة اأك����د اأّن����ه م��ا���س من 
بتنفيذها  وملتزم  ب��ن��وده��ا,  تطبيق 
النفراج  م��وؤ���ش��رات  اأّن  اإىل  م�شريا 
القت�شادي بدت تظهر للعيان ولبّد 
اللتفاف حول احلكومة  من مزيد 
النتقال  حتقيق  اأجل  من  اجلديدة 
ال��دمي��ق��راط��ي وخ��ا���ش��ة الإ���ش��راع يف 
النتخابي,  القانون  على  امل�شادقة 
تتحمل  ل  املرحلة  ه��ذه  اأّن  باعتبار 
التهديدات  ال��ت��اأخ��ري يف ظ��ل  م��زي��د 

الأمنية وتف�شي ظاهرة التهريب.
الراعية  امل���ن���ظ���م���ات  ات���ف���ق���ت  وق�����د 
ا�شتئناف  ع��ل��ى  ال���وط���ن���ي  ل���ل���ح���وار 
القادم  الأربعاء  يوم  احل��وار  جل�شات 

جمّرد نريان �شديقة. واأفاد الباجي 
للجمهوري  ك��ان  اإن  ال�شب�شي,  قايد 
تون�س  ن������داء  ح���رك���ة  ع���ل���ى  ف�����ش��ل 

فلي�شرتجعوه.
الهيئة  رئ���ي�������س  اأك������د  ج���ان���ب���ه,  م����ن 
ال�شيا�شية للحزب اجلمهوري اأحمد 
جنيب ال�شابي اأن حزبه ل تربطه اأي 
علقة ع��داء م��ع ح��زب ن��داء تون�س 

ولن يتم الدخول يف اأي جتاذبات .
اجلمهوري  ع��ودة  اإن  ال�شابي  وق��ال 
ت����ت����وق����ف على  الإن�������ق�������اذ  جل���ب���ه���ة 
اخلاطئة  مل���واق���ف���ه���ا  م���راج���ع���ت���ه���ا 
الأمر  العودة.  بطلب  لهم  والتوجه 
التنفيذي  املكتب  اأك��ده ع�شو  ال��ذي 
ع�شام  اجل�����م�����ه�����وري  احل���������زب  يف 
اجلمهوري  اإّن  ق��ال  ال���ذي  ال�شابي, 
يف  الإن���ق���اذ  جلبهة  ل��ل��ع��ودة  م�شتعد 
حال اأ�شلحت خطاأها يف حق حزبه, 

و راجعت موقفها.
املتحدث  نفى  ال��ت��ي  الإن��ق��اذ,  جبهة 
حّمة  ال�������ش���ع���ب���ي���ة  اجل���ب���ه���ة  ب���ا����ش���م 
ال��ه��م��ام��ي, وج���ود م�����ش��اورات حاليا 
حتالف  اإىل  حتولها  اإمكانية  ح��ول 

انتخابي. 
واأ����ش���ار ال��ه��م��ام��ي اأن����ه ي��ت��ب��اح��ث مع 
ن����داء ت��ون�����س الباجي  رئ��ي�����س ح���زب 
الق�شايا  بخ�شو�س  ال�شب�شي  قايد 
بتنفيذ  و  ب���الن���ت���خ���اب���ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

خارطة الطريق. 
ال�شيا�شية  الهيئة  رئي�س  اأّن  ي��ذك��ر 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري جنيب 
ملف  اأن  اجل��م��ع��ة  اأع���ل���ن  ال�����ش��اب��ي, 
ما  على خلفية  اأغلق  الإن��ق��اذ  جبهة 
نداء  حل��زب  اق�شائّيا  نهجا  اعتربه 

تون�س. 

العائلة  يف  به  مرّحب  وه��و  موقفه, 
الدميقراطية ح�شب تعبريه.

الرتا�شق  توا�شل  ال�شياق,  ه��ذا  ويف 
الإعلمي بني نداء تون�س واحلزب 
نداء  حركة  رئي�س  قال  اجلمهوري, 
انه  ال�شب�شي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي  تون�س 
الناطق  ال�شابي  بع�شام  يعرتف  ل 
اجلمهوري,  احل��زب  با�شم  الر�شمي 
باأحمد  اإل  ي��ع��رتف  ل  اأن����ه  م�����ش��دد 
الهيئة  رئ���ي�������س  ال�������ش���اب���ي,  جن���ي���ب 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��وري, وذل����ك يف 
توتر  اإثر   , ت�شريحاته  على  تعقيب 
اجلمهوري  احل�����زب  ب���ني  ال��ع��لق��ة 
الفرتة  يف  ت���ون�������س  ن������داء  وح����رك����ة 
باردة  ح��رب  اإىل  وحتولها  الأخ���رية 
بدايتها  يف  اع��ت��ربت  ب��ع��دم��ا  معلنة 

اأه��م��ي��ة ق��ي��ام حكومة  ت��ون�����س ع��ل��ى 
وطنية  خطة  ب�شبط  جمعة  مهدي 
العنف  مظاهر  كل  ملقاومة  ناجحة 
والإره�����������اب لأن������ه ل مي���ك���ن اجن����از 
و�شمان  ن��زي��ه��ة  و  ح���رة  ان��ت��خ��اب��ات 
مناخ  يف  الن���ت���ق���ايل  امل�������ش���ار  جن�����اح 

يّت�شف بالإرهاب والفو�شى .
والحت�����اد م���ن اأج����ل ت��ون�����س, جبهة 
وهي  اأح���زاب  خم�شة  ت�شم  �شيا�شية 
نداء تون�س وامل�شار والعمل الوطني 

بنود  خم���ت���ل���ف  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 
جلنة  ت�شكيل  ويف  الطريق  خ��ارط��ة 

لإ�شناد عمل احلكومة املوؤقتة.
ك��م��ا دع����ا ب���ي���ان الحت������اد م���ن اأج���ل 
ببعث  الت�شريع  ���ش��رورة  اإىل  تون�س 
مراقبة  ب��دور  ت�شطلع  وقتية  هيئة 
د����ش���ت���وري���ة ال���ق���وان���ني م��ن��اق�����ش��ة اأو 

اإ�شدار اأي قانون جديد.
�شّدد  الأم���ن���ي,  امل��ل��ف  خ�شو�س  ويف 
جم��ل�����س اأم����ن����اء الحت������اد م���ن اأج���ل 

ال�شيا�شية. كما مت النظر يف م�شالة 
علقة الحتاد باحلزب اجلمهوري, 
الهمامي  ال�����رزاق  ع��ب��د  اأ����ش���ار  وق���د 
الوطني  ال��ع��م��ل  ح����زب  ع����ام  اأم�����ني 
اإىل  الحت���اد,  وع�شو  الدميقراطي 
اأ���ش��ف��ه��م خل�����روج اجل���م���ه���وري لأنه 
مع  نحن  ولأننا  وكبري  عريق  حزب 
جت��م��ي��ع ال���ق���وى ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل 
اأمله يف عودة  , معرّبا عن  تفريقها 
يراجع  واأن  اجل���م���ه���وري,  احل�����زب 

ال�شرتاكي  واحل���زب  الدميقراطي 
الوطنية  احل��رك��ة  وح���زب  الي�شاري 
املن�شم حديثا وان�شحب منه احلزب 

اجلمهوري.
الأم�����ن�����اء ال����ع����ام����ون ل����لحت����اد من 
اجتماعهم  ن��ظ��روا يف  ت��ون�����س,  اأج���ل 
بالحتاد  اللتحاق  طلبات  يف  اأي�شا 
اأحزاب جديدة وقد  وعددها خم�شة 
املبداأ يف  مت قبول بع�شها من حيث 
قياداتها  مع  املبا�شر  احل��وار  انتظار 

بعث جلنة ملراقبة اأداء احلكومة

الحت�د من اأجل تون�ش ينتقل اإىل ال�ّشرعة الث�نية

الطيب البكو�س

الحتاد من اجل تون�س

كارثة جوية يف �شماء تون�س

مبا�شرة التحقيق يف احلادثة

اإق�لة كوادر اأمنية على خلفية العملي�ت الإره�بية الأخرية
•• الفجر - تون�ص:

ذكرت تقارير اإخبارية اأم�س ال�شبت, اأّن وزارة الداخلية التون�شية قررت اإقالة مديري اأقاليم كل من بن عرو�س وقاب�س وقرطاج وروؤ�شاء املناطق الأمنية 
لكل من اأريانة وجبل اجللود بعد العمليات الإرهابية التي عا�شتها تون�س موؤخرا. كما فتحت الوزارة حتقيقا حول التهامات املوجهة اإىل رئي�س منطقة 
الأمن مبحافظة جندوبة بعد ت�شريحات مواطن اأكد فيها انه اعلم قوات الأمن بوجود حتركات مريبة ملجموعة من الأ�شخا�س يرتدون زيا ع�شكريا 

واأمنيا قبل العملية الإرهابية التي �شهدتها املحافظة وراح �شحيتها اأربعة اأ�شخا�س, بعد اأن اأمر بذلك رئي�س احلكومة املوؤقت مهدي جمعة.

••
••
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���ش��ري��ب��ة ال���دخ���ل و���ش��ري��ب��ة الأرب������اح 
الدولة  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة 
اخلا�س  القطاع  وموؤ�ش�شات  ال�شيادية 
العاملة  الوطنية  ال��ط��ريان  و���ش��رك��ات 
يف النقل الدويل بالإ�شافة اإىل تعزيز 

التعاون وال�شراكة مع تلك الدول.
ويف رده على �شوؤال حول كيفية الربط 
بني امليزانية العامة للحتاد والتوجه 
ال�شرتاتيجي للدولة بني وزير املالية 
اأن جميع الوزارات والهيئات الحتادية 
اإعداد  عند  ت�شعى  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
املدى  متو�شطة  للخطط  ميزانيتها 
ال�شرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق  اإىل 
الإمارات  روؤي��ة  و  الحتادية  للحكومة 
�شوؤون  وزارة  ت�شرف  حيث   2021
اأهداف  حت��دي��د  على  ال����وزراء  جمل�س 
اخلطة متو�شطة املدى وحتر�س على 
ال�شاملة  ال��روؤي��ة  م��ع  تواأمتها  �شمان 

للحكومة.
والهيئات  ال���وزارات  اأن جميع  واأو���ش��ح 
خططها  ب�����ن�����اء  ع����ن����د  الحت��������ادي��������ة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ف��ردي��ة ت��ن��ظ��ر اإىل 
روؤية الإمارات 2021 كمرجع اأ�شا�س 
اإذ ترتجم خمرجات عمليات التطوير 
اجلهات  لهذه  الفردية  ال�شرتاتيجية 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل جم��م��وع��ة م���ن الأه�����داف 
واخلدمات  وال��ربام��ج  ال�شرتاتيجية 
ال���رئ���ي�������ش���ة والأن�������ش���ط���ة واخل����دم����ات 
ال��ت��ي ت�شمن  وال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة  ال��ف��رع��ي��ة 
جهة  ك��ل  ميزانية  ت��واف��ق  جمملها  يف 
احت��ادي��ة م��ع روؤي���ة الإم�����ارات 2021 

والتوجه ال�شرتاتيجي العام للدولة.
را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��ار 
اإع����داد  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  دور  اأن  اإىل 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���لحت���اد ي��ك��م��ن يف 
جلميع  والتقني  الفني  الدعم  تقدمي 
اإعداد  فرتة  خلل  الحتادية  اجلهات 
امل���ي���زان���ي���ة م����ن خ������لل ت����زوي����د ه���ذه 
املتخ�ش�شة  الأنظمة  باأحدث  اجلهات 
امل��ي��زان��ي��ات احل��ك��وم��ي��ةو بناء  ب��ن��اء  يف 
ل�شناع  التف�شيلية  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
وتنظيم  الحت��ادي��ة  اجلهات  يف  القرار 
التدريبية  وال��������دورات  ال��ع��م��ل  ور�����س 
لدى  امل��ي��زان��ي��ة  اإع����داد  يف  للمخت�شني 
جاهزيتهم  من  والتاأكد  اجلهات  تلك 

وقدرتهم على اإعدادها.
النظام  لأداء  ���ش��م��وه  ت��ق��ي��ي��م  وب�����ش��اأن 
دورة  يف  الحت������������ادي  الآيل  امل���������ايل 
اإذا  وم���ا   2013  �  2011 امل��ي��زان��ي��ة 
للنظام  حتديث  اأو  تعديل  هناك  ك��ان 
خ��لل ال���دورة اجل��دي��دة �شدد على اأن 
امل��ايل الحت��ادي �شاهم يف رفع  النظام 
م�شتوى اخلدمات املقدمة للمتعاملني 
م��ن ال������وزارات واجل���ه���ات وف���ق اأف�شل 
املمار�شات العاملية اإذ مكن وزارة املالية 
متويل  يف  اخت�شا�شاتها  ممار�شة  من 
وحوكمة  واإدارة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
الإج�������راءات امل��ال��ي��ة وم��راق��ب��ة �شرف 
امليزانيات املمنوحة للجهات الحتادية 
لتقدمي وتطوير خدماتها احلكومية.

وذك����ر اأن خ��ط��ة ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
األزمت   2013  2011 امل���ي���زان���ي���ة 
الوزارات الحتادية كافة بتنزيل جميع 
النظام  م���ن خ����لل  امل��ال��ي��ة  ب��ي��ان��ات��ه��ا 
اأجل  امل��ي��زان��ي��ة م��ن  اإع����داد  الآيل ع��ن��د 
كل  داخ��ل  العمليات  وتب�شيط  ت�شهيل 
ال��ذي ع��زز م��ن فاعليتها  وزارة الأم���ر 
وتاأثريها ووفر الرقابة على العمليات 

املالية داخل النظام.
ال�����دورة  خ��ط��ة  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  ون���ب���ه 
 2016  2014 امليزانية  الثالثة من 
األزمت  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأع���دت���ه���ا  ال���ت���ي 
واجلهات  الحت��ادي��ة  ال����وزارات  جميع 
جميع  تنزيل  على  امل�شتقلة  الحتادية 
بياناتها املالية عرب النظام الآيل عند 
موا�شلة  �شياق  �شمن  امليزانية  اإع��داد 
حت�شني وتطوير م�شتوى اأداء النظام. 

امليزانية. واأ�شاف اإن العتمادات املالية 
الحتادية  احلكومة  خ�ش�شتها  ال��ت��ي 
للتعليم التابع لقطاع التنمية واملنافع 
الجتماعية ا�شتحوذت على ن�شبة 21 
يف امل��ائ��ة م��ن اإج��م��ايل امل��ي��زان��ي��ة للعام 
القطاع  ال�شحة يف  نالت  احلايل فيما 
من  املائة  يف  ثمانية  ن�شبة  على  نف�شه 
اإىل  واأ���ش��ار �شموه  امل��ي��زان��ي��ة.  اإج��م��ايل 
املجمعة  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة  ح��ج��م  اأن 
2014 مبا يف  املالية  لل�شنة  للحتاد 
ذلك الوزارات واجلهات الحتادية بلغ 
الإيرادات  ت�شمل  درهم  مليار   52.5
وامل�����������ش�����روف�����ات جل���م���ي���ع ال������������وزارات 
الحتادية واجلهات الحتادية امل�شتقلة 
باإيراداتها الذاتية. ولفت اإىل اأن وزارة 
املالية  ال�شنة  خ��لل  �شتوا�شل  املالية 
ا����ش���ت���لم ط��ل��ب��ات الع���ت���م���اد الإ����ش���ايف 
م���ن ك���اف���ة اجل���ه���ات الحت����ادي����ة حيث 
الطلبات  بدرا�شة هذه  ال��وزارة  �شتقوم 
وحتليلها ومن ثم رفعها للجنة املالية 
والق��ت�����ش��ادي��ة مب��ع��دل م��رت��ني خلل 
ال�شنة املالية للتوجيه. واأكد اأن اإجراء 
املالية هذا يتما�شى مع ت�شريح  وزارة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مليزانية  اع���ت���م���اده  خ����لل  م��ك��ت��وم  اآل 
 2016-2014 ل���لأع���وام  الحت�����اد 
راأينا  بزيادتها متى  ن��رتدد  لن  بقوله  

حاجة لذلك. 
وح�����ول ح��ج��م امل�������ش���روع���ات ل���ل���وزارات 
العام  خ�����لل  الحت�����ادي�����ة  واجل�����ه�����ات 
ال�شيخ ح��م��دان بن  �شمو  ق��ال  احل���ايل 
را�شد  يجب اأن نتفق اأول على اأن دولة 
الإمارات قطعت �شوطا كبريا يف عملية 
تاأ�شي�س البنية التحتية الأ�شا�شية وبعد 
زلنا  ما  الحت��اد  عمر  من  عاما   42
م�شروعات  ل�شتكمال  العمل  نوا�شل 

البنية التحتية /.
الحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة  اأن  واأ������ش�����اف 
البنية  م�شروعات  م��ن  العديد  نفذت 
ع��ل��ى م�شتوى  ل��ل��خ��دم��ات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ال���دول���ة وم���ا ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه ح��ال��ي��ا هو 
وا�شتبدال  وحت��دي��ث  ت��ط��وي��ر  عملية 
واجلهات  ال����وزارات  مباين  مل�شروعات 
وم�شت�شفيات  م��دار���س  م��ن  الحت��ادي��ة 
املرافق  من  ذلك  وغري  طبية  ومراكز 
يف  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  لباقي  التابعة 
اإىل جانب  ال���دول���ة  اإم������ارات  خم��ت��ل��ف 
ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ط��رق الحت���ادي���ة يف 

الدولة.
الكلية  التكلفة  اأن  ع��ن  �شموه  وك�شف 
الوزارات  �شتنفذها  التي  للم�شروعات 
 23.8 ت��ب��ل��غ  الحت�����ادي�����ة  واجل����ه����ات 
امليزانية  ف����رتة  خ����لل  دره�����م  م��ل��ي��ار 
10.4 مليار  2014-2016 ت�شمل 
الوزارات  مل�شروعات  كلية  تكلفة  درهم 
كلفة  دره���م  م��ل��ي��ار  و8.2  الحت���ادي���ة 
وحتديث  ت��ط��وي��ر  مل�������ش���روع���ات  ك��ل��ي��ة 
التي  بالدولة  واملاء  الكهرباء  حمطات 
للكهرباء  الحت���ادي���ة  الهيئة  تنفذها 
مل�شروعات  دره���م  مليار   5.2 و  وامل���اء 

برنامج زايد للإ�شكان.
وب����ني اأن�����ه ق���د اع��ت��م��د ل��ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
 2014 امل��ال��ي��ة  ال�شنة  يف  امل�����ش��روع��ات 
 948 ت�شمل  دره��م  مليار   3.3 مبلغ 
م�شروعات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  دره������م  م���ل���ي���ون 
مليون  و/930  الحت��ادي��ة  ال����وزارات 
الهيئة  م�������ش���روع���ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  دره������م 
الحت���ادي���ة ل��ل��م��اء وال��ك��ه��رب��اء و1.4 
مليار درهم لتنفيذ م�شروعات برنامج 

زايد للإ�شكان.
ال�����وزارات  مب�����ش��روع��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
املالية  اأو���ش��ح معايل وزي��ر  الحت��ادي��ة 
ل����وزارة  م�����ش��روع��ا   11 اإدراج  مت  اأن����ه 
م�شت�شفيات  بناء  على  وزع��ت  ال�شحة 
كلية  بكلفة  �شحية  وم��راك��ز  وع��ي��ادات 
لها  اعتمد  دره���م  مليار   1.8 ق��دره��ا 
يف  للتنفيذ  دره��م  مليون   158 مبلغ 
م�شروعا   19 اأدرج  كما  احل��ايل  ال��ع��ام 
لوزارة الرتبية والتعليم لبناء مدار�س 
بكلفة كلية قدرها 643 مليون درهم 
درهم  مليون   198 مبلغ  لها  اعتمد 

للتنفيذ يف 2014.
م�شروعا   24 اعتماد  مت  اأن��ه  واأ���ش��اف 
مراكز  اإن�شاء  ت�شمل  الداخلية  ل��وزارة 
م��دين ومقرات  دف��اع  وم��راك��ز  �شرطة 
واملختربات  والإقامة  اجلن�شية  لإدارة 
ملياري  ق��دره��ا  كلية  بكلفة  العلمية 
مليون   127 مبلغ  لها  اعتمد  دره��م 
دره������م ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ يف ال����ع����ام احل�����ايل. 
ل�شتة  الكلية  الكلفة  اأن  �شموه  وذك���ر 
الثقافة  ب������وزارة  خ��ا���ش��ة  م�����ش��روع��ات 
 229 بلغت  املجتمع  وال�شباب وتنمية 
املالية  لل�شنة  منها  اأدرج  دره��م  مليون 

درهم. مليون   16 مبلغ   2014
البيئة  وفيما يتعلق مب�شروعات وزارة 
الكلية  الكلفة  ب��اأن  �شموه  اأف���اد  وامل��ي��اه 
لأرب����ع����ة م���ن م�����ش��روع��ات��ه��ا ح�����ددت ب� 
لل�شنة  ل��ه��ا  اأدرج  دره���م  م��ل��ي��ون   94
مليون   18 م��ب��ل��غ  احل���ال���ي���ة  امل���ال���ي���ة 

الأن�شطة  بتكلفة  اخل��ا���ش��ة  امل��ق��ارن��ات 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب���ني  امل��ت�����ش��اب��ه��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وب����ني اجل���ه���ات الخ�����رى يف 
الأداء  كفاءة  القطاع اخلا�س وحتقيق 
والدولية  الوطنية  املعايري  با�شتخدام 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأق�������ش���ى ق�����در م����ن الآث�������ار 
النفاق  مقابل  املجتمع  يف  اليجابية 

احلكومي.
ق��ان��ون تنظيم قطاع  م�����ش��روع  وب�����ش��اأن 
اأن  املالية  وزي��ر  ذك��ر  املالية  اخل��دم��ات 
اللجنة العليا اخلا�شة بتطوير قوانني 
ال��ق��ط��اع امل����ايل ب��ال��دول��ة مت��ك��ن��ت من 
اإع����داد م�����ش��روع ق��ان��ون احت���ادي ينظم 
اخلدمات املالية بالدولة وفقا لقواعد 
حيث  بيك�س  توين  القمة  ثنائي  نظام 
اأ�شبح م�شروع القانون مكتمل الأحكام 
ليتم رفعه اإىل جمل�س الوزراء لتخاذ 

اللزم ب�شاأنه.
وي���رت���ك���ز ن���ظ���ام ث��ن��ائ��ي ال��ق��م��ة توين 
بيك�س على اإن�شاء �شلطة رقابية حتمل 
املالية  للخدمات  الإم���ارات  هيئة  ا�شم 
الإجراءات  اتخاذ  دوره��ا  يكون  بحيث 
الحرتازية وتفادي املخاطر الهيكلية 
الدولة  يف  وامل���ايل  امل�شريف  النظام  يف 
امل�����ش��رف املركزي  ب���ه  ي���ق���وم  وه����و م���ا 
على  الإ�������ش������راف  ج���ان���ب  اإىل  ح���ال���ي���ا 
واملالية  امل�شرفية  الأع��م��ال  مم��ار���ش��ة 
من حيث حماية امل�شتهلكني والعملء 
وهذا الدور تلعبه هيئة الأوراق املالية 

وال�شلع.
ال�شيخ حمدان بن را�شد  واأو�شح �شمو 
امل�شرف  ال��رق��اب��ي��ت��ني  ال�شلطتني  اأن 
وال�شلع  املالية  الأوراق  وهيئة  املركزي 
قوانينهما  تعديل  على  حاليا  تعملن 
قانون  م�����ش��روع  اأح��ك��ام  م��ع  لتتما�شى 
اخلدمات املالية اجلديد وقواعد نظام 

ثنائي القمة توين بيك�س .
وتوقع اأن تكتمل جميع قوانني القطاع 
امل����ايل ب��ال��دول��ة ل��ت��ك��ون م��ت��لئ��م��ة مع 
ثنائي  نظام  وقواعد  اجلديد  القانون 
العام  منت�شف  يف  بيك�س  توين  القمة 
القوانني  تلك  رف��ع  �شيتم  اإذ  احل���ايل 
للت�شريعات  الفينة  اللجنة  اإىل  كافة 
مل���ن���اق�������ش���ت���ه���ا ك����ح����زم����ة واح����������دة من 

القوانني.
قانون  م�����ش��روع  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
اأحكاما  ي��ت�����ش��م��ن  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات 
باإن�شاء جلنة عليا ت�شرف على القطاع 
املايل بالدولة يكون لها �شلحية ر�شم 
ال�شيا�شة العليا لقطاع اخلدمات املالية 
ال�شلطتني  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���ال���دول���ة 
امل�شائل الواردة  الرقابيتني والنظر يف 
ال�شتقرار  بق�شايا  واملتعلقة  منهما 
املايل والقت�شادي للدولة والعلقات 

الدولية.
واأ�شاف اأن اللجنة العليا لها �شلحيات 
والتعليمات  ال���ت���وج���ي���ه���ات  اإ������ش�����دار 
واق��رتاح تعديل  �شاأن ذلك  املنا�شبة يف 
اخلدمات  لقطاع  ال�����ش��اري��ة  ال��ق��وان��ني 
املالية بالدولة وا�شتحداث اأي م�شاريع 
تطوير  ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا  اإ����ش���اف���ي���ة  ق���وان���ني 
بالدولة  الرت��ق��اء  يحقق  مب��ا  القطاع 
الوقت  يف  عامليا  ماليا  م��رك��زا  لتكون 
على  اأي�شا  اللجنة  فيه  �شتعمل  ال��ذي 
ت�شهيل تبادل املعلومات املالية و�شوؤون 
ال�شيا�شات املالية بني الوزارة وامل�شرف 
املركزي والدوائر املالية يف احلكومات 
وزارته  اأن  املالية  وزي��ر  وق��ال  املحلية. 
علقاتها  خ������لل  م�����ن  ا����ش���ت���ط���اع���ت 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��وي��ة م���ع خمتلف 
 76 توقيع  والأجنبية  العربية  الدول 
ال�شريبي  الزدواج  لتجنب  اتفاقية 

ت�شع منها يف العام املا�شي.
�شملت  التفاقيات  تلك  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
لدولة  ال���ت���ج���اري���ني  ����ش���رك���اء  م��ع��ظ��م 
الإم���ارات اإمي��ان��ا من ال���وزارة بتحقيق 
ال��ت��وازن الق��ت�����ش��ادي م��ع ه��ذه الدول 
اأعباء  تخفي�س  اأو  اإع��ف��اء  خ���لل  م��ن 

اإىل  امل�شروع يهدف  اأن هذا  اإىل  واأ�شار 
تقدمي البيانات املالية الوا�شحة كافة 
امل��ايل يف  ال��واق��ع وال�����ش��اأن  التي تعك�س 
الأمر  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
ال��ذي يتيح ب���دوره امل��ج��ال اأم���ام �شناع 
القرار لتخاذ اأف�شل القرارات لتوزيع 
امل�������وارد امل���ال���ي���ة مب���ا ي�����ش��م��ن حتقيق 
التنمية امل�شتدامة ويدعم مبادئ روؤية 

الإمارات 2021 .
احل�����ش��اب اخلتامي  ي�����ش��در  اأن  وت��وق��ع 
الحت�����ادي امل��وح��د ع��ن ال�����ش��ن��ة املالية 
2013 مطلع الربع الثاين من العام 
احلايل على اأن يقدم لديوان املحا�شبة 
الزمنية  امل���ه���ل���ة  ���ش��م��ن  ل��ل��م��راج��ع��ة 

املحددة يف املر�شوم الحتادي.
اتباعها  مت  ال��ت��ي  الإج�������راءات  وح����ول 
يف  ال�شفافية  حتقيق  عملية  لتطوير 
نوه   2016  �  2014 اإع��داد ميزانية 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن را����ش���د باأن 
املالية  ل��وزارة  ال�شرتاتيجية  اخلطط 
التزامها  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ن�شت  ل��ط��امل��ا 
اخلا�شة  واملقارنات  الدرا�شات  بتنفيذ 
ميزانيات  لإع���داد  املطبقة  بالأنظمة 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ���ش��واء حم��ل��ي��ا اأم 
دول��ي��ا مب��ا ي��ت��ي��ح ل��ه��ا اخ��ت��ي��ار اأكرثها 

فعالية وتطورا.
لنظام  امل��ال��ي��ة  وزارة  اع��ت��م��اد  اإن  وق���ال 
اأحد  �شكل  ال�شفرية  امليزانية  م��ب��ادئ 
ن��ت��ائ��ج ه���ذه ال��درا���ش��ات وامل��ق��ارن��ات اإذ 
اإعداد  م�شرية  يف  نوعية  نقلة  اأح���دث 
امليزانية احلكومية الحتادية يف دولة 

الإمارات.
املالية  وزارة  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  ول���ف���ت 
بالتعاون مع اجلهات الحتادية  تعمل 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ع���ل���ى حت����دي����د اخل����دم����ات 
التي  والأن�شطة  والتكميلية  الرئي�شة 
بتنفيذها  الحت���ادي���ة  اجل���ه���ات  ت��ق��وم 
املالية  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ي��ت��م حت��دي��د  ح��ي��ث 
لكل خدمة ون�شاط من نقطة ال�شفر 
لتاأدية  احلقيقية  التكلفة  اإىل  و�شول 
اخلدمة اأو الن�شاط ومن ثم اإقرار هذه 

التكلفة �شمن الأنظمة الآلية.
اأنه ا�شتنادا اإىل ذلك اأ�شبحت  واأ�شاف 
احلكومية  الأن�����ش��ط��ة  جميع  تكاليف 
ون��ت��ائ��ج��ه��ا والأه������داف امل���رج���وة منها 
�شمن  موثقة  احلالية  املالية  لل�شنة 
الأن��ظ��م��ة الل��ك��رتون��ي��ة الأم�����ر الذي 
احلكومي  الإن�����ف�����اق  ك����ف����اءة  ���ش��ي��ع��زز 
ب�شورة  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  و���ش��ي��خ��دم 

مبا�شرة ومدرو�شة.
مبادئ  ن���ظ���ام  اأن  اإىل  ����ش���م���وه  ون���ب���ه 
يتيح  املالية  لوزارة  ال�شفرية  امليزانية 
اإمكانية اإجراء املقارنات بني الأن�شطة 
املختلفة  احلكومية  للجهات  املماثلة 
با�شتخدام  الأداء  ك���ف���اءة  وحت��ق��ي��ق 
لتحقيق  وال��دول��ي��ة  الوطنية  املعايري 
الإنفاق احلكومي  ا�شتفادة من  اأق�شى 
حيث متكنت الوزارة من ن�شر البيانات 
الإلكرتوين  املوقع  �شمن  كافة  املالية 
كافة  و�شمن  ال��دويل  النقد  ل�شندوق 

التقارير املالية الدولية ذات العلقة.
امليزانية  لتجربة  �شموه  تقييم  وح��ول 
ال�شفرية التي حددت م�شار امليزانيات 
اأن  ق���ال   2013  �  2011 ل���لأع���وام 
قيادة  عاتقها  على  تاأخذ  املالية  وزارة 
للقطاع  امل��ايل  النظام  تطوير  عملية 
الإم���ارات وتطوير  دول��ة  احلكومي يف 
اخلدمات املالية احلكومية وفق اأحدث 

املعايري العاملية.
بدرا�شة  ق��ام��ت  ال������وزارة  اأن  واأ����ش���اف 
ال��ن��ظ��م امل���ال���ي���ة امل���ع���م���ول ب��ه��ا يف دول 
ال����ع����امل الأخ���������رى يف جم������ال اع������داد 
امل��ي��زان��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة وم��ق��ارن��ة هذه 
النظم وتطبيق الأف�شل منها لتحقيق 
روؤي��ت��ه��ا يف اأن ت��ك��ون رائ�����دة ع��امل��ي��ا يف 
التنمية  لتحقيق  املالية  امل���وارد  اإدارة 
ذلك  اإىل  �شبيلها  يكون  واأن  امل�شتدامة 
املالية  امل�����وارد  وت��وج��ي��ه  اإدارة  ح�����ش��ن 
ال�شاملة.  التنمية  لتحقيق  حلكومية 
واأكد �شموه اأن احلكومة اأقرت اعتماد 
الثانية  ل���ل���دورة  ال�����ش��ف��ري��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
2011 � 2013 نظرا لقدرة مبادئها 
احلكومي  الن��ف��اق  ك��ف��اءة  تعزيز  على 
واحل��ف��اظ على امل���ال ال��ع��ام م��ن خلل 
حت���دي���د ن����وع ال��ن�����ش��اط��ات وال���ربام���ج 
وتكلفتها ونتائجها والأهداف املتوخاة 
ب�شورة  امل��ج��ت��م��ع  ي���خ���دم  مب����ا  م��ن��ه��ا 
تكليف  اإىل  اإ�شافة  ومدرو�شة  مبا�شرة 
لكل  جديدة  ميزانية  بو�شع  الإدارات 
ذلك  ال�شفر مبا يف  اأع���وام من  ثلثة 
اإقرار كل بنود النفاق ولي�س الزيادات 

فقط.
ون���وه ب��اأن��ه مت اإع����ادة اح��ت�����ش��اب تكلفة 
الأن�������ش���ط���ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا خمتلف 
حتى  البداية  من  احلكومية  اجلهات 
الو�شول اإىل التكلفة احلقيقية لتاأدية 
ملبادئ  ت��ن��ف��ي��ذا  امل��ط��ل��وب��ة  اخل����دم����ات 
الربامج  وميزانية  ال�شفرية  امليزانية 
ب����اإج����راء  ت�����ش��م��ح  ب���ط���ري���ق���ة  والأداء 

و�شيانة  اإن�������ش���اء  جم����ال  ويف  دره������م. 
اإن  املالية  الطرق الحتادية قال وزير 
الطرق حتت  مل�شروعات  الكلية  الكلفة 
التنفيذ تبلغ 4.3 مليار درهم اإذ تبلغ 
� الفجرية  التكلفة الكلية لطريق دبي 
والتكلفة  دره���م  مليار   1.7 ال�شريع 
 120 دب��ا   � خ��ورف��ك��ان  لطريق  الكلية 
لطريق  الكلية  والتكلفة  درهم  مليون 
80 مليون دره��م وتكلفة  � م�شايف  دب��ا 
اإىل  الأق���رن  دوار  م��ن  العابر  الطريق 
مليون   150 اخليمة  براأ�س  الدائري 

درهم.
كفاءة  ورف��ع  تكلفة تطوير  اإن  واأو�شح 
� طريق  ال��ط��وي��ني  دوار  م��ن  ال��ط��ري��ق 
 130 � ���ش��ارع الحت���اد تبلغ  الإم����ارات 
م��ل��ي��ون دره����م يف ح���ني و���ش��ل��ت كلفة 
الإمارات  امتداد طريق  واإجن��از  اإن�شاء 
مليون   280 اإىل  ال��ث��ان��ي��ة  للمرحلة 
درهم والتكلفة الكلية ل�شيانة الطرق 
 600 ال����دول����ة  م���ن���اط���ق  يف خم��ت��ل��ف 

مليون درهم. 
را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��ار 
جديدة  جمموعة  اعتماد  مت  اأن���ه  اإىل 
مرة  لأول  ت��درج  التي  امل�شروعات  م��ن 
منها  دره��م  مليار  ق��دره��ا  كلية  بكلفة 
الطريق  كفاءة  ورف��ع  تطوير  م�شروع 
� م�شايف  ال��ذي��د   � ال�����ش��ارق��ة  الحت�����ادي 
بكلفة كلية قدرها 350 مليون درهم 
وت��ط��وي��ر ورف���ع ك��ف��اءة ط��ري��ق مليحة 
كلية  بكلفة  خليفة  ال�شيخ  ���ش��ارع  م��ن 
بالإ�شافة  دره��م  مليون   370 قدرها 
تقاطع  اإىل  �شارع311  ت��ط��وي��ر  اإىل 
بكلفة  املعل�  فلج   � القيوين  اأم  طريق 
دره����م  م���ل���ي���ون   120 ق����دره����ا  ك��ل��ي��ة 
وت��ط��وي��ر ورف����ع ك��ف��اءة م��دخ��ل اإم����ارة 
 150 قدرها  كلية  بكلفة  القيوين  اأم 

مليون درهم.
الحتادية  احل��ك��وم��ة  اأن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
توا�شل العمل لتطوير البنية التحتية 
تقدمي  م�شتويات  اأعلى  على  للحفاظ 
اخل���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني ع��ل��م��ا ب���اأن���ه مت 
خ���لل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة اإن�����ش��اء عدة 
ه��ي��ئ��ات وم���وؤ����ش�������ش���ات احت����ادي����ة تنفذ 
اخلا�شة  التحتية  البنية  م�����ش��روع��ات 
اجلامعات  مثل  ميزانياتها  �شمن  بها 
وال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل���اء 
وب����رن����ام����ج زاي��������د ل����لإ�����ش����ك����ان ال�����ذي 
ت�شاعفت ميزانيته بال�شنوات الخرية 

لتوفري ال�شكن امللئم للمواطن.
ويف اإج���اب���ت���ه ع��ل��ى �����ش����وؤال ح����ول اأه���م 
امليزانية  ت����واج����ه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات 
اإذا ك��ان رف��ع ح�ش�س  الحت��ادي��ة وم��ا 
حتديات  ن��ت��ي��ج��ة  ال�����ش��ح��ي  ال���ق���ط���اع 
تداهم  ال���ت���ي  اجل����دي����دة  الم�����را������س 
اجلغرايف  التو�شع  عن  ف�شل  القطاع 
ي�شتوجب  م����ا  ل���ل���دول���ة  وال����ع����م����راين 
املالية  وزي��ر  قال  اإ�شافية  م�شت�شفيات 
امليزانية  م��ب��ادئ  ا�شتخدام  عند  اإن��ه   :
ال�����ش��ف��ري��ة حت����دد الع����ت����م����ادات بناء 
والأن�شطة  وال��ربام��ج  الأه����داف  على 
ال�شحة  وزارة  تنوي  التي  واخل��دم��ات 

تنفيذها خلل العام احلايل.
ال�شحة  وزارة  م���ي���زان���ي���ة  اأن  وذك������ر 
ارتفعت من 3.4 مليار درهم يف ال�شنة 
مليار   3.7 لت�شبح   2013 امل��ال��ي��ة 
احل��ال��ي��ة مما  امل��ال��ي��ة  ال�شنة  دره���م يف 
يعني تعظيم برامج واأن�شطة وخدمات 
وزارة ال�شحة يف �شبيل مقابلة التو�شع 

اجلغرايف والعمراين للدولة.
واأ�شاف �شموه اأنه اأدرج لوزارة ال�شحة 
م�شت�شفيات  ل��ب��ن��اء  م�����ش��روع��ا   11
وعيادات ومراكز �شحية جديدة بكلفة 
تنفذ  دره���م  مليار   1.8 ق��دره��ا  كلية 

على عدة �شنوات.
وال�شحة  امل���ال���ي���ة  وزارت�������ي  اإن  واأك������د 
ب�شكل  ال���ت���ن�������ش���ي���ق  ع���ل���ى  حت����ر�����ش����ان 
الحتياجات  حت��دي��د  ���ش��ب��ي��ل  يف  دائ����م 
وتوفري  ال�����ش��ح��ة  ل��������وزارة  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
ال��لزم��ة لتنفيذ  امل��ال��ي��ة  الع��ت��م��ادات 
ال�شنة  خ������لل  الح����ت����ي����اج����ات  ت���ل���ك 

اإىل نوعني هما ال�شرائب على الأفراد 
وال�شرائب على ال�شركات.

ال����ذي ل يوجد  اإن����ه يف ال���وق���ت  وق����ال 
اأي خطة حالية لفر�س  ال��وزارة  لدى 
تقوم  اأنها  اإل  الأف���راد  على  ال�شرائب 
الآثار  درا�شات حول  باإجراء  با�شتمرار 
على  ال�شرائب  لتطبيق  القت�شادية 
الدرا�شات  ه��ذه  نتائج  ورف��ع  ال�شركات 
�شيما  ل  امل��وق��ر  ال�����وزراء  جمل�س  اإىل 
ال�����ش��رائ��ب على  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا  اأن 
ال�����ش��رك��ات م���وج���ود ل����دى ب��ق��ي��ة دول 

جمل�س التعاون.
من  املح�شلة  املالية  الفوائ�س  وح��ول 
باأنها  اأفاد  امل�شتقلة  الهيئات الحتادية 
بلغت 115 مليونا و/667 األف درهم 

حتى 30 �شبتمرب من العام املا�شي.
جتري  املالية  وزارة  ب��اأن  �شموه  واأف���اد 
جنبا اإىل جنب مع حكومات الإمارات 
جمل�س  دول  وب��اق��ي  ب��ال��دول��ة  املحلية 
التعاون اخلليجي درا�شات متخ�ش�شة 
يف جم���ال ف��ر���س ���ش��رائ��ب ع��ل��ى التبغ 
بالإعلن  ال��وزارة  و�شتلتزم  ومنتجاته 
اأي ����ش���رائ���ب ح����ال الت����ف����اق مع  ع���ن 

اجلهات ذات العلقة.
ونوه باأن وزارة املالية تدر�س با�شتمرار 
ال���دول���ي���ة جت����اه منظمة  الل���ت���زام���ات 
التجارة  وم��ن��ظ��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
الهادفة  ال��دول��ة  ومتطلبات  ال��ع��امل��ي��ة 
متوازن  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل 
املمار�شات  باأف�شل  مقارنة  لل�شرائب 
وزارة  ل���دى  ك��ان��ت  اإذا  وم���ا  ال��ع��امل��ي��ة. 
ر����ش���وم جديدة  ل��ف��ر���س  ن��ي��ة  امل���ال���ي���ة 
�شمو  اأو���ش��ح  املقبلة  امل��ال��ي��ة  ال�شنة  يف 
م�شاألة  اأن  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
زيادة الر�شوم تعد خارج نطاق �شيا�شة 
ال��وزارة كما ل يتم التعويل على هذه 

الر�شوم ملواكبة النفقات احلكومية.
اأن��ه يف حال حاجة احلكومة  اإىل  ونبه 
الحتادية لفر�س اأي ر�شوم اأو زيادتها 
و�شعتها  حم��ددة  مبعايري  تلتزم  فهي 
وزارة املالية ومن اأهمها اأن تكون قيمة 
املت�شابهة  الدول  مع  تناف�شية  الر�شوم 
يتم مراعاة  واأن  اقت�شاديا  الدولة  مع 
الدولة  تتحملها  التي  املالية  التكلفة 
لتقدمي اخلدمات بالإ�شافة اإىل الأخذ 
ي��ت��م حت�شيله من  ب��ع��ني الع��ت��ب��ار م��ا 
املحلية  احلكومات  يف  م�شابهة  ر���ش��وم 
ع��ن��د ت��ع��دي��ل ال���ر����ش���وم وذل����ك لتليف 

الزدواجية فيها. 
املعايري  لهذه  نتيجة  اإن��ه  �شموه  وق��ال 
الأح��ي��ان على  ال���وزارة يف بع�س  تعمل 
تخفي�س قيمة الر�شوم ولي�س زيادتها 
الدرا�شات  التي تظهرها  للنتائج  وفقا 
�شاأن  يف  جت��ري��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ولذلك  ا�شتحداثها  اأو  الر�شوم  تعديل 
الأ�شا�س  تعتمد يف  الر�شوم  زي��ادة  ف��اإن 
التي تقدمها  على اخلدمات اجلديدة 

الدولة.
واأ�شار اإىل اأن وزارة املالية قامت باإعداد 
ال�شريبية  الج���راءات  قانون  م�شروع 
وم��راج��ع��ت��ه م���ع ح��ك��وم��ات الإم������ارات 

ورفعه لوزارة العدل للمناق�شة.
ال��دول��ة لقانون  اإ���ش��دار  وح��ول موعد 
ال���دي���ن ال���ع���ام اأك�����د وزي�����ر امل���ال���ي���ة اأن 
احلكومة الحت��ادي��ة ل��دول��ة الإم���ارات 
مت��ت��ل��ك ت�����ش��ورا خ��ا���ش��ا جت���اه تطوير 
ب�شيولة  متتاز  حكومية  �شندات  �شوق 
قوية وق��ادرة على دعم فاعلية ال�شوق 
اإذ �شيمثل  املالية على م�شتوى الدولة 
املالية  الأوراق  ���ش��وق  اإن�����ش��اء  م�����ش��روع 
م�شادر  لإيجاد  رئي�شة  اأداة  احلكومية 
التمويل  توفر  وفعالة  بديلة  متويل 
اللزم مل�شاريع البنية التحتية الكربى 
م�شتويات  وع��ن��د  ممكنة  تكلفة  ب��اأق��ل 

خماطرة مقبولة.
ولفت اإىل اأنه يف ظل عدم وجود حاجة 
ملحة لدى احلكومة الحتادية حاليا 
املالية  وزارة  ف��اإن  �شندات  اأي  لإ���ش��دار 
جوانب  درا���ش��ة  على  العمل  �شتوا�شل 
التزاما  وذل�����ك  ك���اف���ة  ال���دي���ن  ق���ان���ون 

اأ�����ش����ب����اب رف�����ع ح�شة  امل����ال����ي����ة. وع�����ن 
ن�شبته  ما  اإىل  الجتماعية  اخل��دم��ات 
 2013 عام  ميزانية  يف  املائة  يف   47
ال���ع���ام احلايل  زي��ادت��ه��ا يف  وام��ك��ان��ي��ة 
اأنه  قال �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  على  بناء 
احلكومية  امل��ال��ي��ة  امل������وارد  ب��ت��وظ��ي��ف 
املواطنني  خل���دم���ة  م�����ش��ت��دام  ب�����ش��ك��ل 
الرعاية  خ����دم����ات  اأف�������ش���ل  وت����وف����ري 
والجتماعية  وال�����ش��ح��ي��ة  التعليمية 
ح�شة  ارتفعت  واملقيمني  للمواطنني 
واملنافع  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  ق��ط��اع 
املائة  يف   51 ن�شبة  اإىل  الجتماعية 
املالية  ال�شنة  ميزانية  اع��ت��م��ادات  م��ن 
احلالية. ولفت اإىل اأنه طبقا لأولويات 
توزيع العتمادات يحتل قطاع التعليم 
املائة  يف   21 بن�شبة  الأوىل  الأول��وي��ة 

من خم�ش�شات امليزانية.
وك�شف وزير املالية عن اأن خم�ش�شات 
ال���ت���ن���م���ي���ة الج����ت����م����اع����ي����ة وامل����ن����اف����ع 
التايل  النحو  على  جاءت  الجتماعية 
العام  للتعليم  دره��م  مليارات  �شتة   �  ..
بن�شبة 13 يف املائة . � 3.8 مليار درهم 
للتعليم العايل واجلامعي بن�شبة 8.2 
لل�شحة  دره��م  3.7 مليار   � امل��ائ��ة.  يف 
مليار   4.3  � امل��ائ��ة.  يف  ثمانية  بن�شبة 
املعا�شات  الجتماعية  للمنافع  دره��م 
بن�شبة 9.3 يف املائة . � ثلثة مليارات 
الجتماعية  ل���ل���م�������ش���اع���دات  دره�������م 
مليار   1.4  �  . امل��ائ��ة  يف   6.5 بن�شبة 
بن�شبة  للإ�شكان  زاي��د  لربنامج  دره��م 
218 مليون درهم   �  . املائة  ثلثة يف 
ل�شندوق الزواج بن�شبة 0.5 يف املائة. 
� 400 مليون درهم للثقافة وال�شباب 
 �  . امل��ائ��ة  يف   0.9 بن�شبة  وال��ري��ا���ش��ة 
جلهات  خ�ش�شت  درهم  مليون   700
لل�شوؤون  وزاي�����د  ال��ع��م��ل  م��ث��ل  اأخ�����رى 
ال�شلمية والهلل الحمر و�شندوق 
لل�شياحة  ال��وط��ن��ي  وامل��ج��ل�����س  ال���زك���اة 
اإلخ   ... للموا�شلت  العامة  والهيئة 

بن�شبة 1.5 يف املائة.
���ش��وؤال ح��ول خطط وزارة  ويف رد على 
املالية لتعزيز ايرادات اخلزينة العامة 
خلل ال�شنوات املقبلة وما هي امل�شادر 
�شمو  ذك��ر  العامة  ل��لإي��رادات  احلالية 
اإحاطته  يف  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
اأن وزارت��ه متتلك خطة لتنمية موارد 
تتنوع  حيث  املقبلة  لل�شنوات  ال��دول��ة 
ر�شوم جديدة  امل���وارد بني فر�س  ه��ذه 
على اخلدمات التي يتم ا�شتحداثها يف 
امل�شتقلة  الوزارات والهيئات الحتادية 
بع�س  على  انتقائية  �شرائب  وفر�س 
والكحول  التبغ  مثل  ال�����ش��ارة  ال�شلع 
ال�شلع  وب��ع�����س  ال��غ��ازي��ة  وامل�����ش��روب��ات 
اإمكانية  درا���ش��ة  ج��ان��ب  اإىل  الكمالية 
فر�س �شرائب مبا�شرة وغري مبا�شرة 

بالدولة.
اأن ال��وزارة جتري حاليا درا�شة  واأعلن 
تتعلق ب��ف��ر���س ر���ش��وم ع��ل��ى احل���والت 
امل��ال��ي��ة م��ن ال��دول��ة اإىل اخل���ارج حيث 
تقوم بالتوا�شل مع حكومات الإمارات 
امل��ح��ل��ي��ة ل��و���ش��ع ت�����ش��ور ���ش��ام��ل لهذا 
النتائج  على  التعرف  بهدف  امل�شروع 
امل��ح��ت��م��ل��ة ل��درا���ش��ة ف��ر���س م��ث��ل هذه 
الإيجابية  ت��اأث��ريات��ه��ا  وب��ي��ان  ال��ر���ش��وم 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى  وال�����ش��ل��ب��ي��ة 
ب����الإ�����ش����اف����ة اإىل  ل����دول����ة الإم������������ارات 
الطلع على مقرتحاتهم فيما يتعلق 
اإذا  الر�شوم فيما  باآليات حت�شيل هذه 

مت اإقرارها.
هو  وك���م���ا   � امل���ال���ي���ة  وزارة  ب�����اأن  ون�����وه 
كافة  احل��ك��وم��ات  ل��دى  عليه  متعارف 
� ت��ل��ت��زم مب��راج��ع��ة ج��م��ي��ع اخل���ي���ارات 
اأمامها لزيادة موارد احلكومة  املتاحة 
املراجعات  ه���ذه  تعترب  اإذ  الحت���ادي���ة 
اأم�����را ط��ب��ي��ع��ي��ا ومت���ت���از ب��اأن��ه��ا طويلة 

الأمد وقابلة للتطبيق.
ت��ف��ك��ر يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  ك��ان��ت  اإذا  وم���ا 
اأو�شح  ال��دخ��ل  ع��ل��ى  ���ش��رائ��ب  تطبيق 
�شموه اأن ال�شرائب على الدخل تنق�شم 

للحكومة  الر�شيدة  بالتوجيهات  منها 
اإتباع  اإىل  دوم��ا  التي تدعو  الحت��ادي��ة 

نهج متحفظ.
ك��ان��ت هناك  اإذا  اأن���ه  اإىل  ���ش��م��وه  ون��ب��ه 
دين  �شندات  اإ���ش��دار  اإىل  تدعو  حاجة 
الإ�شدار  ف�شيكون  احت����ادي  ح��ك��وم��ي 
ال���ف���رتة  ان����ت����ه����اء  ع���ق���ب  ل���ه���ا  الأول 
�شهرا   18 ب��ني  امل��ق��درة  التح�شريية 
القانون  اإق�����رار  ب��ع��د  ���ش��ه��را   20 اإىل 
�شت�شهد  اإذ  ال���ع���ام  ل��ل��دي��ن  الحت������ادي 
ا�شتكمال  التح�شريية  ال��ف��رتة  ه���ذه 
والتنظيمية  الفنية  املتطلبات  جميع 
و����ش���ع خططه  وك����ذل����ك  ل����لإ�����ش����دار 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة 
املركزي  امل�شرف  ل�شيما  كافة  املعنية 

وهيئة الأوراق املالية وال�شلع.
وحول م�شروع قانون التاأمني ال�شحي 
را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأو���ش��ح 
اأنه مت حتويل امل�شروع اإىل وزارة �شوؤون 
املالية  وزارة  ك��ت��اب  مب��وج��ب  الرئا�شة 
ملعاجلة   2012 يونيو  م��ن  ال��ث��اث  يف 
اأبوظبي  اإمارتي  نقاط الختلف بني 
ودبي بخ�شو�س ال�شتثناء من تطبيق 

م�شروع القانون.
بالتعاون  تعد  املالية  وزارة  اإن  واأ�شاف 
م����ع ف���ري���ق ال���ب���ن���ك ال��������دويل درا����ش���ة 
ال�شحة  ق���ط���اع  ج���اه���زي���ة  م����دى  ع���ن 
التاأمني  ق��ان��ون  م�����ش��روع  تطبيق  عند 

ال�شحي الحتادي.
وب�شاأن م�شروع قانون الفل�س واعادة 
الحتادية  احلكومة  املالية يف  الهيكلة 
م�شروع  حولت  وزارت���ه  اأن  �شموه  اأك��د 
قانون اإعادة التنظيم املايل والإفل�س 
اإىل وزارة العدل مبوجب كتاب وجهته 
يف ال�شابع من اكتوبر من العام املا�شي 
�شكلتها  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ام��ت  اأن  ب��ع��د 
القانون  م�����ش��روع  مب��راج��ع��ة  ال������وزارة 
مب��وج��ب ال��ق��رار ال����وزاري رق��م 378 
 294 رق����م  وال����ق����رار   2012 ل�����ش��ن��ة 

ل�شنة 2013.
القيمة  �شريبة  ق��ان��ون  م�شروع  وع��ن 
اأعلن �شمو ال�شيخ حمدان بن  امل�شافة 
را�شد اأن وزارته اأعدت امل�شروع وقامت 
مب��راج��ع��ت��ه م���ع ح���ك���وم���ات الإم�������ارات 

ورفعه لوزارة العدل للمناق�شة.
وك�شف عن اأن التحديات التي واجهت 
القانون  اإع������داد  م���راح���ل  يف  ال�������وزارة 
تتمثل يف رغبة دولة الإمارات بتطبيق 
دول  م��ع  ب�شكل جماعي  ال��ق��ان��ون  ه��ذا 
ال����ت����ع����اون اخل���ل���ي���ج���ي حيث  جم���ل�������س 
 2006 ع��ام  منذ  امل��ال��ي��ة  وزارة  ت��ق��وم 
التعاون يف  بالتن�شيق مع دول جمل�س 
هذا ال�شياق ولكن مل يتم التفاق على 

موعد لتطبيقه حتى الآن.
اأن���ه �شيتم الإع���لن ع��ن تطبيق  واأك���د 
ال�شريبة واإعطاء الأعمال فرتة كافية 
للتكيف معها وذلك يف حال اتفقت دول 

املجل�س على تطبيقها ب�شكل جماعي.
ون����وه ب����اأن ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي �شمت 
مم��ث��ل��ني م���ن م�����ش��ت�����ش��اري الإم�������ارات 
امل��ح��ل��ي��ة ح��ر���ش��ت ع��ل��ى اإع�����داد ن�شخة 
راعت  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  م��ن  توافقية 
امل��رج��وة من  ال��دول��ة  حتقيق م�شلحة 

هذا القانون.
العام  اخلتامي  البيان  م�شروع  وح��ول 
الحتادي  اخلتامي  احل�شاب  للدولة 
اإىل  ا�شتنادا  اأن��ه  �شموه  اأو���ش��ح  امل��وح��د 
اأح����ك����ام امل���ر����ش���وم الحت��������ادي رق�����م 8 
اإعداد  ق��واع��د  ���ش��اأن  يف   2011 ل�شنة 
اخلتامي  واحل�����ش��اب  ال��ع��ام��ة  امليزانية 
التعاون  ع��ل��ى  امل���ال���ي���ة  وزارة  ع��م��ل��ت 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع خم��ت��ل��ف ال��������وزارات 
واجل���ه���ات الحت���ادي���ة امل��ع��ن��ي��ة لإع����داد 
ومراجعة  اخلتامي  احل�شاب  م�شروع 
بغر�س  ب��ه  اخل��ا���ش��ة  امل�����ش��ارات  جميع 
واحلفاظ  ال�شفافية  مببادئ  الل��ت��زام 
بكل  وا�شتثمارها  العامة  الأم��وال  على 
جدارة وفعالية ل�شمان كفاءة تطبيق 
امل���م���ار����ش���ات وال��ت�����ش��ري��ع��ات امل���ال���ي���ة يف 
الدولة وفق اأف�شل املمار�شات العاملية.

الزيادة ت�سري اإىل قوة ومتانة الو�سع االقت�سادي لالإمارات وقدرته على حتقيق مزيد من النمو 

حمدان بن را�شد: الدورة الث�لثة من ميزانية دولة الإم�رات تبلغ 140 ملي�ر درهم بزي�دة ن�شبته� 15 %
العام  درهم عن ميزانية  1.6 مليار  بزيادة قدرها  درهم  46.2 مليار  حوايل 
املا�شي اإذ بلغت امل�شروفات واليرادات التقديرية نف�س القيمة ومن دون عجز. 
واأو�شح �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اأن ميزانية العام احلايل توزعت على كل 
اإجمايل  املائة من  41 يف  ال�شوؤون احلكومية الذي ي�شغل ما ن�شبته  من قطاع 
امليزانية وقطاع البنية التحتية الذي ي�شغل ما ن�شبته ثلثة يف املائة من اإجمايل 
امليزانية وقطاع التنمية واملنافع الجتماعية الذي ي�شغل ن�شبة 51 يف املائة من 
اإجمايل امليزانية بالإ�شافة اإىل م�شروفات احتادية اأخرى ت�شغل ن�شبة اأربعة يف 
املائة من اإجمايل امليزانية وا�شتثمارات مالية بن�شبة واحد يف املائة من اإجمايل 

الو�شع القت�شادي لدولة الإمارات وقدرته على امل�شي قدما يف حتقيق مزيد 
م�شتوى  تقدمي  على  الحت��ادي��ة  احلكومة  ق��درة  تاأكيده  جانب  اإىل  النمو  من 
املبادرات  بتنفيذ  التزاما  اأن��ه  وذك��ر  واملقيمني.  للمواطنني  اخل��دم��ات  من  راق 
الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لأخيه  ال�شديدة  والتوجيهات  اهلل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وموؤ�ش�س 
عقيدة اأنا و�شعبي يف املركز الأول وحامل راية الإبداع والتميز يف م�شرية الوطن 
للوزارات  املالية  العتمادات  تخ�شي�س جميع  موا�شلة  اإىل  املالية  وزارة  ت�شعى 

واجلهات الحتادية امل�شتقلة من اأجل تطبيق ا�شرتاتيجية احلكومة الحتادية. 
اأكرب قدر  ونوه �شموه باأن ا�شرتاتيجية احلكومة الحتادية تهدف اإىل حتقيق 
ممكن من الرخاء والرفاهية لأبناء دولة الإمارات عرب حت�شني جودة اخلدمات 
احلكومية وتعزيز الأمن والأمان وتطوير التعليم بكل حلقاته وتعزيز الرعاية 
ال�شحية والإ�شكان ورعاية الفئات اخلا�شة ف�شل عن تنفيذ تو�شيات القيادة 
الر�شيدة بتوفري احلياة الكرمية للمتقاعدين املدنيني والع�شكريني. واأفاد باأن 
حجم امليزانية العامة للحتاد لل�شنة املالية 2014 � الذي يعد م�شروع ميزانية 
يبلغ   �  2016  2014 امليزانية  من  الثالثة  ال���دورة  خطة  من  الأوىل  ال�شنة 

•• دبي-وام:

املالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأع��ل��ن 
ام�س اأن القيمة التقديرية للدورة الثالثة من ميزانية دولة الإمارات العربية 
 15 ن�شبتها  ب��زي��ادة  دره��م  مليار   140 اإىل  و�شلت   2016  2014 املتحدة 
 2011 امليزانية  من  الثانية  ل��ل��دورة  التقديرية  القيمة  مع  مقارنة  املائة  يف 
اإعلمية  اإحاطة  اأول  يف  �شموه  وقال  درهم.  مليار   122 بلغت  التي   2013
اأن هذه الزيادة ت�شري اإىل مدى قوة ومتانة  له يف موؤمتر �شحايف عقده ام�س 
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توت�ل الم�رات تن�ل ج�ئزة متكني ال�شب�ب من موؤمتر ال�شرق الأو�شط للتنوع وال�شمول بدبي
والغاز .

وذكر انه قدم ورقة عمل امام هذا املوؤمتر تركزت حول اجلهود التي 
والبعثات  والتدريب  العمل  فر�س  لتوفري  الم���ارات  توتال  تبذلها 

الدرا�شية لبناء وبنات المارات.
ت��وت��ال الم����ارات يف  ال�شوء علي دور  ان��ه ورق��ت��ه �شلطت  وا���ش��ار ايل 
التعليم  ال��ف��ر���س يف  م��ن  امل��زي��د  امل�����راأة مبنحها  ال��ت��وط��ني ومت��ك��ني 
امام  الفر�شة  واتاحة   , والغاز  النفط  �شناعة  يف  والعمل  والتدريب 

ذوي الحتياجات اخلا�شة للندماج يف بيئة عمل ملئمة.
 وو�شف املوؤمتر بانه من�شة مثالية لقادة و�شانعي ال�شيا�شات و روؤ�شاء 
ال�شركات للعمل معا لفهم التحديات واطلق امل�شاريع التي ميكن اأن 
ت�شاعد على تطوير و ايجاد منظومة متنوعة و�شاملة من الفر�س 

••دبي-الفجر:
ح�شلت �شركة توتال المارات علي جائزة متكني ال�شباب من موؤمتر 
ال�شرق الأو�شط للتنوع وال�شمول - منتدى القيادة الذي عقد خلل 

اليومني املا�شيني يف فندق ميناء ال�شلم مبدينة جمريا بدبي.
المارات  توتال  رئي�س  نائب  �شلطان احلجي  ال�شيد  وت�شلم اجلائزة 
يف حفل �شهده عدد كبري من القيادات القت�شادية وروؤ�شاء ال�شركات 

واخلرباء من المارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
واع����رب احل��ج��ي ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بح�شول ت��وت��ال الم�����ارات ع��ل��ي هذه 
اجلائزة املرموقة موؤكدا انها نتاج جلهود ال�شركة وجتربتها الرائدة 
يف جمال متكني املراأة ومتكني ابناء المارات للعمل يف �شناعة النفط 

ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية تهدف اإىل حتقيق اأكرب قدر ممكن من الرخاء والرفاهية الأبناء الدولة 
العام  اأك���ت���وب���ر م���ن  ع��ل��ى ه��ام�����ش��ه��ا يف 
املا�شي وكانت احدة من اأبرز امل�شاركات 
 2013 الدولية ل��وزارة املالية يف عام 
حيث �شاركت يف كل من اجتماع وزراء 
اللجنة  واجتماع  دوفيل  �شراكة  مالية 
واملالية  ال��ن��ق��دي��ة  ل��ل�����ش��ئ��ون  ال��دول��ي��ة 
التمويل  موؤ�ش�شة  رئي�س  مع  واجتماع 
امل�شارف  حمافظي  واجتماع  الدولية 
ال���ع���رب م���ع رئ��ي�����س البنك  امل���رك���زي���ة 
امل�شارف  حمافظي  واجتماع  ال���دويل 
املركزية العرب مع مدير عام �شندوق 

النقد الدويل.
التزمت  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
امل�شارف  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ح���ف���ل  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
الثاين على  للعام  الإماراتية  والبنوك 
ال���ت���وايل ح��ي��ث دع���ت ع���ددا م��ن وزراء 
املركزية  ال��ب��ن��وك  امل��ال��ي��ة وحم��اف��ظ��ي 
الدولية  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وروؤ����ش���اء 
والوفود  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال�شنوية  الج��ت��م��اع��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
والبنك  ال�������دويل  ال���ن���ق���د  ل�������ش���ن���دوق 
لتعريفهم  احل��ف��ل  ه���ذا  اإىل  ال�����دويل 
ب���دور ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف الإم���ارات���ي يف 
الإماراتي  الق��ت�����ش��ادي  النمو  تعزيز 
دولية  ���ش��راك��ات  عقد  ف��ر���س  وت�شهيل 
امل�����ش��ارف والبنوك  ج��دي��دة م��ع ه���ذه 

الإماراتية.
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وذك���ر 
اتفاقية   44 اأب��رم��ت  املالية  وزارة  اأن 
عام  منذ  ال�شتثمار  وت�شجيع  حماية 
خ����تلل  اتفاقيت�������ني  منها   2009
للأهداف  تعزيزا  وذل��ك  املا�شي  العام 
الإمنائية للدولة وحماية ال�شتثمارات 
التجارية  غ��ري  املخاط�����ر  جميع  م��ن 
واحلجز  وامل���������ش����ادرة  ال���ت���اأم���ي���م  م��ث��ل 
هذه  لها  تتعر�س  قد  التي  والتجميد 
الأجنبية  ال������دول  يف  ال����ش���ت���ث���م���ارات 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى حتويل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة 

قابلة للتحويل.
متنحان  الإتفاقيتني  هاتني  باأن  ونوه 
وامل��ع��ام��ل��ة للدولة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��ام��ل��ة 
ب���اإدارة  يتعلق  فيما  ب��ال��رع��اي��ة  الأوىل 
وعدم  ال�شتثمارات  وتو�شيع  و�شيانة 
املتعلقة  املو�شوعات  التدخل يف جميع 

بال�شتثمارات
وت��ع��وي�����س امل�����ش��ت��ث��م��ر ت��ع��وي�����ش��ا عادل 
ال�شتيلء  حال  يف  ل�شتثماره  وفوريا 
وفقا  وذل���ك  ال��ع��ام��ة  للم�شلحة  عليه 

للقانون من دون متييز.
وب�شاأن اأهمية مبادرة الأجندة الوطنية 
الأجندة  اأن  املالية  وزي��ر  ذك��ر  للدولة 
الأهداف  م��ن  جمموعة  على  �شرتكز 
الق�شوى  الأه���م���ي���ة  ذات  وامل�������ش���اري���ع 
وال�شحية  التعليمية  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
الإ�شكان  جم����ال  ويف  والق���ت�������ش���ادي���ة 
وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
حتقيق  �شبيل  يف  احلكومية  اخلدمات 
ال��رف��اه��ي��ة والعي�س  ق���در م��ن  اأق�����ش��ى 
ال��ك��رمي وت��ط��وي��ر اخل��دم��ات الإداري����ة 
واحل�شول  احل��ي��اة  ���ش��ه��ول��ة  لتحقيق 
ع���ل���ى اخل����دم����ات احل���ك���وم���ي���ة يف اأق����ل 
وق��ت ممكن وب��اأك��رب ق��در م��ن اجلودة 

والفعالية.
تلتزم  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  ع��ل��ى  و����ش���دد 
املقدمة  امل���ال���ي���ة  خ��دم��ات��ه��ا  ب��ت��ط��وي��ر 
للمجتمع وفق اأحدث املعايري الوطنية 
املبادرة  ه���ذه  م���ع  وال���دول���ي���ة مت��ا���ش��ي��ا 
الو�شول  طريق  لتمهد  اأطلقت  التي 

لتحقيق روؤية الإمارات 2021 . 

قد  املالية  وزارة  وك��ان��ت  ال��ن��ظ��ام.  اأداء 
اأطلقت يف بداية العام احلايل املرحلة 
امل����ايل الحت����ادي  ال��ن��ظ��ام  الأوىل م��ن 
اجلديد �شملت 16 وزارة واأربع جهات 
اإطلق  يتم  اأن  على  م�شتقلة  احتادية 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��ن��ظ��ام امل���ايل 
ال�شهر  ن��ه��اي��ة  اجل��دي��د يف  الحت�����ادي 
باقي  ان�شمام  �شت�شمل  ال��ت��ي  احل���ايل 
املطبقة  امل�شتقلة  الحت��ادي��ة  الهيئات 

ملنظومة النظام املايل الحتادي. 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ولفت 
تن�س  امل���ال���ي���ة  وزارة  خ��ط��ط  اأن  اإىل 
احتياجات  النظام  ه��ذا  يلبي  اأن  على 
الوزارات واجلهات احلكومة الحتادية 

كافة مع نهاية يونيو املقبل.
م�شتوى  ح�����ول  �����ش����وؤال  ع���ل���ى  رد  ويف 
ال��ن��م��و ال����ذي حت��ت��اج��ه ال���دول���ة خلل 
عودة  �شت�شهد  وه��ل  املقبلة  ال�����ش��ن��وات 
قبل  ما  املرتفعة  النمو  م�شتويات  اإىل 
الزم������ة الق��ت�����ش��ادي��ة ق����ال وزي�����ر اإن 
النقد  �شندوق  اأ�شدره  الذي  التقرير 
الرابعة  امل��ادة  م�شاورات  ال��دويل عقب 
الإم��������ارات  دول������ة  م����ع   2013 ل���ع���ام 
للدولة  الكلي  القت�شاد  اأن  اإىل  اأ���ش��ار 
قوة  تعك�س  اإيجابية  مبوؤ�شرات  ميتاز 
القت�شاد  ه���ذا  ي�����ش��ه��ده  ال����ذي  ال��ن��م��و 
بيئة  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ي�����ش��م��ن  ال�����ذي 
ال�شتقرار  اإىل  م�شتندة  متميزة  عمل 
ت�شريعية  ب��ي��ئ��ة  ووج������ود  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

متميزة.
النقد  �شندوق  اح�شائيات  اأن  واأ�شاف 
الدويل اأكدت اأهمية التنوع القت�شادي 
ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه ال����دول����ة ح��ي��ث متكن 
القطاع غري النفطي من حتقيق منو 
املا�شي  العام  املائة يف  4.5 يف  مبعدل 
ال�شياحة  قطاعي  ب��اإجن��ازات  مدعوما 
وال���ع���ق���ارات وق��ط��اع ال��ت��ج��ارة وجت���ارة 

اجلملة.
وبني �شموه اأن ذلك يعود اإىل مكانة دبي 
ولل�شتثمار  لل�شياحة  عاملية  كوجهة 
ال��ع��ق��اري يف امل��ن��ط��ق��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
اك�شبو  م��ع��ر���س  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ف���وزه���ا 
 � ال���ذي تطلب  2020 الأم���ر  ال��ع��امل��ي 
اخلطط  م��ن  ك��ث��ري  تنفيذ   � ي���زال  ول 
اأبوظبي  ال��ت��زام  عن  ف�شل  وامل�شاريع 
القت�شادي  ال��ت��ن��وي��ع  ب��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي تركز ب�شفة خا�شة على قطاعات 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
جانب  اإىل  وال�������ش���ي���اح���ة  وال�����ط�����ريان 
اإنتاجية  بتعزيز  املرتبطة  اأن�شطتها 

قطاعي الطاقة والهيدروكربونية.
معدل  و���ش��ل  ف��ق��د  ال��ت��ق��ري��ر  وبح�شب 
اإىل ما  املحلي الج��م��ايل  ال��ن��اجت  من��و 
املا�شي  العام  يف  املائة  يف   3.6 ن�شبته 
املائة  يف   3.7 اإىل  ي��رت��ف��ع  اأن  ع��ل��ى 
امل��ائ��ة يف  ال��ع��ام احل���ايل و/3.8 يف  يف 
العام 2015 خ�شو�شا بعد ما �شهده 
العام املا�شي من توا�شل يف النتعا�س 
لرتفاع  مبا�شرة  كنتيجة  القت�شادي 
القت�شادي  وللن�شاط  النفط  ا�شعار 
امل������دع������وم ب���ال����ش���ت���ث���م���ار وال����ت����ج����ارة 

وال�شياحة والدعم اللوج�شتي.
بارتفاع  ال�شندوق  اح�شائيات  وتفيد 
عام  حتى  القت�شادية  امل��وؤ���ش��رات  اأه��م 
2018 اإذ من املتوقع اأن يرتفع الناجت 
مليار   377 م���ن  الج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
دولر عام 2012 لي�شل اإىل 474.2 

مليار دولر يف عام 2018.
اإىل حتقيق القطاع  التقرير  اأ�شار  كما 
النمو  م����ن  ل��ل��م��زي��د  ال��ن��ف��ط��ي  غ����ري 

املتعامل مع  اأنه �شيكون مبقدور  واأكد 
الوزارة تقدمي طلبه من خلل الهاتف 
بكامريا  املطلوبة  ال��وث��ائ��ق  وت�شوير 
ال��ه��ات��ف واإرف���اق���ه���ا م���ع ال��ط��ل��ب عرب 
دفع  عليه  ي��ت��وج��ب  ح��ني  يف  التطبيق 
ال�شهادة  لإ���ش��دار  امل�شتحقة  ال��ر���ش��وم 
عرب بوابة الدفع اللكرتونية الدرهم 

اللكرتوين التابعة للوزارة.
را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��ار 
كذلك  اأب������دت  امل���ال���ي���ة  وزارة  اأن  اإىل 
تطوير منظومة  كبريا جتاه  اهتماما 
خلل  اأطلقت  اإذ  اللكرتوين  الدرهم 
العام املا�شي جمموعة من التطبيقات 
لدعمها  الل���ك���رتون���ي���ة  والأن����ظ����م����ة 
املتحرك  بالهاتف  الدفع  قناة  �شملت 
وتطبيقات  الل��ك��رتون��ي��ة  وامل��ح��ف��ظ��ة 
اأج��ه��زة الهاتف  ا���ش��ت��خ��دام  ب��رجم��ي��ات 
امل���ت���ح���رك وال���ب���ط���اق���ات ال���ورق���ي���ة اأو 
اإىل  بالإ�شافة  اللكرتونية  الكوبونات 

اأجهزة اخلدمة الذاتية.
املتعلقة  الإح�������ش���ائ���ي���ات  ب������اأن  واأف��������اد 
مبنظومة الدرهم اللكرتوين اأظهرت 
العامة  للخدمات  املدفوعات  قيمة  اأن 

التي اأجريت عرب منظومة الدرهم
الإلكرتوين جتاوزت 6.3 مليار درهم 
 361 بنحو  مقارنة  املا�شي  ال��ع��ام  يف 

مليون درهم يف عام 2012.
العام  املالية �شمت يف  ب��اأن وزارة  ون��وه 
الدرهم  ل��ن��ظ��ام  وزارة   13 امل���ا����ش���ي 
التح�شيل  ن�شبة  بلغت  اإذ  اللكرتوين 
�شبتمرب  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  الل�����ك�����رتوين 
ر�شوم  اإىل حت�شيل  ال��ع��ام وه��دف  م��ن 
خدمات احلكومة الحتادية الكرتونيا 
تقييم  وب�شاأن   ./2015 عام  يف  كافة 
�شموه لأداء دولة الإم��ارات يف املحافل 
واملوؤمترات املالية والقت�شادية العاملية 
ال��ع��ام املا�شي ذك��ر وزي��ر املالية  خ��لل 
بالن�شاط  ك��ان حافل   2013 ع��ام  اأن 
الإقليمي والدويل لوزارة املالية �شواء 
الجتماعات  با�شت�شافة  يتعلق  فيما 
اأم  اأم الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  وال��ل��ق��اءات 

امل�شاركة فيها.
اأهمية  ت���ويل  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  واأك�����د 
التعاون  اأوا������ش�����ر  ل��ت��ع��زي��ز  ق�������ش���وى 
الدول  بني  ال�شرتاتيجية  وال�شراكة 
وال�شناديق  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��دي��ق��ة 
ال����ت����ن����م����وي����ة وحت����ق����ي����ق ال�����ش����ت����ف����ادة 
م����ن اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا تلك 

ال�شناديق. 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
اأن دولة الإمارات ممثلة بوزارة املالية 
املا�شي  العام  اأبريل من  يف  ا�شت�شافت 
املالية  للهيئات  ال�شنوية  الجتماعات 
ال���راب���ع ملجل�س  ال��ع��رب��ي��ة والج���ت���م���اع 

وزراء املالية العرب يف دبي.
واأ�شاف اأن وزارة املالية �شاركت خلل 
العام املا�شي يف كل من املوؤمتر الدويل 
الرابع لل�شتثمار الذي جرى تنظيمه 
ويف  والهر�شك  البو�شنة  جمهورية  يف 
والثلثني  الثامن  ال�شنوي  الجتماع 
الإ�شلمي  ال��ب��ن��ك  حم��اف��ظ��ي  ملجل�س 
عا�شمة  دو���ش��ن��ب��ه  م��دي��ن��ة  يف  للتنمية 
جمهورية طاجيك�شتان كما �شاركت يف 
والثلثني  ال��راب��ع  ال���وزاري  الجتماع 
الدولية  للتنمية  الأوب�����ك  ل�����ش��ن��دوق 
ال����ذي ع��ق��د يف م��دي��ن��ة فيينا  اأوف���ي���د 

النم�شاوية.
الجتماعات  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  ول���ف���ت 
والبنك  ال��ن��ق��د  ل�����ش��ن��دوق  ال�����ش��ن��وي��ة 
ال��دول��ي��ني والج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي عقدت 

4.3 يف  اإىل  و���ش��ل  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  يف 
قطاع  يف  ب���ال���ت���ع���ايف  م���دع���وم���ا  امل����ائ����ة 
يف  امل�شتمر  والنمو  وال��ع��ق��ارات  البناء 
يف  ال�شياحة  نحو  املوجهة  القطاعات 
الدولة  انتاج  فيه  تو�شع  ال��ذي  الوقت 
حوايل  بن�شبة  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  م��ن 
5.2 يف املائة وارتفعت ن�شبة الفائ�س 
يف امليزان اجلاري اإىل 17 يف املائة من 

اإجمايل الناجت املحلي يف 2012.
واأو�����ش����ح ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل يف 
التجاري  امليزان  حمافظة  اأن  تقريره 
على ارتفاعه من خلل حتقيق فائ�س 
بن�شبة 15 يف املائة خلل العام املا�شي 
مدعوما بالرتفاع الذي ت�شهده اأ�شعار 
البرتول وقوة ال�شادرات غري النفطية 
ارتفعت  اإذ  ال��ت�����ش��دي��ر  اإع�����ادة  وجت����ارة 
ال���������ش����ادرات م���ن ال�����ش��ل��ع واخل���دم���ات 
مليار   347 م���ن  ال��ت�����ش��دي��ر  واإع������ادة 
املتوقع  وم���ن   2012 ع���ام  يف  دولر 
542.1 مليار دولر يف  اإىل  اأن ت�شل 
ارتفاع  توقع  جانب  اإىل   2018 ع��ام 
النفطي  غ��ري  القطاع  ���ش��ادرات  حجم 
 96.3 من  الت�شدير  اإع��ادة  با�شتثناء 
 193 اإىل   2012 يف  دولر  م��ل��ي��ار 

مليار دولر يف عام 2018. 
ال�شيا�شات  م�����ش��اه��م��ة  ك��ي��ف��ي��ة  وح����ول 
قدراتها  ب��ت��ع��زي��ز  ال���دول���ة  يف  امل��ال��ي��ة 
كمركز  م��وق��ع��ه��ا  ل���دع���م  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
ال�شعيد  ع��ل��ى  واق���ت�������ش���ادي  جت�����اري 
الق���ل���ي���م���ي وال����ع����امل����ي وه������ل جنحت 
الت�شهيلت  احل��رة من خلل  املناطق 
املقدمة فيها للم�شتثمرين با�شتقطاب 
ال�شتثمارات لدعم موقع الدولة على 
املالية  ال�شعيد ذك��ر معايل وزي��ر  ه��ذا 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وت�شجيع  حتفيز  اأن 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
احلكومية  والهيئات  ال��وزارات  جلميع 
الحت���ادي���ة اأث��م��ر ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة بذل 
الو�شول  �شبيل  يف  ال�شادقة  اجل��ه��ود 
بدولة الإمارات اإىل املركز الأول عامليا 
يف جمال الكفاءة احلكومية يف تقرير 
التناف�شية العاملية لعام 2013 وذلك 
عامليا  الأوىل  امل��رت��ب��ة  حققت  اأن  ب��ع��د 
احلكومية  املالية  ال�شيا�شة  ك��ف��اءة  يف 
واملرتبة ال�شابعة عامليا يف كفاءة الإدارة 
تقرير  يف  احلكومي  القطاع  يف  املالية 

التناف�شية العاملية 2012.
واأكد اأن ال�شيا�شة املالية التي تعتمدها 
اأ�شا�س  توؤدي دورا  احلكومة الحتادية 
اإذ  للدولة  القت�شادي  ال�شعيد  على 
الكلية  الح��رتازي��ة  الدوات  ت�شتخدم 
امل��ال��ي��ة والنقدية  ل��ت��ليف الخ��ت��للت 
والتكيف  ال��ت��ع��ايف  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل 
للأحداث  القت�شادية  التداعيات  مع 
ال���ت���ي ت��ن��ك�����ش��ف يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن دون 
ال�شيا�شات  نحو  التوجه  اإىل  احل��اج��ة 

النكما�شية.
وبني اأن احلكومة الحتادية تعمل على 
لتعزيز  لديها  املالية  ال�شيا�شة  حتويل 
قدرة القت�شاد الوطني على ال�شمود 
امل�شتقبلية  ال�����ش��دم��ات  م��واج��ه��ة  يف 
على  ال��ط��ل��ب  اإدارة  ال��ق��وة يف  وان��ت��ه��اج 
تبني  مع  القت�شادية  ال���دورة  ام��ت��داد 
تت�شم  كلية  اح��رتازي��ة  مالية  �شيا�شة 
الجتاهات  ومعاك�شة  املتبادل  بالدعم 
جميع  م�����ع  ب���ال���ت���ن�������ش���ي���ق  ال�������دوري�������ة 
احلكومات املحلية لتحقيق ا�شتمرارية 

ق�شرية ومتو�شطة الأجل.
تن�شيق  جم���ل�������س  اأن  ����ش���م���وه  وق�������ال 
وزارة  م��ن  امل�شكل  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

�شواء موظفي  املواطنة  الكفاءات  دمج 
الإماراتية  اأم طلبة اجلامعات  ال��وزارة 
واملاليني  الق��ت�����ش��ادي��ني  م��ع اخل����رباء 
واإك�شابهم  اجل��ه��ات  ه��ذه  يف  العاملني 
املايل  العمل  اخلربات اللزمة لقيادة 
الإم��������ارات وفتح  دول�����ة  احل��ك��وم��ي يف 
املجال اأمامهم للعمل �شمن الوظائف 

هذه املوؤ�ش�شات الدولية م�شتقبل.
على  ع��م��ل��ت  امل���ال���ي���ة  وزارة  اإن  وق�����ال 
والهيئات  املنظمات  خمتلف  خماطبة 
�شبيل  يف  ال��دول��ي��ة  والتنموية  امل��ال��ي��ة 
ال����ه����دف ح���ي���ث عقدت  حت��ق��ي��ق ه�����ذا 
ال�شندوق  م���ن  ك���ل  م���ع  ااج���ت���م���اع���ات 
ال�������دويل ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال����زراع����ي����ة اإي���ف���اد 
ملناق�شة  ال��دول��ي��ة  التمويل  وموؤ�ش�شة 
ك���ي���ف���ي���ة و������ش�����ع ب������رام������ج ت���دري���ب���ي���ة 
ل��ل��م��وظ��ف��ني وال��ط��ل��ب��ة الإم���ارات���ي���ني 
ف�شل عن حتديد الآليات التي �شيتم 
ال��ت��ح��اق موظفي  اع��ت��م��اده��ا ل�����ش��م��ان 
الوزارة بالعمل يف الوظائف التنفيذية 

لدى هذه اجلهات.
واأع�����ل�����ن ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ح����م����دان بن 
ت�شعى لإب���رام مزيد  اأن وزارت���ه  را���ش��د 
م��ن م���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م م��ع ع���دد من 
ب�شاأن  ال��دول��ي��ة  التنموية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اإعداد هيكلية خا�شة بربامج التدريب 

وتاأهيل الكوادر الإماراتية.
الربامج  هذه  اتفاقيات  اأن  اأىل  واأ�شار 
وظائف  امل��ت��درب  ي�شغل  اأن  على  تن�س 
من  متتد  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  ل��دى  فنية 
�شتة اأ�شهر اإىل �شنتني يق�شيها املوظف 
الدولية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  داخ�����ل  ال��ع��م��ل  يف 
لل�شتفادة من خرباتها ونقل املعرفة 

وتطوير العمل.
وردا على �شوؤال حول والجراءات التي 
التحول  ب�شاأن  املالية  وزارة  اتخذتها 
لتوجيهات  وفقا  الذكية  اىل احلكومة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
وزارته  اأن  املالية  وزي��ر  اأك��د  مكتوم  اآل 
ت�شعى دوما لأن تكون من ال�شباقني يف 
تبني مبادرات القيادة الر�شيدة لدولة 
بتنفيذ  ال���وزارة  الإم���ارات حيث قامت 
اأحدث  اعتماد  املبادرة من خلل  هذه 
الإدارة  جم���ال  يف  امل��ت��ط��ورة  التقنيات 

املوارد املالية.
اأط��ل��ق��ت خلل  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  وذك���ر 
ا�شبوع جيتك�س  فاعليات  م�شاركتها يف 
الأول  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  الأخ�������ري  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
بتقدمي  واملتخ�ش�س  الذكية  للهواتف 
املوطن  ���ش��ه��ادت��ي  ا���ش��ت�����ش��دار  ط��ل��ب��ات 

ال�شريبي والقيمة امل�شافة.

الدورة  ام��ت��داد  على  الطلب  اإدارة  يف 
القت�شادية.

الحتادية  احل��ك��وم��ة  اأن  ���ش��م��وه  وب���ني 
ت��ع��ت��م��د ���ش��ي��ا���ش��ة م��ال��ي��ة واح����رتازي����ة 
ومعاك�شة  املتبادل  بالدعم  تت�شم  كلية 
باأهمية  وت��وؤم��ن  ال��دوري��ة  للجتاهات 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع احل��ك��وم��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 
الطلب  اإدارة  م���ن  ك���ل  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ي��ل 
متو�شطة  وا�شتمرارية  الأج��ل  ق�شري 

الأجل.
ولفت اإىل اأن جمل�س تن�شيق ال�شيا�شات 
امل��ال��ي��ة � ال����ذي ي��ع��د دل��ي��ل ع��ل��ى قوة 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة 
اأحرز   � ب��ال��دول��ة  املحلية  واحل��ك��وم��ات 
تقدما كبريا يف جمال تبادل املعلومات 
نطاق  يف  تو�شعات  املجل�س  �شي�شهد  اإذ 
�شيا�شة  خ��ط��ط  اإع�����داد  لي�شمل  عمله 
ق��ادرة على تعزيز خطط  مالية فعالة 
والتمويل  وامل�������ش���روف���ات  الي��������رادات 

الكلية. 
وب�����ش��اأن ال���دور ال��ذي يقوم ب��ه جمل�س 
احلكومية  امل��ال��ي��ة  ال�شيا�شات  تن�شيق 
اأن  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ذكر 
ال�شيا�شات  التن�شيق  جمل�س  ت�شكيل 
امل��ال��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة ج����اء وف��ق��ا لقرار 
جمل�س الوزراء رقم 39 ل�شنة 2008 
ي�شم يف ع�شويته كل من وكيل وزارة 
املالية وممثلني عن حكومات الإمارات 
املحلية وامل�شرف املركزي بهدف زيادة 
التن�شيق املايل بني احلكومة الحتادية 

وحكومات الإمارات.
واأو����ش���ح اأن م��ه��م��ة امل��ج��ل�����س ت��ك��م��ن يف 
الإ�شراف على جمع البيانات والتقارير 
املالية احلكومية على م�شتوى الدولة 
احلكومية  املالية  ال�شيا�شات  واإع����داد 
املوازنات  م�شروعات  ح��ول  وال��ت�����ش��اور 
واأوجه ال�شرف احلكومي على م�شتوى 
الدولة مبا يدعم التنمية القت�شادية 

يف الدولة.
واأ�شاف �شموه اأن مهمة املجل�س اأي�شا 
بتنمية  اخل��ا���ش��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اإع������داد 
ال�شريبية  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  الإي��������رادات 
وحتديد اآليات متويل امل�شروعات �شواء 
ال�شندات  اأم  الق���رتا����س  ط��ري��ق  ع��ن 
ال�شيادي  الئتماين  الت�شنيف  وو�شع 
واحلكومات  الحت�����ادي�����ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
امل�شاورات  اإج����راء  ج��ان��ب  اإىل  املحلية 
فيما يخت�س بالأمور املالية امل�شتجدة 
يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  يف  وامل���وؤث���رة 

الدولة.
واأكد اأن انطلق م�شروع جمع واإعداد 

اأحرز  ق��د  املحلية  واحل��ك��وم��ات  املالية 
خلل الفرتة املا�شية تقدما كبريا يف 
دولة  وتوا�شل  املعلومات  وتبادل  جمع 
الإم������ارات ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى تو�شيع 
نطاق م�شوؤوليات هذا املجل�س لي�شمل 
مزيدا من التن�شيق يف ال�شيا�شة املالية 
ال��ف��ع��ال��ة مب���ا ي�����ش��اه��م يف دع���م خطط 

اليرادات وامل�شروفات والتمويل.
املالية  وزارة  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  ول���ف���ت 
ت��ط��وي��ر واع���ت���م���اد نظام  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
اإل����ك����رتوين م��ت��خ�����ش�����س ب��ج��م��ع تلك 
البيانات  ال������وزارة  ون�����ش��رت  ال��ب��ي��ان��ات 
ولأول   2011 ع��ام  يف  ال��دول��ة  املالية 
لإح�شاءات  ال�����ش��ن��وي  ال��ك��ت��اب  يف  م���رة 
�شندوق  عن  ال�شادر  احلكومة  مالية 

النقد الدويل.
و���ش��دد على اأن ارت��ق��اء دول��ة الإم���ارات 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت���ق���اري���ر  ���ش��م��ن 
ي���ع���د ت����اأك����ي����دا ع���ل���ى حت�������ش���ن وجن����اح 
كفاءة  وت��ط��ور  فيها  احل��ك��وم��ي  الأداء 
حيث  احلكومية  مل��وارده��ا  ا�شتثمارها 
توؤدي وزارة املالية دورا رائدا يف �شمان 
حتقيق اأف�شل ا�شتغلل ملوارد احلكومة 
الحتادية وتنميتها من خلل اعتماد 
اأ�ش�س الإدارة املالية الفاعلة وال�شيا�شات 
الأمر  ال��دول��ي��ة  وال��ع��لق��ات  الر�شيدة 
الذي يعزز ثقة امل�شتثمرين باحلكومة 

وما تقدمه من خدمات.
وقال �شموه اأن ال�شيا�شة املالية العامة 
متثل اأداة رئي�شية للإدارة القت�شادية 
لأدوات  لع���ت���م���اده���ا  ن����ظ����را  ال���ك���ل���ي���ة 
الهادفة  الكلية  الح��رتازي��ة  ال�شلمة 

اإىل جتنب عودة الختللت.
تتوجه  امل��ال��ي��ة  ال�شيا�شة  اأن  واأ����ش���اف 
مع  والتكيف  التعايف  دع��م  نحو  اأي�شا 
عن  الناجتة  القت�شادية  ال��ت��داع��ي��ات 
الأح��داث الراهنة يف املنطقة من دون 
النكما�شية.  ال�شيا�شات  نحو  التوجه 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
دعم  ا�شتطاعت  امل��ال��ي��ة  ال�شيا�شة  اأن 
للدولة  القت�شادي  التعايف  ا�شتمرار 
اقت�شاد  اأك���رب  ك��ث��اين  مكانته  وت��ع��زي��ز 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
املحلي  ال����ن����اجت  م����ن ح���ي���ث  اأف���ري���ق���ي���ا 

الإجمايل.
الحتادية  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
على تطوير  تعمل  الإم����ارات  دول��ة  يف 
قدرة  ت��ع��زز  ب�����ش��ورة  امل��ال��ي��ة  ال�شيا�شة 
ال�شمود  ع��ل��ى  ال���وط���ن���ي  الق���ت�������ش���اد 
امل�شتقبلية  ال����ظ����روف  م���واج���ه���ة  يف 
ح��ي��ث ت��ن��ت��ه��ج احل��ك��وم��ة م���ب���داأ القوة 

2009 يعد  امل��ال��ي��ة يف ع��ام  ال��ب��ي��ان��ات 
اأح��د اأب��رز اإجن��ازات هذا املجل�س الذي 
يهدف اإىل اإعداد تقارير مالية موحدة 
موارد  لتو�شيح  الدولة  م�شتوى  على 

الدولة و�شيا�شات الإنفاق.
ل�شيا�شة  املالية  وزارة  تطبيق  وب�شاأن 
اأو�شح  املا�شي  ال��ع��ام  خ��لل  التوطني 
�شاحب  اأن  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم اأط��ل��ق م���ب���ادرة خ��ا���ش��ة ليكون 
2013 عاما للتوطني لذا كان لزاما 
حتقيق  يف  امل�شاهمة  املالية  وزارة  على 
اأه���داف ه��ذه امل��ب��ادرة ب�شكل ج��اد وهو 
املمكنة  ج��ه��وده��ا  لت�شخري  دف��ع��ه��ا  م��ا 

لذلك.
ال�شرتاتيجية  امل��وؤ���ش��رات  ب���اأن  واأف����اد 
املطلوب  الن�شبة  ح��ددت  املالية  ل��وزارة 
العام  يف  التوطني  جم��ال  يف  حتقيقها 
اإجمايل  املائة من  63 يف  املا�شي عند 
موظفيها  لكننا اآثرنا اأن نرتقي بهذه 
اإميانا  ممكنة  درج���ة  لأق�شى  الن�شبة 
حتقيق  جت����اه  ال��������وزارة  دور  ب��اأه��م��ي��ة 
الهدف املن�شود باأن يكون 2013 عاما 
لأكرب  عمل  فر�س  وت��وف��ري  للتوطني 
�شريحة ممكنة من اأبنائنا فا�شتطاعت 
الوزارة اأن ترتقي بن�شبة التوطني فيها 

لت�شبح 69 يف املائة /.
تبنت  املالية  وزارة  اأن  �شموه  واأو���ش��ح 
م�شار  برنامج  تنفيذ   2009 ع��ام  يف 
عن  العامة  الثانوية  خريجي  لتاأهيل 
ط��ري��ق ت��ق��دمي م��ن��ح درا���ش��ي��ة لإكمال 

درا�شتهم اجلامعية .
وطالبا  ط��ال��ب��ة   16 اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
العام  خ�����لل  ب���ال���ربن���ام���ج  ال���ت���ح���ق���وا 
اجلامعية  درا�شاتهم  ليكملوا  املا�شي 
واملحا�شبية  امل��ال��ي��ة  التخ�ش�شات  يف 
ال�������وزارة لي�شبح  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ي حت��ت��اج 
من  امل�شتفيدين  طلبة  ع��دد  اإج��م��ايل 
الوقت  يف  69 طالبا  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��ح 
ي�شبح  لأن  ال����وزارة  فيه  ت�شعى  ال���ذي 
بحلول  وطالبة  طالب   100 عددهم 
تخرج  مت  باأنه  منوها   ..  2016 ع��ام 
ال������ع������ام احل������ايل  خ���م�������س ط��������لب يف 
وحول  ال������وزارة.  يف  عملهم  وب��ا���ش��روا 
باملوؤ�ش�شات  امل���ال���ي���ة  وزارة  ع���لق���ات 
دول���ة  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  ل��ف��ت  ال���دول���ي���ة 
الإمارات ممثلة بالوزارة املالية متتلك 
علقات متميزة مع خمتلف املنظمات 
الدولية  والتنموية  املالية  والهيئات 
الأمر الذي دفعها اإىل حماولة تعظيم 
ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ه���ذه ال��ع��لق��ات عرب 

دائرة التنمية القت�ش�دية تطلق ر�شمي� موقعه� اللكروين اجلديد وبوابة املعرفة الداخلية
م�����ش��ت��م��ر ���ش��م��ن دائ�������رة ال�����ش����واء 
من  ع��ال  م�شتوى  باملقابل  ويحقق 
وقال   . ال�شركاء  كافة  مع  التوا�شل 
اجلديد  الل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع  اإن 
للدائرة بات يتيح للمت�شفح م�شاحة 
اىل  منها  ينطلق  وا���ش��ع��ة  تفاعلية 
تقدمها  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  ك����اف����ة 
التوا�شل مع  يعزز من  الدائرة مبا 
الكرتونية  خدمات  ويقدم  املعنيني 
ت�شهم  اأن  �شاأنها  م��ن  ال��دق��ة  عالية 
ال�شرتاتيجي  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق  يف 
الذكية.  ال��دائ��رة  اىل  بانتقالها  لها 
اخلارجي  امل��وق��ع  ت�شميم  اإن  وذك���ر 
اأحدث  م��ع  متما�شيا  ج���اء  ل��ل��دائ��رة 
م��ع��اي��ري امل���واق���ع الل��ك��رتون��ي��ة من 
ال�شتخدام  و�شهولة  وو�شوح  ج��ودة 
و���ش��ل���ش��ة ال��ت��ن��ق��ل م��ع الأخ����ذ بعني 
للدائرة  املوؤ�ش�شية  الهوية  العتبار 
جديدة  بطريقة  الخ��ب��ار  وع��ر���س 
فعالياتها  تقومي  وعر�س  ومبتكرة 

املختلفة .

 . الدائرة  باإن�شاء  اخلا�س   2009
امل����وق����ع  اإن  �����ش����ع����ادت����ه  واأ���������ش��������اف 
اإبراز  الل��ك��رتوين اجل��دي��د ي��راع��ي 
لتحقيق  ال�����ري�����ادي  ال�����دائ�����رة  دور 
 2030 القت�شادية  ابوظبي  روؤي��ة 
اللكرتوين  ال��ن��ظ��ام  اىل  وال��ت��ح��ول 
التوا�شل  وتعزيز  الذكية  ل��ل��دائ��رة 
ونقل  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع 
بالإ�شافة  واملعلومات  املعرفة  ون�شر 
الكرتونية  خ����دم����ات  ت���وف���ري  اىل 
واأن�شطة  ل���ف���ع���ال���ي���ات  وال�����رتوي�����ج 
ال������دائ������رة وج�������ذب ال����ش���ت���ث���م���ارات 
تطبيق  وان�����ش��اء  والأجنبية  املحلية 
املزروعي  وذكر  املحمولة.  للأجهزة 
اإن ما مييز ال�شفحة اجلديدة ملوقع 
ال���دائ���رة الل���ك���رتوين ت��ف��اع��ل كافة 
بتغذيته  ال��دائ��رة  وادارات  قطاعات 
ب�شكل  حتديثه  ومواكبة  باملعلومات 
من  جديد  ه��و  مب��ا  ودوري  م�شتمر 
ودوريات  وتقارير  وفعاليات  اأن�شطة 
وب�شكل  ال��دائ��رة  ي�شع  مما  وغريها 

بتدفق  ي��ت��م��ي��ز  اجل���دي���دة  ح��ل��ت��ه  يف 
التوا�شل  وتعزيز  والن�شر  املعلومات 
ال�شرتاتيجيني  الدائرة  �شركاء  مع 
مبختلف �شرائحهم مع تو�شيح اأبرز 
ال��دائ��رة يف  التي توفرها  اخل��دم��ات 
بها  املنوطة  وامل�شئوليات  املهام  ظل 
2 لعام  وفق حم��ددات القانون رقم 

ال�شياق باجلهود التي بذلتها اإدارات 
املعلومات  ون��ظ��م  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
الخرى  الدارات  وكافة  والت�شال 
امل�شروع  ه�����ذا  م����ع  ت��ف��اع��ل��ت  ال���ت���ي 
وبناءه  ت���ط���وي���ره  مت  ال�����ذي  ال���ه���ام 
وفق ت�شميم جديد ومبتكر. وا�شار 
للدائرة  الل��ك��رتوين  املوقع  اإن  اإىل 

ال�شرتاتيجيني. واأو�شح اإن م�شروع 
امل��وق��ع الل��ك��رتوين وب��واب��ة املعرفة 
للدائرة يعدان من اأهم امل�شاريع التي 
حتر�س الدارة العليا بالدائرة على 
التي  والطريقة  بال�شكل  اإخ��راج��ه��ا 
الدائرة  واأه�����داف  ط��م��وح��ات  ت��ل��ب��ي 
م�����ش��ي��دا يف هذا   .. ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

تعزيز املعرفة على م�شتوى الدائرة 
اأهدافها  ي��ح��ق��ق  اأن  ���ش��اأن��ه  م���ن  مل���ا 
قدراتها  من  ويطور  ال�شرتاتيجية 
به من  تتمتع  ما  بف�شل  وامكاناتها 
عال  م�شتوى  على  ات�شال  منظومة 
املعلوماتي  وال���ت���دف���ق  ال���دق���ة  م���ن 
و�شركائها  ال����دائ����رة  ب���ني  ال�����ش��ري��ع 

••اأبوظبي-وام:

اهلل  ���ش��ع��ادة حممد عمر عبد  اأط��ل��ق 
القت�شادية  التنمية  دائ����رة  وك��ي��ل 
اللكرتوين  امل��وق��ع  ر�شميا  ابوظبي 

اجلديد للدائرة 
 )www.ded.abudhabi.ae(
ال��داخ��ل��ي��ة للدائرة  امل��ع��رف��ة  وب��واب��ة 
خلل  وذل���ك  اجل��دي��دة  حلتهما  يف 
اق��ي��م م���وؤخ���را مب��ق��ر الدائرة  ح��ف��ل 
ال�شعادة  اأ�شحاب  م��ن  ع��دد  ح�شره 
وروؤ�شاء  وامل��دراء  التنفيذيني  املدراء 
واأكد  بالدائرة.  واملوظفني  الق�شام 
���ش��ع��ادة وك��ي��ل ال���دائ���رة يف ك��ل��م��ة له 
بهذه املنا�شبة حر�س دائرة التنمية 
الق��ت�����ش��ادي��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى توفري 
كافة الدوات والو�شائل التقنية التي 
من �شاأنها اأن ت�شعها �شمن الدوائر 
الذكية التي توفر خدماتها لل�شركاء 
تواكب  التي  بالطريقة  واملتعاملني 
المارة  حكومة  وتوجهات  تطلعات 

ا�شرتاتيجيتها  لتحقيق  ال��ر���ش��ي��دة 
النتقال  اىل  الرامية  اللكرتونية 
املوقع  اإن  وق��ال  ال��ذك��ي��ة.  للحكومة 
اللكرتوين اجلديد للدائرة وبوابة 
اهداف  ي��واك��ب��ان  الداخلية  املعرفة 
ا�شرتاتيجية حكومة اأبوظبي الذكية 
الرامية اىل تاأ�شي�س من�شة حكومة 
اإلكرتونية حديثة وفعالة وت�شاهي 
وت���ت���وج���ه  ال�����ع�����امل  م���ث���ي���لت���ه���ا يف 
يعزز  مب��ا  ل��ل��ع��م��لء  رئ��ي�����ش��ي  ب�شكل 
م��ن ال�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
ال�شرتاتيجيني  و�شركائها  الدائرة 
م����ن ال���ق���ط���اع���ني اع�������ام واخل����ا�����س 
ومن  الف���راد.  م�شتوى  على  وحتى 
ج��ان��ب��ه ق����ال ����ش���ع���ادة غ����امن حممد 
التنفيذي  املدير  امل��زروع��ي  الفندي 
بالدائرة  امل�شاندة  اخلدمات  لقطاع 
يف ك��ل��م��ة ل���ه اف��ت��ت��ح ب��ه��ا احل��ف��ل اإن 
للدائرة  املوقع اللكرتوين اجلديد 
ال��داخ��ل��ي��ة يعدان  امل��ع��رف��ة  وب���واب���ة 
اأح��د اأه��م الجن���ازات التي ت�شهم يف 
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•• عجمان ـ الفجر 

للمتياز  ع���ج���م���ان  م���ع���ر����س  ����ش���ه���د 
2014 فرن�شايز يف ن�شخته  التجاري 
الوىل والذي اأقيم بفندق كمبني�شكي 
بعجمان مب�شاركة اأكرث من 40 عار�س 
من 15 دولة عربية واأجنبية ميثلون 
المتياز,  كافة قطاعات جمال حقوق 
ح�����ش��ورا م��ت��م��ي��زا وم�����ش��ارك��ات فعالة 

نتجت عنها العديد من التفاقيات.
و اأق��ي��م امل��ع��ر���س حت��ت رع��اي��ة كرمية 
م����ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب����ن حميد 
رئي�س   � ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
املعر�س  ون��ظ��م��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي,  امل��ج��ل�����س 
عجمان  و�����ش����ن����اع����ة  جت��������ارة  غ����رف����ة 
بعجمان  القت�شادية  التنمية  ودائ��رة 
الأو�شط  ال�شرق  �شركة  م��ع  بالتعاون 
فر�س  اإيجاد  بهدف  الإمتياز,  حلقوق 
و�شيدات  ل��رج��ال  ن��وع��ي��ة  اإ���ش��ت��ث��م��اري��ة 
العمال والرواد من ال�شباب, وتوفري 
ال�شركات  من  للعديد  عر�س  من�شات 
التو�شع  ل��غ��ر���س  والج��ن��ب��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
وفتح ف��روع جديدة لها. واأك��د حممد 
قطاع   � ت��ن��ف��ي��ذي  م���دي���ر  اجل���ن���اح���ي, 
بغرفة  والأع���م���ال  الإ���ش��ت��ث��م��ار  تنمية 
عجمان, ان املعر�س ُنظم ليوؤكد مدى 
التجاري  المتياز  قطاع  ومن��و  تطور 
هذا  توفري  ظ��ل  يف  وخا�شة  فرن�شايز 
ومتو�شطة  ���ش��غ��رية  مل�����ش��اري��ع  ال��ق��ط��اع 
يعادل  مب��ا  فيها  ال��ن��ج��اح  ن�شبة  ت��زي��د 
القيادة  %90.  وثمن دور  اأك��رث من 
ال��ر���ش��ي��دة يف دع���م الق��ت�����ش��اد وقطاع 
لتوفري  ال�شبل  كافة  وتوفري  العمال 
لرجال  عمل  وف��ر���س  نوعية  م�شاريع 
و�شيدات العمال والرواد من ال�شباب, 
واحل�شور  التفاعل  مب��دى  اأ���ش��اد  كما 
امل��ت��م��ي��ز الم����ر ال����ذي اأك����د ع��ل��ى جناح 
واأظهر  الوىل,  ن�شخته  يف  امل��ع��ر���س 
عدد من ال�شركات املحلية والتي باتت 
لها �شمعة متميزة ل �شيما بعد انت�شار 

بع�س هذه العلمات بدول خمتلفة.

تنظيم متميز
اأك���د ك��اف��ة امل�����ش��ارك��ني واحل�����ش��ور على 
باملعر�س  وال�شتقبال  التنظيم  ح�شن 

م�شاركة  فرن�شايز   2014 ال��ت��ج��اري 
املواطنة  وامل�شانع  ال�شركات  من  ع��دد 
الطنيجي,  عبدالرحمن  اأك���د  حيث   ,
كرميولتا  ���ش��رك��ة  م��وؤ���ش�����س  و  م��ال��ك 
حظيت  ق���د  ���ش��رك��ت��ه  اأن  الإم����ارات����ي����ة, 
نتج  امل�شتثمرين  من  العديد  باهتمام 
عنه عدة اتفاقات مبدئية كبرية منها 
داخ����ل ال���دول���ة ودول���ت���ني م���ن اخلليج 

ودولتني من اوربا.
م�شاركتهم  ح��ول  الطنيجي  واأ���ش��اف 
اأن  يف امل���ع���ر����س ق���ائ���ل ن��ح��ن ن��ط��م��ح 
التجاري  ن�����ش��اط��ن��ا  يف  ت��و���ش��ع��اً  ن��ح��ق��ق 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال�����دول�����ة وال�����ع�����امل و 
م�شاركتنا يف هذا املعر�س هي جزء من 
التو�شع  ه��ذا  لتحقيق  ا�شرتاتيجيتنا 
خ�شو�شاً بعد نيلنا جائزة املركز الأول 
للجيلتو  م�����ش��ن��ع��ة  ���ش��رك��ة  ك��اأف�����ش��ل 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال�������ش���رق الأو������ش�����ط . 
للدعم  امتنانه  ع��ن  الطنيجي  وع��رب 
امل�شاريع  ب��ه  ال���ذي حت��ظ��ى  احل��ك��وم��ي 

اجلديدة خا�شة �شندوق خليفة والذي 
كان اأول الداعمني مل�شروع كرميولتا, 
واأفاد ان البداية ل�شركته كانت بالعام 
ح�شلت  الفرتة  هذه  وخلل   2012
جيلتو  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة  على  ال�شركة 
ع��ل��ى م�شتوى  ب��ال��ط��ري��ق��ة الي��ط��ال��ي��ة 
لنهائي  وم��ر���ش��ح��ة  الو����ش���ط  ال�����ش��رق 

اأف�شل جيلتو على م�شتوى العامل.
الوطنية  امل�����ش��ارك��ات  �شمن  م��ن  وك���ان 
�شركة  ج���ن���اح   , ب���امل���ع���ر����س  امل���ت���م���ي���زة 
ديليت�س المارات , حيث او�شح هزاع 
وموؤ�ش�س  م��ال��ك  امل��ن�����ش��وري  اب��راه��ي��م 
ميني ديليت�س المارات اأن م�شاركته 
المر  املقاي�ش�س  بكافة  ناحجة  ج��اءت 
امل��ع��ر���س ومتيزه  اأك�����ده جن����اح  ال�����ذي 
وريادته واحل�شور املتميز الذي تفاعل 
م���ع الج��ن��ح��ة امل�������ش���ارك���ة, وث���م���ن دور 
القيادة الر�شيدة يف دعم �شباب الوطن 
وتوفري كافة ال�شبل لجناح م�شاريعهم 
اخلا�شة. كما ا�شاد مبدى التنوع الذي 

الفكار  العديد من  اأبرز  اأنه  موؤكدين 
الباحثني  مع  تتنا�شب  التي  وامل�شاريع 
عن م�شاريع �شغرية ومتو�شطة متميزة 
ون�شبة املخاطرة فيها ب�شيطة , كما ان 
اخلربات  تبادل  اىل  عمد  قد  املعر�س 
باملعر�س  امل�������ش���ارك���ني  ب���ني  والف����ك����ار 
م�شاركات  �شهد  امل��ع��ر���س  ان  وخ��ا���ش��ة 
من  واخل��دم��ات  املنتجات  من  متباينة 
15 دولة عربية واجنبية, هذا وطالب 
امل��ع��ر���س بتنظيم  امل�����ش��ارك��ني وزائ����ري 

املعر�س �شنويا.

اتفاقيات �سهدها املعر�ض
من جانبها اأكدت جميلة كاجور مديرة 
اإدارة دعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
يوؤكد  م���ا  اأك����رث  ان   , ع��ج��م��ان  ب��غ��رف��ة 
جناح ومتيز معر�س عجمان للمتياز 
العديد  فرن�شايز   2014 ال��ت��ج��اري 
وال�شفهية  الر�شمية  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن 
بني عدة �شركات عار�شة وم�شتثمرين 

امل�شتقبل:  رواد  و  الأع��م��ال  م��ن رج��ال 
وم���ن اأه���م ه���ذه ال�����ش��رك��ات ه��ي �شركة 
كرميولتا و يل روج و الأرن��ب اجلائع 
و كويف توغو و ميني مي وذل��ك مبنح 
العلمات التجارية �شواء داخل الدولة 
او خارج الدولة. واأ�شافت مديرة اإدارة 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  دع���م 
يف  جهدا  تتدخر  ل  عجمان  غرفة  اأن 
وال�شغرية  امل��ت��و���ش��ط��ة  امل�����ش��اري��ع  دع���م 
امل�شتدام  القت�شادي  النمو  يعزز  مبا 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ال��������دورات وور�����س 
بجانب  الع�����م�����ال  ل�������ش���ب���اب  ال���ع���م���ل 
لبراز  لهم  الدولية  املعار�س  تنظيم 
منتجاتهم وت�شويقها وتبادل اخلربات 

مع ال�شركات املحلية والجنبية.
هذا وافاد منري عدوي, مدير المتياز 
يف ���ش��رك��ة الأرن�����ب اجل��ائ��ع , ع��ن عدة 
اتفاقات �شفهية جرت مع عدة اأطراف 
ر�شميا  لتوقيعها  م��وع��داً  حتديد  ومت 
الدمام  م��دي��ن��ة  يف  امل��ق��ب��ل  الأ����ش���ب���وع 

واأ�شاف  ال�شعودية.  العربية  مبملكة 
املعر�س  يف  م�شاركتهم  ح���ول  ع���دوي 
قائل اأعترب م�شاركتنا يف هذا املعر�س 
تلقيناها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  اأف�����ش��ل  م���ن 
لتو�شيع ن�شاطنا التجاري وذلك لوجود 
عرو�س ا�شتثمار جادة من امل�شتثمرين 
الإماراتيني على وجه اخل�شو�س كما 
ث��م��ن ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى املعر�س 
وا����ش���ف���اً اإي�����اه ب��امل��م��ت��از مل���ا ���ش��ه��ده من 

الإقبال الكبري ورقي التنظيم.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ل��ي ع�����ش��اف, املدير 
ال���ع���ام ل�����ش��رك��ة اأوري�������ون ف���اي���ف, وهي 
اأن  روج,  ل�����ش��رك��ة يل  امل��ال��ك��ة  ال�����ش��رك��ة 
لتوقيع  العرو�س  بع�س  تلقت  �شركته 
واأ�شاف  الم���ت���ي���از  ح��ق��وق  ات��ف��اق��ي��ات 
امل���ع���ر����س  ع���������ش����اف يف ح����دي����ث����ه ع�����ن 
نتو�شع  اأن  هي  احلالية  ا�شرتاتيجتنا 
واأحد  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  م�شتوى  ع��ل��ى 
اأن  �شعينا  ه��و  م�شاركتنا  اأ���ش��ب��اب  اأه���م 
ن�شاهم يف حتقيق التنمية والتطور يف 

اإمارة عجمان واأكد ع�شاف اأن م�شتوى 
الأول  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���س  ال��ت��ن��ظ��ي��م يف 
ل��لم��ت��ي��از ال��ت��ج��اري ي��ع��د مم��ت��از جداً 

كمعر�س يقام لأول مرة يف عجمان.
�شركة ميني مي  ب��ني  الت��ف��اق  كما مت 
و����ش���رك���ة ط���ري���ق ال����ه����دى ح�����ول منح 
الوىل حق المتياز للثانية, حيث افاد 
مبارك عبداهلل حممد اأن �شركة طريق 
ب�شكل  باملعر�س  اإ�شتفادت  ق��د  ال��ه��دى 
كبري وذلك بالتفاق مع �شركتني حول 
وهما  التجارية  علمتهما  ا�شتخدام 
ميني  و�شركة  اجلائع  الرن��ب  �شركتي 
مي , واأك��د على جناح املعر�س وح�شن 
�شركات  اخ���ت���ي���ار  وك����ذل����ك  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ت�شيف الكثري للباحثني عن علمات 

جتارية متميزة عربيا وعامليا.

�سركات مواطنة 
على طريق التميز

للمتياز  ع���ج���م���ان  م���ع���ر����س  ����ش���ه���د 

�شهده املعر�س ووجود �شركات مواطنة 
مما  واجنبية  عربية  �شركات  بجانب 
ي�شمح بتبادل الفكار واخل��ربات فيما 
بع�شهم,  مع  امل�شاركينوالتوا�شل  بني 
وخ��ت��ام��ا وج����ه ال�����ش��ك��ر ل��غ��رف��ة جتارة 
التنمية  ودائ�������رة  ع��ج��م��ان  و���ش��ن��اع��ة 
القت�شادية وكافة فريق العمل املنظم 
ل��ل��م��ع��ر���س.  م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د خليفة 
ب���ن ع��و���س ال��ي��ح��ي��ائ��ي ���ش��اح��ب فكرة 
و�شريك  الهواء  من  املياه  ا�شتخل�س 
ل�شتخل�س  ال�شحراء  ندى  مب�شنع 
املعر�س  ب��ت��م��ي��ز  ال����ه����واء  م����ن  امل����ي����اه 
وا�شتقبال امل�شنع للعديد من العرو�س 
م�شددا  التجارية  علمته  ل�شتخدام 
على �شعى م�شنع ندى ال�شحراء نحو 
ال��ت��و���ش��ع ع��رب��ي��ا وع��امل��ي��ا , واأ����ش���اف ان 
املنتج عبارة عن مياه م�شتخل�شة من 
من  وخالية  ال�شوديوم  قليلة  ال��ه��واء 
الفوائد  م��ن  العديد  ول��ه��ا  ال��ربوم��ات 
ندى  م��ي��اه  م�شنع  يعد  كما  ال�شحية 
ال�شحراء الول من نوعه على م�شتوى 
المارات  ان  على  اأك��د  وختاما  العامل, 
ميتلكون  متميزة  �شابة  عقول  متتلك 
افكار وم�شاريع ت�شب مبا�شرة يف دعم 
امل�شتدامة يف  الدولة وتنميتها  وتطور 

كافة القطاعات.

فعاليات م�ساحبة للمعر�ض
العمل  ِور����س  م��ن  ع��ددا  املعر�س  �شهد 
ل��ك��اف��ة ال���زائ���ري���ن ع��ل��ى م�����دار يومي 
امل��ع��ر���س اأداره������ا ن��خ��ب��ة م���ن اخل���رباء 
العمال  وادارة  ف��رن�����ش��اي��ز  ق��ط��اع  يف 
وامل�شت�شارين  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��لم��ات 
القانونني بذلك املجال, كما مت تنظيم 
جولة مل�شاركي املعر�س مبتحف عجمان 

يف ختام اليوم الثاين للمعر�س.
يتمثل  املا�شي  ال��راع��ي  اأن  ويذكر  ه��ذا 
والراعي  القاب�شة,  ذياب  جمموعة  يف 
ال�شياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  ال��ذه��ب��ي 
و  امل�شاريع  لتطوير  خليفة  و�شندوق 
والراعي  ال�شلمي,  اأبوظبي  م�شرف 
وكلية  بدبى  التقنية  كلية  الك��ادمي��ي 
املدينة  وك��ل��ي��ة  ب��ال�����ش��ارق��ه  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
اجلامعية بعجمان, والراعي العلمي 

�شبكة روؤية عجمان.

جناح الفت ملعر�ض عجمان لالمتياز التجاري 2014 فرن�سايز 

ال�شرك�ت املواطنة اأكدت على مدى تطور امل�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة ب�لم�رات

امل�شرف املركزي يعقد اجتم�عه الأول ل�شنة 2014 
معر�ش ويتيك�ش ي�ش�عف عدد ع�ر�شيه قرابة اأربعة اأ�شع�ف خالل 16 ع�مً�

وزارة البيئة واملي�ه تنجح يف زراعة الكينوا

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اإدارة امل�شرف املركزي موؤخرا يف  عقد جمل�س 
خليفة  معايل  برئا�شة  احل��ايل  للعام  الأول  اجتماع�ه 
معال�ي  وح�شور  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الكندي  حممد 
خالد جمعة املاجد نائب رئي�س جمل�س الإدارة ومعايل 

�شلطان بن نا�شر ال�شويدي حمافظ امل�شرف.
اآخر  ب�ش�اأن  املجل�س خلل الجتماع على تقرير  واطلع 
الدول�ة  يف  ال�شرافة  اأعمال  درا�ش�ة  م�ش�روع  م�شتجدات 
وع��ل��ى ت��ق��ري��ر ب�����ش�����اأن اآخ���ر م�����ش��ت��ج��دات م�����ش��روع اإع���داد 
املركزي  ب��امل�����ش��رف  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ا���ش�����رتات��ي��ج��ي��ة 

والإجراءات التي اتخذت حتى الآن يف هذا ال�ش�اأن.

واطلع املجل��س اأي�شا على تقرير دائرة ال�شيا�شة النقدية 
الكلية  الح���رتازي���ة  الن�شب  ب�����ش��اأن  امل���ايل  وال���ش��ت��ق��رار 
للنظام امل�شريف ال�شتقرار امل�شريف وموؤ�ش�رات ال�شيولة 
الرقابة على  دائ��رة  امل�شريف وعلى تقرير  القطاع  لدى 
البنوك ب�شاأن اأو�شاع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 
العاملة يف الدولة ووجه باتخاذ الإجراءات اللزمة يف 

هذا ال�ش�اأن.
ث���م ن��اق��������س امل��ج��ل�����س ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة م�����ن البن�وك 
بتو�شي�ع  الدولة  العامل�ة يف  الأخرى  املالية  واملوؤ�ش�ش�ات 
ن�شاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق املجل��س على 
والأنظمة  القانون  لل�شروط ح�شب  امل�شتكملة  الطلبات 

املعم�ول به�ا واخلا�شة بكل ن�ش��اط على حده.

ب�رك حي�ة ابوظبي يوقع اتف�قية تع�ون مع اآير�ش ميدي�فوييه توقع عقدا مع دام�ك العق�رية لتنفيذ م�شروع مزن مرج�ن يف دبي
••ابوظبي-الفجر:

للت�شميم  ف��وي��ي��ه  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
عن  بابوظبي  والديكور  الداخلي 
ت��وق��ي��ع ع��ق��د م���ع ���ش��رك��ة دام����اك 
العقارية , تتوىل من خلله تنفيذ 
اأعمال الديكور والأثاث يف م�شروع 

مزن اأرجان يف دبي.
مهيار  مت�����ارا  امل��ه��ن��د���ش��ة  وق���ال���ت 
مدير عام �شركة فوييه للت�شميم 
ت�شريح  يف  وال���دي���ك���ور  ال��داخ��ل��ي 

عملئها  ب��ق��ة  ت��ع��ت��ز  ال�����ش��رك��ة  ان 
ب��ه��ا ك��ون��ه��ا ت��ل��ت��زم ب��ت��وري��د الأث���اث 
وتنفيذ اأعمال الديكور بح�شب ما 

يرد بالعقود املربمة .
واأ�شافت قائلة : ان �شركة داماك 
ال�شركات  م���ن  ت��ع��ت��رب  ال��ع��ق��اري��ة 
م�شاريع  ولديها  بالدولة,  الرائدة 
عاملية,  ���ش��ه��رة  ت��ك��ت�����ش��ب  م��ت��ن��وع��ة 
م��ع��ه��ا, على  ب��ت��ع��اون��ن��ا  نعتز  واأن���ن���ا 
التعاون يف م�شاريع م�شرتكة  اأمل 
اأخ������رى خ����لل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة . 

�شحفي اأم�س : اإننا نعتز بالتعاون 
م���ع ���ش��رك��ة دام������اك ال��ع��ق��اري��ة يف 
الديكور والث��اث يف  تنفيذ اعمال 
, حيث  اأرج��ان بدبي  م�شروع مزن 
ان هذا المر يعرب عن ثقة �شركة 
�شنتوىل  ال��ت��ي  ب��اع��م��ال��ن��ا  دام�����اك 
تنفيذها يف هذا امل�شروع ال�شياحي 

العملق .
على  �شتحر�س  فوييه  اأن  واأك���دت 
والأث����اث  ال��دي��ك��ور  اأع���م���ال  تنفيذ 
مو�شحة  التفا�شيل,  يف  دق��ة  بكل 

•• اأبوظبي -الفجر:

وقعت �شركة ايري�س ميديا للخدمات ال�شحافية يف ابوظبي اتفاقية 
تعاون مع فندق ومنتجع بارك حياة ابوظبي يف جزيرة ال�شعديات 

الذي يعترب اأحد اهم الوجهات ال�شياحيه يف اإمارة ابوظبي.
وقالت ال�شيدة هاندي اونفرين مديرة العلقات العامة والت�شالت 
كبريا  اهتماما  التفاقيه  ه��ذه  تنال  ابوظبي:  حياة  ب��ارك  فندق  يف 
من قبل اإدارة الفندق حيث �شتتوىل �شركة اير�س ميديا متثيلنا يف 
الو�شول اىل  الرئي�شية بهدف  الأ�شواق  العامة يف  العلقات  جمال 
ال�شيوف وال��زوار وال�شياح �شواء من دولة الإم��ارات اأو دول جمل�س 

التعاون اخلليجي .

واأ�شافت : ي�شعدنا ان نوقع هذه التفاقية التي يتم مبوجبها تعيني 
ايري�س ميديا لنقل اآخر الأخبار والعرو�س الرتويجية لدينا مبا�شرة 
اىل الناطقني باللغة العربية يف الأ�شواق التي هي يف غاية الأهمية 
ل�شتمرار النمو والنجاح, ودعوة كل ال�شائحني العرب لتجربة هذا 
املكان ال�شاحر املمتد على 9 كيلو مرتات من الرمال البي�شاء .  ومن 
ايري�س  يف  الت�شويق  مديرة   , ال���داوود  حنني  ال�شيدة  قالت  جانبها 
ميديا : نحن �شعداء للغاية بالعمل مع فندق ومنتجع بارك حياة 
يف جزيرة ال�شعديات يف ابوظبي , فهو من اروع املنتجعات املوجوده 
ال�شلحف  البحرية وحمميات  باحلياة  يتميز  الذي  الط��لق  على 
ال يف  وال�شياح  النزلء  اأم��ام  التجربة  ه��ذه  تتوفر  ول��ن  البحرية ن 

منتجع بارك حياة يف جزيرة ال�شعديات .

•• العني - الفجر:

ا�شتقبل �شعادة ال�شيخ م�شلم �شامل بن 
حم ع�شو املجل�س ال�شت�شاري الوطني 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ابوظبي  لإم���ارة 
جمموعة بن حم مبجل�شه يف منطقة 
�شعادة  الأول  اأم�س  باأبوظبي  البطني 
جمهورية  �شفري  �شتارات�شي  جورجيو 
اللقاء  ح�شر  ال��دول��ة,  ل��دى  اإيطاليا 
ال�������ش���ي���خ اأح����م����د ب����ن م�����ش��ل��م ب����ن حم 
�شيزنز  �شيتي  جمموعة  رئي�س  نائب 
ل��ل��ف��ن��ادق, ال�����ش��ي��خ م��ب��ارك ب��ن م�شلم 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ح��م  ب��ن 
فرديناندو  د.   , ح���م  ب���ن  ���ش��ف��ري��ات 
فيوري. امللحق التج�اري الإيطايل يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة, جياين 
مالربا املدير العام لفندق رويال روز. 
يف بداية اللقاء �شكر ال�شفري اليطايل 
ال�شيخ بن حم على ح�شن ال�شتقبال, 
الثنائية  العلقات  اجلانبان  وت��ن��اول 
ب�����ني دول��������ة الإم�������������ارات واي���ط���ال���ي���ا. 
بع�س  يف  ال����ط����رف����ان  ت���ن���اق�������س  ك���م���ا 
والجتماعية  القت�شادية  املوا�شيع 
الفر�س  وك��ذل��ك  بالبلدين,  املتعلقة 
كما  ايطاليا,  يف  املتاحة  ال�شتثمارية 
تتمتع  ايطاليا  ب��اأن  �شتارات�شي  اأو�شح 
خلبة  ط��ب��ي��ع��ة  ذات  ج�����زر  ب����وج����ود 
ال�شتثمار  ت�شتحق  جميلة  وم��ن��اظ��ر 
فيها مبديا رغبته بوجود اأي ا�شتثمار 
ملا تتمتع  ملجموعة بن حم يف ايطاليا 

ا�شتثمارية  م�شاريع  تنفيذ  واإمكانية 
بها, خا�شة يف املجال ال�شياحي.

ومنو  تطور  الي��ط��ايل  ال�شفري  واأك���د 
العلقات القت�شادية والتجارية بني 
مثيل  ل��ه  ي�شبق  مل  ب�شكل  ال��ب��ل��دي��ن 
القادمة  امل��رح��ل��ة  ت�����ش��ه��د  اأن  وت���وق���ع 
م��ن م�شروعات  م��زي��د  ع��ن  الإع�����لن 
وال�شناعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ة 

والثقافية بني الإمارات وايطاليا.
امل�شرتكة  ال��ل��ج��ن��ة  ب���ج���ه���ود  واأ������ش�����اد 
زي��ادة حجم  الإم��ارات��ي��ة اليطالية يف 

به من �شمعة جيدة يف قطاع الإ�شتثمار 
�شيتي  جمموعة  خ��لل  من  الفندقي 
ال�شفري  حت��دث  كما  للفنادق.  �شيزنز 
لدعم  الإيطالية  احلكومة  عن جهود 
الإ�شتثمار والتبادل التجاري مع دولة 

الإمارات. 
باأن  اأكد �شعادة ال�شيخ م�شلم  وب��دوره, 
مثالية  ب��اإي��ط��ال��ي��ا  الإم�������ارات  ع��لق��ة 
والقيادة الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
والفريق  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
امل�����ش��ل��ح��ة.. حري�شة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
اإيطاليا  ال��ع��لق��ات م��ع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
البلدين  ا�شتثمارية بني  وخلق فر�س 
بن  جم��م��وع��ة  اه��ت��م��ام  اإىل  م�شيفا   ,
حم بدرا�شة فر�س ال�شتثمار املقدمة 
ايطاليا  بجمهورية  امل��ت��اح��ة  و  اإل��ي��ه��ا 

امل�شرتكة  وامل�����ش��روع��ات  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
يف خمتلف القطاعات واإقامة �شراكات 
جديدة تعزز التبادل التجاري. م�شريا 
اإىل اأن هناك زيادة ملحوظة يف حجم 
الإمارات  يف  اليطالية  ال�شتثمارات 

التي تتمتع باقت�شاد قوي وم�شتقر.
وو����ش���ف دول����ة الإم�������ارات ب��اأن��ه��ا اأهم 
ال�شرق  ���ش��ري��ك جت���اري لي��ط��ال��ي��ا يف 
نظامها  م����رون����ة  ب��ف�����ش��ل  الأو������ش�����ط 
القوية  التحتية  وبنيتها  القت�شادي 

وموقعها ال�شرتاتيجي املميز.

تنفيذ  للوزارة  التابعة  الأبحاث  مراكز  يف  حاليا  ويتم 
ب��ال��ت��ع��اون مع  وذل���ك  الكينوا  ح��ول حم�شول  درا���ش��ات 
الوزارة  ان جنحت  بعد  امللحية  للزراعة  ال��دويل  املركز 

يف زراعته.
وق���د ح���از حم�����ش��ول ال��ك��ي��ن��وا م���وؤخ���را ع��ل��ى الهتمام 
العاملي بعد جناح زراعته يف العديد من املناطق بالعامل 
والعرتاف بدوره يف تعزيز الأمن الغذائي العاملي من 
ك�شنة   2013 �شنة  اختارت  والتي  املتحدة  الأمم  قبل 

دولية للكينوا.
التجارب  ال��ت��ج��ارب احل��ق��ل��ي��ة يف حم��ط��ات  و���ش��ت��ج��رى 
التابعة لوزارة البيئة واملياه يف كل من دبا واحلمرانية 
وال���ذي���د ح��ي��ث ���ش��ت��وف��ر ه���ذه امل���واق���ع ب��ي��ئ��ات جغرافية 
خمتلفة من حيث املناخ والرتبة ونوعية املياه و�شيكون 
العدد الكلي ملدخلت ال�شناف امل�شتخدمة حوايل 15 

•• دبي-وام: 

عملت وزارة البيئة واملياه على اإجراء الأبحاث والتجارب 
النتاج من وحدة  التقنيات احلديثة لرفع كفاءة  على 
امل�شاحة الزراعية يف حمطات البحاث التابعة للوزارة 
ون��ق��ل ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ل��ل��م��زارع��ني واإدم���اج���ه���ا يف 
املنظومة الزراعية مبا ي�شاهم يف رفع معدلت النتاج 

املحلي وتعزيز المن الغذائي.
وتعد م�شكلة �شح املياه اجلوفية ال�شاحلة للزراعة هي 
اأحد اأهم التحديات التي تواجهها الزراعة وذلك ب�شبب 
ندرة  يف  املتمثلة  باملنطقة  ال�شائدة  املناخية  ال��ظ��روف 
الرئي�شي  امل�شدر  تعترب  والتي  الم��ط��ار  مياه  �شقوط 
يف  ت�شاهم  التي  احللول  ولو�شع  اجل��وف  املياه  لتغذية 

ا�شتدامة الإنتاج الزراعي.

جمموعة بن حم تبحث الفر�ش ال�شتثم�رية يف اإيط�لي�

ك��ب��رية حققها  زي�����ادة  اإىل  اأح�����دث الح�����ش��ائ��ي��ات  وت�����ش��ري 
منذ  اأ�شعاف  اأربعة  قرابة  بلغت  عار�شيه  عدد  يف  املعر�س 
ا�شتقطبت  التي   2014 العام  دورة  وحتى   1999 العام 

حتى الوقت احلايل 1500 عار�س.
قرابة  اىل  لتت�شاعف  اأي�شا  العر�س  م�شاحة  ات�شعت  كما 
مربعا  م��رتا   47230 م�شاحة  حجز  بعد  ا�شعاف  اربعة 
واملعار�س  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  قاعات يف مركز   9 يف 
للدورة القادمة وحقق زيادة يف عدد الزوار بلغت اأكرث من 
56 مرة بني عامي 1999 و2013 وت�شري التوقعات اأن 

املعر�س �شي�شتقطب 20 األف زائر يف دورة العام 2014.
الدارة  جمل�س  ع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
اأنه  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
وباحلديث بالأرقام حقق ويتيك�س زيادات ملحوظة كانت 
نتاج عمل دوؤوب من فريق عمل الهيئة على كافة امل�شتويات 
املعر�س  لإخت�شا�شات  النوعية  الإ���ش��اف��ات  اىل  ..م�شريا 

وزيادة عدد القطاعات التي يغطيها.

•• دبي-وام:

ويتيك�س  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�س  ر�شخ 
حتت  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  تنظمه  ال���ذي   2014
�شاحب  بتوجيهات  دبي  يف  للطاقة  الأعلى  املجل�س  مظلة 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل وحتت  الدولة رئي�س جمل�س 
رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
خلل  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  رئي�س  املالية  وزي���ر  دب��ي 
الفرتة من 14 اىل 16 اأبريل املقبل موقعه على خارطة 
التي  النجاحات  العامل من خلل  املتخ�ش�شة يف  املعار�س 
نوعيا  تقدما  اأظهرت  والتي  عاما   16 م��دار  على  حققها 
من خلل الإح�شائيات والأرق��ام على كافة امل�شتويات مبا 
ا�شافة  العر�س  وال��زوار وم�شاحة  العار�شني  يف ذلك عدد 
اىل تنوع اخلدمات والطروحات واملمار�شات واملنتجات التي 

يجمعها املعر�س حتت �شقف واحد.
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ينظم جمل�س اأبوظبي الريا�شي خلل الفرتة 24-27 فرباير اجلاري املوؤمتر العاملي 
الول حول علم النف�س الريا�شي والإدراك املج�شد, وذلك بال�شراكة مع جامعة الإمارات 

وبالتعاون مع نادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف.
اي��ام يف مقر جامعة الم���ارات باملقام  اأرب��ع��ة  ال��ذي �شيقام على م��دى  امل��وؤمت��ر  و�شي�شهد 
مبدينة العني, م�شاركة وا�شعة من نخبة الأ�شاتذة وعلماء النف�س والباحثني واملفكرين 
واملتخ�ش�شني يف اجلوانب الع�شبية والنف�شية والفكرية على امل�شتوى العاملي , اإىل جانب 
عدد من الكوادر التدريبية والريا�شية , كما �شيتواجد يف قائمة اأبرز املتحدثني مبحاور 
العريقة  هارفارد  جامعة  يف  الطب  كلية  اأ�شتاذ  كارل�شتاد  رولن��د  الربوفي�شور  املوؤمتر 
�شوء  يف  املوؤمتر  تنظيم  وياأتي  الريا�شي.  النف�شي  للطب  الأمريكية  اجلمعية  ورئي�س 
خطط جمل�س اأبوظبي الريا�شي ومبادراته الريادية الطاحمة لدعم ال�شاحة الريا�شية 

املتطورة اىل  ,والطروحات  الأكادميية والتجارب الرثية  العلمية واخلربات  بالربامج 
و�شعيه  والتطوير  والبحث  التخطيط  العلمية يف  اعتماد اجلوانب  على  جانب حر�شه 
الدائم لل�شتفادة من الدرا�شات الدولية املتميزة , وتطبيق ما ينا�شب منها يف املوؤ�ش�شات 
والأندية الريا�شية لدعم الرتقاء بريا�شة ابوظبي, اىل جانب �شعيه املتوا�شل لتعزيز 
ال�شراكات املثمرة مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية . وقام جمل�س ابوظبي الريا�شي 
الريا�شية  القيادات  جلميع  الر�شمية  ال��دع��وات  بتوجيه  الريا�شية  الرعاية  وبرنامج 
الدولة  م�شتوى  على  وال��ري��ا���ش��ي��ة  التدريبية  وال���ك���وادر  الحت����ادات  م�����ش��وؤويل  ول��ك��اف��ة 
حركات  يف  العقل  حتكم  لنظريات  و�شيتطرق  �شيتناول  ال��ذي  املوؤمتر  برنامج  حل�شور 
املتنوعة  املوؤمتر مبحاوره  �شيبحث  كما  الريا�شية,  واملناف�شات  التدريبات  اأثناء  اجل�شد 
اجلوانب العقلية وال�شتعداد الذهني للعبي الكرة وبالتحديد املهاجمني يف حلظات 

اتخاذ القرار وت�شجيل الأهداف, بالإ�شافة اىل ا�شتعداد �شائقي �شباقات الفورمول وان 
دورا  تلعب  والتي  الثانية  اأج��زاء من  وقراراتهم احلا�شمة يف  �شباقات اخليول  وفر�شان 
يف تغيري جمرى وم�شار النتائج وحتويلها اىل وقائع خمتلفة كما �شي�شتعر�س املوؤمتر 
الأكادميي الريا�شي الأول فهم اجلانب النف�شي لإتاحة الفر�شة لتقدمي نظرة متجددة 
نحو تطور الريا�شة الإماراتية و�شعيها لتحقيق الجنازات يف خ�شم عامل يت�شم باملناف�شة 
 , وال���دويل  ال��ق��اري  ال�شعيد  على  الريا�شية  وامل�شابقات  البطولت  خمتلف  يف  القوية 
الع�شلت  الذي ل يخت�شر على تقوية  الريا�شي  اأي�شا يف حماوره اجلانب  و�شيناق�س 
فقط لتحقيق الجنازات يف جمال الريا�شة وعليه لبد من فهم الكيفية التي تعمل بها 
اأذهان الريا�شيني اأثناء التدريبات اأو خلل املباريات واملناف�شات, وهذا ما يتطلب اإتباع 

طريقة عملية متقدمة اأثناء التدريبات وطريقة نظرية لتطوير الريا�شة.

بتنظيم جمل�ض اأبوظبي الريا�سي وجامعة االإمارات 

غدًا.. انطالق اأعم�ل املوؤمتر الع�ملي الأول حول علم النف�ش الري��شي والإدراك املج�شد

اأعلن نادي ابوظبي لل�شقارين عن اإطلق م�شابقات 
بالتزامن  وذل���ك  بال�شقور  لل�شيد  احل�شن  ق�شر 
2014 الذي  مع فعاليات مهرجان ق�شر احل�شن 
خلل  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  اب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  تقيمه 

. الفرتة 20 فرباير–1 مار�س 2014 
واعد النادي برناجما حافل خلل الفرتة من 23 
الفلح  اجل��اري يف ميدان منطقة  27 فرباير  اإىل 
تاأهيلية يف م�شابقات  اأرب��ع ج��ولت  بتنظيم  وذل��ك   ,
منها  اثنني  بواقع  وتقام  وجرنا�س(  )ف��رخ  التلواح 
ك��ل جولة  ع��ن  وي��ت��اأه��ل   , لل�شيوخ  واث��ن��ني  ل��ل��ع��ام��ة 
�شت�شهد  ال��ت��ي  اخلتامية  امل�شابقات  اىل  �شقر   25
لتحديد  وال�شيوخ  العامة  100 �شقر من  م�شاركة 
اليوم يف ميدان  و�شتنطلق   . امل�شابقات  الفائزين يف 
العامة  لفئة  التلواح  يف  التاأهيلية  امل�شابقات  الفلح 
التاأهيلية يف  امل�شابقات  , فيما �شي�شهد يوم غد  فرخ 
يومي  خ��لل  وتقام   , جرنا�س  العامة  لفئة  التلواح 
التلواح  يف  التاأهيلية  امل�شابقات  والرب��ع��اء  الثلثاء 
يوم  امل�شابقات  وتختتم  ,جرنا�س,  ال�شيوخ فرخ  لفئة 
لفئتي  ال��ت��ل��واح  يف  النهائية  ب��امل�����ش��اب��ق��ات  اخلمي�س 
ال�����ش��ي��وخ وال��ع��ام��ة , وال��ت��ي ���ش��ي��ت��ب��ارى ف��ي��ه��ا 100 
التاأهيلية  اجل��ولت  من  املتاأهيلني  مبجموع  �شقر 

الربع .  وتاأتي م�شاركة نادي ابوظبي لل�شقارين يف 
مهرجان ق�شر احل�شن , انطلقا من دوره الوطني 
املنا�شبات  بجميع  للتفاعل  الجتماعية  وم�شوؤوليته 
م�شرية  لدعم  ال�شاعية  خلططه  ترجمة  الرتاثية 

والآباء  الأجداد  ريا�شة  الرتاثية و�شون  الريا�شات 
واحلفاظ على منجزات املا�شي وتر�شيخها بوجدان 
واثر  بقيمة  املجتمع  وتعريف  احلا�شر,  يف  الأجيال 
املحمود  �شلطان  ثمن  جهته  من  الريا�شات.   تلك 

الدعم  لل�شقارين  ابوظبي  لنادي  التنفيذي  املدير 
القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  والهتمام  اللحمدود 
الر�شيدة لدعم مو�شم ال�شقارة وم�شرية الريا�شات 
الرتاثية واإحياء دورها الرائد عند الأجيال النا�شئة 

والواعدة , واهتمامهم الكبري باإعادة ريا�شات الآباء 
والأجداد اىل مقدمة الفعاليات باحلا�شر والتعريف 
بالقيم  و�شجلها احلافل  تاريخها  وامتداد  بعراقتها 
والأ�شالة, م�شيدا بالدعم ال�شخي والهتمام الكبري 

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اول  الفريق  يقدمه  ال��ذي 
القائد  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي����د 
بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة  للقوات  العلى 
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د 
و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار المن 
الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي و�شمو ال�شيخ 
ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  نهيان 
الريا�شي , مل�شاعي نه�شة واإحياء موروث المارات 
احلافل بتنوع الريا�شات والقيم والأ�شالة والعادات 
والتقاليد الر�شينة التي امتدت عرب ج�شر املا�شي 

امل�شرق للحا�شر املميز.
ابوظبي  ن��ادي  م�شاركة  اأهمية  على  املحمود  واأك���د 
يعد  ال��ذي  احل�شن  ق�شر  مهرجان  يف  لل�شقارين 
على  و���ش��اه��دا  مهما  �شنويا  وح��دث��ا  تاريخيا  رم���زا 
ال��ن��ق��ل��ة احل�����ش��اري��ة ال��ت��ي ت��ع��ا���ش��ره��ا ال���دول���ة منذ 
 , والزده���ار  التقدم  لعهد  و�شول  التاأ�شي�س  رحلة 
لل�شقارين  ابوظبي  نادي  واعتزاز  معربا عن فخر 
والغالية  التاريخية  املنا�شبة  ه��ذه  مبثل  بالتواجد 
ت�شجله من  وم���ا  ال��وط��ن  اأب���ن���اء  ق��ل��وب جميع  ع��ل��ى 
والنتماء  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف  رائعة  ب�شمات 

والولء للوطن والقيادة احلكيمة .

بالتزامن مع املهرجان الرتاثي لعام 2014 

اأبوظب���ي لل�شق����ري���ن يطل����ق م�ش�بق����ت ق�ش���ر احل�ش���ن لل�شي����د ب�ل�شق�����ور

ت�شهد البحرية املتجمدة يف �شانت موري�س ب�شوي�شرا اليوم 
انطلق فعاليات اجلولة الثالثة من بطولة العامل ل�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك مونديال اأم الإمارات لل�شيدات 
افهار مل�شافة 1600 مرت الغلى يف العامل الذي يقام حتت 
مظلة الن�شخة ال�شاد�شة من مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة وتبلغ 
ياأتي تنظيم هذا  ي��ورو.  األ��ف   30 املالية  اإجمايل جوائزه 
املهرجان الفريد من نوعه بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
للخيول  العاملي  �شموه  مهرجان  فعاليات  �شمن  الرئا�شة 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  كاأ�س  يت�شمن  ال��ذي  العربية 
نهيان وبطولة العامل ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
لل�شيدات افهار وكاأ�س مزرعة الوثبة �شتود واملوؤمتر العاملي 
اأم  اأو���ش��ك��ار  و   2014 ل��ن��دن  العربية  اخل��ي��ول  ل�شباقات 
الإمارات جلوائز داريل بهوليوود وبطولة ال�شيخة فاطمة 
ليزاري�س  ومهرجان  ج��اردا  ايطاليا  يف  لل�شيدات  للقدرة 
للقدرة بالربتغال و�شباق القدرة يف �شلوفاكيا برات�شلفيا 
 . اي��ر���س  امل��ت��درب��ني  ال��ف��ر���ش��ان  وب��ط��ول��ة  وفرن�شا كومبني 
العامة  الهيئة  رئي�س  نائب  املحمود  اإبراهيم  واأكد حممد 
اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأم��ني  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
الريا�شي ان املجل�س يويل اأهمية كبرية لدعم الريا�شات 
والأجداد  الآب��اء  ريا�شة  اإحياء  يف  ت�شهم  التي  والفعاليات 
النهج  من  انطلقا  احلبيبة  دولتنا  وت��راث  ثقافة  وتعزز 
ب�شورة  الأح��داث  تلك  لإب��راز  احلثيثة  وامل�شاعي  الوطني 
مميزة على امل�شتوى العاملي وذلك متا�شيا مع ا�شرتاتيجية 
زايد  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا  املجل�س 
�شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 

جمل�س  رئي�س  والإن�شانية  اخل��ريي��ة  للأعمال  نهيان  اآل 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  فكرة  ان  وق��ال  الريا�شي.  اأبوظبي 
م��ن خلل  العربية  اخل��ي��ول  دع��م  نهيان يف  اآل  زاي���د  ب��ن 
لدعم  وعامليا  حمليا  ا�شتقطابا  �شكلت  العاملي  املهرجان 
العربية  اخليول  �شباقات  ان  اىل  ..م�شريا  العربي  اخليل 
الأ�شيلة جزء ل يتجزاأ من الثقافة والرتاث العربي .. كما 
اأكد على ال�شبغة العاملية لتلك ال�شباقات ودور املغفور له 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان يف تاريخ وتراث 

اخليول العربية.
واأك����د م��ب��ارك ح��م��د امل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة ابوظبي 
لل�شياحة والثقافة ان فكرة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
العربية  للخيول  ال��ع��امل��ي  امل��ه��رج��ان  اإق��ام��ة  يف  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  له  املغفور  نهج  على  قدما  امل�شي  جت�شد  الأ�شيلة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان يف ت�شجيع اإقتناء وتربية اخليول 

العربية الأ�شيلة ور�شد جوائز قيمة لت�شجيع �شباقاتها.
واأ�شاف ان املهرجان يت�شمن عدة فعاليات خمتلفة تهتم 
خيول  وتربية  �شناعة  وتطور  الأ�شيلة  العربية  باخليول 
العرق  هذا  ل�شيانة  امل�شتقبلية  والنظرة  العربية  ال�شباق 
اخليول  على  واحل��ف��اظ  العربية  اخل��ي��ول  ودع���م  النبيل 
�شمو  مهرجان  مديرة  �شوايا  لرا  واأك���دت  بها.  والعناية 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 
يف  ال�شيدات  �شباقات  للجنة  التنفيذي  الرئي�س  الأ�شيلة 
الحتاد الدويل ل�شباقات اخليول العربية افهار اأنه تنفيذا 
اآل نهيان �شيقام  لتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
على  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  الأويل  ل��ل��م��رة  ال�����ش��ب��اق 
اجلليد وعلى �شهواتها فار�شات حمرتفات مما يعد نقلة 

نوعية يف مثل هذه ال�شباقات ومبادرة ا�شتثنائية.

ونا�شئني  رج��ال  للجولف  الم���ارات  منتخبا  يوا�شل 
دول  بطولة  لقب  على  املناف�شة  خل��و���س  ال���ش��ت��ع��داد 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال� 18 للرجال 
ال�شعودية خلل  التي حتت�شنها  للنا�شئني  وال�شابعة 
الفرتة من 25 فرباير اجلاري اإىل الثاين من مار�س 

املقبل.
وتاأتي هذه ال�شتعدادات من خلل التدريبات اليومية 
يف اط����ار ال��ربن��ام��ج امل��ع��د م���ن ق��ب��ل م����درب املنتخب 
مبارك  خالد  من  ال��دوؤوب��ة  واملتابعة  فروغت  جي�شن 
للجولف  الم����ارات  لحت���اد  ال��ع��ام  الم���ني  ال�شام�شي 
مدير املنتخبات الوطنية والهتمام الكبري من ادارة 
بن  فاهم  ال�شيخ  معايل  م��ن  توجيهات  وف��ق  الحت���اد 
ب�شرورة توفري كل  رئي�س الحت��اد  القا�شمي  �شلطان 
توا�شل الجنازات  ي�شتهدف  الذي  متطلبات العداد 
ال��ل��ع��ب��ة وجن��وم��ه��ا ع��ل��ى خمتلف  اب��ن��اء  ال��ت��ي حققها 
ال�شعد بعد اأن اعتلوا من�شات التتويج وا�شافة املزيد 
ال��ي��ه��ا. و���ش��ت�����ش��ارك الم�����ارات يف ال��ب��ط��ول��ة مبنتخبي 
ب��ع��ث��ة منتخبنا  ال���رج���ال وال��ن��ا���ش��ئ��ني ح��ي��ث ي���رتاأ����س 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ج��ول��ف ع�����ادل ال����زرع����وين ن���ائ���ب رئي�س 
الحتاد وت�شم البعثة 9 ا�شخا�س هم وخالد مبارك 
املنتخبات  م��دي��ر  ل��لحت��اد  ال��ع��ام  الم���ني  ال�شام�شي 
و�شبعة  وامل��درب الجنليزي جي�شن فروغت  الوطنية 
الرجال  منتخب  ميثلون  لع��ب��ني   4 بينهم  لع��ب��ني 
وهم ح�شن امل�شرخ ورا�شد حمود وخالد يو�شف و�شهيل 
النا�شئني وهم  املرزوقي و3 لعبني ميثلون منتخب 

احمد �شكيك وعبد اهلل القبي�شي و�شعيد البلو�شي.
بذهب  ح��ل��ق  للنا�شئني  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ان  ي��ذك��ر 
ب�شلطنة  اقيمت  ال��ت��ي  الخ���رية  اخلليجية  البطولة 
عمان وح�شل منتخبنا الوطني للرجال على برونزية 
امل�شتوى  ع��ل��ى  لع��ب��ي��ن��ا  لتميز  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
البطولة  يف  كبريا  التحدي  �شيكون  وبذلك  الفردي 
اجلولف  جن��وم  م�شاركة  و�شط  ال�شعودية  يف  املقبلة 

مبنطقتنا اخلليجية
واأكد خالد مبارك ال�شام�شي اأمني عام احتاد المارات 
ب�شورة  اع����داده  يتم  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  اأن  للجولف 
املحفل  يف  ول��ل��ع��ب��ة  ل��ل��دول��ة  م�����ش��رف��ا  متثيل  ت�شمن 
اخلليجي من خلل تدريبات يومية و�شط طموحات 
ان�شطة  ف��اع��ل��ة يف جميع  وم�����ش��ارك��ة  ك��ب��رية وع��زمي��ة 
اأن  اأم��ل��ه يف  .. معربا ع��ن  املحلية  وب��ط��ولت الحت���اد 
يعك�س لعبو منتخبنا امل�شتوى الذي و�شلوا اليه واأن 

يجدوا لهم وقع اأقدام على من�شة التتويج.
وفق  ت��اأت��ي  املعطيات  ه��ذه  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأ���ش��ار 
اللعبة  احت���اد  و�شعها  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية  خططنا 
وال��ت��ي حت��ظ��ى ب��دع��م ورع���اي���ة واه��ت��م��ام م��ن جمل�س 
النجاح  و�شبل  متطلبات  ك��ل  وبتوفري  الحت���اد  اإدارة 
ب��الإ���ش��اف��ة ل��ل��دع��م ال��ك��ب��ري ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب���ه احتاد 
والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  اللعبة من 
الدوام  على  ت�شعى  والتي  الوطنية  الأوملبية  واللجنة 
لتوفري جميع املتطلبات وت�شهيل مهمة لعبينا اأبناء 

الإمارات.

اجلولة الث�لثة ملوندي�ل اأم الإم�رات لل�شيدات 
على البحرية املتجمدة اليوم

منتخب� الإم�رات للجولف )رج�ًل ون��شئني( يوا�شالن 
ال�شتعداد لبطولة التع�ون ب�ل�شعودية

توت�ل الإم�رات تعلن م�ش�ركته� يف رع�ية البطولة 
اخلليجية املجمعة الث�لثة للمب�رزة بدبي 

اخلليجية  البطولة  رع��اي��ة  يف  م�شاركتها  ع��ن  الم����ارات  ت��وت��ال  �شركة  اعلنت 
املجمعة الثالثة للمبارزة التي تقام يف �شالة النادي الأهلي بدبي خلل الفرتة 
من 22 اإىل 27 فرباير اجلاري, حتت رعاية �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية واعرب ال�شيد �شلطان احلجي 
نائب رئي�س توتال المارات ان امل�شاهمة يف رعاية هذا احلدث الريا�شي تعرب 
عن التزام ال�شركة بدعم الن�شطة الريا�شية وحتفيز ال�شباب علي النخراط 
يف هذه اللعاب . واعرب عن �شعادة توتال المارات بامل�شاركة يف رعاية البطولة 
التي حتت�شنها الم��ارات والتي و�شفها بانها ر�شالة حمبة وتعاون جتمع بني 
اللجنة  مع  بالتعاون  احلجي  وا���ش��اد   . اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف  ال�شقاء 
العليا املنظمة للبطولة برئا�شة �شيف الغفلي, جلهودها الطيبة لتنظيم احلدث 
 200 م��ن  اأك��رث  البطولة  ه��ذه  يف  وي�����ش��ارك  التنظيم  يف  امل�شاهمني  وجلميع 
البحرين وال�شعودية وقطر والكويت,  5 منتخبات هي  لعب ولعبة ميثلون 
ومنتخبنا الوطني الذي ي�شارك بفريق مكون من 36 لعبا ولعبة, ويتناف�س 
امل�شاركون يف 24 م�شابقة للجن�شني, ويف فئات العمومي وال�شباب والنا�شئني .

اأك�دميية الأندل�ش تنظم �شب�قً� حتت �شع�ر �شكرًا خليفة 
يوم  ال�شنوية  اجل���ري  م�شابقة  بالعني  اخل��ا���ش��ة  الأن��دل�����س  اأك��ادمي��ي��ة  اأق��ام��ت 
اخلمي�س املا�شي حتت �شعار �شكراً خليفة بالتعاون مع مكتب العني التعليمي 
وبح�شور املهند�س علي �شيف النا�شري رئي�س جمل�س الدارة و�شامر ال�شالح 
مدير الأكادميية ,وقد �شارك يف احلدث 30 مدر�شة خا�شة على م�شتوى مدينة 
العني مثلها ما يقارب 300 طالباً ممن �شاركوا يف �شباقات اجلري مل�شافة 2.5 
الأكادميية  ا�شت�شافت  كما   . العني  مبدينة  امل��دار���س  منطقة  ح��ول  مرت  كيلو 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل �شاحب  املهداة  والنتماء  ال��ولء  وثيقة 
نهيان حفظه اهلل والتي اأتاحت فر�شة للتعبري عن مدى احلب والتقدير الذي 
نكنه لرئي�س الدولة من املنظمني والداعمني وامل�شاركني كما اأقيم على هام�س 
يف  والعراقة  الأ�شالة  وغر�س  الوطنية  الهوية  لتعزيز  تراثي  معر�س  ال�شباق 

نفو�س الطلب .

اإعالن بح�سور جل�سة   يف الق�سية التنفيذية
رقم 2008/1144 تنفيذ احتادي )ملف31482(    

اىل املنفذ �شده/ عبداملح�شن بن احمد بن مكي اآل ربيع - ال�شعودية  
عنوانها: ن�شرا

بابوظبي  الق�شاء  بدائرة  التنفيذ  ادارة  ام��ام  باحل�شور  نخطرك 
2014/3/5م  ي��وم  �شباح  من   )8.30( ال�شاعة  يف  امل��ح��ددة  للجل�شة 
ويف حال عدم احل�شور فان املحكمة �شتتخذ الج��راءات القانونية 

املنا�شبة.
�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2014/2/18م.

 القا�سي/ماجد عز الرجال

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 الحد 23 فرباير 2014 العدد 11028      

اإعالن بح�سور جل�سة   يف الق�سية التنفيذية
رقم 2008/1146 تنفيذ احتادي )ملف 31484(    

اىل املنفذ �شده/ حممد ح�شني �شامل اأبو عيدة- فل�شطني
  عنوانها: ن�شرا

بابوظبي  الق�شاء  بدائرة  التنفيذ  ادارة  ام��ام  باحل�شور  نخطرك 
2014/3/10م  يوم  �شباح  من   )8.30( ال�شاعة  يف  املحددة  للجل�شة 
ويف حال عدم احل�شور فان املحكمة �شتتخذ الج��راءات القانونية 

املنا�شبة.
�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2014/2/18م.

 القا�سي/ماجد عز الرجال

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 الحد 23 فرباير 2014 العدد 11028      

العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفى

ا�شم امل�شفي وعنوانه : �شفيان الغا و�شركاه – حما�شبون قانونيون . ا�شم ال�شركة وعنوانها 
 / الرخ�شة  رق��م  ال��داخ��ل��ي)���س.ذ.م.م.(  الت�شميم  لأع��م��ال  الو���ش��ط  ال�شرق  امربو�شيو�س   :
/ دب��ي  – بر  مكتوم  ال  �شعيد  بن  احمد  ال�شيخ  ملك   )303( رق��م   مكتب  العنوان:   .638807
 : التجاري  بال�شجل  القيد  . رقم  ذات م�شئولية حم��دودة   �شركة   : القانوين  ال�شكل    . القوز 
التاأ�شري يف ال�شجل  باأنه قد مت  1058740 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع���له  امل��ذك��ورة  ال�شركة  بانحلل  لديها  التجاري 
لل�شركة بتاريخ 2013/09/29 واملوثق لدي الكاتب العدل حتت رقم املحرر  2013/1/171286 
ال�شركة ح�شب قرار  اأع��له للقيام بت�شفية  املذكور  امل�شفي  بتاريخ 2013/09/29  وبتعيني    -
اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�شفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�شعيد – مكتب  ملك رحمة عبد اهلل 
ال�شام�شي – ت: 2955248 – �س ب : 8540 م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن .
 دائرة التنمية االقت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11028 بتاريخ 2014/2/23   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة 

الداخلي  الت�شميم  لأعمال  الو�شط  ال�شرق  امربو�شيو�س   : وعنوانها  ال�شركة  ا�شم 
)�س.ذ.م.م.( رقم الرخ�شة / 638807 ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شئولية حمدودة .  
رقم القيد بال�شجل التجاري : 1058740 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحلل ال�شركة املذكورة اأعله 
واملوثق لدي  بتاريخ 2013/09/29  لل�شركة  العمومية  وذلك مبوجب قرار اجلمعية 
الكاتب العدل حتت رقم/ 2013/1/171286( بتاريخ 2013/09/29  وبتعيني امل�شفي 
لدي  املوثق  العمومية  اجلمعية  ق��رار  ح�شب  ال�شركة  بت�شفية  للقيام  اأع��له  املذكور 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  . وعلى من  العدل  الكاتب 
يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�شعيد – ت /2955248 �س ب/8540  , م�شطحبا 
معة كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية ,وذلك خلل )45( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العلن   .  
 دائرة التنمية االقت�ساديه

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1835  /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
ابراهيم  ح�شني  طارق  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الوطني  الحتاد  مدعي/بنك 
مطالبة  التحفظي-  احلجز  �شحة  الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  عجوه  ح�شن 
اجلن�شية:  عجوه  ح�شن  ابراهيم  ح�شني  طارق  اعلنه/  املطلوب  درهم   77013 بقيمة 
املحكمة  اعله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  م�شر عنوانه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2014/3/12 املوافق  الربعاء  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
الدعوى بثلثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/2/19  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11028 بتاريخ   2014/2/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1637  /2012 جت كل- م ت-ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات   : اجلن�شية  القبي�شي  غيث  اآل  خادم  بن  هامل  مدعي/غيث 
�شركة بر�شتيج العاملية القاب�شة ذ.م.م وميثلها حامد بن احمد وموؤ�ش�شة جي بي ات�س 
واخرون  عي�شى  وزهرة  حممود  في�شل  حممد  وفار�س  تو  ات�س  بي  جي  وموؤ�ش�شة  ون 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 18025042 درهم  املطلوب 
اعلنه/ زهرة عي�شى حممد اجلن�شية: غري حمدد  عنوانه: بالن�شر )اعلن بالدعوى 
وبالت�شحيح وبالتعجيل بالن�شر( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2014/3/11 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة 
البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/2/18  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

حقق نادي ال�شارقة الريا�شي اجنازا تاريخيا بعد ح�شوله 
�شيوية  الآ ن���دي���ة  الأ ب��ط��ول��ة  ال��ذه��ب��ي��ة يف  امل��ي��دال��ي��ات  ع��ل��ى 
اقيمت  والتي  واجلماعي  ال��ف��ردي  لكاتا  الكراتيه  ب��ط��ال  لأ

بنادي الريموك يف دولة الكويت ال�شقيقة.
امليدالية الذهبية  حيث ح�شل العب مروان عبداهلل على 
اجلماعي  الكاتا  مناف�شات  ويف  ال��ف��ردي  كاتا  مناف�شات  يف 
البطل  الفريق  وتكون  الذهبية  امليداليات  الفريق  ح�شد 
من اللعبني حميد �شام�س, حمد النجار, مروان عبداهلل 

وبا�شراف املدرب عادل �سلمة.
ال�شلم  رف��ع علم الم���ارات وع��زف  ب��ارز  ويف ح�شور عاملي 

الوطني وقام راعي البطولة ال�شيخ الدكتور طلل الفهد 
وملبية ورئي�س احتاد الكرة بتكرمي اأبطال  رئي�س اللجنة الأ
ال�����ش��ارق��ة وذل����ك ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل للعبة 
واأع�شاء  روؤ���ش��اء  م��ن  وع��دد  �شيبون�س  انطونيو  ال���ش��ب��اين 
الكراتيه  احت��اد  اع�شاء  اىل  بال�شافة  القارية  الحت���ادات 

وكذلك املنظمون يف نادي الريموك الكويتي.
و���ش��رح حم��م��د ح��م��دان ب��ن ج��ر���س رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة ع�شو 
الفردية  الل��ع��اب  وم�����ش��رف  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ادارة  جمل�س 
)لقد راأينا بريق الفوز يلمع يف عيون اللعبني قبل بداية 
انطلق البطولة وعملنا على تهيئة الفريق للدخول يف جو 

البطولة وحتفيزهم لتحقيق حلمهم ولكل جمتهد ن�شيب 
واحل���م���دهلل ك��ان��ت م�����ش��ارك��ة مم��ي��زة ل��ن��ا يف ه���ذه البطولة 
ملجل�س  ال�شكر  وكل  النادي  اأبناء  من  مواطنني  وبلعبني 
العقبات  وتذليل  املتوا�شل  دعمه  على  الريا�شي  ال�شارقة 
ال�شيخ  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  ادارة  جمل�س  رئي�س  واىل 
احمد اآل ثاين والذي كان متابعا لنتائج الفريق والطمئنان 

على افراد البعثه.
ومن املقرر اأن ت�شل بعثة نادي ال�شارقة م�شاء اليوم الأحد 
الكويت  العا�شمة  من  عائدة  ال��دويل  ال�شارقة  مطار  عرب 

ليتم ا�شتقبالها يف ح�شور ر�شمي لفت .

ال�ش���رق����ة ينت���زع ذهبي���ة اآ�شي���� للك��راتي���ه يف الكوي����ت

اآل مكتوم نائب  �شهد �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
اآل نهيان نائب م�شت�شار الأمن الوطني و�شمو  زايد 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ادارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
نادي ابوظبي للفرو�شية �شباق كاأ�س حتدي العمالقة 
للقدرة الذي اأقيم ام�س على ميادين قرية الإمارات 
العاملية للقدرة بالوثبة مب�شاركة 62 فار�شا وفار�شة 
اأوزانهم فوق 75 كجم من جميع الإ�شطبلت على 
مهرجان  من  بدعم  ال�شباق  يقام  ال��دول��ة.  م�شتوى 
ن��ه��ي��ان العاملي  اآل  ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د  ���ش��م��و 
العاملية  الإم����ارات  قرية  وتنظيم  العربية  للخيول 
مليون  ن�شف  املالية  جوائزه  اإجمايل  ويبلغ  للقدرة 
�شيارات  ث��لث  ���ش��ي��ارات منها   4 اإىل  اإ���ش��اف��ة  دره���م 

للثلثة الأوائل و�شيارة لأف�شل حالة جواد.
وت����وج ب��ط��ل ل��ل�����ش��ب��اق ال���ف���ار����س الأ����ش���ب���اين دييجو 

���ش��ان��ت��و���س ع���ل���ى ����ش���ه���وة اجل�������واد ن�����وا م���ات���ني من 
اإ�شطبلت الإمارات وقطع م�شافة ال�شابق يف 45 ر 
42 ر4 �شاعة مبعدل �شرعة 46 ر25 كم يف ال�شاعة 
بعد ان كان يف املركز ال� 24 يف املرحلة الأوىل وتقدم 
يف الثانية للمركز ال� 14 ووا�شل تقدمه يف الثالثة 
تقدم  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  ويف  ال���راب���ع  امل��رك��ز  ليحتل 
ليحتل املركز الثاين. وحل يف املركز الثاين الفار�س 
البلو�شي على �شهوة اجلواد  زاي��د  الإم��ارات��ي خالد 
ال��ري��ف بزمن  اإ���ش��ط��ب��لت  اأق����رب م��ن  ف����ارم  هينلي 
 72 ���ش��رع��ة  ���ش��اع��ة مب��ع��دل  16 ر51 ر4  اإج��م��ايل 
الفار�س  الثالث  املركز  ال�شاعة وجاء يف  ر24 كم يف 
حم��م��د اأح���م���د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ع��ل��ى ���ش��ه��وة اجل���واد 
اإجمايل  ب��زم��ن  العا�شفة  اإ���ش��ط��ب��لت  م��ن  ن��ا���ش��ري 
كم  ر24   54 �شرعة  مبعدل  �شاعة  ر4   53 ر   23
ال�شابق قام عدنان �شلطان  ال�شاعة. وعقب ختام  يف 
�شوايا  لرا  ترافقه  للفرو�شية  اأبوظبي  نادي  مدير 

اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  م��دي��رة 
ال�شباقات  رئي�شة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 
الن�شائية بالإحتاد الدويل ل�شباقات اخليول العربية 
املالية  باجلوائز  الأوائ��ل  الثلثة  الفائزين  بتتويج 
وقام  منهم.  لكل  رباعي  دفع  ل�شيارة  اإ�شافة  املقررة 
اآل نهيان نائب رئي�س  �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
جمل�س الوزراء وزير �شئون الرئا�شة رئي�س جمل�س 
يف  تفقدية  بجولة  للفرو�شية  ابوظبي  ن��ادي  اإدارة 
قرية الإمارات العاملية للقدرة بالوثبة وتفقد �شموه 
بالدولة  القدرة  ل�شباقات  الرتاثي  ال�شور  معر�س 
الذي اأعده الزميل امل�شور مرهف الع�شاف مت�شمنا 
لقطات للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  ث��راه  اهلل  طيب 
ولقطات  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�����ش��ارك��ات  م��ن 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 

اأول �شمو  ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل وال��ف��ري��ق 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن 
الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي و�شمو ال�شيخ 
الأمن  م�شت�شار  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني 
الرئا�شة.  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
ال�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان  م��دي��رة  ���ش��واي��ا  واأك����دت لرا 
العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور 
الأ�شيلة رئي�شة �شباقات ال�شيدات يف الحتاد الدويل 
الكبري  الإقبال  ان  افهار  العربية  اخليول  ل�شباقات 
يف امل�شاركة بال�شباق يعك�س قوة وقيمة ال�شباق الذي 
اختبار  اأج��ل  من  الإ�شطبلت  كل  تنتظره  اأ�شبحت 
حجم تطورها. وو�شفت ال�شباق باأنه كان قويا للغاية 

والفروقات الزمنية بني املتناف�شني كانت قريبة جدا 
التي قام  وهو الأم��ر الذي يعك�س قوة ال�شتعدادات 
بها الفر�شان واكدت باأن متثيل مثل هذه ال�شباقات 
م�شتوى  على  ب��الإي��ج��اب  ينعك�س  ال���ذي  ه��و  القوية 
مبختلف  ال��دول��ي��ة  م�شاركاتهم  يف  ال��دول��ة  ف��ر���ش��ان 
نادي  النعيمي مدير  �شلطان  واأك��د عدنان  املحافل. 
كافة  من  رائعا  ك��ان  ال�شباق  ان  للفرو�شية  اأبوظبي 
الأوجه رغم حرارة الطق�س وان املناف�شة كانت قوية 
بدليل اأن ال�شدارة كانت تتغري من مرحلة لأخرى 
�شانتو  دييجو  الفار�س  اإىل  النهاية  يف  ذهبت  حتى 

الذي مل يكن يف دائرة الأ�شواء باملراحل الأوىل.
وقال ان الإقبال الكبري الذي بلغ 62 فار�شا وفار�شة 
ي��ع��د رق��م��ا ج��ي��دا ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف ���ش��ب��اق��ات حتدي 
باللوائح  ان اللتزام  ..م�شريا اىل  العمالقة للقدرة 
من قبل كل امل�شاركني واملرافقني اأ�شهم ب�شكل كبري 
يف جناح املناف�شات وخروجها يف اأجمل �شورة كما اكد 

ان معدل ال�شرعة الذي تراوح بني 24 اىل 25 كم 
املهريي  طالب  واأك��د  جيدا.  معدل  يعد  ال�شاعة  يف 
كا�س  �شباق  ان  الفرو�شية  لإحت��اد  العام  ال�شر  ام��ني 
الفر�شان  مل�شاركة  ج��ي��دة  فر�شة  العمالقة  حت��دي 
بهدف  الإ���ش��ط��ب��لت  جميع  يف  كجم   75 وزن  ف��وق 
اإتاحة الفر�س لهم للم�شاركة ..وقال ان هذا ال�شباق 
والإث���ارة يف جميع مراحله من خلل  بالقوة  متيز 
تبادل ال�شدارة يف جميع املراحل لتقارب م�شتويات 
�شانتو  دييجو  الأ�شباين  وق��ال  امل�شاركني.  الفر�شان 
بطل ال�شباق اأن ال�شباق كان �شعبا ولكنه بالن�شبة له 
كان جيدا وحر�س على عدم الإندفاع خلف اخليول 
املت�شدرة يف املرحلتني الأوىل والثانية لك�شل جواده 
انه  اإعتقد  البع�س  اأن  لدرجة  املرحلتني  هاتني  يف 
وعدم  �شرعته  تقنني  على  ح��ر���س  ولكنه  ي��ف��وز  ل��ن 
موا�شلة  على  �شاعده  اخليول  تلك  خلف  الإن��دف��اع 

ال�شري بثقة لينهي ال�شباق ويتوج بطل له. 

اآل مكتوم,  اأحمد بن حممد بن را�شد  ال�شيخ  برعاية �شمو 
حممد  ج��ائ��زة  رئي�س  ال��وط��ن��ي��ة,  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س 
الأمريكية  اجلامعة  نظمت  الريا�شي,  ل��لب��داع  را�شد  بن 
يف دب���ي ب��رع��اي��ة جم��م��وع��ة ���ش��وي��ري, م��ه��رج��ان التحدي 
التوايل, مب�شاركة  الثالثة على  لل�شنة  الريا�شي للمدار�س 
فرق من فتيان وفتيات ريا�شيني وريا�شيات من نحو 20 
القدم,  ك��رة  يف:  ليتناف�شوا  الإم���ارات  خمتلف  من  مدر�شة 
احلبل.  و�شد  اجل��ري  ال�شباحة,  الطائرة,  كرة  ال�شلة,  كرة 
ح�شر  بن  اأحمد  ال�شيخ  الأومل��ب��ي  البطل  املهرجان  وح�شر 
اآل م��ك��ت��وم, رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��لع��ب��ني الأومل��ب��ي��ني وع�����ش��و يف 
اللجنة الأوملبية الوطنية, الذي قّدم ميدالية اأوملبية نيابة 
عن �شموه للجامعة تقديرا لدورها يف تنظيم هذا احلدث 
بعدما قام بجولة على امللعب و�شجع الطلب امل�شاركني, 
النهار ل ينتهي, وليت كل نهار مثل هذا  وق��ال: ليت هذا 

للطابع  تفتقد  وج��ام��ع��ات��ن��ا  م��دار���ش��ن��ا  ال��ري��ا���ش��ي.  ال��ن��ه��ار 
التي  الن�شاطات  وه��ذه  الريا�شية,  والن�شاطات  الريا�شي 
اأو الرجال.  النا�شئني  تخلق البطولت �شواء على م�شتوى 
فل بد اأن نركز فيها ونتحد كجامعات ومدار�س مع الحتاد 
واللجان الأوملبية لنقل املواهب من املدار�س للو�شول اىل 
بد  احللم, ل  اىل هذا  وللو�شول  البلد.  الأوملبي يف  احللم 
من ان الطريق لي�س مزروعاً بال�شجاد الأحمر بل بال�شوك 

واملثابرة وال�شرب. 
وقال ال�شيد مي�شو بان�شيتوفيك, مدير الق�شم الريا�شي يف 
اأمريكية دبي: مهرجان التحدي الريا�شي لطلبة املدار�س 
امل��دار���س للتعرف على احلياة  ل��ط��لب  ه��و جت��رب��ة م��ث��رية 
اجلامعية عن كثب, وام�شاء يوًما ترفيهًيا مليًئا بالأن�شطة 
الريا�شية.  ويف هذا الإطار, قدمت اجلامعة منحة ريا�شية 
حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  با�شم  احل��دث  بهذا  خا�شة 

هذا  اأه���داف  لأن  ريا�شي.  اأف�شل  اإىل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
املدار�س  خمتلف  من  فرق  بني  التفاعل  ت�شجيع  املهرجان 
واخللفيات واملجتمعات املحلية, ودعم الطلب الريا�شيني, 
كل  الكبري  احل��دث  ه��ذا  يف  للم�شاركة  الفر�شة  واعطائهم 
القبول يف  ق�شم  تاله خملوف, مديرة  ال�شيدة  قالت  �شنة. 
ومكافاأة  دعم  دبي ملتزمة يف موا�شلة  اأمريكية  اجلامعة: 
الأكادميية  التنمية  وكذلك  املجتمع,  يف  الريا�شي  التفوق 

والريا�شية للطلب. 
ال��ت��ح��دي ال��ري��ا���ش��ي للمدار�س  ���ش��ارك��ت يف  ال��ت��ي  امل���دار����س 
املدر�شة  وال��ق��ره��ود,  الرب�شاء  ف��روع  امل��واك��ب  ه��ي: مدر�شة 
الأم��ري��ك��ي��ة ب��دب��ي, م��در���ش��ة ال�����ش��وي��ف��ات ال��دول��ي��ة ف���روع: 
روي�س  راأ�س اخليمة,  دبي,  اأبوظبي,  العني, مدينة خليفة, 
مدر�شة  وال��ع��ل��وم,  للفنون  ال��دول��ي��ة  امل��در���ش��ة  وال�����ش��ارق��ة, 
نيربا�س الدولية, مدر�شة ال�شارقة الأمريكية الدولية دبي, 

مدر�شة ال�شارقة الأمريكية الدولية, مدر�شة رافلز العامل, 
املدر�شة  ال��دويل,  دبي  معهد  اخلا�شة,  فيلديلفيا  مدر�شة 
الفرانكوفوين  ال��ل��ب��ن��اين  اللي�شيه  ال��ع��امل��ي��ة,  الأم��ري��ك��ي��ة 
اخلا�س, ثانوية �شانت ماري الكاثوليكية, مدر�شة جيم�س 

اخلليج الوطنية-دبي, اأكادميية دبي العاملية.
املدار�س  لطلبة  الثالث  الريا�شي  التحدي  جرى مهرجان 
بالتعاون مع �شركة هاي فايف , وبرعاية جمموعة �شويري 
ال��رع��اة ال��ذه��ب��ي��ني ل��ل��ح��دث, ���ش��رك��ة اأب��ي��ل اأن���د ك���و, �شركة 
ب��ي ل��لأم��ن, وامل�شت�شفى  اآي  ال��وط��ن��ي, خ��دم��ات يف  الحت���اد 
الأمريكية دبي, كوكا كول ال�شرق الأو�شط وبلنيت تورز. 
ت�شكر اأمريكية دبي الرعاة ملا قدموه من دعم يف م�شاعدة 
وبروح  ع��ام  بعد  عاما  ناجح  ي��وم  اإىل  احل��دث  ه��ذا  حتويل 
ريا�شية. واأ�شاف بان�شيتوفيك: اننا نتطلع اإىل العمل مع 

رعاتنا مرة اأخرى ال�شنة القادمة. 

الت�شجيل  ب���اب  الأح����د  ال��ي��وم  يفتتح 
املفتوحة  دب���ي  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  يف 
للري�شة الطائرة لل�شيدات املخ�ش�شة 
اإدارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��م��واط��ن��ات, 
امل������������راأة يف جم���ل�������س دب����ي  ري����ا�����ش����ة 
الريا�شي, وتنطلق مناف�شاتها يوم 8 

مار�س املقبل باأكادميية ات�شالت.
البطولة  يف  الت�شجيل  ب���اب  وي��ف��ت��ح 
�شباح  التا�شعة  ال�شاعة  م��ن  اب��ت��داًء 
ع�شراً  الثالثة  ال�شاعة  حتى  ال��ي��وم 
وت�شتمر ملدة اأربعة اأيام على اأن تنتهي 
عملية الت�شجيل م�شاء يوم اخلمي�س 
27 فرباير اجل��اري, وي�شرتط على 
امل�شاركة اأن تكون من مواطنات دولة 
الإم���ارات وم��ن �شكان اإم��ارة دب��ي واأن 
 40 16 اإىل  ي��ك��ون ع��م��ره��ا م��ا ب��ني 
���ش��ن��ة, ع��ل��ى اأن حت�����ش��ر ال���راغ���ب���ة يف 
جمل�س  مقر  اإىل  بنف�شها  الت�شجيل 
دب����ي ال��ري��ا���ش��ي وت���ق���دم ����ش���ورة من 
�شورة  مع  بها  اخلا�س  ال�شفر  ج��واز 
الت�شجيل  اإىل م�شوؤولة  لها  �شخ�شية 

امل�����راأة  ري��ا���ش��ة  اإدارة  يف  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
باملجل�س.

بداية  البطولة  مناف�شات  وتنطلق 
من ال�شاعة الثامنة �شباح يوم ال�شبت 
8 مار�س املقبل وت�شتمر حتى ال�شاعة 
املناف�شات  وت���ق���ام  م�����ش��اًء  اخل��ام�����ش��ة 
يف م��ل��ع��ب ك���رة ال��ري�����ش��ة ال��ط��ائ��رة يف 
ب����دب����ي, فيما  ات�������ش���الت  اأك����ادمي����ي����ة 
جوائز  بتوزيع  املنظمة  اللجنة  تقوم 
للعبات  خ�ش�شتها  جم��زي��ة  مالية 

احلا�شلت على املراكز الأوىل.
وق����ال����ت ف����وزي����ة ف�����ري�����دون م���دي���رة 
تاأتي  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  اإن  ال��ب��ط��ول��ة: 
يف  امل����راأة  ري��ا���ش��ة  اإدارة  خ��ط��ة  �شمن 
ت�شعى  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س 
ممار�شة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  ن�����ش��ر  اإىل 
ال��ري��ا���ش��ة ب���ني ال�����ش��ي��دات يف اإم����ارة 
العمرية  الفئات  كافة  وت�شجيع  دبي, 
الريا�شة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�شاركة 
اإط����ار  ويف  الإدارة,  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�شتعداد للبطولة الدولية للري�شة 

اإم���ارة  �شت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة 
دب��ي خ��لل الفرتة من 26 اإىل 30 
والتي تنظم لأول مرة  املقبل,  ابريل 

يف منطقة اخلليج العربي . 
ت�شعى  املنظمة  اللجنة  اإن  واأ�شافت: 
ريا�شي  ي��وم  اإىل  البطولة  لتحويل 
الروابط  ب��ت��ع��زي��ز  ي�����ش��اه��م  م��ت��ك��ام��ل 
الفر�شة  منح  جانب  اإىل  املجتمعية 
اأ�شا�شيات  لتعلم  امل�����ش��ارك��ات  جلميع 
بفوائدها  تتميز  التي  الريا�شة  هذه 
البدنية اإىل جانب �شهولة ممار�شتها 

.
يذكر اأن البطولة قد �شهدت م�شاركة 
بالن�شختني  ك��ب��رياً  وجن��اح��اً  وا���ش��ع��ة 
املا�شيني,  العامني  يف  اأقيمتا  اللتني 
مقت�شرة  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  وك���ان���ت 
على الطالبات املواطنات باجلامعات, 
الثانية  ال��ن�����ش��خ��ة  اق��ت�����ش��رت  ب��ي��ن��م��ا 
بالدوائر  امل��وظ��ف��ات  امل��واط��ن��ات  على 
للإقبال  ون��ظ��راً  دب���ي,  يف  احلكومية 
الن�شختني  ���ش��ه��دت��ه  ال����ذي  ال�����ش��دي��د 

البطولة  تقرر جعل  فقد  ال�شابقتني 
يف  امل��واط��ن��ات  فئات  جلميع  مفتوحة 

اإمارة دبي.
وفق  امل�������راأة  ري���ا����ش���ة  اإدارة  وت��ع��م��ل 
دبي  ملجل�س  ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة 
الريا�شي 2011 - 2015 واخلطة 

واأي�شاً   2015 لدبي  ال�شرتاتيجية 
روؤي��ة دول��ة الإم���ارات 2021, ووفق 
يف  التطور  لتحقيق  ت�شعى  منهجية 
ريا�شة املراأة, من خلل توعية املراأة 
حياتها  يف  الريا�شة  باأهمية  دب��ي  يف 
القريب, وتعزيز  املدى  اليومية على 

ال�شاحة  الإماراتية على  امل��راأة  وج��ود 
والإقليمية  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
وال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى امل����دى ال��ب��ع��ي��د, وهو 
الذي  الدعم  نتيجة منطقية يف ظل 
للمراأة  احلكيمة  دب���ي  ق��ي��ادة  ت��وف��ره 

الإماراتية يف �شتى املجالت.

حمدان بن را�شد وطحنون ومن�شور بن زايد ي�شهدون �شب�ق ك�أ�ش حتدي العم�لقة للقدرة ب�لوثبة 

اأمريكية دبي تنظم مهرج�ن التحدي الري��شي الث�لث لطلبة املدار�ش

فتح ب�ب الت�شجيل يف بطولة دبي املفتوحة للري�شة الط�ئرة لل�شيدات اليوم

اآل مكتوم ويل  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  رعاية  حتت 
حمدان  مركز  واإ�شراف  وبتنظيم  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
التا�شعة  اأم�س الول اجلولة  اأقيمت م�شاء  الرتاث  بن حممد لإحياء 
الت�شفيات  اأوىل  و�شملت  ال�14  دورت��ه��ا  يف  لليولة  ف��زاع  بطولة  م��ن 

للبطولة.
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  دمل��وك  ب��ن  ح��م��دان  اهلل  عبد  اجل��ول��ة  ح�شر 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث و�شعاد دروي�س مدير اإدارة بطولت 
فزاع واأعداد كبرية من امل�شجعني واملت�شابقني واأع�شاء جلنة التحكيم. 
فى  للم�شاركني  اجلمهور  ت�شويت  نتائج  اعلنت  اجلولة  بداية  وف��ى 
اجلولة املا�شية حيث ح�شد ب�شر بن ب�شر املركز الأول بواقع 28 األفا 
و615 �شوتا بينما جاء يف املركز الثاين خلفان الغفلي وح�شل على 
5 الف و33 �شوتا يف حني ح�شد املركز الثالث خليفة الكعبي وجاء 
يف املركز الرابع اليويل نهيان النوبي املحرمي ويف املركز اخلام�س جاء 

�شامل املن�شوري.
حممد  جمعة  اليويل  م��ع  الت�شفيات  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  وافتتحت 
احل��اي��ري م��ن ال��ف��ج��رية ب���ادر فيها ب��ث��لث حم���اولت ل��رم��ي ال�شلح 

وملم�شة خط الليزر اإل اأن احلظ مل يحالفه.
واأ�شارت  اليويل جمعة حممد احلايري  ب��اأداء  التحكيم  واأ�شادت جلنة 
 180 تغريت  يولته  وب��اأن  بال�شلح  التحكم  على  العالية  قدرته  اإىل 
درجة نحو الأف�شل.. وحثته اللجنة على الجتهاد والإبداع للو�شول 

اإىل كاأ�س فزاع الذهبية ومنحته اللجنة 49 درجة من 50.
مرتني  اجلر�س  ق��رع  ال��ذي  ال�شارقة  من  ال�شراح  الرحمن  عبد  ت��له 
 50 50 من  التحكيم  الأر�شية بجدارة ومنحته جلنة  يولته  واأكمل 
ومتنت له التوفيق ون�شحته بالتدريب ملزيد من التحكم بال�شلح .. 
اللجنة  ون�شحته  دبي  بالكديده من  الفل�شي  ثاين  اليويل حمد  ثم 

بالتدريب اأكرث للتحكم بال�شلح ومنحته 48 درجة.
وجاءت اجلولة الأخرية لليويل املتاأهل اأحمد عبد اهلل احلر�شو�شي من 

دبي حا�شد الر�شيد الأعلى يف ن�شبة الت�شويت بالبطولة حتى الآن.
على  بالتدريب  ون�شحته  اجليدة  مبحاولته  التحكيم  جلنة  واأ�شادت 
مفاجاآت  وت�شم  امليدان  رحلة  يف  �شرورية  املقبلة  املرحلة  لكون  الفر 

عديدة ومناف�شات حامية بني املت�شابقني ومنحته اللجنة 48 درجة.
واك����دت ���ش��ع��اد دروي�����س ع��ل��ى اأه��م��ي��ة الح��ت��ف��ال ال��وط��ن��ي ال���ذي متثله 
بطولة فزاع لليولة كل اأ�شبوع .. م�شرية اإىل اأن ال�شيوف من ال�شعراء 
وئام  ال��ك��ل يف  وط��ن��ي ملهم يجمع  ن���داء  ال��ي��ول��ة  ي��ع��ت��ربون  والفنانني 

وحما�شة ت�شب يف تعزيز الهوية الوطنية.
ولفتت اإىل انه بتنظيم واإ�شراف مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 
الدرا�شات  واإج��راء  اأجندة فعاليات تراثية  بتنظيم  املتخ�ش�س  املركز   �
التي ت�شب يف تعزيز وحفظ الرتاث الإماراتي � نعتز ونفتخر بدعوة 
لليولة  فزاع  بطولة  حلقات  لإحياء  وال�شعراء  الفنانني  من  املبدعني 
م��ا لديهم لإلهام  اأف�����ش��ل  ال���ش��ت��ع��داد لتقدمي  اأه��ب��ة  دائ��م��ا على  وه��م 

اجلماهري واليويلة وتهيئة اأجواء حتفها روح الوطنية العالية.
اأعرب �شعد علو�س امل�شرف ال�شعري لربنامج البيت الذي  من جانبه 
يعد الأ�شخم يف املنطقة من فكرة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
ال��رتاث عن  وانتاج مركز حمدان بن حممد لإحياء  اآل مكتوم  را�شد 

�شعادته واعتزازه بامل�شاركة يف اليولة للمرة الثانية.
ملا  ف��زاع  يولة  بطولة  يف  املو�شم  ه��ذا  ارتفعت  اجلوائز  قيمة  اأن  يذكر 
مركز  من  وحر�شا  وا�شع  جماهريي  حب  من  الريا�شة  ه��ذه  تلقي 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث على ت�شجيع ال�شباب ملمار�شة هذه 
قيمة  وتبلغ  الم��ارات��ي  ال�شعبي  امل����وروث  على  واملحافظة  الريا�شة 
الثاين  للمركز  ال���ف  و500  دره���م  م��ل��ي��ون  الأول  للمركز  اجل��ائ��زة 
الرابع  الف دره��م للمركز  الثالث و150  الف دره��م للمركز  و250 

فيما يح�شد حا�شل اللقب يف املركز الأول على كاأ�س فزاع الذهبية.

بدء الت�شفي�ت النه�ئية لبطولة 
فزاع لليولة يف دبي
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•• العني – الفجر : 
املدير  فلوري�س,  كيكي  الإ�شباين  اأك��د 
بات  فريقه  م��وق��ف  اأن  للعني,  الفني 
�شعباً يف بطولة الدوري بعد اخل�شارة 
الوقت  يف  م�������ش���رياً  ال���ن�������ش���ر,  اأم��������ام 
متكافئة  ك��ان��ت  امل��ب��اراة  اأن  اإىل  نف�شه 
اللعب,  ع��ل��ى جم��ري��ات  ال�����ش��ي��ط��رة  يف 
يف  الرتكيز  لعامل  افتقدنا  مو�شحاً 
الذي  للن�شر  هجوميتني  حماولتني 
اإحداهما  م��ن  امل���ب���اراة  ح�شم  يف  جن��ح 
الذي  الوقت  الفوز, يف  ب��اإح��راز ه��دف 
ت�شنت لنا فيه اأكرث من خم�س فر�س 
اأم�����ام م��رم��ى اخل�����ش��م ومل ن��ن��ج��ح يف 
واأمامنا  ه��دف,  اإىل  منها  اأي��اً  ترجمة 
حالياً املناف�شة على البطولة الآ�شيوية 
والتي نتطلع من خللها اإىل حت�شني 
يف  الفريق  عليها  ظهر  التي  ال�شورة 

بطولة الدوري .
وق�����ال ك��ي��ك��ي ال�����ذي ك����ان ي��ت��ح��دث يف 
املوؤمتر ال�شحفي بعد املباراة, تلك هي 

بطولة  يف  للفريق  ال��راب��ع��ة  اخل�����ش��ارة 
الدوري بعد اأن توليت مهمة التدريب, 
ويف كل مرة نعتقد باأننا �شنقرتب من 
املناف�شة على مراكز املقدمة يف جدول 
الظروف  اأن  جن��د  ال��ب��ط��ول��ة,  ترتيب 
تقبل  ب��اأن  جيداً  واأدرك  اأمامنا,  تقف 
اخل�����ش��ارة يف ك���رة ال��ق��دم م��ن الأم����ور 
ال�شعبة, ولكن الواقع يفر�س على كل 
بالعمل  الهزمية  فريق ال�شتفادة من 
على تعديل الأو�شاع وترتيب الأوراق 

من اأجل العودة القوية .
واأك���م���ل: ال��و���ش��ع يف ب��ط��ول��ة ال���دوري 
رئي�س  ك��اأ���س  مناف�شتي  ع��ن  يختلف 
الدولة لكرة القدم ودوري اأبطال اآ�شيا, 
واملتابع للعني يف بطولة الكاأ�س يجده 
عرب  مناف�شيه  ع��ل��ى  التغلب  يف  جن��ح 
املواجهات املبا�شرة لأن احلظوظ كانت 
ونتطلع  م��واج��ه��ة,  ك��ل  قبل  متكافئة 
الآ�شيوية  البطولة  اأج��واء  دخ��ول  اإىل 
�شتبداأ  واأنها  خ�شو�شاً  �شغوط  ب��دون 
ال���ف���رق حظوظها  ال�����ش��ف��ر وك����ل  م���ن 

امل�شتوى  نظهر  اأن  واأمت��ن��ى  مت�شاوية 
اجليد الذي يليق با�شم و�شمعة العني 
تدريب  مهمة  اأت���وىل  اأن  قبل  وزاد:   .
العني كنت اأعرف جيداً باأن املهمة لن 
اأم��ر �شهل  تكون �شهلة, لأن��ه ل يوجد 
يف كرة القدم, خ�شو�شاً واأنني عندما 
العني وجدته مير بظروف  اإىل  جئت 
�شعبة . وحول البطاقة احلمراء التي 
مرييل  ال��ف��ري��ق  لع���ب  عليها  ح�شل 
اأتقبل البطاقة احلمراء  رادوي, قال: 
اأتفهم  القدم, لأنني  ك��رة  وال��ط��رد, يف 
املباريات,  خ���لل  ال��لع��ب��ني  و���ش��ع��ي��ة 
يرتدي  كل لع��ب  على  يتوجب  ولكن 
قمي�س العني األ يظهر ردود الأفعال 
املرفو�شة ب�شبب هدف ا�شتقبله مرمى 
املباراة,  يف  اأهدرها  فر�شة  اأو  الفريق 
الفعل  ردة  اإظهار  بقدر ما يعمل على 

الإيجابية لأنه ميثل ناٍد كبري .
وقال ال�شريبي اإيفان جيوفانوفيت�س, 
مدرب فريق الن�شر اإن فوزنا بنتيجة 
بالن�شبة  م��ه��م��اً  ك����ان  ال���ي���وم  م����ب����اراة 

خ�شرنا  واأن���ن���ا  خ�����ش��و���ش��اً  ل��لع��ب��ني, 
اأمام العني, يف مباراتني خلل املو�شم 
احلايل, ويف اعتقادي اأننا حققنا فوزاً 
م�����ش��ت��ح��ق��اً ع��ل��ى ح�����ش��اب ف��ري��ق قوي, 
املعنوي  ال���داف���ع  ال��لع��ب��ني  ���ش��ي��م��ن��ح 
�شعيد جداً مبردود  و�شخ�شياً  اجليد, 
اأحقيتهم  اأك������دوا  ال���ذي���ن  ال��لع��ب��ني 
باملجهود  ق��ي��ا���ش��اً  ال���ث���لث,  ب��ال��ن��ق��اط 

الرائع الذي قدموه يف املباراة .
ال���ف���وز يف كثري  اأن  امل���وؤك���د  واأ�����ش����اف: 
م��ن الأح���ي���ان ي��ك��ون اأه���م م��ن الأداء, 
ب��ع��د �شل�شلة  ي��اأت��ي  ع��ن��دم��ا  خ�����ش��و���ش��اً 
اأن  ال�شلبية, ويف اعتقادي  النتائج  من 
ق��دم ممتازة  ك��رة  ال��ذي يقدم  الفريق 
الأمر  ينعك�س  املباراة  نتيجة  ويخ�شر 
العك�س  ال���ف���ري���ق, وع���ل���ى  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��اً 
متاماً عندما ل تقدم امل�شتوى املاأمول 
فالنت�شار  امل���ب���اراة,  نتيجة  وتك�شب 
لتطوير  الكبري  الدافع  مبثابة  يكون 
املقبلة,  املرحلة  خلل  الأداء  م�شتوى 
اأهم  يكون  القدم  كرة  الفوز يف  لذلك 

بكثري من الأداء.

االن�سباط التكتيكي 
وح���ول امل���ب���اراة ق���ال: يف اع��ت��ق��ادي اأن 
اأداء  �شيطر على  التكتيكي  الن�شباط 
الذي  الأول  ال�شوط  خلل  الفريقني 
حالة  ب�شبب  واحل���ذر  ب��ال��ب��طء,  ات�شم 
ج�س النب�س التي اعتمدها الفريقان 
الثانية  احل�شة  يف  اأم��ا  الأر�����س,  على 
والتفا�شيل  ال��ل��ع��ب,  اإي���ق���اع  ف��ارت��ف��ع 
النتيجة,  ح�شم  يف  �شاهمت  الدقيقة 
وكان  الن�شر  توري حترر  وبعد هدف 
قريباً من زيادة غلته باإحراز الهدفني 

الثاين والثالث على التوايل .
الفريقني  اأن  الن�شر  م��درب  واأو���ش��ح 
ق���ادم���ني م���ن ن��ت��ائ��ج ���ش��ل��ب��ي��ة, لذلك 
الفوز كان هدفهما يف مواجهة اليوم, 
و�شخ�شياً كنت مركزاً على الن�شباط 
التكتيكي من لعبي الفريق يف امليدان, 
الأمر الذي مت تنفيذه على نحو رائع, 
الكافية  امل�����ش��اح��ة  ال���ع���ني  ف��ل��م من��ن��ح 

لت�شكيل اخلطورة على مرمانا.
وح����ول ال��ت��ب��دي��لت ال��ت��ي اأج���راه���ا يف 
املباراة,  ال��دق��ائ��ق الأخ����رية م��ن ع��م��ر 
قال: اأردت اإحداث التوازن بني خطي 
الدفاع والهجوم, لذلك ف�شلت الدفع 
ب��اإم��ك��ان��ه��م القيام  ال��ذي��ن  ب��ال��لع��ب��ني 
باملحاولت الهجومية املعاك�شة, والتي 

ك��ن��ا ن��ت��ط��ل��ع م���ن خ��لل��ه��ا اإىل اإح����راز 
اأهداف تعزز من تقدمنا يف املباراة .

وكان العني خ�شر اأمام م�شيفه الن�شر 
بهدف دون رد, يف املباراة التي جمعت 
�شمن   , الأول  اأم�س  م�شاء  الفريقني 
بطولة  من  ال�19  اجلولة  مواجهات 
القدم  ل��ك��رة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري 

اللعب  للن�شر  ال��ف��وز  ه��دف  واأح���رز 
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عند  العني  ر�شيد  يتجمد  وبالنتيجة 
املركز  اإىل  وي���رتاج���ع   27 ال��ن��ق��ط��ة 
اإىل  ر�شيده  الن�شر  يرفع  يف  الثامن, 
املركز  اإىل  وي�����ش��ع��د  ال�30  ال��ن��ق��ط��ة 

اخلام�س.

الر�شمية  القرعة  ال�شبت  للتن�س  احل��رة  دب��ي  �شوق  �شتاد  يف  املجل�س  قاعة  �شهدت 
لبطولة �شوق دبي احلرة لتن�س الرجال, التي تنطلق مناف�شاتها يف الفرتة من 24 
فرباير-1 مار�س, حيث و�شعت القرعة ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س, حامل اللقب 
يف مواجهة مثرية متوقعة يف ن�شف النهائي مع ال�شوي�شري روجيه فيدرر, حامل 
لقب دبي 5 مرات. يذكر اأن النجمان متكنا من ال�شتحواذ على لقب دبي 9 مرات 
11 عاماً, حيث ُتوج فيدرر بالكاأ�س لثلث �شنوات متتالية بني عامي  يف غ�شون 
وتقا�شما  و2011,   2009 ب��ني  ديوكوفيت�س  فعل  وك��ذل��ك  و2005,   2003
اآن��دي م��وراي يف  املا�شيني, حيث تغلب فيدرر على  العامني  البطولة خلل  لقب 
2012, بينما اأنزل ديوكوفيت�س الهزمية بالت�شيكي توما�س بريديت�س يف 2013. 
اإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوكني,  ك��ومل  القرعة  مرا�شم  ح�شر 
�شوق دبي احلرة, اجلهة املالكة واملنظمة للبطولة, و�شلح تهلك, مدير البطولة, 
عبد الرحمن فلكناز, رئي�س احتاد الإمارات للتن�س, وعدد من كبار لعبات التن�س, 
وقال ماكلوكلني: ي�شارك يف احلدث اثنني من كبار لعبي التن�س يف العامل, حيث 
�شيتناف�شا جمدداً هنا يف بطولة �شوق دبي احلرة للتن�س, و�شيكون ن�شف النهائي 
الذي �شيجمعهما الأكرث اإثارة من نوعه, غري اأن قائمة امل�شاركني يف البطولة ت�شم 
اأ�شماء قوية قد حُتول دون و�شول القطبني اإىل دور الأربعة.  وتابع ماكلوكلني: قد 
يواجه ديوكوفيت�س يف الدور الثاين روبرتو بوتي�شتا اآغوت, الذي فجر مفاجاأة يف 
اأ�شرتاليا املفتوحة موؤخراً عندما تغلب على م�شنف البطولة الثاين جوان مارتن 
اأن يلتقي فيدرر اللعب املراوغ راديك �شتيبانيك, الذي  ديلبوترو, ومن املحتمل 

لت�شيك كان له الدور الأبرز يف فوز فريق جمهورية  ا
املا�شيني.   ال��ع��ام��ني  خ���لل  دي��ف��ز  ب��ك��اأ���س 

م�شوار  دي��ل��ب��وت��رو  �شي�شتهل  ب�����دوره 
الهندي  ال��ل��ق��ب مب��واج��ه��ة  ان���ت���زاع 
�شوميديف ديفارمان, احلائز على 
بطاقة دعوى »وايلد كارت«, ورمبا 

ن�شف  يف  ي��ل��ت��ق��ي 
ال������ن������ه������ائ������ي 

 , يت�س د بري
ال������ف������ائ������ز 
لة  ببطو

اأ�شرتاليا املفتوحة, بينما يخو�س  روتردام حديثاً, والذي و�شل اإىل ن�شف نهائي 
الت�شيكي اأول مواجهاته يف الدور الأول مع متاأهل . ويلتقي الفرن�شي جو ويلفرد 
هاني�شكو,  فيكتور  الروماين  الأول  ال��دور  يف  اخلام�س,  البطولة  ت�شونغا, م�شنف 
يلعب  بينما   , دافيدينكو  نيكولي  املخ�شرم  الرو�شي  الثاين  ال��دور  يلتقي يف  وقد 
البولندي  �شد  مرتني,  دب��ي  تن�س  وو�شيف  ال�شاد�س  امل�شنف  يوزيني,  ميخائيل 
ميكال برزي�شيزين, ويواجه كل من فيليب كول�شريرب )7( ودميرتي تورو�شنوف 
)8( اثنني من املتاأهلني. ومنحت اللجنة املنظمة بطاقتي دعوة اأخريتني اإىل كل 
من الربيطاين جيم�س وارد, الذي �شاهم بقوة موؤخراً يف اإحراز الفريق الربيطاين 
الذي  اجلزيري,  ماللك  والتون�شي  املتحدة,  الوليات  على  تغلبه  اإث��ر  ديفز  كاأ�س 
�شابق  دال���س يف وقت  بلوغه نهائي بطولة  بالنف�س بعد  بثقة عالية  يتمتع حالياً 
العام  بطولة  يف  يتناف�س  البطولة:  مدير  تهلك,  �شلح  وق��ال  ال�شهر.   ه��ذا  من 
خم�س من امل�شنفني الع�شر الأوائل يف العامل, مبا فيهم اأ�شطورتا دبي نوفاك 
بانتزاع  قيا�شي  رقم  لت�شجيل  الأخ��ري  و�شي�شعى  فيدرر,  وروجيه  ديوكوفيت�س 
�شاد�س األقابه يف تن�س دبي, بينما يتطلع ديوكوفيت�س حل�شد خام�س لقب له يف 
اإحدى البطولت للمرة الأوىل يف م�شواره.  واأ�شاف تهلك: �شيكون ع�شاق تن�س 
دبي على موعد مع اأروع عرو�س التن�س العاملية على مدى اأ�شبوع مب�شاركة بقية 
املتحدة  الوليات  بطل  ديلبوترو,  مارتن  الأوائ��ل مثل جوان  الع�شر  امل�شنفني 
ت�شونغا,  ويلفرد  جو  وامل��وه��وب  بريديت�س,  توما�س  واملتاألق  ال�شابق,  املفتوحة 
التن�س  العاملية للعبي  م�شوار اجلولة  الأ�شهر يف  بالكاأ�س  للظفر  الطاحمني 
املحرتفني.  تقام بطولت �شوق دبي احلرة للتن�س التي متلكها وتنظمها �شوق 
دبي احلرة حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم, نائب 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  امل��ت��ح��دة رئ��ي�����س جمل�س رئي�س 
حاكم  ال�������وزراء 

دبي.

م�شواره  الغربية  املنطقة  و�شيف  �شبريز  انطونيو  �شان  انهى 
فينيك�س  ام��ام  بخ�شارة  ملعبه  خ��ارج  مباريات  ت�شع  بعد 

المريكي  ال�����ش��ل��ة  ك���رة  دوري  يف   106-85 ���ش��ن��ز 
يواجه  ان  ل�شبريز  منا�شبا  يكن  ومل  للمحرتفني 
ا�شرع لعب يف الدوري اي�س �شميث يف نهاية رحلته 

متابعات  و7  نقطة   15 الخ���ري  ف�شجل  امل��ره��ق��ة, 
وه��و اع��ل��ى ر�شيد ل��ه ه��ذا امل��و���ش��م وح��ق��ق �شبريز 6 
 3 بعد  على  و�شعته  خ�����ش��ارات   3 مقابل  انت�شارات 

انت�شارات من اوكلهوما �شيتي مت�شدر املنطقة 
الغربية, لكنه مني اجلمعة بثاين ا�شواأ خ�شارة 

نقطة   23 بفارق  �شقوطه  بعد  املو�شم  ه��ذا 
امام لو�س اجنلي�س كليربز يف 16 كانون 

الول-دي�شمرب املا�شي.
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ي���و ا����س اي���رواي���ز �شنرت 

�شجل  م��ت��ف��رج��ا,   18422 وام�����ام 
م��رك��ي��ف موري�س  ال��ب��دي��ل  ل��ل��ف��ائ��ز 
21 ن��ق��ط��ة وت�����ش��ان��ي��ن��غ ف����راي 17 
نقطة و8 متابعات, فيما كان داين 

غرين الف�شل لدى اخلا�شر مع 15 
نقطة, وا�شاف تيم دنكان 13 نقطة.

وكنت  بروك�س  ملار�شون  م��ب��اراة  اول  ويف 
�شتيف  رح��ي��ل  �شفقة  اث���ر  ع��ل��ى  ب��اي��زم��ور 

بليك اىل غولدن �شتايت ووريرز, فاز لو�س 
اجنلي�س ليكرز اجلريح على �شيفه بو�شطن 

�شتيبلز  ملعب  على   92-101 �شلتيك�س 
�شنرت امام 18997 متفرجا.

ال�14  نقاطه  م��ن   10 ب��روك�����س  و�شجل 
ال�شابق,  الربع الخ��ري يف �شلة فريقه  يف 
الرهيبة  ليكرز  �شل�شلة  بايقاف  و�شاهم 

بعد 8 خ�شارات متتالية.
اما بايزمور ف�شجل 15 نقطة بينها ثلثيتان 

ال��رب��ع الخري  ان �شهد  ال��دق��ائ��ق الخ���رية بعد  يف 
بفارق  ت��اأخ��ره  اث��ر   )18-38( للم�شيف  �شيطرة 
وع����اد اىل �شفوف  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  ن��ق��ط��ة يف   13

فريق املدرب مايك دانتوين العملق ال�شباين باو غا�شول )16 نقطة و7 
متابعات( بعد غيابه 7 مباريات منذ 31 كانون الثاين-يناير املا�شي 
ل�شابة يف فخذه, لكن كوبي براينت والكندي �شتيف نا�س ونيك يونغ 

وكزافييه هرني ا�شتمروا يف غيابهم ب�شبب ال�شابة.
مباراة   11 اخ��ر  يف  الثامنة  بخ�شارته  مني  ال��ذي  بو�شطن  ول��دى 
با�س  21 نقطة وبراندون  ليكرز, �شجل جيف غرين  ار�س  على 
الثانية على  20 نقطة ومني لو�س اجنلي�س كليربز بخ�شارته 
التوايل امام م�شيفه ممفي�س غريزليز 102-96 على 

ملعب فيديك�س فوروم امام 17963 متفرجا.
فبعد غيابه 21 مباراة ل�شابة يف مع�شمه الي�شر, عاد 
توين الن و�شاهم بايقاف زحف كليربز الهجومي, وتاألق 
مع الخري جنمه زاك راندولف �شاحب 21 نقطة و11 
متابعة, والعملق ال�شباين مارك غا�شول )17 نقطة 
و10 متابعات(, فيما كان بليك غريفني الف�شل لدى 
كليربز مع 28 نقطة و13 متابعة وا�شاف املوزع كري�س 
بول 18 نقطة و14 متريرة حا�شمة وجمال كروفورد 
ب��ع��د �شوطني  ���ش��وى  ت��ن��ت��ه  ن��ق��ط��ة ويف م��واج��ة مل   23
ع��ل��ى نيويورك  م��اج��ي��ك  اورلن�������دو  ف����از  ا���ش��اف��ي��ني, 
امام  �شنرت  ام��واي  ملعب  على   121-129 نيك�س 

16498 متفرجا.
انطوين  كارميلو  للنجم  نقطة   44 تكن  ومل 
كافية لتفادي نيك�س خ�شارته الرابعة والثلثني 
ارون  الثنائي  تاألق  ب�شبب  وذل��ك  املو�شم,  ه��ذا 
 30( اولديبو  وفيكتور  نقطة(   32( افالو 
نقطة و14 متريرة حا�شمة و9 متابعات(.

مافريك�س  دال���س  فاز  املباريات,  باقي  ويف 
وتورونتو   ,112-124 فيلدلفيا  على 
-98 كافاليريز  كليفلند  على  رابتورز 
نيو  ع��ل��ى  ب��وب��ك��ات�����س  وت�������ش���ارل���وت   ,91
وديرتويت   ,87-90 بيليكانز  اورليانز 
-115 هوك�س  اتلنتا  على  بي�شتونز 
107, وبورتلند ترايل بليزرز على 
يوتا جاز 102-94, و�شيكاغو بولز 

على دنفر ناغت�س 89-117.

اأق����ام����ت ���ش��رك��ة اأدم������ا ال��ع��ام��ل��ة حفل 
بال�شركة  ال��ق��دم  ك���رة  ل��ف��ري��ق  ت��ك��رمي 
مب����ن����ا�����ش����ب����ة ف������������وزه ب�����ك�����ل ج����������دارة 
تعادل  اأو  ه��زمي��ة  وب���دون  وا�شتحقاق 
اأبوظبي  ب������رتول  ب���لمل���ت���وا����ش���ل���ة,ك���ة 
�شركاتها  وجمموعة  اأدن��وك  الوطنية 
وكاأ�س  القدم  لكرة  لفرق  القدم  لكرة 
فعاليات  عقب  امل��ث��ايل,وذل��ك  الفريق 
ن�شاط  جلنة  نظمتها  ال��ت��ي  البطولة 
اأدنوك..وقد  ب�شركة  الكورني�س  ن��ادي 
الرئي�س  اجل������روان  را����ش���د  ع��ل��ى  ع���رب 
بهذا  �شعادته  عن  لل�شركة  التنفيذي 
الفوز الذهبي الذي حتقق بعد ع�شرة 
�شنوات من امل�شاركة املتوا�شلة , م�شيدا 
واجلهازين  ال��لع��ب��ني  ك��اف��ه  ب��ج��ه��ود 
ال��ف��ن��ي والإداري..وث����م����ن ع��ل��ي �شعيد 
املزروعي النائب الأول ل�شوؤون الإدارة 
ب�����ش��رك��ة اأدم����ا ال��ع��ام��ل��ة اجل��ه��ود التي 
اأف��رزت هذا  بذلت من اجلميع ,والتي 
ال��ت��ف��وق ال��ك��روي ال���ذي مي��ث��ل اإجن���ازا 
ي�شتحق الإ�شادة ,جمددا ال�شكر للجنة 
التنظيم  علي  اأدن��وك  ب�شركة  الن�شاط 
ال���ن���اج���ح ال�������ذي ع���ك�������س ال���ك���ث���ري من 
للإنتاج  دعما  املجتمعية  اليجابيات 
والإنتاجية والتوا�شل بني العاملني . 

وقد ح�شر حفل التكرمي اأحمد �شقر 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال�����ش��وي��دي 
ل��ل��ح��ف��ر والإ�����ش����ن����اد وع���ل���ى غ����امن بن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ح���م���ودة 
ال���ذي���ن قاموا  وامل�����ش��اري��ع  ل��ل��ه��ن��د���ش��ة 
بح�شور  ال���ذه���ب���ي  ال���ف���ري���ق  ب��ت��ك��رمي 
ع��ب��داهلل ال��غ��ي��لين ك��اب��ن ف��ري��ق بني 
ن�����ادي �شركة  رئ��ي�����س  ال�����ش��اب��ق  ي���ا����س 
اأدم���ا ال��ري��ا���ش��ي ون��ائ��ب��ه اأح��م��د �شالح 
الدويل  ال��وح��دة  �شلة  لع��ب  الربيكي 
ال�شابق واأع�شاء جلنة النادي عبداهلل 

الغلبي لعب اجلزيرة ال�شابق,ورا�شد 
ال��ن��ج��ار وف��ري��د الأن�����ش��اري ,وحممد 
الكرة  جلنة  رئي�س  ال�شويدي  خليفة 
العبيديل  ي��ون�����س  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�������ش���اء 
وف��ي�����ش��ل احل���م���داين وه�����ش��ام فتحي 
وم����دي����ر ال���ع���لق���ات ال���ع���ام���ة حممد 
و�شمت  امل��ن�����ش��وري..  وم��ب��ارك  ال�شما 
هدف  �شاحب  الذهبي  الفريق  قائمة 
خليفة  حممد  املهاجم  الأخ��ري  الفوز 
���ش��ال��ح مدافع  وع����دن����ان  ال�������ش���وي���دي 

الوحدة ال�شابق وفهمي اأحمد مهاجم 
�شويدان  ,وليد  ال�شابق  نادي اجلزيرة 
,وحار�س املرمى املتاألق في�شل حي�شوم 
, وع���ل���ي ع���ب���دو وي��ون�����س ال��ع��ب��ي��ديل , 
حممد الردميي ,واأحمد �شامل اأح�شن 
,وخ���ل���ي���ل ح�شن  ال��ب��ط��ول��ة  يف  لع����ب 
العبيديل لعب نادي الوحدة ال�شابق 
,يو�شف  ال�������ش���ن���ادي  ���ش��ن��د  وال���دك���ت���ور 
العلي ,يو�شف اجلنيبي لعب الوحدة 
ال�شابق, واأجمد عبا�س وامل��درب ه�شام 

العني يخ�سر اختبار الن�سر قبل البطولة االآ�سيوية 

كيكي : �شنبداأ من ال�شفر يف اآ�شي� واحلظوظ مت�ش�وية يف املجموعة الث�لثة

ديوكوفيت�ش وفيدرر ومواجهة متوقعة يف ن�شف نه�ئي تن�ش دبي

�شبريز ينهي رحلته بخ�ش�رة وجتديد يف ليكرز 

برعاية وح�سور علي اجلروان

�شركة اأدم� الع�ملة تكرم فريق الكرة الذهبي بطل بطولة اأدنوك 

لبطولة  التمهيدي  ال��دور  مباريات  اليوم  م�شاء  تختتم 
للأ�شبال  اخلام�شة  الكروية  الريا�شي  اأبوظبي  ن��ادي 
التي ينظمها نادي اأبوظبي الريا�شي علي كاأ�س ال�شيخ 
 13 اآل نهيان للأ�شبال حت��ت  ب��ن زاي��د  ب��ن ه��زاع  زاي��د 
اأبوظبي الريا�شي والتي ت�شهد  �شنة بدعم من جمل�س 
م�شاركة 8 فرق من فرق الأندية واملدار�س والأكادمييات 
,والتي يقف يف �شدارتها فريق نادي اأبو ظبي الريا�شي 
تعادل  اأو  ه��زمي��ة  دون  ن��ق��اط   6 بر�شيد  اللقب  ح��ام��ل 
ال��ث��اين لفرق  امل��رك��ز  ���ش��ب��اك م��رم��اه ويف  ت��ه��ز  اأن  ودون 
املجموعة الأوىل فريق مدر�شة الظفرة بر�شيد 4 نقاط 
..اأما املجموعة الثانية فيت�شدرها فريق مدر�شة غليلنغ 

فريق مدر�شة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف  نقاط  اأرب��ع��ة  بر�شيد 
النجاح بنف�س الر�شيد .

مباريات  اأرب��ع��ة  اإق��ام��ة  ت�شهد  التي  ال��ي��وم  وت��ب��داأ جولة 
الذهبي  املربع  لفرق  النهائي  قبل  ال��دور  �شكل  �شتحدد 
الكورية بر�شيد نقطة واحدة مع  حيث تلتقي املدر�شة 
فريق مدر�شة الفرن�شية بر�شيد نقطة واحدة ويف نف�س 
املجموعة الأوىل يلعب نادي اأبو ظبي املت�شدر مع فريق 
م��در���ش��ة ال��ظ��ف��رة ال��و���ش��ي��ف يف ل��ق��اء حت��دي��د ال�شدارة 
ال��ث��اين وه��م��ا الأق����رب ليبقي ترتيب  ل��ل��دور  وال��ت��اأه��ل 
الثانية  املجموعة  ..ويف  املجموعة  راأ���س  علي  الفريقني 
يلعب فريق مدر�شة غليلنغ املت�شدر مع فريق ومدر�شة 

انرتنا�شونال كوميونتي الذي يحتل املركز الرابع لفرق 
املجموعة بدون ر�شيد ,ويف املباراة الثانية تلعب مدر�شة 
ال�شروح الأمريكية التي حتتل املركز الثالث بر�شيد 3 
يف  املجموعة  و�شيف  النجاح  مدر�شة  فريق  م��ع  نقاط 
والتاأهل  املجموعة  فرق  ترتيب  لتحديد  مهمة  مباراة 
للدور قبل النهائي الذي يقام يوم غد الثنني فيما حتدد 
للحفل اخلتامي للبطولة بعد غد الثلثاء.. يذكر باأن 
ويت�شدر  22هدفا  ت�شجيل  الآن  �شهدت حتى  البطولة 
الريا�شي  اأب��و ظبي  ن��ادي  الهدافني لعب فريق  قائمة 
بلقب  الفائز  وهو  اأه��داف   3 بر�شيد  ال�شعداوي  اأحمد 

اأف�شل لعب يف البطولة املا�شية حتت 12 �شنة .

اختت�م بطولة ك�أ�ش زايد بن هزاع لأ�شب�ل الكرة 
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هيونداي حتتفل بنج�ح موؤمتره� 
ال�شنوي ل�شرك�ئه� ال�شراتيجيني

عقدت موؤ�ش�شة جمعة املاجد الوكيل احل�شري ل�شيارات هيونداي يف دولة 
 2014 ل��ع��ام  ال�شرتاتيجيني  ل�شركائها  ال�شنوي  م��وؤمت��ره��ا  الإم�����ارات, 

تكرمياً لهم , وذلك خلل حفل كبري اأقيم يف فندق جراند حياة دبي. 
وقد ح�شر احلفل نخبة من كبار امل�شئولني يف موؤ�ش�شة جمعة املاجد, وممثلي 
املوؤ�ش�شات احلكومية, ونخبة من كبار ال�شخ�شيات والعملء, بالإ�شافة اإىل 

ممثلي املكتب الإقليمي ل�شركة هيونداي يف ال�شرق الأو�شط.

لعبة التن�س العاملية امل�شنفة رقم 1 التي ت�شارك يف بطولة ال�شوق احلرة 
بدبي للتن�س هذا الأ�شبوع �شريينا ويليامز والطاهية العاملية ال�شيف �شلفينا 
للماأكولت  دبي  اأنظار اجلمهور خلل حفل مهرجان  �شتكونان حمط  رو 
والذي �شُيفتتح بكرنفال دبي للماأكولت يوم الثالث والع�شرين من فرباير 

اجلاري حيث �شيجتمعان معا اليوم لأول مرة يف بطولة الطهي.
تركت �شريينا ملعب التن�س لكي تتقدم حفل ال�شواء مع الطاهية �شلفينا 
جنمة اأ�شهر برامج الطهي يف تليفزيون بي بي �شي من بينها كونرتي �شو 
التنفيذي بفندق  الطاهي  ايريك فا�شتا  ال�شبت وكذك  اأوف ومطبخ  كوك 
نوماد  مطعم  يف  الفائت  الث��ن��ني  الثلثة  اجتمع   . �شايد  ك��ري��ك  ج��م��ريا 
التوابل  ا���ش��اف��ة  م��ع  ال��دج��اج  م��ن  ج��دي��د  ���ش��اورم��ا  لتقدمي طبق  بالفندق 
والنعناع و�شطلة الفتو�س ال�شهرية .  تبارى الثلثة يف مباراة للطهي قبيل 
والذي  الأوىل  للمرة  دب��ي  ام��ارة  تتنظمه  ال��ذي  للماأكولت  دب��ي  مهرجان 
�شيبداأ يوم اجلمعة املقبل و�شي�شهد حفل الفتتاح كرنفال دبي للماأكولت .

اأحقق  بالن�شبة يل مهمة فرمبا  التجربة  ان هذه  �شريينا �شاحكة  وتقول 
وت�شعى  التن�س  عن  بعيدا  خمتلف  جم��ال  يف  جديدا  عامليا  مركزا  خللها 
للح�شول على لقب بطولة ال�شوق احلرة للتن�س بدبي والتي تقام يف ا�شتاد 

دبي للتن�س وبداأت اأوىل مبارياتها مع اللعبة اإيكاترينا ماكاروفا . 
وت�شيف لقد كان عام 2013 مو�شما ناجحا بالن�شبة يل واأريد اأن اأوا�شل 
واأ�شعر  لدبي  الرابعة  زيارتها  هي  ه��ذه  اأن  اىل  م�شرية  العام  ه��ذا  النجاح 

التجربة يوما مرحا  اأبا�شر عمل يف دبي وقالت : لقد كانت هذه  وكانني 
بالن�شبة يل ولكن ل بد اأن اأعود اىل ملعب التن�س �شريعا وقد اأبدت �شريينا 
ويذكر  املجال  هذا  مواهبها يف  واب��راز  الطهي  بطولة  بتاألقها يف  �شعادتها 
 11 منها  عاملية  بطولة   17 ف��ازت  ال�شهرية  الأمريكية  التن�س  لعبة  اأن 
 34 املا�شي فقط وحققت رقما قيا�شيا جديدا حيث حققت  العام  بطولة 

فوزا متتاليا . 

ميكي م�و�ش وميني م�و�ش ي�شعدان املعجبني يف م�رين� مول اأبوظبي
توافد اآلف الأطفال املتحم�شني, وهم يرتدون اأزياء ديزين البهيجة املختلفة, مللقاة ميكي ماو�س وميني ماو�س, وذلك اأثناء ظهورهم العلني 

الوحيد يف مارينا مول, املركز التجاري ال�شريك ل�شتعرا�س ديزين ليف! مهرجان ميكي للمو�شيقى. 
مار�س  و2  اجل��اري  فرباير   26 بني  ما  يا�س  جزيرة  يف  دوو  مبركز  ين�شى  ل  ا�شتعرا�س  لتقدمي  واأ�شدقاوؤهما  ماو�س  وميني  ميكي  وي�شتعد 
القادم. ولكن هذه الفرقة املرحة ا�شتبقت ال�شتعرا�س مبفاجاأة املت�شوقني والزائرين يف لقاء مثري, ا�شتمتع خلله الأطفال بالتقاط ال�شور مع 

�شخ�شيات ديزين املحببة, واحل�شول على تواقيعهم. كما �شمل هذا احلدث البهيج اأن�شطة مرحة اأخرى مثل الر�شم على الوجوه, وغريها.
وكانت ال�شيدة منال حجازي من املحظوظني الذين متكنوا من لقاء ميكي وميني ماو�س, حيث فرحت ابنتها عفاف البالغة من العمر خم�س 
�شنوات. وتقول ال�شيدة حجازي: لقد �شاهدت ابنتي املل�شقات الدعائية وانتظرت بفارغ ال�شرب مقابلة جنوم ديزين املحبوبني. وقد اأ�شّرت على 
و�شع اأذيّن ميني ماو�س بالتنا�شق مع تنورة وردية اللون. �شنح�شر ال�شتعرا�س الأ�شبوع املقبل مع بع�س الأ�شدقاء, واأنا على ثقة باأن الأطفال 

�شيم�شون اأوقات العمر و�شريق�شون على اأنغام مو�شيقى ديزين الرائعة .
ومن جهته, قال ال�شيد ندمي وجاهات, مدير عام مارينا مول: نحن بغاية ال�شعادة والفخر لكوننا املركز التجاري ال�شريك ل�شتعرا�س ديزين 
ليف! مهرجان ميكي للمو�شيقى.. كما ي�شّرنا النجاح الباهر لزيارة ميكي وميني هنا. لقد ا�شتعدينا حل�شور كبري, لكن حما�س الأطفال كان 
املحبوبني  ديزين  يقوم جنوم  اأن  ناأمل  ونحن  ارت�شمت على وجوههم,  التي  والب�شمة  الأطفال,  �شعادة  ملدى  كثرياً  تاأثرت  لقد  الو�شف.  يفوق 
بزيارتنا مرة اأخرى .  ومع اقرتاب موعد حفل ديزين ليف! مهرجان ميكي للمو�شيقى, فقد ا�شتمر الفنانون والفريق املرافق بالتوافد اإىل 

اأبوظبي لإنهاء ال�شتعدادات ال�شرورية لهذا ال�شتعرا�س الرائع. 

طالب التقنية العلي� يف ال�ش�رقة
 ي�ش�ركون يف دورة املالحة الطبيعية

اأقامت وحدة الربامج التاأ�شي�شية بكلية التقنية العليا للطلب يف ال�شارقة 
دورة يف مبادئ امللحة الطبيعية على مدى يومني �شارك فيها �شتة طلب 
اإمارة  يف  مليحة  جبل  من  بالقرب  تنفيذها  ومت  التاأ�شي�شية  املرحلة  من 
الهادفة لتزويد  الكلية  ا�شرتاتيجية  اإطار  ال��دورة يف  ال�شارقة. وتاأتي هذه 
الطلب بفر�س تطوير مهاراتهم وقدراتهم واإبداعاتهم من خلل امل�شاركة 

والنخراط يف الأن�شطة والفعاليات داخل وخارج احلرم اجلامعي. 

مركز ورزيدن�ش الب�شت�ن ا�شت�ش�ف الفرق 
الرفيهية امل�ش�ركة يف مهرج�ن دبي للت�شوق 

مركز ورزيدن�س الب�شتان, اأحد اأكرث جممعات ال�شقق الفندقية املعروفة 
اإدارة  م��ع  وبالتن�شيق  دب��ي,  الأع��م��ال يف قلب  ورج���ال  ال�شياح  اأو���ش��اط  يف 
التي  الرتفيهية  ال��ف��رق  اإ�شت�شاف   ,)DSF( للت�شوق  دب��ي  م��ه��رج��ان 
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يوماً مع بداية العام 2014.
وكوبا  كالأرجنتني  اللتينية  اأم��ريك��ا  دول  م��ن  م�شاركني  ال��وف��د  و�شم 
ا�شتمتعوا  حيث  و�شوازيلند.  مدغ�شقر  مثل  اأفريقية  ودول  والربازيل 
املركز  اإدارة  قامت  كما  امل��رك��ز,  وم��راف��ق  بخدمات  اإقامتهم  ف��رتة  خ��لل 
بتنظيم حفل غداء تكرمياً جلهود امل�شاركني و�شكراً لهم على اإختيارهم 
دبي  مهرجان  ف��رتة  خ��لل  لإقامتهم  مكاناً  الب�شتان  ورزي��دن�����س  مركز 

للت�شوق هذا العام.
ورزيدن�س  مركز  يف  التنفيذي  العمليات  مدير  احل��اي��ك,  مو�شى  وعلق 
العار�شني  وف���د  ن�شتقبل  اأن  ���ش��رورن��ا  دواع����ي  م��ن  ك���ان  ل��ق��د  ال��ب�����ش��ت��ان, 
وامل�شاركني يف مهرجان دبي للت�شوق ونود اأن ن�شكر جلنة تنظيم مهرجان 
وفد  لإق��ام��ة  مكاناً  الب�شتان  ورزيدن�س  مركز  لختيارهم  للت�شوق  دب��ي 

العرو�س الفنية امل�شاركة واإ�شتمتاعهم بخدماتنا ومرافقنا الفندقية .

تعيني فيليب حرب مبن�شب الرئي�ش التنفيذي 
للعملي�ت يف فن�دق ومنتجع�ت ون تو ون

ف��ل��ي��ب حرب  ال�����ش��ي��د  ت��رق��ي��ة   مت 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  من�شب  اإىل 
ل���ل���ع���م���ل���ي���ات ل�����ش��ل�����ش��ل��ة ف�����ن�����ادق و 
كان  ال����ذي  ون  ت���و  ون  م��ن��ت��ج��ع��ات 
املوؤ�ش�شة  ق���ي���ادة  يف  ك��ب��ري  دور  ل���ه 
فرتة  ظل  يف  والنجاح  التقدم  اإىل 
اإن�شاء  زم��ن��ي��ة ق�����ش��رية م��ن خ���لل 
و  ال��ف��ن��ادق  م��ن  جم��م��وع��ة  واإدارة 

املنتجعات اجلديدة.
ي��ع��ت��رب ال�����ش��ي��د ف��ل��ي��ب ح����رب من 
ل���ه���م نظرة  ال����ذي����ن  الأ����ش���خ���ا����س 
العملي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��زة 
ال����ف����ن����ادق  اإدارة  يف  والإداري 
وتطوير  وحت����دي����د  وامل���ن���ت���ج���ع���ات 
حرب  فليب  ال�شيد  وق��ام  املوؤ�ش�شة 
ب��خ��ط��وة جريئة  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��ة 
جداً على م�شتوى املوؤ�ش�شة و ذلك 

قن�ة اإي جونيور حتتفل بع�مه� الث�لث 
ع�شر مع م�ش�هديه� يف قمة برج خليفة 

بب�رام�ج  املتخ�ش�ش�ة  احل�شري�ة  ات�����ش�����الت  قن�اة   , ج��ون��ي��ور  اإي  احتفلت 
الأطف�ال �شمن باقة eLife TV, مع عدٍد من متابعيها ال�شغار بعامها 

الثالث ع�شر من على من�شة القمة يف برج خليفة يف دبي. 
لتقدمي  م�شاهديها  فيها  دع��ت  فنية  م�شابقة  اأطلقت  ق��د  القناة  وك��ان��ت   
ال��ث��ال��ث��ة ع�شرة  ب��ال��ذك��رى  ي��ك��ون م��و���ش��وع��ه��ا كيفية الح��ت��ف��ال  ر���ش��وم��ات 
املتقدمني  , ومت اختيار ع�شرين فائزاً من بني  اإي جونيور  لنطلق قناة 
ح�شل الع�شرة الأوائل منهم على دعوة لق�شاء يوم ممتع مليٍء باملرح مع 
اآبائهم يف قمة برج خليفة , كما ح�شل الع�شرة الباقون على جوائز مقدمة 

من الرعاة ومن اي جونيور . 

ليلة اجلولف املث�لية يف جراند ملينيوم دبي
اأقامت جولف يف دبي حفل ع�شاء اأوميجا دبي ديزرت كل�شيك 
مبنا�شبة عيدها اخلام�س والع�شرين يف قاعة حفلت الرثيا 
يف فندق جراند ملينيوم دبي. متيزت هذه املنا�شبة باجتماع 
اأبطال 24 بطولة ال�شحراء الكل�شيكية ال�شابقة مع ح�شد 
�شخم من كبار ال�شخ�شيات والفائزين ال�شابقني يف بطولة 

دبي ديزرت كل�شيك.
 يقع جراند ملينيوم مبا�شرة خارج �شارع ال�شيخ زايد, وي�شهل 
الو�شول اإليه من مول الإمارات ومول ابن بطوطة, كما اأنه 
على مقربة من اأهم معامل الأعمال والرتفيه باملدينة ومنها 
غرفة   343 الفندق  ي�شم   اجل��ول��ف.  وم��لع��ب  ال�شاطيء 
وي��ح��م��ل خم�س جن���وم وب���ه جم��م��وع��ة م��ن امل��ط��اع��م, وحمام 
اجتماعات جمهزة  ون��ادي �شحي, غرف  رائ��ع  و�شبا  �شباحة, 

باأحدث ما و�شلت اإليه التكنولوجيا, قاعة حفلت رائعة.

�شريين� ويلي�مز والط�هية الع�ملية �شلفين� رو تبدع�ن يف مهرج�ن دبي للم�أكولت

وفد من ج�معة �ش�ن فرن�شي�شكو يزور مقر جرامني-جميل يف املدينة الع�ملية للخدم�ت الإن�ش�نية 

ال�شيف الع�ملي ثيورادال يقدم اإبداع�ته يف 
اإنركونتيننت�ل اأبوظبي �شمن فع�لي�ت مهرج�ن الطهي 

 قدم ال�شيف ال�شهري ثيو رادال يف ابداعاته يف الطهي يف مطعم البوكات�شيو بفندق انرتكونتيننتال ابوظبي وذلك 
�شمن م�شاركة الفندق مبهرجان ابوظبي لفنون الطهي 2014 وح�شر حفل الع�شاء مدير عام الفندق ال�شيد ديرت 
فرانكه وعدد من مدراء ال�شركات الوطنية وال�شياحية والعلميني يف ابوظبي والذين تذوقوا الطباق ال�شهرية 
يف مطعم البوكات�شيو اليطايل وقال ال�شيف ثيو راندال خلل احلفل ان اهتمامه باعداد الطعام بداأ منذ �شغره 

واثناء العطلت املعتادة التي كانت تق�شيها عائلته يف جميع اأنحاء اأوروبا. 
ابوظبي  ا�شم  املهرجان و�شع  ان  2014 وقال  ابوظبي لفنون الطهي  �شعادته للم�شاركة يف مهرجان  واع��رب عن 
علي قائمة املدن الرئي�شية لل�شياحة الرتفيهية والعائلية وقال غالباً من تكون القائمة املتغرية للأطباق اليومية 
م�شتوحاة من رحلتي املنتظمة اإىل اإيطاليا, والتي عادة ما تفر�شها اأف�شل املكونات املو�شمية املتوافرة يف ال�شوق 

ب�شكل يومي ومتكن ثيو راندال خلل فرتة عمله مع فنادق اإنرتكونتيننتال من الفوز بالعديد من اجلوائز .

اأبرز ال�شركات العار�شة يف معر�س 
بلي ورلد ال�شرق الأو�شط . وقال 
التنفيذي  الرئي�س  باول�س  اأحمد 
يف اإيبوك مي�شي فرانكفورت: جنح 
م��ع��ر���س الأل���ع���اب ال��ت��ج��اري بلي 
ورل���د ال�����ش��رق الأو����ش���ط يف متكني 
ال���ع���لم���ات ال���دول���ي���ة والأ����ش���م���اء 
البارزة يف عامل الألعاب من تعزيز 
القرار  �شانعي  كبار  مع  علقاتها 

م�شنعي  م����ن  وا����ش���ع���ة  ق���ط���اع���ات 
ومنتجات  واأل��ع��اب  لعب  وم����وردي 
توطيد  على  احلري�شني  الأطفال 
املنطقة. ومع  علقاتهم مع جتار 
ال�شكاين يف  النمو  ارتفاع معدلت 
اآ�شيا  مناطق  تعد  الأو�شط  ال�شرق 
النا�شئة واأفريقيا مناطق الهتمام 
يف  الدوليني  للعبني  امل�شتقبلية 

�شناعة الألعاب واللعب. 

الإغاثة.  من جانبه, ثّمن الربوف�شور 
رئي�س وفد جامعة  ال�شيداوي,  موفق 
�شان فران�شي�شكو , النجاحات املتتالية 
, لفتاً  الذي حتققها جرامني-جميل 
�شمن  ال�����ش��رك��ة  ت���واج���د  اأه��م��ي��ة  اإىل 
الإن�شانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
العمل  ودوره��ا احليوي يف دف��ع عجلة 
الإن�����ش��اين يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي. واأعرب 

�شوقا  املنطقة  وت��ع��د  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
فريدا يتطلب اهتمام املتخ�ش�شني 
ولهذا ال�شبب نطلق جمموعة من 
هذا  دورة  يف  اجل���دي���دة  امل��ف��اه��ي��م 
العام من اأجل تلبية حاجات ال�شوق 
معر�س  وي��ج��ذب    . اأف�شل  ب�شكل 
ع��امل الأل��ع��اب ب��لي ورل��د ال�شرق 
م��ع عامل  يتعامل  ال���ذي  الأو���ش��ط 
اهتمام  يجذب  الأط��ف��ال,  منتجات 

�شراكة  بناء  يف  رغبته  عن  ال�شيداوي 
جامعة  ب����ني  م��ت��ي��ن��ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
جرامني-جميل  و  فران�شي�شكو  ���ش��ان 
يف  العلمي  البحث  جم��ال  يف  للتعاون 
�شبيل تطوير �شناعة التمويل الأ�شغر 
وط��رح م��ب��ادرات ج��دي��دة هدفها احلد 
الفقر والبطالة ومتكني  من معدلت 

ال�شباب.

ت��ن��ط��ل��ق يف م���رك���ز دب�����ي ال�����دويل 
ل���ل���م���وؤمت���رات وامل���ع���ار����س ال�����دورة 
اجل���دي���دة مل��ع��ر���س الأل���ع���اب بلي 
ورل���د ال�����ش��رق الأو���ش��ط يف الفرتة 
القادم  م��ار���س   6-4 م��ن  امل��م��ت��دة 
التجزئة  ���ش��رك��ات  اأه���م  مب�����ش��ارك��ة 
وم�شتلزمات  ل��لأل��ع��اب  وال��ت��وزي��ع 
الأطفال. وتعد بوبي بايبي ُم�شّنع 
اأ���س من  اآر  دي��زين, املعتمد و تويز 

يف العامل العربي وتركيا. كما وقدمت 
ال�شيدة رانيا حماد من املدينة العاملية 
ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة ع��ر���ش��اً حول 
بالعمل  ال�شلة  ذات  اخل��دم��ات  طبيعة 
وامل�شاعدات  والج��ت��م��اع��ي  الإن�����ش��اين 
اأن�شاأتها  التي  املدينة  املقدمة من قبل 
بهدف   2007 ال��ع��ام  يف  دب��ي  حكومة 
جمال  يف  العاملة  اجلهات  جهود  دعم 

الإن�شاين  ال��ع��م��ل  م����ب����ادرات  ح��ظ��ي��ت 
املن�شوية  الأ���ش��غ��ر  التمويل  وب��رام��ج 
للتمويل  جرامني-جميل  مظلة  حتت 
من  لف��ت  باهتمام  امل��ح��دودة  الأ�شغر 
الدولية  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ق��ب��ل 
يف  م��وؤخ��راً  والإقليمية, وه��و ما جتلى 
ال��زي��ارة ال��ت��ي ق��ام بها وف��د م��ن طلبة 
واأ�شاتذة الدرا�شات العليا يف كلية اإدارة 
فران�شي�شكو  �شان  جامعة  يف  الأع��م��ال 
اإىل جرامني-جميل , التي ت�شت�شيفها 
الإن�شانية,  للخدمات  العاملية  املدينة 
التي  النجاحات  على  للطلع  وذل��ك 
تطوير  يف  ج��رام��ني-ج��م��ي��ل  حققتها 
ودع�����م ب���رام���ج ال��ت��م��وي��ل الأ����ش���غ���ر يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
وتركيا. وخلل الزيارة, ا�شتمع الوفد 
قدمه  ت��ف�����ش��ي��ل��ي  ع��ر���س  اإىل  ال���زائ���ر 
امل��دي��ر ال��ع��ام ال��دك��ت��ور خ��ال��د الغزاوي 
ح���ول اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة وغ���ري املالية 
منذ  جرامني–جميل  قدمتها  ال��ت��ي 
اأو�شلت  وال��ت��ي   2003 ع��ام  اإن�شائها 
املختلفة  الأ���ش��غ��ر  ال��ت��م��وي��ل  خ��دم��ات 
2.1 م��ل��ي��ون فقري  ي��زي��د ع��ن  اإىل م��ا 

ديزين ت�ش�رك بقوة يف بالي ورلد ال�شرق الأو�شط بدبي



مكمالت غذائية ملنع ت�ش�قط �شعر املراأة  4
عندما جتدين كتلة من ال�شعر على فر�شاتك ت�شعرين باأمل لأن ذلك علمة 
على وجود �شيء غري عادي, مهما كان عمرك. هناك جمموعة متنوعة من 
الأ�شباب املحتملة وراء ت�شاقط �شعر املراأة. يعود منط ال�شلع اأو الت�شاقط 
اإىل عوامل وراثية, لكن ال�شقوط الزائد لل�شعر ب�شكل موؤقت يحدث نتيجة 

�شوء التغذية, اأو عدم توازن الهرمونات, اأو اللتهابات والإجهاد املزمن.
ل تعترب الأ�شباب التي �شبق ذكرها اإل اأمثلة, فهناك اأمرا�س مثل فقر الدم, 
وانخفا�س م�شتويات هرمون الغدة الدرقية, ومر�س الذئبة, ت�شبب �شقوط 

ال�شعر ب�شكل متواتر و�شريع.
من اأ�شباب �شقوط ال�شعر ال�شريع اأي�شاً فقدان الوزن ب�شرعة كبرية, نتيجة 
اإنقا�س  برامج  اتباع  يجب  لذلك  الكربوهيدرات,  من  قليلة  كميات  تناول 
بني  ت��وازن��اً  تت�شمن  وال��ت��ي  التخ�شي�س,  يف  الرغبة  عند  ال�شحية  ال���وزن 

الكربوهيدرات والربوتني والدهون ال�شحية.
اإىل  امل��راأة  لدى  التو�شتي�شرتون  هرمون  م�شتوى  ارتفاع  ي��وؤدي  قد  كذلك 

ت�شاقط ال�شعر.
لنمو  ال�شرورية  الغذائية  العنا�شر  تناول  يجب  الت�شاقط  ح��الت  كل  يف 
�شبب  ك��ان  اإذا  العنا�شر  ه��ذه  تناول  اأهمية  وت��زداد  ت�شاقطه,  ومنع  ال�شعر 

�شقوط ال�شعر نق�س التغذية.
العنا�شر الغذائية اللزمة لنمو ومنع �شقوط ال�شعر: فيتامني اأ و ب و �شي 
, والبيوتني, والنحا�س واحلديد والزنك, وتناول كمية كافية من الربوتني 

واملاء.
اأياً كانت  4 مكملت غذائية يجب تناولها عند ت�شاقط �شعر امل��راأة,  هناك 

الأ�شباب:
هيموجلوبني  يف  الأك�شجني  حمل  املعدن  لهذا  الأ�شا�شية  املهمة  احلديد. 
نق�س  ي��وؤدي  املختلفة.  اجل�شم  اإىل خليا  وتو�شيله  احلمراء  ال��دم  خليا 
ت�شخي�س فقر  ال�شعر. ميكن  وت�شاقط  ال��دم,  بفقر  اإىل ما يعرف  احلديد 
اأع��را���س مثل التعب و�شوء  ال��دم ب�شهولة من خ��لل فح�س ال��دم, ووج��ود 
18 ملغ من احلديد, تزداد  ال�شحة العامة. اجلرعة اليومية املو�شى بها 

خلل فرتات احلمل والر�شاعة.
الزنك. يوؤدي نق�س الزنك يف فروة الراأ�س اإىل ت�شاقط ال�شعر, حيث يعزز 
على  ويعمل  الأن�شجة,  واإ���ش��لح  ومن��و  اخل��لي��ا  تكاثر  م��ن  ال��زن��ك  معدن 
احلفاظ على اإفراز الغدد املرتبطة بب�شيلت ال�شعر. اجلرعة املو�شى بها 
و  املجموعة ب6  اأه��م فيتامينات هذه  . من  15 ملغ يومياً. فيتامينات ب 
ب12 وحم�س الفوليك. تعزز هذه الفيتامينات خليا الدم احلمراء التي 
الفيتامني  يعترب هذا   . �شي  فيتامني  ال�شعر.  اإىل  الأك�شجني  تقوم بحمل 
�شرورياً لإنتاج الكولجني, الذي يغذي اأن�شجة ال�شعر. ويوؤدي نق�شه اإىل 
�شهولة ت�شاقط ال�شعر, لكن ميكن عك�س هذه العملية من خلل زيادة تناول 
لل�شخ�س  60 ملغ, لكن ميكن  اليومية  الأدن��ى للجرعة  الفيتامني. احلد 

البالع تناول 1000 ملغ اأكرث من مرة يومياً. 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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متمم�ت الفيت�مني اإي 
تهدد ب�شرط�ن الربو�شت�ت 
اأن  ج�������دي�������دة,  درا��������ش�������ة  وج���������دت 
ت���ن���اول م��ت��م��م��ات ال��ف��ي��ت��ام��ني اإي 
ي�شاعف  ق����د  ال�����ش��ي��ل��ي��ن��ي��وم  اأو 
ب�شرطان  ال���رج���ال  اإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر 

الربو�شتات.
نيوز  داي  ه����ل����ث  م����وق����ع  وذك��������ر 
الباحثني يف مركز  اأن  الأم��ريك��ي, 
ف����ري����د ه���ات�������ش���ي���ن�������ش���ون لأب����ح����اث 
تناول  اأن  وج��������دوا  ال���������ش����رط����ان, 
قد   , اإي  والفيتامني  ال�شيلينيوم 
ب�شرطان  الإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر  ي���زي���د 
وفقاً  ال�شعف  مبعّدل  الربو�شتات 
يف  املوجودة  ال�شيلينيوم  مل�شتويات 

اجل�شم.
اأن  اأي���������ش����اً,  ال����درا�����ش����ة  ووج��������دت 
اأن  ميكنها  اإي  الفيتامني  متممات 
ت�شاعف خطر الإ�شابة بال�شرطان 
فقط  لكن  ال��رج��ال,  عند  امل��ذك��ور 
فيها  تنخف�س  ال��ت��ي  احل����الت  يف 

م�شتويات ال�شيلينيوم.
وق���ائ���ي���ة  ف�����ائ�����دة  ل  اأن  وت�����ب�����نّي 
لل�شيلينيوم, وظهرت زيادة يف خطر 
الرجال  ب��ني  الربو�شتات  �شرطان 

الذين يتناولون الفيتامني اإي .
وقال الباحث امل�شوؤول عن الدرا�شة, 
الذين  الرجال  اإن  كري�شتال,  اآلن 
ل���دي���ه���م م�������ش���ت���وي���ات ع���ال���ي���ة من 
ال�شيلينيوم يف اأج�شامهم يت�شاعف 
ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  ل��دي��ه��م خ��ط��ر 
تناولهم  ح�����ال  يف  ال����ربو�����ش����ت����ات 
اإىل  ودع���ا  ال�شيلينيوم.  م��ت��م��م��ات 
ت��ن��اول ج��رع��ات مرتفعة من  ع��دم 
 , اإي  ال��ف��ي��ت��ام��ني  اأو  ال�����ش��ي��ل��ي��ن��ي��وم 
تناول  لكن ميكن للرجال  م�شيفاً 
اجلرعات اليومية من الفيتامينات 

املتعددة من دون خوف .

ت�شرب 50 عبوة كول دايت يوميً� 
من  للتخفيف  داي���ت  ك���ول  ب�����ش��رب  طبيب  ن�شيحة  م��ن 
الوزن اإىل ق�شة اإدمان م�شابهة لق�ش�س اإدمان املخدرات, 
عاجزة  زال��ت  وم��ا  بريطانية  اأربعينية  دوامتها  يف  دخلت 
ميل  دايلي  �شحيفة  وتفيد  الكول.  داء  من  ال�شفاء  عن 
الربيطانية اأن جاكي بالن 42 عاماً تعلقت بهذا امل�شروب 
من �شن املراهقة حتى اأدمنته لدرجة اإ�شابتها بالذعر اإذا 

مل يكن لديها كميات كافية من �شراب كول دايت.
هذا  م��ن  خففت  اأن��ه��ا  على  ت�شر  ال��ت��ي  ب���لن,  وت�شتهلك 
امل�شروب, ما ي�شل اإىل 10 لرتات يومياً كا�شفة اأنها كانت 
قبل  الكول,  من  ليرتاً  و18   16 ما بني  قبل  ت�شرب من 
اإنها  اأن تنتقل ل�شرب الكول اخلالية من ال�شكر. وتقول 
فقدت بع�س وزنها, ولكن �شرعان ما اأ�شبحت مدمنة على 
امل�شروب الغازية الذي اأنفقت عليه نحو 250 األف دولر 
تخ�شع  اأنها  وتوؤكد  املا�شية.  الثلثة  العقود  مدى  على 
لعلج الطبي, مبا يف ذلك العلج بالتنومي املغناطي�شي, 
الإدم��ان, وخا�شة بعد معاناتها  يف حماولة للتغلب على 

من ال�شداع الدائم والهلو�شة والأرق.

تطبخ قطته� يف امل�يكرويف
و�شعت ع�شرينية بريطانية قطتها يف املايكرويف ملدة 5 
ال�شمكة  مهاجمة  على  جت��راأت  بعدما  لها,  عقاباً  دقائق 
جنب  اإىل  جنباً  اأ�شماك  حو�س  يف  تعي�س  التي  الذهبية 
مع القطة. واعرتفت لورا كونليف )23 عاماً( يف تهمة 
الت�شبب مبعاناة ل داعي لها للحيوان , وخرجت بكفالة 
 13 ي��وم  حقها  يف  باحلكم  النطق  ح��ني  اإىل  م�����ش��روط��ة, 
مار�س )اآذار( املقبل. وقال ممثل الإدعاء العام اإن القطة 
بقيت على قيد احلياة بعد اإخراجها من فرن امليكرويف, 
اأوردت���ه  ح�شبما  ق�شري,  ب��وق��ت  ذل��ك  بعد  توفيت  لكنها 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
�شديقها  اإىل  جل��اأت  كونليف  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وف�شرت 
الذنب  واإخفاء  القطة  اإح��راق  اأج��ل  للم�شاعدة من  طلباً 
التي ارتكبته, لكنها عادت واعرتفت بفعلتها بعد 3 اأيام. 

مك�ملة تك�شف متوفيً� مبنزله 
اأدت مكاملة هاتفية للعثور على مواطن متوفى داخل منزله 
الأمنية  ذووه اجلهات  اأبلغ  اأن  بعد  تبوك,  اأحياء  اأح��د  يف 
اأيام, بح�شب �شحيفة الوطن ال�شعودية.  بتغيبه خلم�شة 
تبوك  ل�شرطة  الإعلمي  الناطق  التفا�شيل بح�شب  ويف 
املقدم خالد الغبان, اأنه ورد ب�لغ من مواطن يفيد تلقيه 
حمافظة  من  الأ�شخا�س  اأح��د  قبل  من  هاتفياً  ات�شاًل 
جدة, والذي اأبلغه اأن �شقيقه املقيم مبدينة تبوك ل يرد 
ذهاب  عند  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  اأي���ام,   5 منذ  ات�شالته  على 
يرد  لكن مل  �شقته  ب��اب  ط��رق  املت�شل  �شقيق  ملنزل  املبلغ 

عليه اأحد, مما دعاه اإىل اإبلغ مركز ال�شرطة.
ومت توجيه املخت�شني باملركز للنتقال للموقع, مع فرقة 
من الدفاع امل��دين, عرث يف ال�شقة على �شقيق املت�شل يف 
ال�شقة داخل اإحدى الغرف لكنه مل يت�شح وجود اأي اآثار 
تدل على عنف اأو مقاومة اأو عراك, بح�شب تقرير الطب 
مع  امل�شت�شفى,  بثلجة  اجل��ث��ة  حفظت  فيما  ال�شرعي, 
توا�شل التحقيقات للتاأكد من خلفيات الق�شة بالكامل. 

رق�قة ملع�جلة اأمرا�ش القلب
ُتعّد اأمرا�س القلب من اأكرث م�شببات الوفيات بني الرجال والن�شاء يف الوليات املتحدة والعديد من الدول حول 
ت�شببها  التي  الوفيات  يبلغ عدد   , �شي  �شي دي  الأمرا�س  لل�شيطرة على  الأمريكي  املركز  اأرق��ام  العامل.  وبح�شب 

اأمرا�س القلب التاجية وان�شداد ال�شرايني نحو 385 األف �شنوياً.
انطلقاً من هذا الواقع, طور الباحثون يف معهد جورجيا للتكنولوجيا جهازاً متناهي ال�شغر ياأملون يف اأن يقلل 

من ن�شبة الوفيات التي ت�شببها هذه الأمرا�س املميتة.
اجلهاز اجلديد عبارة عن رقاقة من ال�شيليكون يبلغ حجمها 1.4 ميللي مرت, وهي قادرة على التقاط �شور ثلثية 

الأبعاد مبا�شرة من داخل قلب املري�س وال�شرايني التاجية والأوعية الدموية املحيطة. 
ي�شتخدم اجلهاز تقنية الت�شوير احلجمي,الأكرث دقة, والقادرة على امل�شاعدة يف توجيه الأطباء اأثناء اإجراء عمليات 

القلب اجلراحية مبا ي�شمح لهم بتن�شيط �شرايني بع�س املر�شى من دون اإجراء العمليات التقليدية. 
ويُر الأَوِعَية لكنها مزّودة بتقنية �شي اأم اأو اأ�س التي ت�شتخدم  تقوم الرقاقة على مبداأ الق�شطرة ال�شريانية اأو َت�شْ

على نطاق وا�شع يف كامريات الهواتف املحمولة وكامريات الويب. 
تعمل الرقاقة على حتويل املوجات فوق ال�شوتية ملعاجلة الإ�شارات التي يلتقطها اجلهاز بوا�شطة 13 من الكابلت 
متناهية ال�شغر, وهذا ما ي�شمح للرقاقة باملرور عرب الأوعية الدموية ب�شهولة والتقاط ال�شور ثلثية الأبعاد يف 

طريقها. 
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تهِرب من زوجه� بعد ليلة الدخلة
اأول  بعد  حائل  مدينه  يف  زوجها  بيت  من  �شعودية  عرو�س  هربت 

ليلة ق�شتها معه. 
ونقل موقع املر�شد اأن �شبب فرار العرو�س هو باقة الورد الأحمر 

التي اأهداها لها عري�شها. 
يف تفا�شيل الق�شة اأن العري�س ترك عرو�شه نائمة يف البيت وخرج 
لأداء ل�شلة الفجر. ا�شتيقظت العرو�س مفزوعة باأ�شواٍت غريبة 

يف الغرفة. 
وكانت مفاجاأتها اأن ال�شوت م�شدره باقة الورد الأحمر, التي مت 

ح�شوها – على �شبيل املفاجاأة – باجلراد. 
وع��ن��دم��ا اأم�����ش��ك��ت ب��ال��ب��اق��ة, ت��ط��اي��رت اأرت�����ال ك��ب��رية م��ن اجل���راد 
بالذعر  العرو�س  اأ�شاب  مرعب  م�شهد  يف  بالكامل  الغرفة  م��لأت 

وال�شدمة. 
ما كان من العرو�س اإل اأن ات�شلت ب�شقيقها طالبة منها اأن يح�شر 

ل�شطحابها اإىل بيت اأهلها. 
وب���ررت ال��ع��رو���س ق��راره��ا ب��اأن ه��ذا لي�س زوج��ا واإمن���ا ه��و �شخ�س 
الراحة  عن  تبحث  هي  بينما  للخوف  ومثري  الرومن�شية  معدوم 

والأمان مع زوج حنون ولي�س زوج دف�س , على حد قولها.

طلقه�.. فحرقت �شي�رته 
قامت امراأة م�شرية بحرق �شيارة طليقها يف مدينة بدر بالقاهرة 

لإجباره على ردها لع�شمته. 
وقال موقع بوابة الأهرام اإن اإميان. م )42 عاما( وابنتها دينا. م 

)11 عاما( �شبطتا وهما تقومان ب�شكب البنزين على ال�شيارة. 
وقد اأدى احلادث اإىل اإحراق اجلزء الأمامي من �شيارة الزوج اأحمد 

. خ )34 عاما( اإ�شافة اإىل كر�شيني بكابينة القيادة. 
وقد اعرتفت الزوجة بارتكاب الواقعة, لإجبار املجني عليه طليقها 

على ردها لع�شمته. 

طفلة تنتحر حزن� على والده�
انتحرت طفلة بريطانية عمرها 12 عاما يف حو�س احلمام حزنا 

على والدها, بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وقالت فاي �شميث )47 عاما( والدة الفتاة اإنها ك�شرت بابا احلمام 
اإىل  الأم  دخلت  فعندما  ف��ات.  ق��د  ك��ان  الأوان  لكن  ابنتها  لإن��ق��اذ 
احلمام, كانت الطفلة جابرييل - التي يلقبها زملئها جابي- جثة 

هامدة حتت املياه يف احلو�س. 
اأن مت  بعد  املا�شية  ال�شنة  ح��ادة  ونوبات  اأزم��ات  الفتاة من  وعانت 
ت�شخي�س اإ�شابتها با�شطراب هجومي غري ناجم عن ال�شرع. وهو 

ما ي�شبب لها نوبات وانهيارا وتبول لاإراديا.
واأن  ت�شتحم  اأن  ت�شتطيع  اأن جابي  والدتها  اأبلغت  ورغم مر�شها, 
اأم لطفل اآخر  ت��ع��رب ال�����ش��وارع مب��ف��رده��ا. وق��ال��ت ال���وال���دة, وه���ي 
16 عاما, اإن �شديقة جابي املف�شلة كانت معها يف  )زاك��ي( عمره 
البيت عندما انتحرت.  واأ�شافت فاي: كنت جال�شة اأتناول ال�شاي 
مع ابني عندما دقت ريبيكا الباب لتقول لنا: جابي دخلت احلمام 
منذ مدة . �شارعت الأم طالبة من ابنتها اأن تفتح الباب. وعندما 

مل ترد الطفلة, قامت الأم بك�شره لتكت�شف الفاجعة.
اأن الطفلة �شاء مزاجها بعد  ا�شت�شارية ات�شال,  واأكدت الأم, وهي 

وفاة والدها قبل ثلث �شنوات.
وقالت فاي قالت يف منا�شبات عدة اإنها تريد اأن تكون مع والدها . 

رجل مي�سي بني مناذج ورقية للباندا خالل معر�ض ي�سمى الباندا يف جولة اأمام الق�سر الرئا�سي يف تايبيه. والباندا 
الورقية �سممها الفنان الفرن�سي باولو جراجنيون. )ا ف ب(

اأري�م ممثلة للمرة الث�نية 
ب�أمر �شلط�ن احلب 

ب��ع��د م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف م�����ش��ل�����ش��ل دو 
تعود  ع��ام��ني,  نحو  منذ   , م��ي  ري 
لتخو�س  اأري��ام  الإماراتية  الفنانة 
جت��رب��ت��ه��ا ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة, يف 
احلب  �شلطان  اخلليجية  ال��درام��ا 
, من تاأليف �شلم حممد, واإخراج 
حم���م���د ال���ب���ك���ر. امل�����ش��ل�����ش��ل ال����ذي 
ل�شالح  ح��ال��ي��اً  ت�����ش��وي��ره  ي��ج��ري 
تلفزيون اأبوظبي , دراما اجتماعية 
املجتمع  يف  ق���������ش����اي����ا  ت�����ت�����ن�����اول 
اخل��ل��ي��ج��ي ب��ق��ال��ب ك��وم��ي��دي, من 
�شباب  ثلثة  حكاية  تناول  خ��لل 
علقاتهم  يف  ال���ك���ام���ريا  ت��ت��ب��ع��ه��م 
ما  ل�شيما  والجتماعية,  الأ�شرية 
مي��رون ب��ه م��ن ع��لق��ات عاطفية. 
امل�شل�شل  بطولة  يف  اأري���ام  ي�شارك 
نخبة من جنوم الدراما اخلليجية 
منهم: عبداملح�شن النمر, حممود 
نيفني  يو�شف,  �شفيقة  بو�شهري, 
اإبراهيم  اخل��رج��ي,  زه��رة  ما�شي, 
عبدالرحيم,  ف��اط��م��ة  احل�����ش��اوي, 
اإنتاج  العمل من  اأم��رية حم��م��د... 
ُيعرف  ومل   , ميديا  غلف  غلوبال 
رم�شان. يف  �شُيعر�س  كان  اأن  بعد 

مك�ف�أة ملن يعرث على طفل مفقود 
تربع رئي�س حملة تطوعية ب�100 األف ريال 
 7 من  مفقود  �شعودي  طفل  على  يعرث  ملن 
اأ���ش��ه��ر, ت�����ش��ام��ن��اً م��ع اأ���ش��رت��ه ال��ت��ي انقلبت 

حياتها راأ�شاً على عقب بعد اختفائه.
اختفى  ال�شعودية,  عكاظ  �شحيفة  وبح�شب 
بعد  الهليل  �شباب  حم�شن  �شالح  الطفل 
املغرب  ���ش��لة  لأداء  م��ن��زل��ه  م���ن  خ���روج���ه 
بحي  ال��واق��ع  منزله  م��ن  ق��ري��ب  م�شجد  يف 
ي��وم اجلمعة  ب��ال��دم��ام م�شاء  ف���وؤاد  ع��ب��داهلل 
امل��ا���ش��ي, و مل يعرث  اأي���ام عيد الفطر  ث��اين 
الآن. وجرى ت�شجيل بلغ  اإىل  اأثر  له على 
ر�شمي لدى �شرطة الدمام اجلنوبية, الذين 
الطفل  ع��ن  للبحث  م�شنية  ج��ه��وداً  ب��ذل��وا 
م��ع اجل��ه��ات والأجهزة  وال��ت��وا���ش��ل  ���ش��ال��ح 
امل��ع��ن��ي��ة ك��اف��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع وال���د الطفل 
�شالح واحلملة التطوعية. ولت�شريع عملية 
البحث عن الطفل, وزعت ن�شرات ومل�شقات 
وكذلك  اململكة  م�شتوى  على  ع��دة  م��دن  يف 
ر�شائل عرب الهواتف املحمولة كما خ�ش�س 
مع  لكن  عليه  ال��ع��ث��ور  عند  للت�شال  رق��م 
الأ�شف مل يتم العثور على هذا الطفل الذي 

يعاين من �شعف بالب�شر .

املو�شيقى احلزينة دواء الكتئ�ب
على عك�س العتقاد ال�شائد باأن املو�شيقى احلزينة تزيد من الكتئاب, اأكدت درا�شة بريطانية جديدة 

اأنها حت�شن املزاج وت�شعر بال�شعادة, بح�شب �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
خل�س جمموعة من علماء النف�س من جامعة كينت اإىل هذه النتيجة 

بعد درا�شة عينة من اأمزجة النا�س التي تختار اأغاين حزينة عند 
�شعورعم بالكتئاب مع ال�شتف�شار منهم 

على �شبب ذلك الختيار.
املكتئب  بال�شخ�س  توؤدي  التى  الأ�شباب  العديد من  وبالرغم من وجود 

لختيار نوع معني من املو�شيقى, اإل اأنهم وجدوا اأنه ل يريد بال�شرورة اختيار 
اأغانى �شعيدة لكى يبهج نف�شه, حيث تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن املو�شيقى التي يعتربها 

ال�شخ�س من وجهة نظره جميلة هي فقط القادرة على اإزالة �شعور الكتئاب.

الزه�مير يدخل ممر�شة الإ�شالم
ب�شبب  الإ�شلم  دخلت  اأنها  منزلية  ممر�شة  اأك��دت 
عاماً   80 العمر  من  يبلغ  اإجنليزي  رج��ل  متري�س 
ي��ع��اين م���ن م��ر���س ال���زه���امي���ر, ب��ح�����ش��ب �شحيفة 

امل�شريون . 
وقالت املمر�شة اأنها علمت اأن بع�س و�شائل العلج 
تفعل  ول��ذا بحثت كي  دي��ن مري�شها,  تتعار�س مع 
اأف�شل ما ميكن فعله ملري�شها مبا ل يتعار�س مع 
دينه, خا�شة يف الطعام واللحم احللل الذي يخلو 

من اخلنزير والأكل باليد اليمنى. 
واأ�شافت املمر�شة اأن مري�شها كان يف حالة ميئو�س 
منها ومل يقو على احلركة اأو اأي �شئ وفقد كل ما 
اأ�شدقاء واأهل, ولكنه كان يواظب دائماً  حوله من 
على فعل حركات غريبة مل تكن تعرفها يف البداية 
وكان يردد كلم بلغة غريبة وكان يفعلها عدة مرات 
يف ال��ي��وم.  واأو���ش��ح��ت اأن��ه��ا ك��ي ت��ع��رف اأك���رث واأكرث 
عن مري�شها قامت بالبحث عن الدين الإ�شلمي 
حركات  اأن  عرفت  وهنا  اأك��رث,  مبري�شها  تهتم  كي 
حينها  �شدمت  اأنها  موؤكدة  ال�شلة,  هي  مري�شها 
بال�شلة عدة  يقوم  اأن  املري�س  العجوز  لهذا  كيف 

مرات يف اليوم رغم حالته ال�شيئة. 
وقالت اإنها تعمقت اأكرث واأكرث يف الدين الإ�شلمي 
اأف�شل  كي تخدم مري�شها  املرتجم  القراآن  و�شماع 
عند  ق�شعريرة  تنتابها  كانت  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  خ��دم��ة, 

�شماع القراآن خا�شة �شورة النحل. 
ال��دي��ن خلدمة  اأث��ن��اء تعمقها يف فهم  اأن��ه��ا  واأك���دت 
التي  للأ�شئلة  اأج��وب��ة  ع��ن  تبحث  ك��ان��ت  مري�شها 

تدور يف خلدها عن الإ�شلم. 
عرب  الأ�شخا�س  اأح��د  �شاألها  م��رة  ذات  اأنها  واأك���دت 
مواقع التوا�شل الجتماعي التي كانت تبحث فيها 
مل��اذا ل تتقبل ه��ذا الدين ولكنها مل  عن الإ���ش��لم, 
و�شاألت  امل�شجد  اإىل  ذهبت  وهنا  الإج��اب��ة,  ت�شتطع 
الإمام كيف تعلن اإ�شلمها فاأنطقها �شهادة اأن ل اإله 
اإل اهلل واأن حممد ر�شول اهلل واأر�شدها على ما يجب 
وحكت  ج��داً  �شعيدة  كانت  اأنها  موؤكدة  فعله لحقاً, 
ملري�شها الذي تويف بعد اأ�شبوعني من اإ�شلمها على 
اأنها  الوقت, موؤكدة  ما حدث فبكى وابت�شم يف ذات 
�شوف ت�شلي طوال حياتها له كي يرحمه اهلل لأنه 

�شبب اإ�شلمها. 


