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الإمارات تنتزع ذهبية وف�سية م�سابقات الزوجي 
لثاين يوم يف بطولة اخلليج اخلام�سة للبولينج 

عربي ودويل

هزاع بن زايد يتفقد مركز اأبوظبي لرعاية ذوي 
الحتياجات اخلا�سة ويطلع على خدماته

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

هل يتم الف�سل بني النتخابات 
الرئا�سية والت�رشيعية يف تون�ص؟

   

اأطلق العالمة التجارية لدبي ب�سوق ال�سفر العربي
حممد بن را�سد ي�ستعر�ض مع بان كي مون 

عددا من الق�سايا الإقليمية والدولية 
•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�شر �شموه يف 
زعبيل م�شاء ام�س معايل بن كي مون اأمني عام االمم املتحدة. وقد 
بن حممد  ال�شيخ مكتوم  �شمو  بح�شور  وب��ان كي مون  �شموه  تبادل 
ع��دد من  ح��ول  النظر  دب��ي وجهات  نائب حاكم  ال مكتوم  را�شد  بن 

الق�شايا االقليمية والدولية وكذلك الق�شايا التنموية واالن�شانية.
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأط��ل��ق �شاحب  اخ��رى  م��ن جهة 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
العالمة التجارية اجلديدة لدبي التي �شيتم ا�شتخدامها يف الت�شويق 

والرتويج الدويل لالإمارة.                      )التفا�شيل �س6(

ا�ستقبل وفدا من كبار ال�سخ�سيات امل�ساركني يف االجتماع الوزاري لقمة املناخ
حممد بن زايد: الإمارات و�سعت خططها 
التنموية مبا يتالءم مع املتطلبات البيئية

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف جمل�س �شموه 
االجتماع  يف  امل�شاركني  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  وف���دا  البحر  بق�شر 
الوزاري حول تغري املناخ 2014 الذي عقد يف اأبوظبي بالتعاون مع 

االأمم املتحدة.                                         )التفا�شيل �س6(

يف الذكرى الـ 38 لتوحيد القوات امل�سلحة 

رئي�ض الدولة: قرار التوحيد ج�سد احتاد الإرادة ال�سيا�سية والرغبة ال�سعبية 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
حفظه اهلل كلمة عرب جملة )درع 
الوطن( مبنا�شبة الذكرى ال� 38 
لتوحيد القوات امل�شلحة فيما يلي 

ن�شها: 
اأبنائي وبناتي من منت�شبي قواتنا 

امل�شلحة.
ال�شف  و������ش�����ب�����اط  ال���������ش����ب����اط 

واالأفراد.
ال���������ش����الم ع���ل���ي���ك���م ورح�����م�����ة اهلل 

وبركاته.
واإكبار  اإج���الل  ال��ي��وم وق��ف��ة  نقف 

والثالثني  الثامنة  الذكرى  يف 
وقفة  امل�شلحة  قواتنا  لتوحيد 
التي  االإجن���������ازات  ل��ك��ل  اإك����ب����ار 
 1976 مايو   6 ففي  حتققت 
اأع�شاء  املوؤ�ش�شون  االآب��اء  اتخذ 
طيب  لالحتاد  االأعلى  املجل�س 

اهلل ثراهم قرار توحيد القوات 
امل�شلحة حتت علم واحد وقيادة 
واح���������دة دف�����اع�����ا ع�����ن ال���وط���ن 
على  ي��رك��ز  دف��اع��ا  ومكت�شباته 

حب الوطن واملحافظة عليه.
)التفا�شيل من �س 5-2(

حممد بن را�سد: نحتفل اليوم بحا�سرنا واإجنازنا الوطني يف املجاالت كافة 
حممد بن زايد: توحيد قواتنا امل�سلحة ثبت اأركان دولة االحتاد وعزز مفهوم الوحدة 

معارك يف جنوب ال�سودان وكريي يهدد بعقوبات على م�سار 
•• عوا�صم-اأ.ف.ب:

املتمردين  مع  ام�س  ال�شودان  جنوب  جي�س  ا�شتبك 
يف مدينة بنتيو النفطية يف �شمال البالد تزامنا مع 
�شد  الوا�شع  لهجومها  احلكومية  ال��ق��وات  موا�شلة 
املوالني لنائب الرئي�س ال�شابق رياك م�شار، يف حني 
ح��ذر وزي��ر اخلارجية االم��ريك��ي ج��ون ك��ريي طريف 
اطالق  بوقف  بتعهداتهما  االل��ت��زام  ع��دم  من  النزاع 
النار واج��راء حمادثات �شالم قائال ان عواقب مثل 
هذه اخلطوة �شتكون خطرية. وقال �شاكون وا�شحا، 
اذا ك��ان هناك رف�س ت��ام م��ن قبل ط��رف م��ا او اخر 
ف��ق��ط عقوبات  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ف��ل��ن  بتعهداته  ل��ل��وف��اء 

وامنا عواقب خطرية اي�شا.
وهدد وزير اخلارجية االأمريكي ام�س بفر�س عقوبات 

واإلقاء تبعات اأخرى على زعيم املتمردين ريك م�شار 
اىل  الرامية  ال�شالم  مبحادثات  االل��ت��زام  رف�س  اإذا 
واأودى  اأ�شهر  اأربعة  اأك��ر من  ي��دور منذ  قتال  وق��ف 

بحياة االآالف.
امل�شي قدما يف  ا�شرار جوبا على  برغم  وياتي ذلك 
مفاو�شات ال�شالم يف العا�شمة االثيوبية ادي�س ابابا 
النهاء اربعة ا�شهر من نزاع دموي بني القوات املوالية 
للرئي�س �شلفا كري املنتمي اىل قبيلة الدينكا وم�شار 

املنتمي اىل قبيلة النوير.
فيليب  ال�شودان  جنوب  جي�س  با�شم  املتحدث  وا�شار 
اغوير اىل ح�شول معارك عنيفة االثنني يف مدينة 
بعد  وذل��ك  النفطية،  ال��وح��دة  والي��ة  عا�شمة  بنتيو، 
ال�شتعادة  احلكومية  للقوات  حملة  على  واح��د  ي��وم 

ال�شيطرة على املدينة.

مدنيون يفت�شون عن ناجني حتت االأنقا�س عقب ق�شف على مدينة حلب)رويرتز(

مينيون يعاينون �شيارة ت�شررت يف موقع اغتيال احلار�س الفرن�شي ب�شنعاء

موالون لرو�شيا يجلون جريحا يف ا�شتباكات �شرق اوكرانيا   )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

طائرة  اإن  ال���دف���اع  وزارة  ق��ال��ت 
اأوكرانية  ع�����ش��ك��ري��ة  ه��ل��ي��ك��وب��رت 
بلدة  م�����ن  ب����ال����ق����رب  اأ����ش���ق���ط���ت 
�شالفيان�شك التي ي�شيطر عليها 
يف  لرو�شيا  م��وؤي��دون  انف�شاليون 
اأوك��ران��ي��ا ام�����س. لكن قادة  ���ش��رق 

الطائرة جنوا من احلادث.
من  وه��ي  الهليكوبرت  وتعر�شت 
ط���راز م��ي 24 الإط����الق ن���ار من 
مدفع ر�شا�س ثقيل وحتطمت يف 
نهر. واأ�شافت الوزارة يف بيان اأن 
اإىل  ال��ط��ائ��رة ج���رى نقله  ط��اق��م 
تعط  مل  ولكنها  ق��ري��ب  مع�شكر 

تفا�شيل عن حالتهم.
واأ������ش�����ق�����ط�����ت ث��������الث ط�����ائ�����رات 
ه��ل��ي��ك��وب��رت ع��ل��ى االأق�����ل ع��ل��ى يد 
لرو�شيا  امل��وؤي��دي��ن  االنف�شاليني 
منذ اندالع انتفا�شات يف االأجزاء 
ال��ب��الد يف مطلع  ال�����ش��رق��ي��ة م��ن 

العام.
يف ح��ني ق��ت��ل ارب��ع��ة م��ن عنا�شر 
ق���وات االم���ن االوك��ران��ي��ة وجرح 
حواىل ثالثني اخرين يف معارك 
جرت �شباح ام�س يف �شالفيان�شك، 
ال�شرق،  يف  االنف�شاليني  معقل 
الداخلية  وزارة  اع���ل���ن���ت  ك���م���ا 

االوكرانية.

اج�������راءات  اف�����راده�����ا  ي����واج����ه  ان 
جنائية.

اأودي�شا  على  ال�شيطرة  وف��ق��دان 
����ش���ي���ك���ون �����ش����رب����ة اق���ت�������ش���ادي���ة 
التي  لكييف  �شخمة  و�شيا�شية 
تتهم مو�شكو بالتخطيط لتفكيك 

اأوكرانيا.
ام�س  رو����ش���ي���ا  اع��ل��ن��ت  ذل����ك  اىل 
االزم������ة  ان  ر����ش���م���ي  ت���ق���ري���ر  يف 
اال�شتقرار  ت���ه���دد  االوك����ران����ي����ة 
يرد  مل  اذا  اوروب�����ا  يف  وال�����ش��الم 
املجتمع الدويل بطريقة منا�شبة 
“الكثيفة”  االن���ت���ه���اك���ات  ع���ل���ى 

حلقوق االن�شان يف هذا البلد.
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  وو������ش�����ع�����ت 
الرو�شية الئحة بانتهاكات كثيفة 
حلقوق االن�شان ترتكبها اوكرانيا 
القومية،  ال�����ق�����وات  ب���وا����ش���ط���ة 
يف  اجل��دي��دة  وال��ن��ازي��ة  املتطرفة 

كتاب ابي�س ن�شر االثنني.
وتدعو ال��وزارة اىل رد دويل دون 
حتيز حتت طائلة عواقب مدمرة 
على ال�شالم واال�شتقرار والتطور 

الدميوقراطي يف اوروبا.
العام  االم���ني  ع��ر���س  م��ن جانبه 
ل�����المم امل���ت���ح���دة ب�����ان ك����ي مون 
التو�شط النهاء االزمة املت�شاعدة 
م���ا �شرح  ب��ح�����ش��ب  اوك���ران���ي���ا،  يف 
لوكالة فران�س بر�س يف ابوظبي.

�سحايا مبعارك يف �سرق اأوكرانيا ومو�سكو تدعو لتحرك دويل وبان كي مون يعر�ض التو�سط

اإ�سقاط مروحية يف �سالفيان�سك وكييف حترك قواتها اخلا�سة لل�سيطرة على اأودي�سا 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شورية  امل��ع��ار���ش��ة  ق����وات  ���ش��ن��ت 
القوات  جت��م��ع��ات  ع��ل��ى  ه��ج��وم��ا 
املطوق  ت��ل��ي  ل��ل��ن��ظ��ام يف  امل��وال��ي��ة 
ال��ك��ب��ري وال�����ش��غ��ري ب���ري���ف درع����ا، 
احلربي  الطريان  ا�شتهدف  بينما 
ل��ل��ن��ظ��ام م��ن��اط��ق يف ح��ل��ب ودرع���ا 
املعار�شة  ق���وات  وب����داأت  ودم�����ش��ق. 
ال�شمايل  درع�����ا  ب���ري���ف  ه��ج��وم��ا 
اأن  ���ش��ام  �شبكة  واأف�����ادت  ال��غ��رب��ي، 
حميط  يف  تدور  عنيفة  ا�شتباكات 
املتمركزة  النظام  ق��وات  جتمعات 
وال�شغري  الكبري  امل��ط��وق  تلي  يف 
ف��ادة قرب مدينة  ومنطقة خربة 

اإنخل.
و�شقط عدد من القتلى واجلرحى 
جراء ق�شف قوات النظام مدينتي 

جا�شم واإنخل . 

مقتل فرن�سي و�سابط 
ميني يف �سنعاء

•• �صنعاء-وكاالت:

بر�س  لفران�س  ام��ن��ي  م�شدر  ق��ال 
ان فرن�شيا يعمل حار�شا يف �شفارة 
بالده قتل وا�شيب اخر بالر�شا�س 
م�شلحون  اط���ل���ق  ع���ن���دم���ا  ام�������س 
حدة  ح��ي  يف  �شيارتهما  على  ال��ن��ار 

الدبلوما�شي يف �شنعاء.
وا�شاف امل�شدر ان �شائق الفرن�شيني 
ومتكن  الهجوم  يف  ا�شيب  اليمني 

امل�شلحون من الفرار.
ويف ���ش��ي��اق م�����واز، ق��ت��ل ���ش��اب��ط يف 
ال��ي��م��ن��ي ام�����س يف هجوم  اجل��ي�����س 
ن���ف���ذه م�����ش��ل��ح��ون جم���ه���ول���ون، يف 

العا�شمة �شنعاء.
وقال م�شدر اأمني ميني ليونايتد 

يثبت  ال��ل��ي��ب��ي  ال����رمل����ان 
للحكومة  رئ��ي�����س��ا  معيتيق 

•• طرابل�س-وكاالت:

امل��وؤمت��ر الوطني  امل��وؤمت��ر  ���ش��ادق 
على  ام�س  )برملان(  الليبي  العام 
رئي�شا  م��ع��ي��ت��ي��ق  اأح����م����د  ت��ع��ي��ني 
وقعه  ق���رار  يف  امل��وؤق��ت��ة  للحكومة 
جل�شة  غ�������داة  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س 
ت�شويت عمتها الفو�شى وخالف 

�شيا�شي- ق�شائي بني االأع�شاء.
وجاء يف ن�س قرار املوؤمتر الوطني 
العام املوقع من رئي�شه نوري اأبو 
معيتيق  اح���م���د  ي���ع���ني  ���ش��ه��م��ني 
ويكلف  امل��وؤق��ت��ة  للحكومة  رئي�شا 
اىل  وتقدميها  حكومته  بت�شكيل 
املوؤمتر الوطني العام لنيل الثقة 
ع�شر  خم�شة  اق�شاها  مدة  خالل 

يوما من تاريخ هذا القرار.

ثالثة  يخطفون  م�سلحون 
ن��ي��ج��ريي��ا  يف  ه��ول��ن��دي��ن 

•• يناجوا -رويرتز: 

ام�س  النيجريية  ال�شلطات  قالت 
االثنني اإن م�شلحني خطفوا ثالثة 
هولنديني يف منطقة دلتا النيجر 
امل�شطربة يف نيجرييا حيث تن�شط 
وقال  م�شلحة.  خ��ط��ف  ع�����ش��اب��ات 
اليك�س  ال�شرطة  با�شم  امل��ت��ح��دث 
اخي اإن الهولنديني الثالثة وهم 
وام����راأة خطفوا يف والية  رج��الن 
بايل�شا يوم االأحد. وانت�شر خطف 
�شعيا  الأج��ان��ب  م�شلحة  ع�شابات 
منطقة  يف  ف���دى  ع��ل��ى  للح�شول 
كان  واإن  للنفط  امل��ن��ت��ج��ة  ال��دل��ت��ا 
تراجع منذ  العمليات  تلك  معدل 
اأب����رم م��ع اجلماعات  ات��ف��اق ع��ف��و 
 .  2009 يف  ه����ن����اك  امل�������ش���ل���ح���ة 
اأي�شا  االجنبية  ال�شركات  وع��ززت 

اجراءاتها االأمنية.

و�شمل الق�شف اأحياء طريق ال�شد 
وخميم درع��ا واأح��ي��اء درع��ا البلد، 
ب����ني قرية  ال���وا����ش���ل  وال���ط���ري���ق 
ال�شام  ب�����ش��رى  ج��م��ري��ن وم��دي��ن��ة 

بريف درعا.

واأ�شيب  �شخ�شان  قتل  حلب  ويف 
اإلقاء  ج�����راء  ب���ج���روح  اآخ�����ر  ع����دد 
م�����روح�����ي�����ات ال����ن����ظ����ام ب���رام���ي���ل 
هنانو  م�شاكن  حي  على  متفجرة 
بحي  ال�شبابي  ال�شكن  ومنطقة 

م�شلحني  اإن  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  ب��ر���س 
جم���ه���ول���ني اغ���ت���ال���وا ����ش���اب���ط���اً يف 
حممد  يدعي  رائ��د  برتبة  اجلي�س 
بالعا�شمة  تون�س  �شارع  ، يف  قحزه 
����ش���ن���ع���اء. واأ�������ش������اف امل���������ش����در ان 
من  انهم  يعتقد  ال��ذي��ن  امل�شلحني 
اأطلقوا  ال��ق��اع��دة  تنظيم  عنا�شر 

من  ب��ال��ق��رب  ال�شابط  على  ال��ن��ار 
موقع عمله يف �شارع تون�س فاأردوه 
اأخ���ذ �شالحه  م��ن  قتيال ومت��ك��ن��وا 

ال�شخ�شي.
ي�شار اىل ان القاعدة نفذ ع�شرات 
الهجمات �شد م�شوؤولني وعنا�شر 

يف االأمن واجلي�س يف اليمن.

بوتفليقة يعن اأول حكومة 
جزائرية يف وليته الرابعة

•• اجلزائر-اأ.ف.ب:

يف  حكومة  اول  االثنني  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلزائري  الرئي�س  عني 
17 ني�شان ابريل وتعيينه  بداية واليته الرابعة بعد فوزه يف انتخابات 
لرئا�شة  بيان  بح�شب  ل��ل��وزراء،  رئي�شا  �شالل  امل��ال��ك  عبد  حملته  ملدير 
اجلمهورية. واحتفظ اهم الوزراء بحقائبهم مثل الداخلية واخلارجية 
والدفاع والطاقة، بينما مت تعيني وزير جديد للمالية هو حممد جالب 

الذي كان ي�شغل من�شب وزير منتدب مكلف بامليزانية.
واىل ج��ان��ب وزي���ر امل��ال��ي��ة ك��رمي ج���ودي ف��ان م��ن اب���رز امل��غ��ادري��ن عميد 
الوزراء ابو عبد اهلل غالم اهلل )80 �شنة( الذي كان ي�شغل وزارة ال�شوؤون 

الدينية، وخلفه يف املن�شب احد كوادر الوزارة حممد عي�شى.
املن�شب منذ  ه��ذا  �شغلت  التي  الثقافة خليدة تومي  وزي��رة  غ��ادرت  كما 
ال�شحافة  مدر�شة  يف  ا���ش��ت��اذة  وه��ي  لعبيدي  ن��ادي��ة  لتخلفها   ،2002
وخمرجة. وتتميز هذه احلكومة بوجود �شبع ن�شاء من ا�شل 34 وزيرا، 
يتولني وزارات الثقافة والرتبية والت�شامن والبيئة وال�شناعة التقليدية 

وال�شياحة ا�شافة اىل الربيد وتكنولوجيات االعالم واالت�شال.

املعارك  ان  بيان للوزارة  وج��اء يف 
ت���ت���وا����ش���ل ح���ال���ي���ا م���و����ش���ح���ا ان 
االنف�شاليني ي�شتخدمون ال�شكان 
النار  دروعا ب�شرية وقد ا�شرموا 
يف ب��ع�����س امل���ن���ازل م���ا ا���ش��ف��ر عن 

�شحايا، بح�شب البيان.
الداخلية  وزي���ر  ق��ال  جانبه  م��ن 
االوك����راين ار���ش��ن اأف��اك��وف ام�س 
وح��دة جديدة  اأر�شل  ان��ه  االثنني 
مدينة  اىل  اخلا�شة  ال��ق��وات  من 

بعد  اجلنوبية  ال�شاحلية  اأودي�شا 
ف�شل ال�شرطة امل�شني يف التعامل 
لرو�شيا  موؤيدين  انف�شاليني  مع 
وقعت  التي  العنف  اأعمال  خ��الل 
اال����ش���ب���وع وق��ت��ل فيها  يف م��ط��ل��ع 

الع�شرات.
وا����ش���ت���م���ر ال���ق���ت���ال ب���ال���ق���رب من 
ال�شرقية  �شالفيان�شك  م��دي��ن��ة 
االوكرانية  ال���ق���وات  ت��ق��وم  ح��ي��ث 
ب���ح���م���ل���ة الن�����ه�����اء مت�������رد م����وؤي����د 

لرويرتز  مرا�شل  وق��ال  لرو�شيا. 
ان اطالق النار اأ�شبح اأقرب فيما 

يبدو من و�شط املدينة.
اأودي�شا  ق���وة  ان  اأف���اك���وف  وق����ال 
اال�شا�س  يف  م���ك���ون���ة  اجل����دي����دة 
يريدون  م��دن��ي��ني  نا�شطني  م��ن 
م�����ش��اع��دة امل��دي��ن��ة ال��واق��ع��ة على 
ال��ب��ح��ر اال�����ش����ود يف ه����ذه االي����ام 
ق���ي���ادة  ع������زل  ومت  ال���ع�������ش���ي���ب���ة. 
ال�شرطة املحلية بالكامل وميكن 

هجوم للمعار�سة يف درعا وق�سف متوا�سل للنظام
بريف  ع��زة  دارة  وبلدة  االأ�شرفية 

حلب الغربي.
جنار  ال�شيخ  يف  عنيف  قتال  ودار 
بحلب، وحتدثت �شبكة م�شار بر�س 
عن مقتل خم�شة من عنا�شر قوات 

النظام يف معارك بالربيج.
باملدفعية  النظام  ق��وات  وق�شفت 
بدم�شق  ج����وب����ر  ح�����ي  ال���ث���ق���ي���ل���ة 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ا���ش��ت��ب��اك��ات عنيفة 

على اأطراف احلي.
براجمات  ق�����ش��ف  ا���ش��ت��ه��دف  ك��م��ا 
الثقيلة  وامل��دف��ع��ي��ة  ال�������ش���واري���خ 
بريف  وداري����ا  ال��زب��داين  مدينتي 

دم�شق.
و���ش��ج��ل ق���ت���ال ام�������س االث���ن���ني يف 
وحتدثت  العمالية،  ع��درا  حميط 
م�����ش��ار ب��ر���س ع��ن مقتل ع���دد من 
ل����دى حماولة  ال���ن���ظ���ام  ع��ن��ا���ش��ر 

دخول القوات اإىل البلدة.

مواقــيت ال�صالة
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اأخبار الإمارات

02
يف الذكرى الـ 38 لتوحيد القوات امل�سلحة 

رئي�ض الدولة: قرار التوحيد ج�سد احتاد الإرادة ال�سيا�سية والرغبة ال�سعبية 
وحول قواتنا امل�سلحة اإىل جي�ض متكامل وفق اأرقى املعايري الدولية 

يف الذكرى الـ 38 لتوحيد القوات امل�سلحة

حممد بن را�سد: نحتفل اليوم بحا�سرنا واإجنازنا الوطني يف املجالت كافة 
كان بناء قوات م�سلحة قادرة وقوية و�سيظل من ثوابت نهجنا يف العمل الوطني و�سيعزز نظام اخلدمة الوطنية هذا البناء

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة 

الذكرى ال� 38 لتوحيد القوات امل�شلحة فيما يلي ن�شها:..
  اأبنائي وبناتي من منت�شبي قواتنا امل�شلحة .

ال�شباط و�شباط ال�شف واالأفراد .
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

لتوحيد  والثالثني  الثامنة  الذكرى  يف  واإك��ب��ار  اإج��الل  وقفة  اليوم  نقف 
مايو   6 ففي  حتققت  ال��ت��ي  االإجن����ازات  لكل  اإك��ب��ار  وق��ف��ة  امل�شلحة  قواتنا 
1976 اتخذ االآباء املوؤ�ش�شون اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد طيب اهلل 
ثراهم قرار توحيد القوات امل�شلحة حتت علم واحد وقيادة واحدة دفاعا 
عن الوطن ومكت�شباته دفاعا يركز على حب الوطن واملحافظة عليه وذلك 
من منطلق االإميان باأهمية االندماج الكامل لهذا ال�شرح الوطني الذي 

يحمل عبء حماية دولة االحتاد وتعزيز اأمنها ورفاهية مواطنيها.
لقد كان احتاد االإرادة ال�شيا�شية والرغبة ال�شعبية يف هذا القرار التاريخي 
بتوحيدها  امل�شلحة  لقواتنا  توفرت  اإذ  الوا�شع  امل�شتقبل  اآفاق  اإىل  منطلقا 
خطوات  تخطو  اأن  من  مكنتها  التي  املعنوية  والرعاية  املادية  االإمكانات 

لدول اخلليج العربية هي خري برهان على امل�شتوى الرفيع الذي و�شلت 
اإليه مما يجعلنا نطمئن اإىل اأن هذا الوطن الغايل يف اأيد اأمينة قادرة على 

ردع كل من ت�شول له نف�شه امل�س باأمنه واالإ�شرار با�شتقراره.
و�شيادتها  ا�شتقاللها  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  ال��دول��ة  ح��م��اي��ة  ب���اأن  م��ن��ا  واإمي���ان���ا 
اأجنزت  واجب وطني مقد�س على كل مواطن ومواطنة فقد  ومنجزاتها 
واالحتياطية  الوطنية  اخلدمة  قانون  الدولة  يف  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات 
روح  واإذك���اء  ال�شباب  بني  واالنتماء  ال��والء  قيم  تر�شيخ  اإىل  يهدف  ال��ذي 
الوطنية والنظام واالن�شباط وامل�شاركة والت�شحية بينهم وتعزيز الثقة يف 
النف�س مبا يرفع من جاهزيتهم وقدرتهم على مواجهة حتديات احلا�شر 
الوطنية  التنمية  م�شرية  يف  الفاعل  واالإ���ش��ه��ام  امل�شتقبل  وا�شتحقاقات 
و�شتكون هذه اخلدمة الوطنية باإذن اهلل �شندا قويا ورافدا معززا لقدرة 

قواتنا امل�شلحة وكفاءتها.
جنودنا البوا�شل .

ننتهز هذه الذكرى املجيدة لنجدد الثقة بكم وبقدرتكم على اال�شطالع 
بهذا الدور احليوي لوطننا ومواطنينا ونوؤكد اعتزازنا بكم وبت�شحياتكم 
ومنجزاته  مكت�شباته  على  واحلفاظ  الوطن  ه��ذا  رفعة  �شبيل  يف  القيمة 
ون�شدد على اأن قواتنا امل�شلحة �شتبقى الدرع واحل�شن الذي يحمي وطننا 
اإذ نقدر لكم ذلك فاإننا  وي�شون �شيادته الكاملة على كل �شرب فيه ونحن 

اإىل جي�س متكامل وفق  �شنوات معدودة  مت�شارعة وم�شهودة فتحولت يف 
اأرقى املعايري الدولية ملتزما بالثقافة الع�شكرية احلقة والروح املعنوية 
العالية جي�س م�شلح باأحدث العتاد والتجهيزات وقبل ذلك كله قادر على 
يبخلوا  ومل  له  حياتهم  منت�شبوه  وه��ب  و�شرفها  امل�شوؤولية  اأم��ان��ة  حمل 
من  ميلكونه  مبا  �شاخمة  خفاقة  رايته  فبقيت  الطاهرة  بدمائهم  عليه 
مهارات وكفاءات وقدرات وما ي�شطرونه من اإجن��ازات يف املجال الداخلي 
باأحرف من نور يف املحافل الدولية  ا�شم وطنهم  واخلارجي لقد �شطروا 
فاأينما ا�شتدعت احلاجة وجودهم وم�شاركتهم كانوا �شباقني لتلبية نداء 

الواجب.
على  فيه  اأ�شيل حر�شت  نهج  اإن�شائها على  منذ  �شارت  امل�شلحة  قواتنا  اإن 
ا���ش��ت��دام��ة التنمية  ال��دول��ة ك��اف��ة ل�شمان  ال��ع��م��ل م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات  ت��دع��ي��م 
االإقليمية والدولية  القوى  البناء مع  التعاون  ال�شاملة كما حر�شت على 
ال�شعوب  ومعاناة  االإن�شانية  اآالم  والتخفيف من  العادلة  الق�شايا  خلدمة 
املجتمع  قيم  توؤكد  م�شرفة  �شورة  ر�شم  يف  وخارجيا  داخليا  جنحت  وق��د 
االإماراتي يف ا�شتخدام القوة الإحقاق احلق واإر�شاء العدل ورفع الظلم الأن 
التوظيف االأمثل للقوة هو الذي ير�شخ اأركان الدولة ويكفل اأمنها واأمانها 
وي�شمن نهو�شها مب�شوؤوليتها كع�شو فاعل يف حميطها االإقليمي والدويل 
التعاون  ملجل�س  الدفاعية  املنظومة  يف  االإيجابية  قواتنا  م�شاركة  ولعل 

•• اأبوظبي -وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
الوطن  رع��اه اهلل كلمة عرب جملة"درع  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 

مبنا�شبة الذكرى ال� 38 لتوحيد القوات امل�شلحة فيما يلي ن�شها:
اإخواين واأخواتي واأبنائي �شباط وجنود قواتنا امل�شلحة البوا�شل.

اأبناء وبنات وطني الكرام .
ال�شالم عليكم رحمة اهلل وبركاته .

و�شدق  والئكم  وعمق  �شهامتكم  واأحيي   .. امل�شلحة  قواتنا  يوم  يف  اأحييكم 
وطننا  اأم��ن  �شون  يف  املقد�س  واجبكم  الأداء  العالية  وجهوزيتكم  انتمائكم 

و�شيادته وا�شتقراره وكرامته.
واأحيي فيكم روح االإيثار والعطاء والتاأهب الدائم للدفاع عن حيا�س وطننا 

واال�شتعداد لفدائه باملهج واالأرواح.
قدرتكم  يف  تتجلى  كما  والتميز  التفوق  على  االإ���ش��رار  روح  فيكم  واأح��ي��ي 
على مواكبة اأحدث ما اأنتجه العقل الب�شري يف جماالت الت�شليح والتقنية 
تنفيذكم  ح�شن  ويف  والتدرب  التعلم  على  اإقبالكم  ويف  واالإدارة  والتنظيم 

للمهام التي تكلفون بها يف داخل الوطن وخارجه.
اأيها ال�شباط واجلنود .

اإن احتفالنا اليوم بالذكرى الثامنة والثالثني ل�شدور قرار توحيد قوات 
االإمارات امل�شلحة لي�س جمرد اإحياء لذكرى قرار مف�شلي تاريخي يف م�شرية 
دولتنا اإمنا اأي�شا هو احتفال بحا�شرنا واإجنازنا الوطني يف املجاالت كافة 
.. فم�شرية بناء قواتنا امل�شلحة هي منوذج حي يلخ�س م�شرية بناء دولتنا 
وي�شهد حلكمة وبعد نظر وعطاءات جيل التاأ�شي�س وجيل التمكني ويوؤكد 
الكبري  الباين  زرع��ه  ال��ذي  الغر�س  واأن  اأبائنا  اأر���ش��اه  ال��ذي  النهج  �شالمة 
والقائد الفذ ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه قوي وعفي 
الوطن وتنطق يف كل �شواهد االإجناز  اأرج��اء  الثمار ترتى يف كل  فها هي 
اإىل  ومتتد  مواطنة  مواطن  كل  اإىل  وت�شل  العمل  مواقع  كل  يف  وتتجلى 
ور�شائل  حتتية  وبنى  وم�شت�شفيات  وم�شانع  مدار�س  الوطن  ح��دود  خ��ارج 

خري وحمبة والتزام بوحدة امل�شري االإن�شاين.
اأيها ال�شباط واجلنود .

نابعة  اإ�شافية  اأهمية  ال��ع��ام  ه��ذا  امل�شلحة  ال��ق��وات  بيوم  احتفالنا  يكت�شب 
واالختيارية  ل�شبابنا  االإلزامية  الوطنية  اخلدمة  بنظام  العمل  قرب  من 

ل�شاباتنا.
لقد كان مو�شوع اخلدمة الوطنية االإلزامية حا�شرا منذ �شنوات عدة يف 
وكانت  الوطني  اأعمالنا  ج��دول  على  مطروحا  وك��ان  الر�شمية  مداوالتنا 
الذي  الثانوية  امل��دار���س  يف  التعليمي  ب��ي��ارق  برنامج  يف  تطبيقه  تبا�شري 
وحقق  احلياتية  وامل��ه��ارات  ال�شرطية  وال��ع��ل��وم  الع�شكرية  الرتبية  �شمل 
فقط  معلقا  الوطنية  اخل��دم��ة  بنظام  العمل  ق��رار  وك��ان   .. كبريا  جناحا 
اأي�شا يف  اإمنا  اأي قرار ال تكمن فقط يف م�شامينه  التوقيت فجدارة  على 
.. ومن ف�شل  اأح�شن وجه  تنفيذه على  وتاأمني متطلبات  توقيت �شدوره 
اتخاذ  م��ن  تقربنا  وامل��رتاك��م��ة  املكت�شبة  العملية  خ��ربات��ن��ا  اأن  علينا  اهلل 
اأبناء وبنات االإم��ارات �شيبا  اأوقاتها املنا�شبة .. وهكذا ا�شتقبل  القرارات يف 
و�شبانا كبارا و�شغارا رجاال ون�شاء قرار اخلدمة الوطنية برتحيب وا�شع 

يكمل  الع�شكري  الت�شنيع  النجاح يف خطط  اأن هذا  اأبناء وطني  واأب�شركم 
ويرفد  وقدراتنا  طاقاتنا  اإىل  وي�شيف  كافة  التنمية  جوانب  يف  جناحاتنا 
دولتنا وجمتمعنا واقت�شادنا بعنا�شر قوة اإ�شافية ويعزز جهودنا يف حتقيق 
النه�شة الكربى لبالدنا وي�شرع يف ان�شمامها اإىل �شفوف الدول املتقدمة 
�شق  امل�شلحة يف  للقوات  دور طليعي  يحدثنا عن  االإن�شاين  التقدم  فتاريخ 
طريق التقدم ذلك ان احتياجات الدفاع الوطني كانت دائما املحفز االأول 
واالأه��م على البحث العلمي واالإب��داع واالخ��رتاع وارتياد االآف��اق اجلديدة 
وما ثورة املعلومات واالت�شاالت التي حتكم اليوم الن�شاط االإن�شاين برمته 
وال�شبكة  املعلومات  وتقنية  الكمبيوتر  فمن�شاأ  ذلك  على  حا�شر  �شاهد  اإال 
ال�شناعية  لالأقمار  بالن�شبة  االأمر  وكذلك  ع�شكري  االنرتنت  العنكبوتية 
والغوا�شات  النفاثة  وال��ط��ائ��رات  امل��ح��رك��ات  وقبلها  ال�شوئية  واالأل���ي���اف 

والطاقة النووية وغري ذلك الكثري.
وهنا ونحن نرى باأعيننا ونلم�س على اأر�س الواقع االآفاق الرحبة املرتتبة 
على جناحنا يف تاأ�شي�س قاعدة قوية ل�شناعات ع�شكرية متقدمة البد لنا 
من توجيه ال�شكر والعرفان ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة الذي له الف�شل االأكرب يف دخول بالدنا حقبة ال�شناعات 
الع�شكرية املتطورة واإىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة الذي ي�شرف بنف�شه 
تاأهيل  وب��رام��ج  الت�شنيع  وخطط  ا�شرتاتيجيات  تنفيذ  ميدانيا  ويتابع 
اأبناءنا وبناتنا املنخرطني يف  اأي�شا  .. واأ�شكر  الكوادر الوطنية املتخ�ش�شة 

اإدارة وت�شغيل هذه ال�شروح الوطنية الكبرية.
اأيها ال�شباط واجلنود.

اأبناء وبنات االإمارات  اأنتم وكل  لقد جربتكم االأيام واالأح��داث والتحديات 
.. حادبني على  .. ملتفني حول قيادتكم  اأوفياء للعهد   .. اأهال لها  فكنتم 
وحتر�شونه  قلوبكم  يف  ال��وط��ن  حتملون  خمل�شني   .. واالج��ت��ه��اد  العمل 
وعزته  بناءه  دروب  يف  وتفاوؤل  بثقة  وت�شعون  ووعيكم  ويقظتكم  باإميانكم 

وتقدمه.
بكم ومعكم يا اأبناء وطني بنينا منوذجنا االإماراتي املتاألق م�شتندين يف نهج 
عملنا الوطني اإىل ثوابتنا املنطلقة من اإمياننا باأن ر�شالة احلكم وبو�شلته 
هي تاأمني م�شالح مواطنينا و�شمان رفاههم و�شعادتهم وحتقيق م�شالح 
على  وق��درت��ه  وت��ط��وره  و�شالمته  وا���ش��ت��ق��راره  اأم��ن��ه  ب�شمان  العليا  وطننا 

مواجهة اأ�شعب التحديات والتح�شب الأ�شواأ املفاجاآت واأعقد امل�شكالت.
املتدفق  ال�شايف  املحبة  ونهر  املتني  الثقة  حبل  حلمته  ال��ذي  النهج  ه��ذا 
مكوناته  بكل  واقعنا  اإنها�س  من  مكننا  ال��ذي  هو  ومواطنيها  القيادة  بني 
اإىل  املكونات  بهذه  ال�شري  لنا  وكفل  واالقت�شادية  والثقافية  االجتماعية 
االأمام وال�شعود يف �شلم التنمية ال�شاملة والتقدم احل�شاري م�شتندين اإىل 
روؤى وا�شرتاتيجيات وخطط ت�شمن تعزيز قيمنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا 

وتوؤهلها للتفاعل اخلالق مع اآليات التغيري والتحديث والتطوير.
اأيها ال�شباط واجلنود .

اأدعوكم ومعكم كل االإماراتيني واالإماراتيات اإىل �شحذ الهمم وتقوية العزم 
وتعزيز الطاقة االإيجابية لنم�شي بوطننا وجمتمعنا اإىل االأمام متطلعني 
الذاتية  قدراتها  ره��ن  ال��دول  فقوة  العالية  وال��ذرى  ال�شاخمة  القمم  اإىل 
واأبناوؤها هم العن�شر الرئي�س يف هذه القدرة وحفاظ الدول على قدرتها 

و�شعادة غامرة وكانت عبارة اأب�شر يا وطن التي ا�شتقبل بها �شبابنا القرار 
وتبادلوها ورددوها مع اآبائهم دليال اإ�شافيا على ن�شوج جمتمعنا وتوحد 
باأن  املواطنة ال�شاحلة واإميانهم  االآباء واالأبناء على مقومات  بيتنا ووعي 
العطاء للوطن �شرف ال يدانيه �شرف واأن اال�شرتاك يف الدفاع عنه اإذا دعا 

الداعي هو التزام �شخ�شي واأخالقي لكل مواطن ومواطنة.
الوطنية  ق��رار اخلدمة  اأظهر  الذين  و�شبابنا  �شاباتنا  ب��اأن  واأن��ا على يقني 
االلتزام  ه��ذا  تنفيذ  على  �شيقبلون  ال�شخم  الوطنية  م�شاعرهم  خم��زون 
وقوة  لوطنهم  انتمائهم  عمق  م��وؤك��دي��ن  و�شغف  و���ش��ع��ادة  بر�شا  الوطني 
قواتنا  �شفوف  يف  مكرمني  معززين  يحلون  وح��ني  بقيادتهم  التحامهم 
وت�شقل  م��ع��ارف��ه��م  اإىل  ت�����ش��ي��ف  ج���دي���دة  م���ه���ارات  �شيكت�شبون  امل�����ش��ل��ح��ة 
وي�شد  باأنف�شهم  ثقتهم  يعزز  مبا  الكامنة  قدراتهم  وتك�شف  �شخ�شياتهم 
الرجولة  مدر�شة  ه��ي  فالع�شكرية  التحمل  على  قدرتهم  وي��زي��د  ع��وده��م 
وال�شهامة واالن�شباط وحتمل م�شوؤولية اتخاذ القرار واإتقان اإدارة الوقت 

والتعود على العمل اجلماعي وتزكية روح الفريق.
اأيها ال�شباط واجلنود.

العمل  ق��ادرة وقوية و�شيظل من ثوابت نهجنا يف  ق��وات م�شلحة  بناء  كان 
من  مبزيد  وي��رف��ده  البناء  ه��ذا  الوطنية  اخلدمة  نظام  و�شيعزز  الوطني 
عنا�شر القوة الذاتية التي هي املعادل املو�شوعي لل�شالم وهي مظلة االأمن 
واال�شتقرار والتنمية والتقدم وهي �شمان اال�شتقالل وال�شيادة واحلفاظ 

على االإجنازات.
هي  امل�شلحة  قواتنا  ف��اإن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  لنا  وبالن�شبة 
وكفاءتها  وقدراتها  بنيتها  تعززت  وكلما  وا�شتقرار  واأم��ن  �شالم  قوة  دائما 
كلما اكت�شبت ثوابتنا يف التعاي�س ال�شلمي وح�شن اجلوار مزيدا من القوة 

واملناعة وال�شدقية والفاعلية.
واأنني اأعتز اأميا اعتزاز باأن قواتنا امل�شلحة ف�شال عن ا�شتيفائها ملتطلبات 
وتطويرها  وتعزيزها  دوام��ه��ا  على  وحر�شها  وال�شالح  ال��رج��ال  جاهزية 
وف�شال عن تنامي قدرتها على الردع فقد اأ�شبحت واحدة من اأهم حوا�شن 
الب�شرية  امل��وارد  تكوين  يف  الرائد  فنموذجها  والتحديث  والتقدم  التنمية 
ي�شع يف كل اأرجاء الوطن ودورها يف بناء �شناعات ع�شكرية متقدمة يعزز 
تكوين  يف  اأوال  ي�شهم  فهو  التنمية  عنا�شر  كافة  ويرفد  الوطنية  االإرادة 
واأحدث  العلوم  اأرق���ى  يف  املتخ�ش�شة  الفنية  ال��ك��وادر  م��ن  عري�شة  ق��اع��دة 
التقنيات واأكفاأ نظم االإدارة وثانيا يف فتح اآفاق جديدة لتوطني التكنولوجيا 
ودعم البحث العلمي وثالثا يف توفري جزء من ت�شليح جي�شنا ورابعا يف دعم 

خطط تنويع اقت�شادنا وت�شريع انتقاله من التقليدي اإىل املعريف.
 1976 ال��ع��ام  ثراه" يف  اهلل  "طيب  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  حلم  اإن 
�شاحب  عهد  يف  ال��واق��ع  اأر����س  على  يتحقق  اإم��ارات��ي��ة  ع�شكرية  ب�شناعات 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اأبنائنا  وم�شاركة  ب��اإدارة  الع�شكرية  ف�شناعتنا  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات 
االآن جزءا مهما من احتياجات قواتنا  وبناتنا منت وتطورت وباتت توفر 
ن�شنع  ونحن  و�شديقة  �شقيقة  ل��دول  اإنتاجها  من  ج��زءا  وت�شدر  امل�شلحة 
اليوم ال�شفن والعربات الع�شكرية والذخائر والقذائف والطائرات من دون 
طيار واأ�شلحة خفيفة واأجزاء من الطائرات املدنية والع�شكرية ومدخالت 

يف تقنيات ال�شالح واأنظمة الت�شليح. 

ندعوكم اإىل امل�شي قدما يف اأداء هذا الواجب النبيل وبذل الغايل والنفي�س 
يف �شبيل رفعة هذا الوطن واإنه ل�شرف عظيم ومكرمة اأعظم وكما قال اهلل 

تعاىل ويف ذلك فليتناف�س املتناف�شون  .
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة 

واالإجنازات  القدرات  هذه  تطوير  على  بقدرتها  فقط  يتحقق  واإجنازاتها 
واالإ�شافة اإليهما.

اإجنازات  واإ�شافة  اإجنازاتنا  تطوير  هو  الوحيد  خيارنا  اأن  تعلمون  واأنتم 
اأن نفخر مبا اأجنزناه واأن ن�شعد بتقدم  جديدة لها .. وبالطبع من حقنا 
بالدنا يف كافة موؤ�شرات التنمية الب�شرية واالقت�شادية وموؤ�شرات التناف�شية 
بني الدول .. ولكن من واجبنا اأن نتذكر دائما اأن ما اأجنزناه بات منت�شبا 
للما�شي وبقاء قيمته وا�شتثمار اإمكانياته ووعوده يكمن يف ما نفعله اليوم 
واملرتددين  الك�شاىل  تعاقب  ال��رك��ود  تعرف  وال  تتوقف  ال  فاحلياة  وغ��دا 
ويف   .. وال�شعوب  ال���دول  رك��ب  اآخ��ر  يف  وترتكهم  وامل�شتكينني  واخل��ائ��ف��ني 
وال�شاعني  واملبادرين  اجلهد  وب��اذيل  واجلادين  الطموحني  تكافئ  املقابل 
اإىل مقدمة ركب الدول  اإىل التفوق واالإتقان ومتنحهم فر�شة االن�شمام 
لكنها  امل��وىل عز وجل  عند  و�شرها  املعنى  واحلياة مطلقة يف   .. وال�شعوب 
ومن  ا�شتعادته  ميكن  ال  �شاع  ان  الوقت  فيها  ما  واأثمن  باملواعيد  مقيدة 
يح�شن اإدارته واالنتفاع به لنف�شه واأهله وبلده يفوز ومن يهدره بالركون 
واملظاهر  بالهوام�س  االن�شغال  اأو  االأوه���ام  معاقرة  اأو  واللهو  ال��دع��ة  اإىل 

يخ�شر.
اأيها ال�شباط واجلنود .

اأبناء وبنات وطني .
غدا يوم جديد ومهمات جديدة وحتديات جديدة واأحالم جديدة.

�شنعمل ما يجب عمله كما ينبغي.
و�شنعرب طريق امل�شتقبل بخلطتنا االإماراتية اخلا�شة التي كفلت ل�شفينة 

وطننا االإبحار و�شط االأنواء والعوا�شف واالأمواج العالية ب�شالمة واأمان.
وا�شحة  وروؤيتنا  وقدير  ماهر  �شفينتنا  فربان  بامتياز  النجاح  و�شنحقق 

وغاياتنا حمددة واإمكانياتنا وفرية و�شبابنا متوثب.
يف  و�شعبنا  وطننا  و�شعود  دولتنا  بناء  ق�شة  يف  جديدة  �شفحات  و�شنكتب 

دروب الوحدة والفاعلية والتقدم والتاألق.
واإىل االأمام من�شي معت�شمني بكتابنا العزيز و�شنة نبينا الكرمي قا�شدين 
اإهتدى  م��ن  �شكر  و�شاكرين  وحامدين  عليه  ومتكلني  ع��زوج��ل  اهلل  وج��ه 

بهديه واحتمى بحماه.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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اأخبار الإمارات

مبنا�سبة الذكرى الــ 38 لتوحيد القوات امل�سلحة 

حممد بن زايد: توحيد قواتنا امل�سلحة ثبت اأركان دولة الحتاد وعزز مفهوم الوحدة الذي تعمق يف عقول اأبناء الوطن وقلوبهم 
يظل البيت متوحدا م�سانا مهابا بقوة اإرادة اأفراد قواتنا امل�سلحة وكافة اأبناء الوطن 

وكيل وزارة الدفاع: قرار توحيد القوات امل�سلحة اأك�سب امل�سرية الحتادية املباركة مزيدا من الر�سوخ وال�سالبة 

وكيل وزارة الدفاع امل�ساعد: ال�ساد�ض من مايو 1976 حمفور يف ذاكرة اأبناء الإمارات كواحد من اأعز اأيامهم

وكيل وزارة الدفاع امل�ساعد لل�سيا�سات وال�سوؤون االإ�سرتاتيجية:

ذكرى توحيد القوات امل�سلحة تاأتي كل عام لتوؤكد على اأهم اإجناز وحدوي �سهده تاريخ الإمارات

•• اأبوظبي-وام:
ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  وجه 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة 
القوات  ل��ت��وح��ي��د   38 ال�����  ال����ذك����رى 

امل�شلحة فيما يلي ن�شها.
 مي��ث��ل ي���وم ت��وح��ي��د ال��ق��وات امل�شلحة 
يف ال�����ش��اد���س م��ن م��اي��و ع���ام 1976 
النه�شة  يف  ���ش��اه��م  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  منطلقا 
ال�شاملة التي ت�شهدها دولة االإمارات 
ا�شرتاتيجيا  وب��ع��دا  املتحدة  العربية 
وطننا  وم�����ش��ت��ق��ب��ل  حل���ا����ش���ر  ه���ام���ا 

الغايل.
اإتخذه  ال����ذي  ال��ت��اري��خ��ي  ال���ق���رار  اإن 
برئا�شة  ل���الحت���اد  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
املغفور له - باإذن اهلل تعاىل - ال�شيخ 
رحمه   - نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
حتت  امل�شلحة  قواتنا  بتوحيد   - اهلل 
اأركان  واح��د ثبت  واح��دة وعلم  قيادة 
الوحدة  مفهوم  وع���زز  االحت���اد  دول���ة 
الوطن  اأب��ن��اء  ع��ق��ول  تعمق يف  ال���ذي 
را�شخا  االإمي����ان  ك��ان  فلقد  وقلوبهم 
املوؤ�ش�شني لدولة االحتاد  االآب��اء  لدى 
والتقدم  ال��ب��ن��اء  نحو  االن��ط��الق  ب���اأن 

املختلفة يحتاج  املجاالت  والتنمية يف 
واملكت�شبات  املنجزات  حتمي  ق��وة  اإىل 
�شيادته  عن  وتدافع  الوطن  وت�شون 
املواطنة  ب����ال����ك����وادر  دائ����م����ا  ومت������ده 
والوطنية  وال��ع��ل��م  ب�����االإرادة  امل�شلحة 

واالنتماء.
نحتفل يف كل عام بذكرى توحيد قواتنا 
واإجنازات  مكت�شبات  ظل  يف  امل�شلحة 
جديدة ت�شاف اإىل ر�شيدها الوطني 
والتدريب  ال��ت�����ش��ل��ي��ح  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة وجتيء  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ذك��رى ه��ذا ال��ع��ام بعد اإق���رار املجل�س 
الوطني االحتادي للقانون االحتادي 
ب�شاأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية 
���ش��ي��م��د قواتنا  ال����ذي  ال���ق���ان���ون  وه����و 
املواطنة  الكوادر  من  باملزيد  امل�شلحة 
اإىل  ال�شباب  انتماء  تعزيز  يف  وي�شهم 
قدراتهم  و���ش��ق��ل  وتعميقه  وط��ن��ه��م 
وم���ه���ارات���ه���م وخ���ربات���ه���م م���ن خالل 
م�شنعا  متثل  التي  الع�شكرية  احلياة 
حقيقيا للرجال القادرين على حتمل 
وبذل  التحديات  ومواجهة  ال�شعاب 

اأق�شى اجلهد واالإخال�س يف العمل.
مهما  دع���م���ا  مي��ث��ل  ال����ق����رار  ه����ذا  اإن 
ل���ق���وات���ن���ا امل�����ش��ل��ح��ة الأن������ه ي��ه��ي��ئ لها 
املدربة  الكوادر  من  وطنيا  احتياطيا 

اأي  اإل���ي���ه���ا يف  ل��الن�����ش��م��ام  اجل����اه����زة 
جممل  على  بالنفع  �شيعود  كما  وقت 
االإمارات  دول��ة  يف  التنموية  العملية 
التي  امل���ه���ارات  امل��ت��ح��دة الأن  ال��ع��رب��ي��ة 
فرتة  اأث���ن���اء  ال�����ش��ب��اب  عليها  يح�شل 
الع�شكرية  خ���دم���ت���ه���م  ت����اأدي����ت����ه����م 
التي  االإيجابية  وال�شلوكيات  والقيم 
يكت�شبونها �شوف تفيدهم يف حياتهم 
ال��ع��م��ل��ي��ة وت����رف����د ال����وط����ن ب����ك����وادر 
واإمكانات ت�شهم يف حتقيق طموحاته 
والواثقة نحو  امل�شتمرة  انطالقته  يف 

امل�شتقبل.
اإن���ن���ي ع��ل��ى ث��ق��ة ت���ام���ة ودائ����م����ة ب���اأن 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  اأبناء 
م�شتعدون خلدمة وطنهم يف اأي وقت 
اأجله  م��ن  والت�شحية  م��ك��ان  اأي  ويف 
ب��ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س وق���د ع����ربوا عن 
حمطات  يف  القول  قبل  بالفعل  ذل��ك 
مهمة من تاريخ وطننا الغايل وتاريخ 
ب�شكل  و���ش��ح  م��ا  وه���ذا  كلها  املنطقة 
ج��ل��ي يف ت��ف��اع��ل ال�����ش��ب��اب االإم���ارات���ي 
االإي���ج���اب���ي م���ع ال���ق���ان���ون االحت�����ادي 
ب�شاأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية 
الوزراء  جمل�س  عن  ���ش��دوره  مبجرد 
كم�شروع قانون بل مطالبة الكثريين 
ال�شن  ل��ت��ج��اوزه��م  ي�شملهم  ال  مم��ن 

امل����ح����ددة ب��ن��ي��ل ����ش���رف امل�������ش���ارك���ة يف 
اأثلج  مم��ا  وه���ذا  الع�شكرية  اخل��دم��ة 
�شدورنا وعمق اطمئناننا على حا�شر 
الوطن وم�شتقبله الأن ال�شباب مثلما 
هم عماد احلا�شر فاإنهم اأمل امل�شتقبل 
اأن  دول����ة  الأي  مي��ك��ن  وال  و���ش��ان��ع��وه 
حتقق التقدم والتنمية ل�شعبها اإال يف 
ظل �شباب وطني متعلم حمب لوطنه 
ويدين بالوالء لقيادته وم�شتعد دائما 
اأي وق��ت ويف  الواجب يف  ن��داء  لتلبية 
الوطني  العمل  مواقع  من  موقع  اأي 
وه��ذا واحلمد هلل هو ح��ال �شبابنا يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
اإن ذكرى توحيد قواتنا امل�شلحة مثلما 
وال�شعور  ل��الح��ت��ف��ال  م��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ي 
بالفخر واالعتزاز فاإنها تعود بنا اإىل 
الوحدة  دول��ة  لقيام  االأوىل  ال�شنوات 
وكيف واجه املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
 - نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
اأع�شاء املجل�س  رحمه اهلل - واإخوانه 
االأعلى لالحتاد حكام االإمارات �شعاب 
مرحلة التاأ�شي�س وحتدياتها ب�شجاعة 
على  وق������درة  ت��ل��ني  ال  ق���وي���ة  واإرادة 
وحكمة  التاريخية  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ 
تطوير  ك���ان  وك��ي��ف  االأم����ور  اإدارة  يف 
قمة  على  وحتديثها  امل�شلحة  القوات 

واإخوانه  امل��وؤ���ش�����س  ال��ق��ائ��د  اأول���وي���ات 
اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 

االإمارات.
ون��ق��در دور  اأن نثمن  ل��ن��ا  وه��ن��ا الب���د 
الرعيل االأول من الع�شكريني الذين 
القيادة احلكيمة يف دمج  روؤي��ة  نفذوا 
القوات امل�شلحة باإخال�شهم وتفانيهم 
اجلليلة  وب��اإ���ش��ه��ام��ات��ه��م  ال��ع��م��ل  يف 
وت�شحياتهم اجل�شام يف خدمة قواتنا 
امل�شلحة من اجل تثبيت دعائم منوها 

وتطورها.
امل�شلحة  ال�����ق�����وات  ����ش���ه���دت  ل����ذل����ك 
قفزات  االأوىل  االحت����اد  ���ش��ن��وات  م��ن��ذ 
والتحديث  التطور  يف  كبرية  نوعية 
هذه  ا�شتمرت  ك��اف��ة  امل�شتويات  على 
القفزات تتواىل بقيادة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�شموه  يحر�س  اإذ  اهلل  حفظه  الدولة 
ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل االإم��ك��ان��ي��ات واأرق����ى 
امل�شلحة  لقواتنا  العاملية  امل�شتويات 
وال����ت����دري����ب  ال���ت�������ش���ل���ي���ح  يف جم������ايل 

وغريهما.
بال  امل�شلحة  للقوات  القيادة  دع��م  اإن 
باإمكاناتها  مطلقة  وثقتها  ح����دود.. 
وقدرتها على القيام مبهامها وحتمل 
الوطن  م�شوؤولياتها يف �شيانة حدود 

مكت�شباته  على  واحل��ف��اظ  و���ش��ي��ادت��ه 
واالحرتافية  الكفاءة  معايري  باأعلى 
والوطنية ولذلك اأ�شبحت بحق الدرع 
وال�����ش��ي��اج احلامي  ل��ل��وط��ن  ال��واق��ي��ة 
مل�شريته التنموية ورمز عزته ومنعته 
�شاملة  نه�شة  من  يعي�شه  ملا  وعنوانا 
يف املجاالت كافة وعلى امل�شتويات كلها 

والنواة ال�شلبة الأمنه الوطني.
لقد اأثبتت القوات امل�شلحة االإماراتية 
بها  مرت  التي  املختلفة  املراحل  عرب 
وال���ت���ح���والت واالأح���������داث واالأزم�������ات 
العربي  اخلليج  عا�شتها منطقة  التي 
وال�����ش��رق االأو���ش��ط وال��ع��امل اأن��ه��ا قوة 
ا���ش��ت��ق��رار اإق��ل��ي��م��ي ت��داف��ع ع��ن احلق 
اجلماعي  االأم������ن  م��ن��ظ��وم��ة  وت���ع���زز 
�شندا  ومت���ث���ل  وال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج��ي 
لالأ�شقاء واإ�شافة اإىل قوتهم و�شانعا 
ال���ع���ون يف مناطق  ي���د  ل��ل�����ش��الم وم���د 
ع���دي���دة ح����ول ال���ع���امل .. وه�����ذه هي 
عقيدتها الرا�شخة التي ت�شتمدها من 
�شيا�شة دولة االإمارات العربية املتحدة 
القائمة على الوقوف دائما اإىل جانب 
م���ا يحقق  ك���ل  احل����ق واالإ�����ش����ه����ام يف 
اأم���ن ال��ع��امل وا���ش��ت��ق��راره ورف�����س كل 
والدعوة  العدوان  اأو  التهديد  اأ�شكال 
م�شكالت  اأو  ن��زاع��ات  اأي  ت�شوية  اإىل 

والطرق  باحلوار  �شدتها  كانت  مهما 
ال�شلمية.

جندد  التي  الوطنية  املنا�شبة  وبهذه 
جميعا فيها العزم على اأن تبقى راية 
دولة االإمارات العربية املتحدة عالية 
البيت  ويظل  ال�شماء  عنان  خفاقة يف 
متوحدا م�شانا مهابا بقوة اإرادة اأفراد 
الوطن  اأب��ن��اء  وك��اف��ة  امل�شلحة  قواتنا 
اإىل  التهنئة  اآي��ات  اأ�شمى  اأرف��ع  فاإنني 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 
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 واأ�شحاب ال�شمو 
اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 
القوات  اأب���ن���اء  اأه���ن���ئ  ك��م��ا  االإم�������ارات 
اأيديهم  ع��ل��ى  واأ����ش���د  ك��اف��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
وكذلك جميع اأبناء ال�شعب االإماراتي 
متمنيا اأن تعود هذه الذكرى العزيزة 
على وطننا الغايل وهو دائما يف منعة 

وقوة وا�شتقرار وازدهار.

•• اأبوظبي-وام:

البواردي  اأح��م��د  حممد  �شعادة  وج��ه 
كلمة  ال��دف��اع  وزارة  وك��ي��ل  الفال�شي 
مبنا�شبة  ال���وط���ن  درع  جم��ل��ة  ع���رب 
القوات  ل��ت��وح��ي��د   38 ال�����  ال���ذك���رى 

امل�شلحة فيما يلي ن�شها.
 يف اليوم ال�شاد�س من مايو ن�شتذكر 
اخلرية  االإرادة  واالع���ت���زاز  ب��ال��ف��خ��ر 
لتوحيد  ال���ت���اري���خ���ي  ال����ق����رار  وراء 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ل���دول���ة االإم������ارات 
العربية املتحدة والذي اأك�شب امل�شرية 
االحتادية املباركة مزيدا من الر�شوخ 
وال�شالبة وعزز من متا�شك وقدرات 
اأك����د التالحم  امل�����ش��ل��ح��ة مم��ا  ق��وات��ن��ا 

ووحدة القرار على كافة امل�شتويات.

القوات  ت��وح��ي��د  ق�����رار  اأن  وال����ش���ك 
الثاقب  الفكر  نتيجة  ج��اء  امل�شلحة 
احلفاظ  ملتطلبات  ا�شتجابة  لقيادتنا 
ع��ل��ى االأم�����ن ال��وط��ن��ي وال���دف���اع عن 
قيمنا ووحدتنا ومكت�شباتنا و�شيادتنا 
�شرورة  ذل����ك  وا���ش��ت��دع��ى  ال��وط��ن��ي��ة 
مراجعة  على  م�شتمر  ب�شكل  العمل 
الع�شكرية  واإ�شرتاتيجيتنا  �شيا�شاتنا 
لتطوير وحت�شني كفاءة واأداء قواتنا 
امل�شلحة لكي تن�شجم وتتفاعل ايجابيا 
م���ع م��ع��ط��ي��ات وحت���دي���ات ال��ع�����ش��ر يف 
كافة ميادين العمل الع�شكري نتيجة 
ال���ث���ورة امل��ع��رف��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وما 
تطرحه مدار�س الفكر اال�شرتاتيجي 
حديثة  ن���ظ���ري���ات  م����ن  وال���ت���ع���ب���وي 
االعتبار  ب���ع���ني  اآخ����ذي����ن  م���ت���ج���ددة 

ال��واق��ع االإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي اجلديد 
مع  والتعاي�س  التكيف  يفر�س  ال��ذي 
م��ت��غ��ريات��ه ل�����ش��م��ان امل��ح��اف��ظ��ة على 
و�شيادة  ال���وط���ن  وا���ش��ت��ق��رار  ح��م��اي��ة 
الدفاع  وزارة  ت��ق��وم  ح��ي��ث  اأرا����ش���ي���ه 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  ل���دول���ة 
وذلك  ال��دف��اع��ي��ة  ال�شيا�شات  ب��و���ش��ع 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  امل�شتمر  بالتن�شيق 
واملوؤ�ش�شات  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ث��ل  ال�����ش��ل��ة 

الوطنية والدولية.
ويف ظل النهج الوا�شح لدولتنا التي 
�شوره  ب�شتى  والتطرف  العنف  تنبذ 
والتعاون  التفاهم  ج�شور  ملد  وتدعو 
ب���ني ال�����دول امل��ح��ب��ة ل��ل�����ش��الم ..لبت 
قواتنا امل�شلحة نداء املنظمات العاملية 
واأ����ش���ه���م���ت ب���اإي���ج���اب���ي���ة وف���ع���ال���ي���ة يف 

االإن�شاين  العمل  �شاحات  من  العديد 
ال�����دويل و���ش��ارك��ت حت���ت ع��ل��م االأمم 
امل���ت���ح���دة يف ع��م��ل��ي��ات ح��ف��ظ االأم����ن 
بقاع  خمتلف  يف  ال��دول��ي��ني  وال�����ش��ل��م 
�شرف  �شجل  لها  اأ�شبح  حتى  العامل 
ي�شهد بنجاحاتها برغم تعدد وتباين 

املواقع.
امل�شلحة مو�شع  ال��ق��وات  اأب��ن��اء  وك��ان 
االإ�شادة وحمل التقدير وذلك بف�شل 
الكفاءة يف االأداء والدقة واملو�شوعية 
واالن�شباط يف التعامل مع التم�شك 
للت�شامح  ال��داع��ي��ة  االإ����ش���الم  ب����روح 

وال�شالم.
الذكرى  هذه  ن�شتعيد  ونحن  واليوم 
املجيدة نرى غر�س القيادة الر�شيدة 
وقد جت�شد يف كوادر قيادية مواطنة 

مميزة  وت�شكيالت  عالية  كفاءة  ذات 
اأكر  امل�شلحة  قواتنا  بف�شلها  غ��دت 
فعالية واأف�شل كفاءة واأعظم تفاعال 
مع معطيات وحتديات ع�شر تالحقت 
و�شادت  واالإب���داع���ات  االب��ت��ك��ارات  فيه 
العمل  م��ي��ادي��ن  ك��اف��ة  التقنيات  ف��ي��ه 
التطوير  ه���ذا  ي��ك��ن  ومل  ال��ع�����ش��ك��ري 
يف  نوعية  نقلة  واإح���داث  والتحديث 
ت�شلح القوات امل�شلحة وكافة جماالت 
تتويجا جلهود  بل جاء  �شهال  عملها 
يبذلها  ي�����زال  وم����ا  ب��ذل��ه��ا  م�����ش��ن��ي��ة 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة حفظه 
���ش��ي��دي �شاحب  اأخ��ي��ه  اهلل مب�����وؤازرة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا 
امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ح���ك���ام االإم��������ارات 
الفريق  ل�شيدي  احلثيثة  وامل��ت��اب��ع��ة 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�شلحة.
بالذكرى  نحتفي  ال��ي��وم  ون��ح��ن  اإن��ن��ا 
قواتنا  لتوحيد  وال��ث��الث��ني  الثامنة 
تعزيز  اأن  ف��خ��ر  ب��ك��ل  ن��ذك��ر  امل�شلحة 
املتوازنة  التنمية  م�شرية  وا�شتكمال 
الدولة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  وال�����ش��ام��ل��ة 
ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  بحكمة 
ن��ه��ي��ان طيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د 
اهلل ث����راه ق��د واك��ب��ه��ا ت��ط��ور مماثل 

عند  يتوقف  مل  امل�شلحة  ال��ق��وات  يف 
الكليات  ���ش��م��ل  ب��ل  ت��ع��زي��ز وح��دات��ه��ا 
التدريب  الع�شكرية ومراكز  واملعاهد 
م�شلحة  ق���وات  ذل��ك  ح�شيلة  فكانت 
اأح����دث  ت��ن��اف�����س  ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة  ذات 

جيو�س الع�شر.
املنا�شبة اخلالدة  ويطيب لنا يف هذه 
اآياتي  اأ�شمى  ونرفع  العهد  جن��دد  ان 
التهاين والتربيكات اإىل مقام �شيدي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى 
و�شيدي  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات 
���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 
اأول  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��دي  واإىل  اهلل  رع���اه 

�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
�شبحانه  اهلل  داع��ني  امل�شلحة  للقوات 
وتعاىل اأن يعيد عليهم هذه الذكرى 
باخلري والعزة و�شوؤدد .. حفظكم اهلل 
وحقق على اأيدي �شموكم مزيدا من 

اخلري والتقدم  .

•• اأبوظبي- وام:

حممد  ال�����ف�����ري�����ق  ������ش�����ع�����ادة  وج��������ه 
وزارة  وك���ي���ل  ال��ع��ل��ي  ع��ب��دال��رح��ي��م 
الدفاع امل�شاعد كلمة عرب جملة درع 
 38 ال����  ال��ذك��رى  ال��وط��ن مبنا�شبة 
يلي  فيما  امل�شلحة  ال��ق��وات  لتوحيد 

ن�شها .
عام  مايو  من  ال�شاد�س  يوم  �شيظل   
اأبناء  ذاك�����رة  يف  حم���ف���ورا   1976
اأيامهم  اأع���ز  االإم�����ارات ك��واح��د م��ن 
الأن������ه ال����ي����وم ال������ذي ���ش��ه��د ال������والدة 
اأن  بعد  امل�شلحة  لقواتنا  احلقيقية 
والعزمية  اخل����رية  االإرادة  ال��ت��ق��ت 
ال�����ش��ادق��ة ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ب������اإذن اهلل 

نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
اإخ����وان����ه  ب����������اإرادة  ث������راه  ط���ي���ب اهلل 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
االأعلى لالحتاد حكام االإمارات على 
علم  حت��ت  امل�شلحة  ال��ق��وات  توحيد 
تراب  يحمي  �شياجا  ل��ت��ك��ون  واح���د 
وا�شتقراره  اأم��ن��ه  وي�����ش��ون  ال��وط��ن 

واإجنازاته ومكت�شباته.
من  ال�شاد�س  ال��ي��وم  ه��ذا  مثل  ففي 
االإرادة  انعقدت   1976 ع��ام  م��اي��و 
امل�شلحة  قواتنا  و�شع  على  الوطنية 
حت����ت ق����ي����ادة واح�������دة ل��ي��م��ث��ل ذلك 
ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف م�������ش���رية االحت�����اد 
متتني  على  كبرية  وخطوة  املباركة 
اأوا�شر االحت��اد ودع��م دول��ة الوحدة 

.. وعلى  بها  االإمي��ان  تر�شخ  وتاأكيد 
والثالثني  الثماين  ال�شنوات  م��دى 
املا�شية كانت قواتنا امل�شلحة م�شنعا 
للرجال وح�شنا للدفاع عن الوطن 
الوطن  حل��ب  وع��ن��وان��ا  ومكت�شباته 
وال���ت���ف���اين يف خ��دم��ت��ه وال������ذود عن 
حيا�شه و�شندا للحق والعدل ودعما 

لل�شالم واالأمن.
امل�شلحة  ال��ق��وات  توحيد  ذك���رى  اإن 
ت�شحيات  ال���ش��ت��ذك��ار  منا�شبة  ه��ي 
الوحدة  ل��دول��ة  االأوائ����ل  املوؤ�ش�شني 
وج�����ه�����وده�����م اجل������ب������ارة م�����ن اأج�����ل 
وكيف  ع��ل��ي��ه��ا  واحل���ف���اظ  حتقيقها 
وحكيمة  نافذة  روؤي��ة  ميلكون  كانوا 
ال�شري  خ���الل���ه���ا  م����ن  ا����ش���ت���ط���اع���وا 

بالتجربة اإىل بر االأمان .. كما اأنها 
منا�شبة للفخر مبا قامت به القوات 
ال�شنوات  خالل  االإماراتية  امل�شلحة 
ال�شالم والوقوف  املا�شية يف خدمة 
اإىل ج��ان��ب ال�����ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة يف 
اأكر من موقع وما و�شلت اإليه من 
تقدم كبري على م�شتويات التدريب 

والت�شليح والتحديث.
اإن الدعم ال��ال حم��دود ال��ذي تلقاه 
االإم���ارات  دول���ة  امل�شلحة يف  ال��ق��وات 
�شيدي  ب���ق���ي���ادة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي  وت���وج���ي���ه 

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ومتابعة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��دي 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
احل�شول  لها  ويتيح  اأت���اح  امل�شلحة 
ع���ل���ى اأح�������دث االأ����ش���ل���ح���ة وامل����ع����دات 
التي  العامل  يف  املتطورة  الع�شكرية 
مدافعة  بدورها  القيام  من  متكنها 
وال  لل�شالم.  وم�شاندة  ال��وط��ن  ع��ن 
اإل��ي��ه قواتنا  م��ا و���ش��ل��ت  اأن  ���ش��ك يف 
امل�شلحة اليوم من تطور اإمنا يعك�س 
م�شوؤولياتها  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
واحرتاف  بكفاءة  مبهامها  والقيام 

عاليني يف اأي موقع واأي وقت ولعل 
وباأخالق  ب��دوره��ا  الدولية  االإ���ش��ادة 
عمليات  يف  وان�شباطهم  عنا�شرها 
حفظ ال�شالم التي �شاركت وت�شارك 
ف���ي���ه���ا يف م���ن���اط���ق خم��ت��ل��ف��ة ح���ول 
���ش��ه��ادة للع�شكرية  اإمن���ا ه��ي  ال��ع��امل 
االإم��ارات��ي��ة وجن��اح��ه��ا يف اإجن���از اأي 
م��ه��ام ي��ت��م ت��ك��ل��ي��ف��ه��ا ب���ه ب��ف�����ش��ل ما 
لديها من اإمكانات كبرية �شواء على 
الب�شرية  القوة  اأو  امل��ع��دات  م�شتوى 
التدريب  معايري  اأعلى  وفق  املدربة 

يف العامل.
كانت  املا�شية  ال�شنوات  مدى  فعلى 
القوات امل�شلحة االإماراتية ومازالت 
للوطنية  وعنوانا  لالأبطال  م�شنعا 

الذي  ال�شامخ  وال�شرح  االإم��ارات��ي��ة 
ب��ك��ل تقدير  اإل���ي���ه اجل��م��ي��ع  ي��ن��ظ��ر 
واح��رتام وي��رون فيه جت�شيدا لقيم 
وال�شجاعة  وال���ت���ف���اين  ال��ت�����ش��ح��ي��ة 
والقيادة  ال���غ���ايل  ل��ل��وط��ن  وال�����والء 
عن  ي��داف��ع  ق��وي��ا  وح�شنا  الر�شيدة 

اأر�س الوطن.
نتوجه  ال��غ��ال��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  ويف 
ال�شمو  اإىل �شيدي �شاحب  بالتهنئة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات 
�شيدي  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ش��ل��ح��ة 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 

اأول  الفريق  �شيدي  واإىل  اهلل  رع��اه 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ونعاهدهم اأن نظل م�شتعدين دائما 
واأن  وم��ق��درات��ن��ا  ترابنا  ع��ن  للدفاع 
ن�����ش��ون امل��ن��ج��زات االحت���ادي���ة التي 

حتققت الأبناء �شعبنا الكرمي . 

•• اأبوظبي-وام: 

خليفة  الدكتور  ال��ل��واء  �شعادة  وج��ه 
وزارة  وك��ي��ل  الرميثي  ث��اين  حممد 
وال�شوؤون  لل�شيا�شات  امل�شاعد  الدفاع 
االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ك��ل��م��ة ع���رب جملة 
ال����ذك����رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال����وط����ن  درع 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ل��ت��وح��ي��د   38 ال���� 
الذكرى  ت��اأت��ي    .. ن�شها  يلي  فيما 
القوات  لتوحيد  والثالثون  الثامنة 
اأهم  ع��ل��ى  ل��ت��وؤك��د  ع���ام  ك��ل  امل�شلحة 
اإجن����از وح����دوي ���ش��ه��ده ت��اري��خ دولة 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حيث 
ال�شمو يف ذلك  اأ�شحاب  روؤية  اأثبتت 
احل���ني م���دى ���ش��واب��ه��ا وج��ع��ل��ت من 
�شاربة  م��وح��دة  ق��وة  ق��وات متفرقة 
و منوذجا يحتذى به وح�شنا منيعا 

لدولة قوية �شاخمة بحكمة قيادتها 
وج���ه���د اأب���ن���ائ���ه���ا واإ�����ش����راره����م على 
العمل  على  واملثابرة  بالعلم  الت�شلح 
اجلاد .. وتتجلى اأهمية ذلك القرار 
حتوالت  من  اأحدثه  فيما  التاريخي 
جذرية يف جي�س االإمارات حيث جمع 
عنا�شر القوة من خالل دمج القوات 
وتوحيد قياداتها وكان ذلك �شروريا 
احلديثة  ال��دول��ة  بناء  اأع��م��دة  كاأحد 
ان��ط��الق��ة لتطوير  ب��ب��داي��ة  واإي���ذان���ا 
لتواكب  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  وحت��دي��ث 

اأحدث جيو�س الدول املتقدمة.
منذ  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  اأي��ق��ن��ت  لقد 
ق���ي���ام دول�����ة االحت�����اد اأن ال���وط���ن ال 
ميكن اأن يظل �شاخما عزيزا ومهابا 
قوة   .. وحت��م��ي��ه  ت�����ش��ون��ه  ق���وة  دون 
حتفظ للوطن ا�شتقالله وللمواطن 

كرامته واأمنه .. قوة ت�شنعها �شواعد 
وت�شحياتهم  وع��ق��ول��ه��م  االأب����ن����اء 
وتفانيهم من اأجل وطن يتوا�شل مع 
ال��دول االأخ��رى عرب ج�شور ال�شالم 

والتعاون واالحرتام املتبادل.
هذه  وب��ن��اء  تاأ�شي�س  يف  �شبقنا  ل��ق��د 
الف�شل يف كثري  ال��ق��وات رج��ال لهم 
ف��ي��م��ا ن����راه ال��ي��وم والب����د م��ن وقفة 
ملا  املوؤ�ش�شني  ل��الآب��اء  وع��رف��ان  �شكر 
وتوحيد  لتاأ�شي�س  جهد  م��ن  ب��ذل��وه 
ق��وات��ن��ا امل�����ش��ل��ح��ة وك���ذل���ك الب���د من 
بكل  املا�شي  ن�شرتجع خاللها  وقفة 
القوات  لبناء  فيه من جهد  بذل  ما 
ي�شهده  م��ا  بكل  واحل��ا���ش��ر  امل�شلحة 
م���ن اإجن��������ازات وامل�����ش��ت��ق��ب��ل ب��ك��ل ما 
اإ�شرتاتيجيات  ي�شتوجب طرحه من 
لنبني على اأ�شا�شها حتديث القدرات 

اأمننا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
الوطني.

اإن وج����ود ن��ظ��ام ف��ع��ال ل��ل��دف��اع عن 
ي�شب يف م�شلحة  اأم���ر  ه��و  ال��دول��ة 
ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني على 
ي��اأت��ي توفري االأمن  ���ش��واء حيث  ح��د 
واال�شتقرار على راأ�س اأولويات قيادة 
.. فكان  ال��ر���ش��ي��دة  االإم������ارات  دول����ة 
واال�شتقرار  االأم�����ن  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
جن���اح  وراء  ال����ع����وام����ل  اأه��������م  م�����ن 
التنمية  حتقيق  يف  االإم�����ارات  دول���ة 
ال�شريعة  واالقت�شادية  االجتماعية 
وب��ال��ت��ايل م��ك��ن دول���ة االإم�����ارات من 
والتنمية  التطور  م�شرية  موا�شلة 
خ����الل احلفاظ  م���ن  االق��ت�����ش��ادي��ة 
على االأمن .. لذا فاإن وقوف القوات 
االإم����ارات يف اخلط  ل��دول��ة  امل�شلحة 

االأم����ام����ي ل��ل��دف��اع ع���ن ال���وط���ن هو 
كما  ق�شوى  اأه��م��ي��ة  يكت�شب  واج���ب 
القوات  منت�شبي  ج��ه��ود  ت�شافر  اأن 
التقنية  و���ش��ائ��ل  واق��ت��ن��اء  امل�����ش��ل��ح��ة 
حلماية  منيعا  درعا  يقفان  املتطورة 
يتطلب  مم��ا  االإم������ارات  دول���ة  �شعب 
م�����ن م���ن���ظ���وم���ة ال�����دف�����اع يف دول�����ة 
االإمارات اأن تكون على ا�شتعداد دائم 
ملواجهة التحديات التي قد تواجهها 
امل�شتخدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ول��ت��ط��وي��ر 
وهيكل  ال����الزم����ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املوؤ�ش�شات امل�شوؤولة عن الدفاع.
ال����دف����اع  وزارة  ع����م����دت  ف���ق���د  ل������ذا 
و�شع  اإىل  العربية  االإم���ارات  لدولة 
والتن�شيق  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع 
تتوافق  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  واالإ����ش���راف 

لل�شالم  ال��داع��ي��ة  ال���دول���ة  وم��ك��ان��ة 
االإقليمي والدويل وت�شمن �شيادتها 
هذه   .. اأرا����ش���ي���ه���ا  ع���ل���ى  امل���ط���ل���ق���ة 
�شيا�شة  م��ن  تنبثق  التي  ال�شيا�شات 
ال���دول���ة امل���ت���وازن���ة ال��ت��ي ت��رك��ز على 
ن��ب��ذ ال��ع��ن��ف وال���ع���دوان وم���د ج�شور 
ال�����ش��ع��وب املحبة  ك���ل  ال���ت���ع���اون م���ع 
يف  التدخل  بعدم  واالل��ت��زام  لل�شالم 
ومراعاة  للغري  الداخلية  ال�����ش��وؤون 
ح�شن اجلوار والوقوف جانب احلق 
والقانون  ال�شرعية  اإط��ار  والعدل يف 
الدويل .. ويف هذا ال�شياق ال بد من 
���ش��ي��دي الفريق  اال���ش��ت��ن��ارة مب��ق��ول��ة 
زايد  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اأول 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة حيث 
العقود  خ��الل  ا�شتطعنا  لقد  ق���ال: 

االأربعة اأن نعزز االأداء العايل لقواتنا 
امل�شلحة..ليكون لها الن�شيب الوافر 
اإذ جرى  ال��ت��ط��وي��ر وااله��ت��م��ام  م��ن 
الذاتية  القوة  تطوير  على  الرتكيز 
عن  لها  الدفاعية  ال��ق��درات  وتعزيز 
النوعية على  املعايري  اعتماد  طريق 
م�شتوى التدريب واخلطط على نحو 
يالئم متطلبات الع�شر . وي�شرفني 
يف هذه املنا�شبة ونحن نحتفل بهذه 
اإىل مقام  اأرف��ع  اأن  الذكرى اخلالدة 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
امل�شلحة  ل���ل���ق���وات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
ال�شمو  �شاحب  و�شيدي  اهلل  حفظه 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل واإىل 

اأع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه��م��ا 
املجل�س االأعلى حكام االإم��ارات واإىل 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��دي 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
االأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�شلحة اأ�شمى اآيات التهاين 
والتربيكات داعني اهلل العلي القدير 
اأن يعيد عليهم هذه املنا�شبة اخلالدة 
وعلى جميع منت�شبي القوات امل�شلحة 
باملجد وال�شوؤدد جمددين العهد على 
اأن نكون على الدوام اجلند االأوفياء 

والعني التي ال تنام  .

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة االإمارات للهوية مذكرة تفاهم مع �شركة نتوورك انرتنا�شيونال 
احلكومية  االإلكرتونية  التعامالت  اإىل  التحول  برنامج  دعم  يف  للم�شاهمة 
اخلطة  حم��اور  لدعم  بينهما  ا�شرتاتيجية  �شراكة  وبناء  االإم���ارات  دول��ة  يف 
امل�شرتكة  اجل��ه��ود  وتعزيز  للدولة  االإل��ك��رتون��ي��ة  للحكومة  اال�شرتاتيجية 
املعلوماتي والرقمي يف  بني القطاعني احلكومي واخلا�س خلدمة املجتمع 

االإمارات.
ياأتي توقيع هذه املذكرة يف اإطار حر�س هيئة االإمارات للهوية على امل�شاهمة 
يف ت�شهيل اخلدمات احلكومية وتوفري املعلومات الالزمة لدعم �شنع القرار 
وفق  ب��ال��دول��ة  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  اال�شرتاتيجي  والتخطيط 

بيانات اإح�شائية دقيقة.

اخلوري  حممد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة  وقعها  التي  امل��ذك��رة  ون�شت 
التنفيذي  امل��دي��ر  ت��ري��ف��ي��دي  وب���اي���راف  للهوية  االإم�����ارات  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
يتعاون  اأن  على  اأب��وظ��ب��ي  يف  الهيئة  اإدارة  مبقر  اإنرتنا�شيونال  ن��ت��وورك  ل��� 
املتوفرة  واخل��ربات  والتقنيات  النظم  من  منهما  كل  ي�شتفيد  واأن  اجلانبان 
امل��وارد اخلا�شة فيما يتعلق  ق��درات  بناء  االآخ��ر للم�شاهمة يف  لدى الطرف 
باأنظمة الدفع عرب البطاقات وتعزيز اإمكانيات تبادل اخلربات املكت�شبة من 
برنامج الهوية الوطني االإماراتي على امل�شتويني االإقليمي والعاملي وتنظيم 
اأجل  القدرات من  لبناء  ون��دوات واجتماعات بني اخل��رباء  دولية  موؤمترات 
على  امل��ذك��رة  ن�شت  كما  للتنمية.  م�شتدامة  اأج��ن��دة  تنفيذ  يف  قدما  امل�شي 
تعزيز التن�شيق والتعاون بني الهيئة و نتورك انرتنا�شيونال املزودة حللول 
ال�شرق  منطقة  يف  البطاقات  معاجلة  خدمات  وتقدمي  االإل��ك��رتوين  الدفع 
االأو�شط لدعم املبادرات والربامج التي ينفذها كل منهما وتبادل املعلومات 

الفعاليات  يف  التعاون  جانب  اإىل  باخت�شا�شاتهما  العالقة  ذات  والدرا�شات 
االأخرى  اجلهات  من  اأي  اأو  ط��رف  كل  يرعاها  اأو  ينظمها  التي  واملنا�شبات 
غري  اأ�شا�س  على  وال�شامل  اال�شرتاتيجي  التعاون  وتعزيز  االخت�شا�س  ذات 
ح�شري بحيث ت�شتفيد الهيئة و نتورك انرتنا�شيونال منه لغر�س االرتقاء 
من  جديدة  م�شتويات  اإىل  للمتعاملني  منهما  كل  تقدمها  التي  باخلدمات 
التميز عرب توفري حلول �شريعة واآمنة وفعالة. واأكدت عائ�شة الري�شي املديرة 
التنفيذية لقطاع العمليات املركزية يف هيئة االإمارات للهوية حر�س الهيئة 
على تكثيف جهودها لدعم تنفيذ ا�شرتاتيجية احلكومة الذكية على امل�شتوى 
لتحقيق  احلكومية  اجلهات  لدى  التحتية  البنية  جاهزية  ورف��ع  االحت��ادي 
التحول االإلكرتوين ون�شر ثقافة املجتمع الرقمي يف الدولة لتقدمي اأف�شل 
اخلدمات االإلكرتونية للمتعاملني واال�شتفادة من تطبيقات بطاقة الهوية 
الذكية مبا يحقق تطلعات القيادة الر�شيدة للدولة. وقالت الري�شي اإن توقيع 

هذه املذكرة يندرج �شمن جهود القطاعني احلكومي واخلا�س يف االإمارات 
التي تت�شافر بوترية مت�شارعة لتوحيد الروؤى امل�شرتكة فيما بينها خلدمة 
امل�شلحة العليا للدولة عرب تطوير االأدوات والو�شائل الالزمة لتنفيذ خطة 
احلكومة الذكية االحتادية واالرتقاء باأدائها اإىل اأعلى امل�شتويات من خالل 
تقدمي خدمات عاملية رائدة ذات قيمة م�شافة وبلورة جمتمع متقدم قائم 
على اقت�شاد املعرفة مبا ينعك�س على جودة احلياة يف الدولة و�شوال لتحقيق 
الهيئة وال�شركة  التعاون بني  اإن  الري�شي  واأ�شافت   .2021 االإم��ارات  روؤية 
ياأتي ا�شتمرارا جلهود هيئة االإمارات للهوية الرامية اإىل تعزيز اأطر التعاون 
بناء  يف  هدفها  لتحقيق  احلكومية  وغ��ري  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
املتعاملني  بخدمة  واالرت��ق��اء  االأه��داف  حتقيق  على  تركز  خدمات  موؤ�ش�شة 
وفق اأعلى املعايري الدولية ملواكبة التحول املت�شارع على م�شتوى الدولة نحو 

املجتمع الرقمي القائم على املعرفة.

الإمارات للهوية و نتوورك انرتنا�سيونال توقعان مذكرة تفاهم لدعم التحول الإلكرتوين بالدولة
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الإمارات حتتفل باأ�سبوع املرور العربي 
من حيث العدد والنتائج واأ�شبحت ظاهرة تقلق اجلميع عربيا 
بالوزارة  امل���روري  للتن�شيق  العامة  االإدارة  اأن  اإىل  م�شريا   ..
باأ�شبوع  لالحتفال  بالدولة  والدوريات  امل��رور  اإدارات  خاطبت 

املرور العربي.
م�شتخدمي  جميع  ل��دى  امل����روري  ال�شلوك  تعديل  اأن  وذك���ر 
ي�شهم  ال��ذي  االأه��م  العامل  يبقى  و�شائقني  الطرق من م�شاة 
اأع��داد احل��وادث امل��روري��ة ك��ون العامل الب�شري هو  يف خف�س 
ال�شلبية  ونتائجها  احل��وادث  تلك  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  امل�شوؤول 
ويظل التعاون والتن�شيق املتبادل بني اجلهات واملوؤ�ش�شات ذات 
�شروريا  ال�شعد  خمتلف  وع��ل��ى  امل��روري��ة  بالعملية  العالقة 
امل��روري��ة وم��ا ينجم عنها من خ�شائر يف  للحد من احل���وادث 

االأرواح واملمتلكات.

م�شوؤولية كل م�شتخدم للطريق.. فالكل م�شوؤول عن حتقيق 
ال�شالمة من خالل احرتام قوانني املرور واأنظمته.. الفتا اإىل 
اأن االأ�شبوع يعد جت�شيدا حقيقيا لل�شعور بامل�شوؤولية االإن�شانية 

واالجتماعية امل�شرتكة عن ال�شالمة املرورية.
التي تقيمها  امل��روري��ة تعترب االأه��م  املنا�شبة  اإن ه��ذه  واأ���ش��اف 
اإدارات املرور يف الدول العربية وتعد لها برامج واأن�شطة عدة 
ميدانية  وزي����ارات  وحم��ا���ش��رات  ون���دوات  اجتماعات  تتخللها 
ال���ق���ن���وات االإعالمية  ب��ع�����ش��ه��ا ع���رب  ي��ب��ث  ول����ق����اءات وب���رام���ج 

العربية.
لكل  غاية ومطلب  العام  هذا  �شعار  اأن  الزعابي  العميد  واأك��د 
اإدارات املرور يف العامل العربي و�شرائح املجتمع وهدف يراود 
ال�شري  اأن تفاقمت ح��وادث  كل �شائق وم�شتخدم للطريق بعد 

•• اأبوظبي-وام:

الدول  �شقيقاتها  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  ت�����ش��ارك 
العربية االحتفال باأ�شبوع املرور العربي الذي يقام حتت �شعار 
معا نحو بيئة مرورية اآمنة للجميع خالل الفرتة من 4 اإىل 

اجلاري. مايو   10
ال��ع��ام��ة ملجل�س  االأم��ان��ة  ت�شرف عليه  ال���ذي  االح��ت��ف��ال  ي��اأت��ي 
املرور  اأجهزة  روؤ�شاء  لتو�شيات  تنفيذا  العرب  الداخلية  وزراء 
بالدول العربية. وقال العميد غيث ح�شن الزعابي مدير عام 
املرور  باأ�شبوع  اإن االحتفال  الداخلية  املروري بوزارة  التن�شيق 
بيئة مرورية  نحو  �شعار معا  ي��اأت��ي حت��ت  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��ع��رب��ي 
اأهمية ال�شالمة املرورية باعتبارها  اآمنة للجميع تاأكيدا على 

الداخلية تبحث اآليات تطوير الأداء يف اجلن�سية والإقامة
•• اأبوظبي-وام:

بحثت وزارة الداخلية اآليات تطوير االأداء على م�شتوى قطاع اجلن�شية واالإقامة واملنافذ من خالل تنفيذ 
العمل وتقدمي خدمات متميزة للجمهور ف�شال عن  امل�شروعات التطويرية لالرتقاء مب�شتوى  عدد من 
عدد من املو�شوعات املتعلقة مبخالفي قانون دخول واإقامة االأجانب واملنافذ البحرية واخلدمات املقدمة 
يف املنافذ واآليات احلاالت االإن�شانية واتخذ ب�شاأنها القرارت املنا�شبة. كانت جلنة القيادة العليا للجن�شية 
وزارة  وكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  اللواء  برئا�شة  الثالث  اجتماعها  عقدت  قد  واملنافذ  واالإق��ام��ة 
ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  مكتب  يف  وذل��ك  باالإنابة  واملنافذ  واالإق��ام��ة  اجلن�شية  ل�شوؤون  امل�شاعد  الداخلية 
اجلن�شية واالإقامة واملنافذ باأبوظبي بح�شور اللواء حممد اأحمد املري مدير عام االإدارة العامة لالإقامة 
واإطلع  اللجنة.  اأع�شاء  بالدولة  االأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامني  واملديرين  دبي  يف  االأجانب  و�شوؤون 
املجتمعون على العرو�س التقدميية التي تناولت نظام م�شتودع اخلدمات وموؤ�شرات قيا�س زمن اخلدمة 

واالأداء وح�شول القطاع على �شهادة االلتزام بالتميز وا�شتعرا�س اخلطة اال�شرتاتيجية للوزارة .

رئي�ض الأركان: ال�ساد�ض من مايو 1976 كان اإيذانا مبرحلة جديدة يف م�سرية القوات امل�سلحة

نائب رئي�ض الأركان: ال�ساد�ض من مايو 1976 تاريخ له دللة كبرية ومعان عظيمة ونقطة حتول يف تاريخ الإمارات

قائد القوات البحرية: قرار ال�ساد�ض من مايو 1976 حقق اأمنية طاملا راودت كل م�سوؤول وقائد و�سابط وجندي يف القوات امل�سلحة

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي: قواتنا امل�سلحة اأ�سبحت �سياجا يحمي تراب الوطن وي�سون اأمنه وا�ستقراره واإجنازاته ومكت�سباته و�سيادته

قائد القوات الرية: القوات امل�سلحة ت�سهد تطورا هائال وما حتقق 
مل يكن لريى النور لول التخطيط ال�سليم من قيادتنا احلكيمة 

املنا�شبة  بهذه  يحتفلون  اإذ  اجل��وي 
املجيدة اإمنا يحتفلون باملثل ل�شنوات 
حافلة بالعديد من االإجن��ازات منذ 
يكون  ال  اأن  اأنف�شهم  ع��ل��ى  اآل����وا  اأن 
التحديث والتطور وقفا على �شالح 
اأو معدة بذاتها واإمنا البد اأن يواكب 
ت��ط��ور يف  الت�شليح  ال��ت��ط��ور يف  ه��ذا 
االأداء  وتطور يف  واال�شتيعاب  الفكر 
والدفاع  اجلوية  القوات  تظل  حتى 
اجل�������وي دائ�����م�����ا ع���ل���ى ق������در حجم 
امل�شوؤولية الكبرية امللقاة على عاتقها 
دائما  وت�����ش��ت��م��ر  تنطلق  اإمن����ا  وه���ي 
بخطى ثابتة وعزمية �شادقة واإرادة 
�شلبة لتظل دائما مواكبة للحداثة 
ل�شيدي  الكرمية  بالرعاية  متمتعة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 

ب�شواعد  ب��ن��ي  وال����ذي  املنطقة  يف 
يف  ال�شليم  والتخطيط  ال��رج��ال 

هذا ال�شرح ال�شامخ.
اذكر االأبناء من ال�شباط والرتب 
القوات  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م���ن  االأخ������رى 
اإليه  التو�شل  مت  ما  ب��اأن  امل�شلحة 
ال���ي���وم م���ن اإجن������ازات وازده������ار يف 
ي���اأت م��ن فراغ  امل��ج��االت مل  �شتى 
اإن����ت����اج لعمل  ول���ك���ن ك�����ان ث���م���رة 

•• اأبوظبي- وام:

وج����ه ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال���رك���ن طيار 
اإبراهيم نا�شر حممد العلوي قائد 
ال���ق���وات اجل���وي���ة وال����دف����اع اجلوي 
ال����وط����ن  درع  جم����ل����ة  ع�����رب  ك���ل���م���ة 
لتوحيد   38 ال���  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 

القوات امل�شلحة فيما يلي ن�شها.
ال�������ش���اد����س م����ن م���اي���و لعام  ي���ظ���ل   
اأبناء  ذاك����رة  يف  حم��ف��ورا   1976
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول����ة 
ب��اع��ت��ب��اره ال��ي��وم ال����ذي ال��ت��ق��ت فيه 
ال�شادقة  والعزمية  اخل��رية  االإرادة 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانه  ب��اإرادة  ثراه 
االأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 
القوات  االإم��ارات على توحيد  حكام 

امل�����ش��ل��ح��ة حت���ت ع��ل��م واح����د وقيادة 
تراب  يحمي  �شياجا  لتكون  واح���دة 
وا�شتقراره  اأم��ن��ه  وي�����ش��ون  ال��وط��ن 

واإجنازاته ومكت�شباته و�شيادته.
و�شيلة فعالة  التوحيد كان  اإن قرار 
عرى  وت��ر���ش��ي��خ  ت��دع��ي��م  يف  �شاهمت 
االإحتاد وتوطيد اأركانه و�شبيال اإىل 
والتنظيم  االن�����ش��ب��اط  قيم  اإ���ش��اع��ة 
وال��ت��ع��ام��ل بحرفية  ال��ك��ف��اءة  ورف���ع 
وتنفيذ  امل����ع����ل����وم����ات  ت���ق���ن���ي���ة  م�����ع 
اإ�شرتاتيجية متكاملة االأبعاد وذلك 
عال  مهما  ال��وط��ن  اأن  منطلق  م��ن 
يظل  اأن  ميكن  ال  �شيته  وذاع  �شاأنه 
ت�شونه  ق����وة  دون  ع���زي���زا  ���ش��اخم��ا 
�شواعد  تعززها  ق��وة  وه��ي  وحتميه 
وت�شحياتهم  وع���ق���ول���ه���م  اأب���ن���ائ���ه 

وتفانيهم من اأجل وطن اخلري.
وقادة واأبناء القوات اجلوية والدفاع 

•• اأبوظبي- وام:

ال��رك��ن جمعة  ال��ل��واء  وج��ه �شعادة 
قائد  الفال�شي  ال���ب���واردي  اأح��م��د 
ال��ق��وات ال��ربي��ة كلمة ع��رب جملة 
ال�  الذكرى  مبنا�شبة  الوطن  درع 
38 لتوحيد القوات امل�شلحة فيما 

يلي ن�شها .
 تطل علينا اليوم الذكرى الثامن 
ق����واتنا  ل��ت��وح�����������ي��د  وال���ث���الث���ون 
ركائزها  دع����م  وال������ذي  امل�����ش��ل��ح��ة 
ال�ش�����يخ  اهلل  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��������������ور 
نهي���ان  اآل  ���ش��ل��������ط�����������ان  ب���ن  زاي�����د 
القوات  اإن   .. ث���راه  اهلل(  )ط��ي��ب 
يف  ه��ائال  ت��ط��ورا  ت�شهد  امل�شلحة 
ك���اف���ة امل���ج���االت وم����ا حت��ق��������������ق مل 
التخطيط  لوال  النور  يكن لريى 
احلكيمة  قي���ادتنا  م���ن  ال�ش���لي���م 
الق���وات  اإلي����ه  و�ش���لت  م����ا  واإن   ..
تكنولوجي  تطور  م��ن  امل�ش���لح���ة 
ي���ك���اد ي���ك���ون االأف�������ش���ل م���ن نوعه 

•• اأبوظبي-وام:

وج���ه ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ثاين  حممد 
جملة  ع��رب  كلمة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
ال�  ال���ذك���رى  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع 
فيما  امل�شلحة  القوات  لتوحيد   38

يلي ن�شها.
امل�شلحة  ال��ق��وات  ت��وح��ي��د  ق���رار  اإن   
يف ال��ي��وم ال�����ش��اد���س م��ن م��اي��و لعام 
مبرحلة  اإي������ذان������ا  ك������ان   1976
امل�شلحة  ال��ق��وات  م�شرية  يف  جديدة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ل��دول��ة 
التاريخي  ال��ق��رار  ذل��ك  اأط��ل��ق  حيث 
وحتديث  تطوير  لعملية  الطاقات 
اأ���ش�����س علمية  ���ش��ام��ل��ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى 
ب�����ه�����دف ت����ع����زي����ز ق����������درات ق���وات���ن���ا 
ا�شتيعاب  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  امل�����ش��ل��ح��ة 

ينف�شل  ال  الوطني  اأمننا  اأن  اأي�شا 
ع��ن االأم��ن��ي��ني االإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
مم����ا ي����رتت����ب ع���ل���ي���ه م����ن واج����ب����ات 
عقيدتنا  اإط�������ار  يف  وم�������ش���وؤول���ي���ات 
الع�شكرية القائمة على �شون احلق 
الكامل  واالح������رتام  ع��ن��ه  وال���دف���اع 
للقوانني وااللتزام الثابت باملبادئ .

االأيادي  ن�شتح�شر  املنا�شبة  وبهذه 
ال�شلبة  واالإرادة  امل��وؤم��ن��ة  وال��ق��ل��وب 
التي كان لها الف�شل بعد اهلل تعاىل 
الوطنية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ه����ذه  ب���ن���اء  يف 
ذكرى  املنا�شبة  ه��ذه  م��ع  ون�شتعيد 
امل�شلحة  ق���وات���ن���ا  وج���ن���ود  ���ش��ب��اط 
التاأ�شي�س  يف  ����ش���اه���م���وا  ال�����ذي�����ن 
ونثني  ال��ت��ق��اع��د  ���ش��ن  اإىل  وو���ش��ل��وا 
تقديرا  وع��ط��ائ��ه��م  ع��ل��ى ج��ه��وده��م 
ل���دوره���م يف امل�����ش��اه��م��ة ون��ح��ن على 
على  عهدناهم  كما  اأنهم  من  يقني 

العامل  بقاع  �شتى  يف  ال�شالم  حفظ 
بالنجاحات  حافال  �شجلها  واأ�شبح 
العمل  جم������االت  ك����ل  يف  امل�������ش���رف���ة 
االإن�����ش��اين رغ���م ت��ن��وع امل��ه��ام وتعدد 
امل�شلحة  القوات  اأبناء  وك��ان  املواقع 
يف كل موقع ومو�شع مثاال لالإ�شادة 
يف  الكفاءة  بف�شل  للتقدير  وحم��ال 
االأداء واحلر�س على ال�شلوك ال�شوي 
واالل���ت���زام ب��ال��دق��ة وامل��و���ش��وع��ي��ة يف 
ت��ن��ف��ي��ذ امل���ه���ام واالن�������ش���ب���اط ال���ذي 

ميار�شون به واجباتهم.
اأ�شا�شية  ركيزة  امل�شلحة  ال��ق��وات  اإن 
من ركائز ر�شوخ م�شريتنا االحتادية 
ال��وط��ن��ي��ة م��ل��ت��زم��ة دائما  وه��وي��ت��ن��ا 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ب�شيا�شة 
اأ�شلوبا  ل��ل��ح��وار  ال��داع��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ملعاجلة  و�شيلة  ال�شلمية  وال��ط��رق 
التم�شك  م����ع  ال��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 

لكل  الت�شدي  على  ق����ادرون  واأن��ه��م 
م��ن خم��اط��ر وحتديات  م��ا تطرحه 
ذكرى  ن�����ش��ت��ع��ي��د  ون��ح��ن  وال���ي���وم   ..
توحيد القوات امل�شلحة وما �شهدته 
من اإجنازات طوال ثمانية وثالثني 
مقام  اإىل  اأرف����ع  اأن  ي�شرفني  ع��ام��ا 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
�شاحب  ���ش��ي��دي  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما  واإىل  اهلل 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ 
لالحتاد حكام االإمارات واإىل �شيدي 
ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

واكت�شاب  وامل��ع��دات  االأ�شلحة  اأع��ق��د 
والعملية  العلمية  امل��ه��ارات  اأف�����ش��ل 
تتفق  التي  والتنظيمية  وامليدانية 
وم��ف��اه��ي��م ال��ع�����ش��ك��ري��ة احل��دي��ث��ة يف 
م��ف��ات��ي��ح��ه تتمثل  اأ���ش��ب��ح��ت  ع�����ش��ر 
التقنية  ام���ت���الك  ع��ل��ى  ال���ق���درة  يف 

والتحكم فيها.
بذكرى  ال���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل  اإذ  ون���ح���ن 
ن�شعر  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات  ت���وح���ي���د 
ظلت  قواتنا  الأن  واالعتزاز  بالفخر 
ت����زال ق���وة دف����اع ال ت��ه��دف اإىل  وال 
ت�شون  ت���ه���دد  وال  حت���م���ي  ع�������دوان 
لدعم  دائ����م����ا  وت�������ش���ع���ى  ت����ب����دد  وال 
لبت  وق��د  الدوليني  وال�شلم  االأم��ن 
باإيجابية  واأ���ش��ه��م��ت  ال��واج��ب  ن���داء 
وفعالية على كافة االأ�شعدة املحلية 
واالإقليمية والدولية و�شاركت حتت 
عمليات  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ظ��ل��ة 

ل��ت��ق��دمي خرباتهم  دائ����م  ا���ش��ت��ع��داد 
اأيا  لوطنهم  خ��دم��ات��ه��م  وم��وا���ش��ل��ة 

كان موقعهم.
ملنت�شبي  ك��ل��م��ة  م���ن  الب���د  ك���ان  واإن 
املنا�شبة  ه���ذه  يف  امل�شلحة  ال���ق���وات 
�شيدي  بكلمات  هنا  ا�شت�شهد  ف��اإين 
ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
اأتوجه بتحية االإعزاز والتقدير اإىل 
وب��ن��ات��ي منت�شبي  واأب��ن��ائ��ي  اإخ����واين 
ق��وات��ن��ا امل�����ش��ل��ح��ة ���ش��ب��اط��ا ك��ان��وا اأو 
الذين  ج����ن����ودا  اأو  ����ش���ف  ����ش���ب���اط 
اأن��ه��م القدوة  ال���دوام  ي��وؤك��دون على 
يف الت�شحية من اأجل الوطن واأنهم 
املثال يف االإميان باهلل والوالء للوطن 
املدركون  والواعون  املواكبون  واأنهم 
ومتطلباتها  املرحلة  طبيعة  متاما 

الدولية كقاعدة  بالقوانني واملبادئ 
ذلك  مي�س  اأن  دون  ال��ن��زاع��ات  حل��ل 
ب��ح��ق��ن��ا يف ال���دف���اع ع���ن اأر���ش��ن��ا مع 
ذلك  ل�شمان  ال��ق��وة  ب��ن��اء  موا�شلة 
كعهدها  امل�����ش��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  ول��ت��ظ��ل 
التنمية  م�شرية  على  االأمينة  دائما 
والربامج  م��ع اخل��ط��ط  وامل��ت��ف��اع��ل��ة 
بدورها  اإمي��ان  عن  وذل��ك  التنموية 
ال��ع��م��ل املدين  اإث������راء م��ن��ظ��وم��ة  يف 
وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه وال���دف���اع ع��ن الوطن 
التزاما  وذل��ك  ومقد�شاته  و�شيادته 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  مبقولة  منا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات 
ونحن  اإن��ن��ا   .. اهلل  حفظه  امل�شلحة 
لقواتنا  االأ�شا�شي  الواجب  اأن  نوؤكد 
ال���دف���اع ع���ن الوطن  امل�����ش��ل��ح��ة ه���و 
اأم���ن���ه وا���ش��ت��ق��راره ندرك  وح��م��اي��ة 

•• اأبوظبي-وام: 

وج��ه ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال��رك��ن عي�شى 
���ش��ي��ف ب��ن ع��ب��الن امل���زروع���ي نائب 
امل�شلحة كلمة  القوات  اأرك��ان  رئي�س 
مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جم��ل��ة  ع��رب 
القوات  لتوحيد   38 ال����  ال��ذك��رى 

امل�شلحة فيما يلي ن�شها.
 ال�����ش��اد���س م��ن م��اي��و ل��ع��ام 1976 
ومعان  ك���ب���رية  دالل������ة  ل����ه  ت����اري����خ 
عظيمة ونقطة حتول يف تاريخ دولة 
اأعلن  اإذ  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
اإ�شراقة  للدفاع مع  االأعلى  املجل�س 
ال��ي��وم ق����رار ت��وح��ي��د القوات  ذل���ك 
بتطوير  اإي��ذان��ا  ه��ذا  فكان  امل�شلحة 
الت�شليح  جم��االت  يف  م�شبوق  غ��ري 
والتنظيم والتدريب واالإدارة و�شكل 
ت��اري��خ��ي��ا يف  ال���ق���رار منعطفا  ه���ذا 
انطلقت  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  م�����ش��رية 

بف�شلها  غ��دت  مم��ي��زة  وت�شكيالت 
فعالية  اأك�������ر  امل�����ش��ل��ح��ة  ق���وات���ن���ا 
مع  تفاعال  واأع��ظ��م  كفاءة  واأف�شل 
معطيات وحتديات ع�شر تالحقت 
فيه االبتكارات واالإبداعات يف كافة 
ميادين العمل الع�شكري مما مكنها 
�شقيق  ل��ك��ل  ���ش��ن��دا  ت���ك���ون  اأن  م���ن 
مهامها  ت���وؤدي  �شديق  لكل  وع��ون��ا 
يف الداخل واخلارج بكفاءة واقتدار 

وجترد ونكران ذات.
اإن ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
ما  ب��اأح��دث  امل�شلحة  قواتنا  ت��زوي��د 
ومعدات  اأ���ش��ل��ح��ة  م���ن  ال��ع�����ش��ر  يف 
ب���ح���ال من  ي��ع��ن��ي  وجت����ه����ي����زات ال 
ب��ح��ق �شيدي  ق����ال  ك��م��ا  االأح��������وال 
حممد  ال�����ش��ي��خ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
تغريا  يعني  ال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
توجهاتنا  يف  ح���ال  ب����اأي  حت���وال  اأو 
يف  رغ��ب��ت��ن��ا  ي��وؤك��د  ول��ك��ن��ه  ال�شلمية 

امل�����ش��ل��ح��ة عزيزة  ال���ق���وات  ول��ت��ب��ق��ى 
اأمن  لتعزيز  اليمنى  واليد  اجلانب 
الوطن ورخائه ولتظل قوة دفاعية 
تعزز �شيا�شة دولة االإمارات العربية 
العنف  ن��ب��ذ  اإىل  ال��داع��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
التعاون بني  والعدوان ومد ج�شور 

الدول املحبة لل�شالح.
بالذكرى  ن��ح��ت��ف��ل  ون��ح��ن  وال���ي���وم 
قواتنا  لتوحيد  والثالثني  الثامنة 
من  حققته  م��ا  ن�شرتجع  امل�شلحة 
ال��ق��ي��ادة الر�شيدة  اإجن����ازات يف ظ��ل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل�����ش��ي��دي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ال����دول����ة 
وتوجيهات  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ش��ل��ح��ة 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل والدعم الال حمدود 

قلوبنا  ع���ل���ى  ال���ع���زي���زة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
جميعا اأن اأرفع اأ�شمى اآيات التهاين 
والتربيكات اإىل مقام �شيدي �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة حفظه اهلل و�شيدي 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأ�شحاب  اإخوانهما  واإىل  اهلل  رع��اه 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و 
حكام االإمارات واإىل �شيدي الفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
داعني اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يعيد 
عليهم هذه املنا�شبة اخلالدة وعلى 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
القوات  وع��ل��ى  وال���ربك���ات  ب��ال��ي��م��ن 

وتطوير  ذات��ه��ا  لتحقيق  اأث���ره  على 
اأدائ���ه���ا ورف����ع ك��ف��اءت��ه��ا م���ن خالل 
وبرامج  م���درو����ش���ة  خ��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ 
والتطوير  ل��ل��ت��ح��دي��ث  ط���م���وح���ة 
واملعدات  االأ�شلحة  باأحدث  والتزود 
اإىل جانب الدفع باأبناء الوطن اإىل 
وتدريبا  تاأهيال  املهنة  �شرف  حيث 
يف اأرقى الكليات واملعاهد الع�شكرية 
اأ�شبحت  واخل��ارج حتى  الداخل  يف 
ورقما  م��وؤث��رة  ق��وة  امل�شلحة  قواتنا 
�شحيحا يف معادلة االأمن وال�شالم 
من  اكت�شبته  مل��ا  نظرا  واال�شتقرار 
خربة ميدانية من خالل م�شاركتها 

االإقليمية والدولية.
ي�����زال وفق  ذل����ك وال  وق����د حت��ق��ق 
متكاملة  ع�����ش��ك��ري��ة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
االأرك����ان واالأب��ع��اد حت��ر���س القيادة 
العليا على مراجعتها بني كل حني 
امل�شتجدات  م��واك��ب��ة  ب��ه��دف  واآخ����ر 

اأداء دور مميز ومتميز على �شعيد 
مع  ال��ع��رب��ي  وحم��ي��ط��ن��ا  منطقتنا 
االإ���ش��ه��ام ب����دور ف��اع��ل حت��ت مظلة 
ق�شايا  خ��دم��ة  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم 

االأمن وال�شلم العاملي .
الع�شكرية  ك��وادرن��ا  بكل  نفخر  اإننا 
ال��ي��وم ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح��ت اأك����ر وعيا 
ال��ع�����ش��ر واأك������ر عزما  مب��ع��ط��ي��ات 
مواجهة متطلباته وحتدياته  على 
حت�شيلهم  يوا�شلون  االآن  وه��م   ..
العلمي املتقدم يف جمال تكنولوجيا 
عودونا  ك��م��ا  وامل����ع����دات  االأ���ش��ل��ح��ة 
من  امل��زي��د  الكت�شاب  �شعيهم  دائ��م��ا 
احلقيقي  ال��ت��ف��وق  الأن  اخل�����ربات 
للجيو�س ال يكمن يف احل�شول على 
ب��ل ويف  االأ���ش��ل��ح��ة فح�شب  اأح����دث 
ا�شتيعابها واالإب��داع يف  القدرة على 

ا�شتخدامها.
ن��ح��ت��ف��ل بهذه  وي�����ش��رف��ن��ي ون���ح���ن 

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ل�شيدي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال��ذي حر�س منذ  امل�شلحة  للقوات 
برامج طموحة  و�شع  على  البداية 
امل�شلحة  قواتنا  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
ي���واك���ب الع�شر  ت�����ش��ل��ح  م���ن خ���الل 
وتدريب يحقق الن�شر ومن خالل 
تاأهيل الكوادر الوطنية التي تهياأت 
الكليات  ع����رب  ال���ف���ر����س  ك����ل  ل���ه���ا 
وامل��ع��اه��د ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل��ت��ق��دم��ة يف 
قاعدة  خل���ل���ق  واخل��������ارج  ال����داخ����ل 
بقيمه  املتم�شك  الوطن  �شباب  من 
واملعرفة  بالعلم  واملت�شلح  واأ�شالته 
التقنية  ع��امل  يف  ي�شتجد  م��ا  وبكل 
ا�شتيعاب  على  وال��ق��ادر  الع�شكرية 
اأح���دث االأ���ش��ل��ح��ة وامل��ع��دات .. وقد 
اأثمر بحمد اهلل هذا الغر�س الطيب 
عالية  ك���ف���اءة  ذات  ق��ي��ادي��ة  ك�����وادر 

•• اأبوظبي-وام:

وج���ه ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال���رك���ن بحري 
اإب��راه��ي��م ���ش��امل حممد امل�����ش��رخ قائد 
ال��ب��ح��ري��ة كلمة ع��رب جملة  ال��ق��وات 
ال�  ال���ذك���رى  ال���وط���ن مب��ن��ا���ش��ب��ة  درع 
فيما  امل�شلحة  القوات  لتوحيد   38
�شهر  ال�شاد�س من  .  كان  يلي ن�شها 
تالقت  ي���وم���ا   1976 ل���ع���ام  م���اي���و 
ومتخ�شت  اأكلها  فاأتت  االإرادات  فيه 
اج��ت��م��اع��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة التي 
ال��ت��ج��رد واالإي���ث���ار عن  ���ش��ادت��ه��ا روح 
القوات  ب���دم���ج  ال���ت���اري���خ���ي  ال����ق����رار 
وقيادة  واح�����د  ع��ل��م  امل�����ش��ل��ح��ة حت���ت 
طاملا  اأم��ن��ي��ة  ب��ه��ذا  فتحققت  واح����دة 
و�شابط  وق��ائ��د  م�����ش��وؤول  ك��ل  راودت 

وجندي يف القوات امل�شلحة.
واأدرك�������ت ال���ق���ي���ادة م��ن��ذ ال���ب���داي���ة اأن 
توحيد القوات امل�شلحة اإمنا هو عمل 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  اأبنائه  على  عزيز 
التوحيد  ق��رار  يعقب  واأن  الب��د  ك��ان 
والربامج  الكاملة  املخططات  و�شع 
لتواكب  وتطويرها  لبنائها  املتعددة 
ت�شليحا  ال��ع�����ش��ر  ج���ي���و����س  اأح�������دث 
اإدارة.  وح�����ش��ن  وت��ن��ظ��ي��م��ا  وت���دري���ب���ا 
ال�شالح  ب����اأن  ال���ق���ي���ادة  م���ن  واإمي����ان����ا 
يح�شن  ال��ذي  االإن�شان  واأن  بالرجال 

القوات البحرية �شباطا ورتبا اأخرى 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي  م���ق���ام  اإىل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات 
�شيدي  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ش��ل��ح��ة 
���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 
اأ�شحاب  اإخ��وان��ه��م��ا  واإىل  اهلل  رع���اه 
حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
اأول  ال��ف��ري��ق  �شيدي  واإىل  االإم�����ارات 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
اآيات  اأ�شمى  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
التهاين والتربيكات جمددين العهد 
ل�شون  بالنف�س  والت�شحية  وال��والء 
بالتهنئة  اأت���ق���دم  ك��م��ا  االإجن�����از  ه���ذا 

لكافة منت�شبي القوات امل�شلحة .

على  دائما  امل�شلحة  القوات  و�شتبقى 
العهد وال��والء الدرع الواقي للوطن 
والعني ال�شاهرة التي ال تنام و�شيبقى 
الطموح يف حتقيق طموحات قيادتنا 
ال�شمري  يف  را�شخا  العليا  الع�شكرية 
القوات  م��ن��ت�����ش��ب��ي  ل��ك��ل  ال��ع�����ش��ك��ري 

البحرية.
و�شيكون هاج�شنا دائما بناء االإن�شان 
وتاأهيله التاأهيل االأمثل وفق خطط 
مببداأ  تاأخذ  فائقة  وعناية  مدرو�شة 
الكيف قبل الكم والفرد قبل املعدة .. 
الذكرى  بهذه  نحتفل  ونحن  واليوم 
ن�شعر بالفخر ملا حتقق من اجنازات 
التعبئة  ميادين  يف  ومقدرة  مر�شية 
خا�شت  اأن  بعد  القتالية  وال��ق��درات 
منظومة  ���ش��م��ن  ال��ب��ح��ري��ة  ق��وات��ن��ا 
اإذ  جتربة  م��ن  اأك��ر  امل�شلحة  قواتنا 
اإعانة  ظلت ومنذ �شنوات ت�شرتك يف 
التي تلم  املحن  ال�شعوب على جت��اوز 
بها وقد �شاركت يف اأداء واجبها �شمن 
وتاأمني  حماية  يف  االإقليمي  االإط���ار 
االإيجابية  وبامل�شاركة  املجل�س  دول 
يف ح����رب حت��ري��ر ال��ك��وي��ت وم����ن ثم 
�شواحل  تاأمني  يف  البحرية  امل�شاركة 
عملية  �شمن  ال�شقيقة  الكويت  دولة 
امل�������ش���ارك���ات يف  اأن  ك��م��ا   .. ال�����ش��م��ود 
املحافل الدولية تخطت حدود امل�شرح 

معطيات  ويفهم  �شالحه  ا���ش��ت��خ��دام 
ع�������ش���ره ه����و ال��ع��ن�����ش��ر احل���ا����ش���م يف 
���ش��ن��ع ال��ن�����ش��ر يف اأي����ة م��ع��رك��ة ومن 
ث��م ت��رك��ز االه��ت��م��ام يف امل��ق��ام االأول 
اأب���ن���اء ال��وط��ن يف اأرقى  ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل 
واأف�شل اجلامعات والكليات واملعاهد 
الداخل  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  وامل�����دار������س 

واخلارج.
اليوم  حتتفل  اإذ  البحرية  وال��ق��وات 
بالذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد 
القوات امل�شلحة اإمنا حتتفل ب�شنوات 
حافلة بالعديد من االإجنازات وذلك 
اأن ال يكون  اآل��ت على نف�شها  اأن  منذ 
�شالح  على  وقفا  والتطور  التحديث 
هذا  ي���واك���ب  واأن  ب��ذات��ه��ا  م���ع���دة  اأو 
الفكر  يف  تطور  الت�شليح  يف  التطور 
حتى  االأداء  يف  وت��ط��ور  واال�شتيعاب 
تظل القوات البحرية دائما على قدر 
واملميزة  ال��ك��ب��رية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ح��ج��م 
امللقاة على عاتقها والقوات البحرية 
�شائرة بخطى ثابتة وعزمية �شادقة 
مواكبة  دائ��م��ا  لتظل  �شلبة  واإرادة 
الكرمية  بالرعاية  متمتعة  للحداثة 
ل�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
امل�شلحة  ل���ل���ق���وات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 

حفظه اهلل .

البحرية  ال���ق���وات  اأن  اإذ  االإق��ل��ي��م��ي 
بوحداتها التي دخلت اخلدمة حديثا 
اأ�شبحت ت�شارك يف متارين ومناورات 
اآ�شيا  �شرق  يف بحار متتد من جنوب 
وحتى البحر االأبي�س املتو�شط غربا 
مما يعزز دور القوات امل�شلحة ب�شفة 
عامة والقوات البحرية ب�شفة خا�شة 
ك�شفري للدولة يف هذه املحافل ودليل 
التي  العالية  وال��ك��ف��اءة  ال��ق��درة  على 
واأف�������راد قواتنا  ب��ه��ا ���ش��ب��اط  ي��ت��م��ي��ز 
وجه  على  البحرية  وقواتنا  امل�شلحة 

اخل�شو�س.
يف  ال���ب���ح���ري���ة  ال�����ق�����وات  ط����م����وح  اإن 
يبقى  املن�شود  امل�شتوى  اإىل  الو�شول 
را�شخا يف ال�شمري الع�شكري للقوات 
ال�شمري  يف  را���ش��خ  ه��و  كما  البحرية 
الع�شكري للقوات امل�شلحة. واإين على 
البحرية  ال��ق��وات  اأن رج��ال  م��ن  ثقة 
ب��اإخ��وان��ه��م يف خم��ت��ل��ف فروع  اأ����ش���وة 
ق��وات��ن��ا امل�����ش��ل��ح��ة ق�����ادرون ب�����اإذن اهلل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن االإجن�����ازات 
واإقليميا  حمليا  االأ�شعدة  كافة  على 
متيزهم  ي�����ش��ت��م��ر  و�����ش����وف  ودول����ي����ا 
الكرمية  ال���رع���اي���ة  ب��ف�����ش��ل  وي��ت��ع��زز 

لقيادتنا الر�شيدة.
وي�شرين يف هذه املنا�شبة اخلالدة اأن 
منت�شبي  ك��اف��ة  وبا�شم  با�شمي  اأرف���ع 

وتاأهيله التاأهيل االأمثل وفق خطط 
مدرو�شة وبعناية فائقة تاأخذ مببداأ 
املعدة  والفرد قبل  الكم  الكيف قبل 
و�شتوا�شل اجلهود باإذن اهلل لتعزيز 
قدراتنا مبا يحافظ على ما حققناه 
الع�شر  يواكب  متقدم  م�شتوى  من 
ومن ا�شتعداد وجاهزية وقدرة على 
تقنيات  م�شتجدات  اأح��دث  ا�شتيعاب 
الع�شر يف جماالت تخ�ش�شنا ونحن 
اليوم اإذ ن�شتعيد ذكرى توحيد قواتنا 
واعتزاز  ف��خ��ر  ب��ك��ل  ن��ذك��ر  امل�شلحة 
م��ا ن��ال��ت��ه ال��ق��وات اجل��وي��ة والدفاع 
اجل����وي م���ن اه��ت��م��ام ودع����م للقيام 
بدورها �شمن اأفرع القوات امل�شلحة 
االأخ��رى يف الدفاع عن الوطن وقد 
اأيقنت القيادة العليا اأن قيام القوات 
بدورها  اجل����وي  وال���دف���اع  اجل���وي���ة 
له من ت�شافر عنا�شر  الرائد البد 

ال�شديدة  التوجيهات  وف��ق  وعاملة 
واملتابعة احلثيثة وامل�شتمرة ل�شيدي 
ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
والدفاع  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  و�شتبقى 
اجل���وي دائ��م��ا ع��ل��ى ال��ع��ه��د وال���والء 
ال��������درع ال�����واق�����ي ل���ل���وط���ن وال���ع���ني 
و�شيبقى  ت���ن���ام  ال  ال���ت���ي  ال�����ش��اه��رة 
اجلوية  قواتنا  و���ش��ول  يف  الطموح 
م�شتوى  اإىل  اجل�������وي  وال������دف������اع 
العليا  الع�شكرية  قيادتنا  طموحات 
را���ش��خ��ا يف ���ش��م��ري ال��ع�����ش��ك��ري لكل 
و�شيظل  ال����ق����وات  ه�����ذه  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
التدريب  يوا�شلون  اأ�شا�شيا  ه��دف��ا 
اأج��ل حتقيقه  ق��وة من  بكل  والعمل 
واإجن�����ازه ع��ل��ى ال��وج��ه االأك���م���ل كما 
االإن�شان  بناء  دائما  �شيكون هاج�شنا 

قواتنا  لتبقى  اال�شتخدام  امل��ت��ع��ددة 
اجل��وي��ة ودفاعنا اجل��وي دائ��م��ا قوة 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ���ش��ارب��ة ق�����ادرة على 
ال����ردع وال���دف���اع ع��ن ت����راب الوطن 
عزيزة  ال��ذك��رى  ه��ذه  اإن  و�شيادته. 
وغ��ال��ي��ة ع��ل��ى ك���ل ���ش��ب��اط واأف������راد 
ال���ق���وات اجل���وي���ة وال����دف����اع اجلوي 
اأ�شمى  لرنفع  الفر�شة  هذه  وننتهز 
اإىل مقام  والتربيكات  التهاين  اآيات 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
�شاحب  ���ش��ي��دي  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما  واإىل  اهلل 
االأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 

حكام االإم��ارات واإىل �شيدي الفريق 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  �شمو  اأول 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة واإىل 
واأفراد  قادة و�شباط و�شباط �شف 
ال���ق���وات اجل���وي���ة وال����دف����اع اجلوي 
وجن����دد ال��ع��ه��د وال�����والء ب����اأن نكون 

الدرع الواقي والعني التي ال تنام .

واقتدار  بكفاءة  دورها  الأداء  توؤهلها 
املقتدر  الب�شري  الكادر  بناء  واأهمها 
ا�شتيعاب  ي�شتطيع  ال���ذي  وال��ك��فء 
التكنولوجيا احلديثة التي اأ�شبحت 
اجلوي  ال�شراع  م��ع��دات  بها  تتمتع 
وكفاءة  والعلمي  املكثف  وال��ت��دري��ب 
مع  امل�شتخدمة  والطائرات  املعدات 
االآلية  وال�����ش��ي��ط��رة  ال��ق��ي��ادة  ك��ف��اءة 
.. وق��د وفرت  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  و�شبل 
العنا�شر  هذه  كل  الر�شيدة  القيادة 
�شبيل  ومل تدخر جهدا وال ماال يف 
االرتقاء بهذه القوات وو�شعها دائما 
على م�شتوى اجلاهزية واال�شتعداد 
للدفاع عن الوطن ومل تكتف القيادة 
يوما مبا حتقق بل ظلت ت�شعى على 
ت�شتهدف  ب���رام���ج  ل��ت��ط��ور  ال������دوام 
يف  التقنيات  اأح���دث  على  احل�شول 
والطائرات  اجل��وي  الت�شليح  جمال 

دقيقة من حكامنا  وملتابعة  دوؤوب 
وقادتنا .. لذا نود اأن نوؤكد يف هذه 
والنفي�س  ال��غ��ايل  ب��ب��ذل  ال��ذك��رى 
على  للحفاظ  اأرواح��ن��ا  نقدم  واأن 

هذه االإجنازات.
ك��اأح��د االأفرع  ال��ربي��ة  ال��ق��وات  اإن 
جتدد  امل�شلحة  لقواتنا  الرئي�شية 
�شاحب  ل�شيدي  وال����والء  ال��ع��ه��د 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
القائد  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
املجل�س  اأع�شاء  اخوانه  واإىل  اهلل 
الفريق  و�شيدي  لالحتاد  االأعلى 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اأن نكون  امل��وىل ع��ز وج��ل  �شائلني 
على ق��در امل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على 
نكون  اأن  اهلل  م��ع��اه��دي��ن  ع��ات��ق��ن��ا 
اجل����ن����ود االأوف�����ي�����اء ل���رف���ع���ة هذا 

الوطن وا�شتقراره  . 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
باأ�شمي وبا�شم �شباط و�شباط �شف 
اآيات  اأجمل  امل�شلحة  القوات  واأف��راد 
اأن  اهلل  داع��ي��ا  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين 
وعلى  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  عليهم  ي��ع��ي��د 
والربكات  باليمن  امل��ع��ط��اء  ال��وط��ن 
اخلري  بكل  امل�شلحة  ال��ق��وات  وع��ل��ى 
اأيديكم  على  و�شدد  اهلل  حفظكم   ..
مزيدا من الرفعة واخلري والتقدم 

امل�شلحة بكل اخلري والتقدم .. كما 
ي�شرين ونحن نحتفل بهذه املنا�شبة 
الغالية على قلوبنا جميعا اأن اأهنئ 
امل�شلحة  ال��ق��وات  منت�شبي  زمالئي 
ال�شف  و����ش���ب���اط  ال�������ش���ب���اط  م����ن 
واالأف��راد واأ�شد على �شواعدهم باأن 
بعزم  م�شوؤوليتنا  جميعا  نتحمل 
هذا  ومنعة  لرفعة  �شادق  واإ���ش��رار 

الوطن املعطاء  .
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اأخبـار الإمـارات

رئي�ض هيئة العمليات: توحيد القوات امل�سلحة وما اأتيح لها من رعاية جعلها اأكرث قدرة واأعظم كفاءة

رئي�ض هيئة الإمداد: ال�ساد�ض من مايو 1976 يوم حا�سم ومعلم بارز وعالمة م�سيئة ونقطة حتول يف تاريخ الإمارات

رئي�ض هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية: اأثبتت قواتنا امل�سلحة ومنذ توحيدها باأنها احل�سن املنيع والدرع احلامي للوطن 

رئي�ض هيئة الإدارة والقوى الب�سرية: يف ال�ساد�ض من مايو 1976 
تعزز قيام الحتاد باإعالن توحيد القوات امل�سلحة حتت علم واحد 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل واإىل 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
الفريق  ���ش��ي��دي  واإىل  االإم��������ارات 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اأن  وت���ع���اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه  داع�����ني اهلل 
يعيد عليهم هذه املنا�شبة اخلالدة 
والربكات  باليمن  ال��وط��ن  وع��ل��ى 
اخلري  بكل  امل�شلحة  القوات  وعلى 

والتقدم .

املجيدة  ال���ذك���رى  ه����ذه  يف  واإن���ن���ا 
باأهمية م�شوؤولياتنا  واإح�شا�شا منا 
جت���اه ه���ذا ال��وط��ن امل��ع��ط��اء جندد 
الر�شيدة  لقيادتنا  وال���والء  العهد 
الواقي  ال�����درع  دائ���م���ا  ن���ك���ون  ب�����اأن 
ل��ل��وط��ن وال���ع���ني ال��ت��ي ال ت��ن��ام .. 
ع��ل��ى طريق  و����ش���دد  ح��ف��ظ��ك��م اهلل 

اخلري خطاكم  .

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اأ�شحاب  واإىل  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الكرام  ال�����ش��ي��وخ  وامل���ع���ايل  ال�����ش��م��و 
املباركة  ال���ذك���رى  ه���ذه  مبنا�شبة 
وطننا  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ن��ا  اهلل  اأع���اده���ا 

باالأمن واخلري والربكات  . 

•• اأبوظبي- وام:

وج���ه ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال��رك��ن �شيف 
رئي�س  امل�����ش��اف��ري  ع��ب��داهلل  م�شبح 
جملة  ع��رب  كلمة  العمليات  هيئة 
ال�  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع 
38 لتوحيد القوات امل�شلحة فيما 

يلي ن�شها .
 اإننا نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة 
والثالثني لتوحيد القوات امل�شلحة 
ون�شتذكر يوما من االأيام اخلالدة 
ت��اري��خ دول���ة االإم����ارات العربية  يف 
اهلل  بعد  فيه  الف�شل  ك��ان  املتحدة 
املغفور  الدولة  ملوؤ�ش�س هذه  تعاىل 
له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
اليوم من عام  اإذ قرر يف مثل هذا 
اأن يكون لالإمارات جي�س   1976
واح�����د وقيادة  ع��ل��م  وط���ن���ي حت���ت 
ي�����ذود ع���ن ح��م��ى الوطن  واح������دة 
وي���ردع عنه ك��ل ط��ام��ع وك���ان ذلك 
عزيزة  م�شلحة  ق��وات  ببناء  اإيذانا 

واالن�شباط واأظهروا قدرات عالية 
التحديات  العمل يف مواجهة  على 
للمتغريات  اال�شتجابة  �شرعة  مع 
وال���ت���ع���ام���ل ب����وع����ي م����ع امل����واق����ف 
املختلفة التي تطراأ اأثناء العمليات 
على  جعلهم  مم��ا  اأن��واع��ه��ا  ب�شتى 

م�شتوى اأحدث جيو�س الع�شر.
قواتنا  حققته  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  اإن 
قواتنا  رج����ال  اأن  ي��وؤك��د  امل�����ش��ل��ح��ة 
ب�����اإذن اهلل على  ق�����ادرون  امل�����ش��ل��ح��ة 
حتقيق املزيد من االإجن��ازات على 
واإقليميا  حمليا  االأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة 
ومتيزهم  جن��اح��ه��م  واإن  ودول���ي���ا 
�شوف ي�شتمر ويتاأكد ويتعزز يوما 
بعد يوم واأن القيادة العليا للقوات 
امل�شلحة ما�شية يف طريقها وعلى 
احلري�س  ال��را���ش��خ  نهجها  ن��ف�����س 
حتديث  خطط  وتعزيز  دع��م  على 
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  ق�����درات  وت��ن��م��ي��ة 
وع���ل���ى م��واك��ب��ت��ه��ا الأح������دث م���ا يف 
واملعدات  االأ���ش��ل��ح��ة  م���ن  ال��ع�����ش��ر 
القوات  لقدرات  تعزيزا  والتقنيات 

كوادرها  ب��ن��اء  وب���رام���ج  واأط����ره����ا 
وا����ش���ت���ط���اع���ت ا����ش���ت���ي���ع���اب اأح�����دث 
والتقنيات  واالأ���ش��ل��ح��ة  االأن��ظ��م��ة 
كما  املعا�شرة  الع�شكرية  والعلوم 
اأن حتقق  ا�شتطاعت مبا توفر لها 
اأحدث  وف��ق  العملياتية  املتطلبات 
الع�شكرية  التكنولوجيا  تقدمه  ما 

العاملية.
اأي�شا  واح��ت��ف��ال��ن��ا ال��ي��وم اإمن����ا ه��و 
اح����ت����ف����اء مب�����ا ح���ق���ق���ت���ه ال���ق���ي���ادة 
امل�شلحة  للقوات  العليا  الع�شكرية 
م���ن اجن�������ازات ك����ان ن��ت��اج��ه��ا على 
جميع االأ�شعدة املحلية واالإقليمية 
والدولية .. ولقد اعتمدت يف تنفيذ 
على  ت��رت��ك��ز  ع��ق��ي��دة  ع��ل��ى  مهامها 
االإمارات  لدولة  الوطنية  الثوابت 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وان��ط��الق��ا من 
م�شاهماتها  ج���اءت  ال��ث��واب��ت  تلك 
الدولية  ال�����ش��الم  حفظ  ج��ه��ود  يف 
واالأمن  احلماية  بتوفري  قامت  اإذ 
وت���ق���دمي امل�����ش��اع��دة واالإغ����اث����ة يف 
ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ع��م��ل��ت فيها 

اجلانب.
االإم����ارات  يف  العليا  للقيادة  وك���ان 
قادت  نافذة  وب�شرية  ثاقبة  روؤي��ة 
امل�شلحة  ال��ق��وات  ب��ن��اء  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�شمو  �شاحب  ل�شيدي  كان  حيث 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ال���ق���ائ���د االأع���ل���ى 
الدور  اهلل  امل�شلحة حفظه  للقوات 
�شموه  فعمل  تطويرها  يف  الكبري 
وهمة  ت��ل��ني  ال  واإرادة  اأك��ي��د  ب��ع��زم 
عالية ومبوؤازرة من اإخوانه اأ�شحاب 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 
والفريق  االإم���ارات  حكام  لالحتاد 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
فكان احتفالنا اليوم مبا حتقق من 
اجنازات متميزة اإذ اأ�شبحت قواتنا 
لها  اأتيح  ومبا  اهلل  بحمد  امل�شلحة 
م��ن رع��اي��ة ك��رمي��ة وم���ا ت��وف��ر لها 
امكانيات اأكر قدرة واأعظم كفاءة 
فاأ�شبحت قوات ع�شرية يف بنيتها 

املتميزة  للمكانة  وتاأكيدا  امل�شلحة 
لهذه القوات وموقعها الفريد بني 

جيو�س املنطقة والعامل.
جنعل  اأن  ج��م��ي��ع��ا  ع��ل��ي��ن��ا  وي��ب��ق��ى 
ممار�شة  وال���ت���ح���دي���ث  ال��ت��ط��وي��ر 
قواتنا  بنية  يف  وم�شتقرة  را�شخة 
واقيا  درع���ا  دائ��م��ا  لتظل  امل�شلحة 
من  ي�شتجد  م��ا  ك��اف��ة  مواجهة  يف 
حتديات على ال�شعيدين االإقليمي 

والدويل.
امل��ن��ا���ش��ب��ة اخلالدة  ب��ه��ذه  وي�����ش��رن��ا 
لقيادتنا  وال���والء  العهد  جن��دد  اأن 
الر�شيدة واأن نكون اجلنود االأوفياء 
والدرع الواقي للوطن والعني التي 
املنا�شبة  بهذه  ي�شرنا  كما  تنام  ال 
التهاين  اآي������ات  اأ����ش���م���ى  ن���رف���ع  اأن 
�شيدي  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأخيه  واإىل 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 

اأو  ل���دي���ن  حت���ي���ز  اأو  مت��ي��ي��ز  دون 
قواتنا  فاأ�شبحت  جن�س  اأو  ع���رق 
امل�شلحة بذلك منوذجا يحتذى به 
واأ�شالة  دولتنا  لقيم  ممثل  وخري 
واحرتام  حمبة  فاكت�شبت  �شعبنا 
تواجدت  م��ك��ان  ك���ل  يف  االآخ���ري���ن 
التوجهات  ع��ن  بذلك  معربة  فيه 
بتوجيهات  االلتزام  وروح  ال�شلمية 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ف��ك��ان��ت حمل 
بذلك  اأينما عملت مظهرة  تقدير 
القيمة االإن�شانية للعمل الع�شكري 

امللتزم.
ومل ت��ك��ت��ف ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة مبا 
و���ش��ل��ت اإل���ي���ه م���ن م�����ش��ت��وى رفيع 
ب����ل ظ���ل���ت ت����واك����ب ك����ل ج���دي���د يف 
وتنظم  الع�شكرية  التقنيات  ع��امل 
ال�����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة وجت����رى 
م���ع جيو�س  امل�����ش��رتك��ة  امل����ن����اورات 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة بهدف 
تنمية املزيد من املهارات واكت�شاب 
املزيد من اخلربات وتبني اأن اأبناء 
للكفاءة  م��ث��ال  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات 

•• اأبوظبي- وام:

وج���ه ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال��رك��ن طيار 
البلو�شي  حم��م��د  ���ش��ال��ح  اإ���ش��ح��اق 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االإم������داد ك��ل��م��ة عرب 
مبنا�شبة  ال�����وط�����ن  درع  جم���ل���ة 
القوات  لتوحيد   38 ال���  ال��ذك��رى 

امل�شلحة فيما يلي ن�شها.
لعام  مايو  من  ال�شاد�س  ي��وم  يعد   
1976 يوما حا�شما ومعلما بارزا 
حتول  ون��ق��ط��ة  م�شيئة  وع���الم���ة 
ت��اري��خ دول���ة االإم����ارات العربية  يف 
امل���ت���ح���دة ف��ف��ي ه����ذا ال���ي���وم �شدر 
القوات  بتوحيد  التاريخي  القرار 
وقيادة  واح���د  علم  حت��ت  امل�شلحة 
واحدة لتكون ال�شياج القوي الذي 
املنيع  ال���دول���ة واحل�����ش��ن  ي��ح��م��ي 

ف��ق��د حر�شت  امل���وؤه���ل���ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
على  االإم����������داد  ه���ي���ئ���ة  مم���ث���ل���ة يف 
ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل االإم�����داد 
وال�����دع�����م ال��ل��وج�����ش��ت��ي ل���وح���دات 
وا�شحة  ب��روؤي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
اإمداد  اآل��ي��ة  اإىل  االأه����داف و���ش��وال 
وب�شاطة  بال�شرعة  تتميز  م�شرتك 
باملوارد مع  واالقت�شاد  االإج��راءات 
علمية  اأ�شاليب  بتطبيق  االل��ت��زام 
غري منطية مع الدقة الالزمة يف 

كل االأوقات ويف كافة املجاالت.
واليوم ونحن نحتفي بهذه املنا�شبة 
با�شمي  اأرف��ع  اأن  ي�شرفني  اخلالدة 
وبا�شم كافة منت�شبي هيئة االإمداد 
�شباطا و�شباط �شف واأف��رادا اإىل 
مقام �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

والفنية  ال��ب�����ش��ري��ة  ال���ك���ف���اءة  يف 
والتقنية ويف كافة جماالت عملها 
وليدة  ت��ك��ن  مل  اأن��ه��ا  يقينا  ن���درك 
تتويجا  ج�����اءت  واإمن������ا  ال�����ش��دف��ة 
لقيادتنا  وعظيمة  م�شنية  جلهود 
�شاحب  �شيدي  برعاية  الر�شيدة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
القائد  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة حفظه 
�شاحب  ���ش��ي��دي  وب��ت��وج��ي��ه��ات  اهلل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رع�����اه اهلل ومب��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة من 
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  �شيدي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ال����ذي ي����ذود ع���ن ح��ي��ا���س الوطن 
واليد التي تدعم الكيان االحتادي 

وتعزز اأمنه وا�شتقراره وتقدمه.
بالذكرى  ال��ي��وم  نحتفل  اإذ  ونحن 
الثامنة والثالثني لتوحيد القوات 
واالعتزاز  بالفخر  نح�س  امل�شلحة 
مل��ا و���ش��ل��ت اإل��ي��ه م��ن ت��ق��دم ونذكر 
والتقدير  واالمتنان  العرفان  بكل 
امل�شلحة  القوات  اأ�ش�شت  التي  اليد 
اأحاطتها  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة  وال�����روح 
بالرعاية وغذتها بالعزة وال�شموخ 
روح  اإىل  ب���ال���دع���اء  اأك��ف��ن��ا  ون���رف���ع 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
امل�شرية  ن�شتعر�س  ونحن  وال��ي��وم 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ق��ط��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
واكبتها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  وال��ن��ق��ل��ة 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
�شيدي  واإىل  اهلل  حفظه  امل�شلحة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واإىل اإخوانهما 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
االأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم�����ارات 
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��دي  واإىل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�شلحة اأ�شمى اآيات 
اهلل  �شائلني  والتربيكات  التهاين 
العلي القدير اأن يعيد عليهم هذه 
وعلى  وال��ربك��ات  باليمن  املنا�شبة 

القوات امل�شلحة بكل خري.

امل�شلحة حتى و�شلت هذه  للقوات 
ال���ي���وم من  ن�����راه  ال���ق���وات اإىل م���ا 
تفاعل اإيجابي مع حتديات الع�شر 
مع  ت�شاهم  ب��ه��ا  ي�شتهان  ال  وق���وة 
التعاون  جمل�س  دول  يف  االأ���ش��ق��اء 
اخل���ل���ي���ج���ي ل���ت���وف���ري م���ظ���ل���ة من 
االأمن واال�شتقرار للمنطقة دومنا 
اإغفال لدورها العربي وم�شاركاتها 
عمليات  يف  ال��ف��اع��ل��ة  اخل���ارج���ي���ة 
حفظ ال�شالم الدولية وامل�شاعدات 

االإن�شانية على م�شتوى العامل.
قد  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ك��ان��ت  واإذا 
ب���اه���رة يف كافة  ح��ق��ق��ت اجن������ازات 
والت�شليحية  التنظيمية  جماالتها 
وال���ف���ن���ي���ة واالإداري�������������ة وال����ت����ي مت 
حمكمة  خلطة  تطبيقا  تنفيذها 
الكوادر  ب��ت��وف��ري  تعنى  وم��ت��وازن��ة 

•• اأبوظبي-وام: 

وج��ه ���ش��ع��ادة  ال��ل��واء ال��رك��ن طيار 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  اأح����م����د 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
واالحتياطية كلمة عرب جملة درع 
 38 ال���  الذكرى  مبنا�شبة  الوطن 
لتوحيد القوات امل�شلحة فيما يلي 
ن�شها .  حتتفل القوات امل�شلحة يف 
هذه االأيام بذكرى وطنية عظيمة 
عاما  وث��الث��ون  ثمانية  عليها  م��ر 
والزال��������ت را����ش���خ���ة يف ال����وج����دان 
الوطنية وهي  ال��ذاك��رة  خ��ال��دة يف 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ت��وح��ي��د  ذك����رى 
ال����ذي ���ش��ادف ي���وم ال�����ش��اد���س من 

م����ن ال���ع���م���ل امل���خ���ل�������س ال��������دوؤوب 
ق�شتها قواتنا امل�شلحة يف بناء قوة 
دفاعية ق��ادرة على حماية الوطن 
الدور  يت�شح  هنا  م��ن  واإجن��ازات��ه 
الع�شكرية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ع��ظ��ي��م 
وامل�شوؤولية  ون�����ش��ائ��ه��ا  ب��رج��ال��ه��ا 
ال��ك��ب��رية امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا مع 
التحديات  م����ن  ال���ع���دي���د  وج������ود 
ال�شاحة  ت�شهدها  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة 
اإق��ل��ي��م��ا وع��امل��ي��ا وم���ا اأف���رزت���ه من 
اخلطورة  يف  غاية  اأمنية  خماطر 
قواتنا  ت���زد  وال��ت��ي مل  وال��ت��ع��ق��ي��د 
على  واإ����ش���رارا  ع��زم��ا  اإال  امل�شلحة 
تر�شيخ  يف  مب��ب��ادئ��ه��ا  ال��ت��م�����ش��ك 
اأمنه  كيان االحتاد واحلفاظ على 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واجل����ه����ود  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
احلثيثة ل�شيدي الفريق اأول �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امتدادا  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
الرا�شخ الذي يعترب االأمن  للنهج 
اأحد اأهم االأولويات االإ�شرتاتيجية 
للدولة وتت�شح اجلهود احلكومية 
ال���داع���م���ة ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة من 
خ����الل االإم���ك���ان���ي���ات امل���ادي���ة التي 
التقنيات  مل���واك���ب���ة  ل���ه���ا  ر�����ش����دت 
احل����دي����ث����ة واق�����ت�����ن�����اء االأن����ظ����م����ة 
واال�شتفادة  امل��ت��ط��ورة  ال��دف��اع��ي��ة 
الع�شكرية  واخل��ربات  املعارف  مع 

�شهر مايو من العام 1976 وهو 
اليوم الذي اأ�شبحت فيه وحداتنا 
وطني  جي�س  املتفرقة  الع�شكرية 
موحد حتت قيادة واحدة وعقيدة 

ع�شكرية وعلم واحد.
القوات  ت��وح��ي��د  ق�����رار  ك����ان  ل��ق��د 
امل���������ش����ل����ح����ة ق��������������رارا ت����اري����خ����ي����ا 
واإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ا اأث����ب����ت ع���ل���ى مر 
البالد  م��وؤ���ش�����س  ال���ت���اري���خ ح��ك��م��ة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
رح���م���ه اهلل وح���ر����ش���ه ع��ل��ى اأم���ن 
االحتاد وا�شتقراره ورفعته وتعترب 
التي  والتحديث  التطوير  خطط 
عهد  يف  امل�شلحة  قواتنا  �شهدتها 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 

ومكت�شباته  ومقدراته  وا�شتقراره 
يف  العادلة  الق�شايا  مع  والوقوف 

اإطار ال�شرعية الدولية.
ي�شرفني  الوطنية  املنا�شبة  وبهذه 
التهاين  اآي����ات  ب��اأ���ش��م��ى  اأت��ق��دم  اأن 
والتربيك اإىل مقام �شيدي �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
القائد  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  واإىل  اهلل 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل واإىل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  �شيدي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 

العاملية وتطوير العن�شر الب�شري 
ي�شمن  وت���دري���ب���ه مب���ا  ومت��ك��ي��ن��ه 
اجلاهزية  درج����ات  اأع��ل��ى  حت��ق��ي��ق 

والكفاءة القتالية.
ال��دف��اع عن  اأن  الد�شتور  اأك��د  لقد 
ال���وط���ن ف��ر���س م��ق��د���س ع��ل��ى كل 
اأن  ي��ج��ب  م��واط��ن و���ش��رف عظيم 
يتناف�س اجلميع لنيله وقد اأثبتت 
توحيدها  وم��ن��ذ  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
ب���اأن���ه���ا احل�������ش���ن امل���ن���ي���ع وال������درع 
احل��ام��ي ل��ل��وط��ن مب��ا متتلك من 
كفاءات وطنية موؤهلة ومتخ�ش�شة 

يف �شتى املجاالت الع�شكرية.
ال��ي��وم هو  اإن االأم���ن ال��ذي نعي�شه 
عاما  وث���الث���ني  ث��م��ان��ي��ة  ح�شيلة 

ال�شعيد اخلارجي من خالل  على 
امل�شاركات االإن�شانية �شمن عمليات 
نطاق  االعمار ويف  واإع��ادة  االإغاثة 
حلفظ  املتحدة  االأمم  هيئة  جهود 

ال�شالم دوليا واإقليميا.
اإن مما يثلج ال�شدر اأن نرى اليوم 
غر�س القيادة الر�شيدة وقد جت�شد 
يف كوادر قيادية مواطنة ذات كفاءة 
ومتميزة  مميزة  وت�شكيالت  عالية 
غدت بف�شلها قواتنا امل�شلحة اأكر 
فعالية واأف�شل كفاءة واأعظم تفاوؤال 
وت��ف��اع��ال م��ع م��ع��ط��ي��ات وحتديات 
كافة  التقنيات  فيه  و�شادت  الع�شر 

ميادين العمل الع�شكري.
ن�شهد  فيما  ال��ف�����ش��ل  اأن  ���ش��ك  وال 
ال����ي����وم م����ن ت���ق���دم اإمن������ا ي���ع���ود يف 
�شاحب  ���ش��ي��دي  اإىل  االأول  امل��ق��ام 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
القائد  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
االأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل 

واكت�شاب  الع�شر  اأ���ش��ل��ح��ة  اأح����دث 
اأف�شل املهارات امليدانية حتى غدت 
اأك���ر واأح����دث جيو�س  يف م�����ش��اف 

العامل تقدما.
اإال اأن هذا التقدم غري امل�شبوق ويف 
زمن قيا�شي مل يكن ليتحقق بهذه 
الكيفية وهذا النجاح لوال اأن قي�س 
ق���ي���ادة حكيمة  ال���دول���ة  ل��ه��ذه  اهلل 
اأ�شباب  ك���ل  ال���ق���وات  ل��ه��ذه  وف����رت 
ال��ت��ط��ور م���ن خ����الل ت��وف��ري كافة 
اأ�شبحت  حتى  امل��ادي��ة  االإم��ك��ان��ي��ات 
متماثلة  اجل����ان����ب  ع����زي����زة  ق������وة 
على  وحري�شة  باالإميان  وم�شلحة 
للوطن  ف���داء  واالأرواح  امل��ه��ج  ب��ذل 
وذودا عن حيا�شه وحتقيقا لالأمن 
واالأم������ان واال����ش���ت���ق���رار ع��ل��ى ثرى 

اأر�شه.
بهذه  ال����ي����وم  ن��ح��ت��ف��ل  اإذ  ون���ح���ن 
بهذا  ن��ف��خ��ر  واأن  الب����د  ال����ذك����رى 
بلغته  ال�������ذي  ال���ه���ائ���ل  امل�������ش���ت���وى 

•• اأبوظبي-وام:

وج����ه ���ش��ع��ادة ال���ل���واء م��ط��ر �شامل 
علي الظاهري رئي�س هيئة االإدارة 
والقوى الب�شرية كلمة عرب جملة 
ال�  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع 
38 لتوحيد القوات امل�شلحة فيما 
يلي ن�شها .  يف اليوم ال�شاد�س من 
�شهر مايو لعام 1976 تعزز قيام 
القوات  ت��وح��ي��د  ب���اإع���الن  االحت�����اد 
وقيادة  واح���د  ع��ل��م  حت��ت  امل�شلحة 
القرار  ه����ذا  اأ����ش���ه���م  وق����د  واح������دة 
التوحد  يف  فاعل  ب�شكل  التاريخي 
وال���ت���و����ش���ع وال����ت����ط����ور م����ن حيث 
والتجهيز  واالإع���داد  والكيف  الكم 

والتنظيم والت�شليح والتدريب.
اأن يطلق قرار  الطبيعي  وكان من 
لعملية حتديث  الطاقات  التوحيد 
����ش���ام���ل���ة ع������ززت ق��������درات ال���ق���وات 
ا�شتيعاب  م��ن  وم��ك��ان��ت��ه��ا  امل�شلحة 

اخلالدة  املنا�شبة  هذه  وي�شرفنا يف 
اأن جندد ل�شموه العهد والوالء واأن 
نرفع اإىل مقام �شموه واإىل �شيدي 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
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 
حاكم دبي رعاه اهلل واإىل اإخوانهما 
اأع�����ش��اء املجل�س  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
االأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم�����ارات 
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��دي  واإىل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�شلحة اأ�شمى اآيات 
ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات داع����ني اهلل 
عليهم  يعيد  اأن  وت��ع��اىل  �شبحانه 
الوطن  امل��ن��ا���ش��ب��ة اخل���ال���دة وع��ل��ى 
ي��دمي على  واأن  وال��ربك��ات  باليمن 
والعزة  ال��رف��ع��ة  امل�����ش��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا 
قيادتنا  ظل  حتت  والتقدم  واملنعة 

الر�شيدة .

اأ�شبحت  معا�شر  ع��امل  يف  ق��وات��ن��ا 
امتالك  على  ال��ق��درة  يف  مفاتيحه 
امل���ب���ادرة وال��ت��ح��ك��م فيها من  زم���ام 
موؤهلة  م���واط���ن���ة  ك��������وادر  خ�����الل 
ب�شجلها  نفخر  اأن  ال��ي��وم  لنا  يحق 
حماية  جم����ال  يف  ل��ي�����س  احل���اف���ل 
املكت�شبات فح�شب بل ون�شر االأمن 
مل��ا حققته  اإ�شافة  ال��وط��ن  رب��وع  يف 

�سرطة دبي تترع ب� 500 األف درهم لنور دبي
•• دبي-وام:

تربعت القيادة العامة ل�شرطة دبي مببلغ ن�شف مليون دهم ملوؤ�ش�شة نور دبي 
اخلريية وذلك بهدف امل�شاهمة يف دعم عالج االإعاقات الب�شرية يف خمتلف 
العام  القائد  املزينة  مطر  خمي�س  خبري  ال��ل��واء  �شعادة  وق��ال  ال��ع��امل.  دول 
ل�شرطة دبي اإن تربع القيادة العامة ل�شرطة دبي ملوؤ�ش�شة نور دبي ياأتي �شمن 
املبادرات االإن�شانية التي تقوم بها �شرطة دبي لتعزيز ال�شراكة املجتمعية مع 
ن�شر  بهدف  واالإن�شانية  اخلريية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  ال��دوائ��ر  خمتلف 
مفهوم العمل التطوعي وتر�شيخ القيم االإن�شانية م�شريا اىل الدور الفاعل 
الذي تلعبه ال�شراكة مع موؤ�ش�شة نور دبي لعالج مر�شى العيون على م�شتوى 
العامل وخا�شة يف املناطق التي تقل فيها خدمات الرعاية ال�شحية. واأثنى 
كمبادرة من  ب��داأت  التي  دبي  نور  موؤ�ش�شة  املزينة على جناح  اللواء خمي�س 

احل�شابات  م�شوؤولة  ال�شبيبي  ال�شيدة حنان  بت�شليم  دبي  �شرطة  املجتمع يف 
جميع  ت�شخري  موؤكدا   .. املبلغ  بقيمة  �شيكا  دبي  نور  موؤ�ش�شة  يف  والتدقيق 
االإمكانيات والطاقات والدعم املادي واملعنوي والطاقات الب�شرية يف القيادة 
التي  اخلريية  االإن�شانية  املبادرة  جناح  م�شرية  لتكملة  دبي  ل�شرطة  العامة 
املوؤ�ش�شة  العامل وتعزيز جهود  االإم��ارات لتعم بركاتها دول  ولدت من دولة 
اآ�شيا  قارتي  يف  عالجية  خميمات  اإق��ام��ة  يف  الب�شرية  االإع��اق��ة  مكافحة  يف 
املوؤ�ش�شة  اأه��داف  عن  ال�شبيبي  ال�شيدة  من  املري  اللواء  واإ�شتمع  واإفريقيا. 
االإم����ارة وخارجها  داخ���ل  وال��ع��م��ى  ال��ع��ي��ون  اأم��را���س  اإىل مكافحة  ال��رام��ي��ة 
وتقدمي  االأم��را���س  مبكافحة  اخلا�شة  امل�شاريع  ودع��م  متويل  يف  واالإ�شهام 
امل�شاعدات الطبية والعالجية الالزمة لالأ�شخا�س املحتاجني ممن يعانون 
من اأمرا�س العيون والعمى وفقا لالإمكانيات املتاحة ودعم جهود ال�شراكة 
امل�شرتكة يف جمال  االأه��داف  ذات  واملدنية  واملحلية  الدولية  املوؤ�ش�شات  بني 

�شاحب االأي��ادي البي�شاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
كمبادرة  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اأن  على  وحر�شه  االإن�شانية  �شموه  اإ�شهامات  اإىل  ت�شاف  خريية  اإن�شانية 
يكون االإن�شان يف �شحة دائمة وحياة كرمية اأينما وجد وتعك�س اجلهود التي 
تبذلها دولة االإم��ارات يف املجاالت االإن�شانية. واأ�شاد بجهد نور دبي الكبري 
اإىل العامل ملكافحة وع��الج ح��االت العمى  يف االنطالق من دول��ة االإم���ارات 
و�شعف الب�شر القابلة للعالج و الو�شول اإىل اأكر املناطق النائية والفقرية 
الذي  الطبي  املخيم  خ��الل  من  العامل  يف  الطبيعية  بالكوارث  واملت�شررة 
�شرورة  موؤكدا  العيون  واأمرا�س  بالعمى  امل�شابني  ملعاجلة  املوؤ�ش�شة  تقيمه 
دعم  يف  واالإ�شهامات  وامل��ب��ادرات  وامل��ادي��ة  الب�شرية  الطاقات  جميع  ت�شخري 
دول  خمتلف  يف  العيون  باأمرا�س  امل�شابني  جميع  لتغطي  املوؤ�ش�شة  م�شرية 
العامل. من جانبه قام اللواء حممد �شعيد املري مدير االإدارة العامة خلدمة 

املكافحة واحلد من انت�شار اأمرا�س العيون والعمى واإعداد وتوفري اخلدمات 
اأو  االأقاليم  حتديد  مع  والعمى  بالعيون  املتعلقة  االأم��را���س  من  الوقائية 
ال���دول االأك���ر م��ع��ان��اة ل��غ��اي��ات توجيه ال��دع��م لها مب��ا ي��ت��واف��ق واالأه����داف 
وا�شتثمارها  والتربعات  االأم��وال  جمع  اإىل  باالإ�شافة  للموؤ�ش�شة  االإن�شانية 
اأمرا�س  داخل االإمارة وخارجها بتن�شيق مع اجلهات املعنية لدعم مكافحة 
العيون والعمى. جدير بالذكر اأن القيادة العامة ل�شرطة دبي وموؤ�ش�شة نور 
دبي اخلريية وقعتا على مذكرة تفاهم بينهما خالل العام 2012 ت�شتمر 
العيون  املهام وااللتزامات برعاية عمليات ملر�شى  �شنوات وت�شمل  اأربع  ملدة 
اأطباء من  اإر�شال  اللوج�شتي وت�شجيع املتطوعني فيما يتم  وتقدمي الدعم 
موؤ�ش�شة  فريق  املتاحة �شمن  االإمكانيات  ال�شحي ح�شب  دبي  �شرطة  مركز 
ا�شافة ايل  العالجية  ال��دول��ة لتقدمي اخل��دم��ات  ل��داخ��ل وخ���ارج  دب��ي  ن��ور 

التعاون يف اجلانب االإعالمي والتن�شيق فيما بينهما.
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املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الإن�سائية  
عبدالقادر  ناجي  مالكها  ميثلها  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  الن�شر  دلتا  مدعي/موؤ�ش�شة   
ميثلها  العامة  لل�شيانة  �شاند  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  امل�شعبي  عبداهلل 
الدعوى:ندب  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املزروعي  عو�س  عبداهلل  جمعة  �شيف  مالكها 
خبري املطلوب اعالنه/1- ماجد مراد اجلن�شية:بريطانيا 2- مروان خليل ظريفه اجلن�شية: 
ان  املدعي عليها حيث  املقدم من  ادخال اخل�شوم  بالن�شر نخطركم بطلب  فل�شطني عنوانه: 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2014/5/12 موعدا 
ب�  ال�شاد�شة  الدائرة  امام  �شباحا   8:30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر ال نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/4/28  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

اأخبار الإمارات

06

•• دبي-وام: 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال مكتوم  را�شد 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
معايل  ام�س  م�شاء  زعبيل  يف  �شموه  ق�شر 
اأم��ني عام االمم املتحدة. وقد  بن كي مون 
ك��ي م��ون بح�شور �شمو  ت��ب��ادل �شموه وب��ان 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد ال مكتوم 
عدد  ح��ول  النظر  وجهات  دب��ي  حاكم  نائب 
وكذلك  والدولية  االقليمية  الق�شايا  من 

اأمني  واأ�شاد  التنموية واالن�شانية.  الق�شايا 
ع���ام االمم امل��ت��ح��دة ب��ت��وج��ه��ات ق��ي��ادة دولة 
امل�شتدامة  التنمية  ب�شان  وروؤيتها  االم��ارات 
واع��ت��م��اد ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة م��ع��ت��ربا هذه 
امل�شاريع املميزة باأنها را�شدة وتعك�س حكمة 
الدخل  م�شادر  تنويع  يف  الر�شيدة  قيادتنا 
ال��ب��ي��ئ��ة املحلية  وال��ط��اق��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى 
يف  ال���دول  بع�س  مل�شاعدة  ال�شادق  و�شعيها 
جمال  يف  خا�شة  التنموية  ب��راجم��ه��ا  دع��م 
ب��ان كي  ال�شيد  ن��وه  كما  امل��ت��ج��ددة.  الطاقة 
مون بامل�شاعدات واملواقف االن�شانية لدولة 

االمارات رئي�شا وحكومة وموؤ�ش�شات واأفراد 
ومد يد العون اإىل خمتلف ال�شعوب والدول 
املنكوبة جراء الطبيعة اأو احلروب اأو اجلفاف 
وما اإىل ذلك موؤكدا ان االم��ارات باتت من 
الدول االوىل والرائدة على امل�شتوى العاملي 
يف جمال امل�شاعدات االن�شانية القيمة التي 
النظر  دون  املحتاجة  ال�شعوب  لكل  تقدمها 
ح�شر  ال��دي��ن.  او  العرق  اأو  اجلغرافيا  اىل 
ال��ل��ق��اء ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن ���ش��ع��ي��د ال 
الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
االم���ارات ومعايل  االعلى ملجموعة ط��ريان 

�شوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد 
ابراهيم  بنت  رمي  ومعايل  ال���وزراء  جمل�س 
الدكتور  دول����ة وم���ع���ايل  وزي�����رة  ال��ه��ا���ش��م��ي 
اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�س  �شلطان بن 
ومعايل  لل�شيف  امل��راف��ق��ة  ال�����ش��رف  ب��ع��ث��ة 
حممد ابراهيم ال�شيباين مدير عام ديوان 
خليفة  و�شعادة  دب��ي  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
�شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 
ن�شيبة  زكي  النا  و�شعادة  دبي  يف  وال�شيافة 
املتحدة  االمم  يف  للدولة  الدائمة  املندوبة 

وعدد من امل�شوؤولني الدولييني.

حممد بن را�سد ي�ستعر�ض مع بان كي مون عددا من الق�سايا القليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات 
�شموه بق�شر البحر وفدا من كبار 
ال�شخ�شيات امل�شاركني يف االجتماع 
 2014 املناخ  ال��وزاري حول تغري 
بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  يف  ع��ق��د  ال���ذي 
الوفد  و���ش��م  امل��ت��ح��دة.  االأمم  م��ع 
معايل ب��ان كي م��ون االأم��ني العام 
لالأمم املتحدة وفيليبي كالديرون 
رئي�س  االأ�شبق  املك�شيكي  الرئي�س 
واملناخ  لالقت�شاد  الدولية  اللجنة 
االأمريكي  الرئي�س  نائب  واآل جور 
العام  االأم����ني  اأور  وب����وب  االأ���ش��ب��ق 
اال�شرتاتيجي  للتخطيط  امل�شاعد 
ت�شن هوا  وت�����ش��ي  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
نائب رئي�س جمل�س االإدارة للجنة 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة واالإ������ش�����الح 
ال�شعبية  ال�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة  م���ن 
�شلطان  الدكتور  معايل  يرافقهم 
بن اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�س 
و�شعادة  م�������ش���در  اإدارة  جم��ل�����س 
الدولة  م��ن��دوب��ة  ن�شيبة  زك��ي  الن��ا 
املتحدة.  االأمم  ل�����دى  ال���دائ���م���ة 
ورحب �شموه بال�شيوف امل�شاركني 
املهم  االأمم������ي  االج���ت���م���اع  ه����ذا  يف 
ال������ذي اأق����ي����م يف دول������ة االإم��������ارات 

العربية املتحدة ..
االإم������ارات  ان  اىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ريا 
امل�شاركة  اأول��وي��ات��ه��ا  �شلم  يف  ت�شع 
الدولية  اجل���ه���ود  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
املعنية بو�شع حد للتدهور البيئي 
ان دولة  املناخ. وق��ال �شموه  وتغري 
االإم���ارات وقبل ان ت�شارك يف تلك 
التنموية  اجلهود و�شعت خططها 
البيئية  املتطلبات  مع  يتالءم  مبا 
واحللول  امل�شاريع  باإقامة  وب��ادرت 

بالتقنيات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة 
النظيفة والطاقة املتجددة. واعرب 

يتكاتف  ان  يف  ام���ل���ه  ع���ن  ���ش��م��وه 
وموؤ�ش�شات  دول  م����ن  اجل���م���ي���ع 

التحديات  على  التغلب  اج��ل  م��ن 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ب��ي��ئ��ة وت��غ��ري املناخ 

العمل  خ��الل  م��ن  معا  وامل�شاهمة 
امل���������ش����رتك الت�����خ�����اذ االإج�����������راءات 

امللمو�شة والفاعلة التي ميكن من 
املناخ  تغريات  اآث��ار  خف�س  خاللها 
اأمن موارد الطاقة واملياه  و�شمان 
اأع�شاء  والغذاء. وحتدث عدد من 
الوفد حول اأهمية التعاون الدويل 
يف جمال تغري املناخ وو�شع االأطر 
تعمل  التي  والت�شريعية  القانونية 
على احلد من االآثار ال�شلبية على 
البيئة واملناخ ..م�شريين اىل جهود 
املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  دولة 
هذا املجال واإ�شهاماتها العديدة يف 
املحلية  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  اقامة 

والدولية. 
ال�شيخ  �شمو  �شموه  جمل�س  ح�شر 
را���ش��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د املعال 
و�شمو  ال���ق���ي���وي���ن  اأم  ع���ه���د  ويل 
�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو 
املنطقة  احل��اك��م يف  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 

بن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو  الغربية 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
واالإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
وال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�شمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
ابوظبي  ع��ه��د  دي����وان ويل  رئ��ي�����س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن زاي����د اآل 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
واالإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال�شيخ  امل��ج��ت��م��ع وم��ع��ايل  وت��ن��م��ي��ة 
نهيان وزير  اآل  حمدان بن مبارك 
والبحث  العال��������ي  التعلي����������������م 
وكبار  ال�شيوخ  م��ن  وع���دد  العلمي 

امل�شوؤولني.

ا�ستقبل وفدا من كبار ال�سخ�سيات امل�ساركني يف االجتماع الوزاري لقمة املناخ

حممد بن زايد: الإمارات و�سعت خططها التنموية مبا يتالءم مع املتطلبات البيئية

من�سور بن زايد ي�ستقبل 
ملك �سوازيالند

•• اأبوظبي-وام:

اإ�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
امللك  جاللة  ام�س  الرئا�شة  ق�شر  يف  �شموه  مبكتب  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
م�شواتي الثالث ملك مملكة �شوازيالند والوفد املرافق الذي يزور البالد 
ال�شداقة والتعاون  ا�شتعرا�س جوانب عالقات  اللقاء  حاليا. جرى خالل 
فيه  ملا  االأ�شعدة  تعزيزها على خمتلف  �شبل  وبحث  البلدين  بني  القائمة 
�شعادة  اللقاء  ح�شر  ال�شديقني.  البلدين  بني  امل�شرتكة  امل�شالح  حتقيق 

را�شد العامري وكيل وزارة �شوؤون الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي.

حممد بن را�سد يطلق العالمة التجارية لدبي ب�سوق ال�سفر العربي
•• دبي-وام:

اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن 
اجلديدة  التجارية  العالمة  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

لدبي التي �شيتم ا�شتخدامها يف الت�شويق والرتويج الدويل لالإمارة. 
العربي يف دورته  ال�شفر  ام�س ملعر�س  �شموه م�شاء  زي��ارة  جاء ذلك خالل 
احلادية والع�شرين التي انطلقت �شباح ام�س يف مركز دبي التجاري العاملي 
االمارات  دولة  �شركة وجهة حكومية وخا�شة من   2700 نحو  مب�شاركة 
واكر من ثمانني دولة حول العامل. واأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ا�شتخدام  ب�شرورة  دبي  يف  املعنية  للجهات  توجيهاته  مكتوم  ال  را�شد  بن 
العالمة التجارية اجلديدة واعتمادها يف الت�شويق الدويل من قبل الدوائر 
بروح  تعمل  االم���ارة  اأن  على  للتاأكيد  العالقة  ذات  احلكومية  والهيئات 
�شعادة  وا�شار  وزواره���ا.  ملواطنيها  واح��د  ب�شوت  وتتحدث  الواحد  الفريق 
هالل �شعيد املري الرئي�س التنفيذي ملركز دبي التجاري العاملي مدير عام 

 8 بزيادة  اي  ال�شابقة  بالدورة  مقارنة  الف مرت مربع  وع�شرين  اخلم�شة 
احلدث  هذا  يف  امل�شاركة  االجنحة  من  العديد  عند  �شموه  .وتوقف  باملائة 
الذي ي�شكل من�شة اإقليمية ودولية لل�شركات واجلهات احلكومية واخلا�شة 
ذلك  اىل  وم��ا  وال�شيافة  والثقافية  والرتاثية  احل�شارية  معاملها  الب��راز 
من مقومات ال�شناعة وال�شياحية التي تعد رافدا مهما من روافد الدخل 
�شموه ومرافقوه  توقف  العامل. وخالل اجلولة  دول  للعديد من  القومي 
التي تطري  البلدان  اإىل جديدها يف جمال  وتعرف  دبي  عند جناح فالي 
اإليها والزيادة املطردة يف عدد م�شتخدمي طائراتها من واىل دبي وتطور 
جناح  �شموه  زار  كما  لركابها.  توفرها  التي  واخل��دم��ات  اجل��وي  ا�شطولها 
تتوفر  التي  احلديثة  الرتفيهية  االمكانات  على  واطلع  االم��ارات  ط��ريان 
التابعة  طائراتها  ع��دد  يزيد  التي  اي��ه   380 االيربا�س  طائرة  منت  على 
ال�شطول االمارات على 220 طائرة من هذا اجليل املتطور. وتوقف �شموه 
كذلك عند جناح طريان االحت��اد واطلع على جديد اخلدمات الرتفيهية 
الرحالت  يف  خا�شة  العمالقة  طائراتها  منت  على  لركابها  تقدمها  التي 

الطويلة املدى.

دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري يف دبي اىل ان العالمة اجلديدة �شيتم 
االمارة  يف  اخلا�س  القطاع  يف  اجلهات  بع�س  قبل  من  كذلك  ا�شتخدامها 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  ب��ني  وال��ت��ك��ام��ل  التن�شيق  اإط���ار  يف  وذل���ك 
وم�شاهمة القطاع اخلا�س الفاعلة يف م�شرية النمو واالزدهار و�شوال اإىل 
االهداف امل�شرتكة وجعل دبي مدينة ا�شتثنائية يف اإجنازاتها وت�شهيالتها 
للزوار واملقيمني معا. واكد املري ان دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري يف 
الت�شويقية  العالمة اجلديدة وهي جزء من اخلطة  دبي قامت مبراجعة 
التي مت اإعدادها للمحافظة على معدالت النمو جلهة عدد الزوار وحتقيق 
االهدف املن�شودة باأن تكون دبي املدينة االكر جذبا لل�شياح وال��زوار على 
م�شتوى مدن العامل. وقد جتول �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي يرافقه �شمو نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ احمد 
ملجموعة  االعلى  الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  ال  �شعيد  بن 
طريان االمارات و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 
وال�شيافة يف دبي و�شعادة هالل �شعيد املري يف اأرجاء معر�س ال�شفر العربي 
الدورة  ه��ذه  يف  ناهزت  التي  وم�شاحته  املعر�س  جديد  على  �شموه  واطلع 

وع���رج ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم ع��ل��ى من�شة 
الثقافية والريا�شية وغريها ثم زار �شموه جناح  عر�س فعاليات ابوظبي 
احلديثة.  طائراتها  لركاب  توفرها  التي  اخلدمات  اىل  وتعرف  القطرية 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رحب 
من  �شاهده  مبا  �شروره  عن  واأع��رب  التحية  وبادلهم  وال���زوار  بالعار�شني 
ودوائرنا  موؤ�ش�شاتنا  من  الوا�شعة  وامل�شاركة  وا�شع  ودويل  عربي  ح�شور 
الوطنية جنبا اىل جنب مع �شركات القطاع اخلا�س التي تعني بال�شياحة 
والرتويج لدبي خا�شة ودولة االمارات العربية املتحدة عموما موؤكدا �شموه 
ان دولتنا تويل اهتماما خا�شا لقطاع ال�شياحة الوطنية ال�شيما ال�شياحة 
العائلية التي تتنا�شب وطبيعة بالدنا وقيمنا وعاداتنا العربية واال�شالمية 
وكرم ال�شيافة العربية التي تتميز بها اجلهات املعنية بهذا القطاع. وو�شف 
ار�س  تقام على  ثقافية عاملية  باأنه تظاهرة  العربي  ال�شفر  �شموه معر�س 
االمارات كون ال�شياحة تعتمد اوال على تراث وفنون ومعامل تاريخية الي 
القدمية  ال�شعب وح�شارته  ثقافة  تعك�س  ال�شياحة  فاإن  ولهذا  و�شعب  بلد 

واملعا�شرة وعاداته وتقاليده ومنط معي�شته.

ال�داخلي�ة تختت�م حم��ة مع��ا ملن���ع الإ�س��اءة والإهم��ال لالأطف��ال
•• اأبوظبي -وام

اختتم مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل فعاليات احلملة التوعوية معا ملنع االإ�شاءة واالإهمال لالأطفال التي ا�شتمرت 
ملدة �شهر كامل خالل اأبريل املا�شي لتوعية فئات املجتمع كافة وحتديدا االأطفال واأولياء االأمور باأنواع االإ�شاءة التي من 
املمكن اأن يتعر�س لها االأطفال داخل اأو خارج املنزل باالإ�شافة اإىل مو�شوع االإهمال وتاأثريه يف الطفل واأهمية االإبالغ 
عن حدوث االإ�شاءة وكيفية طلب امل�شاعدة. ا�شتملت احلملة على عدد من الفعاليات التي توا�شل خاللها فريق التوعية 
اخلا�س مبركز وزارة الداخلية حلماية الطفل وق�شم اأمن املعلومات ب�شكل مبا�شر مع اجلمهورمن اأطفال واأولياء االأمور. 
2014 واملعر�س امل�شاحب  اإي�شنار  وت�شمنت تلك الفعاليات امل�شاركة يف املعر�س الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر 
املدار�س  عدد من  توعوية يف  وعقد حما�شرات  لالأطفال  العامل  وكاأ�س  اجلوجيت�شو  الدولية ملحرتيف  اأبوظبي  لبطولة 
احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة وتوزيع كتيبات توعية خا�شة باحلملة يف عدد من املراكز التجارية واملنتزهات 

والدوائر احلكومية واالأحياء ال�شكنية واالإعداد لعقد ملتقى اأ�شري للتوعية مبو�شوع احلملة.
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انطالق فعاليات تقييم م�ساركات مدار�ض راأ�ض اخليمة يف ا�سبوع املرور 2014

�سرطة راأ�ض اخليمة تكافح بالتوعية ال�سائعات باملدار�ض

••  راأ�س اخليمة – الفجر 

املرور  اإدارة  م��دي��ر  العلكيم  �شعيد  علي  العقيد  افتتح 
والدوريات ب�شرطة راأ�س اخليمة، �شباح اأم�س مبدر�شة 
اأُّبي بن كعب للتعليم االأ�شا�شي فعاليات م�شابقة ) اأف�شل 
اأع�شاء  باإ�شراف  واملقامة   ،) مدر�شي  م��روري  معر�س 
االآليات  اإدارة ترخي�س  والدوريات يف  املرور  اإدارة  جلنة 
اأحمد  املقدم  راأ�س اخليمة، برئا�شة  وال�شائقني ب�شرطة 
املروري،  واالإع���الم  التوعية  ف��رع  مدير  النقبي  ال�شم 

وبرعاية ودعم جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية.
وتهدف امل�شابقة اإىل تقييم م�شتوى مبادرات وم�شاركات 
اخلليجي  امل����رور  اأ���ش��ب��وع  تغطية  يف  االإم������ارة  م���دار����س 
لدخول  اأهلتها  م��روري��ة  توعوية  بفعاليات  2014م 

املناف�شة �شمن ) 10 ( مدار�س وفق اجلدول املعد من 
ِقَبِل منطقة راأ�س اخليمة التعليمية، مع اإبراز م�شتوى 
اأف�شلية اأداء عمل طلبة املدار�س املتناف�شني باإ�شهاماتهم 
خماطر  ع��ن  اجلمهور  لتوعوية  معار�س  �شملت  التي 
املرورية،  والقوانني  باللوائح  االل��ت��زام  ع��دم  و  ال�شرعة 
وعر�س  م�شرحية  عرو�س  وتقدمي  فقرات  با�شتعرا�س 
�شور حتذيرية، مع اإلقاء العبارات والن�شائح التوجيهية 

واالإر�شادية املرورية.
�شتقوم  امل�شابقة،  يف  امل�شاركني  اأع��م��ال  تقييم  خ��ت��ام  يف 
مدار�س   )  3  ( ثالثة  اأف�شل  باختيار  امل�شرفة  اللجنة 
فائزة من بني ) 10 ( مدار�س �شمن املناف�شة، و�شيتم 
مبكافاآت  الثالثة  املراكز  على  احلائزة  املدار�س  تكرمي 

نقدية وكوؤو�س و�شهادات تقدير،.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

الوعي  لن�شر  الرامية  الداخلية  وزارة  لتوجيهات  تنفيذاً 
العقيد  األ��ق��ى  الطلبة  �شريحة  على  الرتكيز  م��ع  االأم��ن��ي 
حما�شرة  دب��ي،  �شرطة  م��ن  م��ريزا  خليل  جا�شم  الدكتور 
توعوية بعنوان اثر ترويج ال�شائعات عرب تقنيات التوا�شل 
االجتماعي مب�شاركة املقدم اأحمد ال�شم النقبي مدير فرع 
التوعية واالإعالم املروري باإدارة املرور والدوريات ب�شرطة 
راأ�س اخليمة، وذلك على م�شرح مركز التنمية االجتماعية 
ال�شلوكي  الوعي  براأ�س اخليمة، بدعوة مقدمة من فريق 
الرتبوي  امللتقى  ���ش��ل��ط��ان، حل�����ش��ور  ب��ن��ت  ن���ورة  مب��در���ش��ة 

باملعني  ال��ط��ال��ب��ات  تعريف  على  املاح�شر  ورك���ز  ال��ث��اين.  
اال���ش��ط��الح��ي ل��ل�����ش��ائ��ع��ات، وم���دى خ��ط��ورة ان��ت�����ش��اره��ا يف 
وال�شيا�شية  واالجتماعية  االأمنية  النواحي  من  املجتمع، 
احلديثة  االت�شال  و�شائل  دور  اىل  م�شريا  واالقت�شادية، 
وو�شائل التوا�شل االجتماعي يف تو�شيع ال�شائعات والعمل 

على زيادة م�شتوى �شداها الرتويجي .
ال�شائعات وو�شع احللول  الت�شدي لفتنة  ونبه اىل كيفية 
ال��الزم��ة ل��ه��ا م��ع اإب����راز اأه��م��ي��ة دور ال�����ش��رط��ة واالأم����ن يف 
اإىل ت�شليل اجلمهور،  التي ت�شعى  ال�شائعات  الق�شاء على 
بت�شوي�س املعلومة وتزوير احلقيقة، ما قد يوؤدي اإىل خلق 

جمتمع متفكك �شعيف، ه�س املالمح و�شهل التغيري. 

م�ست�سفى �سقر حتتفل باليوم العاملي لغ�سل اليدين
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ع��ب��د اهلل احمد  ال��دك��ت��ور  اف��ت��ت��ح 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة راأ������س 
اخليمة الطبية فعاليات االحتفال 
اليدين  ل��غ�����ش��ل  ال���ع���امل���ي  ب���ال���ي���وم 
م�شت�شفي  ادارة  تنظمها  وال����ذي 
ومكافحة  م���ن���ع  )جل����ن����ة  ����ش���ق���ر 
اأم�����س بح�شور  ���ش��ب��اح  ال���ع���دوى( 
ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ي��و���ش��ف الطري 
الدكتور  و  �شقر  م�شت�شفي  مدير 
الطب  مدير  عبدالواحد  حممد 

الوقائي.
 واأو�شح الدكتور عبداهلل النعيمي 
هو  االح���ت���ف���ال  م����ن  ال����ه����دف  اأن 
هذا  اهمية  على  ال�شوء  ت�شليط 
ال�����ش��ل��وك ال�����ش��ح��ي ال����ذي يعترب 
و�شيلة ب�شيطة وفعالة ملنع انت�شار 

العدوى وانتقال االأمرا�س،
واإن احلفاظ على االأي��دي نظيفة 
خ��ا���س من  ب�شكل  ����ش���روري  اأم����ر 
واالأطفال  واالأ���ش��رة  حماية  اأج���ل 

التوعية وت�شحيح بع�س املفاهيم 
اخلاطئة لدى اأفراد املجتمع. 

ال��دك��ت��ور جمال  اأ���ش��اد  م��ن جانبه 
اأ�شت�شاري  ح�����ش��ن  حم��م��د  ال��دي��ن 
مكافحة  جلنة  ورئي�س  االأط��ف��ال 
ال��ت��ي �شاهمت  ب��اجل��ه��ود  ال��ع��دوى 
يف حتقيق االأه����داف امل��رج��وة من 
ا�شتملت  ح��ي��ث  االإح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه 
ع��ل��ى ع����دد م���ن امل���ح���ا����ش���رات عن 
اأق�شام  اأهمية غ�شل االأيدي يف كل 
ووحدات امل�شت�شفى مبا فيها ق�شم 
والن�شاء  واجل����راح����ة  االأط����ف����ال 
املركزة وكيفية  وال��والدة والعناية 

التخل�س االآمن من املخلفات.
جامعة  م��ن  االمتياز  طلبة  ونفذ 
والعلوم  ل��ل��ط��ب  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
هذا  يف  ت�شب  م�شرحية  ال�شحية 
ال��غ��ر���س ك��م��ا ���ش��ارك اأط���ف���ال من 
الورود يف هذه االإحتفالية  رو�شة 
امل��ن��ط��ق��ة يف  ���ش��ي��ا���ش��ة  م��ن منطلق 
تعزيز مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية 

ون�شر التوعية ال�شحية.

ب�شفة خا�شة واحلد من احتماالت 
ا�شابتهم باالأمرا�س.

واأ�شاف ان هذا االحتفال قد ركز 
يف املقام االول على اهمية التوعية 
لالأم  اليدين  غ�شل  عن  ال�شحية 
والطفل. وحتى يت�شنى للقائمني 

بامر هذا االحتفال للو�شول اىل 
ه����ذه االه�������داف ف��ق��د ق����ام فريق 
االأطفال مب�شت�شفى  بق�شم  العمل 
التوعوية  املطويات  بتوزيع  �شقر 
و العر�س التقدميي ، اإ�شافة اإىل 

عر�س م�شرحية توعوية.

الدكتور  اأك����د  ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف   
م�شت�شفي  م��دي��ر  ال��ط��ري  ي��و���ش��ف 
من  ي�����ش��ع  امل�شت�شفى  ب����اأن  ���ش��ق��ر 
اأول�����وي�����ات�����ه ال���ت���وع���ي���ة ال���دائ���م���ة 
وامل�شتمرة لالإ�شتفادة قدر االإمكان 
ن�شر  يف  االن����ت����ظ����ار  اأوق���������ات  م����ن 

ارتفاع كبري يف عدد املن�ساآت املخالفة لل�سروط 
ال�سحية يف راأ�ض اخليمة خالل اأبريل

•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�س  بلدية  ب��دائ��رة  العامة  ال�شحة  اإدارة  يف  ال�شحي  التفتي�س  ف��رق  ���ش��ادرت 
اخليمة، خالل اأبريل ني�شان املا�شي، 902 كيلوجراما من املواد الغذائية غري 
املن�شاآت الغذائية واأ�شواق االإم��ارة، و�شبطت  الب�شري يف  ال�شاحلة لال�شتهالك 

ال�شحية. وال�شروط  للقوانني  خمالفا  جتاريا  حمال   294
�شجل ال�شهر املا�شي ارتفاعا كبريا يف عدد املن�شاآت التجارية املخالفة لل�شروط 
ال�شحية، باملقارنة مع ال�شهر، الذي �شبقه، بزيادة 107 من�شاآت اإ�شافية، يف ظل 
�شبط 187 من�شاأة غذائية خمالفة يف مار�س اآذار. واأو�شح خليفة مكتوم، مدير 
املا�شي  اأبريل  االإدارة نفذت يف  اأن  راأ�س اخليمة،  العامة يف بلدية  اإدارة ال�شحة 

متنوعة. جتارية  من�شاأة   1677 خاللها  غطت  تفتي�شية،  جولة   288

ركز يف اأ�ساليب جمعه واأهميته يف ا�ستكمال ذاكرة الوطن

الأر�سيف الوطني ينظم ور�سة علمية يف التاريخ ال�سفاهي مبعر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 
•• ابوظبي-الفجر:

نظم االأر�شيف الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة ام�س ور�شة 
علمية يف التاريخ ال�شفاهي يف ركن االإبداع مبعر�س اأبوظبي للكتاب 
2014، تطرق فيها اإىل اأهمية التاريخ ال�شفاهي يف ا�شتكمال توثيق 

ذاكرة الوطن.
ال�شفاهي  بالتاريخ  الوطني  االأر�شيف  اهتمام  الور�شة  ا�شتعر�شت   
واعتباره م�شروعاً مهماً �شوف ي�شيف اإىل ذاكرة الوطن يف االأر�شيف 
الكثري من اجلوانب التاريخية، و�شوف يقدم للباحثني �شورة �شادقة 

ال�شفاهي،  التاريخ  مقابالت  التطبيقي يف  اجلانب  الور�شة  وتناولت 
فاأ�شارت اإىل اأهمية االأدوات واالأجهزة امل�شتخدمة يف املقابالت، واإىل 
�شرورة التقاط ال�شورة املعربة، �شواء كانت ال�شورة فوتوغرافية اأو 

ت�شوير فيديو
واإىل اأهمية تدوين جميع النقاط التي يتناولها املتحدث، واالإيحاءات 
التي تظهر على الراوي اأثناء حديثه، واملحافظة على �شرية املقابلة 

وما يرد فيها من معلومات.
ون��وه��ت ال��ور���ش��ة اإىل اأه��م��ي��ة ح��ف��ظ م���ادة امل��ق��اب��ل��ة، م�����ش��رية اإىل اأن 
التي  املقابالت  من  كبري  ع��دد  حفظ  على  يعمل  الوطني  االأر�شيف 

وواقعية ع��ن احل��ي��اة يف دول��ة االإم����ارات قبل قيام االحت���اد، وه��ذا ما 
ال��رواة من كبار  اأحاديث  اإليه االأر�شيف الوطني وهو يتق�شى  ي�شعى 

ال�شن اأينما كانوا.
وبينت الور�شة العلمية اأن االأر�شيف الوطني يعنى بالتاريخ ال�شفاهي 
كم�شروع وطني وهو يعمل على جمعه وتوثيقه بطرق علمية مثلى 
حددها اعتماداً على تبادل اخلربات مع جهات عاملية �شّباقة و�شاحبة 
خربة يف هذا احلقل، وطلبت من امل�شاركني يف الور�شة اإر�شاد االأر�شيف 
مبختلف  املهمة  التجارب  ذوي  من  ال�شن  كبار  عناوين  اإىل  الوطني 

جوانب احلياة يف مرحلة ما قبل قيام االحتاد. 

اأجراها باأ�شاليب مثالية، ووفق اأحدث التقنيات املتبعة يف هذا املجال، 
ويحر�س على ن�شر املعلومات الدقيقة التي يتحرى فيها كل معلومة 
اإىل  ب��ال��رج��وع  اأو  ب��ال��وث��ائ��ق،  ���ش��واء مبقارنتها  امل��ت��ح��دث  ع��ن  ت�شدر 
اأحاديث رواة اآخرين، اأو بالرجوع اإىل الكتب التي ر�شدت جوانب من 

احلدث الذي ركز املتحدث فيه.
اأفكارها  عر�س  يف  ا�شتعانت  ه��ذه  العمل  ور���ش��ة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
ببع�س النماذج من املقابالت املكتوبة، وال�شوتية، وال�شوتية املرئية، 
حظي  وق��د  املعر�س،  زوار  من  كبرياً  ع��دداً  الور�شة  ا�شتقطبت  وق��د 

مو�شوع الور�شة بنقا�س وا�شتف�شارات كثرية. 

املجل�ض الإداري مبحاكم دبي يعقد اأول اجتماعاته
•• دبي-الفجر:

اجتمع املجل�س االإداري يف حماكم 
وذل�����ك  اج����ت����م����اع����ات����ه  اأول  دب�������ي 
احلوكمة  وق��واع��د  مل��ب��ادئ  ا�شتناداً 
مع  ومت��ا���ش��ي��اً  ال��ر���ش��ي��دة  واالإدارة 
واالإدارة  املوؤ�ش�شي  االأداء  متطلبات 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، ح���ي���ث ي���رتاأ����س 
�����ش����ع����ادة ط�����ار������س عيد  امل���ج���ل�������س 
دبي،  املن�شوري مدير عام حماكم 
يف  ال�11  االإدارات  م��دراء  وجميع 

حماكم دبي.
االإداري يف  امل��ج��ل�����س  ي��ت��وىل  ح��ي��ث 
حم���اك���م دب�����ي م���راج���ع���ة ودرا�����ش����ة 
بالهيكل  امل���ت���ع���ل���ق���ة  امل����ق����رتح����ات 
واملوافقة  ل���ل���دائ���رة،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
للجهات  رف����ع����ه����ا  ق����ب����ل  ع���ل���ي���ه���ا 
واعتماد  وم���راج���ع���ة  امل��خ��ت�����ش��ة، 
وال�شيا�شات  واالأن���ظ���م���ة  ال��ل��وائ��ح 
ال���داخ���ل���ي���ة مب���ا ال ي��ت��ع��ار���س مع 
ال��ق��وان��ني وال���ل���وائ���ح امل��ع��م��ول بها 
واعتماد  ودرا���ش��ة  دب��ي،  حكومة  يف 
اخلطط املنا�شبة لتنفيذ ال�شيا�شات 
ت��ق��ره��ا اجلهات  ال��ت��ي  وال����ربام����ج 

احلكومية العليا.
كذلك يقوم املجل�س باالإ�شراف على 
عمليات التخطيط اال�شرتاتيجي، 
واع�����ت�����م�����اد ال�������������روؤى وال�����غ�����اي�����ات 
واالأه���داف  امل�شتقبلة  والتوجهات 
على  ومراجعتها  اال�شرتاتيجية، 
�شوء امل�شتجدات والتوجهات العليا 
للحكومة، واعتماد موؤ�شرات االأداء 

ومراجعة  ال�شنوية  وامل�شتهدفات 
وت���ق���ومي ال��ن��ت��ائ��ج وامل���واف���ق���ة على 
ب�شاأنها،  وامل��ق��رتح��ات  ال��ت��و���ش��ي��ات 
اخلطط  واعتماد  مراجعة  كذلك 
والطارئة  ال�����ش��ن��وي��ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
الق�شائية  االأج������ه������زة  جل���م���ي���ع 

والوحدات التنظيمية بالدائرة.
يف  االإداري  امل��ج��ل�����س  ي���راج���ع  ك��م��ا 
ال�شيا�شات  واع��ت��م��اد  دب���ي  حم��اك��م 
بتنفيذ  اخل�����ا������ش�����ة  واخل������ط������ط 
حماكم  جلوائز  ال�شنوي  الربامج 
وم��ن��اق�����ش��ة م�شروع  ل��ل��ت��م��ي��ز،  دب���ي 
ال�شنوية  ال���ت���ق���دي���ري���ة  امل�����وازن�����ة 

ل��ل��دائ��رة، واع��ت��م��اده��ا ق��ب��ل رفعها 
ت�شكيل  واع��ت��م��اد  املعنية،  للجهات 
الرئي�شية  ال��ع��م��ل  وف����رق  ال��ل��ج��ان 
ومراجعة  ال��دائ��رة،  م�شتوى  على 

وتقومي اأداءها.
امل��ج��ل�����س دوري�����اً  اأن ي��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
اأدن��ى مرة  رئي�شه بحد  بدعوة من 
اجتماع  وي��ك��ون  ال�شهر،  يف  واح���دة 
املجل�س �شحيحاً بح�شور االأغلبية 
قرارته  وت�����ش��در  االأع�������ش���اء،  م���ن 
احلا�شرين،  اأ�شوات  عدد  باأغلبية 
االأ�شوات  ع��دد  ت�����ش��اوي  ح��ال��ة  ويف 
يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س. 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
نائب  الوطني  االأم��ن  م�شت�شار  نهيان 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
االحتياجات  ل������ذوي  اأن  اأب����وظ����ب����ي 
الدولة  اأولويات  �شمن  خا�شة  مكانة 
القيادة  اأن  م��و���ش��ح��ا  واه��ت��م��ام��ات��ه��ا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
حثيثة  ومبتابعة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  من 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ال تاألو جهدا يف تقدمي اأ�شكال الدعم 

وامل�شاندة كافة لهم.
واأ����ش���اف ���ش��م��وه خ���الل ال���زي���ارة التي 
لرعاية  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اإىل  بها  ق��ام 
اخلا�شة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  وت��اأه��ي��ل 
للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  التابع 
ال��دع��م لذوي  ت��وف��ري  اأن  االإن�����ش��ان��ي��ة 
م�شوؤولية  اخل���ا����ش���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
تتطلب  م�شرتكة  وجمتمعية  وطنية 
ت�شافر جهود جميع مكونات املجتمع 
وقطاعاته �شواء العام منها اأو اخلا�س 
واال�شتمرار يف دعم الربامج التاأهيلية 
االحتياجات  ذوي  ق������درات  واإب��������راز 
اخلا�شة ومواهبهم واإطالق اجلوائز 
وتوفري  وال��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 

فر�س التوظيف املتكافئة لهم.
رافق �شموه يف جولته كل من معايل 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د م���ب���ارك امل���زروع���ي 
التنفيذي  للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني 
خمي�س  م���غ���ري  ال����دك����ت����ور  وم����ع����ايل 
ع�شو  ال�شحة  هيئة  رئي�س  اخلييلي 
الدكتورة  ومعايل  التنفيذي  املجل�س 
جمل�س  ع���ام  م��دي��رة  القبي�شي  اأم����ل 
املجل�س  ع�����ش��و  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب���وظ���ب���ي 
وم���ع���ايل حم��م��د خلفان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل�شرطة  العام  القائد  نائب  الرميثي 
التنفيذي.  املجل�س  ع�شو  اأب��وظ��ب��ي 
وكان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله 
الهاملي  �شعادة حممد حممد فا�شل 
االأمني  االإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال����ع����ام ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة و����ش���ع���ادة مرمي 
���ش��ي��ف ال��ق��ب��ي�����ش��ي رئ��ي�����س ق��ط��اع ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ون��اع��م��ه عبد 
ال��رح��م��ن امل��ن�����ش��وري ع�����ش��و جمل�س 
مطبعة  م��رك��ز  م��دي��ر  املوؤ�ش�شة  ادارة 
الرعاية  م��راك��ز  وم�����دراء  امل��ك��ف��وف��ني 

والتاأهيل التابعة للموؤ�ش�شة.
الوطني  ب��ال�����ش��الم  ال����زي����ارة  وب������داأت 
االإ�شارة قدمه الطلبة من ق�شم  بلغة 
ي�شم  الذي  باملركز  ال�شمعية  االإعاقة 
خمتلف  م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   800
اأنواع االإعاقات ويقوم بتوفري الرعاية 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة ل���ه���م اإىل 
الذات  على  تاأهيلهم لالعتماد  جانب 

املجتمع.  يف  الن��دم��اج��ه��م  حت�����ش��ريا 
الطالب  مب�����ش��اف��ح��ة  ����ش���م���وه  وق������ام 
ثم  معهم  احل��وار  وتبادل  والطالبات 
تذكارية  ج��م��اع��ي��ة  ����ش���ورة  ال��ت��ق��ط��ت 

للطلبة مع �شموه.
مطبعة  م����رك����ز  يف  ����ش���م���وه  وجت�������ول 
املكفوفني ويف اأثناء ذلك قدمت ناعمة 
املن�شوري عر�شا لتاريخ اإن�شاء املطبعة 
اإىل  باالإ�شافة  وخدماتها  واإجنازاتها 
التعريف بعدد من املطبوعات والكتب 
الدرا�شية والعلمية املطبوعة بطريقة 

برايل للمكفوفني.
���ش��م��وه م��رك��ز زاي���د الزراعي  وت��ف��ق��د 
للتنمية والتاأهيل التابع ملوؤ�ش�شة زايد 
الذي يعمل به 96 طالبا و6 طالبات 
من ذوي االإعاقة الذهنية حيث اإطلع 
امل���رك���ز م���ن اخل�شار  م��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
ال��ع�����ش��وي واالأج�����ب�����ان وت���ع���رف على 
االأكوابونيك  ومنها  املنفذة  امل�شاريع 
االأ�شماك  خم��ل��ف��ات  ي�شتخدم  ال����ذي 
بتحويلها ل�شماد ع�شوي ي�شتخدم يف 
كرا�شي  على  �شموه  اطلع  ثم  الزراعة 
ن��وف�����س ل��الإن��ق��اذ ال��ت��ي ي��ت��م جتميعها 

بور�س التاأهيل املهني باملركز.
التاأهيل  ���ش��م��وه��ور���س  زار  ث���م  وم���ن 
امل����ه����ن����ي ب�����امل�����رك�����ز وم����ن����ه����ا ور�����ش����ة 
بتطوير  ت��ع��ن��ى  وال���ت���ي  امل���ج���وه���رات 
وت�شعى  للطالبات  االإبداعية  املهارات 
الت�شميم  ب��ت��ق��ن��ي��ات  ت��زوي��ده��ن  اإىل 

واملجوهرات  احل��ل��ي  �شياغة  واآل��ي��ات 
وم�شغوالت الزينة من خوامت وعقود 
عر�س  ط��ري��ق��ة  تعلم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
املنتج ا�شتعدادا لت�شويقه وتفقد ور�شة 
اخلياطة للطالبات وا�شتمع اإىل �شرح 
اآل���ي���ات الو�شول  امل���درب���ات ح���ول  م��ن 
مبنتجات الطالبات اإىل جودة عالية.. 
م�شبحة  ل�شموه  ال��ط��ال��ب��ات  وق��دم��ت 

كهدية تذكارية من اإنتاجهن.
ان��ت��ق��ل ب��ع��ده��ا ���ش��م��وه ل���زي���ارة ور�س 
ال���ك���ه���رب���اء امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة واحل��������دادة 
اإنتاج  وال��ن��ج��ارة و���ش��اه��د من����اذج م��ن 
حول  ����ش���رح  اإىل  وا���ش��ت��م��ع  ال���ط���الب 
عمل الور�س وكيفية التحاق الطالب 
لالندماج  تاأهيلهم  على  للعمل  بها 
ال�شيخ  �شمو  ح�شر  ث��م  امل��ج��ت��م��ع.  يف 
اآل نهيان طابور �شعبة  هزاع بن زايد 
فنية  لوحة  و�شاهد  الفكرية  التنمية 
واألتقطت  ال�شعبة  ل��ط��الب  تعبريية 
معهم �شور جماعية تذكارية وا�شتمع 
برك�شن  اآل��ة  على  معزوفة  اإىل  �شموه 

املو�شيقية قدمها اأحد الطلبة.
الفح�س  خمترب  ك��ذل��ك  �شموه  وزار 
االإكلينيكي للقدرات العقلية وخمترب 
�شرح  اإىل  وا�شتمع  ال�شلوكي  الر�شد 
حول  عليهما  القائمني  من  خمت�شر 

اخلدمات املقدمة لطالب املركز.
وقام �شموه باملرور على ق�شم الرعاية 
الكرا�شي  ور�شة  تفقد  حيث  ال�شحية 

العملي  ال���ع���الج  وغ���رف���ة  امل��ت��ح��رك��ة 
وحدة  وتفقد  امل��ائ��ي  ال��ع��الج  وم�شبح 
اإىل  وا�شتمع  ب��امل��رك��ز  املبكر  ال��ت��دخ��ل 
�شرح من امل�شوؤولني حول عمل الوحدة 
التي تقدم خدماتها الأكر من 160 
م�شتفيدا من جميع االإعاقات من �شن 
العمر  م��ن  اخلام�شة  وح��ت��ى  ال����والدة 
عن  للك�شف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  وال���ربام���ج 

االإعاقات يف مراحل عمرية مبكرة.
اأبوظبي  م��رك��ز  ك��ذل��ك  ���ش��م��وه  وزار 
العليا  زاي���د  ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  للتوحد 
االحتياجات  وذوي  االإن�شانية  لرعاية 
اخل��ا���ش��ة ال���ذي ي��ق��دم خ��دم��ات��ه لعدد 
ا�شتمع  ح��ي��ث  وط���ال���ب���ة  ط��ال��ب��ا   53
مديرة  املن�شوري  �شيف  عائ�شة  م��ن 
املركز  ب��خ��دم��ات  ت��ع��ري��ف  اإىل  امل��رك��ز 
وا����ش���ت���خ���دام���ه اأح��������دث امل���م���ار����ش���ات 
والتدريبية  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  التعليمية 
���ش��ع��ي��ا اإىل دم����ج اأط���ف���ال ال��ت��وح��د يف 
اأ����ش���ره���م على  امل��ج��ت��م��ع وم�������ش���اع���دة 
تعزيز  اإىل  باالإ�شافة  معهم  التعامل 

الوعي املجتمعي بالتوحد.
وت���ع���رف ���ش��م��وه ع��ل��ى ال���ربام���ج التي 
عددا  متفقدا  بتنفيذها  امل��رك��ز  ق���ام 
ف�شل  ومنها  الدرا�شية  الف�شول  من 
للدمج  اإعدادهم  يتم  الذين  الطالب 
ي�شم  وف�شل  العام  التعليم  مبدار�س 

احلاالت التي حتتاج لرعاية خا�شة.
ل�شرح  اال����ش���ت���م���اع  ال����زي����ارة  وت��خ��ل��ل 

التي  االأولية  اخلدمات  حول  مف�شل 
للخدمات  ال���ع���ني  م���رك���ز  ي���ق���دم���ه���ا 
العام  نهاية  يف  تد�شينه  منذ  االول��ي��ة 
يقدم  حيث  العني  مدينة  يف   2012
اأربعمائة  م��ن  الأك��ر  خدماته  امل��رك��ز 
خمتلفة  عمرية  ف��ئ��ات  م��ن  م�شتفيد 
العني  م��دي��ن��ة  االإع���اق���ة يف  ذوي  م���ن 
باأحدث  لهم خدمات متطورة  ويوفر 
مدرب  عمل  ف��ري��ق  وي�شم  التقنيات 
واملمار�شات  الربامج  اأف�شل  ي�شتخدم 
املركز  يفتتح  اأن  املتوقع  العاملية ومن 
قريبا. وي�شم مركز العني للخدمات 
التجهيزات  واأف�����ش��ل  اأح���دث  االأول��ي��ة 
باالإ�شافة  املدربة  الب�شرية  وال��ك��وادر 

اإىل ثالثة اأق�شام رئي�شية هي التقييم 
وق�شم  امل���ب���ك���ر  وال���ت���دخ���ل  ال�������ش���ام���ل 
اإ�شافة  والتاأهيلية  ال�شحية  الرعاية 
ت�شم  لالأطفال  ورو�شة  ح�شانة  اإىل 
20 طالبا مواطنا مت افتتاحها �شمن 
برنامج التدخل املبكر للمركز وتقدم 
خ���دم���ات ع��الج��ي��ة وت��اأه��ي��ل��ي��ة بنظام 
ف�شول درا�شية كاملة. واإ�شتمع �شموه 
اإىل �شرح حول اخلطط اجلديدة ملركز 
العني يف تو�شيع اخلدمات التي يقدم 
لفئات م�شابي التوحد مبدينة العني 
وتوفري  اجل���دد  امل�شابني  وا�شتيعاب 
املزيد من الف�شول الدرا�شية وقاعات 
الالزمة  وامل��خ��ت��ربات  املبكر  التدخل 

اال�شت�شارات  وقاعات  التاأهيل  الإع��ادة 
وت������دري������ب االأه�����������ايل وال����ت����و�����ش����ع يف 
على  وت�شتمل  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  االأم���اك���ن 
وامل�شرح  الريا�شية  وال�شاالت  امل�شبح 
و�����ش����االت ال���ط���ع���ام واخل�����دم�����ة.  من 
جانبه اأعرب �شعادة حممد حممد بن 
العاملني  ع��ن  نيابة  الهاملي  فا�شل 
لرعاية  اأب��وظ��ب��ي  وال���ط���الب مب��رك��ز 
عميق  عن  االحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
هزاع  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  ال�شكر 
التي  الزيارة  بن زايد ال نهيان لهذه 
العاملني  ل��ك��ل  مت��ث��ل ح���اف���زا ودع���م���ا 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف 

االإن�شانية. 

هزاع بن زايد يتفقد مركز اأبوظبي لرعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة ويطلع على خدماته

 

العدد  11090 بتاريخ   2014/5/6     
    اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  184 /2014 جت كل- م ت- ب- اأظ

بن  ل�شاحبها:عبداملنعم  البناء  مواد  لتجارة  الرا�شد  عبداملنعم  مدعي/موؤ�ش�شة 
فرونت  عليه:موؤ�ش�شة  االمارات  مدعي  اجلن�شية:  الرا�شد  عبدالرحمن  بن  الرا�شد 
اجلن�شية:  واآخرون  جا�شم  عبدالرزاق  بوكالة  والتعمري  العامة  لالن�شاءات  الين 
درهم    20.000 تعوي�س  درهم   316.358 مالية  الدعوى:مطالبة  االمارات   مو�شوع 
العامة  لالن�شاءات  الين  فرونت  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  التحفظي  احلجز  �شحة 
ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  جا�شم   عبدالرزاق  بوكالة  والتعمري 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  املوافق 2014/5/12 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/4/28  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11090 بتاريخ   2014/5/6     
  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1160 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الإن�سائية  
عبدالقادر  ناجي  مالكها  ميثلها  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  الن�شر  دلتا  مدعي/موؤ�ش�شة   
ميثلها  العامة  لل�شيانة  �شاند  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  امل�شعبي  عبداهلل 
الدعوى:ندب  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املزروعي  عو�س  عبداهلل  جمعة  �شيف  مالكها 
خبري املطلوب اعالنه/1- ماجد مراد اجلن�شية:بريطانيا 2- مروان خليل ظريفه اجلن�شية: 
ان  املدعي عليها حيث  املقدم من  ادخال اخل�شوم  بالن�شر نخطركم بطلب  فل�شطني عنوانه: 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2014/5/12 موعدا 
ب�  ال�شاد�شة  الدائرة  امام  �شباحا   8:30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر ال نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/4/28  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• دبي-الفجر:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
حاكم  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
الرتبية  وزارة  اأط���ل���ق���ت  ال�������ش���ارق���ة، 
وال��ت��ع��ل��ي��م ا���ش��م��ي امل��غ��ف��ور ل��ه��م��ا باإذن 
والدكتور  ع���م���ران  ت���رمي  ت��ع��اىل  اهلل 
حلوان   ( مدر�شتي  على  عمران،  عبد 
للتعليم  و���ش��ه��ي��ب  ال��ث��ان��وي  للتعليم 
اأزاح  ف��ي��م��ا  ال�����ش��ارق��ة،  االأ���ش��ا���ش��ي ( يف 
القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
و  ل��الإع��الم،  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
وزير  القطامي  حممد  حميد  معايل 
ال�����ش��ت��ار �شباح   ، وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
الراحلني  ا�شم  عن   ) االثنني   ( اأم�س 

فوزية  �شعادة  بح�شور  املدر�شتني،  يف 
امل�شاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  غ��ري��ب  ح�شن 
الكعبي  و�شعيد  ال��رتب��وي��ة،  للعمليات 
للتعليم،  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

املجل�س  ع��ام  اأم��ني  بطي  بن  و�شلطان 
وعائ�شة  ال�شارقة،  الإم���ارة  التنفيذي 
ال�شارقة  جم��ل�����س  ع����ام  اأم�����ني  ���ش��ي��ف 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، وخ���ال���د وع���م���ران ع��ب��د اهلل 

عمران .
ا�شمي  اإط����������الق  م����را�����ش����م  وخ��������الل 
الراحلني على املدر�شتني، رفع معايل 
ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى   ، القطامي  حميد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  واالمتنان 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
حاكم  ل��الحت��اد  االأع��ل��ى  املجلي  ع�شو 
ال�شديد،  ���ش��م��وه  ل��ت��وج��ي��ه  ال�����ش��ارق��ة، 
باإطالق ا�شمي ترمي وعبد اهلل عمران 
توجيه  اأن  م���وؤك���داً  امل��در���ش��ت��ني،  ع��ل��ى 
من  كل  �شدر  على  و�شاماً  يعد  �شموه 
وم�شوؤولياته  واج���ب���ات���ه  يف  ي��خ��ل�����س 
الوطنية .  وقال معاليه اإن الراحلني 
– طيب اهلل  ت��رمي وعبد اهلل عمران 
– ك��ان كل منهما مدر�شة يف  ثراهما 
لوطنهما  وق��دم��ا   ، وال���ب���ذل  ال��ع��ط��اء 

خدمات جليلة طوال حياتهما، وخالل 
م�شرية طويلة حافلة باالإجناز كل يف 
جماله وموقعه ومهامه، واأنهما �شربا 
ال�شالح  ل��ل��م��واط��ن  ومن���وذج���اً  م��ث��ااًل 
بالده  ينفع  ما  �شوى  ي�شغله  ال  ال��ذي 

وجمتمعه واأمته .
واأ������ش�����ار م���ع���ايل وزي������ر ال���رتب���ي���ة اإىل 
ع���م���ران  ت������رمي  ا����ش���م���ي  اإط���������الق  اأن 
والدكتور عبد اهلل عمران - رحمهما 
ي���اأت���ي وف����اًء  اهلل - ع��ل��ى م��در���ش��ت��ني، 
اأن  ي��وؤك��د  ���ش��ادق��اً  وت��ع��ب��رياً  لوفائهما، 
�شتبقى  ل��وط��ن��ه��م  امل��خ��ل�����ش��ني  ذك����رى 
اأبناء  واأم��ام  الوطن،  ذاك��رة  طوياًل يف 
ال����دول����ة، ي��ت��ع��ل��م��ون م��ن��ه��ا وي���اأخ���ذون 
قيم  م��ن  حتمله  مب��ا  ويتاأ�شون  عنها، 

ومبادىء وُمثل .

وو����ش���ط م��ظ��اه��ر االح���ت���ف���اء ب���اإزاح���ة 
ال�����ش��ت��ار ع���ن اال���ش��م��ني، ذك���ر معاليه 
تت�شدر  اأن  على  حر�شت  ال����وزارة  اأن 
م���داخ���ل امل��در���ش��ت��ني ن��ب��ذة م���ن حياة 
الراحلني ، لتكون معلماً مهماً ودرو�شاً 

اأف�شل  الباحثني عن  للطلبة  وا�شحة 
واأف�����ش��ل ما  ال�شبل خل��دم��ة وط��ن��ه��م، 

ميكن تقدميه الأمتهم .
يف املقابل قدم طلبة املدر�شتني عرو�شاً 
االإماراتي  الثقايف  ال���رتاث  م��ن  فنية 

وعبد  ت��رمي  ا�شمي  ب��اإط��الق  ابتهاجاً 
اإدارت����������ا  ع�������ربت  ك����م����ا  ع������م������ران،  اهلل 
�شعادتهم،  ع��ن  ومعلموها  املدر�شتني 
من  بعلمني  عملهم  م��وق��ع  ب��ارت��ب��اط 

اأعالم الدولة الوطنية .

•• ابوظبي-الفجر: 

حتت الرعاية الكرمية ل�شمو ال�شيخة 
اهلل(  م��ب��ارك )حفظها  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�س 
االأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ب��ل��دي��ة مدينة  ت��وا���ش��ل  وال��ط��ف��ول��ة، 
من  �شركائنا  م��ع  بالتعاون  ابوظبي 
االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
اإدارة الطوارئ وال�شالمة  واالأوق��اف، 
اإدارة  م����رك����ز  اأب����وظ����ب����ي،  ب�������ش���رط���ة 
النفايات – تدوير، موؤ�ش�شة االمارات 
مبادرة  )���ش��ان��د(   – ال�شباب  لتنمية 
حيث  الباهية  منطقة  يف  عا�شمتي 

والتثقيفي  التوعوي  امللتقى  نظمت 
وال�شهامة  الباهية  ل�شيدات  ال��ث��اين 
بهدف  وذلك  لهما  املجاورة  واملناطق 
املجتمع وتر�شيخ  ال�شراكة مع  تعزيز 
والثقافة  وال��وع��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  القيم 
العامة حيث �شارك بامللتقى اأكر من 

150 �شيدة .
نا�شر  ع����ب����داهلل  اأك�������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  اجل��ن��ي��ب��ي 
ملتقى  اأن  باالإنابة  البلدية  خدمات 
اإىل  يهدف  وال�شهامة  الباهية  ن�شاء 
م�شروع  اأه��داف  على  الن�شاء  تعريف 
الوعي  م�����ش��ت��وى  ورف����ع   ، ع��ا���ش��م��ت��ي 
الديني للن�شاء حول الواجب الديني 
املفرو�س جتاه االأمهات يف غر�س قيم 

للمدينة  العام  املظهر  على  املحافظة 
ال�شلبية  ال�شلوكيات  ع��ن  واالب��ت��ع��اد 
وتوعية  واملمتلكات،  املرافق  واإت��الف 
ال��ن�����ش��اء ح���ول ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�شر 
البيئة وكيفية املحافظة على البيئة، 
يف  الالزمة  امل��ه��ارات  الن�شاء  واإك�شاب 
جمال اال�شعافات االأولية واحتياطات 
الن�شاء  وتعريف  املنازل،  يف  ال�شالمة 
وكيفية  املنزلية  النفايات  انواع  حول 
تدويرها،  اإع�������ادة  واأه���م���ي���ة  ف���رزه���ا 
وت�شجيع الن�شاء للم�شاركة املجتمعية 
وتعزيز االأدوار املجتمعية لهن واهمية 
االأبناء  ن��ف��و���س  يف  القيمة  ه���ذه  زرع 
،وذل����ك م��ن خ���الل تنظيم ع���دد من 
املحا�شرات املتخ�ش�شة وور�س العمل 

ب�شكل خا�س  اأقيمت  التي  يف اخليمة 
لتنفيذ هذا امل�شروع خلف الديرفيلد 

تاون �شكوير مول بالباهية.
وحول برنامج امللتقى الثاين ل�شيدات 
اأنه  اأ�شار اجلنيبي  الباهية وال�شهامة 
مت عقد ور�شة عمل حول مراحل تنفيذ 
، وكذلك  واأهدافها  مبادرة عا�شمتي 
اال�شعافات  ع���ن  حم��ا���ش��رة  ت��ن��ظ��ي��م 
االأولية قدمتها )د.نبيلة( من االدارة 
ب�شرطة  وال�شالمة  للطوارئ  العامة 
قدمتها  دينية  وحما�شرة  اأب��وظ��ب��ي، 
ال�شام�شي،  اعتدال  الواعظة  من  كل 
والواعظة �شارة احلو�شني، والواعظة 
العامة  الهيئة  م��ن  الرئي�شي  اأ�شماء 
ل��ل�����ش��وؤون اال���ش��الم��ي��ة واالأوق��������اف ، 

النفايات  اإدارة  مل��رك��ز  ع��م��ل  وور����ش���ة 
ح����ول اأف�����ش��ل ال���ط���رق ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
اأنواعها  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  ال���ن���ف���اي���ات 
وكيفية  املنزلية  النفايات  وخ�شو�شا 
ف���رزه���ا وط�����رق ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة من 

اآثارها ال�شلبية.
املرحلة احلالية  اأن  واأو�شح اجلنيبي 

م����ن م����ب����ادرة ع��ا���ش��م��ت��ي مت���ت���د من 
خيمة  يف  م���اي���و   8 اىل  13اأبريل 
عا�شمتي خلف الديرفيلد تاون �شكوير 
م���ول يف م��دي��ن��ة ال��ب��اه��ي��ة،م�����ش��ريا اأن 
ا�شرتاتيجية  )عا�شمتي( هي مبادرة 
ت�����ش��ت��م��ر مل���دة خ��م�����س ���ش��ن��وات، ب���داأت 
و�شتنتهي   2010 م��ن��ت�����ش��ف  يف 

مبادرة  وه����ي   ،2015 م��ن�����ش��ف  يف 
ت�شعى  زمنية  م��راح��ل  على  مق�شمة 
اإىل  وال��و���ش��ول  اأه��داف��ه��ا  اإىل حتقيق 
املجتمع، حيث  امل�شتهدفني يف  جميع 
امل�شوهات  الإزال��ة  املبادرة  هذه  تهدف 
املجتمعي  الوعي  ،وزي��ادة  املدينة  من 
حول ظاهرة امل�شوهات ودور املجتمع 

يف حدوثها والدور املجتمعي املطلوب 
للق�شاء عليها ، و�شمان تقليل ن�شب 
وجودها م�شتقباًل، عالوة على تعزيز 
املجتمع  ليكون  املجتمعية  امل�شاركة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  م���ع  ب��ي��د  ي����داً 
واإيجاد  املدينة  مظهر  على  للحفاظ 

بيئة �شحية نظيفة.

•• ال�صارقة-الفجر:

متكنت اأجهزة التحريات واملباحث اجلنائية ب�شرطة ال�شارقة من 
اإلقاء القب�س على �شخ�شني من اجلن�شية االوروبية تخ�ش�شا يف 
�شرقة االرقام ال�شرية لعمالء عدد من بنوك وم�شارف عاملة يف 
الدولة وذلك من خالل اأجهزة ال�شراف االآيل املتواجدة يف مواقع 
واجهزة  تقنيات  ذلك  م�شتخدمني يف  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  خمتلفة 
خا�ش��ة لقراءة بطاقات ال�شراف االآيل حيث تقوم بحفظ االأرقام 
بال�شتيكية  بطاقة  بو�شع  ذل��ك  بعد  ل��ي��ع��اودوا  للعميل  ال�شرية 
ممغنطة مدعومة بجهاز قارئ بيانات لفك �شفرة جهاز ال�شراف 

االآيل و�شرقة املبالغ من ح�شابات ال�شحايا.
التحريات  اإدارة  م��دي��ر  ���ش��اح��وه  ب��ن  �شعيد  ج��ه��اد  العقيد  ودع���ا 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة اجل��م��ه��ور م���ن حاملي 
البطاقات االئتمانية وم�شتخدمي اأجهزة ال�شراف االآيل حلماية 
ب�شرعة  االحتيال  اأو  ال�شرقة  فخ عمليات  الوقوع يف  اأنف�شهم من 
اأي عمليات مثرية  اكت�شاف  او اجلهات االمنية فور  البنك  اإب��الغ 
لديه  امل�شجل  الهاتف  رق��م  تغيري  ف��ور  البنك  واإخ��ط��ار  لالإ�شتباه 
بالعمليات  العالقة  ل�شاحب  ر�شالة  اإر���ش��ال  من  البنك  ليتمكن 
احل�شابية التي تتم على بطاقته االئتمانية مبوجب رقم الهاتف 
ا�شتخدام  م��ن  التاأكد  ���ش��رورة  على  م�شددا   ، ال�شحيح  املتحرك 
مواقع دفع اآمنة ونظامية يف حال ا�شتخدام البطاقة عرب ال�شبكة 
االئتمانية عرب  البطاقة  رق��م  اإر���ش��ال  ع��دم  و���ش��رورة  العنكبوتية 
اأنه  التاأكد من  اآخ��ر ما مل يتم  اأي موقع  اأو  االإل��ك��رتوين  الربيد 
اآم��ن.  واأ�شار بن �شاحوه اإىل اأن املتهمني قد متكنا من احل�شول 
على االأرق��ام ال�شرية للبطاقات من خالل اداة ت�شوير دقيقة مت 
تثبيت�ها ف�وق جهاز ال�شراف بطريقة ت�شمح لهما مبتابعة حركة 

ون�شخ  االآيل  ال�����ش��راف  مفاتيح  على  البطاقة  م�شتخدم  اإ���ش��ب��ع 
املبالغ  و�شرقة  ا�شتخدامها  ثم  باإدخالها ومن  يقوم  التي  االأرق��ام 

املالية املتوافرة يف ح�شاب العميل.
واأ�شاد مدير اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية ب�شرطة ال�شارقة 
اأجهزة  اجل��ن��اة  ا���ش��ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال��ب��ن��وك  لبع�س  ح��را���س  بيقظة 
ال�شراف االآيل العائدة اليها ودورهم االإيجابي وح�شن ت�شرفهم 
اإجراء  �شرورة  ومطالباً  امل�شبوهة  العمليات  تلك  عن  االإب��الغ  يف 
م�شح �شامل جلميع اأجهزة ال�شراف االآيل التابعة للبنك والتاأكد 
من عدم وجود اأي اآثار تدل على وجود تالعب بها. جدير بالذكر 
ب��الغ م��ن قبل ح��ار���س االمن  ل���ورود  ت��ع��ود  ال��واق��ع��ة  اأن تفا�شيل 
التابع الأحد البنوك العاملة يف الدولة يفيد من خالله اأنه �شاهد 
بتثبيت قطع معدنية  يقومان  االوروبية  �شخ�شني من اجلن�شية 
وذلك  للبنك  العائد  االيل  ال�شراف  جهاز  على  �شغرية  واجهزة 
خالل فرتة مناوبته ، وبناء عليه مت ت�شكيل فريق اأمني من رجال 
التحريات واملباحث اجلنائية لك�شف مالب�شات الق�شية والقب�س 
ع��ل��ى م��رت��ك��ب��ي ت��ل��ك اجل���رائ���م وب��ع��د ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري وجمع 
املذكورين  �شبط  م��ن  املكلف  االم��ن��ي  ال��ف��ري��ق  متكن  امل��ع��ل��وم��ات 
املزروعة  ادواتهم  متلب�شني بجرمهما وذلك بعد عودتهما الإزالة 
ب�شرقة  ال�شراف االيل وجني ثمار خمططهم االجرامي  بجهاز 
ممغنطة  بال�شتيكية  بطاقات  بذلك  م�شتخدمني  البنك  عمالء 
االإجراءات  اتخاذ  مت  الغر�س،وعليه  لهذا  خ�شي�شا  تزويرها  مت 
القانونية والتدابري االأمنية الالزمة واإلقاء القب�س عليهما وهما 
منهمكان يف اإزالة معداتهما من جهاز ال�شراف االآيل وبتفتي�شهما 
احرتازيا مت العثور على عدد من البطاقات البال�شتيكية املمغنطة 
التي ي�شتخدمونها يف تنفيذ عملياتهم وعليه مت توقيفهما متهيدا 

الإحالتهما ايل النيابة العامة بال�شارقة.

بتوجيهات �سلطان القا�سمي

 الرتبية حتتفي باإطالق ا�سمي ترمي وعبد اهلل عمران على مدر�ستن يف ال�سارقة
القطامي : الراحالن اأخل�سا يف عطائهما و قدما خدمات جليلة لوطنهما

)عا�سمتي( توا�سل فعالياتها املجتمعية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم امللتقى الثاين ل�سيدات الباهية وال�سهامة واملناطق املجاورة

ا�ستخدما تقنيات واأجهزة خا�ســة

�سرطة ال�سارقة تلقي القب�ض على اأوربين حاول �سرق��ة عمالء البنوك 

•• العني - الفجر:

اأ�شدرت بلدية مدينة العني موؤخرا 25 خمالفة اىل 22 
مغ�شلة مالب�س غري نظامية و غري م�شتوفية لال�شرتاطات 
..�شمن  عليها  املن�شو�س  املهنية  ال�����ش��الم��ة  و  ال�شحية 
ادارة  تنظمها  التي  املفاجئة  التفتي�شية  احلمالت  اح��دى 
ال�شحة العامة للتاأكد من التزام مغا�شل املالب�س بقوانني 
النيادي رئي�س  ن��ادر  . وذك��ر احمد  املهنة  و لوائح ممار�شة 
التفتي�شية  اجل���والت  ان  ال�شحية  االن�شطة  رق��اب��ة  ق�شم 
امل�شتمرة اكدت لنا قيام عمال  املتابعة  الدورية واملعاينة و 
بها  امل�شرح  غري  االماكن  داخل  بالغ�شيل  املالب�س  مغا�شل 
كاملزارع و امل�شاكن ال�شعبية ال�شتخدامها يف غ�شيل املالب�س 
وا�شاف  وال�شالمة.  ال�شحية  اال�شرتاطات  مع  لتعار�شها 

امل�شتخدمة  الغ�شيل  مكائن  من   17 م�شادرة  متت  لقد   :
ال��ب��ل��دي��ة ال�شتكمال  ن��ي��اب��ة  امل��ع��ن��ي��ني اىل  وحت��وي��ل ج��م��ي��ع 
لديهم  املخالفني  جميع  ب��ان  علما  القانونية  االج����راءات 
جميعا  ايقافها  مت  وق��د  مالب�س  ملغا�شل  جت��اري��ة  رخ�����س 
للمغا�شل  التجارية  االن�شطة  درا�شة  اع��ادة  حاليا  ويجري 
املخالفة للوائح ممار�شة املهنة واملت�شمنة ن�شاطي الغ�شيل 
والكي ، والزام جميع املغا�شل بحذف ن�شاط الغ�شيل اذا مل 
وحتر�س  املطلوبة.   ال�شحية  ال�شروط  املغ�شلة  يف  تتوفر 
بلدية مدينة العني على اجراء احلمالت التفتي�شية ب�شكل 
املعنية  واالإدارات  اجلهات  مع  بالتعاون  ومتوا�شل  دوري 
ل�شمان تطبيق ممار�شي االن�شطة التجارية اال�شرتاطات 
ال�شحية وفق االجراءات القانونية وفق الزيارات الدورية 

املجدولة . 

بلدية مدينة العن ت�سبط 22 مغ�سلة غري نظامية وحترر 25 خمالفة 

العدد  11090 بتاريخ   2014/5/6     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  330 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
ايكون  م�شنع  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  الهالل  مدعي/م�شرف   
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واآخرون  ذ.م.م  اجلاهزة  للخر�شانة  كونكريت 
كونكريت  ايكون  اعالنه/م�شنع  املطلوب  التحفظي  الدعوى: �شحة احلجز 
للخر�شانة اجلاهزة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2014/5/12 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  ال�شاد�شة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  ال  مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/4/28  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11090 بتاريخ   2014/5/6     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  330 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
كونكريت  ايكون  م�شنع  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  الهالل  مدعي/م�شرف   
�شحة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واآخرون  ذ.م.م  اجلاهزة  للخر�شانة 
ب�شفته  علي  ال  غامن  �شعيد  عبدالرحمن  اعالنه/غامن  املطلوب  التحفظي  احلجز 
ال�شخ�شية وب�شفته �شريك يف م�شنع ايكون كونكريت للخر�شانة اجلاهزة اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2014/5/12 موعدا  املوافق  االثنني  يوم 
الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  ب� حمكمة  ال�شاد�شة  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة 
املحكمة التجارية مبع�شكر ال نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/4/28  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11090 بتاريخ   2014/5/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1181 ت عام- م ر- ت- ع ن)
املنفذ �شده  التنفيذ/منال ح�شن ح�شني عبدالتواب اجلن�شية: م�شر  طالب 
/ اعالنه  املطلوب  م�شر  اجلن�شية:  ح�شن  حممد  عبداملنعم  :م�شطفى 

م�شطفى عبداملنعم حممد ح�شن اجلن�شية: م�شر العنوان : بالن�شر مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
-- وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/5/12 موعدا لنظر طلب 
العني  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لنقل ملكية ال�شيارة 
مو�شوع الدعوى + 236 درهم م�شاريف الدعوى + 200 درهم ر�شوم التنفيذ 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11090 بتاريخ   2014/5/6     
اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 319 /2014 جت جز- م ر-ب -  ع ن

عليه:مهيب  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  مدخنه  علي  خري  مدعي/حممد   
احمد ر�شدان اجلن�شية: فل�شطني مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
فل�شطني   اجلن�شية:  ر�شدان  احمد  اعالنه/ مهيب  املطلوب  درهم   15000
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  قام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2014/5/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
العني االبتدائية- الكائنة املقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/4  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

•• اأبوظبي-وام:

اأبدى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية اإعجابه مبعرو�شات 
اأبوظبي  اإحت���اد ك��ت��اب واأدب����اء االإم����ارات مبعر�س  ج��ن��اح 
الدويل للكتاب.. واأ�شاد مبا يحتويه من اإ�شدارات متثل 
جانبا مهما من النتاج االإبداعي االإماراتي منذ بداياته 

اإىل االآن.
االول  اأم������س  للجن���اح  زي��ارت��ه  خ��الل  �ش���موه  وا�شتمع 
جمل������س  رئي������س  ال�����ش��������������اي��غ  ح��ب��ي��ب  م���ن  ���ش�����������رح  اإىل 

اأهم  م���ن  واح���دا  بو�ش����فه  االحت��اد  عن  االإحت�����اد  اإدارة 
الذي  ال����دور  و  ال��دول��ة  يف  الثق����اف���ي���ة  املوؤ�ش�����ش����ات 
اجلديدة  واإ���ش��دارات��ه  الن�ش�����ر  حركة  تن�شيط  يف  يلعبه 
املجال  ه��ذا  يف  اأدائ����ه  لتطوير  امل�شتقبلية  وخط���ط�����ه 

حجما ونوعا.
ا�شتقطاب  اإىل  دائ��م��ا  ي�شعى  االحت���اد  اأن  ال�شايغ  واأك���د 
املعرفة واالأدب  املبدعني االإماراتيني يف خمتلف حقول 

ويويل الكاتب الواعد اهتماما خا�شا.
ودار حوار بني �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد واحل�شور وجه 
خالله �شموه اأ�شئلة تدل على متابعته للحركة الثقافية 

االإماراتية مركزا ب�شكل خا�س على العالقة بني ال�شعر 
والرواية واأيهما ي�شهد حجما اأكرب من القراء واإ�شتف�شر 
االإماراتية  الكتابة  يف  امل���راأة  ع��ن  ث��م  امل���راأة  الكاتبة  ع��ن 
ال�شباب  ب���اإب���داع���ات  ����ش���رورة االه���ت���م���ام  ���ش��م��وه  واأك�����د 
وجه  زيارته  ختام  ويف  االأطفال.  من  املوهوبني  ورعاية 
كتب  ب�����ش��راء  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  �شموه 
االإدارات  جميع  على  لتوزيعها  االحت���اد  اإ���ش��دارات  م��ن 
ومراكز  واالإ�شالحية  العقابية  واملوؤ�ش�شات  واالأق�����ش��ام 
االحتياجات  ذوي  وت��اأه��ي��ل  لت�شغيل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

اخلا�شة.

�سي�ف ب�ن زاي�د ي�زور جناح اإحتاد الكت�اب يف مع�ر�ض اأبوظب�ي للكتاب  بدء فعاليات اليوم املفتوح لطلبة املرحلة الثانوية 
بجامعة ال�سارقة 

•• ال�صارقة-وام: 

اإفتتح الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة بالوكالة �شباح ام�س فعاليات معر�س اليوم املفتوح الذي 
تنظمه يف كل عام وحدة التوجيه االأكادميي واإ�شتقطاب الطلبة لطلبة املرحلة الثانوية. ح�شر االإفتتاح الدكتور �شالح 
العالقات  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  اجل��روان  حممد  وماجد  املجتمع  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  احل��اج  طاهر 
العامة وعمداء الكليات ومدراء املراكز واالإدارات يف اجلامعة والدكتورة نادية فرحات مديرة الوحدة املنظمة. وجتول 
النعيمي ومرافقوه يف خمتلف اأجنحة املعر�س التي تعرب عن خمتلف ما تطرحه كل كلية من كليات اجلامعة ال� 14 

من الربامج االأكادميية وما ت�شتمل عليه من اأن�شطة وفعاليات علمية �شفية وال �شفية . 

�سركة اأبوظبي لال�ستثمار ترعى املعر�ض 
الفني اخلا�ض بالطلبة امل�سابن بالتوحد

•• اأبوظبي -وام: 

الفتتاح  الر�شمي  احل��ف��ل  لال�شتثمار  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  رع��ت 
اأنتجها  فنية  اأع��م��اال  يقدم  ال��ذي  اإم��ارات��ي��ة  ب�شمات  معر�س 
يقام  ال��ذي  املعر�س  وي�شمل  للتوحد.  اأبوظبي  مركز  طلبة 
خ���الل ال��ف��رتة م��ا ب��ني ال��راب��ع اإىل ال��ع��ا���ش��ر م��ن �شهر مايو 
اجل����اري ع��ر���س ل��وح��ات وم��ن��ح��وت��ات اأن��ت��ج��ه��ا ط���الب مركز 
يف  حاليا  يعقد  ال��ذي  احل��دث  وا�شت�شاف  للتوحد.  اأبوظبي 
اإدارة..موظفي  امل��اري��ة  ج��زي��رة  غ��ال��ريي يف  اأرت��ي��زم��ا  معر�س 
اإدارة  يف  املتخ�ش�شة  ال�����ش��رك��ة  لال�شتثمار  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
الثابت يف منطقة  الدخل  و�شناديق  االأ�شهم  اال�شتثمارات يف 
ال�شرق االأو�شط واأفريقيا وطاقم اإدارة مركز اأبوظبي للتوحد 
اإ���ش��اف��ة اإىل ع���دد م��ن ك��ب��ار ال�����ش��ي��وف ال��ع��ام��ل��ني يف ال�شلك 
الدبلوما�شي. وقالت منار الهنائي مديرة الت�شويق واالت�شال 
هاما  ج��زءا  ي�شكل  الفن  اإن   : لال�شتثمار  اأبوظبي  �شركة  يف 
من  يعانون  ال��ذي��ن  بالطالب  اخلا�شة  التعليم  مناهج  م��ن 
اإىل  للتوا�شل..م�شرية  معربة  و�شيلة  من  ي�شكله  ملا  التوحد 
الفنية خالل اجلل�شات العالجية  االأعمال  اإنتاج هذه  اأنه مت 
يف مركز اأبوظبي للتوحد وكلنا فخر بعر�س اأعمال الطالب 
املوهوبني يف هذا احلدث املهم يف غالرييا مول..وي�شر �شركة 
اأبوظبي لال�شتثمار اأن تتمكن من موا�شلة دعم هذه الق�شية 
 . بامل�شتقبل  دعمها  يف  اال�شتمرار  اإىل  قدما  ونتطلع  املهمة 
ويعمل مركز اأبوظبي للتوحد حتت رعاية منظمة زايد العليا 
اأ�ش�س  ال��ذي  اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  االإن�شانية  للرعاية 
يف عام 2000 برعاية كرمية من �شمو ال�شيخة �شم�شة بنت 
حمدان بن حممد اآل نهيان حرم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية. 
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اأخبـار الإمـارات
دورات تدريبية مكثفة لتاأهيل املوظفني ببلدية عجمان

2014 من  الأول  الربع  خالل  تدريبيا  برناجما   59
وت��وا���ش��ل��ت خ���الل االأ���ش��ب��وع اجل����اري دورات 
�شمو  ب��ج��ائ��زة  للتناف�س  للمر�شحني  ال��ن��ق��وة 
ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س 
الدائرة، ودورة تقييم االأثر البيئي والتحليل 
الكيميائي والبيولوجي ملوظفي قطاع ال�شحة 
وت�شميم  تخطيط  ودورة  وال��ب��ي��ئ��ة،  ال��ع��ام��ة 
والغ�س  واالأع���الم  العامة  العالقات  حمالت 
الرتاخي�س  قطاع  ا�شتهدفت  التي  التجاري 
االقت�شادية  اجل���دوى  ودرا���ش��ة  االقت�شادية 
هذه  يف  و���ش��ارك  الهند�شية  ال�����ش��وؤون  لقطاع 

•• عجمان ـ الفجر 

نفذ ق�شم التدريب والتطوير الوظيفي التابع 
البلدية  ب��دائ��رة  امل�����ش��ان��دة  اخل��دم��ات  لقطاع 
للعام  التدريبية  بعجمان خطته  والتخطيط 
ال��رب��ع االأول  2014 وع��ق��د خ��الل  اجل���اري 
من العام قرابة 59 دورة خمتلفة ذات عالقة 
خربات  واإك�����ش��اب��ه��م  امل��وظ��ف��ني  اأداء  بتطوير 
مبهامهم  اخل���ا����ش���ة  امل����ج����االت  خم��ت��ل��ف  يف 

الوظيفية.

من  وموظفة  موظف   250 قرابة  ال���دورات 
خمتلف القطاعات ومراكز اخلدمة.

ياأتي تنظيمها بتوجيه من �شمو ال�شيخ را�شد 
ومبتابعة  الدائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن 
العام  املدير  اأحمد  اإبراهيم  من �شعادة يحيى 
املوظفني  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  على  وحر�شهما 
االأداء  تطوير  يف  لي�شهموا  مهنيا  واإع��داده��م 
ت��ق��دمي اأف�����ش��ل اخل���دم���ات ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني مع 
ال����دائ����رة ،مب����ا ي��ح��اف��ظ م�����ش��اره��ا يف طريق 

التميز االأداء املوؤ�ش�شي.

تو�سح اإمارة ال�سارقة يف ثوب الثقافة األقت بظاللها على املجتمع 
•• حتقيق : اإيهاب غـازي 

 غدت االإمارة البا�شمة مراآة للعراقة 
وم���وط���ن ل��الأ���ش��ال��ة وم����الذ ن�شري 
ل��ل��م��ف��ك��ري��ن وبيئة  ل���الأدب���اء وق��ب��ل��ة 
مرورا  للثقافة  متذوق  لكل  خ�شبة 
باإختالف  املجتمع  اط��ي��اف  ب��ع��ام��ة   ً
جدرانها  ع��ل��ى  ي����رتاءى   ، مكانتهم 
املا�شي  عبق  ت���روي  م�شيئة  �شنابل 
التليد املتجذرة بالوجدان يف �شريط 
ت��ع��اق��ب احل��ق��ب يف  ي��ح��اك��ي  قق�شي 
قالب تراثي متما�شك يورث االأجيال 
ع��راق��ة ال����رتاث وا���ش��ال��ة االأع����راف 
العادات  على  للمحافظة  االإ�شالمية 
وال��ت��ق��ال��ي��د ال����ذي ح��ر���س االأج�����داد 
من  الثقايف  االأرث  �شعلة  تتابع  على 
وافتداء  باإعتزاز  ال�شلف  عن  اخللف 
الإحياء  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة  ل��غ��ر���س 
االأهايل  نفو�س  يف  املجتمعية  القيم 
بكيفية حتفظ لهم هويتهم ، فرغم 
باالأعراف  ال�����ش��ارق��ة  اأه����ايل  مت�شك 
انه لي�س جدار فا�شل  اإال  والتقاليد 
ومل مينع االأفراد عن مواكبة عجلة 
مع  واالإن��خ��راط  احل�شاري  التطور 

متطلبات الع�شر . 
حر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
حاكم  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
االإتكالية  جليد  اذاب��ة  على  ال�شارقة 
عراقيل  ط���ال����ش���م  وف�����ك  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اخلمول الفكري من خالل م�شاعيه 
النجاح  اأدوات  ل��ت��وف��ري  ال�����دوؤوب�����ة 
م�شمار  �شمن  االب�����داع  وم��ع��ط��ي��ات 
الفعاليات  ي��ح��ت��وي  ���ش��ام��ل  ث���ق���ايف 
االأدبية  املهرجانات  واقامة  الوطنية 
ور�شات  على  ع��الوة  علمية  ون���دوات 
واحلياة  ال��دم��اء  ت�شخ  فعاله  عمل 
الفعل  وتكر�س  الثقايف  ال��وج��دان  يف 
به  واالأرتقاء  املجمتع  خلدمة  املثمر 
واالأدبية  الثقافية  النخبة  مل�شاف 

على التوازي . 
ال���دائ���م وعينه  اإ���ش��ت��ك��م��ااًل حل��ر���ش��ه 
ال�شاهره فقد جاد مبا عنده لريمم 
البنية التحتية الإحت�شان املوؤ�ش�شات 
الثقافية  الغنية مبواردها ف�شال ً عن 
حميطها  ورف��اه��ي��ة  مرافقها  ج���ودة 
اجلماهريي  االإق��ب��ال  ب�شائر  لتعزز 
وامل�شتلزمات  اخل�����دم�����ات  ل���ت���وف���ر 
املعرفية  ي��ري احل��ي��اة  اإط���ار  �شمن 
قا�شد  لكل  ُت�شخر  التي  والثقافية 
���ُش��ب��ل الراحة  امل��ع��رف��ة  وب��اح��ث ع��ن 
اجلمالية  الذائقة  عن  الغبار  لف�س 
افاق  لتو�شيع  معرفية  ج�شور  وبناء 
ال��ت��وا���ش��ل احل�����ش��اري ورب����ط متني 
الفني  ال���وع���ي  وب����ل����ورة  ل��ل��ث��ق��اف��ات 

وتكري�س التفاعل احل�شاري . 
االأثرية  للمعامل  ال�����ش��ارق��ة  اح��ت��واء 
املخ�شرم  ب���ج���وه���ره���ا  وامل���ع���م���اري���ة 
ال��ع��ت��ي��ق م��ن��ذ ���ش��ن��ني ط��وي��ل��ة خلت 
وب��ت��م��ازج خ��الب ب��ني ع��راق��ة املا�شي 
وعنفوان احلا�شر يف �شورة ع�شرية 
هادئه  �شيمفونية  جت�شد  ح�شارية 
ت��ت��ن��اغ��م ع���ل���ى اوت�����اره�����ا االأ����ش���ال���ة 
وامل��ع��ا���ش��رة ،ف��ه��ي الزال�����ت حتتفظ 
بعراقتها وتقالديها حتى يومنا هذا 
اأ�شا�س  حجر  االإجتماعية  ،فالقيم 
ال غ��ن��ى ع��ن��ه ع��ن��د م��واط��ن��ي اإم����اراة 
ال�شارقة فهم يواكبون عجلة التطور 
وي���راع���ون االإن����خ����راط ف��ي��ه��ا �شمن 
حدود ال تن�شيهم موروثهم ال�شعبي 
ف��ه��ي ل��ب��ن��ه ا���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
هوية املواطنني واالإحتفاء مبورثاتها 
كفائتها  على  م��ادي  برهان  ال�شعبية 
الثقافة  باكورة  لتغدوا  وا�شتحقاقها 
بناءاً   . امل�شيئة  ونواتها  االإ�شالمية 
الذي  الثقايف  التوهج  م�شرية  على 
ي�شكل بتفا�شيلة االإ�شالمية االأدبية 
االإمارة  بها  متتاز  ثقافية  اأيقونة   ،
رائ������ده يف جمال  ك��ون��ه��ا  ال��ب��ا���ش��م��ة 
وقد   . طويلة  �شنوات  منذ  الثقافة 
حثيثه  بتوجيهات  ال�شارقة  ام�شت 
�شلطان  ال�شيخ  ال�شارقة  حاكم  م��ن 
القا�شمي على تنفيذ عدد جزيل من 
امل�شروعات لتاأكيد الرياده الثقافية ، 

�شمت معار�س للكتب ومراكز بحث 
ومراكز  للنقو�س  وم��ك��ت��ب��ات  علمي 
امل�شرحية  والعرو�س  تعليمية  اثرية 
الطابع  ذات  ال��ق��دمي��ة  واحل����دائ����ق 
اأب�����رز  االإ�����ش����الم����ي .. وم�����ن ���ش��م��ن 
ال�شارقة  حتت�شنها  التي  الفعاليات 
اأيام   ، �شنويا ً  احيائها  على  وت�شرف 
بو�شلة  ه��ي   .. ال��رتاث��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 
تراثية ت�شوب فعالياتها الإ�شتح�شار 
ان�شطة  �شمن  به  والتعريف  املا�شي 
االإنتماء  اأه��م��ي��ة  ت��ر���ش��د  م��ت��ن��وع��ة 
بالقيم  والتم�شك  ال�شعبي  للموروث 
ال�شارقة  م��ع��ر���س   . ب��االإج��ت��م��اع��ي��ة 
ادبية ت�شم  للكتاب تظاهرة  ال��دويل 
نخبة من املقامات االأدبية واملفكرين 
اكر  م�شاركة  ع��ن  ف�شال ً  والكتاب 
م���ن ن�����ش��ف م��ل��ي��ون زائ����ر م���ن خارج 
وداخ�������ل ال����دول����ة واك������ر م����ن األ����ف 
يوفر   ، خمتلفة  دول  م��ن  ن�شر  دار 
معر�س الكتاب لكل متذوق للقراءة 
الكتب  من  متنوعة  وا�شعة  ت�شكيلة 
مناخ  يوفر  باملقابل  معقولة  باأ�شعار 
و وجهات  االأف����ك����ار  ل��ت��ب��ادل  ���ش��ح��ي 
النظر بني الكتاب ودار الن�شر عالوة 
واالإن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�شيد  ع��ل��ى 
على  ا�شحى  حتى  اليومية  االأدب��ي��ة 
ال��ك��ت��اب على  �شلم ���ش��دارة م��ع��ار���س 
الفنون  مهرجان   ، ال��ع��امل  م�شتوى 

وال���ف���ن���ي وا����ش���ت���ق���ط���اب ن���خ���ب���ة من 
املقامات الفكرية واالأدبية للم�شاركة 

يف املهرجانات الثقافية
ان�س علي مهند�س معماري - جهود 
حكومة ال�شارقة وعلى راأ�شها ال�شيخ 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
وان�شاء  العلمية  احللقات  تفعيل  يف 
مراكز تربوية و ور�س عمل لالأطفال 
الن�شئ  منذ  الوعي  بلورة  يف  ت�شاهم 
لرت�شيخ القيم بهدف تكري�س الفعل 
الثقايف وت�شجيع التفاعل احل�شاري 
الربيد  يف  موظف  الكندي  احمد   .
يكت�شي  ال���ذي  الثقايف  الطابع  ان   -
�شظاياها  ا���ش��اب��ت  ال�����ش��ارق��ة  ام����ارة 
على  تهاوت  حتى  وج��دان��ه  الثقافية 
اداءه اليومي وات�شعت افقه الفكرية 
ف�شوله  ليمكن  االإبداعية  وامل��دارك 
االأدب  دهاليز  يف  واالإب��ح��ار  للتعرف 
والفن .  زياد �شفيق موظف يف دائرة 
بعا�شمة  ال�شارقة  ان فوز   - ال�شحة 
انت�شار  ه���و  االإ����ش���الم���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ان  م��وؤك��دا  نف�شها  للثفافة  واإث�����راء 
املرافق املعمارية ال�شاخمه وامل�شاريع 
���ُش��خ��رت لغر�س  ب��رم��ت��ه��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ج�شور  ول��ب��ن��اء  املجتمع  يف  ال��ث��ق��اف��ة 
العامل  ان  احتكاما لنظرية  معرفية 

قرية �شغرية . 
عبدهلل ها�شم مدير �شركة ت�شاميم 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل ملا 
حت��م��ل��ه ت��ل��ك ال���ع���ادات االأ���ش��ي��ل��ة يف 
طياتها امناط ثقافية اثرت املجتمع 

وارتقت به .
تكاتف  ثمن   - نا�شر  من��ر  املهند�س 
ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ع��ب يف ال��ع��م��ل �شمن 
ت�����ش��ك��ل قالب  م��ن��ظ��وم��ة م���رتا����ش���ه 
ال�شامية  ب��امل��ب��ادئ  م��ل��ي��ئ  ا���ش��م��ن��ت��ي 
امللحه  واحل���اج���ة  ال��ن��ب��ي��ل��ه  وال��ق��ي��م 
خا�شرة  يف  الثقايف  العن�شر  لتفعيل 

املجتمع .
امل��ه��ن��د���س ح�����ش��ني م�����ش��ام��ح - ابدى 
اورقة  تزين  االإ�شالمية  العمارة  ان 
وا�شتطاعت  ال�شارقة  اإم��ارة  وجنبات 
الفنون  ب���ني  امل����زاوج����ة  ب�����ش��ال���ش��ت��ه��ا 
االأ�شالة  بعبق  الرا�شخة  االإ�شالمية 
ال�شاحة  مواكبة  يف  املعا�شرة  وب��ني 

الفنية بتجلياتها احلديثه .
مرا�شل  ك���وي���ك  اب�����و  امل���ج���ي���د  ع���ب���د 
اآل���ت اليه  ت��ل��ف��زي��وين - ���ش��دد ان م��ا 
ده�شة  اح�����داث  ال�����ش��ارق��ة يف  ام�����ارة 
بل  خ��ط��ى  لي�شت  ك��ون��ه��ا  يف  ثقافية 
قفزات تلك التي تب�شرها بال�شارقة 
يف م�شهدها الثقايف ، ففي نحو عمر 
ال�شاحة  ت�����ش��درت  ف��ق��ط وق���د  ج��ي��ل 
الثقافية واملحلية لتتخطاها �شريعا ً 
عربيا ً ومن ثم اإ�شالميا ً وال �شك ان 
عيونها ترنو االأن نحو العاملية ولي�س 

االإ�شالمية تندرج ان�شطته يف تفعيل 
ا�شالمية  ب�شبغة  ال��ف��ن��ي  احل�����راك 
م�شتنده على ان�شطة ا�شالمية متزج 
للتعريف  واحل���داث���ة  االأ���ش��ال��ة  ب��ني 
االإ�شالمية  احل�������ش���اري���ة  ب��ال��ه��وي��ة 
بجوهرها اجلميل الذي اثرى الفن 
امل�شرحية هو  ال�شارقة  اأيام   . العاملي 
�شنويا  يقام  ثقايف  م�شرحي  كرنفال 
متخ�ش�شة  اإداري��������ة  جل����ان  ي�����ش��م   ً
ي�شتقطب  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا  ل���الإ����ش���راف 
م����ن خمتلف  م�����ش��رح��ي��ني  خ�������رباء 
الندوات  يف  للم�شاركة  ال��ع��امل  بقاع 
امل�شاركني  وم���ت���اب���ع���ة  امل�������ش���اح���ب���ة 
وامدادهم  م�شتواهم  على  للوقوف 
بالتو�شيات واملالحظات ف�شال ً عن 
جلان حتكيم لتقيم الفرق امل�شرحية 
امل�شاركة يف التظاهرة ، وغريها من 
التظاهرات واملهرجانات مثل جائزة 
وبينايل  العربية  للثقافة  ال�شارقة 
ال�����ش��ارق��ة وم��ل��ت��ق��ى ال�����ش��ارق��ة لفن 

اخلط وعناقيد ال�شياء .
اأ���ش��رف علي - رغ��م ان ال�����ش��ارق��ة يف 
اقل  والتجاري  االأقت�شادي  اجلانب 
م��ن غ��ريه��ا اإال ان��ه��ا ا���ش��ت��ط��اع��ت ان 
حت����دث ط���ف���رة ع��م��ي��ق��ة يف احل����راك 
الثقايف ليمكنها من توجيه عد�شات 
ان��ح��اء العامل  االإع���الم م��ن خمتلف 
الفكري  االإن���ت���ع���ا����س  ح����ال  مل���واك���ب���ة 

- ان ال�شارقة ايقونة جمال ومتيمة 
واللوحات  التابلوهات  ر�شم  يف  ابهار 
يف  تذكارية  الن�شب  وت�شيد  الفنية 
م�شهد �شينمائي ي�شرالناظرين على 

الواقع .
 - ال��ب��ن��ك  م��وظ��ف يف  ح�����ش��ن خليفة 
ال�شارقة  يف  بال�شكن  بالراحه  ا�شعر 
اجواء متلئها  ال�شو�شاء يف  الإنعدام 
كون  يف  معلال ً  وال���ه���دوء  ال�شكينه 
البا�شمة  ل��الإم��ارة  الثقايف  ال��روت��ني 
النبيل  و���ش��ع��اره  ال�شاميه  مبعانيه 
املجتعي  امل���ح���ي���ط  ع���ل���ى  ي��ن��ع��ك�����س 

ويكت�شيه ثوب االإ�شتجمام .
تلفزيوين  خم�����رج  ط���ه���ب���وب  ع�����دي 
وامل�شاركة  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  ح��ر���س   -
ال��ف��ن��ي��ه واالأخ������رى يف خمتلف  ب���ني 
واملهرجانات  وال���ن���دوات  الفاعليات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل������وؤمت������رات يف احل����رم 
اجل���ام���ع���ي وم�������ش���ادف���ة ل��ف��ي��ف��ا ً من 
االأدباء واملفكرين الإكت�شاب اخلربات 
املفاهيم  �شياغة  واإع����ادة  امل��رتاك��م��ة 
وغ��رب��ل��ة االأف���ك���ار اخل��اط��ئ��ة لتمكني 

التقومي العلمي .
عبدالعزيز احمد موظف يف الربيد 
االإيجابي  الت�شمك  ان  على  �شدد   -
ورثوها  ال���ذي  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات 
عن االأج��داد حجر ا�شا�س يف اعتالء 
ال�������ش���ارق���ة م�������ش���اف ن��خ��ب��ة ال�����دول 

غريب على اإمارة كان �شعارها ومازال 
اآن االأوان لتنطلق ثورة الثقافة بدل 
الكونكريت وا�شتكمل حديثه قائاًل : 
ب�شراوتها  ت�شت�شعر  االإم��ارة  روح  ان 
وجتدها يف اعالمها املرئي وامل�شموع 
الت�شاميم  ع���ن  ف�����ش��ال ً  وامل����ق����روء 

امل�شاحبة للموؤ�ش�شات املخلتفة .
 - فوتوغرافية  م�شورة  عنرت  عبري 
يف  الثقافية  ال��ت��ظ��اه��رة  ان  اع��ت��ربت 
اإمارة ال�شارقة لي�شت وليدة اللحظة 
وتو�شيات  �شاق  عمل  نتاج  ه��ي  امن��ا 
ح��ث��ي��ث��ة م���ن ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان حاكم 
ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة علمية  ال�����ش��ارق��ة يف 
حتاك على جنباتها م�شامري علمية 
املعرفة  رداء  يف  ب��امل��ج��ت��م��ع  ت���رف���ل 

والعطاء وال�شخاء . 
ال�����ش��ع��دي ط��ال��ب��ة يف اجلامعة  دع���اء 
الثقافة  بعا�شمة  ال�شارقة  تتويج   -
�شادقة  ت���رج���م���ة  ه����و  االإ����ش���الم���ي���ة 
للعمل ال��دوؤوب يف ن�شج تلك اللوحة 
الثقافية متكاملة االأو�شاف لتحظى 
ب���اإع���رتاف حم��ل��ي واق��ل��ي��م��ي وعاملي 

على انها �شعلة علمية ال تنطفئ . 
املح   - مبيعات  م��دي��ر  غ��ال��ب  حممد 
رعاية  ال�����ش��رك��ات يف  م��ب��ادرة  ان  اىل 
والفعاليات  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ه��رج��ان��ات 
الفنية والندوات االأدبية يكلل الروح 
بدا ً من  النجاح  تقا�شم  الواحده يف 

احلكومة وانتهاءا ً باأفراد املجتمع .
احمد الهوبي مهند�س مدين - ابرز 
ال�شارقة  ل��ري��ادة  االإي��ج��اب��ي��ة  االأث����ار 
التاأثري  ه���ي   ، ال��ث��ق��اف��ة  جم����ال  يف 
ن��ع��وم��ة اظافره  ال��ط��ف��ل م��ن��ذ  ع��ل��ى 
باإمتياز  ثقافية  �شخ�شية  ليكت�شب 
وقيم اأخالقية براقة ال�شيما ان جل 
ال  الثقافية  واملهرجانات  الفعاليات 
تكاد تخلوا من ور�س عمل لالأطفال 
ف�شال ً عن تخ�شي�س مراكز ثقافية 
التقومي  ل��ت��ك��ري�����س  ب��ال��ط��ف��ل  ت��ع��ن��ى 
احلياة يف  وهيكلة مكت�شبات  ال�شليم 
اإطار يحفظ للطفل هويته الوطنية 
. ن���ور ���ش��امل ط��ال��ب��ة يف اجل��ام��ع��ة - 
ال�شارقة  ت��ي��م��ز  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ش��ب��غ��ة 
ع���ن ب���اق���ي امل�����دن ح��ت��ى ت��اأ���ش��ل��ت يف 
بظاللها  والقت  االأه���ايل  ممار�شات 
على اأفراد املجتمع كفعل ثقايف يعزو 
ما اآلت اليه االإمارة من مكانة علمية 

�شاهقه . 
بالربيد  م��وظ��ف  م�شعود  حم��ج��وب 
- ال�����ش��ارق��ة ك��ان��ت وم��ازال��ت مق�شد 
علمية  وق���ب���ل���ة  االأدب����������اء  ف��ط��اح��ل��ة 
خمتلف  يف  امل���ب���دع���ني  ت�����ش��ت��ق��ط��ب 
االأن�����ش��ط��ه ال��ع��ل��م��ي��ة مل���ا ت���وف���ره من 
الثقافية  ل��الأع��را���س  ن��اج��ح  تنظيم 
وح�����ش��ن االإ����ش���ت���ق���ب���ال و���ش��ال���ش��ة يف 
حقها  م��ن  اللوج�شتية  االإج������راءات 
الزائرين  واإ�شتح�شان  ر�شا  تنال  ان 
وامل�شاركني من داخل وخارج الدولة 

اح��م��د ي��و���ش��ف م��ه��ن��د���س ك��ه��رب��اء - 
ت��ق��دي��ر ال��ك��ف��ائ��ات واك��ت�����ش��اف كتاب 
�شمن  مهم�شني  ومفكرين  نا�شئني 
رزمانة الفعاليات والربامج ال�شنويه 
التي حت�شنها ال�شارقة يف مد ج�شور 
االأدبية  اخل�����ربات  وت���ب���ادل  امل��ع��رف��ة 
اأث��ر جليل  ذو  املجتمع  �شرائح  لكافة 

يف اإحياء الثقاقة من منابتها .
عامة  عالقات  موظف  حمزة  جالل 
عا�شمة  ال�شارقة  اختيار  ياأتي  مل   -
ع��ب��ث يف  م��ن  االإ���ش��الم��ي��ة  للثقافة   ً
االإنتقاء  االإ�شطفاء وال ع�شوائية يف 
فقد ا�شتوفت كل ال�شروط واملعايري 
الثقايف  ت�����اج  مل���ع���ان���ق���ة  امل���و����ش���وع���ه 

االإ�شالمي .
ع���دي لطفي ط��ال��ب يف اجل��ام��ع��ة - 
تنوع الفعاليات واختالف املهرجانات 
�شاهم  االأفكار  وا�شتحداث  الثقافية 
فالتجديد  التملل  روت��ني  تك�شري  يف 
وغزاره  خ�شوبة  يعطي  والتحديث 
يف تناول املو�شوعات الغنيه تتكلل يف 
اإ�شتفادة املتابعني والزوار يف املجاالت 
والثقافية  وال����رتب����وي����ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

واالإت�شالية

ان�ض الغنام

ن�سر نا�سر

عبري عنرت

عدي طهبوب

حمجوب م�سعود

ا�سرف علي

زياد �سفيق

احمد يو�سف

دعاء ال�سعدي

عبدالعزيز احمد

عبداهلل غالب

ح�سني م�سامح

عبداهلل ها�سم

جالل حمزة

عبداملجيد ابوكويك

ح�سن خليفه

عدي لطفي

نور �سامل

احمد الكندي

احمد الهوبي

عا�سمة  الــ�ــســارقــة  اإمــــارة  تــبــواأ   
�سمن  ـــة  ـــالمـــي ـــس االإ� ــة  ــاف ــق ــث ــل ل
عوا�سم  مبعية  �سنوي  بروتوكول 
اإ�سراف  حتت  االإ�سالمية  الثقافة 
للرتبية  ــة  ــي ــالم ــس االإ� املــنــظــمــة 
)االإي�سي�سكو  والثقافة  والعلوم 
ال�سارقة  ا�سطفاء  جــاء  فقد   ،  )

عن  االإ�سالمية  للثقافة  عا�سمة 
، بناءا  جدارة وا�ستحقاق كبريين 
وال�سروط  املو�سوعه  للمعاير   ً
ميثاق  لـــدي  عــلــيــهــا  املــنــ�ــســو�ــض 
�سوئها  وعلى  االإي�سي�سكو  منظمة 
املر�سحة  املدن  بني  املفا�سلة  تتم 
البا�سمة  االإمــارة  ان  �سك  ال  مما   ،

تزخر باإحتوائها ال�سروح االأدبية 
واملن�ساأت  الثقافية  واملوؤ�س�سات 
العلمية ف�سال ً عن اقامة املهرجانات 
ذات  الرتاثية  والفعاليات  الفنيه 
نخبة  بح�سور  االإ�سالمي  الطابع 
داخل  من  واالأدبـــاء  املفكرين  من 

وخارج الدولة.

فقدان جواز �سفرت
تانك���ا�شان  امل������دعو/  ف��قد 
ن��اري��ب��وب��اراي��ي��ل ف���ارك���ي - 
ال��ه��ن��د اجل��ن�����ش��ي��ة- ج���واز 
 )1131436( رقم  �شفره 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

  050/6160221

فقدان جواز �سفرت
رفيق  امل��������������������دع��و/  ف��������ق��د 
نادينجال فاالبيل - الهند 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )E8196198( رق����������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

  050/2453205

فقدان جواز �سفرت
رفيق  امل��������������������دع��و/  ف��������ق��د 
نادينجال فاالبيل - الهند 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )Z2439134( رق����������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

  050/2453205

فقدان جواز �سفرت
و�شيم  امل��������������������دع��و/  ف��������ق��د 
اهلل خ���ان ���ش��اب��ز ع��ل��ي خان 
اجلن�شية-  ب��اك�����ش��ت��اين   -
رق����������م  ����ش���ف���ره  ج�������واز 
)4118461( من يجده 
بتليفون  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4182416  

تغيري ا�سمت
عبداملاجد  خ���ان  ف����ريوج  ان���ا 
ج�������ني ه������ن������دي اجل���ن�������ش���ي���ة 
يف  اأرغ��������ب   E8774789
ف����ريوز  اىل  ا����ش���م���ي  ت��غ��ي��ري 
لي�شبح  ب��ت��ي��ل  ع���ب���دامل���اج���د 
اال����ش���م اجل���دي���د ه���و فريوز 

عبداملاجد بتيل .
االعالن على م�شوؤولية املعلن

تغيري ا�سمت
ان���ا ج����ورج م��ات��ي��و ارغ����ب يف 

تغيري ا�شم ابني �شون جورج 

ي���ح���م���ل ج��������واز ����ش���ف���ر رق���م 

.  G7698506

���ش��ون ج����ورج اىل �شون  م��ن 

بادينجارديل جورج 

فقدان جواز �سفرت
اونينج  بت  املدعو/نينه  فقد 
اندوني�شيا   - الم������ه������ادي 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية- 
من  ب���رج���اء   )118342(
اق���رب  ت�����ش��ل��ي��م��ة اىل  ي���ج���دة 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 

االندوني�شيه م�شكوراً 

الثالثاء  - 6   مايو    2014 م   -   العـدد    11090
Tuesday   6  May   2014  -  Issue No   11090



فروع االمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2013
Financial Statements as at 31 December 2013

بيان االإيرادات  كما يف 31 دي�سمرب 2013

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2013

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

اإي�ساحات حول البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2013



فروع االمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2013
Financial Statements as at 31 December 2013



عربي ودويل

12

االحتاد االأوروبي ي�ستقبل احلكومة االأوكرانية 

م�ساٍع اأوروبية للتهدئة وحتذيرات من حرب يف اأوكرانيا 
•• كييف-اأ ف ب:

اع���ل���ن���ت امل���ف���و����ش���ي���ة االوروب������ي������ة 
احلكومة  �شت�شتقبل  ان��ه��ا  ام�����س 
ار�شيني  يرتاأ�شها  التي  االوكرانية 
يف  اي��ار-م��اي��و   13 يف  يات�شنيوك 
لدعم  تدابري  يف  للبحث  بروك�شل 

كييف.
وقالت املتحدثة با�شم املفو�شية بيا 
ارنكيلدي هان�شن لدى اعالنها عن 
االوروبية  املفو�شية  ان  االجتماع 
اوكرانيا  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  ع���ازم���ة 
ليتلقى  بو�شعها  م��ا  ب��ك��ل  وال��ق��ي��ام 
ال�شروري  ال��دع��م  ك��ل  البلد  ه��ذا 

على املديني الق�شري واملتو�شط .
ياأتي ذلك يف وقت يقوم االوروبيون 
يف  الو�شع  لتهدئة  جديد  مب�شعى 
نحو  ال��ب��الد  تتجه  فيما  اوك��ران��ي��ا 
االنتقايل  ال��رئ��ي�����س  اع���ت���ربه  م���ا 
االثنني  ت��ورت�����ش��ي��ن��وف  اول��ك�����ش��ن��در 
العنف  م���واج���ه���ة  يف  ح�����رب  ب���ان���ه 
االنتقايل  الرئي�س  وق��ال  املتزايد. 
للتلفزيون االوكراين انه مت ن�شب 
حميط  يف  الطرقات  على  حواجز 
ال��ع��ا���ش��م��ة ب�����ش��ب��ب خم������اوف من 
اعمال ا�شتفزازية يقوم بها عمالء 
ايار-مايو   9 يف  م��ت��خ��ف��ون  رو�����س 
حني حتتفل اوكرانيا بيوم الن�شر 

يف احلرب العاملية الثانية.
و�شع  ال��ذي  تورت�شينوف  وا���ش��اف 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة االوك���ران���ي���ة يف 
العمل  واع���اد  للقتال  ت��اأه��ب  ح��ال��ة 
بالتجنيد االجباري و�شط خماوف 
م��ن اج��ت��ي��اح رو����ش���ي، ه��ن��اك حرب 
ب��ال��ف��ع��ل ت�����ش��ن ���ش��دن��ا، وي��ج��ب ان 

يات�شينيوك  ار���ش��ي��ن��ي  االوك�����راين 
الذي ح�شر اىل اودي�شا للم�شاركة 
ال42،  ال��ق��ت��ل��ى  ع��ل��ى  احل�����داد  يف 
لتدمري  خ���ط���ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  رو����ش���ي���ا 

اوكرانيا ودولتها .
االالف  اح��ت�����ش��د  ال���وق���ت  ه���ذا  ويف 
بو�شط  اوكرانيا  وح��دة  ان�شار  من 
اوكرانيا  جنوب  يف  اودي�شا  مدينة 
بع�شهم  اعتمر  وقد  االح��د،  م�شاء 
خ��������وذات وت�������ش���ل���ح ب������ه������راوات، ثم 
املقر  ن��ح��و  م�����ش��رية  ان��ط��ل��ق��وا يف 
قابلهم  حيث  لل�شرطة  االقليمي 
رئي�س املقر، كما افاد مرا�شل وكالة 
املتظاهرون  واطلق  بر�س.  فران�س 
ه��ت��اف��ات وط��ن��ي��ة م��ث��ل اودي�����ش��ا يف 
اوكرانيا واملجد الوكرانيا وان�شدوا 
و�شولهم  ولدى  الوطني.  ال�شالم 
اىل مقر ال�شرطة كان يف انتظارهم 
كاتريينت�شوك  اي���ف���ان  اجل������رنال 
وكان  اودي�شا  �شرطة منطقة  قائد 
باثنني من  امل��دين حماطا  زي��ه  يف 

م�شاعديه.
بهدوء  املتظاهرون  توجه  وبعدها 
ال����ذي  ال���ن���ق���اب���ات  دار  م��ب��ن��ى  اىل 
اح�������رتق اجل���م���ع���ة ورف�����ع�����وا ف���وق 
االوكراين  العلم  جم��ددا  �شاريته 
انزلوه  لرو�شيا  موالون  كان  الذي 
ال�شبت واحرقوه. واعلنت اوكرانيا 
ب��ع��د اعمال  ي���وم���ني م���ن احل������داد 

العنف يف اودي�شا.
وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة االوك����راين 
ار���ش��ني اف���اك���وف االث��ن��ني ان 42 
الباقني  امل��وق��وف��ني  م���ن  ���ش��خ�����ش��ا 
الذين اعتقلوا اثناء اال�شتباكات يف 
اودي�شا �شينقلون اىل اماكن اخرى 

ق�������ش���ى ع�������ش���رات اال����ش���خ���ا����س يف 
م��واج��ه��ات وك����ان ح��ري��ق يف مبنى 
اودي�����ش��ا اجلمعة  ن��ق��اب��ي يف  احت����اد 
�شخ�شا   42 م���ق���ت���ل  اىل  ادى 
املوالني  النا�شطني  من  معظمهم 
لرو�شيا بعد معارك مع متظاهرين 

موؤيدين لكييف.
 67 واالح��د افرجت ال�شرطة عن 
نا�شطا انف�شاليا كانت احتجزتهم 
حماولة  يف  ال���ع���ن���ف  اع����م����ال  اث�����ر 
من  اال����ش���خ���ا����س  االف  ل��ت��ه��دئ��ة 
م���وؤي���دي م��و���ش��ك��و ال��ذي��ن جتمعوا 
وافادت  اودي�شا.  �شرطة  مقر  ام��ام 
تقارير عن ا�شابة �شخ�س باطالق 
نار يف املدينة. واتهم رئي�س الوزراء 

نكون م�شتعدين ل�شد هذا العدوان 
تغرق  فيما  التحذير  هذا  وياتي   .
ال�شوفياتية  اجل���م���ه���وري���ة  ه�����ذه 
ال�شابقة يف الفو�شى ب�شكل متزايد 
ويخ�شى كثريون ان يوؤدي ذلك اىل 

حرب اهلية مفتوحة.
لتجنب  اخ���������رية  حم�����اول�����ة  ويف 
رئي�س  ي�������زور  ك�������ربى،  م���واج���ه���ة 
اوروبا  والتعاون يف  االمن  منظمة 
ديدييه بورخالرت مو�شكو االربعاء 
للتو�شط  دعوات ملجموعته  بو�شط 
ب����ني ك���ي���ي���ف واالن���ف�������ش���ال���ي���ني يف 

ال�شرق.
التح�شريات  جت����ري  ف��ي��م��ا  ل��ك��ن 
االوكراين  اجلي�س  �شدد  لزيارته، 

م���ع���اق���ل  حم�����ي�����ط  يف  ق����ب���������ش����ت����ه 
امل���ت���م���ردي���ن امل����وال����ني ل���ل���رو����س يف 
�شالفيان�شك �شرقا وقطع الطريق 
عا�شمة  اىل  امل����وؤدي����ة  اال���ش��ا���ش��ي��ة 
بالكامل  وط��وق  دونيت�شك  ال�شرق 
ه���ذه ال��ب��ل��دة ال��ت��ي ت�����ش��ه��د اعمال 

عنف.
بر�س  فران�س  وكالة  مرا�شل  وق��ال 
���ش��م��ع دوي  ان����ه  ���ش��الف��ي��ان�����ش��ك  يف 
انفجارات وا�شلحة نارية ليال رغم 

ان و�شط البلدة بقي هادئا ن�شبيا.
التي  العنف  اعمال  رقعة  وامتدت 
معاقل  م���ن  اوك���ران���ي���ا  ت�����ش��ه��ده��ا 
مدينة  اىل  �شرقا  لرو�شيا  املوالني 
اودي�����ش��ا ال�����ش��اح��ل��ي��ة ج��ن��وب��ا حيث 

فرن�سا تنتقد تناق�ض رو�سيا بن اأوكرانيا و�سوريا 
•• باري�س-اأ ف ب:

ان��ت��ق��دت ف��رن�����ش��ا ام�����س م��وق��ف رو���ش��ي��ا امل��ت��ن��اق�����س النها 
تدعو  لكن  اوك��ران��ي��ا  يف  الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  ت��ع��ار���س 
ال�شوريني اىل الت�شويت للرئي�س ب�شار اال�شد وقال وزير 
اذاعة  فابيو�س يف حديث مع  ل��وران  الفرن�شي  اخلارجية 
الت�شعيد  وق��ف  الهدف هو  اوكرانيا  ان��ه يف  ان��رت  فران�س 
وا���ش��اف حني   . اي��ار-م��اي��و   25 والتح�شري الن��ت��خ��اب��ات 
يكون هناك و�شع ونريد اخلروج منه دميوقراطيا، يجب 
اجراء انتخابات. واألفت اىل تناق�س كبري لدى �شركائنا 
الرو�س. فمن جهة يقولون انه يجب عدم اجراء انتخابات 

يف اوكرانيا يف حني ان ذلك هو املخرج عرب ال�شالم، ومن 
 150 ه��ن��اك ح��رب وه��ن��اك  اخ���رى يف �شوريا حيث  جهة 
اال�شد يف  لب�شار  الت�شويت  انه يجب  يقولون  قتيل،  الف 
مطلع حزيران-يونيو . و�شيواجه الرئي�س ال�شوري ب�شار 
اال�شد املدعوم من رو�شيا مر�شحني اثنني يف االنتخابات 
وف��وزه موؤكد يف  3 حزيران-يونيو  املرتقبة يف  الرئا�شية 
بلد ي�شهد نزاعا منذ اكر من ثالث �شنوات. وتو�شع رقعة 
اال�شطرابات االنف�شالية يف �شرق اوكرانيا واعمال العنف 
ب�شكل  يوميا  تعقد  اودي�شا  مدينة  يف  اخ��ريا  وقعت  التي 
عزل  ومنذ  اوكرانيا.  يف  رئا�شية  انتخابات  تنظيم  ا�شايف 
الرئي�س فيكتور يانوكوفتي�س بعد موجة احتجاج كربى 

انتقاليان  وح��ك��وم��ة  رئي�س  ي��ت��وىل  كييف،  يف  امل��ي��دان  يف 
احلكومة  بهذه  تعرتف  ال  التي  ومو�شكو  ال��ب��الد.  ادارة 
تعترب ان اجراء انتخابات يف اوكرانيا يف الظروف الراهنة 
�شيكون مهزلة ومن جهتهم يتهم الغربيون الرو�س باثارة 
اذا مل  انه  فابيو�س من  اوكرانيا. وحذر  اال�شطرابات يف 
االنتخابات  ه��ذه  ف��ان  اي��ار-م��اي��و   25 انتخابات  حت�شل 
الرئا�شية التي ت�شكل املخرج الطبيعي الأزمة �شننتقل اىل 
الرئي�س  ه��دد  واجلمعة   . العقوبات  من  الثالثة  املرحلة 
االمريكي باراك اوباما وامل�شت�شارة االملانية انغيال مريكل 
رو�شيا بعقوبات جديدة ميكن ان ت�شتهدف مبا�شرة بع�س 

قطاعات االقت�شاد يف حال تدهور الو�شع يف اوكرانيا.

•• اإ�صالم اأباد-اأ ف ب:

يوم  ال�شريف  ن��واز  باك�شتان  حكومة  رئي�س  يقوم 
اليها على  اي��ران ينظر  ب��زي��ارة اىل  املقبل  االح��د 
الدولتني  بني  العالقات  لتح�شني  حماولة  انها 

املتوترة منذ اختطاف حر�س حدود ايرانيني.
االزمة  ملف  ال��زي��ارة  اع��م��ال  ج��دول  و�شيت�شمن 
ال�شورية ف�شال عن ق�شايا اقليمية اخرى وقال 

لوكالة  الباك�شتانية  اخلارجية  وزارة  يف  م�شوؤول 
نواز  احلكومة  رئي�س  ان  االث��ن��ني  ب��ر���س  فران�س 
ايران  اىل  يومني  ت�شتمر  ب��زي��ارة  �شيقوم  �شريف 
12 ايار-مايو . وا�شاف ان �شريف  11 اىل  من 
ح�شن  االي����راين  الرئي�س  م��ع  حم��ادث��ات  �شيعقد 
روح����اين يف 11 اي���ار-م���اي���و وم���ن امل��ف��رت���س ان 
اية  االي��ران��ي��ة  ال��ث��ورة  مر�شد  م��ع  ات�شاال  يجري 
امل�شوؤول  وتابع  التايل  اليوم  اهلل علي خامنئي يف 

•• وا�صنطن-اأ.ف.ب:

موافقة  ع��ل��ى  االث��ن��ني  االم��ريك��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  ح�شلت 
طويلة  لفرتة  اي��ج��اره��ا  لتمديد  اجليبوتية  ال�شلطات 
وا�شنطن  ت�شتخدمها  ج��ي��ب��وت��ي  يف  ع�شكرية  ل��ق��اع��دة 
النطالق مهمات مكافحة االرهاب التي ت�شمل هجمات 
وال���ق���رن االفريقي.  ال��ي��م��ن  ب����دون ط��ي��ار يف  ب��ط��ائ��رات 
غيله  عمر  ا�شماعيل  اجليبوتي  ونظريه  اوب��ام��ا  واعلن 
لقاعدة  االم���د  ال��ط��وي��ل  االي��ج��ار  جت��دي��د  لل�شحافيني 
مهم  ليمونييه  مع�شكر  ان  اوب��ام��ا  و���ش��رح  ليمونييه. 
املنطقة.  وكذلك يف  االفريقي،  القرن  لعملنا يف  للغاية 
لنا  يقدمها  ال��ت��ي  ال�شيافة  ك��ب��ري  ب�شكل  ن��ق��در  ون��ح��ن 

•• رام اهلل-اأ.ف.ب:

ال��ت��ق��ى ال��رئ��ي�����س ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حم���م���ود ع��ب��ا���س ام�س 
يف  م�شعل  خالد  حما�س  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س 
بينهما  يجمع  لقاء  اول  يف  الدوحة  القطرية  العا�شمة 
منذ التو�شل اىل اتفاق امل�شاحلة الفل�شطينية، بح�شب 
الرئا�شة  يف  م�شدر  وق��ال  فل�شطيني.  م�شوؤول  اعلن  ما 
اللقاء  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  اهلل  رام  الفل�شطينية يف 
بداأ. وكان عبا�س توجه اىل قطر ام�س االأول والتقى مع 
االث��ن��ني. ويقيم  ث��اين �شباح  ال  االم��ري متيم بن حمد 
اك��ر م��ن ع��ام��ني بعد ان ترك  ال��دوح��ة منذ  م�شعل يف 

دم�شق منذ اندالع االحداث يف �شوريا.
والتقى الرجالن اخر مرة يف القاهرة يف كانون الثاين 
اأم�س  اع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة ح��م��ا���س يف غ���زة   .2013 ي��ن��اي��ر 
اآالف  ث��الث��ة  ل��ع��ودة  اإداري����ة  ان��ه��ا جت��ري ترتيبات  االأول 
م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لل�شلطة 
جمل�س  ع��ام  اأم��ني  وق��ال  غ��زة.  قطاع  اىل  الفل�شطينية 

•• لندن-يو بي اأي:

اأع��م��ال �شوري  اأن رج��ل  ان��دب��ن��دان��ت  ام�����س  ذك���رت �شحيفة 
اإىل  الت�شليم  ي��واج��ه  الربيطانية  اجلن�شية  يحمل  االأ���ش��ل 
الواليات املتحدة، بتهمة ت�شدير تكنولوجيا حمظورة لنظام 
فرا�س  اأح��م��د  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت  االأ���ش��د.  ب�شار  الرئي�س 
ديري، البالغ من العمر 41 عاماً، يواجه عقوبة طويلة يف 
اأن  بعد  املتحدة  الواليات  اإىل  ت�شليمه  اإذا ما جرى  ال�شجن 
تكنولوجيا حمظورة، مبا  لتحقيق يف ت�شدير  ا�شبح هدفاً 
يف ذلك اأجهزة الك�شف عن االأ�شلحة الكيميائية اإىل �شوريا 
قبل اندالع ال�شراع فيها والذي اأودى بحياة نحو 150 األف 
اأمريكيني زعموا باأن ديري  اأن حمققني  �شخ�س. وا�شافت 
يف  ا�شرتليني  جنيه  مليون  قيمته  البالغة  منزله  ا�شتخدم 
لندن، كموقع  العا�شمة  �شمال  الواقعة  �شاحية هاي غيت، 

اجليبوتيون. وا�شاف ب�شكل عام فان هذه من�شاأة مهمة 
عليها  احل�����ش��ول  لن�شتطيع  نكن  ومل  جيبوتي.  يف  لنا 
الرئي�س. ونحن ممتنون له على موافقته  تعاون  بدون 
على وج��ودن��ا ال��ط��وي��ل االم���د ه��ن��اك. ب���دوره ق��ال غيله 
ان  البيت االبي�س  اوباما يف  الذي يجري حمادثات مع 
بالده والواليات املتحدة ترتبطان ب�شراكة ا�شرتاتيجية 
بالب�شر  واالجت��ار  والقر�شنة  لالرهاب  الت�شدي  بهدف 
قاعدة  االم��ريك��ي��ة  احل��ام��ي��ة  وت�����ش��ت��خ��دم  منطقتنا.  يف 
ع�شكري   4000 ن��ح��و  فيها  يتمركز  ال��ت��ي  ليمونييه 
امريكي ومن التحالف، وتعترب منطلقا مهما للهجمات 
على امل�شلحني الذين ي�شتبه بانهم من القاعدة يف اليمن، 

وحركة ال�شباب اال�شالمية املت�شددة يف ال�شومال.

ت�شريح  يف  �شيام  ال�����ش��الم  عبد  حما�س  حكومة  وزراء 
�شحايف هناك بند يتعلق بالو�شع االأمني وفيه تفا�شيل 
وترتيبات  االأمنية  العقيدة  عن  يتحدث  بع�شها  كثرية 
االأجهزة  م��ن  اآالف عن�شر  ل��ع��ودة ثالثة  اإداري���ة جت��ري 
يف  االأمنية  باالأجهزة  للعمل  اهلل  ل��رام  التابعة  االأمنية 
غزة ، مع بقاء الو�شع االأمني يف قطاع غزة على ما هو 

عليه يف الفرتة االنتقالية.

خ��ف��ي ل��ت��ج��ارة ���ش��ري��ة ت��ه��دف اإىل االل��ت��ف��اف ع��ل��ى اجلهود 
الكيميائية.  االأ���ش��ل��ح��ة  على  ���ش��وري��ا  ح�شول  ملنع  ال��رام��ي��ة 
وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ديري، املتخ�ش�س يف �شراء ال�شلع 
عرب  ال�شوريني  زب��ائ��ن��ه  اإىل  ونقلها  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  م��ن 
اآخرين  �شخ�شني  بريطانيا، متهم مع  فيها  ثالثة مبا  دول 
واختالق  ال�شلع،  قيمة  م��ن  تقلل  م���زورة  ف��وات��ري  ب��ا���ش��دار 
بهدف  �شنوات   9 م��دى  على  امل�شرتيات  من  وهمية  قوائم 
األف   45 قيمتها  ل��ل��م��خ��ت��ربات  م��ت��ط��ورة  م��ع��دات  ت��ه��ري��ب 
اإن  ا�شرتليني. وقالت  26700 جنيه  يعادل  اأي ما  دوالر، 
اأنهم ك�شفوا  املحققني االمريكيني ذكروا يف الئحة االتهام 
موؤامرة دولية متتد من �شركة ت�شدير يف املناطق الريفية 
بوالية بن�شلفيانيا االمريكية وعرب منزل ديري يف �شاحية 
هاي غيت اإىل العا�شمة ال�شورية دم�شق، وتورط فيها اأي�شاً 
�شقيقه، معاوية، والذي ُيعتقد باأنه موجود يف �شوريا االآن .

العالقات  �شتت�شمن  النقا�شات  ان  اخلارجية  يف 
واتفاقيات  االقليمي  ال�شيا�شي  والو�شع  الثنائية 
بعدما  الدولتني  بني  العالقات  وتوترت  متعددة 
عنا�شر  خم�شة  مت�شددون  باك�شتانيون  اختطف 
م���ن ح���ر����س احل�����دود االي���ران���ي���ني م���ن مقاطعة 
املا�شي.  �شباط-فرباير  يف  وبلو�ش�شتان  �شي�شتان 
ومت االف����راج ع��ن ارب��ع��ة م��ن بينهم ل��ي��ع��ودوا اىل 

ديارهم يف ني�شان-ابريل املا�شي.

رئي�ض حكومة باك�ستان يزور اإيران 

وا�سنطن ت�ستاأجر قاعدة ع�سكرية يف جيبوتي لفرتة طويلة

اأول لقاء لعبا�ض وم�سعل منذ امل�ساحلة

�سوري مطلوب لوا�سنطن لت�سديره تكنولوجيا حمظورة

•• لندن-بغداد-وكاالت:

طالب رئي�س الوزراء الربيطاين، 
التحقيق  جلنة  كامريون،  ديفيد 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف ح����رب ال���ع���راق، 
ت�شيلكوت،  جلنة  با�شم  امل��ع��روف��ة 
العام  نهاية  قبل  تقريرها  بن�شر 
احلايل بعد مرور 6 �شنوات على 

ت�شكيلها.
تليغراف  دي��ل��ي  �شحيفة  وق��ال��ت 
ك����ام����ريون  ت����دخ����ل  اإن  ام���������س   ،
ج���اء و���ش��ط ت���زاي���د امل���خ���اوف من 
اللجنة  ت��ق��ري��ر  ����ش���دور  اح��ت��م��ال 
املقررة  ال��ع��ام��ة  االإن��ت��خ��اب��ات  بعد 
�شغوطاً  و�شي�شع  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام 
الربيطاين  ال����وزراء  رئي�س  على 
اتهامه  االأ�شبق، طوين بلري، بعد 
مب��ح��اول��ة ت��اأخ��ري ا���ش��دار ب�شبب 
االنتقادات التي يت�شمنها الدارته 

لغزو العراق عام 2003.
احلكومة  يف  م�شادر  اأن  وا�شافت 
كامريون  ب��اأن  اك��دت  الربيطانية 
اب���ل���غ ���ش��ك��رت��ري جم��ل�����س ال�����وزراء 
ت����ق����ري����ر جلنة  ع����ل����ى  امل�����������ش�����رف 
باأن  هايوود،  جريميي  ت�شيلكوت، 
بن�شر  وط��ال��ب��ه  ينفد  ب���داأ  ���ش��ربه 
امليالد  عيد  عطلة  قبل  التقرير 

بنهاية العام احلايل.
وكانت تقارير �شحافية اأوردت باأن 
الذي تزعمه  العمال  بلري وحزب 
ا�شتقالته من من�شب رئي�س  قبل 
يريدان   ،2007 ع����ام  ال�������وزراء 
ت���ق���ري���ر جلنة  ت�����اأخ�����ري ������ش�����دور 

اإىل  العراق  ت�شيلكوت حول حرب 
ما بعد االنتخابات العامة املقررة 
لتجنب   ،2015 اأي���ار-م���اي���و  يف 
�شلباً  توؤُثر  اأن  انتقادات ميكن  اأي 
احلزب  حملة  وعلى  �شمعته  على 

االنتخابية.
ت�شعة  ام���������س  ق����ت����ل  م����ي����دان����ي����ا، 
�شل�شلة  االق���ل يف  ع��ل��ى  ا���ش��خ��ا���س 
هجمات وعمليات ق�شف متفرقة 
مدينة  يف  اب�����رزه�����ا  ال�����ع�����راق  يف 
الفلوجة التي خرجت عن �شلطة 
الدولة منذ خم�شة ا�شهر، ح�شبما 
افادت م�شادر امنية وطبية وكالة 

الفلوجة 60 كلم غرب بغداد .
تنظيم  م��ن  م�شلحون  وي�شيطر 
العراق  يف  اال���ش��الم��ي��ة  ال���دول���ة 
وال�������ش���ام واخ�������رون ي��ن��ت��م��ون اىل 
مناه�شة  اخ��������رى  ت���ن���ظ���ي���م���ات 
للحكومة منذ بداية العام احلايل 
يفر�س  ف���ي���م���ا  ال���ف���ل���وج���ة  ع���ل���ى 
اجل��ي�����س ال���ع���راق���ي ح�����ش��ارا على 
احياء  يق�شف  ما  وغالبا  املدينة 

فيها م�شتهدفا امل�شلحني.
 175 ط��وزخ��ورم��ات��و  ق�شاء  ويف 
ب����غ����داد ق�����ال �شالل  ك���ل���م ����ش���م���ال 
الق�شاء  ق���ائ���م���م���ق���ام  ع�����ب�����دول 

فران�س بر�س.
�شامي  اح����م����د  ال���ط���ب���ي���ب  وق�������ال 
الفلوجة  م�شت�شفى  اطباء  رئي�س 
وا�شيب  قتلوا  ا�شخا�س  اربعة  ان 
ج������راء ق�شف  ب����ج����روح  ���ش��خ�����ش��ا 
ب��ع��د منت�شف  ا���ش��ت��ه��دف  م��ت��ك��رر 
ليلة ام�س االحد، مناطق متفرقة 

يف الفلوجة .
واكد احد زعماء ع�شائر الفلوجة 
ان  ه��وي��ت��ه،  ك�����ش��ف  ع���دم  مف�شال 
ا���ش��ت��ه��دف اح��ي��اء بينها  ال��ق�����ش��ف 
جميعا  وج��ب��ي��ل،  ون���زال  ال�شهداء 
ت���ت���وزع يف ال��ق�����ش��م اجل��ن��وب��ي من 

جنود  ث��الث��ة  ان  ب��ر���س،  لفران�س 
قتلوا وا�شيب 15 �شخ�شا بينهم 
انفجار  يف  ب���ج���روح  ج���ن���ود  ���ش��ت��ة 
����ش���ي���ارة م��ف��خ��خ��ة م���رك���ون���ة عند 
الرئي�شي  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  م��ط��ع��م 
يف ق�����ش��اء ط���وزخ���ورم���ات���و واك���د 
الطبيب بهاء البياتي يف م�شت�شفى 
ووقع  ال�شحايا  ح�شيلة  ال��ط��وز 
 08،30 ال�شاعة  عند  االن��ف��ج��ار 
وفقا  ت�����غ(،   05،30( ���ش��ب��اح��ا 

مل�شدر يف ال�شرطة.
وزارة  ب��غ��داد، قتل موظف يف  ويف 
ال��رتب��ي��ة يف ه��ج��وم م�����ش��ل��ح لدى 
غرب  ال��ب��ي��اع،  منطقة  يف  م����روره 
�شرطة  ل���ع���ق���ي���د  وف����ق����ا  ب�����غ�����داد، 
م�شاعد  وق���ت���ل  ط���ب���ي  وم�������ش���در 
ال�شناعة،  وزارة  يف  ع���ام  م��دي��ر 
هجوم  يف  اخلا�شة  �شيارته  داخ��ل 
لل�شوت  ب��ك��امت  م����زودة  با�ش�لحة 
ال���غ���دي���ر، يف �شرق  ع��ن��د م��ن��ط��ق��ة 

بغداد.
اعمال  وادت  ل��ل��م�����ش��ادر  وف���ق���ا   
منذ  ال��ب��الد  �شربت  ال��ت��ي  العنف 
احل����ايل اىل مقتل  ال���ع���ام  ب���داي���ة 
�شخ�س،  االف  ث��الث��ة  م��ن  اك���ر 
وكالة  اع���دت���ه���ا  حل�����ش��ي��ل��ة  وف���ق���ا 
فران�س بر�س ا�شتنادا اىل م�شادر 

امنية وطبية وع�شكرية.

مقتل ت�سعة عراقيني بق�سف وهجمات

كامريون يطالب بن�سر تقرير حرب العراق

اتهام اأ�سرتالية بدعم الإرهاب 
•• �صيدين-اأ ف ب:

وجهت التهم اىل ربة ا�شرة ا�شرتالية ام�س بدعم االرهاب بعدما ارادت ان 
ت�شتقل طائرة من �شيدين مع اطفالها االربعة لكي تنقل، بح�شب ال�شحافة، 
معدات لزوجها الذي يقاتل يف �شوريا. وقالت ال�شرطة وجهت اليها التهم 
ع��دائ��ي��ة وبح�شب  ب��اع��م��ال  ال��ق��ي��ام  بنية  دول���ة اجنبية  ال��دخ��ول اىل  ب��دع��م 
وجتهيزات  �شيولة  تنقل  ك��ان��ت  اال���ش��رتال��ي��ة  ف��ان  اال���ش��رتال��ي��ة  ال�شحافة 
ت�شاأ  �شوريا، وهي تفا�شيل مل  ال��ذي يقاتل يف  ب��زات متويه، لزوجها  بينها 
ال�شرطة اال�شرتالية تاكيدها وال�شابة البالغة من العمر 29 عاما اوقفت 
م�شاء ال�شبت ثم افرج عنها بكفالة. و�شتمثل امام حمكمة يف �شيدين يف 2 
حزيران-يونيو. وتوجه اكر من مئة مواطن ا�شرتايل اىل �شوريا للقتال 
اىل جانب م�شلحي املعار�شة يف النزاع اجلاري يف هذا البلد منذ اكر من 

ثالثة اعوام كما اعلنت ال�شلطات �شابقا.

ظهور نادر مللك تايالند
 و�سط الأزمة ال�سيا�سية 

•• هوا هني-اأ ف ب:

رحب االف التايالنديني ام�س بامللك بوميبول ادوليادج يف ظهور علني نادر 
ازمة  البالد يف  العر�س يف وقت تغرق فيه  64 العتالئه  ملنا�شبة مرور  له 

�شيا�شية م�شتفحلة منذ �شتة ا�شهر.
يقيم منذ  للملك )86 عاما( يف منتجع هوا هني حيث  العلني  والظهور 
خروجه من امل�شت�شفى العام املا�شي، جاء يف وقت تواجه فيه رئي�شة الوزراء 

ينغالك �شيناوترا احتمال عزلها يف االيام املقبلة يف اجراءين خمتلفني.
وخطابات امللك الذي يعد اقدم عاهل يف مهامه، اذ يحمل هذا اللقب منذ 
�شديد لدى  1950، هي موقع ترقب  ايار-مايو   5 لكنه توج يف   1946
االزمة.  ف��رتات  يف  خ�شو�شا  ال�شعب 
من  بكثري  يحظى  ال���ذي  امل��ل��ك  لكن 
امل���واط���ن���ني مل يقل  ل����دى  االج�����الل 
�شيئا. ففيما كان االف التايالنديني 
يهتفون يف ال�شوارع ليحيا امللك وهم 
يرتدون اال�شفر اللون امللكي، جرى 
ه��ني يف ح�شور  ه���وا  ق�شر  ح��ف��ل يف 
الع�شكرية  وال�شلطات  امللكية  اال�شرة 
عدادهم  ويف  ال��ب��الد  يف  وال�شيا�شية 
ينغالك. وتواجه رئي�شة الوزراء منذ 
اخل��ري��ف ح��راك��ا يف ال�����ش��ارع يطالب 
�شقيقها  ن��ف��وذ  وان���ه���اء  با�شتقالتها 
احلكومة  رئي�س  �شيناوترا  تاك�شني 
ال�شابق الذي اطيح به يف انقالب ع�شكري يف 2006. ومنذ ذلك االنقالب 
وان�شار  ال�شارع خ�شوم  اىل  للنزول  دفعت  ازم��ات  دوام��ة  تايالند يف  تغرق 
امللياردير الذي ما زال رغم وجوده يف املنفى �شبب االنق�شام يف اململكة وادت 
املحكمة  الغت  وق��د  االق���ل.  على  قتيال   25 �شقوط  اىل  امل�شتمرة  االزم���ة 
من  الثاين  يف  جرت  التي  الت�شريعية  االنتخابات  التايالندية  الد�شتورية 
�شيناوترا  فريق  يتهمون  الذين  املتظاهرين  �شغط  حتت  �شباط-فرباير 

باقامة نظام ف�شاد معمم.
وتقرر اجراء انتخابات جديدة يف 20 متوز-يوليو، لكن ينغالك التي تقوم 
بت�شريف االعمال اجلارية منذ حل الربملان يف كانون االول-دي�شمرب، قد 
ال تكون يف من�شبها عند اجراء الت�شويت. وا�شتدعيت الثالثاء لتمثل امام 
املحكمة الد�شتورية التي تتهمها بنقل موظف كبري بطريقة غري منا�شبة. 
كما تتهمها جلنة مكافحة الف�شاد باالهمال يف اطار برنامج مثري للجدل 

مل�شاعدة مزارعي االرز. وقد يوؤدي االجراءات اىل عزلها.

اطالق  حم��اوالت  ملنع  اوكرانيا  يف 
اي�شا  م�شريات  وج��رت  �شراحهم. 
ال�شناعية  دونيت�شك  منطقة  يف 
فران�س  وكالة  مرا�شلي  لكن  ليال 
بر�س قالوا ان املدينة كانت هادئة 

يف وقت مبكر االثنني.
وتعهدت كييف مبوا�شلة ما تطلق 
عليه ا�شم عملية مكافحة االرهاب 
�شيطروا  ال��ذي��ن  املتمردين  لطرد 
على اكر من 12 بلدة ومدينة يف 
�شرق البالد وقتل ع�شرة ا�شخا�س 
على االقل بينهم اربعة عنا�شر امن 
التي ترتكز  الع�شكرية  العملية  يف 
وبلدتي  �شالفيان�شك  حم��ي��ط  يف 
وكو�شتيانتينفكا  ك��رام��ات��ور���ش��ك 
رقعة  ات�شاع  ومع  منها  القريبتني 
اجلهود  على  الرتكيز  يتم  العنف، 
الدبلوما�شية املكثفة خلف�س حدة 
ال��ت��وت��ر. ورغ���م ان م��و���ش��ك��و اقرت 
بار�شال قوات اىل القرم قبيل �شم 
�شبه اجل��زي��رة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
ال�شلوع  تنفي  فهي  اذار-م���ار����س، 
يف اعمال العنف يف �شرق اوكرانيا. 
واجلهات  كييف  ح��ك��وم��ة  وحت��م��ل 
م�شوؤولية  ل��ه��ا  ال��داع��م��ة  ال��غ��رب��ي��ة 

ذلك.
اعلن  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة،  ب��������ادرة  ويف 
منظمة  رئ���ي�������س  ان  ال���ك���رم���ل���ني 
االم��ن والتعاون يف اوروب��ا ديدييه 
بورخالرت �شيزور مو�شكو االربعاء 
مل���ح���اول���ة ن�����زع ف���ت���ي���ل ال���ت���وت���ر يف 
اوك����ران����ي����ا وذل�������ك ب���ع���د االف�������راج 
ال�شبت عن مراقبي املنظمة الذين 
موالون  ان��ف�����ش��ال��ي��ون  اح��ت��ج��زه��م 

لرو�شيا ملدة ثمانية ايام.
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اخلارجية  ال�شيا�شة  ���ش��اأن  وب��ري��ط��ان��ي��ة  اأم��ريك��ي��ة  �شحف  ت��ن��اول��ت 
للواليات املتحدة، وقالت اأخرى اإنها اأ�شرت بامل�شالح االأمريكية حول 
ملهاجمة  العدة  تعد  �شوريا  يف  تقاتل  م�شلحة  تنظيمات  واإن  العامل، 
دوي��ل مكمنا�س  الكاتب  اأ���ش��ار  اأخ���رى. فقد  ودول  املتحدة  ال��والي��ات 
اأوباما  باراك  الرئي�س االأمريكي  ال�شيا�شية اخلارجية الإدارة  اأن  اإىل 
ن�شرته �شحيفة  وق��ال يف مقال  وم��ت��ع��ددة،  ان��ت��ق��ادات كثرية  ت��واج��ه 
لو�س اأجنلو�س تاميز االأمريكية اإن النقاد واملحللني يرون اأن �شيا�شة 
اأوباما اأدت اإىل اإ�شعاف الدور الريادي للواليات املتحدة على امل�شتوى 
الدويل، وت�شاوؤل دورها ونفوذها يف العامل. ويقول الكاتب اإن النقاد 
يرون اأن �شعف �شيا�شة اأوباما واملوقف االأمريكي املرتدد من الق�شايا 
الدولية اأديا اإىل متادي كل من الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد والرو�شي 
فالدميري بوتني يف االأزمتني ال�شورية واالأوكرانية. واأ�شاف الكاتب 
اأن اأوباما يف املقابل يدافع عن �شيا�شاته اخلارجية ويرد على منتقديه 
وي�شفهم باأنهم مغامرون، واأنهم يحبذون اخليارات الع�شكرية بدل 
الكاتب  ون�شب  الدولية.  واالأزم���ات  للق�شايا  الدبلوما�شية  احللول 
االأمريكي  ال�شعب  مب�شالح  االهتمام  يحاول  اإن��ه  قوله  اأوب��ام��ا  اإىل 
وبامل�شالح االأمريكية دون ا�شتخدام القوة، واإن هذه الدبلوما�شية قد 

ال تروق للبع�س، ولكنها جتنب البالد واالأمة الوقوع باخلطاأ.

 
افريقيا  جنوب  يف  احلاكم  الوطني  املوؤمتر  ح��زب  يحرز  ان  يتوقع 
ورئي�شه جاكوب زوما املتورط يف ف�شائح فوزا �شاحقا يف انتخابات 
وال��ق��ى زوما  ت��وج��ه احل���زب مبهما.  ي��ب��دو  امل��ق��ب��ل، فيما  االرب���ع���اء 
و�شوء  بالف�شاد  �شنوات  خم�س  م��ن  االوىل  والي��ت��ه  انطبعت  ال��ذي 
االدارة واال�شطرابات االجتماعية الدامية، كلمة اخرية م�شحونة 
بالعواطف اىل الناخبني االحد ووعد مب�شاعفة القوة االقت�شادية 
لغري البي�س. وحقق احلزب فوزا كا�شحا يف كل االنتخابات العامة 
 .1994 يف  كاملة  دميوقراطية  افريقيا  جنوب  ا�شبحت  ان  منذ 
فيها  يختار  ب��الد  يف  اال�شتحقاق،  ه��ذا  يف  امل��ث��ل  يفعل  ان  وي��ت��وق��ع 
ان  ويتوقع  الرئي�س.  الت�شريعية  ال�شلطة  على  امل�شيطر  احل���زب 
يح�شل احلزب على %63 من اال�شوات طبقا ال�شتطالع اجرته 
التي  الن�شبة  م��ن  ن��ق��اط  ث��الث  م��ن  ب��اق��ل  اي  ايب�شو�س،  موؤ�ش�شة 
االنتخابية  احلملة  اثناء  يف  احل��زب  وا�شتفاد   .2009 يف  حققها 
من التعاطف بعد وفاة زعيمه ال�شابق ورمز مناه�شة نظام الف�شل 
 20 بالذكرى  االحتفاالت  جانب  اىل  مانديال  نل�شون  العن�شري 
بات  احل��ايل  احل��زب  رئي�س  لكن  االع���راق.  جلميع  انتخابات  الول 
ميثل نقطة �شعف، ويو�شف بانه كعب اخيل فقد هاجمت احزاب 
23 مليونا يورو  املعار�شة يف اليمني والي�شار زوما على ا�شتخدام 

من اموال دافعي ال�شرائب لتجديد منزله اخلا�س.

قتل �شخ�شان على االأقل بهجوم م�شلح االثنني، على موكب حاويات 
اإقليم خيرب  )الناتو( يف  االأطل�شي  �شمال  لقوات حلف  ب�شائع  تنقل 
اأن  باك�شتانية  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت  باك�شتان.  غرب  ب�شمال  القبلي 
م�شلحني جمهولني فتحوا النار اليوم، على 3 حاويات تنقل ب�شائع 
ال��ن��ريان يف  ان���دالع  اإىل  اأدى  م��ا  ته�شيل،  ج��م��رود  للناتو يف منطقة 
احلاويات، ومقتل �شخ�شني على االأقل. ويقع اإقليم خيرب بختونخوا 
يف احلزام القبلي الباك�شتاين الذي يعد معقاًل حلركة طالبان وتنظيم 
القاعدة ، وهو غالباً ما ي�شهد عمليات اأمنية، وحوادث مماثلة وقتل 
41 م�شلحاً من حركة طالبان بعمليتني اأمنيتني للجي�س االأفغاين 
ل�شحيفة  االل��ك��رتوين  املوقع  ونقل  البالد  من  خمتلفة  مناطق  يف 
خاما االأفغانية عن املتحدث با�شم وزارة الدفاع يف البالد، اجلرنال 
بعملية  قتلوا  م�شلحاً   36 اإن  االث��ن��ني،  ال��ي��وم  قوله  عظيمي،  زاه��ر 
للجي�س االأفغاين يف والية غزين ب�شرق البالد. واأ�شاف اأن عدداً من 
خاللها  القوات  متكنت  التي  العملية،  يف  بجروح  اأ�شيبوا  امل�شلحني 
االأ�شلحة والذخائر واملتفجرات ويف  اأنواع متنوعة من  من م�شادرة 
ال�شاعات  يف  م�شلحني   5 االأف��غ��اين  اجلي�س  قتل  منف�شلة،  عملية 

ال�24 االأخرية، كما متكن عنا�شره من م�شادرة 36 عبوة نا�شفة.

عوا�صم

لندن

كابول

جوهان�سربغ

ال�سن تبحث عن عائلة 
اأحد مفجري �سينجيانغ

•• بكني-رويرتز:

قالت �شحيفة ر�شمية ام�س ان ال�شرطة يف اقليم �شينجيانغ امل�شطرب يف 
اأحد الرجال الذين ماتوا يف تفجري  اأف��راد عائلة  غرب ال�شني تبحث عن 

انتحاري فيما يبدو يف حمطة قطارات اال�شبوع املا�شي.
هجوم  تنفيذ  يف  دينيني  متطرفني  على  باللوم  ال�شينية  احلكومة  واألقت 
بقنابل ومدي على حمطة قطارات يف اأورومت�شي عا�شمة اقليم �شينجيانغ 

م�شاء االربعاء املا�شي قتل فيه اأحد املارة واأ�شيب 79 بجروح.
اأمنية  ثغرة  ويف  احلكومة.  اأعلنته  مل��ا  وفقا  االنفجار  يف  املهاجمان  وقتل 
حمرجة وقع الهجوم بينما كان الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ يختتم اأول 

زيارة يقوم بها ل�شينجيانغ منذ ان اأ�شبح رئي�شا يف العام املا�شي.
الدين  ���ش��در  ي��دع��ى  املهاجمني  اأح���د  ان  ت��امي��ز  ج��ل��وب��ال  وذك���رت �شحيفة 
�شاووت وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما من مقاطعة �شايار يف منطقة 
اآك�شو باقليم �شينجيانغ. وي�شري ا�شمه اىل انه ينتمي اىل االقلية الويغور 
ال�شعب  �شحيفة  ت�شدرها  التي  تاميز  جلوبال  �شحيفة  وقالت  امل�شلمة. 
اليومية الناطقة بل�شان احلزب ال�شيوعي ال�شيني ان ال�شرطة تبحث االن 
الذين  زوجته  ووال��د  اأعمامه  ابناء  واثنني من  ووال��ده  �شاووت  زوج��ة  عن 

اختفوا على ما يبدو بعد الهجوم.
الهجوم  يف  ���ش��اووت  �شاعدوا  جميعا  اأنهم  يف  ي�شتبه  ان��ه  ال�شحيفة  وقالت 

م�شت�شهدة ب�شباط �شرطة يف �شينجيانغ مل تف�شح عن هويتهم.
وا�شاف تقرير ال�شحيفة ان ال�شرطة تبحث اأي�شا عن رجلني اآخرين رمبا 

�شاركا يف �شنع القنابل وهما من معارف �شاووت ومن نف�س املقاطعة.

ما حقيقة اخلالفات العا�سفة داخل وكر االأفاعي

لهذه الأ�سباب فقدت جماعة الإخوان احلكم يف م�سر!
غايتهم كانت ال�سلطة واملنا�سب فا�ستاأثروا بها بطريقة فّجة و�سيطر عليهم الغرور

اأمريكا والفلبن جتريان مناورات حربية

احلملة �سد ال�سباب ت�سرد مئات ال�سومالين
•• مقدي�صو-رويرتز:

ف�����ر م����ئ����ات ال�������ش���وم���ال���ي���ني من 
قوات  حملة  ا�شتمرار  مع  ديارهم 
ح��ف��ظ ال�����ش��الم ال��ت��اب��ع��ة لالحتاد 
ال�شباب  ح��رك��ة  ع��ل��ى  االف���ري���ق���ي 
معظمهم  ،ال���ن���ازح���ون  امل���ت���م���ردة 
يف  حاليا  يقيمون  واأط��ف��ال  ن�شاء 
م�شارف  ع��ل��ى  اأح���ده���ا  خم��ي��م��ات 

العا�شمة مقدي�شو.
وذك���رت ن��ازح��ة ُت��دع��ى ل��ول اأحمد 
اأن���ه���ا ا����ش���ط���رت ل����رتك ب��ي��ت��ه��ا يف 
بات  اأن  بعد  اجل��ن��وب  ق��ري��ويل يف 
هربت  وقالت  منه.  قريبا  القتال 
االأح�����را������س يف  اإىل  اأط����ف����ايل  م���ع 
ن�شمع  بتنا  اأن  ب��ع��د  ال��ل��ي��ل  ج���وف 
اأ�شوات االأعرية النارية قرب بيتنا 
ال�شري  ب��داأن��ا  ثم  قريويل  بلدة  يف 
يعد  اإىل هنا. مل  يف رحلة طويلة 

لدي �شيء اأقدمه الأطفايل. 
ن����ازح اآخ����ر ي��ق��ي��م يف امل��خ��ي��م قرب 
حممد  اب��راه��ي��م  ي��دع��ى  مقدي�شو 
اأن  يخ�شى  اأن���ه  ذك���ر  ع��ام��ا(   63(
ال��ق��ت��ال يف اجل���ن���وب دون  ي���ح���ول 
اأر�شه  ل��ي��زرع  ب��ل��دت��ه  اإىل  ع��ودت��ه 

خالل مو�شم االأمطار.
عندما  ه���رب���ن���ا  اب���راه���ي���م  وق������ال 
ك��ن��ا ن��و���ش��ك ع��ل��ى زراع����ة حقولنا 
قريتنا  يف  القتال  اح��ت��دم  اأن  بعد 
وال�شبية  احل���ك���وم���ة  ق�����وات  ب���ني 
من  م��ا  ال�شباب  حركة  ال�شغار.. 
اأر�شنا.   اإىل  لعودتنا  االآن  �شبيل 

االإغ����اث����ة ال���دول���ي���ة اأن�����ش��ط��ت��ه��ا يف 
ال���������ش����وم����ال ل�������رتدي االأو������ش�����اع 
مت�شددون  وكان  البلد  يف  االأمنية 
�شباط  ف��رباي��ر  ن��ف��ذوا هجوما يف 
يقيم  جممع  من  بالقرب  املا�شي 
ف��ي��ه ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وم��ايل ح�شن 
وطردت  مقدي�شو  يف  حممد  �شيخ 
ح����رك����ة ال�������ش���ب���اب امل����ت����م����ردة من 
مقدي�شو عام 2011 لكنها نفذت 
امل��دي��ن��ة منذ  ت��ف��ج��ريات يف  ع����دة 
ذلك احلني يف حماولة لالإطاحة 

باحلكومة.

ال�شالم  ق��وات حفظ  ب���داأت حملة 
التابعة لالحتاد االأفريقي وقوات 
حملتها  ال�����ش��وم��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
مار�س  يف  ال�����ش��ب��اب  ح���رك���ة  ع��ل��ى 
جنوب  م��ن  مقاتليها  ل��ط��رد  اآذار 
املتحدة  االأمم  وك��ان��ت  ال�شومال 
وافقت يف نوفمرب ت�شرين الثاين 
امل��ا���ش��ي ع��ل��ى زي������ادة ق�����وام ق���وات 
اإىل  ال�����ش��وم��ال  ال�����ش��الم يف  حفظ 
األ����ف ف���رد وم���ا زال����ت حركة   22
ال�شباب املرتبطة بتنظيم القاعدة 
املناطق  ب���ع�������س  ع���ل���ى  ت�����ش��ي��ط��ر 

ال��ري��ف��ي��ة يف اجل���ن���وب وع����دد من 
بلدة  م��ن��ه��ا  وال�����ق�����رى  ال����ب����ل����دات 
اإ�شحاق  وذك��ر  ال�شاحلية.  ب���راوي 
اأدون مدير خميم النازحني قرب 
يف  االإق��ام��ة  ظ���روف  اأن  مقدي�شو 
املكان بالغة ال�شعوبة وقال و�شل 
مع  �شخ�س   200 على  ي��زي��د  م��ا 
عائالتهم اإىل هذا املخيم. مل يعد 
النازحني  م��ن  مل��زي��د  م��ك��ان  لدينا 
بعد  يوما  ي��ت��واف��دون  النا�س  لكن 
يوم وما لديهم من �شيء يطعمون 
واأوق���ف���ت منظمات  اأط��ف��ال��ه��م  ب��ه 

•• مانيال-اأ ف ب:

بداأ االف اجلنود االمريكيني والفلبينيني ام�س تدريبات 
الرئي�س  تعهد  بعدما  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع��ة  �شنوية  ع�شكرية 
االآ�شيوي  كبري حلليفه  ب��دع��م  اوب��ام��ا  ب���اراك  االم��ريك��ي 

الذي يخو�س نزاعا حول ارا�س بحرية مع ال�شني.
واعلن وزير دفاع الفلبني الربت ديل روزاريو ان التدريبات 
نوايا  حت��دي  ملواجهة  �شرورية  اي��ام  ع�شرة  ت�شتمر  التي 

الدول املجاورة العدائية بتغيري االمر الواقع .
يف  ت�شلبا  ت��ب��دي  ال��ت��ي  ال�شني  مبا�شر  ب�شكل  ي��ذك��ر  ومل 
ال�شني  بحر  ج��زر  معظم  على  �شيادتها  لتاكيد  جهودها 

اجلنوبي، ما يثري توترا يف عالقاتها مع الدول املجاورة.
وق���ال دي���ل روزاري�����و خ���الل ح��ف��ل اط���الق ال��ت��دري��ب��ات يف 
اآ�شيا- منطقة  يف  التوتر  حدة  تزايدت  املا�شية  ال�شنوات 
ما  وب��را  بحرا  التو�شعية  املطالب  ب�شبب  الهادئ  املحيط 

يقو�س �شلطة القانون .
الو�شع  تغيري  اىل  الهادف  العدائي  ال�شلوك  ان  وا�شاف 
ال��ق��ائ��م ي��ه��دد ال�����ش��الم واال���ش��ت��ق��رار يف املنطقة وت��اب��ع ان 
باليكاتان  ا�شم  عليها  اطلقت  التي  الع�شكرية  التدريبات 
الفيليبني  ق��درة  تعزز  البحرية  القدرة  على  تركز  والتي 

على مواجهة هذه التحديات .
وجلاأت الفيليبني ال�شنة املا�شية اىل حمكمة حتكيم تابعة 

ب70%  ال�شني  مطالبة  مب�شالة  للبت  املتحدة  ل��المم 
باعتبارها  مانيال  تقول  كما  اجلنوبي  ال�شني  بحر  من 

غري �شرعية وت�شكل تهديدا حلرية املالحة.
خمزونات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  املنطقة  ت��ل��ك  م��ي��اه  ان  ويعتقد 
هائلة من النفط والغاز وتقع قرب ممرات بحرية حيوية 
على  مانيال  وحثت  املتحدة  االمم  حتكيم  بكني  ورف�شت 

حل اخلالف عرب حمادثات ثنائية.
2500 جندي امريكي اىل ثالثة االف  وان�شم ح��واىل 
ا�شبوع على  التي بداأت بعد  املناورات  عن�شر فيليبيني يف 
تاكيد اوباما ملانيال ان حكومته ملتزمة باتفاقية الدفاع 

امل�شرتكة بني البلدين املوقعة عام 1951.

اجلي�ض الإ�سرائيلي يعتقل �سحافية فل�سطينية 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

اع��ت��ق��ل��ت ق����وات اجل��ي�����س االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ام�������س، ���ش��ح��اف��ي��ة ون��ا���ش��ط��ة حقوقية 
اإىل لبنان وقال مركز  الكرامة بعد عودتها من زي��ارة  فل�شطينية على معرب 
االإ�شرائيلية  القوات  اإن  بيان  يف  االإن�شان،  وحقوق  االأ���ش��رى  لدرا�شات  اأح��رار 
االأورومتو�شطي  امل��رك��ز  يف  الباحثة  ح�شونة،  جم��دول��ني  ال�شحفية  اعتقلت 
اأنه  اأثناء عودتها من ال�شفر. وذكر  حلقوق االإن�شان، من على معرب الكرامة 
يف  املعرب  على  ح�شونة  ال�شحفية  احتجزت  االإ�شرائيلية  االأمنية  ال�شلطات 
البداية ل�شاعات واأجرت حتقيقاً معها، ومن ثم جرى اعتقالها، الفتا اإىل اأن 
اعتقالها جاء بعد م�شاركتها يف موؤمتر داعم لالأ�شرى الفل�شطينيني يف لبنان. 
وقال مركز اأحرار اإن عدد االأ�شرى ال�شحفيني يف ال�شجون االإ�شرائيلية ارتفع 

باعتقال ال�شحفية جمدولني ح�شونة اإىل 16 معتقاًل.

رف�سوا الن�سيحة
البع�س  اأجابني  الغنو�شي:  وق��ال 
را�ش������د  �ش������يخ  يا  وقالوا  منه���������م، 
ت��خ��ت��ل��ف ك��ث��ريا عن  اإن جت��رب��ت��ن��ا 
اأدرى  مكة  ف��اأه��ل  تون�س،  جت��رب��ة 
رف�شوا  اإخ���واين  اأن  اأي  ب�شعابها، 
م���ن���ي ح���ت���ى ال��ن�����ش��ي��ح��ة واإب�������داء 

الراأي. 
النظام  و�ش�����قط  االأم����ور،  ���ش��ارت 
ال�ش������ارع  ���ش��م��ود  ���ش��خ��ر  ع��ل��ى 
ك���ل االأح�������زاب،  اأن  امل�������ش���ري م���ع 
كان�����وا  االإخ�����وان،  طليعتهم  ويف 
تغيي��ر  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام  ي�����ش�����اوم��ون 

�ش������كله ولي�س جوهره .
ح�شلت  ذل������ك  ب���ع���د  واأ��������ش�������اف: 
ال�شعب  جم���ل�������س  ان����ت����خ����اب����ات 
االأوىل  اللحظة  وم��ن��ذ   ،2011
اأعلن االإخوان اأنهم �شوف يكتفون 
على  بالتناف�س  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف 
اأ�شوات املجل�س، واأنهم ال يفكرون 

•• تون�س - الفجر: 

رئي�س حركة  االث��ن��ني  اأم�����س  نفى 
اأن يكون  النه�شة را�شد الغنو�شي 
خالله  وج���ه  بت�شريح  اأدىل  ق��د 
ر�شالة نقد الذعة حلركة االإخوان 
يف م�شر، و دعا يف بيان مقت�شب 
للحركة  ال��ر���ش��م��ي  امل��وق��ع  اأورده 
االل���ت���زام  اإىل  االإع�������الم  و����ش���ائ���ل 
على  القائمة  املهنة  ب��اأخ��الق��ي��ات 
التثبت من اخلرب قبل ن�شره وفق 
ن�ّس البيان ُموؤكدا اأّن هذا اخلرب 

ال اأ�شا�س له من ال�شحة. 
وكانت مواقع اإخبارية قد تناقلت 
اأّن  م��ف��اده��ا  اأخ���ب���ار  االأول  اأم�������س 
اخل��الف��ات ب��ني ق��ي��ادات االإخ���وان 
امل�شلمني يف كل من تركيا وتون�س 
ال���ظ���ه���ور على  ب������داأت يف  وم�����ش��ر 
ال�شطح ب�شكل علني ، وذلك عندما 
املتزعم  ال��غ��ن��و���ش��ي  را���ش��د  غ�شب 
على  التون�شية،  النه�شة  حلركة 
الرتكي،  ال����وزراء  رئي�س  ت�شرف 
رج�����ب ط���ي���ب اأردوغ�������������ان، ال����ذي 
الغنو�شي  مداخلة  بحجب  طالب 
العاملي  التنظيم  ق��ادة  اجتماع  يف 
لالإخوان عقد اأخرياً يف ا�شطنبول 
عن االإعالم، ب�شبب احتوائها على 
انتقادات الذعة �شد اإخوان م�شر، 
مداخلته  يف  ال��غ��ن��و���ش��ي  ي���رى  اإذ 
ت�شرفوا  م�����ش��ر  يف  االإخ������وان  اأن 
بطريقة �شبيانية اأدت اإىل فقدهم 

احلكم.
الغنو�شي غا�شبا على حجب  ورد 
ب��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى قادة   ، اأردوغ������ان 
االإخ��������وان ب��ع��د ع�����ش��رة اأي������ام من 
التنظيم  ق��رار  راف�شا  االجتماع، 

العاملي بحفظها وكتمانها.
ب���داي���ة  ال���غ���ن���و����ش���ي يف  وو������ش�����ف 
مداخلته، قيادة االإخوان يف م�شر 
و�شيا�شتهم ب� املرتبكة واالرجتالية 

واملتمردة وال�شبيانية . 
وبعد اأن اأ�شهب مطوال يف احلديث 
اإنه  ق��ال  امل�����ش��ري��ة،  التجربة  ع��ن 
كان من حظ امل�شريني اأن جتربة 
الربيع العربي �شبقتهم، وكان لهم 
لدرا�شة  واملنا�شب  ال��ك��ايف  ال��وق��ت 
والرتكيز  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 

منها،  العرب  وا�شتخال�س  عليها 
ل��ي��ت��ج��ن��ب��وا ���ش��ل��ب��ي��ات جت��رب��ت��ن��ا يف 
االإيجابيات  على  ويركزوا  تون�س، 

فيها .

مل ي�ست�سريونا
وا�����ش����ت����درك ال���غ���ن���و����ش���ي ق���ائ���اًل: 
يف  االإخ���وان  انطلق  لالأ�شف  لكن 
يف  ي��ح��دث  مل  �شيئا  وك����اأن  م�شر 
اأ�شقاء،  بقيادة  لهم  �شقيقة  دول��ة 
نف�شه  النهج  ي�شاركونهم  واإخ��وان 
خاطرهم  يكلفوا  ومل  والتجربة، 
اأنف�شنا  ف��ر���ش��ن��ا  ب��ا���ش��ت�����ش��ارت��ن��ا. 
وخاطبناهم  ورا�شلناهم  عليهم، 
ووجهناهم وحذرناهم و�شجعناهم 
ولكن ال  امل��واق��ف،  العديد من  يف 

حياة ملن تنادي .
جتربة  كانت  الغنو�شي:  واأ���ش��اف 
االإخوان يف م�شر مع بدايات ثورة 
ال�شعب امل�شري منذ االأيام االأوىل 
كبريا  ارتباكا  تعاين  يناير  لثورة 
وترددا عميقا ي�شود قيادة االإخوان 
يف م�شر، فجزء من القيادة يدعو 
للم�شاركة يف الثورة، وجزء يدعو 
لالنتظار، والثالث يريد املراقبة، 
بينما نزل ال�شعب امل�شري باأ�شره 
الظلم  واق����ع  م���ن  ال�������ش���وارع  اإىل 

واملعاناة واجلوع والفقر.
اأخفي  الغنو�شي: وهنا ال  ووا�شل 
االإخ���وان كان  ال�شباب يف  اأن جيل 
وخالف  وم���ن���خ���رط���ا،  م��ت��ح��م�����ش��ا 
قيادته يف كثري من املراحل، ومل 
الأن  اأدوار،  ت��ق�����ش��ي��م  ه��ن��اك  ي��ك��ن 
اأع��ني ق��ادة االإخ���وان منذ البداية 
امل�شاومات  ع��ل��ى  م��ن�����ش��ب��ة  ك��ان��ت 

واملفاو�شات.
 ومع اأول دعوة وجهت من النظام 
االإخ��وة يف م�شر  ن�شحت  للحوار 
بعدم التجاوب معها، وباأال يكونوا 
طرفا يف هذا احلوار. قلت لهم اإن 
ميثل  فلن  ل��ل��ح��وار  �شيذهب  م��ن 
اأح�����دا، الأن ه��ّب��ة ال�����ش��ارع ت����زداد، 
اأ�شبح  ال��ن��ظ��ام  اإ���ش��ق��اط  وع���ن���وان 
واأن  عنه،  رجعة  ال  ال��ذي  ال�شعار 
هناك  اأو  ه��ن��ا  و����ش���ط  ح���ل���ول  اأي 
التحرير  ميدان  ي�شقطها  �شوف 

فوراً .

الذي  ال�شارع  وابتعدوا كثريا عن 
لكن  م��ن��ه��م،  ال��ك��ث��ري  ينتظر  ك���ان 
باأمور  االإخ����وان  ان�شغل  ل��الأ���ش��ف 
وابتعدوا  منها،  ليتمكنوا  الدولة 

عن ال�شعب فعزلهم .
ال�شدمة  كانت  الغنو�شي:  وق��ال 
الغرور  اأخ���ذه���م  ع��ن��دم��ا  االأك�����رب 
يحكموا  اأن  ف������������اأرادوا  ك����ث����ريا، 
مفا�شل  ع���ل���ى  ���ش��������������������ت��ي��ط��رت��ه��م 
الدولة كلها باأدوات قا�شرة وعلى 
امل�شاركة  ف����ق����رروا  ال�����ش��ع��د،  ك���ل 
امل�شرية  ال��رئ��ا���ش��ة  ان��ت��خ��اب��ات  يف 

 .2012
ل����ق����د ج����اءن��������������ي اخل��������رب وك���ن���ت 
ال�ش����ورى  مل��ج��ل�����س  اج���ت���م���اع  يف 
لنف�شي  ف��ق��ل��ت  ال��ن��ه�����ش��ة،  حل���زب 
وللمجتمعني: اهلل يعو�س عليكم 
ق�����رروا  م�������ش���ر،  اإخ����وان����ك����م يف  يف 
نهاي�ة  �ش������رعة  اخلط�����وة  ب��ه��ذه 

جتربتهم .

رئا�شة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ن��اف�����س  م��ط��ل��ق��ا 
الدولة، قلت اإن هذا موقف عظيم 
وحكيم، ورددت يف نف�شي خاللها 
اأن اإخوتي يف م�شر فهموا الدر�س 
ي�شتخل�شون  وب��������������دوؤوا  ج���ي���دا، 
ال��ع��رب وال��ن��ت��ائ��ج ب��اإي��ج��اب��ي��ة، وما 
اأك�����ر ه���و عندما  اأث���ل���ج ����ش���دري 
قالوا اإننا لن نناف�س على اأغلبية 
املجل�س، بل �شوف ن�شاهم مع بقية 
االأحزاب يف تركيبة املجل�س بثقل 

معقول .
وق����ال ال��غ��ن��و���ش��ي: ل��الأ���ش��ف لكن 
����ش���ارت ع��ك�����س م���ا قالوا،  االأم������ور 
وهيمنوا  االن���ت���خ���اب���ات،  وج�����رت 
على االأغلبية هم وحلفاوؤهم، ثم 
ا�شتفردوا يف املجل�س ف�شكلوا جلانه 
وف������ق رغباتهم وم�شاحلهم، ومل 
�شرائح  ب���اق���ي  ل��ل��ح��ظ��ة  ي����راع����وا 
�شنعت  ال���ت���ي  امل�������ش���ري  ال�����ش��ع��ب 
امل�شري  امل��واط��ن  ال��ث��ورة، فلم ير 

ا�شتبدال  �����ش����وى  ح�������ش���ل  ف���ي���م���ا 
احلزب الوطني املنحل باالإخوان، 
هذا يعني اأنهم مل يكونوا قريبني 
يحققوا  ومل  ال�����ش��ارع،  نب�س  م��ن 
امل�شري  ال�شعب  نا�شل  مما  �شيئا 
ال�شلطة  كانت  غايتهم  اأجله،  من 
بطريقة  ف��ا���ش��ت��اأث��روا  وامل��ن��ا���ش��ب، 
طريق�ة  م���ن  ف��ج��اج�����������������������ة  اأك�����ر 
عليهم  و�شيطر  ونظامه،  مبارك 

الغرور .
يعرتفون  ال  االإخ���وان  اأن  واعترب 
باأن جتربته���م يف اإدارة الدولة هي 
معدومة  تكن  مل  اإن  حم����دودة، 
اأن ي�شتفيدوا من  باإمكانه�����م  كان 
وكفاءات كثرية موجودة،  خربات 
ل�شاحلهم  امل��ح�����ش��ل��ة  و���ش��ت��ك��ون 

ول�شالح نهجهم.
وعا�شوا  ط���رف  اأي  ي��اأمت��ن��وا  مل   
ج���و امل�����وؤام�����رة، وت���ق���وق���ع���وا على 
وحتا�شروا،  وانح�شروا  اأنف�شهم 

بوكو حرام تهدد ببيع الفتيات املخطوفات 
•• كانو-اأ ف ب:

اعلن زعيم جماعة بوكو حرام يف �شريط فيديو ح�شلت عليه وكالة فران�س 
بر�س ام�س ان الفتيات اللواتي خطفن يف منت�شف ني�شان-ابريل يف �شمال 
�شرق نيجرييا �شتتم معاملتهن على انهن �شبايا و�شيتم بيعهن وتزويجهن 
بالقوة . وقال ابو بكر �شيكو يف الفيديو الذي ي�شتغرق 57 دقيقة خطفت 

الفتيات. �شابيعهن يف ال�شوق وفق ما و�شفه ب�شرع اهلل .
اىل  نقلهن  احتمال  ح��ول  انباء  و�شرت  مفقودات  طالبة   223 واع��ت��ربت   
لكل  دوالرا   12 مقابل  بيعهن  �شيتم  حيث  املجاورتني  والكامريون  ت�شاد 
واحدة منهن. وكان �شيكو ي�شري اىل 276 تلميذة خطفن من مدر�شتهن 
53 تلميذة من  14 ني�شان-ابريل ومتكنت  يف �شيبوك يف والية بورنو يف 
الفرار وما زالت 223 فتاة يف قب�شة اخلاطفني، على ما اعلنت ال�شرطة 
الننا  الغ�شب  اث��ار  الفتيات  خطف  ان  �شيكو  وق��ال  ال��ف��ائ��ت.  اجلمعة  ي��وم 
نحتجز ا�شخا�شا كعبيد ، م�شيفا انه خطف الطالبات الن الرتبية الغربية 

يجب ان تتوقف وان على الفتيات ترك )املدر�شة( والزواج .
ال��ي��ة مدرعة  ام���ام  ب���زي ع�شكري  ب���دا �شيكو واق��ف��ا  ال��ف��ي��دي��و اجل��دي��د   يف 
و�شاحنتي بيك-اب مزودتني بر�شا�شني ووقف �شتة م�شلحني مقنعني يف كل 
جانب وبالرغم من عدم و�شوح الت�شجيل ميكن التعرف اىل وجه الزعيم 
اال�شالمي الذي تكلم بالهاو�شا والعربية واالنكليزية، عند تركيز الكامريا 
على وجهه ويف الدقائق ال�14 االوىل انتقد �شيكو الدميوقراطية والتعليم 
ا�شمها  يعني  التي  ح��رام،  بوكو  وتطالب  باال�شالم  يوؤمن  ال  وم��ن  الغربي 

التعليم الغربي حرام بالهاو�شا بان�شاء دولة ا�شالمية يف �شمال نيجرييا.

مر�سح املعار�سة يفوز يف رئا�سة بنما
•• بنما �صيتي-رويرتز:

اأعلنت جلنة االنتخابات يف بنما فوز خوان كارلو�س فاريال نائب الرئي�س 
اأم�س  البنمي الذي ر�شح نف�شه كمعار�س يف انتخابات الرئا�شة التي جرت 
واليته  املنتهية  الرئي�س  ال��و���ش��ط  ليمني  املنتمي  ف��اري��ال  و���ش��اع��د  االأول. 
2009 ولكنه اختلف معه  ريكاردو مارتينيلي على الفوز برئا�شة بنما يف 

فيما بعد.
 وتعهد فاريال بخف�س تكاليف املعي�شة وتقلي�س الفقر ومعاجلة الف�شاد. 
واأعلنت جلنة االنتخابات يف بنما فوز فاريال بعد ح�شوله على نحو 40 يف 

املئة من االأ�شوات بعد فرز اأكر من 60 يف املئة من االأ�شوات.

اأردوغان طالب حجب املداخلة ورا�سد الغنو�سي ينفي �سحتها
�سيا�سة االإخوان يف م�سر كانت مرتبكة وارجتالية ومتمردة و�سبيانية
ان�سغل الإخوان باأمور الدولة ليتمكنوا منها وابتعدوا عن ال�سعب فعزلهم

هل هي 
القطيعة بني 

الغنو�شي 
واردوغان
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عربي ودويل
نيجرييا ت�سدد الأمن حلماية موؤمتر دافو�ض الرئي�ض النيجريي يطلب من اأوباما م�ساعدة اأمنية 

•• الغو�س-اأ ف ب:

ت�شت�شيف نيجرييا هذا اال�شبوع املنتدى االقت�شادي الفريقيا ، يف قمة و�شعت حتت حرا�شة امنية 
م�شددة بعد اعتداءين بال�شيارة املفخخة نفذهما ا�شالميو جماعة بوكو حرام يف العا�شمة الفدرالية 
ابوجا. و�شيتم ن�شر االف ال�شرطيني والع�شكريني يف �شوارع ابوجا حلظة و�شول امل�شاركني يف القمة 
التي يطلق عليها اي�شا ا�شم منتدى دافو�س االفريقي ، و�شتعقد من االربعاء اىل اجلمعة. و�شي�شارك 
يف املنتدى الرئي�س النيجريي غودالك جوناتان اىل جانب رئي�س الوزراء ال�شيني يل كي كيانغ الذي 
يقوم هذا اال�شبوع باول زيارة له اىل افريقيا منذ توليه ال�شلطة العام املا�شي. ومنذ االن بدات حركة 
ال�شري ت�شهد قيودا يف حميط مطاري ابوجا والغو�س العا�شمة الق�شادية للبالد، على اثر معلومات 
حتدثت عن تهديدات بتنفيذ هجمات �شد فندقني فخمني يف الغو�س. و�شتقفل املدار�س والدوائر 
احلكومية يف العا�شمة طيلة فرتة انعقاد القمة وطغت الهواج�س االمنية على املرحلة التح�شريية 

ملنتدى دافو�س االفريقي الذي �شيثبت، بح�شب احلكومة، اجتذاب نيجرييا للم�شتثمرين االجانب.

•• اأبوجا-اأ ف ب:

انه  جوناثان  غ��ودالك  النيجريي  الرئي�س  اأعلن 
ات�����ش��ل ب��ن��ظ��ريه االم��ريك��ي ب����اراك اأوب���ام���ا طالبا 
منه احل�شول على م�شاعدة من الواليات املتحدة 
حل��ل امل�����ش��اك��ل االم��ن��ي��ة اخل��ط��رية ال��ت��ي تواجهها 
البالد، يف حني انطلقت حملة دولية لالفراج عن 
التلميذات املخطوفات يف �شمال �شرق البالد ومنذ 
افريقيا  يف  االك��رب  البلد  نيجرييا،  تواجه  ا�شهر 
خطرية  امنية  م�شاكل  ال�����ش��ك��ان،  ع��دد  حيث  م��ن 
جماعة  نفذتها  التي  العملية  يف  اح��داه��ا  متثلت 

اوامر  ا�شدر  وكان جوناثان  وال�شني.  وبريطانيا 
اىل امل�شوؤولني يف البالد مبن فيهم قادة االجهزة 
االمنية باتخاذ كل التدابري لالفراج عن الطالبات 
حرام  ب��وك��و  جماعة  اي���دي  على  خطفن  ال��ل��وات��ي 
وقال  االح���د.  با�شمه  امل��ت��ح��دث  اع��ل��ن  م��ا  بح�شب 
الرئي�س  ان  لل�شحافيني  اب��ات��ي  روب���ن  امل��ت��ح��دث 
االجهزة  ق��ادة  م��ع  م�شرتك  اجتماع  رئا�شة  ت��وىل 
االمنية والع�شكرية وم�شوؤولني كبار يف احلكومة 
وقائد  �شرق(  )�شمال  بورنو  والي��ة  عن  وممثلني 
�شرطة الوالية وامل�شوؤول عن اال�شاتذة يف مدر�شة 

�شيبوك )�شمال �شرق( حيث خطفت الفتيات.

بوكو حرام اال�شالمية املتطرفة وخطفت خاللها 
اجريت  وق��ال جوناثان يف مقابلة  تلميذة.   223
م��ع��ه يف ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ف��درال��ي��ة اب��وج��ا وب��ث��ت عرب 
الراديو والتلفزيون لقد حتدثنا مع دول ناأمل ان 
نح�شل منها على م�شاعدة ويف مقدمتها الواليات 
اوباما  الرئي�س  مع  مرتني  حتدثت  لقد  املتحدة. 
االمنية  امل�شاكل  حل��ل  امريكية  م�شاعدة  لطلب 
التي تواجهها نيجرييا.  ومل يو�شح جوناثان متى 
ج��رى ه��ذا االت�����ش��االن ب��اأوب��ام��ا وا���ش��اف الرئي�س 
من  مماثلة  م�شاعدة  طلبت  ب��الده  ان  النيجريي 
فرن�شا  بينها  املتحدة،  ال��والي��ات  غري  اخ��رى  دول 

احلكومة التون�سية تقرر وتوؤكد .. كل الطرق.. توؤدي اإىل تقلي�ض النفقات!

قرار التخفي�ض يف الأجور �سي�سمل 260 وزيرًا وكاتب دولة
 اجلبهة ال�سعبية: اإجراءات ال ت�سبع وال تغني من جوع
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واملالية  االق���ت�������ش���اد  وزي�������ر  ق�����ال 
ال��ت��ون�����ش��ي ح��ك��ي��م ب���ن ح���م���ودة يف 
االإج��������راءات  اإّن  اإذاع�������ي  ت�����ش��ري��ح 
ات����خ����اذه����ا  مّت  ال�����ت�����ي  االأخ�������������رية 
خ�����الل امل��ج��ل�����س ال���������وزاري ال����ذي 
يف  تتمّثل  امل��ا���ش��ي  اجلمعة  انعقد 
يف  ب��امل��ائ��ة   10 بن�شبة  التخفي�س 
اأج��ور ال���وزراء وكتاب ال��دول��ة وكل 
اأو  من لهم رتبة وام��ت��ي��ازات وزي��ر 
باملائة   10 اإىل  اإ�شافة  كاتب دولة 
ف�شال  الوطني،  االكتتاب  لفائدة 
عن حتويل مقتطعات البنزين اإىل 
منحة مالية تعوي�شية مع تقلي�س 

قيمتها بن�شبة 10 باملائة .
ال�شيارات  اإل���غ���اء  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
العمومية  الوظيفة  يف  الوظيفية 
العمومية  وامل��ن�����ش��اآت  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
للموظفني  االأول������ي������ة  واإع������ط������اء 
و�شول  تعوي�س  وكذلك  ل�شرائها 
، وهي  م��ال��ي��ة  ال��ب��ن��زي��ن مب��ن��ح��ة 
ح�����ش��ب ت��ع��ب��ريه، ت��رات��ي��ب ت��اأت��ي يف 
يف  للتحّكم  الوطني  املجهود  اإط��ار 
الّطاقة  يف  واالق��ت�����ش��اد  ال��ن��ف��ق��ات 
وهي اإج��راءات من �شاأنها اأن توّفر 
تون�شي  دينار  مليون   35 للدولة 

هذه ال�شنة.
اأّن هذا  اإىل  ب��ن ح��م��ودة  اأ���ش��ار  كما 
�شنتي  يف  �شريتفع  املقت�شد  املبلغ 
2015 و 2016 باعتبار التخّلي 
لل�ّشيارات  ج��دي��دة  اق��ت��ن��اءات  ع��ن 
الوزير  اأك��د  العمومّية ومن جهته 
احلكومة  رئ���ي�������س  ل�����دى  امل���ك���ل���ف 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وم���ت���اب���ع���ة ال�������ش���وؤون 
االق��ت�����ش��ادي��ة ن�����ش��ال ال��ورف��ل��ي يف 
املتعلق  االإج����راء  اأن  تلفزي،  ح��وار 
بتحويل و�شوالت البنزين �شيدخل 
للوظيفة  بالن�شبة  التنفيذ  حيز 
واملوؤ�ش�شات  وامل��ن�����ش��ات  ال��ع��م��وم��ي��ة 

يونيو  غ��رة  م��ن  ب��داي��ة  العمومية 
.2014

واأكد الورفلي اأن الدولة تخ�ش�س 
التون�شية  املليمات  من  مليار   37
املحروقات  لتوفري  ميزانيتها  من 
العمومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  للمن�شات 
من  ���ش��ي��م��ك��ن  االإج�������راء  ه����ذا  واأن 
وتر�شيد  ال���ط���اق���ة  يف  االق���ت�������ش���اد 
على  االإداري��ة  ال�شيارات  ا�شتهالك 

حد قوله.
االإجراءات،  ه��ذه  على  فعل  رد  ويف 
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق  اع���ت���رب 

الهمامي،  حمة  ال�شعبية  اجلبهة 
�شنوات   5 مل���دة  امل��دي��ون��ي��ة  ت��ع��ل��ي��ق 
وا����ش���رتج���اع اجل��ب��اي��ة ع��ل��ى امل����واد 
مليار   35 اإىل  ت�شل  التي  املهربة 
ع��ج��ز ميزانية  ل�����ش��د  دي���ن���ار، ح���ال 
التق�شف  الدولة خالفا الإج��راءات 
هذه  وا���ش��ف��ا  للحكومة،  االأخ����رية 
ُت��غ��ن��ي وال  االج������رءات ب��اأن��ه��ا ال ال 
اأّكد  امل��ق��اب��ل  ويف  ج���وع  م��ن  ُت�شمن 
ب��ا���ش��م حركة  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق 
النه�شة زياد العذارى، اأن احلركة 
ال تعار�س اأي اإجراء من احلكومة 

وكاتب  ووزي����را  اأول  وزي����را   260
ال�شابق  الرئي�س  ت��ويل  منذ  دول���ة 
زي����ن ال��ع��اب��دي��ن ب���ن ع��ل��ي احلكم 

نوفمرب 1987 اإىل االآن.
وهو ما يعني اأن �شخ�شيات �شيا�شية 
على  ال��ق��رار  ه��ذا  �شي�شملها  ب���ارزة 
غ��رار ال���وزراء االأول زم��ن بن علي 
ال��ب��ك��و���س وحامد  ال���ه���ادي  اأم���ث���ال 
ف�شال  الغنو�شي  وحممد  القروي 
ع���ن روؤ�����ش����اء احل���ك���وم���ات م���ا بعد 
القائد  الباجي  غ��رار  على  ال��ث��ورة 
وعلي  اجلبايل  وحمادي  ال�شب�شي 

العمومية،  املالية  جناعة  ل�شمان 
بالفئات  االإ������ش�����رار  ع����دم  ����ش���رط 
الناطق  اأّكد  ال�شعيفة. من جهته، 
�شمري  امل�شار  حزب  با�شم  الر�شمي 
ال���ط���ي���ب، ت�����ش��ج��ي��ع��ه ل����الإج����راءات 
خا�شة  ل���ل���ح���ك���وم���ة  ال��ت��ق�����ش��ف��ي��ة 
العمومية،  ب��ال��وظ��ي��ف��ة  امل��ت��ع��ّل��ق��ة 
القطاع  يف  املوجود  للتبذير  نظرا 
حمذرا  تعبريه،  ح�شب  العمومي، 
اأن ت�شمل هذه  ذات��ه من  الوقت  يف 

االإجراءات الفئات اله�شة.
وي��ع��ن��ي ال��ت��ق��ل��ي�����س يف االأج�����ور اأن 

ح�شابية  وب��ع��م��ل��ي��ة  ال���ع���ري�������س. 
�شوف  العملية  ه��ذه  ف���اإن  ب�شيطة 
التون�شية  الدولة  تدر على خزينة 
األف  و154  مليون   1 قيمته  م��ا 
تعداد  خلفية  على  تون�شي  دي��ن��ار 
ل���ه �شفة  م�����ش��وؤول   260 ح����وايل 

وزير اأول ووزير وكاتب دولة.
ع��ل��م��ا اأن ج���راي���ة وزي����ر ح��ال��ي��ا يف 
تون�س هي 4200 دينار و3200 
اقتطاع  وع��ن��د  دول���ة  لكاتب  دي��ن��ار 
10 ب���امل���ائ���ة م����ن االأج������ور  ن�����ش��ب��ة 
دينارا   420 اقتطاع  �شيتم  ف��اإن��ه 

يف  ال�شيا�شية  الوجوه  من  العديد 
النا�شطة حاليا  �شواء كانت  تون�س 
هذا  �شي�شملها  مهامها  اأن��ه��ت  اأو 
ن�شرتها  معطيات  ووف���ق  ال���ق���رار. 
نقال  اأم�س  تون�شية  اإع��الم  و�شائل 
عن رئا�شة احلكومة اأن هذا القرار 
باجلراية  يتمتع  من  كل  �شي�شمل 
اأول ووزراء وكتاب دولة  من وزراء 
املبزع  ف�����وؤاد  ك���ذل���ك  و  واأرام���ل���ه���م 

الرئي�س ال�شابق.
القرار  اأن  امل�����ش��ادر  ذات  واأف������ادت 
حوايل  التقريب  ح�شب  �شي�شمل 

دينارا  و320  ال��وزي��ر  جراية  من 
م��ن ج��راي��ة ك��ات��ب ال��دول��ة ليكون 

املجموع 740 دينارا �شهريا.
امتداد  على  املبلغ  هذا  وباحت�شاب 
6 اأ�شهر تاريخ انتهاء مدة حكومة 
م���ه���دي ج��م��ع��ه ف�����اإن امل��ج��م��وع هو 
 260 دينار م�شروبا يف   4.440
املجموع  �شيكون  �شاميا  م�����ش��وؤوال 

1مليون و154 األف دينار.
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ت�شهدها  ج��دي��دة  ذراع  يل  عملية 
تون�س  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��اح��ة 
االنتخابات  بني  الف�شل  حمورها 
الرئا�شية والت�شريعية من عدمه، 
وقد انعقدت اأم�س االثنني جل�شة 
ممثلني  بح�شور  الوطني  احل��وار 
للحوار  ال���راع���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات  ع���ن 
وبع�س االأحزاب ال�شيا�شية ورئي�س 
الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات 
يف  للنظر  وذل��ك  �شر�شار  �شفيق 
االنتخابات  تنظيم  تزامن  م�شالة 

الت�شريعية والرئا�شية. 
و�شرح املولدي اجلندوبي االأمني 
العام  ل����الحت����اد  امل�������ش���اع���د  ال����ع����ام 
و�شائل  ملمثلي  لل�شغل،  التون�شي 
العليا  الهيئة  رئي�س  اأن  االإع���الم 
خالل  ق��دم  لالنتخابات  امل�شتقلة 
ج��ل�����ش��ة االأم���������س ت��ف��ا���ش��ي��ل حول 
عملية اإجراء االنتخابات القادمة 
الرئا�شية  ب���ني  ب��ال��ت��زام��ن  ����ش���واء 
 ، بينهما  بالف�شل  اأو  والت�شريعية 
معربا عن االأمل يف اأن يتم احل�شم 
ب���ه���دف حتديد  امل�����ش��األ��ة  ه����ذه  يف 

تاريخ لالنتخابات ب�شكل ر�شمي.
وكان رئي�س الهيئة العليا امل�شتقلة 
قد  �شر�شار،  �شفيق  لالنتخابات 
اأع���ل���ن ق��ب��ل اف��ت��ت��اح اجل��ل�����ش��ة، اإن 
الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ت��زام��ن 
ممكن  عدمها  م��ن  الرئا�شية  م��ع 
�شعوبات  وج���ود  م��ع  احلالتني  يف 

القيام  على  لالنتخابات  امل�شتقلة 
مبهامها.

وق����د اأك����د م��ه��دي ج��م��ع��ه يف هذا 
املن�شور على اأن تقوم هذه الهياكل 
للم�شالح  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب���اإ����ش���داء 
ال���راج���ع���ة ل���ه���ا ب��ال��ن��ظ��ر الإب�����الء 
للطلبات  ال�����الزم�����ة  االأه����م����ي����ة 
وال�شهر  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ت���ه���ا واال����ش���ت���ج���اب���ة 
ل��ه��ا يف ح�����دود االإم����ك����ان واأ����ش���رع 
يتعلق  م��ا  وخ��ا���ش��ة منها  االآج����ال 
البيانية  ال��ق��واع��د  جميع  بو�شع 
واملعلوماتية على ذمة الهيئة مبا 
واملعطيات  االإح�شائيات  ذل��ك  يف 
والبيانات ذات العالقة بالعمليات 
احلر�س  ���ش��رورة  م��ع  االنتخابية 
ال�شرعة  مقت�شيات  �شمان  على 
وال�شالمة  والنجاعة  التعامل  يف 

وال�شرية.
تخ�شي�س  اإىل  ال��دع��وة  مت��ت  كما 
الو�شائل املادية والب�شرية الالزمة 
مبا  االقت�شاء  عند  الهيئة  لعمل 
العمليات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 
الظروف  اأف�����ش��ل  يف  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
الطلبات  ج��م��ي��ع  ع��ام��ة  وب�����ش��ف��ة 
بتنظيم  مبا�شرة  عالقة  لها  التي 

العمليات االنتخابية.
و�شدد رئي�س احلكومة املوؤقتة على 
اأن االإدارات العمومية مدعوة اإىل 
مراجعة امل�شالح املخت�شة برئا�شة 
مواجهة  �����ش����ورة  يف  احل���ك���وم���ة 

اإ�شكاليات يف تطبيق هذا املن�شور.

اخل�شو�شية  ال��ن��ي��اب��ات  وروؤ����ش���اء 
املوؤ�ش�شات  وروؤ������ش�����اء  ل��ل��ب��ل��دي��ات 
فيه  يحثهم  العمومية  وامل��ن�����ش��اآت 
العليا  ال���ه���ي���ئ���ة  م�������ش���اع���دة  ع���ل���ى 

احلكومة  رئي�س  اأ���ش��در  و�شفافة، 
جمعة  م��ه��دي  امل��وؤق��ت��ة  التون�شية 
موؤخرا من�شورا داخليا وجهه اإىل 
ال������وزراء وك��ت��اب ال���دول���ة وال����والة 

كبرية واأّكد �شر�شار اأنه مل يحدد 
مثل  القادمة  لالنتخابات  موعدا 
ما تداولته بع�س و�شائل االإعالم 
ال�����ش��ب��ت امل��ا���ش��ي ن��ق��ال ع��ن وكالة 
القيادي  روي��رتز ..يف حني اعترب 
يف حركة النه�شة عامر العري�س، 
اأّن������ه م���ن ال�����ش��ع��ب ال��ف�����ش��ل بني 
االنتخابات الرئا�شية والت�شريعية 
ن���ظ���را ل��ع��ام��ل ال���وق���ت ال�����ذي لن 
ي�شمح بتنظيمهما ب�شكل منف�شل 
اأن  اإىل  اإ�شافة   ،2014 م��ويف  يف 
خزينة  �شيكلف  بينهما  ال��ف�����ش��ل 
اإ�شافية  م��ال��ي��ة  م������وارد  ال���دول���ة 

كبرية، ح�شب تعبريه.
يف امل���ق���اب���ل اع���ت���رب ال����ق����ي����ادي يف 
الهمامي،  حمة  ال�شعبية  اجلبهة 
لالنتخابات  املتزامن  التنظيم  اأن 

الّناحية  م���ن  م�شتحيلة  ع��م��ل��ّي��ة 
اأّنه  ال��ّل��وج�����ش��ت��ّي��ة وال��ّت��ق��ن��ي��ة، ك��م��ا 
ُي�شّهل الّتزوير يف االنتخابات على 
حّد تعبريه. لكن كمال التوجاين 
الهيئة  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي  ال��ن��اط��ق 
لالنتخابات،  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  ق���ال 
والرئا�شية يف حال كانت متزامنة 
�شتقام خالل االأ�شبوع الثاين اأو من 
�شهر نوفمرب فيما جترى الدورة 
الرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ث��ان��ي��ة 
الثالث  اأو  الثاين  االأ�شبوع  خ��الل 
من �شهر دي�شمرب اأي تقريبا بعد 
نظرا  االأوىل  ال������دورة  م���ن  ���ش��ه��ر 
العطلة  تفر�شه  ال���ذي  لل�شغط 
امل��در���ش��ي��ة وم���وع���د االإع������الن عن 
يتم  فيما  االأوىل  اجل��ول��ة  ن��ت��ائ��ج 

نتائجها،  ت���زوي���ر  اإىل  ����ش���ي���وؤدي 
اجلبهة  اأن  م��وؤك��دا  ق��ول��ه،  ح�شب 
بينهما  اجلمع  ملقرتح  �شتت�شدى 
تزوير  زور على  �شاهد  تكون  ولن 

االنتخابات املقبلة.
اأبدا  اأن��ه  ال ميكن  واأك��د الهمامي 
الرئا�شية  االنتخابات  بني  الدمج 
لن  اجل��ب��ه��ة  وان   ، وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
تقبَل اأبدا بالدمج بني االنتخابات 
واأ�شاف  بالكارثة  ذل��ك  م�شبهاً   ،
كل العامل يف�شل بني االنتخابات 
بغاية  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
اأجل  م��ن  للناخبني  ال��وق��ت  م��ّن��ح 

االختيار وفق تعبريه.
اأّك�����د م��ع��ّز ب�����وراوي رئي�س  ب��ي��ن��م��ا 
ال���ّت���زام���ن يف  اأّن  ع��ت��ي��د،  ج��م��ع��ّي��ة 
االنتخابات الّت�شريعّية والّرئا�شّية 

االإعالن عن نتائج الدورة الثانية 
خالل �شهر مار�س 2015.

واعترب التوجاين اأنه من ال�شعب 
االنتخابات  ب����ني  ال��ف�����ش��ل  ج�����دا 
الرئا�شية والت�شريعية يف الظروف 
احليز  ل�����ش��ي��ق  ن����ظ����را  احل���ال���ي���ة 
الإجراء  القانونية  واملهلة  الزمني 
ال�شنة  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  االن���ت���خ���اب���ات 
احل���ال���ي���ة يف ح���ني مي��ك��ن اإج�����راء 
ل�شمان  م��ت��زام��ن��ة  االن���ت���خ���اب���ات 

االلتزام باالآجال القانونية
وحر�شا منه على االلتزام بتنفيذ 
ال��ت��ي �شبطها  ال��ط��ري��ق  خ���ارط���ة 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي 
ويف مقدمتها احلر�س على اإجناح 
و�شمان  ال���ق���ادم���ة  االن���ت���خ���اب���ات 
نزيهة  ت��ك��ون  واأن  ���ش��ريه��ا  ح�شن 

تون�ض تختار ح�سم املعادلة حتت خيمة احلوار الوطني

هل يتم الف�سل بن النتخابات الرئا�سية والت�سريعية؟
جمعّية عتيد: الّتزامن يف االنتخابات عملّية م�ستحيلة لوج�ستّيًا وُي�سّهل الّتزوير 

 اجلبهة ال�سعبية ترف�ض الدمج بن النتخابات 
الرئا�سية والت�سريعية والنه�سة ترف�ض ف�سلهما

احلوار الوطني حل�شم م�شاألة الف�شل يف االنتخابات

العودة ايل �شناديق االقرتاع يف تون�س

تقلي�س االنفاق هاج�س احلكومة التون�شية ن�شال الورفليحكيم بن حمودة

اجلبهة والنداء يعر�شان تزامن االنتخابات

ح��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة ل 
اإج���راء  اأي  تعار�ض 
ل�سمان  احلكومة  من 
جناعة املالية العمومية
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/باباراتزى  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهواتف املتحركة - فرع 1

رخ�شة رقم:CN 1296610-1  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شا�شان 

للنقليات العامة

رخ�شة رقم:CN 1161415  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة خالد 

املربوعي العمال البالط والبال�شرت

رخ�شة رقم:CN 1122571  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 11090 بتاريخ 2014/5/6   

اإعــــــــــالن
هارت  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برجر  رخ�شة رقم:CN 1254608 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد حممد يو�شف علي العلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف اأمرية حممد �شريف طاهر ال�شيباين
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
مرا�شيم  ال�ش�����ادة/اخلياط  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1042907:العربي ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد �شديق حممد خوري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم را�شد �شعيد املهدي الزعابي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
هوم  جرين  ال�ش�����ادة/نيو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1326845:للمقاوالت العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مبارك بالل مبارك �شامل الرميثي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف وليد يو�شف ح�شني حممد خوري

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
خلدمات  ال�ش�����ادة/االفق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شحن  رخ�شة رقم:CN 1326160  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ا�شيا �شامل �شعيد العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف غامن جمعه خليفه الرميثي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شلة للتجارة العامة 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1456662 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مرمي عبداهلل خليفة %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبا�س دروي�س عبداهلل عبدالرزاق الري
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
اجلداف  ال�ش�����ادة/كراج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1127219:لل�شيارات ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جوهر علي ف�شل �شبحان %24
تعديل ن�شب ال�شركاء/جول حممد جان حممد من 49% اىل %25

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املجد الغايل للمقاوالت العامة

رخ�شة رقم:CN 1698735 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم �شيف حممد قا�شم العلي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عو�س ي�شلم �شامل ال�شرقي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/احمد عو�س ي�شلم �شامل ال�شرقي من 100% اىل %50

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 40*60 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/املجد الغايل للمقاوالت العامة

AL MAGD ALGALI GENR - CONT
اىل/املجد الغايل للمقاوالت العامة ذ.م.م

ALMAGD ALGALI GENR - CONT LLC 
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم الرحال املحرتف ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1126204 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل را�شد �شامل م�شفر الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�شغر خان حممد انور خان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شعيد حممد ال�شام�شي

تعديل را�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*5 اىل 1*5

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم الرحال املحرتف ذ.م.م

AL RAHAL AL MUHTAREF RESTAURANT LLC
اىل/كافترييا وادي النعمة

WADI AL NEMAH CAFETERIA 
تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دار اال�شالة لت�شليح املكيفات واالدوات الكهربائية 

رخ�شة رقم:CN 1352988 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد خليفة عبيد �شعيد املحريبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جابر نا�شر علي عمران احلارثي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3.5*1 اىل 10*1

تعديل ا�شم جتاري:من/دار اال�شالة لت�شليح املكيفات واالدوات الكهربائية
DAR AL ASALAH ELECTRICAL APPLIANCES & AIRCONDITIONERS REPAIRING

اىل/بلو ماك�س للتجارة العامة
BLUE MAX GENERAL TRADING 

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 11 املالك ورثة حممد عبيد را�شد املهريي اىل 
ابوظبي م�شفح �س 11 ق 216 حمل 3 املالك را�شد خمي�س عوي�شة املريخي

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح املواقد واملربدات والغ�شاالت )9522001(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة التمديدات الكهربائية )4329904(
االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوول للهواتف املتحركة

رخ�شة رقم:CN 1285581 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/كوول للهواتف املتحركة
COOL MOBILE PHONE

اىل/كوول للعطور
COOL PERFUMES

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
للنقليات  امل�شادر  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1047492 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 4.3*1 اىل 4.3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة امل�شادر للنقليات العامة
RESOURCES GENERAL TRANSPORT ESTABLISHMENT

اىل/امل�شادر ال�شرق للنقليات واملقاوالت العامة
EAST RESOURCES GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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تنـــويه
رقم:11002  العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�شادر  االعالن  اىل  باال�شارة 
بتاريخ:2014/1/22 بخ�شو�س الرخ�شة  التجارية رقم:CN 1004538  باال�شم 

التجاري:مدر�شة العني الناطقة باللغة االجنليزية ذ.م.م
تنوه دائرة التنمية االقت�شادية بالتعديالت التالية: 

الرتاجع عن االعالن ال�شابق
تنازل ال�شيخ/هزاع بن طحنون بن حممد ال نهيان بن�شبة 29% اىل ال�شيد/حمد 

�شعيد �شلطان بن حرمل الظاهري
وت�شبح ح�شة ال�شيخ/هزاع بن طحنون بن حممد ال نهيان %1

تنازل ال�شيد بطر�س زكريا ابو منه عن ن�شبة 70% اىل ال�شيد/حمد �شعيد �شلطان 
بن حرمل الظاهري

وت�شبح ح�شة ال�شيد/حمد �شعيد �شلطان بن حرمل الظاهري %99
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 11090 بتاريخ 2014/5/6   

اإلغاء اعالن �سابق
البناء  ملواد  ال�شادة/النظام  بان  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
جريدة  يف  ال�شادر  ال�شابق  االعالن  الغاء  رغبتهم  ابدوا  قد 
الوطن يف العدد رقم:854 بتاريخ:2014/2/7 بخ�شو�س الرخ�شة 

رقم:CN 1065682  باال�شم التجاري:النظام ملواد البناء
ثم تقدموا بطلب اجراء التعديالت التالية:

اعادة الو�شع كما كان عليه
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11090 بتاريخ 2014/5/6   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
لتعهدات  العريف  ال�شادة/موؤ�س�سة  ب���ان  ال��ب��ح��ري( 
العمال البحرية قد تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة 

املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

جديد جديد نيبتون
 ميناء الت�سجيل ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/الغربية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اال�شماك رخ�شة رقم:CN 1354160 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن ابراهيم كايد احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد علي احلمادي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11090 بتاريخ 2014/5/6   

اإعــــــــــالن
الرقيقة  ال�ش�����ادة/اخليوط  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1293889:للخياطة واالقم�شة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شالح احمد �شالح �شعبان املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح م�شلم بالعوف علي العامري

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11090 بتاريخ 2014/5/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميدان ال�شمحة للنقليات العامة  

 رخ�شة رقم:CN 1508865 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ميدان ال�شمحة للنقليات العامة

MAIDAN AL SAMHA GENERAL TRANSPORT

اىل/حديقة ميدان ال�شمحة للنقليات واملقاوالت العامة
MAIDAN ALSAMHA GARDEN CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 10 ق 69 مكتب رقم 22 املالك ال�شاملة للقرطا�شية 
اىل املنطقة الغربية مدينة زايد ال�شناعية القدمية مكتب رقم A-8 قطعة رقم 110

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شات النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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الفجر الريا�ضي

فعاليات  ب��اأب��وظ��ب��ي  رزي���ن  منطقة  يف  ال�شبت  م�����ش��اء  اختتمت 
التي  املزاينة  و�شهدت   ..2014 االأوىل  املو�شم  حريان  مزاينة 
مت تنظميها باإ�شراف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
يف اأبوظبي ورعاية اإعالمية من مركز �شلطان بن زايد للثقافة 
واالإع��الم، �شهدت اإقباال كبريا فاق التوقعات من طرف مالك 
���ش��ارك��وا بكثافة يف ك��اف��ة االأ����ش���واط، كما حظيت  ال��ذي��ن  االإب���ل 
املزاينة يف دورتها االأوىل بدعم كبري من طرف املالك وحمبي 

الرتاث، وباإقبال جماهريي �شخم.
على  الكبري  لالإقبال  ونظرا  للمزاينة  املنظمة  اللجنة  وكانت 
امل�شاركة وتوافد مئات املطايا اإىل ميدان رزين.. قد قررت زيادة 
املراكز يف كل �شوط اإىل ع�شرة مراكز لفئتي املحليات االأ�شايل 
واملجاهيم بدال من خم�شه.. با�شتثناء �شوطي التحدي.. وقدم 
معايل علي بن �شامل الكعبي الدعم لكافة اأ�شواط املزاينة لفئة 
املجاهيم مبا فيها املراكز االإ�شافية.. كما �شاهم ال�شاعر حممد 
بخيت بن النوه املنهايل بتقدمي الدعم اإىل جانب اإخوانه املالك 

للمراكز االإ�شافية لفئة املحليات االأ�شايل.. 
وق��ت مبكر مئات احلريان  ومنذ  رزي��ن  اإىل منطقة  وت��واف��دت 
املحليات  لفئتي  �شوطا   14 خ��الل  م��ن  واملناف�شة  للم�شاركة 
�شباحية  على فرتتني  تنظيمها  والتي مت  واملجاهيم  االأ�شايل 

وم�شائية. 

املحليات  لفئة  امل��زاي��ن��ة  اأ���ش��واط  يف  امل�شاركة  املطايا  وتناف�شت 
االأ�شايل خالل �شبعة اأ�شواط واأ�شفرت نتائج املناف�شات يف �شوط 
القعدان الذهبي املفتوح )�شتاوي( عن احتالل احلوار )موفق( 
�شوط  ويف  املنهايل،  ق�شعان  بن  عبداهلل  ملالكه  االأول،  للمركز 
القعدان الف�شي املفتوح )�شيايف( كان املركز االأول من ن�شيب 
التالد  ���ش��وط  امل��ن�����ش��وري، ويف  م��اج��د  ملالكه خمي�س  )���ش��اه��ني( 
ملالكها  )ا�شتطالع(  ا�شتطاعت احل��واره  �شتاوي(  )بكار  الذهبي 
االأول، وح�شل  املركز  انتزاع  املحرمي من  م�شلم  �شعيد حممد 
على املركز االأول يف �شوط التالد الف�شي )بكار �شيايف( احلواره 
امل��ن�����ش��وري، ويف  �شنديه  ب��ن  ح��م��د  ع��ب��داهلل  ملالكها  )ال��ب��اه��ي��ه( 
ال�شوط الذهبي املفتوح )بكار �شتاوي( حازت )العا�شفة( ملالكها 
بخيت عي�شه بن طناف على املركز االأول، ويف ال�شوط الف�شي 
)الهايله(  ن�شيب  من  االأول  املركز  ك��ان  �شيايف(  )بكار  املفتوح 
�شيف  �شوط  ويف  املن�شوري،  �شنديه  ب��ن  خلفان  �شعيد  ملالكها 
التحدي املفتوح )بكار( والذي يعترب اأقوى االأ�شواط ا�شتطاعت 
)هيلمان( ملالكها حموده بن بوته احلر�شو�شي من انتزاع املركز 

االأول والفوز بال�شيف واجلائزة الكربى.
ويف فئة املجاهيم تناف�شت مئات املطايا من خالل �شبعة اأ�شواط 
بنيه  بن  �شامل  ملالكه مبارك  وا�شتطاع احلوار )مزعل(  كذلك، 
)�شتاوي(  املفتوح  الذهب  القعدان  �شوط  ت�شدر  من  العامري 

املفتوح  ال��ف�����ش��ي  ال��ق��ع��دان  ���ش��وط  ويف  االأول،  امل��رك��ز  وان���ت���زاع 
)�شيايف( كان املركز االأول من ن�شيب )�شليمان( ملالكه خلفان 
حم�شن بن حفيظ املزروعي، فيما ح�شلت على املركز االأول يف 
�شوط التالد الذهبي )بكار �شتاوي( احلواره )الالهي( ملالكها 
ال��ت��الد الف�شي  ���ش��وط  ال��ع��ام��ري، ويف  ع��ب��داهلل عبيد ك��ردو���س 
ع�شري  ملالكها  االأول  امل��رك��ز  )ال��واف��ي��ه(  انتزعت  �شيايف(  )ب��ك��ار 
عبداهلل مرزوق املنهايل، وذهب املركز االأول يف ال�شوط الذهبي 
املفتوح )بكار �شتاوي( ل� )منتوقه( ملالكها حممد مبخوت ناجي 
املنهايل  ع��ب��داهلل  الظبيعي  ملالكها  )غريبه(  وج���اءت  املنهايل، 
ويف  �شيايف(،  )بكار  املفتوح  الف�شي  ال�شوط  يف  االأول  املركز  يف 
�شوط التحدي فازت )معزه( ملالكها �شليم �شامل املنهايل باملركز 
االأول.  وكانت اللجنة املنظمة قد ر�شدت جوائز قّيمة للفائزين 
باملراكز الع�شرة االأوىل يف كل �شوط واملراكز الثالث االأوىل يف 
االأ�شواط  يف  االأول  باملركز  الفائزون  وحظي  التحدي،  �شوطي 
الذهبية على خنجر ذهبي ودراجة وو�شاح، كما ح�شل الفائزون 
باملراكز االأوىل يف االأ�شواط الف�شية على خنجر ف�شي ودراجة 
وو�شاح، ونال الفائزون باملراكز التالية على جوائز نقدية قّيمة. 
فيما ح�شل الفائز باملركز االأول يف كل من �شوطي التحدي على 

�شيارة و�شيف وو�شاح.
وخالل فعاليات املزاينة اأعلن ال�شيد خمي�س ال�شدي املن�شوري 

اأحد كبار مالك االإبل يف دولة االإمارات عن تقدمي الدعم لكافة 
دورتها  يف  املو�شم  حريان  مزاينة  يف  االأ�شايل  املحليات  اأ�شواط 
وت�شليمهم  الفائزين  بتكرمي  املنظمة  اللجنة  وقامت  القادمة. 
الدروع واجلوائز املخ�ش�شة لكل �شوط، واأعرب املالك امل�شاركون 
عن �شكرهم وتقديرهم للجنة املنظمة واأ�شادوا بح�شن التنظيم 
للنتائج،  التام  ر�شاهم  عن  وع��ربوا  امل�شاركة،  عملية  وت�شهيل 
م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى م�����ش��ارك��ت��ه��م ب��ك��ث��اف��ة يف ال�����دورة ال��ق��ادم��ة من 
الداعمني والرعاة  املنظمة بتكرمي  اللجنة  املزاينة. كما قامت 
بن  بخيت  �شليم  ال�شيد  وت��وج��ه  واملنظمني،  التحكيم  وف��ري��ق 
النوه املنهايل بال�شكر والتقدير اإىل جميع من �شاهم يف اإجناح 
ورعاة،  داعمني ومالك  االأوىل من  دورتها  املزاينة يف  فعاليات 
وخ�س بال�شكر معايل علي بن �شامل الكعبي على دعمه الكبري 
فئة  اأ�شواط  لكافة  الكامل  الدعم  تقدمي  خالل  من  للمزاينة 
بال�شكر  القادمة، كما توجه  وال��دورة  ال��دورة  املجاهيم يف هذه 
علي  معايل  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  املن�شوري،  ال�شدي  خمي�س  لل�شيد 
تكفال  املن�شوري قد  ال�شدي  وال�شيد خمي�س  الكعبي  �شامل  بن 
بتقدمي كامل الدعم للمزاينة يف دورتها القادمة مل�شاندة املالك 
وحتفيزهم على تو�شيع امل�شاركة يف الدورات القادمة، وثمن ابن 
النوه مبادرات العديد من املالك وا�شتعدادهم لتقدمي الدعم 
اأن  بعد  الدعم جاء  قبول  املنظمة عن  اللجنة  اعتذار  اأن  وبني 

بتقدمي  ال�شدي  وخمي�س  �شامل  بن  علي  معايل  من  كل  تكفل 
القادمة  ال���دورة  اأن  واأو���ش��ح  دع��م،  املزاينة من  ما حتتاجه  كل 
من املزانية �شت�شهد تطورا نوعيا على م�شتوى التنظيم وعدد 
االأ���ش��واط وقيمة وع���دد اجل��وائ��ز، واأع����رب ع��ن ثقته ب���اأن هذه 
اأن تركت  املزاينات بعد  املزاينة �شتحتل مكانة مميزة يف �شاحة 

ب�شمة كبرية لها يف دورتها االأوىل. 
امل�شاركة من  به احل��ريان  امل�شاركة وما متتعت  لكثافة  ونتيجة 
بني  فيما  و�شراء  بيع  عمليات  املزاينة  �شهدت  اجلمال،  �شفات 
املالك، ويف حني اأف�شح عدد من املالك عن بع�س ال�شفقات التي 
متت خالل املزاينة ورغبتهم يف اقتنائها لتاأهيلها للمناف�شات يف 
ل بع�س املالك عدم االإف�شاح عن بع�س  املزاينات القادمة، ف�شّ
جميع  بتحقيقها  املزاينة  اأهمية  على  يوؤكد  ما  البيع،  عمليات 

اأهدافها الرتاثية واالجتماعية واالقت�شادية.
واالإعالم  للثقافة  زاي��د  بن  �شلطان  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
االأ�شيلة  ال�شالالت  بتوثيق  اخلا�شة  اإ�شداراته  �شل�شلة  و�شمن 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  من  كرمية  مببادرة  ج��اءت  والتي  لالإبل، 
اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، �شيقوم  بن زايد 
حريان  مزاينة  اأ���ش��واط  يف  امل�شاركة  احل��ريان  �شالالت  بتوثيق 
اإىل جمموعة  ي�شاف  اإ���ش��دار خا�س  خ��الل  االأوىل من  املو�شم 

اإ�شداراته يف هذا اجلانب.

مب�ساركة وا�سعة ودعم كبري واإقبال جماهريي �سخم

اختت���ام ممي���ز ملزاين���ة حي����ران املو�س����م يف دروته�����ا الأول��������ى

الإمارات تنتزع ذهبية وف�سية م�سابقات الزوجي لثاين يوم يف بطولة اخلليج اخلام�سة للبولينج 

ابن جر�ض يوؤكد على اأهمية تبني منظومة موحدة لرعاية املوهوبني يف االأندية 

�سباق الأندية للثقافة والفنون يبحث جهوده لتنظيم موؤمتره ال�سحفي م�ساء غد 

الكعبي  غ��امن  بن  اأحمد  حممد  العميد  �شعادة  ك��رم 
اليوم  قائد عام �شرطة الفجرية مبكتبه �شباح هذا 
فريق ال�شيدات امل�شارك يف بطولة ال�شرطة للرماية 
ال�شرطة  احت���اد  نظمها  وال��ت��ي   )5( رق���م  االأومل��ب��ي��ة 
-26 الفرتة من  الداخلية خالل  ب��وزارة  الريا�شي 

مبدينة   2014-05-01 ول��غ��اي��ة   2014-04
ال��ع��ني ح��ي��ث اأح����رز ف��ري��ق ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
مرت  ع�شر  لفئة  الثالث  امل��رك��ز  لل�شيدات  الفجرية 
�شغط هواء ح�شر التكرمي العقيد حممد بن نايع 
الطنيجي نائب القائد العام والنقيب حممد خلفان 

الكندي مدير الفريق .

الكعبي يكرم فريق ال�سيدات ل�سرطة الفجرية
ليقود  النهاية  قبل  ج��زاء  ركلة  بليت  ريفر  حار�س  ت�شيت�شي�شوال  لياندرو  اأنقذ 
3-2 على ري�شنج واعتالء ال�شدارة يف الدوري االرجنتيني لكرة  الفريق للفوز 
31 نقطة لكل منهما  القدم ويت�شاوى ريفر مع جيمنا�شيا على القمة بر�شيد 
قبل جولتني من النهاية يف البطولة اخلتامية بعدما تعادل البالتا مع النو�س 
املتبقيتني له ف�شتقام بينهما  املباراتني  انت�شر كل منهما يف  اأه��داف. ولو  بدون 
مباراة فا�شلة حل�شم اللقب الأن امل�شابقة ال تاأخذ بفارق االأهداف. ويتفوق ثنائي 

القمة بفارق نقطتني على كل من ا�شتوديانت�س وجودوي كروز.
وت�شبب ارييل روخا�س العب و�شط ريفر يف ركلة اجلزاء يف الدقيقة الرابعة من 
الوقت املحت�شب بدل ال�شائع حني فاجاأ اجلمهور املحت�شد يف ا�شتاد مونومونتال 
بلم�س الكرة بيده ملنع �شربة راأ�س. وتقدم �شيبا�شتيان �شاخا حار�س ري�شنج - وهو 
هداف لفريقه منا�شفة يف الدوري ولديه ثالثة اأهداف من ثالث ركالت جزاء 

لتنفيذ الركلة لكن ت�شيت�شي�شوال ارمتى ناحية الي�شار واأنقذها.

طائرا  الو�شع  م��ن  راأ����س  ب�شربة  ال��ك��رة  متابعة  فيوال  فالنتني  البديل  وح���اول 
اأي�شا  ركلة جزاء  اأنقذ  الذي  ت�شيت�شي�شوال  وقال  العار�شة  الكرة مرت فوق  لكن 
متحدثا  اأ�شابيع  ثالثة  قبل  اأه��داف  ب��دون  ا�شتوديانت�س  مع  فريقه  تعادل  حني 

لل�شحفيني واأنا طفل كنت اأحلم بلحظات مثل هذه. 
واأ�شاف كنا �شنخرج بال اأي �شيء )لو دخلت ركلة اجلزاء( يف اإ�شارة ل�شباق املناف�شة 

على اللقب وتابع االآن من املهم للغاية الفوز يف ملعب ارجنتينو�س )جونيوزر(. 
واأنهى فرناندو كافيناجي قائد ريفر غياب �شبع مباريات عن التهديف بت�شجيل 
دييجو  الو�شط  واأح���رز الع��ب   24 الدقيقة  ج��زاء يف  ركلة  م��ن  اأول��ه��م��ا  هدفني 
فيالر هدف التعادل لري�شنج ب�شربة راأ�س يف الدقيقة 38 اإثر ركلة حرة نفذها 
رودريجو دي بول لكن كارلو�س كاربونريو اأعاد املقدمة لريفر قبل نهاية ال�شوط 
االأول بت�شديدة قوية من على حافة منطقة اجلزاء واأ�شاف كافيناجي هدفا اآخر 

لريفر بلم�شة بالكعب اإثر متريرة عر�شية من اجلناح الكولومبي كاربونريو.

حار�ض ريفر ينقذ فريقه يف الوقت القاتل

االإمارات  باإحتاد  ال�شمعية  االإعاقة  لذوي  الوطني  منتخبنا  حقق 
اإجن��ازا جديدا مع ختام اليوم الثاين يف بطولة  لريا�شة املعاقني 
اخلليج اخلام�شة للبولينج واملقامة بالكويت حيث انتزع البطالن 
 2577 نقاط  االأول مبجموع  املركز  �شهاب  وليد حممد وط��ارق 
الرميثي  علي  ومطر  اجلابري  ح�شن  علي  الثاين  املركز  ليحتل 
مبجموع نقاط 2542 تالهم الفريق ال�شعودي يف املركز الثالث 

. بكل من حممد عارف وفهد الرماحي بت�شجيلهم 2520 

املهريي : ريا�سة املعاقني بالدولة نحو االأف�سل املرحلة 
املقبلة 

اأعرب ذيبان �شامل املهريي االأمني العام باإحتاد االإمارات لريا�شة 
املعاقني عن �شعادته البالغة باإجناز اأبطال االإمارات لذوي االإعاقة 

ال�شمعية يف اليوم االأول والثاين للبطولة موؤكدا باأن فرتة االإعداد 
قد  الالعبني  واأن م�شتوى  ثمارها  اأت��ت  قد  البطولة  �شبقت  التي 
تقدم ب�شكل ملحوظ من خالل النتائج املقدمة يف البطولة اآمال اأن 
ي�شتمر م�شل�شل االإجنازات فيما تبقى من مناف�شات .  ومن جانبه 
اأح��د جن��وم منتخب االإم���ارات و�شاحب  اأك��د علي ح�شن اجلابري 
برونزية  االأول واحلا�شل على  اليوم  البداية يف مناف�شات  �شربة 
املقايي�س  ب��ك��ل  ق��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى  ال��ف��ردي  مناف�شات 
وذلك لتجمع هذه النخبة من اأف�شل العبي دول جمل�س التعاون 
اأنهم على م�شتوى  لتاأكيد  ي�شاركون  اأنهم  اإىل  ، م�شرياً  اخلليجي 
عايل ، واملناف�شة اأي�شا على املراكز االأوىل للبطولة   موؤكداً على 
اأنهم كفريق ميثل دولة االإمارات العربية املتحدة يف هذه البطولة 
يدركهم حجم امل�شوؤولية امللقاة على عاتقه هو وزمالئه وهم دائما 
بالدعم  م�شيدا   ، ال��دول��ة  ت�شريف  ���ش��رورة  اعتبارهم  يف  ي�شعون 

وامل�شاندة الذي يح�شل عليه الفريق من اإحتاد االإمارات لريا�شة 
امل��ع��اق��ني ال���ذي ال ي��األ��وا ج��ه��داً يف ت��وف��ري ك��ل اح��ت��ي��اج��ات الفريق 
حتى يتمكن من املناف�شة ،كما نتوجه لهم بال�شكر على اختيارهم 

جهازين اإداري وفني على اأعلى م�شتوى. 
ك��م��ا ق���ال ال��الع��ب ول��ي��د حم��م��د حم��م��ود )ال��ت��ح��دي ال�����ش��ع��ب يف 
البطولة( م�شرياً اإىل اأن نتائجنا خالل املو�شم املا�شي تب�شر بخري 
اأننا نحمل من االآمال والطموح ما يحفزنا اإىل بذل كل  ، خا�شة 
التتويج  اإىل من�شات  نتائج طيبة والو�شول  مايف و�شعنا لتحقيق 
رئي�س  وباإر�شادات  بالتعليمات  اأنا وزمالئي ملتزمون  واحلمد هلل 
التي  لبلدنا  البطولة جناح  اأن جناحنا يف هذه  نعلم  البعثة الأننا 
اأن  امل�شاركات  نحمل لها كل حب وتقدير ون�شعى من خالل هذه 
املعاقني  ريا�شة  يليق مبا حققته  ل�شجلنا احلافل اجن��ازاً  ن�شيف 

يف االآونة االأخرية. 

ا�شتعر�شت جلنة احلفل اخلتامي واملنبثقة عن اللجنة العليا ل�شباق االأندية للثقافة 
والفنون خالل اجتماعها م�شاء اأم�س مبقر نادي ال�شارقة الريا�شي خمتلف جهودها 
لتنظيم املوؤمتر ال�شحفي اخلا�س بال�شباق والذي من املقرر اأن يعقد م�شاء غد االأربعاء 
يف مقر نادي ال�شارقة يف متام ال�شاعة ال�شابعة وا�شتعر�س احل�شور خالل االجتماع 
الريا�شي  ال�شارقة  اإدارة نادي  الذي تراأ�شه حممد حمدان بن جر�س ع�شو جمل�س 
للموؤمتر  والتح�شريات  الرتتيبات  كافة  بالنادي  الثقافية  اللجنة  رئي�س  الثقايف 
وما به من متحدثني وح�شور عالوة على االندية امل�شاركة واجلهات الرعاية التي 
�شيتم ك�شف ا�شماوؤها خالل املوؤمتر . ومن املقرر اأن يتناول املوؤمتر االعالن عن كافة 
قواعد البيانات التي جمعها من حيث االقبال وامل�شاركة على �شباق االندية للثقافة 
والفنون يف دورتها الثالثة بعد اأن دعت خمتلف االندية واملراكز ال�شبابية واأطلعتهم 
على �شروط ولوائح ال�شباق وما ت�شمنته من اأهداف عليا تتمثل يف تاأهيل الريا�شيني 
واملوهوبني وتعزيز عالقتهم بالثقافة والفن لتكون الريا�شة حلقه مكملة لالن�شطة 

�شي�شاحب  ما  اأبرز  اإىل  واال�شارة  ال�شبابية.  واملراكز  االندية  واالثرائية يف  الداعمة 
احل�شور  وت��ب��ادل  اجل���اري  م��اي��و  �شهر  م��ن  العا�شر  يف  التحكيم  ب��دء  خ��الل  ال�شباق 
خمتلف االراء االثرائية يف تعزيز ت�شافر اجلهود بني كافة اجلهات املجتمعية و�شباق 
اإليه ال�شباق  املوؤ�ش�شات املعنية واجلمهور واالعالم الإبراز ما يتطلع  االندية بجانب 
منذ اإطالقها من دور هام وفاعل يف توجه االندية واملراكز ال�شبابية يف اإمارة ال�شارقة 
على رعاية املوهوبني واإيالء اجلوانب الثقافية واالجتماعية االهمية ب�شكل ال يقل 
املعادلة .  اإىل حتقيق تلك  عن االهتمام بالفعاليات الريا�شية ومدى حاجة االبناء 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  وفق  ن�شعى  اأننا  اإىل  جر�س  بن  حمدان  حممد  واو�شح 
ال�شارقة  القا�شمي ع�شو املجل�س االعلى لالحتاد حاكم  الدكتور �شلطان بن حممد 
حفظه اهلل ورعاه اإىل موا�شلة اجلهود امل�شرتكة يف عاية املوهوبني مبختف اأنديتنا 
واالبداعية  والقرائية  والثقافية  ال�شعرية  �شواء  املجاالت  كافة  يف  قدراتهم  وتنمية 
وتاأمني  وحتفيزهم  ذات��ه��م  الكت�شاف  لهم  امل�شاعدة  وت��ق��دمي  وامل�شرحية  والفنية 

الفعاليات  يف  وم�����ش��ارك��ات��ه��م  اإب��داع��ات��ه��م  م��وا���ش��ل��ة 
ع���الوة ع��ل��ى خ��ل��ق ج��ي��ل اإم���ارات���ي ق���ادر ع��ل��ى اإث���راء 
امل�شهد يف ال�شنوات املقبلة . وا�شار ابن جر�س اإىل اأن 
االقبال الكبري على فئات ال�شباق يف دورته الثالثة 
الثقافية  واملعلومات  الكرمي  ال��ق��راآن  ت�شمل  والتي 
والت�شوير  ال��ر���ش��م  ي�شمل  وال���ذي  الفني  واالب����داع 
واالأفالم وكذلك العر�س امل�شرحي واالبداع الكتابي 
روؤى  ط��رح  اأهمية  اإىل  يدعهونا  وال�شعر  الق�شة  يف 

واملبدعني  املوهوبني  رعاية  يف  ا�شرتاتيجية  واأف��ك��ار 
واأن يوا�شل ال�شباق م�شريته على �شوء تلك املعطيات 

ل��ت��ك��ون االن���دي���ة راف�����دا ج���دي���دا م���ن رواف�����د الن�شاط 
االبداعي والتكامل بني الريا�شة والثقافة .

من  منت�شبا   30 بتخريج  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  احتفل 
القيادات واالإدارات العامة لل�شرطة وذلك يف ختام دورة اإعداد 
الذي  احلفل  يف  دويل  االأول  للم�شتوى  القوى  األعاب  مدربي 
اأقيم م�شاء اخلمي�س املا�شي مبركز اإعداد القادة بدبي. اأقيمت 
الدورة بالتعاون والتن�شيق مع احتاد االإمارات الألعاب القوى 
اأبريل املا�شي وحتى   20 اإع��داد القادة يف الفرتة من  ومركز 
بنادي �شباط  و�شملت حما�شرات   .. مايو احلايل  االأول من 
ال�شرطة بالقيادة العامة ل�شرطة دبي ونادي الو�شل الريا�شي 
الثقايف. واأكد العميد عبدامللك حممد جاين مدير اإدارة احتاد 
يويل  ال�شرطة  احت���اد  اأن  احل��ف��ل  خ��الل  ال��ري��ا���ش��ي  ال�شرطة 
الريا�شية  االألعاب  خمتلف  يف  مدربني  الإع��داد  كبرية  اأهمية 
واإيجاد  وقوية  ثابتة  لبنات  لو�شع  وبرامج  من خالل خطط 
موؤهلني ب�شكل علمي وعملي من خالل التدريب واالحتكاك 
ليكونوا قادرين على التدريب الفاعل للفرق واملنتخبات التي 
خمتلف  يف  ت�شارك  والتي  تدريبها  على  ب��االإ���ش��راف  يقومون 
البطوالت �شواء املحلية اأو القارية اأو الدولية. واأ�شاد العميد 
جاين بالتعاون املثمر الذي يحظى به احتاد ال�شرطة الريا�شي 

اأن  املختلفة موؤكدا  براجمه  لتنفيذ  واالحت��ادات  الهيئات  من 
هذه الدورة حققت اأهدافها التي نظمها االحتاد بقاعة مركز 
بالدورة ح�شلوا على  امل�شاركني  اإن  القادة بدبي. وقال  اإع��داد 
مما  التطبيقي  اأو  النظري  اجلانب  يف  �شواء  قيمة  معلومات 
وامكانياتهم.  قدراتهم  تطوير  على  اإيجابي  اأث��ر  له  �شيكون 
ق�شم  رئي�س  يو�شف  علي  وليد  العقيد  وج��ه  اآخ��ر  جانب  م��ن 
الريا�شي كل  ال�شرطة  الريا�شي باحتاد  والتقييم  التخطيط 
والقيادة  والريا�شة  لل�شباب  العامة  للهيئة  والتقدير  ال�شكر 
القوى ونادي  االم���ارات الأل��ع��اب  دب��ي واحت��اد  ل�شرطة  العامة 
ال��و���ش��ل ال��ري��ا���ش��ي ال��ث��ق��ايف ول��ل��خ��رباء ال��ذي��ن ق��دم��وا املادة 
اإجناح  يف  وج��ه��وده��م  ودوره����م  ال����دورة  يف  والعملية  العلمية 
الدورة. و قام العميد عبدامللك جاين يف ختام احلفل يرافقه 
العقيد وليد علي يو�شف بتكرمي امل�شاركني بالدورة ومن�شقها 
دبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  امل��ي��ل  جمعة  خبري  ال��رائ��د 
واملحا�شرين الدكتور عادل حلمي �شحاته - م�شري اجلن�شية 
- عراقي اجلن�شية وكالهما من  ذي��اب  والدكتور علي �شادق 

االحتاد الدويل الألعاب القوى . 

احتاد ال�سرطة الريا�سي يحتفل بتخريج 30 مدربًا لألعاب القوى
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م�شاء  القدم  لكرة  الريا�شية  الظفرة  �شركة  وقعت 
04-05 عقداً مع املهاجم الربازيلي  اأم�س االأحد 
نادي  �شنة( العب  اأوليفريا )27  دي  باولو جو�س 
بارنا الربازيلي يف �شفقة انتقال حر يتم مبوجبها 
مل��دة مو�شم واحد  الظفرة  ل��ن��ادي  ال��الع��ب  اإن��ت��ق��ال 

قابل للتجديد.
وح�شر التوقيع الذي مت مبباين النادي باأبوظبي 
كاًل من �شعادة م�شلم العامري رئي�س جمل�س ادارة 

�شركة  رئ��ي�����س  الطنيجي  وخ��ل��ي��ف��ة  ال��ظ��ف��رة  ن���ادي 
ال��ظ��ف��رة ل��ك��رة ال��ق��دم وم�����ش��ع��ب امل���رزوق���ي املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ن��ادي وف��الف��ي��و ف��ي��ان��ا وك��ي��ل اأعمال 
الثاين  املهاجم  خانة  يف  اأوليفريا  ويلعب  الالعب. 
مل��واط��ن��ه روج��ريي��و الذي  ب��دي��اًل  ال��الع��ب  و�شيحل 
بعد  الربازيلي  ناوتيكو  االأ�شلي  ناديه  اىل  �شيعود 
بني  ق�شاها  اأ�شهر  �شته  مل��دة  اإ�شتمرت  اإع���ارة  ف��رتة 

�شفوف فار�س الغربية.

الدوليه  )�شاميت(  مدر�شه  مبلعب  احل��ايل،   5-8 املقبل  اخلمي�س  ي��وم  م�شاء  تنطلق 
)عبداهلل العتيبه �شابقا( بالقرب من الربيد املركزي يف اأبوظبي بطولة �شباعيات كاأ�س 
اأدما  اأكادميية  ف��رق  م�شاركة  ت�شهد  ،وال��ت��ي   2014 للعام  القدم  لكرة  للنا�شئني  ادم��ا 
واأكادميية املارينا وفريق اى ايه ا�س لكرة القدم للنا�شئني ،والتي مت توزيعها علي عده 
2006 وما  .. وقد �شمت املجموعة االأوىل فئة حتت �شبع �شنوات ملواليد  فئات �شنية 
قبلها، ويف الثانية لفئة حتت ع�شر �شنوات مواليد 2003 و ما قبلها وت�شهد املجموعة 
فت�شم  الرابعة  اأم��ا  قبله  وم��ا   2001 ملواليد  �شنه   12 حتت  مواليد  م�شاركة  الثالثة 
مواليد حتت 16 �شنة ملواليد حتت عام 1997 ،ويت�شكل كل فريق من 7 العبني من 
بينهم حار�س املرمي وحددت الالئحة الفنية للبطولة ال�شنية ت�شجيل 10 العبني فقط 

يف فريق ح�شب الفئات العمرية .

ا�ستعدادًا للمو�سم القادم.. فار�ض الغربية 
يوقع عقدًا مع الرازيلي اأوليفريا

بطولة اأدما العاملة ل�سغار الكرة

انطلقت يوم اأم�س االول حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن 
مناف�شات  الريا�شي،  ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
2014 والتي  الن�شخة اخلام�شة لبطولة ابوظبي للرماية 
تقام باإ�شراف وتنظيم جمل�س ابوظبي الريا�شي وبالتعاون 
م��ع ���ش��رك��ة رم��اي��ة ال��دول��ي��ة ون����ادي ك��راك��ال و���ش��رك��ة توازن 

القاب�شة وت�شتمر حتى 14 مايو اجلاري .
بت�شفيات  انطلقت  التي  ال��رج��ال  ف��رق  مناف�شات  واأ���ش��ف��رت 

الدور التمهيدي مل�شافة 10 اأمتار عن تاأهل 12 فريقا لدور 
حيث  م�شاركا،  فريقا   19 ب��ني  م��ن  البطولة  نهائي  ن�شف 
الق�شاء  دائ��رة  الرئا�شة وفريقا  �شوؤون  تاأهلت كل من وزارة 
الريا�شي  ابوظبي  القاب�شة وجمل�س  2 و�شركة توازن  و   1
وبنك االحتاد الوطني واالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
واأم���روك  و2   1 الوطنية  للهوية  االم����ارات  هيئة  وف��ري��ق��ا 
اأف�شل رامي يف الدور  وزادكو ومركز االإح�شاء، ومت اختيار 

التمهيدي وهو حممد نا�شر املن�شوري. 
كما �شي�شهد ميدان كراكال يف نادي �شباط القوات امل�شلحة يف 
ال�شاعة اخلام�شة من م�شاء اليوم الثالثاء انطالق مناف�شات 
اأمتار و�شط م�شاركة   10 الدور التمهيدي لل�شيدات مل�شافة 

14 فريقا ميثلن املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية .
بدوره ثمن �شعادة مطر الرميثي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 
اآل نهيان  ال�شيخ نهيان بن زايد  الدولية رعاية �شمو  رماية 

رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي لبطولة ابوظبي اخلام�شة 
الكبري على جميع  ، وح��اف��زه��ا  ال��وا���ش��ع  واأث��ره��ا  ل��ل��رم��اي��ة، 
الفرق امل�شاركة التي �شتقدم عرو�س وم�شتويات متميزة مبا 

يتما�شى مع الرعاية الكرمية.
وع����رب ال��رم��ي��ث��ي ع���ن اع����ت����زازه ب��ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ول��ة للمرة 
اخل��ام�����ش��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل يف م��ي��دان ك���راك���ال، وع���ن �شعادته 
بروؤية ممثلي اجلهات احلكومية من فرق الرجال وال�شيدات 

نتطلع   ، اجتماعية  ريا�شية  منا�شبة  يف  ويجتمعون  يلتقون 
وحتقيق  الوطنية  ال�شناعة  وتعزيز  دع��م  اىل  خاللها  م��ن 
ال�����ش��راك��ات واآف�����اق ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى البطولة 
وامل�شاركني من املوؤ�ش�شات احلكومية، م�شيدا بالتعاون الوثيق 
مع جمل�س ابوظبي الريا�شي وتفاعله الكبري بدعم جميع 
�شرائح املجتمع بالربامج الريا�شية املهمة ، متمنيا النجاح 

جلميع امل�شاركني وامل�شاركات يف مناف�شات البطولة.

والثقافة  لل�شطرجن  اأبوظبي  ن��ادي  العبا  اأ�شاف 
من�شور عبا�س اخلوري وزايد علي احلامد اإجنازاً 
جديداً لريا�شة االمارات بفوزهما باملركز الرابع 
وال�شاد�س يف بطولة العامل لل�شطرجن للهواة التي 
اختتمت اأم�س االأول يف �شنغافورة مب�شاركة 171 
32 دول��ه .. واأع��رب البطل االإماراتي  العب من 
وجنم نادي اأبو ظبي لل�شطرجن والثقافة من�شور 
اخلوري عن �شعادته بهذا االإجناز اجلديد مهدياً 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  اإىل  ف��وزه 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، واإىل �شاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل  اهلل،  رع��اه 
اأول �شمو  ال��ف��ري��ق  االإم����ارات واإىل  االأع��ل��ى ح��ك��ام 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
عرفانا  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 

وتقديرا لدعمهم لقطاع ال�شباب والريا�شة .
كما وجه ال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد 
اآل نهيان رئي�س نادي اأبو ظبي لل�شطرجن والثقافة 
ت��ق��دي��راً ل��دع��م ���ش��م��وه ل��الع��ب��ي ال��ن��ادي لتحقيق 
امل��زي��د م��ن االإجن�����ازات ل��ل��دول��ة وق���ال اإن اإجن���ازه 
بالنادي  الفني  اجلهاز  جهود  ونتيجة  ثمرة  جاء 
باالإ�شافة اإىل حت�شرياته املكثفة على مدار العام 
املن�شرم والتي اأثمرت عن فوزه باملركز الثاين يف 
، واأ�شاف   2013 بطولة االإم��ارات للرجال لعام 
اأن العبي نادي اأبوظبي لل�شطرجن بدوؤوا باعتالء 
املن�شات العاملية على �شعيد لعبة ال�شطرجن بعد 

�شيطرتهم يف اآخر عامني على البطوالت الفردية 
لفئات الرجال والنا�شئني يف الدولة.

وق����د ح�����ش��ل اخل�����وري يف ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى �شبعة 
ن���ق���اط م���ن اأ����ش���ل ت�����ش��ع��ة ن���ق���اط وب���ف���ارق نقطة 
واح��دة عن بطل العامل ، وال��ذي ا�شتطاع حتقيق 
يد  على  منهم  واح���دة  وخ�����ش��ارات��ان  انت�شارات   7
مواطنه زايد علي احلامد واالأخرى مع الالعب 
املاليزي ثو تني مانوغ ومن ابرز انت�شاراته على 
املنغويل  والالعب  يونغاتي  كيم  الكوري  الالعب 
 .. الفورتيزا  ايريك  والفلبيني  اأديتا  بيار�شكتان 
زايد  الالعب  ال�شاد�س  املركز  �شاحب  اع��رب  كما 
علي احلامد عن �شعادته اأي�شاً بهذا االجناز االول 
ل��ه على ال�شعيد ال���دويل خ���ارج ح���دود ال��وط��ن ، 
متفائال بتحقيق املزيد من االجنازات ..واأ�شاف 
املركز  على  بقوة  ناف�س  االماراتي  ال�شطرجن  باأن 
االول حتى اجلوالت االخرية واأن كانت طموحاته 
املركز ،وخا�شة بعد ت�شدره البطولة  جتاوز هذا 
وتعادالن  انت�شارات  �شبعة  بعد  ال�شابعة  باجلولة 
اأ���ش��ف��ني يف  �شنغافورة  م��ع بطل  واح���دة  وخ�����ش��ارة 
التتويج  من  حرمته  التي  ،وه��ي  الثامنة  اجلولة 
النادي وجميع  اإدارة  زايد بجهود  واأ�شاد  بالذهب 
ال��ع��ام��ل��ني ب��اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ب��ال��ن��ادي م��ث��ن��ي��اً علي 
الدور الكبري ملجل�س اأبوظبي الريا�شي يف رعاية 

م�شاركات نادي اأبوظبي لل�شطرجن والثقافة. 
اخلوري  اإبراهيم  اإ�شماعيل  اأك��د  اآخ��ر  جانب  من 
نائب املدير التنفيذي لنادي اأبو ظبي لل�شطرجن 
بطولة  يف  امل�شاركة  النادي  بعثة  رئي�س  والثقافة 

العامل للهواة عرب الهاتف باالإجناز الذي مل يكن 
اأح�شن مما كان حيث  مفاجاأً حيث كان باالإمكان 
من�شات  اعتلوا  اأن  ظبي  اأب��و  ن��ادي  لالعبي  �شبق 
العامني  م��دار  على  والدولية  االقليمية  التتويج 
العديد  على  خاللها  وح�شل  و2014   2013
للرجال  االم���ارات  ابرزها بطولة  االجن���ازات  من 
حممد  اب��راه��ي��م  ال��الع��ب  ع��رب  متتالني  لعامني 
اإدارة  بت�شافر جهود  اخل��وري  ا�شماعيل  واأ�شاد   ..
النادي وعملها كاأ�شرة واحدة بالتوافق مع اأولياء 
اأم��ور الالعبني وال��ذي��ن دوره��م ال يقل اأب���داً عن 
، واأثنى خ��وري على  دور االإدارة على حد تعبريه 
برئا�شة  الريا�شي  اأبو ظبي  الكبري ملجل�س  الدور 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان يف احت�شان 

ورعاية العبي النادي وم�شاركاتهم.
ظبي  اأب��و  لنادي  الفني  املدير  اأع��رب  ناجيته  من 
عن  با�شليب  اأحمد  يو�شف  والثقافة  لل�شطرجن 
تفاوؤله بعد هذا االإجن��از ال��دويل يف ع��ودة العبي 
حت�شن  بعد  الدولية  املن�شات  العتالء  االإم���ارات 
اأداوؤهم وخا�شة يف العامني االأخريين يف ظل تراأ�س 
االإم����ارات  امل��ق��ب��ايل الإحت���اد  ���ش��ع��ادة �شعيد حممد 
لل�شطرجن ،والذي اأعاد ترتيب البيت ال�شطرجني 
حيث حقق العبوا االإمارات نتائج متميزة عى كافة 
ل�شطرجن  الذهب  النجم  تاأهل  اأب��رزه��ا  االأ�شعدة 
االإمارات �شامل عبد الرحمن لبطولة العامل عن 
قارة اآ�شيا موؤجرا وح�شول النا�شئ مايد الرا�شدي 
اأن  ي��دل على  ذل��ك  ،وك��ل  للهواة  اآ�شيا  عى بطولة 
ال�شطرجن االإماراتي ي�شري على الدرب ال�شحيح 

ملجل�س  ال�شكر  وج���دد   ، ت�شاعدي  مب�شار 
النادي  لرعاية م�شاركة  الريا�شي  اأبوظبي 

يف هذا املحفل الدويل وجدد التقدير لدور 
ع��ام جمل�س  اأم��ني  املحمود  اإب��راه��ي��م  حممد 
اأبوظبي الريا�شي يف تنفيذ برامج نادي اأبو 
ظبي لل�شطرجن مما �شاهم يف طفرته وتطور 

م�شتوى قاعدته.
االأ�شتاذ  للبعثة  امل��راف��ق  امل����درب  اأ���ش��اد  ك��م��ا 
الدويل الكبري كينغز اإدفان�س بهذا االجناز 
والذي يعود اجلزء االأكرب منه اىل ان�شباط 
الالعبني يف املع�شكر الداخلي الذي �شبق 
بالتح�شريات  التزامهم  واىل  امل�شاركة 
الفنية اأثناء امل�شاركة معرباً عن تفاوؤله 
بفوز العبيه بكاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
اأيام  عدة  بعد  �شينطلق  وال��ذي  الدولة 
االأول  الفريق  م�شاركة  تعقبه  وال��ذي 
يف نادي اأبو ظبي لل�شطرجن يف بطولة 
االأندية العربية االأبطال والتي �شتقام 
احلايل..  ال�شهر  نهاية  يف  امل��غ��رب  يف 
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ت��األ��ف��ت ب��ع��ث��ة نادي 
امل�شاركة  والثقافة  لل�شطرجن  اأبوظبي 
ال�شطرجن  للهواة يف  العامل  يف بطولة 

رئي�شاً  اخل��وري  اإبراهيم  اإ�شماعيل  من 
الدويل  اال���ش��ت��اذ  امل��درب��ني  وم���ن  للبعثة 

دول���ة التفيا  م��ن  اإدف��ان�����س  كينغز  ال��ك��ب��ري 
جاربيا  بوجدان  الروماين  ال��دويل  واالأ�شتاذ 

زايد   ، اخل���وري  عبا�س  من�شور  ه��م  وال��الع��ب��ون 
علي احلامد ،عبد اهلل علي احلامد ،�شيف اإدري�س 
عادل  ،�شعيد  احلو�شني  اأح��م��د  ،ع��م��ران  احل��ام��د 

احلو�شني ،�شلطان حممد الدرمكي وخليفة عامر 
الطالعي.

اليوم.. انطالق ت�سفيات ال�سيدات 

تاأهل 12 فريقًا لن�سف نهائي الرجال يف افتتاح بطولة اأبوظبي اخلام�سة للرماية 

�سط���رن����ج اأب����وظب���ي راب����ع الع����ال�����������م

ت��اأه��ل��ت ف���رق ���ش��رك��ات ادن����وك ال��رئ��ي�����ش��ي��ة واحلفر 
للمربع  واإ���ش��ن��اد  ال��ل��ق��ب(  )ح��ام��ل  وادك���و  الوطنية 
الذهبي لبطولة اجلائزة الكربى الريا�شية ل�شركة 
ب���رتول اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة )اأدن������وك(، وجمموعة 
ن�شاط  جلنة  تنظمها  التي   2014 لعام  �شركاتها 
املجمع  ب�����ش��االت  اأدن����وك  ب�شركة  الكورني�س  ن���ادي 
اأدنوك،  ل�شركة  التابع  البرتويل  باملعهد  الريا�شي 
 5-14 االأرب��ع��اء  ي��وم  اخلتامي  حفلها  يقام  والتي 
اأب��وظ��ب��ي حتت  ن���ادي اجل��زي��رة يف  احل���ايل ب�شالة 
رعاية معايل عبداهلل نا�شر ال�شويدي املدير العام 
توا�شلت  والتي  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�شركة 
كرة  خما�شيات  يف  االأول  اأم�����س  م�شاء  مناف�شاتها 
، حتت  اليد  وك��رة  الطائرة  وال��ك��رة  وال�شلة  ال��ق��دم 
�شعار يف حب خليفة .. وبفوز الفرق االأربعة الكبرية 
ت�شهد جولة يوم االأحد املقبل 11-5 احلايل لقاء 
اأدن��وك وادك��و ويف ال�شالة  القمة ال��ذي يجمع بني 

الثانية تواجه احلفر الوطنية �شركة اإ�شناد.
الرئي�شية  اأدن������وك  ���ش��رك��ة  ف����رق  ت���اأه���ل  وق����د ج����اء 
مباريات  �شمن  العاملة  اأدم���ا  �شركة  على  بفوزها 
املغلوب  خ���روج  بنظام  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الثمانية  دور 
بنتيجة 12-4 ،بعد اأن فر�شت فرق اأدنوك االأربعة 
كفل  مما  املناف�شات  كافه  يف  �شيطرتها  الريا�شية 
لها الفوز والتاأهل للمرحلة قبل النهائية،خا�شة يف 
مباراة خما�شيات كرة القدم التي انتهت بفوز فريق 

اأدنوك 7-�شفر والتي ت�شابق يف ت�شجيلها جنم كرة 
اأه��داف( وهدفني  ال�شاالت عبدالكرمي جميل )3 
املال  حممد  م��ن  لكل  وه��دف  جميل  �شامل  �شقيقة 
وال�شاعد حممد امين طعمه واأداره��ا نبيل نعمان 

وحليم ال�شلح .
االث���ارة والتي  ال��ط��ائ��رة قمة  ك��رة  م��ب��اراة  و�شهدت 
ب�شوطني  الرئي�شية  ال�شركة  خ��ربه  فيها  رج��ح��ت 

ل�شوط بقيادة الدويل ح�شن ماجد وح�شن العطا�س 
،هاين ال�شيعري وبقية العقد الذهبي املر�شح للقب 
اأدارها الدويل ابراهيم دادي  الكرة الطائرة والتي 
و�شعيدة  احلو�شني  ،وخ��ال��د  ���ش��امل  علي  وال����دويل 
���ش��م��ري يف ال��ت�����ش��ج��ي��ل .. ف��ي��م��ا ف����از ف��ري��ق ادن����وك 
الرئي�شية يف كرة اليد 23-3، والتي اأدارها عبداهلل 
خمي�س وعلي جعفر وعادل اأحمد .. ويف كرة ال�شلة 

امل���ك���ون من  ال�����دويل  ال��ط��اق��م  واأداره�������ا   20-68
حممود ر�شاد ،بالل نا�شر واأكرم �شعبوين ..وجمال 
البطولة  اجلمال ويو�شف غنامي كمن�شقني حلكام 
م��ق��رر جلنة  ل��ول��و  اح��م��د  الكابنت توفيق  وراق��ب��ه��ا 

الن�شاط . 
علي  بفوزها  اللقب(  )حامل  ادك��و  �شركة  وتاأهلت 
12-4،وقد جاء تاأهل فرق  اأدنوك للتوزيع  �شركة 

اأدكو على ح�شاب فرق التوزيع العريقة التي ودعت 
القدم  لكرة  اأدك��و  فريق  ،وا�شتطاع  الذهبي  املربع 
يف  ت�شابق  والتي  6-�شفر  بالفوز  التوزيع  تخطى 
)هدفني(  ال�����ش��رق��اوي  م��ع��اذ  امل��خ�����ش��رم  ت�شجيلها 
اقتنار  امل��وىل  الفريق عبد  وه��دف لكل من ه��داف 
عبداهلل  ،وحممد  اجلنيبي  ،حمد  خابوري  وه�شام 
�شامل ..وف��ازت ادكو يف الطائرة ب�شوطني نظيفني 

ويف ال�شلة 54-22 وبكرة اليد 19-3 .. اما تاأهل 
وا�شلت  ال��ت��ي   )NDC(الوطنية احل��ف��ر  �شركة 
ب����دون ه��زمي��ة يف ك��اف��ه امل���ب���اري���ات والتي  ت��األ��ق��ه��ا 
اجمالية  بنتيجة  ادج��از  �شركة  تخطى  ا�شتطاعت 
من خالل فوزها يف كافه املناف�شات بنتيجة 4-12 
للبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  لبلوغ  تخطط  ،وال��ت��ي 
اجل��م��اه��ريي��ة ال��ت��ي ر���ش��دت ل��ه��ا اجل���وائ���ز القيمة 
وقد ا�شتطاع فريقها لكرة القدم الفوز علي فريق 
�شركة ادجاز 5-2 والتي �شجل منها هداف الفريق 
املغربي عزيز درو ومواطنة ر�شوان ادرار )هدفني( 
املتاألق  الدج���از  و�شجل  عبدالعزيز  لوليد  وه��دف��ا 
 14-71 ال�شلة  يف  احل��ف��ر  ف��از  ت�شارلز،كما  ج��ان 
وبكرة  ب�شوطني نظيفني مثريين  الطائرة  والكرة 

 . اليد 8-15 
اما تاأهل �شركة ا�شناد فقد جاء علي ح�شاب �شركة 
كان  ح��ي��ث   7-9 بنتيجة  �شعب  ف���وز  ب��ع��د  ت��ك��ري��ر 
رجحت  بعدما  املناف�شات  كافه  يف  حا�شرا  التكافوؤ 
التعادل  ،وك���ان   29-32 ال�شلة  بكرة  تكرير  كفه 
ا�شناد  ك��ف��ه  رج��ح��ت  ،ف��ي��م��ا   12-12 ال��ي��د  ب��ك��رة 
بالكرة الطائرة ب�شوطني نظيفني ،فيما فاز ا�شناد 
ال�شامي  لها ح�شن  �شجل  6-2 وقد  القدم  كرة  يف 
)3 اأهداف( وهدف لكل من موتو ور�شيد ابراهيم 
وعمر  احل��م��ادي  �شهاب  ولتكرير  الذهبي  وا���ش��رف 

العامري .

اأدنوك واأدكو واإ�سناد يف املربع الذهبي لبطولة اجلائزة الكرى الريا�سية لأدنوك
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والبرتول  والتخطيط  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  اإ�شتكملت 
باملجل�س  ال�شمكية  وال����روة  وال���زراع���ة  امل��ع��دن��ي��ة  وال����روة 
ال�شريقي  حممد  را�شد  �شعادة  برئا�شة  االحت���ادي  الوطني 
�شاأن  يف  احت����ادي  ق��ان��ون  م�����ش��روع  مناق�شة  اللجنة  رئ��ي�����س 
�شباقات اخليل  املحظورة يف جمال ريا�شات  امل��واد  مكافحة 

والفرو�شية.
االنعقاد  ل��دور  ال�شابع  اجتماعها  خ��الل  اللجنة  وناق�شت 
العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر الذي 
عقدته ام�س مبقر االأمانة العامة للمجل�س بدبي باقي مواد 
م�شروع القانون من املادة 4 اإىل املادة 15 مع ممثلي وزارة 

البيئة واملياه وديوان حاكم دبي كما متت مراجعة املواد التي 
مت تاأجيل مناق�شتها مع ممثلي احلكومة وقاموا بالرد على 
بذلك  لتكون  واف  ب�شكل  اللجنة حولها  ا�شتف�شارات  جميع 
لت�شريع  القانون  م�شروع  مناق�شة  م��ن  انتهت  ق��د  اللجنة 

باإعداد تقريرها حوله متهيدا لرفعه اإىل املجل�س.
اإىل و���ش��ع االأح��ك��ام وال�شوابط  ال��ق��ان��ون  وي��ه��دف م�����ش��روع 
لالزمة ملكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�شات �شباقات 
على  للمحافظة  وذل��ك  عليها  والق�شاء  والفرو�شية  اخليل 
والق�شاء  الريا�شية  الروح  ال�شريف وتعزيز مبداأ  التناف�س 
الريا�شات  ه��ذه  جم��ال  يف  امل�شروعة  غ��ري  امل��م��ار���ش��ات  على 

باالإ�شافة اإىل دعم اجلهود الرامية اإىل مكافحة هذه املواد 
والك�شف عن تداولها وا�شتخدامها.

ال���ق���ان���ون االأح����ك����ام اخل���ا����ش���ة بتداول  وي���ت���ن���اول م�������ش���روع 
مراعاة  ي�شمن  مبا  ال��دول��ة  يف  املحظورة  امل��واد  وا�شتخدام 
ممكن  قدر  اأق�شى  وتاأمني  املجال  هذا  يف  الدولية  املعايري 

من الفاعلية لال�شرتاتيجيات الوقائية.
وب��ني م�����ش��روع ال��ق��ان��ون االأف��ع��ال ال��ت��ي تعترب حم��ظ��ورة يف 
جمال ريا�شات �شباقات اخليل والفرو�شية وواجبات اجلهات 
يف  وا�شراكها  وتدريبها  اخليل  تربية  ن�شاط  متار�س  التي 
اإىل جانب واجبات املالك واملخت�شني  �شباق ريا�شة اخليل 

والعقوبات املفرو�شة على خمالفني اأحكام القانون.
وتت�شمن مواد م�شروع القانون : التعاريف واأهداف القانون 
اخليل  ري��ا���ش��ات  ب�����ش��وؤون  املخت�شة  ال�شلطة  واخت�شا�شات 
املواد  تداول  املتعلقة مبنع  واالأحكام  الدولة  والفرو�شية يف 
اإىل واج��ب��ات كل  باالإ�شافة  امل��ح��ظ��ورة  امل��ح��ظ��ورة واالأف��ع��ال 
املنتجات املخ�ش�شة للخيول  العاملة يف جمال  املن�شاآت  من 
واملالكني واملخت�شني يف جمال الرقابة والعقوبات املفرو�شة 
واللوائح  االأن��ظ��م��ة  اأو  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  اأح��ك��ام  على خمالفني 
���ش��ب��اق اخل��ي��ل وال��ف��رو���ش��ي��ة واالأحكام  امل��ع��ت��م��دة ل��ري��ا���ش��ات 
�شباقات  هيئة  واخت�شا�شات  الق�شائية  بال�شبطية  املتعلقة 

هذا  يف  عليها  املن�شو�س  العقوبات  فر�س  جمال  يف  اخليل 
القانون.

كما ت�شمنت مواد م�شروع القانون االأحكام اخلتامية املتمثلة 
االأحكام  واإلغاء  القانون  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  باإ�شدار 
االجتماع  وح�شر  الر�شمية  اجل��ري��دة  يف  والن�شر  املخالفة 
�شعادة كل من اأحمد حممد رحمه ال�شام�شي مقرر اللجنة 
اأحمد  وغ��ري��ب  ال�شام�شي  جمعة  و�شلطان  االجتماع  لهذا 
ال�شريدي واأحمد عبدامللك اأهلي اأع�شاء اللجنة كما ح�شر 
االجتماع �شعادة املهند�س �شيف ال�شرع وكيل الوزارة امل�شاعدة 

لل�شوؤون الزراعية واحليوانية بوزارة البيئة واملياه.

خارجية الوطني الحتادي ت�ستكمل مناق�سة م�سروع قانون مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�سات �سباقات اخليل والفرو�سية

ا�شتطاع فريق باتلكو را�شينغ )Batelco Racing( انتزاع 
اإث��ارة يف  الفوز بعد واح��دة من اأكر �شباقات الكارتنغ للتحمل 
الفرتة االأخرية، حيث حقق فوزه الثاين على التوايل يف بطولة 
الكارتدروم للتحمل 2014 بدعم من ميني وذلك يوم ال�شبت 

3 مايو-اأيار اجلاري يف دبي.
وا�شت�شافت حلبة دبي كارتدروم �شابقاً بع�س ال�شباقات القوية 
ومتقاربة النتائج، اإال اأن عدد قليل منها كان على نف�س م�شتوى 
�شباق بطولة الكارتدروم للتحمل 600 لفة، الذي اأقيم يومي 
دولة  يف  املف�شلة  دب��ي  ك��ارت��دروم  حلبة  على  وال�شبت  اجلمعة 
االإمارات. وا�شتطاع فريق باتلكو را�شينغ الفوز يف هذا التحدي 
 )CG Racing Pro( متفوقاً على �شي. جي. را�شينغ برو
 Dubai( و دبي فالكون را�شينغ تيم )Dubai 5( 5 و دبي
االإمارات  ط��ريان  وف��ري��ق   )Falcon Racing Team

)Team Emirates( لينتزع ن�شراً كبرياً اآخر يف دبي.
نتائج  ت�شدر  اأن  بعد  مبكراً  ن��واي��اه  ع��ن  باتلكو  ف��ري��ق  وك�شف 
التوقيت يف نهاية التجارب احلرة م�شاء اجلمعة، اإال اأن دبي 5 

بداية  يف  موقع  اأف�شل  احتالله  خالل  من  اأي�شاً  نواياه  اأظهر 
اأف�����ش��ل زم���ن يف  اأن ح��ق��ق  ب��ع��د  املنطلقني  اأول  ل��ي��ك��ون  ال�����ش��ب��اق 
التاأهيلية وبواقع دقيقة و13.762 ثانية على م�شار  اجلولة 

حلبة الكارتدروم ال�شعب واملتعرج.
اأنه  اإال  ال��ب��داي��ة،  ال�شباق يف  وت���رية  م��ن �شبط   5 دب��ي  ومت��ك��ن 
ومع تقدم ال�شباق اأثبت فريق باتلكو املتمر�س جدارته، مطبقاً 
اال�شرتاتيجية ال�شحيحة دون اأخطاء يف الوقت الذي كان فيه 
مت�شقاً  ع��زام  ورام��ز  فاروتي  واأل��ب��ان  �شائقيه حممد مطر  اأداء 

ومن�شبطاً مع احلفاظ على وترية �شريعة طوال ال�شباق.
ل�شعور  اإن��ه   : را�شينغ  باتلكو  فريق  مدير  ال�شعد،  اأ�شامة  وق��ال 
اأنه  اإال  �شنخ�شر،  اأننا  ال�شباق  اأعتقدنا ونحن يف منت�شف  رائع، 
بف�شل �شائقينا واال�شرتاتيجية التي اتبعناها متكنا من حتقيق 
رائعاً  �شباقاً   5 دبي  االأول. لقد قّدمنا مع فريق  باملركز  الفوز 
بحق، حيث كانوا مناف�شني اأ�شداء اإال اأنه يف النهاية كان هناك 
فائز واحد وهو فريق باتلكو . ويثبت فوز باتلكو باأول �شباقني 
بعد  ال�شباقات  �شل�شلة هذه  للم�شاركة يف  بالعودة  ق��راره  �شحة 

ال�����ش��ع��د: توقفنا عن  ق���ال  ك��م��ا   2013 امل��و���ش��م  ت��وق��ف خ���الل 
امل�شاركة ملدة عام، حيث حاولنا الرتكيز على اأوروبا، اإال اأن حلبة 
وامل�شاركة  للقدوم  لدينا  املف�شلة  الوجهة  كانت  كارتدروم  دبي 
ذلك فح�شب،  اأردن��ا  الأننا  لي�س  ال�شباق  بهذا  وفزنا  ال�شباق.  يف 
بل الأننا اأردنا امل�شاركة يف هذا ال�شباق يف ذكرى وفاة كري�شتوف 
اخلم�شة  الفرق  وتناف�شت    . الفوز  ه��ذا  نهديه  ال��ذي  هي�شيت، 
اجلولة  خ��الل  ف��رق  خم�شة  اأف�شل  اأي�����ش��اً  تعد  وال��ت��ي  االأوىل، 
االأوىل، بقوة يف ظروف �شعبة ملدة 12 �شاعة و41 دقيقة، حيث 
مل يف�شل يف نهاية هذا ال�شباق �شديد التناف�س �شوى دقيقتني 
باتلكو  بعد فريق  الثانية  املرتبة  الفرق اخلم�شة. وحل يف  بني 
الذي جاء   ،  5 را�شينغ برو متقدماً على دبي  فريق �شي. جي. 
ثالثاً و دبي فالكون را�شينغ تيم ، الذي حل رابعاً، يف حني جاء يف 

املركز اخلم�س فريق طريان االإمارات يف الرتتيب العام.
وفعل فريق دبي 5 االإماراتي بالكامل ما يكفي ليفوز بلقب كاأ�س 
االأمم متقدماً على �شي. جي. را�شينغ 1 وزمالئه يف الفريق دبي 
5 : كان �شباقاً  وقال علي املن�شوري كابنت فريق دبي   .  2-5

ب�شكل عام  ال�شباق كان جيداً  النهاية.  وحالفنا احلظ يف  رائعاً 
ون�شكر حلبة دبي اأوتودروم على ا�شت�شافة هذا ال�شباق ورعاية 
ال�شائقني االإماراتيني ال�شباب امل�شاركني يف هذه البطولة. واآمل 
اأن يكون هناك املزيد من الفرق امل�شاركة يف هذه ال�شباقات كل 
بالن�شبة  كافياً  العام  الرتتيب  يف  اخلام�س  املركز  وك��ان   . ع��ام 
متقدماً  ال�شركات  فئة  بلقب  للظفر  االإم���ارات  ط��ريان  لفريق 
لوكويل  وف��ري��ق  ثانياً  ح��ل  ال���ذي   ،  1 را�شينغ  ج��ي.  ���ش��ي.  على 
ال��ذي جاء يف املركز الثالث. وق��ال ري��دزا جميل،   ، را�شينغ تيم 
مدير فريق طريان االإمارات : اإنه اأمر ال ي�شدق اأننا جنونا من 
عقوبتني ومتكنا من الفوز باملركز االأول �شمن فئة ال�شركات. 
وكنا ن�شعى اإىل املركز الثالث يف الرتتيب العام، اإال اأنه ول�شوء 
احلظ مل نكن قريبني مبا فيه الكفاية. ومع ذلك، نحن �شعداء 
وحلول  ال�شركات  فئة  االأول �شمن  املركز  على  باحل�شول  جداً 
ب�شكل  النتيجة جيدة  وه��ذه  ال��راب��ع.  امل��رك��ز  ال��ث��اين يف  فريقنا 
عام بالن�شبة لنا، حيث جمعنا بع�س النقاط اجليدة للبطولة، 
ونتطلع قدماً اإىل اجلولة الثالثة . وبف�شل حتقيقه الإنت�شارين 

يف اأول اأربعة �شباقات �شمن بطولة الكارتدروم للتحمل 2014 
للفوز  معركته  يف  مبيزة  يحظى  بتلكو  فريق  ف��اإن   ، ميني  من 
املناف�شني  �شتمنح  ال�شيفية  العطلة  فاإن  ذلك  ومع  بالبطولة. 
الوقت الكايف الإعادة جتميع �شفوفهم وت�شكيل حتدي للفريق 
االأول  اأكتوبر-ت�شرين  ال�شباقات يف �شهر  ا�شتئناف �شل�شلة  عند 
ال��ك��ارت��دروم: علقنا  ت��رات�����س، م��دي��ر حلبة  راي���ان  املقبل. وق���ال 
دبي  بطولة  �شمن  لفة   600 �شباق  اإق��ام��ة  على  كبرية  اآم���ااًل 
تقارباً  ال�شباقات  اأكر  من  واح��داً  و�شهدنا  للتحمل.  كارتدروم 
ال�شباق.  اإىل ت�شدر  من قبل خم�شة فرق كانت جميعها ت�شعى 
اإال اأن العقوبات التي طالت العديد من الفرق هو ما منح فريق 
باتلكو تفوقاً على الفرق االأخ��رى يف ال�شاعات االأخ��رية واحلق 
ا�شتطاع  حيث  التتويج،  من�شة  على  االأول  للمركز  ال�شعود  يف 
الفريق القيادة ب�شكل �شليم، كما يفعل دائماً، وبالتايل ا�شتحق 
امل�شاركة لقد قمتم  ال��ف��رق  ون��ق��ول جلميع  ال��ف��وز ع��ن ج���دارة. 
اأ�شكر ميني على  بعمل رائع فكلكم فائزون يف النهاية، واأود اأن 

دعمها لهذه البطولة .

القدم  لكرة  اال�شباين  االأوىل  الدرجة  دوري  بلقب  التتويج  يف  مدريد  اتليتيكو  اآم��ال  تلقت 
2-�شفر اأمام م�شيفه ليفانتي وكان  1996 لطمة قوية بعد هزميته  للمرة االأوىل منذ 
اأمام ملقة االأ�شبوع  الفوز على ليفانتي يعني ان اتليتيكو بحاجة اىل االنت�شاره يف ملعبه 
القادم كي ي�شمن اللقب قبل مواجهة بر�شلونة بطل املو�شم املا�شي يف اجلولة االأخرية من 

امل�شابقة.
لكن فيليبي لوي�س العب اتليتيكو و�شع الكرة يف مرمى فريقه بطريق اخلطاأ يف الدقيقة 
النهاية  21 دقيقة من  لليفانتي قبل  الثاين  الهدف  ب��ارال  اأ�شاف ديفيد  ال�شابعة ثم 
وقال جابي قائد اتليتيكو يف مقابلة مع التلفزيون اال�شباين انا فخور بالفريق 
وحاولنا بكل ما يف و�شعنا وكان اأف�شل العب يف الفريق املناف�س هو حار�س 
ن��زال يف  ال  االأم��ر الننا  بانفعال مع  التعامل  واأ���ش��اف ال ميكننا  املرمى 
موقف اأف�شل وم�شرينا بني اأيدينا. اذا فزنا مبباراتينا القادمتني �شنتوج 

باللقب. 
وميلك اتليتيكو 88 نقطة من 36 مباراة مقابل 85 نقطة لرب�شلونة �شاحب 

املركز الثاين والذي تعادل 2-2 مع �شيفه خيتايف ال�شبت.
كما ف�شل ريال مدريد �شاحب املركز الثالث بر�شيد 83 نقطة والذي ميلك مباراة 
موؤجلة يف ا�شتغالل تعر اتليتيكو وبر�شلونة ليتعادل 2-2 على اأر�شه مع بلن�شية بف�شل 

هدف بارع يف الوقت املحت�شب بدل ال�شائع من املهاجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو.
وتقدم بلن�شية ب�شكل مفاجيء يف الدقيقة 44 من �شربة راأ�س جلريميي ماتيو اثر ركلة ركنية 
من داين باريخو قبل اين تعادل �شريجيو رامو�س لريال مدريد يف الدقيقة 59 ب�شربة راأ�س 

اأخرى.
وا�شتغل باريخو الالعب ال�شابق لريال مدريد كرة �شالة ليعيد املقدمة لبلن�شية 
ماريا  دي  اأنخيل  البديل  مت��ري��رة  ح��ول  رون��ال��دو  لكن  دق��ائ��ق  �شت  بعد 
برباعة اىل داخل ال�شباك يف الدقيقة الثانية من الوقت املحت�شب 

بدل ال�شائع ليدرك التعادل لريال مدريد.
مع  مقابلة  يف  اتليتيكو  و�شط  الع��ب  جار�شيا  راوؤول  وق��ال 
يف  ونفكر  ح��دث  ما  نن�شى  اأن  يجب  االإ�شباين  التلفزيون 

املباراة القادمة. 
ن��وا���ش��ل م�����ش��وارن��ا وال��ف��وز يف املباراة  اأن  ي��ج��ب  واأ����ش���اف 
القادمة ثم بعد ذلك نقدم كل ما لدينا يف اآخر مباراة 
االأرجنتيني  امل��درب  قيادة  حتت  اتليتيكو  ويتطلع 
دييجو �شيميوين للفوز بالدوري للمرة االأوىل 
يف  املحلية  الثنائية  الفريق  حقق  اأن  منذ 

.1996
اأف�شل  م���ن  واح�����د  ويف 
اتليتيكو  م����وا�����ش����م 
تاأهل  ت���اري���خ���ه  يف 

يف  مدريد  ري��ال  ملواجهة  الفريق 
بعد  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي 

ت�شيل�شي  م�����ش��ي��ف��ه  ع��ل��ى   1-3 ف����وزه 
االأ�شبوع املا�شي.

ومل يكن االإجهاد وا�شحا على العبي اتليتيكو 
اأمام  امل��ب��اراة  الفريق  وب��داأ  م��ب��اراة لندن  بعد 
ا�شطدمت  اأن  بعد  تاأخر  لكنه  بقوة  ليفانتي 

الكرة ب�شدر لوي�س و�شكنت مرمى فريقه بطريق 
اخلطاأ.

واأهدر اتليتيكو العديد من الفر�س لتعديل النتيجة منهما ت�شديدة من لوي�س جنح 
اإحراز  ب��ارال يف  املرمى وجن��ح  ابعادها من على خط  ليفانتي يف  فينرتا مدافع  لوكا�س 

الهدف الثاين لليفانتي بعد اأن �شيطر على الكرة داخل منطقة اجلزاء و�شدد داخل مرمى 
احلار�س تيبو كورتوا وارتدت كرة ادريان املهاجم البديل التليتيكو من القائم قبل 13 دقيقة 

من نهاية املباراة.
و�شعد ليفانتي اإىل املركز العا�شر بر�شيد 45 نقطة متجاوزا رايو فايكانو يف الرتتيب 

وا�شتبك الفريقان بعد نهاية املباراة قبل اأن يغادر العبو اتليتيكو امللعب.
ويف ا�شتاد برنابيو بدا ريال املنت�شي بانت�شاره ال�شاحق برباعية نظيفة على بايرن 

ميونيخ والتاأهل لنهائي دوري اأبطال اوروبا م�شيطرا يف املراحل االأوىل اأمام 
بلن�شية.

اأنقذ  ال��ذي  باريخو  طريق  عن  مبكرة  مبحاولة  م�شيفه  بلن�شية  واأن��ذر 
 16 الدقيقة  االأ�شابع يف  باأطراف  ري��ال حماولته  لوبيز حار�س  دييجو 

قبل اأن يتقدم الفريق ال�شيف عن طريق ماتيو اإثر ركلة ركنية بعد دقيقة 
ال��ث��اين. وت��ع��ادل رام��و���س ل��ري��ال ب�شربة راأ�س  ب��داي��ة ال�شوط  واح���دة م��ن 

اأخرى يف الدقيقة 59 قبل اأن ي�شدد باريخو كرة �شاروخية لي�شتعيد تقدم 
بلن�شية بعدها ب�شت دقائق لكن رونالدو ظهر يف ملحة تاألق هائلة ليطلق ت�شديدة 

مبا�شرة يف الدقيقة الثانية من الوقت املحت�شب بدل ال�شائع عانقت ال�شباك واأنقذت 
لفريقه نقطة. وقال كارلو ان�شيلوتي مدرب ريال اإن هدف رونالدو �شيلعب دورا حا�شما 

يف فر�س النادي يف الفوز بلقب الدوري وحت�شر على اإ�شاعة الفر�شة ال�شانحة بعد خ�شارة 
اتليتيكو وتعادل بر�شلونة. واأ�شاف ان�شيلوتي يف موؤمتر �شحفي قلت لالعبني 

اإن ال��دوري �شيتحدد يف املراحل االأخ��رية وه��ذا ما يحدث االآن  بالفعل 
اأ�شبوعا �شاقا على املناف�شني واالآن عاد ال�شباق مفتوحا  وتابع كان 
اأكر من ال�شابق.  و�شمن ا�شبيلية انهاء املو�شم يف املركز ال�شاد�س 
بعد  القادم  املو�شم  االوروب��ي��ة  االأندية  لكاأ�س  والتاأهل  االأق��ل  على 
ال�شابع  املركز  �شاحب  فياريال  �شيفه  مع  اأه��داف  ب��دون  تعادله 
كاأ�س  نهائي  يف  الربتغايل  بنفيكا  ملواجهة  تاأهل  ا�شبيلية  وك��ان 

االأندية االوروبية.

باتلكو را�سينغ يفوز يف نهائي �سباق اجلولة الثانية من بطولة الكارتدروم للتحمل

 باتلكو را�سينغ واجه حتديًا كبريًا من جانب خم�سة فرق �سعت للفوز يف �سباق �سعب على حلبة الكارتدروم
 مدير الفريق الفائز يهدي الفوز اإىل الراحل كري�ستوف هي�سيت

 دبي 5 يفوز بكاأ�ض االأمم وفريق طريان االإمارات يفوز بفئة ال�سركات

بعد خ�سارة اأتلتيكو وتعادل الريال

املن�اف�س�ة على لقب ال�دوري الإ�سب�ان�ي ت��ستع�ل م��ج�ددًا 
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