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خــــورفكــــان يلحـــق بالثميــــد هزميــــة 
قا�شيـــــة يف دوري ) قــــدم ( النا�شئـــــة

عربي ودويل

�شيف بن زايد يطلع على جهود تطوير 
اخلدمات االلكرتونية والذكية يف وزارة الداخلية

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

احلوثيون ينقلون معاركهم 
اإىل منابع النفط �رشقي اليمن

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يتلقيان برقيتي 
تهنئة من اأمري الكويت بنجاح قمة الريا�ض 

•• اأبوظبي-وام: 

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 
تهنئة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة 

الكويت ال�شقيقة مبنا�شبة جناح قمة الريا�س اأم�س الول.
اأم��ري دول��ة الكويت يف برقيتيه عن خال�س �شكره  واأع��رب �شاحب ال�شمو 
ايجابية  وم�شاركة  وتفهم  تعاون  من  والقادة  �شموهما  اأب��داه  ملا  وتقديره 
خادم  ا�شت�شافه  ال���ذي  الأخ����وي  ال��ل��ق��اء  خ���ال  وب��ن��اءة  خمل�شة  وج��ه��ود 
اأ�شفر  والذي  �شعود  اآل  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  ال�شريفني  احلرمني 
التعاون  روح  لرت�شيخ  امل��رج��وة  للنتائج  التو�شل  ع��ن  تعاىل  اهلل  بتوفيق 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني  امل�شرتك  امل�شري  على  والتاأكيد  ال�شادق 
م�شاره  اإىل  امل�����ش��رتك  اخلليجي  العمل  م�شرية  وع���ودة  العربية  اخلليج 

ال�شحيح لتحقيق تطلعات دولنا اخلليجية و�شعوبها املن�شودة .

 الفجر ن�شرته قبل �شهر 
الرتبية حت�شم اآلية اإعداد الورقة 

االمتحانية بعد طول انتظار
•• دبي – حم�شن را�شد 

اإعداد  اآلية   ، والتعليم  الرتبية  وزارة  انتظار ح�شمت  وبعد طول  اأخ��ريا 
الورقة المتحانية جلميع ال�شفوف من ال�شاد�س للثاين ع�شر ، فيما اإذا 
كانت �شتقوم الوزارة باإعدادها وطباعتها اأو املناطق التعليمية ، اإذ قررت 
املناطق  كافة  م�شتوى  على  امل���واد  لبع�س  المتحانات  توحيد  ال���وزارة 

التعليمية بالدولة.                                              )التفا�شيل �س11( 

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
�شموه  مبجل�س  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأبوظبي  و�شناعة  اإدارة غرفة جتارة  اع�شاء جمل�س  البحر  يف ق�شر 

اجلديد برئا�شة �شعادة حممد ثاين الرميثي رئي�س جمل�س الإدارة. 
ورحب �شموه باأع�شاء املجل�س اجلديد ومتنى لهم النجاح والتوفيق 
اجل  م��ن  العمل  اآل��ي��ات  حت��دي��ث  يف  املقبلة  املرحلة  خ��ال  مهمته  يف 

تطوير القطاعات التجارية والقت�شادية.
)التفا�شيل �س2( 

   

املرت�شح �شليم الرياحي يقراأ فنجان الرئا�شية:

املرزوقي مكروه.. ولن
 يكون رئي�شا لتون�ض..!

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

لانتخابات  الأول  ال��دور  عن  التون�شيني  تف�شل  باتت  اأي��ام معدودة 
الرئا�شية وهو ما يف�شر يف جانب ما التوتر ال�شائد، والت�شّنج اأحيانا، 
يف اأج����واء احلملة الن��ت��خ��اب��ي��ة، وال���ذي و���ش��ل ح��ّد ا���ش��ت��خ��دام بع�س 
�شياق  عن  خرجت  وم�شامني  خطابهم  يف  متدنية  للغة  املرت�شحني 

اللياقة يف بع�س الف�شول.
ولئن تتفاوت فر�س املرور اإىل الدور الثاين بني املرت�شحني اخلم�شة 
بثبات  ت��وؤك��د  منهم  جمموعة  ف��ان  ال�شباق،  يف  الباقني  والع�شرين 
رغم  الن��ت��خ��اب��ي  بال�شتحقاق  وف��وزه��ا  ب��ل  الأول،  ل��ل��دور  جت��اوزه��ا 
واملن�شف  ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ير�شحون  امل��اح��ظ��ني  معظم  اأّن 
املرزوقي خلو�س غمار املناف�شة احلا�شمة واجلولة الأخرية، يف حال 
ما  الأوىل وهو  ال��دورة  اأغلبية من  ال�شب�شي يف احل�شول على  ف�شل 
ي�شعى اإليه حزبه نداء تون�س ومنا�شروه والعاملون يف هيئة حملته 

النتخابية.
هذا الأخري، ح�شل يف اآخر اأيام احلملة النتخابية على دعم من الوزن 
الثقيل، اإذ عّب حزب اآفاق تون�س عن دعمه ملر�شح حركة نداء تون�س 
للرئا�شية الباجى قائد ال�شب�شى، واعتب املجل�س الوطني للحزب يف 
بيان اأ�شدره اأّن قائد ال�شب�شى هو اأف�شل مر�شح لرئا�شة اجلمهورية 

يف هذا الظرف الدقيق لتجاوز �شعوبات املرحلة املقبلة يف تون�س.
�شيا�شية  اأر���ش��ي��ة  توفر  تتطلب  املقبلة  املرحلة  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأ���ش��اف 
ب�شمان  الكفيلة  احلكومية  الإج���راءات  اتخاذ  يف  لاإ�شراع  مائمة 
الأمن وال�شتقرار، م�شريا اإىل �شرورة ترتيب العاقات الدبلوما�شية 
امل�شاندة  اأجل �شمان مزيد من  وال�شديقة من  ال�شقيقة  ال��دول  مع 

للتجربة الدميقراطية التون�شية.                    )التفا�شيل �س15( 

حممد بن زايد خال ا�شتقباله اع�شاء جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي اجلديد  )وام(

ا�شتقبل جمل�س اإدارة غرفة اأبوظبي اجلديد

حممد بن زايد: عمليات التطوير والتحديث
تنبثق من روؤية خليفة يف التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة  

مواقــيت ال�صالة
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مقتل اإرهابي خالل عملية للجي�س بالإ�شماعيلية

م�شر تزيد عمق املنطقة العازلة على حدود غزة 
•• القاهرة-وكاالت:

قال املتحدث الع�شكري امل�شري العميد حممد �شمري 
ام�س اإن القوات امل�شلحة متكنت الأحد من تنفيذ عدد 
من املداهمات �شد العنا�شر الإرهابية والإجرامية يف 
اإطار اجلهود املبذولة ملعاونة اأجهزة وزارة الداخلية 
الإره��اب��ي��ة والإج��رام��ي��ة يف �شيناء،  الأع��م��ال  ملجابهة 

�شمال �شرق م�شر.
واأو�شح املتحدث اأن املداهمات اأ�شفرت عن مقتل فرد 
من العنا�شر الإرهابية نتيجة لتبادل اإطاق النار مع 
القوات اأثناء تنفيذ املداهمات مبحافظة الإ�شماعيلية 
و�شبط 32 فرد من العنا�شر الإرهابية والإجرامية 
والإ�شماعيلية  وال�شرقية  �شيناء  �شمال  مبحافظات 
 )6( ع��دد  وت��دم��ري  و�شبط  وبور�شعيد  والدقهلية 

وت�شتخدم  معدنية  ل��وح��ات  ب���دون  ب��خ��اري��ة  دراج����ات 
القوات  عنا�شر  �شد  الإره��اب��ي��ة  العمليات  تنفيذ  يف 

امل�شلحة وال�شرطة املدنية.
اأي�شا تدمري عدد )9( مقر  اأنه مت  املتحدة  واأ�شاف 
و�شبط  الإرهابية  العنا�شر  خا�شة  جتمع  ومنطقة 
عدد )2( حزام نا�شف وعدد )4( �شرك خداعي وعدد 
وفرد  )بريتا(  نا�شفة وطبنجة من طراز  عبوة   )4(
وع���دد )392(  اآل��ي��ة  بندقية  وع���دد )2(  خ��رط��و���س 
ط��ل��ق��ة وغ���ط���اء راأ�������س م��ط��ب��وع ع��ل��ي��ه ���ش��ع��ار حركة 
�شمال  حم��اف��ظ��ات  ب��ن��ط��اق  الفل�شطينية  )ح��م��ا���س( 

�شيناء وال�شرقية والإ�شماعيلية.
الأو�شط  ال�شرق  اأنباء  وكالة  ذك��رت  اخ��رى  من جهة 
الر�شمية اأن م�شر �شتزيد عمق املنطقة العازلة على 
حدود قطاع غزة يف حمافظة �شمال �شيناء من 500 

وزيرة خارجية الحتاد الوروبي توقع اتفاقا مع وزير اخلارجية الوكراين )ا ف ب(

مايكل كافاندو الرئي�س النتقايل لبوركينا فا�شو 

عراقيون يعاينون موقع انفجار �شيارة مفخخة  )رويرتز(

•• بغداد-وكاالت:

قتل ما ل يقل عن ثاثني �شخ�شا 
واأ�شيب اآخرون يف انفجارات هزت 
العراقية  العا�شمة  الثنني  ام�س 
الفلوجة،  غ����رب  وج���ن���وب  ب���غ���داد 
العراقية،  ال�����ش��ل��ط��ات  و���ش��ّي��ع��ت 
جمهول  ���ش��خ�����ش��ا   42 ج��ث��ام��ني 
ال�شام  وادي  مقبة  اإىل  الهوية 
يف حمافظة النجف جنوب بغداد.

وطبية  اأم���ن���ي���ة  م�������ش���ادر  وق���ال���ت 
اإن  الفرن�شية  ال�شحافة  ل��وك��ال��ة 
لقوا  الأق������ل  ع��ل��ى  ���ش��خ�����ش��ا   12
�شيارتني  ت���ف���ج���ري  يف  ح���ت���ف���ه���م 

مفخختني يف بغداد.
اأن التفجري  وذكرت امل�شادر ذاتها 
امل�شتل  مب��ن��ط��ق��ة  ح�����دث  الأول 
العراقية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��رق��ي  يف 
بوا�شطة �شيارة مفخخة مركونة، 
مما اأدى اإىل مقتل �شبعة اأ�شخا�س 
ولفت  الأق�������ل.  ع��ل��ى   15 وج�����رح 
من  اأن  اإىل  عقيد  برتبة  �شابط 

بني اجلرحى ثاث ن�شاء.
يف  ثانية  �شيارة  تفجري  اأدى  كما 
م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ام��ري��ة )غ�����رب( اإىل 
اأ���ش��خ��ا���س وجرح  م��ق��ت��ل خ��م�����ش��ة 
امل�شادر  بح�شب  الأق���ل،  على   14

وك����ان ت��ن��ظ��ي��م داع�������س اع��ل��ن قتل 
كا�شيغ،  بيرت  الم��ريك��ي  الرهينة 
امريكيني  جنود  ار���ش��ال  على  ردا 
اىل ال���ع���راق، ب��ح�����ش��ب م���ا ج���اء يف 
�شريط فيديو ن�شر على النرتنت 
مروعة  م�شاهد  ك��ذل��ك  وت�شمن 
ل����ذب����ح ج����ن����ود ����ش���وري���ني ب���اي���دي 

عنا�شر من هذه املجموعة.
وع���ق���ب ان���ت�������ش���ار ال���ف���ي���دي���و، اكد 
اوباما  ب��اراك  الم��ريك��ي  الرئي�س 
مقتل الرهينة المريكي، املواطن 
ال�����ذي يقطع  ال��غ��رب��ي اخل��ام�����س 
اآب  منذ  �شوريا  يف  را�شه  التنظيم 
اغ�����ش��ط�����س، ع��ل��م��ا ان ك���ل ه����وؤلء 
عاملو  او  ���ش��ح��اف��ي��ون  ال�����ش��ح��اي��ا 

اغاثة.
خارجية  وزي�������رة  ام�������س  وق����ال����ت 
فيدريكا  الوروب�������������ي  الحت����������اد 
الع�����دام  ان  ب���ي���ان  م��وغ��ري��ن��ي يف 
العامل يف  كا�شيغ  لبيرت  الوح�شي 
املجال الن�شاين وجلنود �شوريني 
دليل جديد على ان تنظيم داع�س 

ما�س يف برنامج الرعب.
انتهاكات  مرتكبي  ك��ل  وا���ش��اف��ت 
حلقوق الن�شان �شيحا�شبون. ولن 
يوفر الحت��اد الوروب��ي اي جهود 

لتحقيق هذه الهدف.

ع�شرات ال�شحايا بتفجريات يف بغداد والفلوجة

ت�شميم دويل على الت�شدي لداع�ض بعد م�شاهد الذبح

•• عوا�شم-وكاالت:

حذرت امل�شت�شارة الأملانية، اأجنيا 
مريكل، من اندلع حريق �شامل 

جراء الأزمة الأوكرانية.
زيارتها  خ���ال  م��ريك��ل  ووج��ه��ت 
مل���دي���ن���ة ����ش���ي���دين الأ�����ش����رتال����ي����ة 
الرو�شي  للرئي�س  ح��ادة  انتقادات 
فادميري بوتني، الذي التقت به 
يف اجتماع مغلق على هام�س قمة 

الع�شرين يف بري�شبان.
املحتمل  الق�شف  اإىل  اإ���ش��ارة  ويف 
ل��ط��ائ��رة ال���رك���اب امل��ال��ي��زي��ة من 
اأوكرانيا،  17 فوق  اإت�س  اإم  طراز 
قالت مريكل: الأزمة الأوكرانية 
لي�شت �شاأنا اإقليميا على الإطاق. 
ل، فنحن نرى يف هذا املثال اأنها 

ت�شيبنا جميعا.
وذك����رت م��ريك��ل اأن ه���ذه الأزم���ة 
بالن�شبة  خا�شة  خم��اط��ر  ت�شكل 

النفوذ الرو�شي لزعزعة ا�شتقرار 
�شرق اأوكرانيا.

ويف ب��روك�����ش��ل ق���رر الوروب���ي���ون 
الثنني تو�شيع لئحة ال�شخا�س 
امل�شتهدفني بالعقوبات لتورطهم 
يف النزاع يف اوكرانيا بينما �شعدت 
الغربيني  م���ع  ال���ت���وت���ر  م��و���ش��ك��و 
دبلوما�شيني  ط��رد  اعانها  ع��ب 

بولنديني.
وعقب اجتماع يف بروك�شل، طلب 
من  الوروبيون  اخلارجية  وزراء 
الحتاد  يف  الدبلوما�شي  اجل��ه��از 
جديدة  ������ش�����وداء  ق���ائ���م���ة  و����ش���ع 
لتخاذ  ان��ف�����ش��ال��ي��ني  ت�����ش��ت��ه��دف 
قرار نهائي ب�شانها بنهاية ال�شهر، 

بح�شب الدبلوما�شيني.
وحتى اليوم يواجه 119 �شخ�شا، 
هم انف�شاليون وم�شوؤولون رو�س، 
�شفرهم  وحظر  ا�شولهم  جتميد 

اىل الحتاد الوروبي.

جي�ض بوركينا فا�شو يتخلى 
عن ال�شلطة للمدنيني

•• عوا�شم-وكاالت:

اخلارجية  وزي��ر  فا�شو،  بوركينا  يف  ال�شلطات  عينت 
ال�شابق مايكل كافاندو رئي�شا انتقاليا للباد، ام�س، 
الدميقراطية  اإىل  البلد  ع��ودة  يف خطوة مهمة نحو 

بعد �شيطرة اجلي�س على ال�شلطة فرتة وجيزة. 
اأب���رم بعد الإطاحة  ات��ف��اق  اإط���ار  واخ��ت��ري كافاندو يف 
ببليز كومباوري الرئي�س ال�شابق الذي حكم بوركينا 
اأكتوبر بعد احتجاجات   31 �شنوات طويلة يف  فا�شو 
لت�شكيل  ل��ل��وزراء  رئي�شا  كافاندو  و�شيعني  �شعبية.  
�شيحظر عليه  25 ع�شوا ولكن  حكومة موؤلفة من 
اإج����راوؤه����ا يف  امل��زم��ع  ت��ر���ش��ي��ح نف�شه يف الن��ت��خ��اب��ات 
اأواخر العام املقبل.  وقال كافاندو اأريد اأن اأ�شكر كل 

امل�شاركني يف هذه الثورة الكبرية التي �شترتك اأثرها 
على بلدنا اإىل الأبد. �شاألزم نف�شي نيابة عن احلكومة 
والأع�شاء النتقاليني الآخرين باأن نبذل جميعا كل 

اجلهود املطلوبة ملواجهة التحديات. 
يخترب  الباك�شتاين  اجلي�ض 
�شاروخا بالي�شتيا مداه 900 كم 

•• ا�شالم ابا-وام:

جناح  الباك�شتاين  اجلي�س  اأعلن 
بالي�شتي  ���ش��اروخ  اط��اق  جتربة 

متو�شط املدى ام�س.
 وذكر بيان ع�شكري ان ال�شاروخ 
اأج���ي���ال  ..م������ن  .اي   1 ����ش���اه���ني 
من  اط���ل���ق  حتف-4  ����ش���واري���خ 
ب��ح��ر العرب  ب���اجت���اه  م���وق���ع م���ا 
واأ����ش���اب ه��دف��ه ع��ل��ى ب��ع��د 900 
ك��ي��ل��وم��رت وه���و ق����ادر ع��ل��ى حمل 
روؤو������س ن���ووي���ة وت��ق��ل��ي��دي��ة وقال 
البحرية  ال���ق���وات  ارك����ان  رئ��ي�����س 
الدم������������ريال حم���م���د ذك�������اء اهلل 
ال��ذي �شاهد جتربة الط��اق ان 
من  .اى(  ا  )���ش��اه��ني  ال�������ش���اروخ 
اأكرث النظمة دقة مبا يعزز قوة 
الباك�شتاين  اجلي�س  كان   ، ال��ردع 
ق��د اج����رى جت��رب��ة ع��ل��ى �شاروخ 
بالي�شتي ي�شل مداه اىل 1500 

كلم يوم 13 نوفمب احلايل .

جلورجيا ومولدوفيا و�شربيا.
يف  امل�شتمعني  مئات  اأم���ام  وق��ال��ت 
الدولية  لل�شيا�شة  ل���وي  م��ع��ه��د 
املرموق يف اأ�شرتاليا، اإّن رو�شيا ل 
تزال تعتب اأوكرانيا منطقة نفوذ 
ل��ه��ا وت�����ش��رب ال���ق���ان���ون ال����دويل 

بعر�س احلائط.
ي�شكك  م���ريك���ل:ه���ذا  واأ����ش���اف���ت 
ال�شلمي  ال��ن��ظ��ام  يف  ع����ام  ب��وج��ه 
الأوروب������ي ع��ق��ب وي����ات حربني 
الباردة،  احل��رب  ونهاية  عامليتني 
يف  ا�شتمرارية  يجد  الأم��ر  وه��ذا 

نف�شها.
م���ن ج��ه��ت��ه��م ق����ال ن��ا���ش��ط��ون اأن 
قتلوا  �شخ�شا  ث��اث��ني  م��ن  اأك���رث 
العامرية  ت��ف��ج��ري  يف  وج���رح���وا 

وامل�شتل ببغداد.
ويف �شياق ذي �شلة قتل 18 �شخ�شا 
ع��ل��ى الأق����ل م��ن ���ش��ف��وف اجلي�س 

يف  اآخ���رون   11 واأ�شيب  العراقي 
“انتحارية”  ت��ف��ج��ريات  ث���اث���ة 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ���ش��ن��ه��ا  وه���ج���م���ات 
ع�شكرية  م��واق��ع  ع��ل��ى  الإره���اب���ي 

جنوب غرب الفلوجة.
امل�شاهد  اخ����رى دف��ع��ت  م��ن ج��ه��ة 
نفذها  التي  ل��اع��دام��ات  امل��روع��ة 

ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره�����اب�����ي بحق 
وجنود  ام����ريك����ي  اغ����اث����ة  ع���ام���ل 
�شوريني الدول الغربية اىل تاأكيد 
لهذا  ال��ت�����ش��دي  ع��ل��ى  ت�شميمها 
التنظيم املتطرف، يف وقت اعلنت 
باري�س ال�شتباه مب�شاركة فرن�شي 

يف تنفيذ العدامات.

مو�شكو تواجه عقوبات اأوروبية جديدة وتطرد دبلوما�شيني بولنديني

مريكل حتذر من حرب �شاملة ب�شبب اأوكرانيا
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•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اع����ت����ق����ل����ت �����ش����رط����ة الح�����ت�����ال 
اأطفال  ثاثة  ام�س  الإ�شرائيلية 
وفتاة يف القد�س املحتلة التي ت�شهد 
حالة من التوتر عقب العثور على 
جثة الفل�شطيني يو�شف الرموين 
م�شنوقا يف احلافلة التي يقودها، 
ح���ي���ث جت�������ددت امل����واج����ه����ات بني 
الغا�شبني  الفل�شطينيني  ال�شبان 
وقوات الحتال التي �شنت حملة 
الغربية  ال�����ش��ف��ة  يف  اع���ت���ق���الت 
املحتلة. ووا�شلت �شرطة الحتال 
امل�شجد  ب����واب����ات  ع��ل��ى  امل����وج����ودة 
ال�شرقية  ال���ق���د����س  يف  الأق�������ش���ى 
ك��ل الأع��م��ار من  الن�شاء م��ن  منع 
على  الثاين  لليوم  امل�شجد  دخ��ول 

اقتحم عدد من  التوايل، يف حني 
امل�شجد �شباح  باحات  امل�شتوطنني 

ام�س.
اإنها  الح����ت����ال  ���ش��رط��ة  وق���ال���ت 
اع��ت��ق��ل��ت ث���اث���ة اأط���ف���ال ت����رتاوح 
و12  اأع���وام  ع�شرة  بني  اأعمارهم 
عاما لا�شتباه باإلقائهم احلجارة 
مقبة  اإىل  ي�������وؤدي  �����ش����ارع  ع���ل���ى 
ي��ه��ودي��ة ج��ن��وب��ي ال���ق���د����س، حيث 

اأ�شيب اإ�شرائيلي بجروح طفيفة.
اأفاد �شهود عيان  من جهة اأخرى، 
اندلعت �شباح ام�س  اأن مواجهات 
القد�س  يف حم��ي��ط ح���رم ج��ام��ع��ة 
القد�س  �شرقي  دي�س  اأب��و  بلدة  يف 
وق���وات  فل�شطينيني  ���ش��ب��ان  ب���ني 

اإ�شرائيلية.
ال�شبان  اأن  ع��ي��ان  �شهود  واأ���ش��اف 

اأ�����ش����رم����وا ال����ن����ريان يف اإط�������ارات 
����ش���ي���ارات واأل����ق����وا احل���ج���ارة على 
اأطلقت  التي  الإ�شرائيلية  القوات 
والقنابل  امل���دم���ع  ال���غ���از  ق��ن��اب��ل 

ال�شوتية، دون ت�شجيل اإ�شابات.
والطور  امل��ك��ب  ج��ب��ل  اأن���ح���اء  ويف 
وراأ�س العامود بالقد�س ال�شرقية، 
مواجهات  اأن  ع��ي��ان  ���ش��ه��ود  ذك���ر 
ان��دل��ع��ت اأي�����ش��اً ه��ن��اك ب��ني �شبان 

فل�شطينيني وقوات اإ�شرائيلية.
وجاءت هذه املواجهات بعد العثور 
على يو�شف الرموين )32 عاماً( 
م���ن ���ش��ك��ان ح���ي ال���ط���ور يف وقت 
اأم�������س الأول  م��ت��اأخ��ر م���ن م�����ش��اء 
فيها  يعمل  حافلة  داخ��ل  م�شنوقاً 
تتبع ل�شركة املوا�شات )اإيغد( يف 

القد�س الغربية.

الحتالل يعتقل اأطفاًل ومينع دخول الن�شاء لالأق�شى

غليان يف القد�ض بعد �شنق امل�شتوطنني فل�شطينيًا
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اأخبـار الإمـارات

الهيئة الوطنية للموؤهالت تختتم فعاليات امللتقى التعريفي ملوؤ�ش�شات التعليم والتدريب املهني
•• اأبوظبي-الفجر: 

بعد �شل�شلة لقاءات حوارية وتفاعلية مبا�شرة مع خمتلف 
اجلهات التنظيمية واملانحة وموؤ�ش�شات التعليم والتدريب 
للموؤهات  الوطنية  الهيئة  اختتمت  ال��دول��ة،  يف  املهني 
مدى  على  انعقد  ال��ذي  الأول  التعريفي  امللتقى  فعاليات 
للتعريف  اخليمة  وراأ�س  ودبي  اأبوظبي  من  كل  يف  اأيام   3
بالتوجهات الإ�شرتاتيجية للهيئة وماهية واأهمية املنظومة 
الوطنية للموؤهات يف حتقيق الإعرتاف الدويل باملوؤهات 
ونظام  الوطنية  املهنية  املعايري  مبفهوم  للتوعية  وكذلك 
الذي  املهني  والتدريب  التعليم  وتقييم موؤ�ش�شات  ت�شجيل 
امللتقى  فعاليات  ح�شرت  فقد  م��وؤخ��را.   الهيئة  اعتمدته 

وعدد  مهنية  وتدريبية  تعليمية  موؤ�ش�شة   600 من  اأكرث 
خمتلف  اىل  بالإ�شافة  واملانحة  التنظيمية  اجل��ه��ات  م��ن 
موؤ�ش�شات التعليم العايل واملهني العاملة يف املناطق احلرة. 
املوكلة  باملهام  مف�شا  تعريفا  الفعاليات  تلك  وت�شمنت 
 2010 ل�شنة   1 رق���م  تاأ�شي�شها  م��ر���ش��وم  ح�شب  للهيئة 
وتوافق ذلك مع الأهداف الإ�شرتاتيجية للهيئة لل�شنوات 
القادمة وربطها مع الروؤية الإ�شرتاتيجية للدولة 2021، 
بالإ�شافة اىل حتديد متطلبات مواءمة خمرجات التعلم 
لأنواع املوؤهات الثاثة املعتمدة يف املنظومة وهي املوؤهل 
ال��رئ��ي�����ش��ي وامل�����ش��ان��د وال��ف��رع��ي م��ع م�����ش��ت��وي��ات املنظومة 
الوطنية للموؤهات. كما �شمل العر�س التعريف مبتطلبات 
تطوير املعيار املهني الوطني وت�شكيل املجال�س الإ�شت�شارية 

للقطاعات الإقت�شادية ناهيك عن حتديد �شوابط ت�شجيل 
وتقييم موؤ�ش�شات التعليم والتدريب املهني.  وتعليقا على 
الهيئة  ذلك قال �شعادة الدكتور ثاين املهريي، مدير عام 
املرجوة  ال��غ��اي��ة  امللتقى  حقق  لقد  ل��ل��م��وؤه��ات،  الوطنية 
�شريحة ممكنة من ممثلي  باأكب  بالإلتقاء  واملتمثلة  منه 
التحديد  وج��ه  على  املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  موؤ�ش�شات 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب�����دور ال��ه��ي��ئ��ة الإ���ش��رتات��ي��ج��ي وواإج����راءات����ه����ا 
و�شيا�شاتها واأهمية وكيفية رفع جودة خمرجات من خال 
تطبيق تلك ال�شيا�شات والإجراءات. فقد ح�شرت فعاليات 
الكثري  وراأ�����س اخليمة  ودب���ي  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ك��ل  امللتقى يف 
باأعدادها  فاقت  املعنية  واجلهات  التدريبية  املوؤ�ش�شات  من 

توقعات اجلميع.

بتوجيهات �شلطان القا�شمي
جلنة معاجلة ديون مواطني ال�شارقة تعتمد 20 

مليون درهم ل�شداد املديونيات
•• ال�شارقة-وام: 

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
بتوفري احلياة الكرمية لأبنائه املواطنني ..اعتمدت جلنة معاجلة ديون مواطني اإمارة ال�شارقة �شداد مديونية عدد 
من احلالت. واأكد �شعادة را�شد احمد بن ال�شيخ رئي�س الديوان الأمريي رئي�س جلنة معاجلة ديون مواطني اإمارة 
ال�شارقة اأن اللجنة قد اعتمدت مبلغ 20 مليونا و244 األف درهم ل�شداد مديونية 54 حالة من فئة املطلوبني 

قانونيا وفئة املحكوم عليهم بق�شايا مالية وفئة املع�شرين.

ا�شتقبل جمل�س اإدارة غرفة ابوظبي اجلديد

حممد بن زايد: عمليات التطوير والتحديث تنبثق من روؤية خليفة يف التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة  
•• اأبوظبي -وام:

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س مبجل�س �شموه 
غرفة  اإدارة  جمل�س  اع�شاء  البحر  ق�شر  يف 
اأب��وظ��ب��ي اجل��دي��د برئا�شة  جت���ارة و���ش��ن��اع��ة 
جمل�س  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد  �شعادة 
املجل�س  ب��اأع�����ش��اء  ���ش��م��وه  ورح�����ب  الإدارة. 
اجل��دي��د ومت��ن��ى ل��ه��م ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق يف 
مهمته خال املرحلة املقبلة يف حتديث اآليات 
التجارية  القطاعات  العمل من اجل تطوير 
والقت�شادية. واأعرب �شمو ويل عهد ابوظبي 
الدارة  جم��ل�����س  ودور  ج���ه���ود  يف  ث��ق��ت��ه  ع���ن 

يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة وم�����ش��ال��ح اب��وظ��ب��ي ودولة 
ب�شكل  وامل�شاهمة  املتحدة  العربية  الم���ارات 
فعال يف تبني العمال القت�شادية الناجحة 
. واكد �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأهمية دعم التعاون وال�شراكة بني القطاعني 
ال�شباب  دع���م  اىل  ا���ش��اف��ة  واخل���ا����س  ال���ع���ام 
اقت�شادية  م�شاريع  تاأ�شي�س  يف  وت�شجيعهم 

تعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم. 
ان عمليات  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  وق����ال 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر 
تنبثق من روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف 
ال�شاملة وامل�شتدامة من خال دعم  التنمية 
وامل�شاريع  املبادرات  وطرح  القت�شادي  النمو 

التنموية التي ت�شب يف خدمة اقت�شاد دولة 
المارات العربية املتحدة. 

اإدارة  اأع�����رب اع�����ش��اء جم��ل�����س  م���ن ج��ه��ت��ه��م 
اأبوظبي عن �شعادتهم  غرفة جتارة و�شناعة 
الثقة موؤكدين على بذل كافة اجلهود  بهذه 
القيام  الغرفة من  ان متكن  �شاأنها  التي من 
دفع عملية  املتنوعة يف  القت�شادية  باأدوارها 
. ح�شر  او�شع  اآف��اق  اىل  وال�شتثمار  التنمية 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  ..�شمو  املجل�س 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 
اآل نهيان  ���ش��رور ب��ن حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و 
و�شمو ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل 
زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  حاكم 
زايد  موؤ�ش�شة  اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 

ل��اأع��م��ال اخلريية  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  والإن�شانية 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
زايد  بن  ال�شيخ حامد  و�شمو  الداخلية  وزير 
اأبوظبي  ع��ه��د  دي����وان ويل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اآل نهيان و�شمو  زايد  ال�شيخ ذياب بن  و�شمو 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عمر  ال�شيخ 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س 
و�شمو  والإن�شانية  اخلريية  لاأعمال  نهيان 
ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
العليا للرعاية الإن�شانية  اإدارة موؤ�ش�شة زايد 
ال�شيخ  ومعايل  اخلا�شة  الإحتياجات  وذوي 
الثقافة  ن��ه��ي��ان وزي���ر  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 

وال�شباب وتنمية املجتمع .

�شيف بن زايد يطلع على جهود تطوير اخلدمات االلكرتونية والذكية يف وزارة الداخلية
•• اأبوظبي-وام:

اطلع الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف مقر 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ف��ري��ق برنامج  ام�����س.. على ج��ه��ود 
واحلكومة  الإلكرتونية  اخل��دم��ات 
الوزارة  خدمات  تطوير  يف  الذكية 
الذكية  تطبيقاتها  عب  وتوفريها 
للمواطنني واملقيمني . وحث �شموه 
م�شاعفة  ع��ل��ى  ال���بن���ام���ج  ف���ري���ق 
اجل�����ه�����ود ل����ارت����ق����اء ب���اخل���دم���ات 
اأف�شل  وف����ق  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل���ق���دم���ة 
جهود  مثمنا   .. ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
ال��ف��ري��ق يف الن��ت��ق��ال ب��ال��ع��م��ل اإىل 
التكنولوجية.  ال��ت��ط��ورات  مواكبة 
مبنى  يف  ا����ش���ت���م���ع  ����ش���م���وه  وك�������ان 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 

والتحول  الل��ك��رتوين  النمط  اإىل 
ال�شتيفاء  �شوئها  على  ومت  الذكي 
يف  وال��ت��ح��دي��ات  املتطلبات  بجميع 
مفهوم  تغيري  اإىل  التوجه  عملية 
م�شريا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  العمل 
ب���رن���ام���ج  ف����ري����ق  م����ن����ج����زات  اإىل 
واحلكومة  الإلكرتونية  اخل��دم��ات 
ال��ذك��ي��ة يف ال��ت��ح��ول الإل���ك���رتوين 
والذكي. وت�شمن الإيجاز املبادرات 
م�شروع  امل��ت�����ش��م��ن��ة  وامل���������ش����اري����ع 
وتطوير  الإل������ك������رتوين  ال���ت���ح���ول 
واأطر حوكمة اخلدمات  ال�شيا�شات 
واأخرى   27001 اآي���زو  وم�����ش��روع 
املواقع  ح��وك��م��ة   : ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ق��ي��د 
الإت�شال  وم���رك���ز  الإل���ك���رتون���ي���ة 
التقني  وال����ت����ك����ام����ل  وال������رتاب������ط 
الداعمة  امل�������ش���اري���ع  ت�����ش��م��ل  ف��ي��م��ا 
م�شتودع  الإل�����ك�����رتوين:  ل��ل��ت��ح��ول 
واأخرى  التميز  ودب��ل��وم  اخل��دم��ات 

الرئي�شية  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  اأن  اإىل 
ت���ت�������ش���م���ن ج�����اه�����زي�����ة اخل�����دم�����ات 
وال��ب��واب��ة امل��وح��دة خل��دم��ات وزارة 
الهواتف  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ال���داخ���ل���ي���ة 
اأعمال  نتائج  اإىل  وت��ط��رق  ال��ذك��ي��ة 
التحول الإلكرتوين الذي يبلغ عدد 
 323 منها  خدمة   339 خدماته 
مت حتويلها اإلكرتونيا وامل�شتخدمة 
 127 امل�����ش��ت��خ��دم��ة  وغ���ري   212
تطبيقات  ع���ل���ى  وع�������رج  خ����دم����ة. 
عددا  �شملت  التي  الذكية  الهواتف 
الآليات  ترخي�س  يف  اخلدمات  من 
وال�����ش��ائ��ق��ني واأخ������رى ���ش��رط��ي��ة يف 
وتقييم  اجل��ن��ائ��ي��ة  احل���ال���ة  ب��ح��ث 
جنائية  ومعلومة  اأم��ن��ي��ة  معلومة 
والإقامة  اجلن�شية  خدمات  مقابل 
دخول  اإذن  اإ����ش���دار  تت�شمن  ال��ت��ي 
واإذن  وزي���ارة ق�شرية  زي��ارة طويلة 
دخول لفئة عمال اخلدمة امل�شاعدة 

نا�شر  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  بح�شور   -
العام  الأم���ني  النعيمي  خل��ري��ب��اين 
مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
واللواء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال������وزراء 
الرئي�شي  ن��ا���ش��ر  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور 
اخلدمات  ب��رن��ام��ج  ف���ري���ق  رئ��ي�����س 
الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ت��ح��ول ال��ذك��ي يف 
امل�شروع  ع��ن  اإي��ج��از  اإىل   - ال����وزارة 
دروي�س  حممد  اأول  امل���ازم  ق��دم��ه 
تطبيقات  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  ال��ب��ل��وك��ي 
اإىل  م�����ش��ريا   .. ال��ذك��ي��ة  ال���ه���وات���ف 
ت��وج��ه احل��ك��وم��ة الإحت��ادي��ة لتبني 
م��ف��اه��ي��م احل���ك���وم���ات ال��ذك��ي��ة من 
 2021 الوطنية  اأجندتها  خ��ال 
لتكون دولة الإم��ارات الأوىل عامليا 
احلكومية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 
النقالة.  ال���ه���وات���ف  ع���ب  ال���ذك���ي���ة 
واأو�شح اأنه مت اإجراء درا�شات حول 
الداخلية  وزارة  بخدمات  التحول 

ال�شطفاف  ن��ظ��ام  ال��ت��ن��ف��ي��ذ:  ق��ي��د 
الذكية  احل��ك��وم��ة  ومم��ك��ن��ات  الآيل 
للحكومة  ال����ط����ري����ق  وخ������ارط������ة 
جيم�س  موؤ�شرات  ومعايري  الذكية 
احلكومة  م�����ش��اري��ع  وت��ت�����ش��م��ن   ..
الداخلية  وزارة  ج��ائ��زة   : ال��ذك��ي��ة 
وم�شروعيني  ال��ذك��ي��ة  للتطبيقات 
قيد التنفيذ هما تطبيقات الهاتف 
الذكي وت�شويق اخلدمات الذكية . 
العقيد حممد  الإي��ج��از  كما ح�شر 
ال��ظ��اه��ري مدير  دمل���وج  ب��ن  حميد 
الأداء  وتطوير  ال�شرتاتيجية  عام 
في�شل  والعقيد  الداخلية  وزارة  يف 
اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��ع��ي��ب��ي  ���ش��ل��ط��ان 
يف  الأداء  وتطوير  ال�شرتاتيجية 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
والعقيد بركات الكندي نائب مدير 
والت�شالت  املعلومات  تقنية  اإدارة 
البلوكي  ولفت   . اأبوظبي  ب�شرطة 

•• دبي-وام:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
رئي�س  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اأه��م��ي��ة ال���ش��ت��ث��م��ار الج��ت��م��اع��ي يف 
املزيد  وت�����ش��ج��ي��ع  ال�����ش��ب��اب  ط���اق���ات 
الوطنية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من 
قدرات  لتطوير  فر�س  توفري  على 
وتعزيز خباتهم  الإماراتي  ال�شباب 
امل�شاركة  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  و����ش���ول 

الكاملة يف بناء م�شتقبل الدولة.
ت�شجيع  ���ش��رورة  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
لي�س  متعددة  بطرق  العطاء  ثقافة 
ف��ق��ط ب���ني ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ولكن 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  ك���اف���ة  ب���ني  اأي�����ش��ا 
ثقافة  اأن  باعتبار  ال�شباب  وخا�شة 
ال��ع��ط��اء ج���زءا وم��ك��ون رئ��ي�����ش��ي من 
مكونات الثقافة الإماراتية ومرتكزا 
اأ�شا�شيا من مرتكزات القائد املغفور 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
قيام  ������ش�����رورة  اإىل  ����ش���م���وه  ودع�������ا 
الأعمال  و�شركات  اخل��ا���س  القطاع 
فاعلية  اأك���رث  دور  بلعب  ال��دول��ة  يف 
الرامية  احلكومية  اجلهود  دع��م  يف 
�شموه  ..م�شددا  ال�شباب  تنمية  اإىل 
يف الوقت نف�شه على اأهمية ا�شتثمار 
لأعمال  ر�شدها  يتم  التي  الأم���وال 
النفع الجتماعي ب�شورة فعالة واأن 
قيا�شية  نتائج  الأم����وال  ه��ذه  حتقق 

ولي�س جمرد نتائج مر�شية فقط.
واأو�شح �شموه اأن بناء وتعزيز م�شار 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
امل���زده���رة ل��دول��ة الإم������ارات يتطلب 
القطاعات  ك����اف����ة  وت�����ع�����اون  دع������م 
..م��وؤك��دا ع��دم ق���درة اأي ق��ط��اع على 
حتقيق ذل���ك مب��ف��رده ومب��ع��زل عن 
الآخ��ري��ن. ج��اء ذل��ك خ��ال جمل�س 
ا�شت�شافه  ال��ذي  الإم����ارات  موؤ�ش�شة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل 
نهيان وزير اخلارجية رئي�س جمل�س 
واأقيم  الإم���������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 
ام�������س ب���ال���ت���ع���اون م���ع جم��ل�����س دبي 
بدبي  ك��ون��راد  فندق  يف  القت�شادي 
ال�شيوخ  وم�شاركة عدد من  بح�شور 
ونخبة خمتارة من ممثلي موؤ�ش�شات 
ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س مم�����ن مت���ي���زوا 
جمال  يف  ال��ف��ع��ال��ة  مب�����ش��اه��م��ات��ه��م 

ن��وع��ه يف ال��دول��ة وه��و ح��دث �شنوي 
ويبحث  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  تنظمه 
���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��ط��اء ب���ني الأف�����راد 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات ال���ع���ام���ل���ة يف ال���دول���ة 
كيفية  مو�شوع  بحثه  اإىل  بالإ�شافة 
ا�شتخدام راأ�س املال الذي يتم ر�شده 
لأع����م����ال ال��ن��ف��ع الج���ت���م���اع���ي على 
اأكرث فعالية ومناق�شة دوره يف  نحو 
واقت�شادية  اجتماعية  قيمة  خ��ل��ق 

م�شتدامة.
وميثل املجل�س من�شة للتعارف وبناء 
العاقات وتبادل اخلبات والتجارب 
كما يهدف املجل�س اإىل بناء �شراكات 
ناجحة وا�شتثمارها يف اإقامة برامج 
تاأثري  لإح���داث  م�شممة  اجتماعية 
اإيجابي وم�شتدام يف حياة ال�شباب يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقال مهنا املهريي الرئي�س التنفيذي 
ان  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  يف  للعمليات 
م��وؤ���ش�����ش��ة الإم��������ارات ك��ر���ش��ت ج���زءا 
�شراكات  لبناء  اإمكاناتها  من  مهما 
طويلة الأمد مع عدد من ال�شركات 
وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س ل �شيما 
امل�شوؤولية  جم���ال  يف  امل��ت��م��ي��زة  ت��ل��ك 
برامج  يف  وال�شتثمار  الجتماعية 
وتنمية  لتطوير  م�شممة  وم�شاريع 

ال�شباب واإطاق طاقاتهم الكامنة.
اأن موؤ�ش�شة الإم��ارات قامت  واأ�شاف 
باإن�شاء دائرة تطوير الأعمال لتعزيز 
امل��وؤ���ش�����ش��ة كحلقة و���ش��ل بني  م��ك��ان��ة 
رائدة  برامج  تتبنى  التي  ال�شركات 
الجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  جم���ال  يف 
قطاعات  ك����اف����ة  وب������ني  ج���ه���ة  م�����ن 
امل��ج��ت��م��ع م���ن ج��ه��ة اأخ������رى بحيث 
تعمل املوؤ�ش�شة على توفري جمموعة 
القطاع  اأم���ام  الفر�س  م��ن  متنوعة 
اإقامة  ل��ل��ت��ع��اون يف جم���ال  اخل��ا���س 
تقوم  اجتماعية  م�شروعات  وتنفيذ 
ال�شباب  ط��اق��ات  يف  ال�شتثمار  على 
وت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 

بناء م�شتقبل الدولة.
ويف الوقت نف�شه تعمل املوؤ�ش�شة على 
عاقاتها  و�شبكة  خباتها  توظيف 
ال�شركات  مل�����ش��اع��دة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأم���وال  روؤو�����س  بتوظيف  ال��راغ��ب��ة 
ال��ت��ي ي��ت��م ر���ش��ده��ا لأع���م���ال النفع 
الج��ت��م��اع��ي ب��ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة ومبا 
اجتماعي  ت���اأث���ري  حت��ق��ي��ق  ي�����ش��م��ن 

اإيجابي وم�شتدام يف حياة ال�شباب.

امل�شوؤولية الجتماعية وممن وتركوا 
ب�شمة يف جمال خدمة املجتمع.

اأحمد  ال�شيخ  �شمو  املجل�س  ح�شر 
بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
ملجموعة  الأعلى  الرئي�س  للطريان 
ط���ريان الإم����ارات وم��ع��ايل ال�شيخة 
ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خ��ال��د ال��ق��ا���ش��م��ي وزي���رة 
رئي�شة  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية 
�شلطان  ال�شيخ  زايد ومعايل  جامعة 
دائرة  رئي�س  نهيان  ال  طحنون  ب��ن 
النقل رئي�س هيئة اأبوظبي لل�شياحة 
ملوؤ�ش�شة  امل��ن��ت��دب  الع�شو  وال��ث��ق��اف��ة 
الإمارات ومعايل جمعة املاجد رئي�س 
و�شعادة  الق��ت�����ش��ادي  دب���ي  جم��ل�����س 
ملجل�س  العام  الأم��ني  الهاملي  هاين 
اأع�شاء  م��ن  وع��دد  القت�شادي  دب��ي 
الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

وجمل�س دبي الإقت�شادي.
�شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاد 
الذي  احل���ي���وي  ب���ال���دور  م��ك��ت��وم  اآل 
يف  المارات"  "موؤ�ش�شة  ب���ه  ت��ق��وم 
الواعي  ال�����ش��ب��اب  م���ن  اأج���ي���ال  ب��ن��اء 
التنمية  لي�شارك يف م�شرية  واملتعلم 
�شموه  وقال  لامارات.  القت�شادية 
هذا  لتحقيق  احلقيقية  البداية  ان 
اإر�شاء  ه��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ه��دف 
تر�شيخ  اىل  ت��دع��و  ج��دي��دة  ت��ق��ال��ي��د 
روح العمل اجلاد والإبداع واللتزام 
وامل�شوؤولية يف ممار�شات �شبابنا �شواء 
اأكانت يف ميادين العمل اأو املجتمع. 
امل�شتقبلية  ال���ن���ظ���رة  ���ش��م��وه  وح���ي���ا 
والإيجابية لدى املوؤ�ش�شة ازاء ق�شايا 
البامج  خال  من  ل�شيما  ال�شباب 
باإطاقها  قامت  التي  الجتماعية 
حتفيز  على  تقوم  وال��ت��ي  وتنفيذها 

ال�شباب على البداع والبتكار.

املجل�س  انعقاد  هام�س  على  وج��رى 
موؤ�ش�شة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع 
القت�شادي  دب��ي  الإم���ارات وجمل�س 
امل�شرتك  التعاون  تعزيز  اإىل  هدفت 
ي�شهم يف حتقيق  الطرفني مبا  بني 
روؤية املوؤ�ش�شة يف جمالت امل�شوؤولية 
املجتمعية والعمل على دعم ال�شباب 
الإماراتي وتوجيههم ومتكينهم من 
م�شتقبل  بناء  يف  الفاعلة  امل�شاهمة 
ال�شيد  الت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع  ال�����دول�����ة. 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ه��ريي  م��ه��ن��ا 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف م��وؤ���ش�����ش��ة الإم�������ارات 
العام  الهاملي المني  و�شعادة هاين 
مل��ج��ل�����س دب���ي الق��ت�����ش��ادي. واأع����رب 
امل���اج���د ع���ن تقديره  م��ع��ايل ج��م��ع��ة 
بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  ل�شمو  و���ش��ك��ره 
زايد اآل نهيان على مبادرته الطيبة 
المارات  موؤ�ش�شة  جمل�س  اقامة  يف 
والتي تندرج اأ�شا�شا يف اإطار مبادراته 
الكرمية يف احت�شان ودعم الفعاليات 
الج���ت���م���اع���ي���ة وث���ق���اف���ة ال���ع���ط���اء يف 
راأ�شها  وعلى  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واخ��ي��ه  اهلل 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل.
وقال ان مو�شوع ال�شباب ومتكينهم 
البناء  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل�����ش�����ش��اه��م��ة  م���ن 
باهتمام  ا����ش���ت���اأث���ر  ق����د  وال���ت���ن���م���ي���ة 
التنمية  اج�����ن�����دة  يف  ا����ش���ت���ث���ن���ائ���ي 
جمل�س  واأن  الم���ارات  يف  امل�شتدامة 
تعزيز  اىل  ي�شعى  الق��ت�����ش��ادي  دب��ي 
ال�شرتاتيجية  ه���ذه  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
ل�شيما من خال تفعيل الدور الهام 

الذي يلعبه اأع�شاوؤه والذين ميثلون 
قيادات جمتمع الأعمال يف دبي من 
والبداع  العمل  فر�س  اتاحة  خال 

ل�شباب الدولة.
من جهته اأ�شار �شعادة هاين الهاملي 
القت�شادي  دب����ي  جم��ل�����س  اأن  اىل 
ك��ب��رية يف مو�شوع  اأه��م��ي��ة  اأوىل  ق��د 
�شوق  ق�شايا  من  والكثري  التوطني 
ان  ..وق��������ال  ال���ع���اق���ة  ذات  ال���ع���م���ل 
الدولة  �شباب  م�شاركة  تعزيز  هدف 
واملعاهد  ل�شيما خريجي اجلامعات 
�شرورة  ب����ات  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  يف 
على  القت�شادية  التطورات  متليها 
والقليمية  املحلية  امل�شتويات  كافة 
الأبعاد  ع���ن  ف�����ش��ا  ه���ذا  وال��ع��امل��ي��ة 
التي  والن�������ش���ان���ي���ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 
التوطني غري  تنطوي عليها عملية 
اأن التحدي براأينا يتمثل يف جانبني 
اأولهما حتفيز طلب �شركات القطاع 
الدولة  �شباب  توظيف  على  اخلا�س 
وخريجي  ال�شباب  اق��ب��ال  وثانيهما 
بالعمل  اأنف�شهم  اجل���دد  اجل��ام��ع��ات 
يف القطاع اخلا�س واثبات جدارتهم 
يف العمل يف بيئة عمل تناف�شية بدل 
والذي  ال��ع��ام  القطاع  يف  العمل  م��ن 
يبدو انه ليزال يقدم مزايا ا�شافية 
ب��ال��ق��ط��اع اخل���ا����س عاوة  م��ق��ارن��ة 
املوؤمل  م��ن  فانه  العمل  جانب  على 
اخل��ا���س جنبا  ال��ق��ط��اع  ي�����ش��اه��م  اأن 
اإطار  العام يف  القطاع  اىل جنب مع 
دور  تعزيز  يف  ا�شرتاتيجية  �شراكة 
ال�شباب يف م�شرية التنمية .. من هنا 
نرى اأن "جمل�س موؤ�ش�شة المارات" 
متقدمة  خ���ط���وة  مي��ث��ل  اأن  مي��ك��ن 
"جمل�س  يف ه���ذا الجت�����اه. وي��ع��ت��ب 
موؤ�ش�شة الإمارات" حدثا فريدا من 

املواطنني  �شفر  ج����وازات  وجت��دي��د 
اأم����ا خ���دم���ات ال���دف���اع امل����دين على 
�شملت  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
ال�شتيفاء  و���ش��ه��ادة  م��ن�����ش��اأة  م��ل��ف 
الهند�شية  امل��خ��ط��ط��ات  واع���ت���م���اد 
وحما�شرات  وال�شهاريج  واملركبات 
التوعية اإ�شافة اإىل خدمات حتديد 
وبطاقات  اخلدمة  ومراكز  املواقع 
 999 ب������  والت�����������ش�����ال  اخل�����دم�����ة 

 5999 ع��ب  الن�شية  وال��ر���ش��ائ��ل 
التوا�شل الجتماعي  تتبع  وخدمة 
مركز  رقم  عب  اخلدمات  وتقدمي 
كما   .  8005000 الت���������ش����ال 
برنامج  ف��ري��ق  اإجن����ازات  اإىل  اأ���ش��ار 
اخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات 
والتي  املحلي  ال�شعيد  الذكية على 
جائزة  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  ت�����ش��م��ن��ت 
ل��اأداء احلكومي  را�شد  بن  حممد 

احلكومية  اجل���ه���ة  ف���ئ���ة  امل���ت���م���ي���ز 
امل���ج���ال  امل���ت���م���ي���زة يف  الحت������ادي������ة 
الإلكرتوين واإقليميا جائزة موؤمتر 
الإلكرتونية  احل��ك��وم��ة  وم��ع��ر���س 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 
اإلكرتونية  خ���دم���ة  اأف�������ش���ل  ف���ئ���ة 
امل�شتوى  وع��ل��ى  ت��ك��ام��ل��ي��ة  ح��ك��وم��ة 
اجلهة  فئة  �شتيفي  ج��ائ��زة  العاملي 

املتميزة الإدارة العامة .

�شندوق اأبوظبي للتنمية يبحث تعزيز 
التعاون وال�شراكة مع �شلوفاكيا

•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة حممد �شيف ال�شويدي 
مدير عام �شندوق اأبوظبي للتنمية 
العا�شمة  يف  ال�����ش��ن��دوق  م��ق��ر  يف 
هورنياك  دو�شان  و�شعادة  اأبوظبي 
ال�شلوفاكية  اجل��م��ه��وري��ة  ���ش��ف��ري 
لوت�شان  لوبومري  و  ال��دول��ة  ل��دى 
قن�شل  ال���ب���ع���ث���ة  رئ����ي���������س  ن����ائ����ب 
اأوجه   .. ال��دول��ة  ل���دى  �شلوفاكيا 
البلدين  ب���ني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون 
يف  والبناء  التنمية  م�شرية  ودع��م 
الطرفان  وا�شتعر�س  �شلوفاكيا. 
التعاون  الج���ت���م���اع..اآف���اق  خ���ال 
اأبوظبي  ����ش���ن���دوق  م����ن  ك����ل  ب����ني 
جمهورية  وح����ك����وم����ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
�شلوفاكيا و�شبل تنميتها وتعزيزها 
وتطويرها يف خمتلف املجالت مبا 

يخدم الأهداف امل�شرتكة . 

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خارجية تون�ض
•• دبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
وزير  احلامدي  منجي  معايل  ام�س  دب��ي  يف  اخلارجية 
خارجية اجلمهورية التون�شية الذي يزور الباد حاليا. 
ورحب �شموه يف بداية اللقاء بوزير اخلارجية التون�شي 
.. معربا عن اأمله يف اأن ت�شهم زيارته للدولة اإىل تعزيز 

العاقات بني دولة المارات وتون�س يف املجالت كافة.

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

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

امل�شرتك .

عبداهلل بن زايد يوؤكد اأهمية اال�شتثمار يف طاقات ال�شباب وت�شجيع ثقافة العطاء يف الدولة

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2011/07/17م   املودعة حتت رقم: 159998 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: رابيدروب جلوبال ليمتد 
وعنوانه:ُرتاند بزِن�س بارك، نيوورك رود، بيرتُبراه، بي اإي1 5دبليو ايه، اململكة املتحدة 

 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مر�شات  اأنظمة  يف  لا�شتخدام  موا�شري  وو���ش��ات  و�شمامات  موا�شري  احل��رائ��ق؛  لإط��ف��اء  املر�شات  اأنظمة 

احلريق؛ طفايات احلريق؛ معدات اإطفاء احلريق.
9 الواق�عة بالفئة:  

مميزة  بطريقة  الاتينية  ب��الأح��رف  "Rapidrop" مكتوبة  كلمة  من  العامة  تتكون  و�شف العامة:  
اأزرق يحيط  اإىل ق�شمني مت�شاويني، وقو�س  تق�شمها  دائ��رة حمراء حيث  داخل  الأزرق وهي موجودة  باللون 

."R"باأعلى ربع الدائرة الي�شاري وخط عمودي اأزرق عري�س حتت احلرف الاتيني
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالبيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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اأخبار الإمارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شام اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

م�شت�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد بعجمان ي�شتقبل طبيبا يف جراحة عظام االطفال
•• عجمان ـ الفجر 

فيليب  البوفي�شور  بعجمان  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  ا�شتقبل 
فيكارت اأ�شتاذ جراحة عظام الطفال يف م�شت�شفى نيكري يف جامعة رينيه 
دي�شكرتت باري�س، الذي يزور امل�شت�شفى للمرة الثالثة هذا العام وال�شابعة 
اأن  ال�شي�شي  وجيه  الدكتور  وق��ال   ، للم�شت�شفى  بها  ق��ام  زي��ارة  اول  منذ 
الطبيب الزائر �شوف يقوم بالك�شف على نحو 130 مري�شا من الأطفال 

واأغلبهم من الرا�شدين، كما �شيجري 10 عمليات.
وقال ال�شي�شي اأن ال� 130 مري�شا اأغلبهم لديهم ت�شوهات خلقية توؤثر 
الطبيعي  والتطور  امل�شي  يف  �شعوبة  ي�شبب  مما  واملفا�شل  العظام  على 
لاأطفال، والتي ت�شتلزم عمل جراحات مركبة، مما يتطلب خبة كبرية 

لدى الطبيب املعالج ، وهذا التخ�ش�س نادر حتى يف فرن�شا.
من جانبه قال الدكتور حممد فهمي ا�شت�شاري العظام يف ق�شم العظام 
اإن الطبيب الزائر قام خال زياراته  مب�شت�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد 
 ، 50 عملية تدخل جراحي  بعمل نحو  مل�ش�شفى خليفة  ال�شابقة  ال�شبع 
للدكتور  املتكررة  ال��زي��ارات  يف  متابعتهم  ويتم   ، بالنجاح  جميعها  كللت 
اأمرا�س عظام الطفال يف  اأن جراحات  ، حيث  مل�شت�شفى خليفة  فيكارت 

تطور م�شتمر.
اىل  خليفة  م�شت�شفى  م��ن  اأخ�شائيني   3 اي��ف��اد  مت  اأن���ه  فهمي  واأ���ش��اف 
م�شت�شفى نيكري يف باري�س لجراء التدريبات املتخ�ش�شة مع البوفي�شور 
ال��ع��ظ��ام يف م�شت�شفى  ق�شم  ع��ودت��ه��م اىل  امل��ر���ش��ى عند  واف����ادة  ف��ي��ك��ارت 

خليفة.

وقال اأن الطبيب الزائر يقوم بالقاء حما�شرة عن حالة الطراف ال�شفلى 
لاطفال يح�شرها اأطباء العظام يف م�شت�شفيات المارات ال�شمالية.

نتيجة  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  مدير  اجلنيبي  �شالح  وق��ال 
اح�شا�س الدكتور فيكارت بالنتائج الطيبة التي حققتها الزيارات ال�شابقة 
ال�شيخ  م�شت�شفى  زي��ارة  على  يواظب  فهو  واملر�شى  الطباء  ناحية  من 
ان�شغالته يف متابعة  رغ��م  ال��ع��ام  الق��ل مرتني يف  زاي��د على  ب��ن  خليفة 

مر�شى يف فرن�شا وغريها.
الطبيب  �شيقوم  الذين  املر�شى  اأع��داد  زي��ادة  ونتيجة  اجلنيبي  واأ���ش��اف 
فيكارت مبعاينتهم والك�شف عليهم فقد مت ا�شافة يوم للك�شف حيث اأ�شبح 
3 اأيام بدل من يومني كما هو متبع يف الزيارة بحيث مت تخ�شي�س اأيام 
الأحد والثنني والربعاء لجراء الك�شوفات الطبية وت�شخي�س احلالت 

فيما مت تخ�شي�س يومي الثاثاء واخلمي�س لجراء العمليات.
امل��ح��ددة لاطباء  ال��زي��ارات  �شياق  اأن��ه يف  م�شت�شفى خليفة  وق��ال مدير 
القادم  دي�شمب  م��ن  ال�����ش��اب��ع  يف  امل�شت�شفى  ي�شتقبل  ���ش��وف  ال��زائ��ري��ن 
الذي  الفقري  العمود  جراحة  ا�شت�شاري  با�شوتي  نوبرت  البوفي�شور 
يزور امل�شت�شفى لل�شنة ال�شاد�شة على التوايل وملدة اأ�شبوعني ، وذكر �شالح 
اجلنيبي اأن م�شت�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد ا�شتقبل هذا العام اىل جانب 
البوفي�شور فيكارت الذي زار امل�شت�شفى 3 مرات ، كا من البوفي�شور 
نوبرت با�شوتي فكانت الزيارة الوىل يف يناير املا�شي والثانية �شتكون يف 
دي�شمب القادم ، وكذلك البفي�شور فران�شوا ايكر�س ا�شت�شاري ا�شابات 
املاعب ، خال �شهري يونيو واكتوبر ، ونور�شات ا�شتاذ جراحة مناظري 

الكتف الذي زار امل�شت�شفى يف �شبتمر املا�شي.

حاكم راأ�ض اخليمة ي�شتقبل �شيف بن زايد

بدعم امليثاق العاملي لالأمم املتحدة 

املوؤمتر االأول للم�شوؤولية املجتمعية براأ�ض اخليمة ي�شلط ال�شوء على التحديات

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ح���اك���م راأ������س 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور  اخل��ي��م��ة 
ب�����ن �شقر  �����ش����ع����ود  ب�����ن  حم����م����د 
راأ�س اخليمة  القا�شمي ويل عهد 
�شمو  ال��ف��ري��ق  ام�������س  ق�����ش��ره  يف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الداخلية. 
واطلع �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
خطة  على  اللقاء  خ��ال  اخليمة 
احلديثة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
اخل���ا����ش���ة ل�������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة يف 
القادمة  ال��ف��رتة  خ���ال  الإم�����ارة 
اجلديد  امل�������ش���روع  وامل��ت�����ش��م��ن��ة 
لإقامة فندق خم�س جنوم ومبنى 
ال�شرطة  ���ش��ب��اط  ل��ن��ادي  ج��دي��د 
مبختلف مرافقه احلديثة والتي 
فيه  الأع���م���ال  تنطلق  اأن  ي��ت��وق��ع 

مطلع العام املقبل. 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

موؤمتر  اأع����م����ال  اأم���������س  ان��ط��ل��ق��ت 
للم�شوؤولية  الأول  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
مب�شاركة  وال�شتدامة،  املجتمعية 
ملناق�شة  املتحدثني  م��ن  جمموعة 
خم���ت���ل���ف م���ف���اه���ي���م امل�������ش���وؤول���ي���ة 
م�����ن وج�����ه�����ات نظر  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
م��ت��ن��وع��ة، وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
املت�شلة  والق�شايا  التحديات  اأبرز 

باملو�شوع .
 وت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر الذي 
17 و18  ي��وم��ي  ي�����ش��ت��م��ر خ����ال 
���ش��رك��ة مبادرة  ن��وف��م��ب اجل�����اري، 
التنمية  دائ�������رة  م����ع  ب���ال�������ش���راك���ة 
الق����ت���������ش����ادي����ة حل����ك����وم����ة راأ��������س 
العاملي  امليثاق  من  ودع��م  اخليمة، 
احلمراء  مركز  يف  املتحدة  ل��اأمم 

للموؤمترات.
اأحمد  امل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات  افتتحت 
دائرة  عام  مدير  الطنيجي،  عبيد 
بالوكالة،  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
تبعتها كلمة ق�شرية ملدير املوؤمتر 
مبادرة،  ل�شركة  التنفيذي  واملدير 
خالها  اأك��د  الزين  حممد  �شعادة 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����ر يف 
راأ�������س اخل��ي��م��ة، وك�����ش��ف اخلطط 
لتنظيم  ل��ل�����ش��رك��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
حول  خمتلفة  م�شتقبلية  فعاليات 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��وا���ش��ي��ع 
ال�شيخ  ق����دم  ك��م��ا  وال����ش���ت���دام���ة. 
الدكتور عبدالعزيز النعيمي امللقب 
البيئي  امل�شت�شار  بال�شيخ الأخ�شر، 
العام  والأم����ني  ع��ج��م��ان،  حلكومة 

املزروعي،  ف��ا���ش��ل  را���ش��د  ع��ب��داهلل 
املجتمعية يف  ال�شرطة  اإدارة  مدير 
املدير  ف��ورت،  بيرت  اخليمة،  راأ���س 
احلرة  املنطقة  هيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
راأ�س اخليمة، بالإ�شافة ملتحدثني 
اأب�����اري�����ل  وجم���م���وع���ت���ي  دو،  م�����ن 
جي،  اإم  ب��ي  ك��ي  و�شركة  و�شلهوب، 

و�شرافة الإمارات وغريهم.
وليد  ال�شيد  امل��وؤمت��ر  وي�شت�شيف 
ن���اج���ي ك��م��ت��ح��دث رئ���ي�������ش���ي، وهو 
للميثاق  املحلية  ال�شبكات  رئي�س 
العاملي لاأمم املتحدة، حيث تناول 
ال�شيد ناجي ب�شكل رئي�شي مو�شوع 
املتحدة،  ل�����اأمم  ال��ع��امل��ي  امل��ي��ث��اق 
وا�شتعر�س املبادئ الع�شرة للميثاق 
كيفية  للح�شور  وو���ش��ح  ال��ع��امل��ي، 
البنامج،  يف  ال�شركات  ان��خ��راط 
ال��ع��ام. كما يقدم يف  العمل  واإط���ار 
الثاين للموؤمتر ور�شة عمل  اليوم 
م��ف��ت��وح��ة ي���ت���ن���اول خ��ال��ه��ا اأب����رز 
ال��ت�����ش��اوؤلت وي��ق��دم ���ش��ورة �شاملة 
عن امليثاق العاملي لاأمم املتحدة. 
كما ي�شارك يف اليوم الثاين كذلك 
اخلليجية  ال�شبكة  من  متحدثون 

للميثاق العاملي.
املوؤمتر  ودع����م  رع��اي��ة  و����ش���ارك يف 
ك��ل م��ن ���ش��رك��ة م��و���ش��ت��اجن كراعي 
من  كل  امل�شاركون  والرعاة  ذهبي، 
�شركات �شتار لاإ�شمنت، وبيونيري 
و�شرافة  ال�شمنتية،  لل�شناعات 
بالإ�شافة  وماكدولندز،  الإم��ارات، 
ل�����ش��ريام��ي��ك راأ������س اخل��ي��م��ة. كما 
احلمراء  ه��ي��ل��ت��ون  ف���ن���دق  ����ش���ارك 

كراعي م�شيف.

جلمعية الح�شان اخلريية، عر�شاً 
مفاهيم  ح��ول  و���ش��ام��ًا  متكامًا 
امل�شوؤولية املجتمعية، ليتبعه كلمة 
ال��رئ��ي�����ش��ي ول��ي��د ناجي،  امل��ت��ح��دث 
للميثاق  املحلية  ال�شبكات  رئي�س 

العاملي حول العامل.
واأكد الطنيجي، اأن عملية التنمية 
القت�شادية يجب اأن مت�شي دوماَ 
ب�شكل متوازي مع فعاليات التنمية 
وخمتلف  ل��اق��ت�����ش��اد  امل�����ش��ت��دام��ة 
جم�����الت الأع����م����ال. م�����ش��رياً اإىل 
اقت�شاد  من��و  ُت�����ش��ج��ع  ال���دائ���رة  اأن 
وُت���درك  راأ�����س اخل��ي��م��ة،  متميز يف 
ون�شر  ل���رتوي���ج  امل��ه��م��ة  احل���اج���ة 
قطاعات  يف  ال��ت��م��ّي��ز  مم���ار����ش���ات 
ع��ل��ى حماية  وال���ع���م���ل  الأع�����م�����ال، 
الكرمي  العي�س  وحت��ق��ي��ق  ال��ب��ي��ئ��ة، 
مو�شحاً  وال�����ش��ك��ان.  ل��ل��م��واط��ن��ني 

وامل�������ش���وؤول���ني حت���ت ���ش��ق��ف واح���د 
ل����ت����ب����ادل اخل�����������بات وامل����ع����رف����ة، 
التحديات  خم��ت��ل��ف  وم���ن���اق�������ش���ة 

املرتبطة باملمار�شات امل�شتدامة .
وياأتي تنظيم موؤمتر راأ�س اخليمة 
املجتمعية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  الأول 
دائرة  مع  بال�شراكة  وال�شتدامة، 
التنمية القت�شادية حلكومة راأ�س 
اخل��ي��م��ة، ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
اأف�شل  ومناق�شة  التحديات  اأب���رز 
ا�شتدامة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل��م��ار���ش��ات 
قطاعات الأعمال يف راأ�س اخليمة، 
امل�شوؤولة  ال�شركات  اأف�شل  وجمع 
املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة  وخ�����باء 
م�شوؤول  اق��ت�����ش��اد  من���و  وحت��ف��ي��ز 
الأهداف  يدعم  وبيئياً  اجتماعياً 
الر�شيدة  وال������روؤي������ة  ال���ت���ن���م���وي���ة 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 

اهتمام الدائرة بتعزيز الوعي حول 
املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة  مم��ار���ش��ات 
وتفعيل دورها كاأداة مهمة لتحقيق 

منو وا�شتدامة الأعمال. 
الزين،  ق���ال حم��م��د  م���ن ج��ان��ب��ه، 
التنفيذي  وامل��دي��ر  امل��وؤمت��ر  م��دي��ر 
ل�شركة مبادرة ال�شت�شارية: ًت�شكل 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  مم��ار���ش��ات 
لتحقيق  ال��ه��ام��ة  ال���ع���وام���ل  اأح�����د 
اخليمة،  راأ���������س  يف  ال�����ش����ت����دام����ة 
على  الأع��م��ال  ق��ط��اع��ات  وت�شجيع 
حت��ق��ي��ق ال�����ت�����وازن ال���ث���اث���ي بني 
واأتى  والقت�شاد.  والبيئة  املجتمع 
م�شاهمة  ل��ي��ك��ون  امل���وؤمت���ر  تنظيم 
امل�شوؤولية  حركة  تعزيز  يف  فاعلة 
راأ����س  يف  وال���ش��ت��دام��ة  املجتمعية 
�شاملة  من�شة  ول��ي��ك��ون  اخل��ي��م��ة، 
جت����م����ع ال����ع����دي����د م������ن اخل�������باء 

املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي،  ���ش��ق��ر 
راأ�س اخليمة حفظه  الأعلى حاكم 

اهلل.
راأ�����س  م���وؤمت���ر  ت��ن��ظ��ي��م  اإن  وق�����ال 
للم�شوؤولية  الأول  اخل����ي����م����ة 
يف  ي��اأت��ي  وال���ش��ت��دام��ة  املجتمعية 
معظم  اأن  ح���ي���ث  م���ه���م،  ت���وق���ي���ت 
قطاعات الأعمال املحلية والعاملية 
متزايداً،  انتعا�شاً  ت�شهد  اأ�شبحت 
وذل���ك م��ع ح��ر���س دول���ة الإم����ارات 
ممار�شات  ت��ب��ن��ي  ت�����ش��ج��ي��ع  ع���ل���ى 
وتعزيز  الأخ���������ش����ر  الق����ت���������ش����اد 
مو�شحا  الأعمال  ومتّيز  ا�شتدامة 
اأكب  لت�شجيع  ي�شعى  امل��وؤمت��ر  اأن 
تفاعل ممكن مع املوؤمتر واأهدافه 
ولذلك  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  م��ن 
مفتوح  ب�شكل  متاح  احل�شور  ف��اإن 
احلكومية  ل���ل���ه���ي���ئ���ات  وجم�������اين 

الأعمال  وق���ط���اع���ات  وال�������ش���رك���ات 
يف راأ����س اخليمة ودول���ة الإم���ارات، 
وللطلبة وكافة املعنيني واملهتمني 
املجتمعية  امل�شوؤولية  مب��م��ار���ش��ات 
اأربعة  املوؤمتر  وال�شتدامة. وي�شم 
ح���واري���ة حت��م��ل اجلل�شة  ج��ل�����ش��ات 
على  �شاملة  ن��ظ��رة  ع��ن��وان  الأوىل 
واقع امل�شوؤولية املجتمعية، وحتمل 
اأف�شل  ع���ن���وان  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة 
اجلل�شة  تناق�س  بينما  املمار�شات، 
الثالثة مو�شوع ال�شراكة والتفاعل 
املعنية،  الأط��������راف  خم��ت��ل��ف  م���ع 
وتتناول اجلل�شة الرابعة والأخرية 
املجتمعية  امل�شوؤولية  بني  العاقة 
اأبرز  قائمة  وت�شم  وال���ش��ت��دام��ة. 
ال��بوف��ي�����ش��ور ح�شن  امل��ت��ح��دث��ني، 
اجلامعة  رئي�س  العلكيم،  ح��م��دان 
املقدم  راأ�س اخليمة،  الأمريكية يف 

وبارك �شموه هذا امل�شروع احليوي 
املقدرة  اجل���ه���ود  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��ا   ..
الداخلية  وزارة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  بتوجيهات 
�شيف بن زايد اآل نهيان ..م�شريا 
اإىل الهتمام اخلا�س الذي يوليه 
لاأجهزة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  �شمو 
املادي  دعمها  خ��ال  من  الأمنية 

توجهها  وف����ق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الإ�شرتاتيجي اإىل �شمان التوزيع 
والتقنية  املالية  للموارد  الفعال 
واملمتلكات من خال ن�شر ثقافة 
اأف�شل  الأداء وتقدمي  اجل��ودة يف 
م�شتوى  على  الأمنية  اخل��دم��ات 

الدولة. 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  اللقاء  ح�شر 

الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
ب��ن جمعة  ع��ب��داهلل  ف��واز  و�شعادة 
اخلا�س  ال�����ش��ك��رت��ري  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح���اك���م راأ������س 
را�شد  عبداهلل  واملهند�س  اخليمة 
اإدارة التخطيط  العبدويل مدير 
وامل�شاحة يف راأ�س اخليمة والعقيد 
�شعود ال�شاعدي مدير �شكرتارية 

وتهيئة  احتياجاتها  ك��ل  وت��وف��ري 
البيئة املائمة لأداء عملها . 

ال�����ش��م��و حاكم  واأ�����ش����اد ���ش��اح��ب 
الفريق  ب��اه��ت��م��ام  راأ�����س اخل��ي��م��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ  �شمو 
ال�شرطة  بجهاز  بالرتقاء  نهيان 
العليا  امل��رات��ب  اإىل  به  والو�شول 
تقوم  حيث  ال��ن��واح��ي  خمتلف  يف 

حميد بن عبداهلل القا�شمي رئي�س 
مكتب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
اأحمد  و���ش��ع��ادة حم��م��د  اخل��ي��م��ة 
رقيط اآل علي مدير عام الدائرة 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  اخلا�شة 
الدكتور  وال���ل���واء  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
اأمني  النعيمي  خلريباين  نا�شر 
ن���ائ���ب رئي�س  ���ش��م��و  ع����ام م��ك��ت��ب 

الداخلية  وزي������ر  ���ش��م��و  م��ك��ت��ب 
والعقيد في�شل �شلطان ال�شعيبي 
ال�شرتاتيجية  اإدارة  م����دي����ر 
الدكتور  والعقيد  الأداء  وتطوير 
الكعبي  ح��م��دان  �شيف  امل��ه��ن��د���س 
الهند�شية  امل�����ش��اري��ع  ع���ام  م��دي��ر 
من  وع�����دد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 

ال�شباط يف وزارة الداخلية . 

جمموعة الع�شرين حلوار االأديان يف ا�شرتاليا متنح �شرطة ال�شارقة تعقد اجتماعًا لتحديد خطة ت�شويق اخلدمات للعام 2015
نهيان بن مبارك جائزة حوار االأديان التقديرية

••  بري�شبان-وام: 

م��ن��ح��ت ق��م��ة جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن حل����وار الدي������ان يف 
ا�شرتاليا معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير 
الديان  حوار  جائزة  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
�شعادة  معاليه  عن  نيابة  اجلائزة  وت�شلمت  التقديرية. 
الثقافة وال�شباب وتنمية  ال�شابري وكيلة وزارة  عفراء 
املجتمع يف حفل اقيم بهذه املنا�شبة حيث قام بت�شليمها 
ال���بمل���ان ال����ش���رتايل ووزي�����ر الثقافة  اجل���ائ���زة ع�����ش��و 
ال�شيد جلني  واملجتمعات املحلية يف حكومة كوينزلند 
امل�شتمرة  معاليه  جلهود  تقديرا  تاأتي  واجلائزة  املي�س. 
يف دعم وم�شاندة وت�شجيع احلوار الثقايف والديني بني 
قمة  من  واعرتافا  والثقافات  والعقائد  الدي��ان  جميع 
جمموعة الع�شرين حلوار الديان باجلهود التي يبذلها 
احرتام  يف  نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل 
تعي�س  والدينيةالتي  الثقافية  املكونات  جميع  وتقدير 
لكل  ال��دائ��م��ة  وم�����ش��ارك��ة معاليه  الم����ارات  ار����س  علي 
الم���ارات. ومتنح  ار���س  املوجودة يف  الدينية  الطوائف 
هذه اجلائزة لأول مرة لوزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع يف الدولة اعرتافا بالدور الذي تقوم به حكومة 
يف  الر�شيدة  وقيادتها  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة 
تقدمي اأف�شل منوذج يف العامل للت�شامح والتعاي�س بني 

جميع اديان وثقافات العامل وجمع مايني الب�شر من 
جميع جن�شيات واديان وثقافات العامل علي ار�س واحدة 
هي ار�س الم��ارات العربية املتحدة وعملهم معا لبناء 
اأق�شل منوذج اأن�شاين يف العامل يحقق ال�شعادةالن�شانية 
ع�شو  ا�شاد  و  للجميع.  والتنمية  والرفاهية  وال��رخ��اء 
واملجتمعات  ال��ث��ق��اف��ة  ووزي������ر  ال�����ش����رتايل  ال����بمل����ان 
له  ا�شرتاليا يف كلمة  املحلية يف حكومة كوينز لند يف 
العربي  العاملني  يف  وتفردها  الماراتية  القيادة  بحكمة 
وال�شامي وحر�شها علي تقدمي منوذج نادر للت�شامح 
الن�شاين منوها يف ذلك اىل املغفور له باأذن اهلل تعايل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان الذي ار�شي قواعد هذا 
علي  و�شار  الن  العامل  يكرمه  وال��ذي  العاملي  النموذج 
نهيان  ال  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  نهجه �شاحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وحر�س علي تر�شيخ 
هذه القيم وحرا�شتها واحلفاظ عليها الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة القائد العاملي احلري�س 
ال�شورة  يقدم  ال��ذي  النموذج  هي  دولته  تكون  ان  على 
الذي  ال�شام  تعك�س جوهر  التي  واملت�شاحمة  املعتدلة 

يريده العامل.

•• ال�شارقة-الفجر:

ل�شرط��ة  ال��ع��ام��������ة  ال��ق��ي��ادة  ع��ق��دت 
اجتماعا  ام�������س  ����ش���ب���اح  ال�������ش���ارق���ة 
تن�شيقياً وور�شة عمل تنويرية حول 
الأمني��ة  اخلدمات  ت�شويق  منهجية 
املوؤمترات،  بقاع��ة  ال�شارقة  ب�شرطة 
وذلك بهدف ن�شر وتعميم منهجي��ة 
ت���������ش����وي����ق اخل�������دم�������ات ل�������������اإدارات 
اخل��دم��ي��������ة ب��ال��ق��ي��ادة وت��ع��زي��ز ثقة 
اجلمهور بفاعلية اخلدمات املقدمة 
الو�شائل  بكافة  ت�شويقها  خال  من 
اأف�شل  م�����ش��ت��خ��دم��ًة  الع���ام���ي�����������ة 

املمار�شات يف هذا املجال. 
مبارك  اأح���م���د  اأول  امل������ازم  وق�����ال 
اجل���ن���ي���ب���ي م����دي����ر ف�������رع امل����را�����ش����م 
ت�شويق  جل��ن��������ة  ع�����ش��و  وال�����ش��ي��اف��������ة 
الذي  البالغ  الهتمام  اأن  اخلدمات 
ل�شرط��ة  ال��ع��ام��������ة  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��������ه 
اأف�شل اخلدمات  ال�شارقة يف تقدمي 
الأمني��ة وال�شرطية والتعريف عنها 
اللحظة  ول��ي��د  ت��ك��ن  مل  ل��ل��ج��م��ه��ور 
ومنهجيات  خطط  �شمن  ج��اءت  بل 
مدرو�ش��ة ومتابع��ة حثيثة من القيادة 
حول متكني اجلمهور من احل�شول 

ال�شبع جنوم  على اخلدم��ة من فئة 
والتميز   اجل���������ودة  م���ع���اي���ري  وف������ق 
اخلدمات  ت�شويق  فل�شفة  اإن  مبيناً 
الأم��ن��ي��������ة ت��ع��ت��م��د ب���ال����ش���ا����س على 
احلديث  للت�شويق  العلمي  امل��ف��ه��وم 
منهجيات  ووف��ق  املختلفة  وب��اأب��ع��اده 
ذلك.   يف  الداخلي���ة  وزارة  و�شعتها 
واأو�شح اجلنيبي اأن على املعنيني يف 
على  والقائمني  ال�شرطي��ة  الدارات 
فعل  ردود  متابع��ة  الت�شويق  عملي��ة 
اأفراد  من  اخلدم��ة  من  امل�شتفيدين 
املجتمع والوقوف على ماحظاتهم 

وحتليلها من اأجل حت�شني اخلدم��ة 
تر�شي  نوعي��ة  ب�����ش��ورة  وت��ق��دمي��ه��ا 
ال�شياق  ذات  ويف  ه���ذا  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م.  
قال املازم اأول حممد �شرور النقبي 
باإدارة  املتعاملني  خدم��ة  فرع  مدير 
ال�شرتاتيجي��ة وتطوير الأداء ع�شو 
اآلي���ة  اإن  بالقيادة  الت�شويق  جلن��ة 
تعتمد  المني��ة  اخل��دم��ات  ت�شويق 
على حماور اإ�شرتاتيجي��ة عدة ت�شمل 
اإملام  م��دى  وقيا�س  واملتابعة  الن�شر 
باخلدمات  املجتمع  اأف���راد  ومعرف��ة 
عنها،  ر����ش���اه���م  وم������دى  امل��ق��دم��������ة 

من  النتائج  قيا�س  م��ن  وال�شتفادة 
امل�شتمرين  والبتكار  التح�شني  اأجل 
الرائدة  الف���ك���ار  م���ن  والإ����ش���ت���ف���ادة 
التو�شيق  جم�����الت  يف  واجل����دي����دة 
للخدمات.  هذا وقد �شملت الور�ش��ة 
على العديد من املحاور التى حتقق 
ال�شرتاتيجي��ة  الأه�������داف  ن��ت��ائ��ح 
للقيادة يف جمال الت�شويق للخدمات 
خالها  من  ت�شعى  والتى  المني��ة، 
املتعاملني  ر����ش���ا  حت��ق��ي��ق  ال���ق���ي���ادة 
على خدم��ة  للح�شول  وطموحاتهم 

تر�شي تطلعاتهم . 
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اأخبـار الإمـارات

رئي�ض الدولة من الرواد يف العمل االإن�شاين والعطاء ال�شخي يف �شاحاته على �شعيد الداخل..وعلى امتداد العامل 
العاملي  التناف�شية  ت��ق��ري��ر  واأك����د 
الدور الريادي لدولة الإمارات يف 
املنطقة .. وعزا الف�شل يف حت�شن 
عدة  اإىل  ل��ه��ا  امل���م���ن���وح  ال��ت��ق��ي��ي��م 
عوامل من بينها الفوز با�شت�شافة 
معر�س اك�شبو - 2020 واعتماد 
ال����دول����ة ال���ع���دي���د م���ن امل����ب����ادرات 
م�شتوى  لتح�شني  ال�شرتاتيجية 
ال�شعد  خمتلف  وعلى  التناف�شية 
. كما اأكد التقرير اأن هذه اجلهود 
املرجوة  ث��م��اره��ا  ب��ال��ف��ع��ل  ت���وؤت���ي 
خ���ا����ش���ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى الأط�����ر 
و  التحتية  البنية  و  املوؤ�ش�شاتية 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
التي �شهدت جميعها حت�شنا قويا 
خال ال�شنوات القليلة املا�شية . 

التح�شن يف  ب����اأن  ال��ت��ق��ري��ر  ون����وه 
التميز  يعك�س  ال��دول��ة  تناف�شية 
الافت يف نوعية البنية التحتية 
املركز  ع���ل���ي���ه  ا���ش��ت��ح��ق��ت  ال�������ذي 
الثالث عامليا .. وكذلك ذات املركز 
واملركز  ال�شلع  اأ���ش��واق  فعالية  يف 
اخل��ام�����س ع��امل��ي��ا م���ن ح��ي��ث قوة 
والفعالية  الكلي  القت�شاد  بنية 
احلكومية. وكانت دولة الإمارات 
قد تبواأت املركز ال� 19 يف تقرير 
اأ�شدره  ال��ذي  العاملية  التناف�شية 
امل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي يف 
 2014  2013- املا�شي   العام 
الذي  التقرير  يف   24 ال���  واملركز 
 -2013  2012 ع���ام  يف  ���ش��در 
حافظت  ال������ذي  ال���ت���ق���ري���ر  وه�����و 
على  الثامن  وللعام  ال��دول��ة  فيه 
عامليا  ت���واج���ده���ا  ع��ل��ى  ال����ت����وايل 
على  القائمة  القت�شادات  �شمن 
ال��ت��ي يعرفها  الإب�����داع والب��ت��ك��ار 
التي  الق��ت�����ش��ادات  باأنها  املنتدى 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ميكنها 
بتخطيط  والعمل  لاأجور  اأعلى 
بجودة  ل���ارت���ق���اء  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 

احلياة وم�شتويات املعي�شة . 

 *الإمارات..تطلق اأول م�شبار 
عربي اإ�شالمي اإىل املريخ 

 وت���ب���واأت دول���ة الإم�����ارات املرتبة 
الأو�شط  ال�شرق  دول  بني  الأوىل 
اأدائها  36 ع��امل��ي��ا م��ن ح��ي��ث  وال���� 
موؤ�شر  يف   2014 للعام  ال�شامل 
اأ�شدرته  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  الب��ت��ك��ار 
الأوروبي  واملعهد  كورنيل  جامعة 
واملنظمة  ان�شياد  الأع��م��ال  لإدارة 
ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة .. 
العا�شمة  امل��ن��ظ��م��ة  اخ���ت���ارت  ك��م��ا 
اأبوظبي عا�شمة لابتكار العربي 
بني  الأول  امل��رك��ز  ت��ب��واأت  اأن  بعد 
�شجلت  حيث  العربية  العوا�شم 
76 اخرتاعا دوليا خال الفرتة 
اإىل   2010 ع����ام  م��ن��ت�����ش��ف  م���ن 
وت�شعى   .2014 العام  منت�شف 
الدولة يف هذا املجال اإىل اإطاق 
اإىل  اإ���ش��ام��ي  ع��رب��ي  م�شبار  اأول 
فريق  اإ�شراف  حتت  املريخ  كوكب 
ع��م��ل وط���ن���ي ب��ع��د اأن اأع��ل��ن��ت يف 
اأطلقها  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م����ب����ادرة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل واأخوه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
رئي�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي خال 
دخولها  العام  ه��ذا  �شبتمب  �شهر 
تكنولوجيا ارتياد الف�شاء واإن�شاء 
وكالة الإمارات للف�شاء . وعززت 
املرموقة  الإم���ارات مكانتها  دول��ة 
بفوزها  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
القمة  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ال���ع���ام  ه����ذا 
 2019 العام  للطاقة يف  العاملية 
وب��ع�����ش��وي��ة جمل�شي  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الحتاد الدويل لات�شالت للمرة 
ال���ت���وايل وع�شوية  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة 
يعد  الذي  الراديو  لوائح  جمل�س 
اأحد اأرفع املجال�س �شمن الحتاد 
املوؤمتر  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  وك���ذل���ك   ..
املفو�شني  للمندوبني  الع�شرين 
لات�شالت  ال�������دويل  ل����احت����اد 
 .. 2018 الذي �شيعقد يف العام 
وكانت دولة الإمارات قد فازت يف 
اإجناز تاريخي با�شت�شافة معر�س 

اأجن���ز بحنكة  ق��د  ث���راه  طيب اهلل 
وح��ك��م��ة و���ش��ب واق���ت���دار وعطاء 
���ش��خ��ي م��رح��ل��ة ال��ت��اأ���ش��ي�����س بكل 
حتدياتها وانتقل بدولة الإمارات 
التقدم  ع�����ش��ر  اإىل  ال�����ش��ف��ر  م���ن 
وو���ش��ع��ه��ا يف زم����ن ق��ي��ا���ش��ي بكل 
م�شاف  يف  ال���دول���ي���ة  امل��ق��اي��ي�����س 
اإليها  ي�شار  التي  املتقدمة  ال��دول 
ب��ال��ب��ن��ان يف ال���ع���امل. واأك�����د ذلك 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��دول��ة يف  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
الثالث  الوطني  اليوم  يف  خطابه 
دي�شمب  الأول من  والثاثني يف 
الأول  اخل���ط���اب  وه����و   2004
ب��ع��د ت��ول��ي��ه م��ق��ال��ي��د احل���ك���م يف 
اإليه  و�شلت  ما  اإن  بقوله  الباد 
و  وع��زة  ورفعة  مكانة  بادنا من 
ورخاء  م��ن طماأنينة  ب��ه  تنعم  م��ا 
ه����و ث���م���رة م�������ش���رية ط���وي���ل���ة من 
اجل��ه��د وامل��ث��اب��رة وال��ع��م��ل ال�شاق 
الكبري  ف��ق��ي��دن��ا  ق���اده���ا  ال������دءوب 
�شخر  اإذ   .. و�شب  وحلم  بحكمة 
ك���ل ث�����روات ال���ب���اد ون����ذر حياته 
ل��ب��ن��اء ال��وط��ن وت��ق��دم��ه و توفري 
للمواطنني  ال���ك���رمي���ة  احل����ي����اة 
الدولة  اأر�������س  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني 
اأ�شبحنا على ما نحن عليه  حتى 
اليوم . وقال �شموه لقد تر�شخت 
واأ�شبحت  ال�شامخ  دعائم احتادنا 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
ب�����ارزة على  واحل���م���د هلل ع��ام��ة 
تقدم الدول والأمم مبا انتهجته 
من �شيا�شات حكيمة وحققته من 
منجزات عظيمة وما تنعم به من 
اأمن وا�شتقرار وازدهار وطماأنينة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتعهد   .
خليفة بن زايد اآل نهيان يف ذلك 
بتفان يف خدمة  بالعمل  اخلطاب 
مزيد  لتحقيق  وامل��واط��ن  الوطن 
وقال   .. وال��رف��اه��ي��ة  ال���ع���زة  م���ن 
���ش��م��وه اإن��ن��ا جن���دد ال��ع��ه��د لقائد 
املغفور  نه�شتنا  وب��اين  م�شريتنا 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
رحمته  بوا�شع  اهلل  تغمده  نهيان 
ومغفرته مبوا�شلة العمل فى كل 
على  املحافظة  اأج��ل  من  امليادين 
الوطنية وحتقيق مزيد  مكا�شبنا 
من الجن���ازات على طريق تقدم 

الوطن و�شعادة املواطن . 

 *قيادة تاريخية  
ويعد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
القيادات  م��ن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
بالعطاء  لها  امل�شهود  التاريخية 
 45 اأكرث من  والبذل على مدى 
عاما من العمل الوطني يف خدمة 
�شارك  اأن  وامل��واط��ن منذ  ال��وط��ن 
وه��و يف ���ش��ب��اه..اإىل جانب والده 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
التاأ�شي�س  م��رح��ل��ة  يف  ن��ه��ي��ان  اآل 
ومواكبة  ال���وط���ن  ن��ه�����ش��ة  ل��ب��ن��اء 
واأجنز  العامل.  التقدم يف  م�شرية 
من  عالية  ودرج���ة  وك��ف��اءة  بهمة 
امل�شوؤولية الوطنية املهام ال�شعبة 
كافة التي اأوكلت اإليه يف خمتلف 
�شغلها  ال��ت��ي  الرئي�شية  املنا�شب 
اإمارة  نه�شة  بناء  مراحل  خ��ال 
الإمارات  دول��ة  ثم  وم��ن  اأبوظبي 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ح���ي���ث ت���رك 
التي  للمنجزات  وا�شحة  ب�شمات 
حت��ق��ق��ت وال���ت���ي اأ���ش��ب��ح��ت متثل 
اليوم �شواهد ومعامل بارزة لتقدم 
الإم���ارات وازده��اره��ا. كما امتلك 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
تاريخية  جت��رب��ة  نهيان  اآل  زاي���د 
اكت�شبها من  وا�شعة  ثرية وخبة 
م��ع��اي�����ش��ت��ه وم��ازم��ت��ه ع���ن قرب 
ل���وال���ده م��وؤ���ش�����س ال���دول���ة خال 
خمتلف مراحل العمل الوطني..

القائد  ب���ه  ي��ت��م��ت��ع  ف��ت�����ش��رب مب���ا 
مبا�شرة  يف  وح��ك��م��ة  ح��ن��ك��ة  م���ن 
م�������ش���وؤول���ي���ات احل���ك���م ح��ي��ث قال 
عام  يف  �شحفي  حديث  يف  �شموه 
1990 .. كان والدي املعلم الذي 
اأتتلمذ على يديه كل يوم واأتر�شم 
وا�شتلهم  دربه  واأ�شري على  خطاه 
الأ�شيلة  وال���ق���ي���م  ال���ر����ش���د  م��ن��ه 
والتذرع بال�شب واحللم والتاأين 

والدينية  ال�شيا�شية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
والثقافية والإعامية والتعليمية 
وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين اإىل 
م�شوؤولياتها يف غر�س  تتحمل  اأن 
قيم العمل داخل املجتمع وتغيري 
النظرة ال�شلبية املرتبطة بالعمل 
امل��ه��ن��ي وال���ي���دوي وال��ت��اأك��ي��د على 
مفهوم العمل باعتباره م�شوؤولية 
وقيمة اإن�شانية ح�شارية ودينية. 

واأكد �شموه على اأهمية دور القطاع 
 .. والنه�شة  التنمية  يف  اخلا�س 
م�شريا اإىل اأنه ي�شتحوذ على 43 
املنفذة  ال�شتثمارات  من  املائة  يف 
ال�شناعات  يف  وخا�شة  الدولة  يف 
والعقارات  وال��ت��ج��ارة  التحويلية 
ننظر  اإن����ن����ا   .. وق������ال  وغ����ريه����ا. 
اأ�شا�شي  ك�شريك  اخلا�س  للقطاع 
للنهو�س  خ��ط��ط��ه��ا  يف  ل���ل���دول���ة 
بحياة  والرت�������ق�������اء  ب���امل���ج���ت���م���ع 
التحديات  وم��واج��ه��ة  امل��واط��ن��ني 
اجلدية التي تطرحها التطورات 
الأ�شعدة..  خمتلف  على  العاملية 
�شيا�شتها  يف  ال��دول��ة  و�شت�شتمر 
ليتمكن  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  امل�شجعة 
القادرة  امل�����ش��روع��ات  اإن�����ش��اء  م���ن 
ع��ل��ى ت���وف���ري امل���زي���د م���ن فر�س 
العمل ودفع عجلة الإنتاج وزيادة 
ال�شادرات والإقال من الواردات 
التي  ال�شتهاكية  ال�شلع  خا�شة 
حمليا.. مثياتها  اإن��ت��اج  مي��ك��ن 

الأع���ل���ى لاحتاد  امل��ج��ل�����س  وك����ان 
ال��وزراء قد اعتمدا هذا  وجمل�س 
مامح  من  احتواه  مبا  اخلطاب 
�شاملة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وم����ع����امل 
م��ت��ك��ام��ل��ة ووثيقة  خ��ط��ة وط��ن��ي��ة 

عمل للمرحلة املقبلة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وك�����ان   
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اأطلق  ق����د  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ق���ي���ادت���ه  م������راح������ل  يف خم���ت���ل���ف 
ال�شاخمة  الحت���ادي���ة  ل��ل��م�����ش��رية 
ع�����دة ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات وب����رام����ج 
بينها  من  وطنية  ومبادرات  عمل 
التي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
 2007 ال��ع��ام  يف  �شموه  اأطلقها 
و�����ش����دد ف��ي��ه��ا ����ش���م���وه ع���ل���ى دور 
القطاع اخلا�س ك�شريك كامل يف 
وقال   .. الوطنية  التنمية  عملية 
انتمينا  ���ش��واء  جميعا  اإن��ن��ا  �شموه 
القطاع  اأو  احل���ك���وم���ي  ل��ل��ق��ط��اع 
اخلا�س اأو موؤ�ش�شات النفع العامل 
ع���ل���ى هذا  احل����ف����اظ  ����ش���رك���اء يف 
ال��وط��ن وت��ع��زي��ز م�����ش��رية و�شون 
مكت�شباته".  وح���م���اي���ة  ه��وي��ت��ه 
ال�شرتاتيجية  ه���ذه  وت�����ش��م��ن��ت 
�شموه  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرة 
باعتماد عام 2008 عاما للهوية 
عنا�شرها  ب���ت���ع���زي���ز  ال���وط���ن���ي���ة 
تكري�س  و  م��ك��ون��ات��ه��ا  وت��ع��م��ي��ق 
مهدداتها  وحت��دي��د  مم��ار���ش��ات��ه��ا 
م��ن ل هوية  اأن  �شموه  م��وؤك��دا   ..
ل��ه ل وج����ود ل��ه يف احل��ا���ش��ر ول 
مكان له يف امل�شتقبل". كما اأطلق 
يف   2007 ع��ام  مطلع  يف  �شموه 
افتتاح الدورة اجلديدة للمجل�س 
ال����وط����ن����ي الحت����������ادي امل�������ش���روع 
ال��ن��ه�����ش��وي ل���دول���ة الإم�������ارات يف 
التمكني  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  اإط��������ار 
امل�شروع  وه���و  م��ق��ا���ش��ده  وت��ع��زي��ز 
الذي يج�شد تطلعاته وطموحاته 
لإخوانه واأبنائه املواطنني ويعب 
عن نظرة ثاقبة يف حتويل الروؤية 
اإىل  التمكني  ملرحلة  التطويرية 
موؤكدا   .. ع��م��ل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
�شموه يف هذا ال�شدد .. اإن اآمالنا 
لدولتنا ل �شقف لها وطموحاتنا 
مل��واط��ن��ي��ن��ا ل حت��ده��ا ح����دود واأن 
ل���ه م���ن امل�شروع  ن�����ش��ع��ى  ق��م��ة م���ا 
لدولتنا  ناأمله  ال��ذي  النه�شوى 
التطويرية  ال���روؤي���ة  حت��وي��ل  ه��و 
ومبادئ  م��ع��ان  م��ن  تت�شمنه  مب��ا 
ومفاهيم اإىل ا�شرتاتيجيات عمل 
املواطن  ميار�شها  �شلوكية  وقيم 
لها  وينت�شر  اليومية  حياته  يف 
ويدافع عنها وي�شون مكت�شباتها 
وقمة  ال���ت���م���ك���ني  غ����اي����ة  وه��������ذه 
�شموه  ون��وه   . وال���ولء  امل�شئولية 
تعزيز  يف  ال���ت���اري���خ���ي  ب����الإجن����از 

اك�شبو- 2020 العاملي لأول مرة 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط والذي 
اأك��ب حدث  �شينظم يف دبي ويعد 
ع���امل���ي م���ن ن���وع���ه. وق����د حتققت 
النوعية  التنموية  املنجزات  هذه 
احلكيمة  القيادة  بف�شل  ال�شاملة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
للم�شرية  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
والن�شجام  امل��ب��ارك��ة  الحت���ادي���ة 
والتناغم مع اأخيه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
واإخوانهما  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء 
حكام الإمارات والفريق اأول �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
واإخوانه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
.. وبت�شافر جهود  العهود  اأولياء 
املواطنني وتاحمهم مع قيادتهم 
فيها.  املطلقة  ثقتهم  و  املخل�شة 
التناف�شية  تقرير  ذل��ك  اأك��د  كما 
القت�شادي  للمنتدى  ال��دول��ي��ة 
 2013 ل��ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي داف���و����س 
يف  الدولة  �شنف  ال��ذي   2014
املركز الثالث عامليا يف موؤ�شر ثقة 
املواطنني بالقادة ال�شيا�شيني فيها 
م��ن ب��ني 148 دول���ة يف ال��ع��امل . 
الثاين  امل�����ش��ح  ت��ق��ري��ر  ك��م��ا �شنف 
ال�شعادة  ملوؤ�شرات  املتحدة  ل��اأمم 
للعام  العامل  �شعوب  بني  والر�شا 
2013 .. دولة الإمارات يف املركز 
عامليا  ع�شر  وال��راب��ع  عربيا  الأول 
والر�شا  ال�����ش��ع��ادة  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ي 
ال�شمو  �شاحب  وثمن  ملواطنيها. 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
- مبنا�شبة يوم العلم ومرور 10 
�شنوات على تويل �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد 
الإجنازات  ع��ال  بتقدير   - احلكم 
بحكمة  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي  العظيمة 
والتي  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
بكثري  اأك��ب  باأنها  �شموه  و�شفها 

من لغة الأرقام والإح�شائيات . 
من  �شنوات   10 اإن  �شموه  وق���ال 
تطوراتها  يف  �شريعة  مرت  حكمه 
يف  عميقة  اإجن��ازات��ه��ا  يف  عظيمة 
 .. روؤي��ت��ه��ا  يف  ووا���ش��ح��ة  حكمتها 
نريد  عندما  اأننا  �شموه  واأ���ش��اف 
حكم  من  �شنوات  ع�شر  نقي�س  اأن 
خليفة بن زايد اآل نهيان لي�س من 
العدل اأن نعتمد فقط على اأرقام 
والإح�شاءات  ال��دول��ي��ة  التقارير 
امل�شتفيدين  واأع�����داد  احل��ك��وم��ي��ة 
م��ن م��ب��ادرات��ه وامل��ي��زان��ي��ات التي 
�شعبه  ح��ي��اة  لتح�شني  اع��ت��م��ده��ا 
اأن  اأنه يف�شل  اإىل  .. لفتا �شموه 
يقي�س حكمه بحجم الفرحة التي 
وقلوب  �شعبه  قلوب  على  اأدخلها 
�شعوب اأخرى كثرية . واأكد �شموه 
كلل  دون  ع��م��ل  ال��ق��ائ��د  ه����ذا  اأن 
اأو م��ل��ل ل��ي��ك��ون ���ش��ع��ب الإم�����ارات 
م���ن ا���ش��ع��د ���ش��ع��وب ال���ع���امل وهذا 
بن  خلليفة  احلقيقي  الإرث  ه��و 
الدر�س  ه��و  اآل نهيان وه��ذا  زاي��د 
على  ال��ق��ادة  م��ن  لكثري  الرئي�شي 
اآل  زاي��د  ب��ن  وحكمة خليفة  حكم 
النا�س باحلب.  الذي حكم  نهيان 
بن  �شلطان  املهند�س  واأكد معايل 
القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
القت�شاد  ال�������ش���ي���اق..اأن  ه���ذا  يف 
يف  �شاملة  نه�شة  �شهد  ال��وط��ن��ي 
القطاعات كافة و تعاظم دور دولة 
القت�شادي  امل�شهد  يف  الإم����ارات 
املحلية  الإجن��ازات  بف�شل  العاملي 
امل�شاريع  اإط��اق  وع��ب  والدولية 
�شتى  يف  ال��ط��م��وح��ة  وامل�����ب�����ادرات 
الناجت  اأن  اإىل  امل���ج���الت..لف���ت���ا 
املحلي الإجمايل لدولة الإمارات 
542 مليون درهم يف  ارتفع من 
عام 2004 لي�شل اإىل تريليون و 
540 مليار درهم يف عام 2014 
م���رات يف  ث��اث  اأن���ه ت�شاعف  اأي 

ع�شر �شنوات.
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س  وك��ان 
نهيان  اآل  ����ش���ل���ط���ان  ب�����ن  زاي�������د 

�شاحب  واعتمد  الأمور".  كل  يف 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
ال��دول��ة يف قيادته  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
على  ي�شتند  نهجا  احلكم  ملقاليد 
الغايات  حم���ددة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
وعلى  وامل����ق����ا�����ش����د  والأه�������������داف 
منهجية علمية وخطط موؤ�ش�شية 
مبجمة وعطاء �شخي يف العمل 
الوطني لإعاء �شروح الإجنازات 
مرحلة  يف  حتققت  التي  الهائلة 
توجهاته  يف  وو���ش��ع  ال��ت��اأ���ش��ي�����س. 
ال�شرتاتيجيات.. ه��ذه  لتطبيق 

و�شعادته  املواطن  رفاهية  حتقيق 
و�شغله  اأولوياته  �شلم  يف  ورخائه 
اأرقى  توفري  خ��ال  م��ن  ال�شاغل 
قطاعات  يف  وخ��ا���ش��ة  اخل���دم���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال�������ش���ح���ة والإ����ش���ك���ان 
والرعاية الجتماعية وغريها من 
توؤمن  التي  ال�شرورية  املتطلبات 
وامل�شتقبل  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة  ل���ه 
الآمن لأبنائه والأجيال املتعاقبة. 
ال�شياق  ه����ذا  يف  ���ش��م��وه  واأع����ل����ن 
الوطني  ال����ي����وم  يف  خ���ط���اب���ه  يف 
الأول  يف  وال����ث����اث����ني  ال�����راب�����ع 
برنامج   2005 دي�����ش��م��ب  م���ن 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  التمكني 
والثقايف.  والعلمي  والجتماعي 
وحدد فيه �شموه مرحلة التمكني 
بفتح املجالت كافة اأمام امل�شاركة 
ال�شعبية لأبنائه املواطنني وبناته 
تفعيل  ب����اإع����ان   .. امل����واط����ن����ات 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  دور 
م�شاندة  �شلطة  ليكون  ومتكينه 
لل�شلطة  وداع������م������ة  وم����ر�����ش����دة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ول��ي��ك��ون اأك����ب قدرة 
وفاعلية والت�شاقا بق�شايا الوطن 
وه���م���وم امل���واط���ن ل��ت��رت���ش��خ قيم 
ال�شورى  ون��ه��ج  احل��ق��ة  امل�����ش��ارك��ة 
م��ن خ���ال م�����ش��ار م��ت��درج منظم 
انتخاب  ع��ب  دوره  بتفعيل  ي��ب��داأ 
ن�شف اأع�شائه. ومت بالفعل اإجناز 
ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة بنجاح 
مبا�شرة  ح��رة  انتخابات  ب��اإج��راء 
لن�شف اأع�شاء املجل�س يف دورتني 
 2006 ع���ام���ي  يف  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني 
للمراأة  و2011 مب�شاركة فاعلة 
فوز  ع���ن  اأ����ش���ف���رت   - م����رة  لأول 
مر�شحة واحدة يف كل دورة. واأكد 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة لدى 
ا�شتقباله معايل حممد اأحمد املر 
الوطني الحتادي  املجل�س  رئي�س 
اأع�����ش��ائ��ه يف  املنتخب وع���ددا م��ن 
 2012 ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ر  م���ن   17
املجل�س  دور  تعزيز  على  حر�شه 
ودع���م���ه ل��ل��م�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
تطوير العمل الوطني وبناء دولة 
القانون واملوؤ�ش�شات وتر�شيخ نهج 
ي��ت��م��ا���ش��ى ويراعي  ال�����ش��ورى مب��ا 
�شعب  وتقاليد  ع��ادات  خ�شو�شية 
الإمارات وتراثه ومكونات ن�شيجه 
وال��ث��ق��ايف. كما حدد  الج��ت��م��اع��ي 
�شموه اأهداف مرحلة التمكني يف 
املجالت الأخرى قائا اإننا اليوم 
جديدة  م��رح��ل��ة  م�������ش���ارف  ع��ل��ى 
�شيادة  م���ب���ادئ  ت��ك��ري�����س  غ��اي��ت��ه��ا 
القانون وقيم امل�شاءلة وال�شفافية 
لهذا  وحتقيقا  ال��ف��ر���س  وت��ك��اف��وؤ 
امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة تتطلب  ف����اإن 
ترتيب  واإع�������������ادة  ب����ن����اء  اإع�����������ادة 
والهياكل  للنظم  ت��اأه��ي��ل  واإع����ادة 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة م���ن حيث 
�شموه  وق��ال   . ووظيفتها  بنيتها 
التهيئة  يف  بالفعل  �شرعنا  ل��ق��د 
الت�شريعات  ب�شن  التمكني  ملرحلة 
واتخاذ الإج��راءات املنظمة ملا هو 
واملوؤ�ش�شات  ال���دوائ���ر  م���ن  ق��ائ��م 
ب�شبط  وال���ع���اق���ات  والأن�����ش��ط��ة 
املرتهل منها وتقومي املعوج ودفع 
املعوق  م���ن  وال��ت��خ��ل�����س  ال��ب��اط��ل 
وال���ت���ح���رر م���ن ع����بء م���ا انقطع 
م��ن��ه ال���رج���اء وحت�����ش��ني الإن���ت���اج 
دعما  اجلهد  وتوجيه  واخلدمات 
للموؤ�ش�شات  وحت��ف��ي��زا  وت��ط��وي��را 
والكوادر  والأن�����ش��ط��ة  وال��ه��ي��اك��ل 
املوؤهلة  للظروف  تهيئة  ال��واع��دة 
القرن  اآف����اق  ن��ح��و  واع  لن��ط��اق 
�شموه  ودع��ا  والع�شرين.  احل��ادي 

امل�����ش��رية الحت��ادي��ة وال���ذي متثل 
يف خو�س اأول جتربة انتخابية يف 
الحتادي  الوطني  املجل�س  تاريخ 
م�شرية  يف  مهما  منعطفا  و�شكل 
الوطن .. وقال �شموه اإن توقعاتنا 
نحن  و  يقينا  ت����زداد  للم�شتقبل 
يعك�س  ج���دي���دا  ع���ه���دا  ن�����ش��ت��ق��ب��ل 
روؤى وطنية طموحة ملرحلة اآخذة 
تكري�شا  ال��ت��دري��ج��ي  ال��ت�����ش��ك��ل  يف 
واعتمدها  ع��ن��ه��ا  اأع���ل���ن���ا  مل���ب���ادئ 
املجل�س الأعلى لاحتاد وجمل�س 
ع��م��ل وخريطة  م��ي��ث��اق  ال������وزراء 
ال�شورى  �شمتها  مل��رح��ل��ة  ط��ري��ق 
حتديد  ونهجها  القانون  و�شيادة 
ال�شلطات  وتفوي�س  امل�شئوليات 
العدل  اإق��ام��ة  وغايتها  وامل�شاءلة 
ومت��ك��ني ك��ل اأف����راد ه���ذا املجتمع 
وامل�شاركة  ال��ف��اع��ل  الإ���ش��ه��ام  م��ن 
الي��ج��اب��ي��ة يف ���ش��ن��ع امل�����ش��ت��ق��ب��ل . 
التطوير  م�شروع  اأن  �شموه  واأك��د 
الطموح الذي ن�شت�شرفه لدولتنا 
وا�شع  نه�شوي  م�شروع  هو  اليوم 
ي��خ��ت��زل احل���ي���اة يف  الأف������ق .. ل 
اق��ت�����ش��اده��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ت��ه واإمن���ا 
بالأبعاد  ل���اأخ���ذ  ذل����ك  ي��ت��ج��اوز 
واملعنوية  واملجتمعية  الثقافية 
جانب  اإىل  فالتنمية  والنف�شية. 
ودفع  الإنتاجية  تعزيز  يف  دوره��ا 
ال��ن��م��و وحت�����ش��ني ال���دخ���ل ورف���ع 
جناحها  امل��ع��ي�����ش��ة..ف��ان  م�شتوى 
الفعلي يقا�س بقدرتها على تعزيز 
قدرات الإن�شان ومتكينه من عي�س 
حياة اأكرث اأمنا واحرتاما و حرية 
خالية  بيئة  يف  وعطاء  وم�شاركة 
هو  وه��ذا  واملخاطر  التهديد  من 
ج���وه���ر ال���ت���ح���ول امل��ن�����ش��ود وه���ذا 
ويوؤمن   . ال��ت��م��ك��ني  م��ق�����ش��د  ه���و 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الإن�شان  ب���اأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�شروع  يف  اأ�شا�شية  رك��ي��زة  ميثل 
الرفاهية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ن��ه�����ش��وي 
الذي  الرفاه  اإن  والرخاء و يقول 
اأو  حتقيقه  مي��ك��ن  ل  ل��ه  نتطلع 
�شمان ا�شتمراره دون اإن�شان منتم 
بالقيم  ملتزم  مثقف  منتج  ماهر 
بعقيدته  معتد  والأخ���اق  وامل��ث��ل 
قادر  وخ�شو�شيته  بدولته  معتز 
على  والنفتاح  الآخ��ر  قبول  على 
ثقافته .. فالوطن دون مواطن ل 
قيمة له ول نفع منه مهما �شمت 
اأر�شه من ثروات وموارد واملواطنة 
يف حد ذاتها لي�شت امتيازا اإذا مل 
ي��ق��رتن الن��ت�����ش��اب ل��ل��دول��ة بولء 
وعطاء  ���ش��ادق  وان��ت��م��اء  خمل�س 
مكت�شبات  على  واحل��ف��اظ  متفان 
بتاريخه ورموزه  الوطن والفخر 
ف��ه��ذه ه���ي امل��واط��ن��ة احل��ق��ة كما 

ينبغي اأن تكون . 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وج�����دد 
ن���ه���ي���ان يف  اآل  ب����ن زاي������د  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�شابع  الوطني  اليوم  يف  خطابه 
 ..  2008 ع�����ام  يف  وال���ث���اث���ني 
عزمه على تعزيز خطى التمكني 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي. واأك�����د ح��ر���ش��ه على 
العملية  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ال���ش��ت��م��رار 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا حتى 
نطمح  ما  م�شتوى  اإىل  بها  ن�شل 
اإننا  اإل��ي��ه م��ن م�����ش��ارك��ة .. وق���ال 
امل�شاركة  م��ن  م��زي��د  اإىل  نتطلع 
اإميانا  اجل��ه��د  ه���ذا  يف  ال�شعبية 
تفاعلية  عاقة  بناء  باأهمية  منا 
ال�شيا�شي  ك��ي��ان��ن��ا  ق��ط��ب��ي  ب����ني 
وتعهد  الجتماعي".  وه��رم��ن��ا 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال���ت���ي حظي  ال��ث��ان��ي��ة  يف ولي���ت���ه 
اإخوانه  تزكية  اإج��م��اع  على  فيها 
لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء 
املطلقة  ثقتهم  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��ده��م 
للم�شرية  احل��ك��ي��م��ة  ق���ي���ادت���ه  يف 
الوطن  اأب���ن���اء  وولء  الحت���ادي���ة 
ل��ه وتاحمهم  ال�����ش��ادق  وح��ب��ه��م 
وال���ت���ف���اف���ه���م ح������ول زع���ام���ت���ه .. 
ا�شرتاتيجيات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ت��ع��ه��د 
برامج  لتعزيز  ط��م��وح��ة  ج��دي��دة 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  التمكني 
والج���ت���م���اع���ي وال����ث����ق����ايف ال����ذي 
وليته  يف  اأطلقها  قد  �شموه  ك��ان 

خطابه  يف  �شموه  واأع��ل��ن  الأوىل. 
ال���ث���ام���ن  ال�����وط�����ن�����ي  ال������ي������وم  يف 
دي�شمب  الأول من  والثاثني يف 
وروؤى  ع���م���ل  ب����رام����ج   2009
الوطني  ال��ع��م��ل  مل��رح��ل��ة  ج��دي��دة 
كامل  توظيف  على  تقوم  املقبلة 
القدرات الوطنية وتفعيل �شيا�شة 
وال�شتمرار  والإح���ال  التوطني 
يف ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 
امل��ن��اط��ق الأق�����ل من����وا والرت���ق���اء 
ب��اخل��دم��ات فيها وال���ش��ت��م��رار يف 
التحتية  البنية  عمليات  تطوير 
ل��اق��ت�����ش��اد ال���وط���ن���ي واإ�����ش����اح 
واملالية  القت�شادية  ال�شيا�شات 
ال��ت��ي حت��ك��م ���ش��وق ال��ع��م��ل وربط 
�شيا�شات التعليم والتدريب ب�شوق 
العمل وتعزيز التاحم املجتمعي 
مبا ير�شخ قيم التما�شك الأ�شري 
وال�شراكة  الجتماعي  والتكافل 
الدور  اإح��ي��اء  واإع�����ادة  املجتمعية 
امل���ح���وري ل��اأ���ش��رة ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف 
وال�شبط  وال���ت���وع���ي���ة  ال��ت��ن�����ش��ئ��ة 

والرقابة. 
وحدد �شموه ب�شكل قاطع مقا�شد 
الوطني  العمل  مرحلة  وغ��اي��ات 
ال��ي��وم وبعد  اإن��ن��ا  ب��ق��ول��ه..  املقبلة 
تولينا  على  �شنوات  خم�س  م�شي 
م�����ش��ئ��ول��ي��ة رئ��ا���ش��ة ال���دول���ة على 
يقني بان اإطاق ال�شرتاتيجيات 
واإن�شاء  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  وت���ط���وي���ر 
امل���������ش����ان����ع وت���ع���ب���ي���د ال����ط����رق����ات 
وتاأ�شي�س اجلامعات على اأولويتها 
لي�شت  و����ش���رورت���ه���ا-  واأه��م��ي��ت��ه��ا 
غاية يف حد ذاتها ول هي مق�شد 
بناء  ه���ي  ف��ال��غ��اي��ة  ن��ف�����ش��ه��ا..  يف 
ال���ق���درة ال��وط��ن��ي��ة وامل��ق�����ش��د هو 
اإطاق الطاقة الب�شرية املواطنة 
التميز  اآف������اق  ن��ح��و  وت��وج��ي��ه��ه��ا 

والإبداع واملناف�شة".
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و����ش���دد 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة يف كلمته يف اليوم الوطني 
من  الأول  يف  وال��ث��اث��ني  التا�شع 
�شرورة  على   ..  2010 دي�شمب 
وتقدي�شه.  العمل  ثقافة  تكري�س 
العمل  اإت���ق���ان  اإن  ���ش��م��وه..  وق���ال 
يتحقق  ب���ه  واأم����ان����ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
ال���ت���م���ي���ز ون������واج������ه ال���ت���ح���دي���ات 
ونحدث  ل��ل��م�����ش��ك��ات  ون��ت�����ش��دى 
فالأمم  امل�شتقبل  وندرك  التغيري 
ل  واحل�����ش��ارات  تعي�س فو�شى  ل 
تبنى �شدفة واإمنا بتقدي�س العمل 
وبناء القدرات الوطنية وتعزيزها 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  جم�����الت  يف 
واإنتاج املعرفة ون�شرها وتوظيفها 
.. م�شيفا اأن تكري�س ثقافة العمل 
واأخاقياته واحل�س على اإجادته 
واإتقانه لن تكون دون تعميق قيم 

املواطنة والنتماء للوطن". 

وطنية  *املــواطــن..اأولــويــة   
ق�شوى

باعتبار  الثاقبة  روؤي��ت��ه  اإط��ار  ويف 
ق�شوى  وطنية  اأول��وي��ة  امل��واط��ن 
متكينه  ع��ل��ى  ال���ب���ال���غ  وح���ر����ش���ه 
العمل  يف  ال��ك��ام��ل��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ال�شمو  �شاحب  ال��وط��ن��ي..اأط��ل��ق 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل يف  رئ���ي�������س 
كلمته يف اليوم الوطني الأربعني 
 2011 دي�����ش��م��ب  م���ن  الأول  يف 
م�������ش���روع ال��ع�����ش��ري��ة الحت����ادي����ة 

اخل���ام�������ش���ة ل���ت���م���ك���ني امل�����واط�����ن. 
على  احل���ف���اظ  اإن  ���ش��م��وه  وق�����ال 
متكني  يف  ي��ت��م��ث��ل  الحت������اد  روح 
امل��واط��ن وه��و الأول��وي��ة الوطنية 
امل�شتقبلية  وال����روؤي����ة  ال��ق�����ش��وى 
الإ�شرتاتيجيات  جلميع  املوجهة 
�شتعتمدها  ال���ت���ي  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 
كافة  ق���ط���اع���ات���ه���ا  يف  ال������دول������ة 
القادمة  الع�شر  ال�شنوات  خ��ال 
م�شروعنا  ه��و  امل���واط���ن  فتمكني 
اخلام�شة  الحت���ادي���ة  ل��ل��ع�����ش��ري��ة 
لنطاقة  ب���ه  ن��وؤ���ش�����س  م�����ش��روع 
وط��ن��ي��ة اأك���ب ق���وة وث��ق��ة م�شروع 
اإن�������ش���ان ف���اع���ل معتز  م��رت��ك��زات��ه 
بهويته واأ�شرة متما�شكة م�شتقرة 
ي�شوده  متاحم  حيوي  وجمتمع 
التطوع  الأمن والعدل يعلي قيم 
حديث  تعليمي  ون��ظ��ام  وامل���ب���ادرة 
متقدم وخدمات �شحية متطورة 
واق��ت�����ش��اد م�����ش��ت��دام م��ت��ن��وع قائم 
على املعرفة وبنية حتتية متكاملة 
طبيعية  وم��وارد  م�شتدامة  وبيئة 
 . متميزة  عاملية  ومكانة  م�شانة 
القيادات  كلمته  يف  �شموه  ووج��ه 
النا�س  لأ����ش���وات  ت�شغي  اأن  اإىل 
وتاأخذها يف العتبار واحلكومات 
اأن تهتم مبا يحقق التوا�شل  اإىل 

الفعال مع املواطن ..
اإننا نتقدم  ال�شدد   وق��ال يف ه��ذا 
بثقة نحو عقد يقوده اأبناء وبنات 
الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي 
: اأ�شغوا اإىل اأ�شوات النا�س خذوها 
تخططون  واأن����ت����م  الع���ت���ب���ار  يف 
وتتخذون  الأه�������داف  وت�����ش��ع��ون 
ال���ق���رارات ف��ف��ي ع���امل ت��ت��ن��وع فيه 
اجلماهريي  الت�������ش���ال  و����ش���ائ���ل 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  واأدوات 
تهتم  اأن  ال�������ش���رورة  م���ن  اأ���ش��ب��ح 
التوا�شل  يحقق  مب��ا  احل��ك��وم��ات 
ك��ل مكان  امل��واط��ن يف  الفعال م��ع 
وال�شتماع ل�شوته والتعرف على 
لتطلعاته  وال�شتجابة  توجهاته 
التي تتطلب منا النتباه وت�شتحق 

ال�شتماع .
امل�شاركة  ت��و���ش��ي��ع  اأن  م����وؤك����دا   .
ثابت  وط���ن���ي  ت���وج���ه  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
اتخذناه   .. عنه  رج��وع  وخ��ي��ار ل 
يف  و���ش��ن��م�����ش��ي  الإرادة  ب���ك���ام���ل 
تطويره تدرجا بعزم وثبات تلبية 
وطن  يف  �شعبنا  اأب��ن��اء  لطموحات 
وتطوير  خ��دم��ت��ه  يف  ي��ت�����ش��ارك��ون 

جمتمعه .
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأك������د   
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة على هذا التوجه والروؤية 
الحتادية  ال��ع�����ش��ري��ة  م�����ش��روع  يف 
األقاها  ال��ت��ي  كلمته  يف  اخلام�شة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عنه  نيابة 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
افتتاح  يف  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
الف�شل  من  الثاين  النعقاد  دور 
ع�شر  اخل����ام���������س  ال���ت�������ش���ري���ع���ي 
يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 
 ..  2012 نوفمب  �شهر  من   6
م�شريا اإىل التطور النوعي الذي 
�شهده املجل�س على �شعيد تر�شيخ 
امل�شاركة  ت���و����ش���ي���ع  يف  جت���رب���ت���ه 
النتخابات  ب���اإج���راء  ال�شيا�شية 

الثانية يف 24 �شبتمب 2011.

الإمارات ارتقت اإىل مكانة متقدمة بني اأف�شل الدول الع�شرية احلديثة يف العامل 

خليفة جعل متكني املواطن وحتقيق رفاهيته اأولوية وطنية يف جميع روؤى و�شيا�شات الدولة
•• اأبوظبي -وام:

ارتقت دولة الإمارات العربية املتحدة وهي حتتفل يف الثاين 
والأربعني.. الثالث  الوطني  باليوم  املقبل  دي�شمرب  �شهر  من 
الع�شرية احلديثة يف  الدول  اأف�شل  مكانة متقدمة بني  اإىل 
يف  �شاخمة  نوعية  تنموية  منجزات  من  حققته  مبا  العامل 
ودبلوما�شي  �شيا�شي  به من ح�شور  وما متيزت  املجالت  �شتى 

واقت�شادي واإن�شاين قوي على ال�شعيدين الإقليمي والدويل 
يف  الــدول  جميع  مع  التوا�شل  يف  ن�شط  ديناميكي  حترك  و 
قارات العامل كافة .. بجانب جناحها يف بناء ج�شور متينة 
ال�شيا�شية  ال�شرتاتيجية  وال�شراكات  الوثيق  التعاون  من 
وال�شناعية  والــتــجــاريــة  والقــتــ�ــشــاديــة  وال�شتثمارية 
مما  وغريها  وال�شحية  والرتبوية  والعلمية  والتكنولوجية 
عزز من مركزها الريادي املرموق يف العامل. وتبواأت الدولة 

بف�شل القيادة املخل�شة املعطاء ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ..املركز الثاين 
�شهر  مطلع  يف  �شدر  الذي  العاملي  التناف�شية  تقرير  يف  ع�شر 
�شبتمرب املا�شي عن املنتدى القت�شادي العاملي دافو�س للعام 
يف  ترتيبها  يف  مراكز  �شبعة  بذلك  لتقفز   2015  2014-
التناف�شية الكلية لقت�شادها خالل �شنة واحدة فقط بعد اأن 
كانت يف املركز التا�شع ع�شر يف العام املا�شي و تتفوق على دول 

كالدينمرك وكندا وكوريا اجلنوبية يف اإحراز مراكز عاملية 
متقدمة يف العديد من املوؤ�شرات حيث حلت يف املركز الأول 
عامليا يف الأمن وال�شتقرار وغياب اجلرمية املنظمة وجودة 
ويف  اآثــاره  واحتواء  الت�شخم  ن�شبة  على  وال�شيطرة  الطرق 
التكنولوجيا  من  احلكومة  م�شرتيات  يف  عامليا  الثاين  املركز 
البنية  وجـــودة  احلكومي  الإنــفــاق  فعالية  يف  و  املتقدمة 

التحتية يف قطاع الطريان ويف قلة العقبات التجارية. 

يـتـبـع
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اأخبار الإمارات

تر�شخت دعائم احتادنا ال�شامخ واأ�شبحت االمارات عالمة بارزة على تقدم الدول واالأمم 
مبا انتهجته من �شيا�شات حكيمة

املراحل  اإح����دى  وال��ت��ي ج�����ش��دت   
املتدرجة لبنامج التمكني الذي 
 2005 اأط��ل��ق��ه ���ش��م��وه يف ال��ع��ام 
ل��ت��ع��زي��ز امل�����ش��ارك��ة وت��ف��ع��ي��ل دور 
امل��ج��ل�����س. ك��م��ا اأك���د ���ش��م��وه عزمه 
الو�شول  ن���ح���و  ب���ث���ب���ات  امل�������ش���ي 
بالتجربة ال�شيا�شية اإىل مقا�شدها 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  و���ش��دد   ..
بالد�شتور  الل��ت��زام  على  ال��دول��ة 
وقال  واحل��ري��ات  احلقوق  و�شون 
لقد حر�س د�شتور دولة المارات 
ع����ل����ى ������ش�����ون ج���م���ي���ع احل����ق����وق 
واحلريات على ار�س الدولة وقد 
على  ال��دول��ة  يف  ال�شلطات  عملت 
اح���رتام ه��ذه احل��ق��وق واحلريات 
مم���ا ج��ع��ل دول�����ة الم�������ارات جنة 
للمواطن والوافد على حد �شواء 
باأرقى  فيها  اجلميع  يتمتع  حيث 
م�شتويات العي�س والأمن والأمان 
التفرقة  م����ن  خ�����ال  جم��ت��م��ع  يف 
اإننا  ���ش��م��وه  وق����ال   . والإج����ح����اف 
مبا  ق��دم��ا  من�شي  ب���اأن  ملتزمون 
ر���ش��م��ه وا���ش��ع��و ال��د���ش��ت��ور ليظل 
���ش��ون احل���ق���وق واحل���ري���ات اأهم 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  ع��م��ل  رك��ائ��ز 
يف  كله  موؤ�ش�شاتها..وهذا  بجميع 
اإطار احرتام عقيدتنا الإ�شامية 
جمتمع  يف  وع���ادات���ن���ا  واأع���راف���ن���ا 
المارات العربية املتحدة . واأ�شار 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
وم�شاركتها  امل������راأة  ق�����درات  اإىل 
ال��ف��اع��ل��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة وق����ال لقد 
م�شريتنا  خ����ال  امل������راأة  ح��ظ��ي��ت 
ب��ك��ل م�����ش��ان��دة ودع���م وق���د اأثبتت 
التجربة اأن املراأة الإماراتية على 
املنا�شب  امل�شئولية يف جميع  قدر 
بناتي  اأدع��و  واإنني  تولتها..  التي 
اإىل التحلي بذات الندفاع والثقة 
التي راف��ق��ت امل���راأة الإم��ارات��ي��ة يف 
ب���ه م���ن ت�شجيع  ظ���ل م���ا حت��ظ��ى 
وتاأييد من قبل القيادة ال�شيا�شية 
ومبا يتاءم مع متطلبات تفعيل 
يف  ال�شيا�شية  والتنمية  امل�شاركة 
ال��دول��ة . وج���دد ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
يف كلمته يف اليوم الوطني الثاين 
الأول من دي�شمب  والأرب��ع��ني يف 
ال�شعي  يف  ع���زم���ه   ..  2013
امل��واط��ن و�شمان  ل�����ش��ون ح��ق��وق 
�شموه  م��وؤك��دا  ومتكينه  رفاهيته 
الدولة  ه��ذه  تاأ�شي�س  وم��ن��ذ  اإن��ن��ا 
الإن�����ش��ان ودوره يف  واع���ون بقيمة 
�شون  على  حري�شون  الأمم  بناء 
حقوقه و�شمان رفاهيته.. �شاعون 
لتمكينه وتو�شيع خياراته وحتقيق 
تطلعاته..هذا ما اأو�شانا به الآباء 
منهجا  والتزمناه  اأمانة  وحملناه 
فالقيادة الر�شيدة هي التي ي�شعر 
حياتهم  يف  اأمنا  بوجودها  النا�س 
ومت��ا���ش��ك��ا يف جم��ت��م��ع��ه��م.. هذه 
ه��ي روح الحت����اد وج��وه��ره وهي 

مقومات احلكم ال�شالح . 

التالحم  لتعزيز  *مبادرات   
الوطني

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  واأع���ل���ن ���ش��اح��ب   
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
يف  كلمته  يف  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
والأربعني  الوطني احلادي  اليوم 
 2012 دي�����ش��م��ب  م���ن  الأول  يف 
يف ����ش���ي���اق روؤي�����ت�����ه احل���ك���ي���م���ة يف 
ق��ي��ادة امل�����ش��رية الحت��ادي��ة حزمة 
م���ن امل����ب����ادرات وال����ق����رارات التي 
يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤاه  جت�����ش��د 
وتعميق  امل��واط��ن��ة  ثقافة  تر�شيخ 
ح��ب ال��وط��ن وتاأكيد ال���ولء ل��ه و 
تعزيز التاحم والتوا�شل القائم 
ب���ني ال�����ش��ع��ب وق��ي��ادت��ه وت��ع��ب يف 
على  ح���ر����ش���ه  ع����ن  ال����وق����ت  ذات 
للوطن  الأف�شل  امل�شتقبل  �شنع 
اإعان  اإن  �شموه  وق��ال  واملواطن. 
الحتاد كان حتول تاريخيا فعلى 
اآباوؤنا  اأ���ش�����س  ث��واب��ت��ه  م���ن  ه���دي 
التقوى وكرمي  الدولة على  هذه 

وحدة �شكنية على امتداد مناطق 
ت��ت��وىل جلنة  اأن  ع��ل��ى   .. ال��دول��ة 
ال���ت���ي وجهنا  امل����ب����ادرات  م��ت��اب��ع��ة 
مع  ال��ف��وري  التن�شيق  بت�شكيلها 
اجلهات الحتادية واملحلية املعنية 
مبا يعجل بتنفيذ امل�شروع ويحقق 
املائمة  الظروف  بتهيئة  غاياته 
امل��ج��ت��م��ع يف بيئات  اأف�����راد  ل��ن�����ش��اأة 
التاحم  تن�شد  �شليمة  اأ���ش��ري��ة 
والرتاحم فيما بينها وال�شتقرار 
جلنة  با�شرت  وق��د  الجتماعي". 
رئي�س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات 
ال���دول���ة ب��ال��ف��ع��ل يف ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
املبادرة باإجراء امل�شوحات الازمة 
�شيدت  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة  للم�شاكن 
وبناء  لإح���ال   1990 ع��ام  قبل 
يف  ���ش��ك��ن��ي��ة  ف���ي���ا  اآلف  ع�������ش���رة 
 10 ال��دول��ة ك��اف��ة بتكلفة  اأرج���اء 
مليارات درهم واختيار الت�شاميم 
تتنا�شب  التي  واملميزة  الع�شرية 
مع روؤية �شموه يف م�شتوى الرفاه 
لأبنائه  اإىل توفريه  ال��ذي يطمح 
املواطنني. ودعا �شموه اإىل �شرورة 
اأن تتكامل اجلهود احتاديا وحمليا 
الأمومة  ورعاية  الأ�شرة  حلماية 
متكني  اآل��ي��ات  وتعزيز  والطفولة 
وتطوير  ح��ق��وق��ه��ا  ودع����م  امل������راأة 
ق����درات����ه����ا وال���ن���ه���و����س مب���راك���ز 
وال�����ش��ب��اب مب��ا يجعلها  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
ت�شتقطب  وط���ن���ي  ج����ذب  ن���ق���اط 
 .. واملتكاملة  املتنوعة  باأن�شطتها 
وتلبي  وترعاها  ال�شابة  الطاقات 
وتو�شع  قدراتها  وتنمي  حاجاتها 
ال��ف��ر���س واخل���ي���ارات املتاحة  م��ن 
على  ق����ادرة  يجعلها  اأم��ام��ه��ا مب��ا 
خدمة الوطن وحماية مكت�شباته. 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وخ�ش�س 
جانبا  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اأنتم  وق��ال   .. لل�شباب  كلمته  من 
تنه�س  ب���ك���م  و  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اأم������ل 
الإجن���ازات  وتتحقق  الطموحات 
وع��ل��ي��ه ف����اإن ال���دول���ة م��ا���ش��ي��ة يف 
لت�شقل  املائمة  الظروف  توفري 
ال���ت���ي تعزز  امل���واه���ب واخل������بات 
من قوة الدولة وتقودها اإىل غد 
وتطلعاتكم".  باأحامكم  م�شرق 
�شياق  ويف  اإن���ن���ا   .. ���ش��م��وه  وق����ال 
القوى  بتطوير  البالغ  اهتمامنا 
ال�شابة وتنميتها وجهنا  الب�شرية 
باإن�شاء هيئة تتبع جمل�س الوزراء 
الرئي�شية  م��ه��ام��ه��ا  م���ن  وت���ك���ون 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال���ت���وط���ني 
�شن  ع���ل���ى  واخل�������ا��������س..ع�������اوة 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال���ازم���ة م���ن اأجل 
العمل  عن  التعطل  �شد  التاأمني 
بالتعاون  ال�شباب  بتاأهيل  والقيام 
وتدريبهم  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ع 
ال�شرورية  ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��م 
وزيادة الفر�س الوظيفية للكوادر 
العمل  ق���ط���اع���ات  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
وما  واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة  املختلفة 
يرتتب على ذلك من اآثار اإيجابية 
اإىل  ي��ق��ود  واق��ت�����ش��ادي��ا  اجتماعيا 
حتقيق الغايات الأ�شا�شية خلطط 
التنمية الرامية اإىل بناء الإن�شان 
وت��ط��وي��ر ق���درات���ه وخ���بات���ه من 
وال�شتقرار  ال��رف��اه  ت��وف��ري  اأج���ل 
الجتماعي. واأكد �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة اأن الدولة مل تتوان 
عن توفري ال�شمانات الجتماعية 
ل��ل��م��واط��ن��ني يف حالت  ال���ازم���ة 
ال�شيخوخة اأو العجز عن العمل اأو 
اليتم اأو الرتمل اأو البطالة..اإىل 
جانب دعمها لل�شيا�شات ال�شحية 
ال�شحة  اأه����������داف  ت����ع����زز  ال����ت����ي 
للجميع عاوة على رعاية العلوم 
والآداب والفنون وتطوير التعليم 
وقال  العلمي.  البحث  وت�شجيع 
للقدرة  تعزيزا  تبنت  ال��دول��ة  اإن 
ال����وط����ن����ي����ة ال�����ذات�����ي�����ة وح���ف���اظ���ا 
ع��ل��ى ح��ق��وق الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة..

القت�شادي  التنويع  اإ�شرتاتيجية 
النفط  مل���وارد  اجل��ي��د  والتوظيف 
القت�شادية  القطاعات  تنمية  يف 

اأب�شر  م��ب��ادرة   .. اح��ت��ف��ال ح��ا���ش��د 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل لتعزيز 
م�����ش��ارك��ة ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة يف 
�شوق العمل. واأكد �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي ال���ذي �شارك 
امل��واط��ن عند  اأن   .. يف الح��ت��ف��ال 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اأكد  ثالثا..كما  و  وثانيا  اأول  هو 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زايد 
�شتوفر  امل����ب����ادرة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل 
األ���ف فر�شة عمل   20 اأك���رث م��ن 
العام  ب��ال��ق��ط��اع��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
واخلا�س خال ال�شنوات اخلم�س 
اأب�شر  ال��ق��ادم��ة. وت��ك��ر���س م��ب��ادرة 
وزارة  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ت�شطلع  ال��ت��ي 
روؤي�����ة �شاحب  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
توفري  يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
احلياة الكرمية للمواطن وتاأمني 
وم�شتقر  اآم���ن  وظيفي  م�شتقبل 
رف������ع معدل  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل  ل����ه 
م�شاركة الكوادر الوطنية يف �شوق 
تناف�شية  م��ي��زة  وحت��ق��ي��ق  ال��ع��م��ل 
ل��اق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي م���ن خال 
لدعم  متكامل  ا�شرتاتيجي  اإط��ار 
�شيا�شات توطني الوظائف .. فيما 
ال�شتقرار  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت���ه���دف 
الأ�شري والجتماعي للمواطنني 
ال�شيا�شات  دع�����م  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
والإج���راءات احلكومية يف جمال 
تنويع  ع���ن  ف�����ش��ا   .. ال��ت��وط��ني 
جم������الت وف����ر�����س ال���ع���م���ل اأم�����ام 
اأب�شر  برنامج  وحظي  املوطنني. 
للمواطنني  ع��م��ل  ف��ر���س  خل��ل��ق 
الذي تنفذه وزارة �شئون الرئا�شة 
قبل  م��ن  ك��ب��ري  ب��ت��ج��اوب  تنفيذه 
املوؤ�ش�شات امل�شتهدفة ومتكن ممن 
اأكرث  مع  تفاهم  م��ذك��رات  توقيع 
بتوفري  40 موؤ�ش�شة تعهدت  من 
اآلف من  ل��ع�����ش��رات  ف��ر���س ع��م��ل 

املواطنني. 

البنية  تطوير  ــادرات  ــب *م  
التحتية  

واأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بعد اأن اطلع على ما عر�شه عليه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
التفقدية  جولته  بعد  دب��ي  حاكم 
ل����ع����دد م����ن امل���ن���اط���ق ال���ن���ائ���ي���ة..

دره����م  م���ل���ي���ار   16 ب��ت��خ�����ش��ي�����س 
يف  متكاملة  حتتية  بنية  لتنفيذ 
جميع اأنحاء الدولة والتي جتاوزت 
 27 الآن  ح���ت���ى  خم�����ش�����ش��ات��ه��ا 
مليار دره��م..وذل��ك انطاقا من 
مقومات  كل  توفري  على  حر�شه 
ال����رع����اي����ة لأب����ن����ائ����ه امل���واط���ن���ني 
الازمة  الإم��ك��ان��ي��ات  وت�����ش��خ��ري 
اأف�شل لهم  اأجل توفري حياة  من 
اجلودة  م�شتويات  اأعلى  و�شمان 
جميع  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
اأن���ح���اء الإم�������ارات. ووج����ه �شموه 
التي  امل��ب��ادرة  ب��الإ���ش��راع يف تنفيذ 
التحتية  البنية  لتطوير  اأطلقها 
واملرافق اخلدمية يف كافة مناطق 
التقدم  دفع عجلة  بهدف  الدولة 
هذه  يف  والجتماعي  القت�شادي 
دولة  �شهدته  ما  لتواكب  املناطق 
ح�شاري  ت���ط���ور  م���ن  الإم���������ارات 
.. وذل��ك انطاقا من  وع��م��راين 
التطور  ه����ذا  ب����ان  ���ش��م��وه  روؤي������ة 
الأه�������داف  ي��ح��ق��ق  اأن  مي���ك���ن  ل 
الجتماعية والقت�شادية املرجوة 
حتتية  ب��ن��ي��ن��ة  ت���وف���ري  دون  م��ن��ه 
تتوافق معه وتدعمه. ودعا �شموه 
اهتماما  توجه  اأن  اإىل  احلكومة 
للنهو�س  وا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا  خ���ا����ش���ا 
ال��ن��ائ��ي��ة مب���ا يحقق  امل���ن���اط���ق  يف 
الجتماعية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ال���ت���وازن 

الأخ�����اق ن�����ذروا ال��ن��ف�����س مل���ا فيه 
الوطن  وم�شلحة  النا�س  �شالح 
وع��ل��ى ن��ه��ج��ه��م ن��ح��ن ���ش��ائ��رون..

اأ�شا�س احلكم  العدل  اأن  موؤكدين 
و�شون  ال����ق����ان����ون  ����ش���ي���ادة  واأن 
وحتقيق  الإن�������ش���ان���ي���ة  ال���ك���رام���ة 
وتوفري  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ع���دال���ة 
احلياة الكرمية دعامات للمجتمع 
الد�شتور  يكفلها  اأ�شا�شية  وحقوق 
ويحميها الق�شاء امل�شتقل العادل 
. ودعا �شموه اإىل املزيد من اجلهد 
لتعزيز امل�شرية الحتادية فحماية 
الحت����������اد ه�������دف وط�����ن�����ي ث���اب���ت 
ووحدة  وعيا  جميعا  منا  يتطلب 
وتوطيدا  لقيمه  اإع��اء  وتاحما 
للتعاون  ت���ط���وي���را  و  لأرك�����ان�����ه 
الأج���ه���زة الحتادية  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
لل�شيا�شات  وت��ن�����ش��ي��ق��ا  وامل��ح��ل��ي��ة 
مبا  وال��بام��ج  والإ�شرتاتيجيات 
مي���ك���ن م���وؤ����ش�������ش���ات ال����دول����ة من 
بكل  الوطنية  للهموم  الت�شدي 
على  و�شفافية..حفاظا  م�شوؤولية 
يتفانى  الإرادة  ح��ر  ق��وي��ا  وطننا 
اإليه  والنتماء  خدمته  يف  اأب��ن��اوؤه 
والدفاع عنه لتظل قامته �شاخمة 
ال�شعوب  ب���ني  را���ش��خ��ة  وم��ك��ان��ت��ه 

والأمم.
من  ب��ادن��ا  تعي�شه  م��ا  اإن  وق����ال 
الإرادة  ث��م��ار  م���ن  ه���و  ا���ش��ت��ق��رار 
ال�شعب  هذا  لأبناء  الأبية  القوية 
ات��خ��ذوا م��ن روح  ال��ذي��ن  وقيادته 
الحت����اد م�����ش��در الإل���ه���ام مل�شروع 
ح�شارية  وجتربة  خال�س  وطني 
ه���وي���ة وط���ن���ي���ة وقيم  ج���وه���ره���ا 
واأعراف وتقاليد اأ�شيلة مرتكزها 
مطمئن  جمتمعه  يف  اآم��ن  اإن�شان 
باملعرفة  م�������ش���اه���م  رزق�������ه  ع���ل���ى 
ي�شوده  وط����ن  ب���ن���اء  يف  وال���ع���م���ل 
ويت�شارك  ال��ر���ش��ا  ويعمه  ال��ع��دل 
اإدارة  م�����ش��وؤول��ي��ة  اأب���ن���ائ���ه  ج��م��ي��ع 
واأكد  م�شتقبله.  و�شناعة  ���ش��اأن��ه 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
رخاء  اأن   .. ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
على  واملقيمني  الوطن  هذا  اأبناء 
اأر�شه لطاملا كان يف �شلب روؤيتنا 
تتمحور  م��ا  وه��و  الإ�شرتاتيجية 
واملبادرات  ال��بام��ج  �شتى  ح��ول��ه 
و�شعت  التي  احليوية  وامل�شاريع 
العامل  ب��ل��دان  طليعة  يف  دول��ت��ن��ا 
م��ن ح��ي��ث ال���ش��ت��ق��رار والزده����ار 
وجهة  ج��ع��ل��ت��ه��ا  و  وال���رف���اه���ي���ة 
ثقافية واقت�شادية و�شياحية مثل 
ما جتمع على ذلك �شتى التقارير 
واملوؤ�شرات الدولية . واأعلن �شموه 
املتوازنة  التنمية  ملبداأ  تكري�شا   -
ب���ني م��ن��اط��ق ال����دول����ة - اإط����اق 
غايتها  ه���ادف���ة  م���ب���ادرات  ح��زم��ة 
وتوجيه  احلكومي  اجلهد  تركيز 
بالبنى  ل��ارت��ق��اء  امل��ال��ي��ة  امل�����وارد 
يف  الأ�شا�شية  واخلدمات  التحتية 
ومناطقها  الدولة  اإم��ارات  جميع 
ق�شوى  اأول������وي������ة  اإع�����ط�����اء  م�����ع 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ذات  ل��ل��م�����ش��روع��ات 
العاقة املبا�شرة بحياة النا�س يف 
وعلى  رزقهم  وم�شادر  رفاهيتهم 
واإمدادات  الإ�شكان  برامج  راأ�شها 
الطرق  و�شبكات  والكهرباء  املياه 
وامل�شت�شفيات  وال�شدود  واجل�شور 
وامل�����دار������س وامل�������ش���اج���د وم���وان���ئ 
من  بهذا  يرتبط  وم��ا  ال�شيادين 
ال���ع���ام وخلق  الإن����ف����اق  زي������ادة يف 
الت�شغيل  ف���ر����س  م����ن  ل��ل��م��زي��د 
جهود  ي����ع����زز  مب�����ا  امل�������ش���ت���دام���ة 
الب�شرية  امل��وارد  التوطني ويحفز 
على امل�شاركة الفعالة والإيجابية 
يف ����ش���وق ال���ع���م���ل. ك��م��ا اأع���ل���ن يف 
�شموه  م��ن  اإمي��ان��ا   - ال�شياق  ه��ذا 
ال�شتقرار  اأ�شا�س  هو  ال�شكن  باأن 
النف�شي والجتماعي والقت�شادي 
ال�شعي  و�شمن  امل��واط��ن��ة  لاأ�شر 
امل�شتقرة  احلياة  لتوفري  امل�شتمر 
ومواطنة  م��واط��ن  لكل  الكرمية 
- اإطاق م�شروع اإ�شكاين متكامل 
جديد ي�شتهدف بناء ع�شرة اآلف 

القيمة  ذات  وال�شناعات  الواعدة 
وت�شجيع  ال����ع����ال����ي����ة  امل���������ش����اف����ة 
اجلاد  لاإ�شهام  اخل��ا���س  القطاع 
املناخ  وت��وف��ري  التنمية  عملية  يف 
امل����ائ����م جل������ذب ال����ش���ت���ث���م���ارات 
امل��ن��اط��ق احل���رة وتكوين  واإن�����ش��اء 
ال�����ش��راك��ات الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
ال�������ش���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة وحت���دي���ث 
وتو�شيع  والت�شريعات  ال��ق��وان��ني 
وقطاع  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  م�شاهمة 
الناجت  يف  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل وال��ت��ي وجدت 
املالية  الأو������ش�����اط  م���ن  ت��رح��ي��ب��ا 
ال�شمو  ال��ع��امل��ي��ة. و���ش��دد ���ش��اح��ب 
رئي�س الدولة على توجيهاته اإىل 
ما  تنفيذ كل  ب�شرورة  امل�شوؤولني 
النا�س  بحياة  مبا�شرة  عاقة  له 
وتطلعاتهم دون اإبطاء اأو تاأخري.. 
وقال �شموه اإن كل ما نطلقه من 
مبا�شرة  ع���اق���ة  ذات  م����ب����ادرات 
ب��ح��ي��اة ال��ن��ا���س وت��ط��ل��ع��ات��ه��م هي 
اأوام����ر واج��ب��ة ال��ن��ف��اذ غ��ري قابلة 
لاإبطاء اأو التاأخري وعلى اجلهات 
العقبات  تذليل  بالتنفيذ  املعنية 
لرتجمة  ال�������ش���ع���وب���ات  وجت�������اوز 
ملمو�شة  م�شاريع  اإىل  مبادراتنا 
ويعي�شون  ال��ن��ا���س  ي�����ش��ت�����ش��ع��ره��ا 
نتائجها . وتناول �شموه يف كلمته 
برامج  ق��ط��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل����راح����ل 
ما�شون  اإن���ن���ا  وق����ال   .. ال��ت��م��ك��ني 
ارت�شيناه  ال��ذي  املتدرج  امل�شار  يف 
ال�شعبية  امل�شاركة  قاعدة  لتو�شيع 
يف �شنع القرار و�شول اإىل منوذج 
�شيا�شي يعب عن الواقع ويتاءم 
يف  ويتنا�شب  املجتمع  طبيعة  مع 
�شعبنا  اأبناء  حققه  ما  مع  قيمته 
اق��ت�����ش��ادي وعمراين  ت��ط��ور  م��ن 
وح�شاري واإن�شاين .. واإذ يحدونا 
فاإننا  عما حتقق  بالر�شا  ال�شعور 
امل�شتقبل  يحمله  مب��ا  متفائلون 
واثقون  وط���م���وح���ات  اآم������ال  م���ن 
م���ن اأن���ن���ا ���ش��ن��ب��ل��غ اأه���داف���ن���ا التي 
عن  وتعب  جمتمعنا  من  تنطلق 
اأن  واأ���ش��اف   . املواطنني  تطلعات 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة احل��ق��ة هي 
وتعب  ال�شعب  قيم  ت�شتلهم  التي 
فاإننا  ول���ذا  وت��ق��ال��ي��ده  بيئته  ع��ن 
ننطلق من منوذج �شيا�شي وطني 
ثوابتنا  وي��ح��م��ي  هويتنا  ي�����ش��ون 
ي���ت�������ش���ارك يف ���ش��ن��ع��ه ك����ل اأف������راد 
ول�شيما  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه  امل��ج��ت��م��ع 
واملبدع  فاملثقف  الوطنية  نخبنا 
والعامل واملعلم والأديب واملهند�س 
والطبيب وغريهم هم �شمري هذا 
الوطن الناب�س بهم وقادة الراأي 
ق��درة على  فيه مبا ميتلكون من 
ما  للطاقات وهو  وتعبئة  التاأثري 
موؤ�ش�شاتنا  م���ن  اأي�����ش��ا  ن��ت��وق��ع��ه 
والجتماعية  والثقافية  الدينية 
امللتزمة  والتعليمية  والإعامية 
عليها  والتي  الوطنية  بامل�شوؤولية 
جميعا واجب العمل لن�شر ثقافة 
املواطنة  ق��ي��م  وت��ع��م��ي��ق  احل������وار 
بامل�شالح  ال��ع��ام  ال��وع��ي  وت��ن��م��ي��ة 
ال���ع���ل���ي���ا ل����ل����دول����ة ومب���واق���ف���ه���ا 
الإن�شانية  وبجهودها  و�شيا�شاتها 
والتنموية اإىل جانب اإحياء ثقافة 
الدخار والعمل التطوعي واإعاء 
املهني  وب��خ��ا���ش��ة  ال��ع��م��ل  ق��ي��م��ة 
والفني منه.. فالتمكني ال�شيا�شي 
يف  اجلميع  يت�شارك  متكامل  ك��ل 
م�����ش��وؤول��ي��ة ت��ط��وي��ره دف��ع��ا بهذا 
ال��ع��زة واملجد  اآف���اق  ال��وط��ن نحو 

والرقي .

 * مبادرة اأب�شر
الثاقبة  ال��روؤى  لهذه  وا�شتكمال   
رئي�س  ال�شمو  التي و�شع �شاحب 
ال��دول��ة مت��ك��ني امل��واط��ن يف �شلم 
اأعلن   .. ال�شرتاتيجية  اأولوياته 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال���وزراء وزي��ر ���ش��وؤون الرئا�شة يف 
يف   2011 نوفمب  �شهر  من   2

م�شتوى  ع���ل���ى  والق����ت���������ش����ادي����ة 
اأجن���������زت جلنة  ال������دول������ة. وق������د 
�شاحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
نهيان لتطوير البنية التحتية يف 
الدولة..برئا�شة  مناطق  خمتلف 
الزعابي  ج��م��ع��ة  اأح���م���د  م���ع���ايل 
الرئا�شة..عددا  نائب وزير �شئون 
كبريا من امل�شاريع ال�شرتاتيجية 
التنموية واخلدمية والتي �شملت 
ال���وح���دات  م���ن  الآلف  ت�����ش��ي��ي��د 
�شكنية  م��دن  بينها  م��ن  ال�شكنية 
ج�����دي�����دة و����ش���ب���ك���ة وا�����ش����ع����ة من 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���ط���رق 
ال�شحية  وامل��راك��ز  وامل�شت�شفيات 
وال�شدود واملوانئ ومراكز التوحد 
وامل�شاجد  ال�����ش��ح��ي  وال���ت���اأه���ي���ل 
املهني  الدبلوم  ومراكز  واملدار�س 
كما  ال�شحي.  ال�شرف  و�شبكات 
اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
مار�س  من  الثاين  يف  اهلل  حفظه 
يف  ال�شتثمارات  بزيادة   2011
يف  الدولة  من  ال�شمالية  املناطق 
اإىل  لت�شل  والكهرباء  امل��اء  قطاع 
مليون   700 و  م��ل��ي��ارات  خم�شة 
اجلولة  نتائج  متابعة  بعد  دره��م 
امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا الفريق 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اأبوظبي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  امل�����ش��ل��ح��ة.. 
كثب  عن  الوقوف  �شموه..بهدف 
ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني من 
والتحقق  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  اخل���دم���ات 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  ال��ت��زام  م��ن 
بالوفاء بهذه الحتياجات  املعنية 
يف خمتلف القطاعات مبا يف ذلك 
ووجه  الأ�شا�شية.  البنية  م�شاريع 
تتوىل  ب��اأن  ال�شدد  ه��ذا  �شموه يف 
اأبوظبي  وك���ه���رب���اء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة 
الكهربائية  ال���ط���اق���ة  ب��ت�����ش��دي��ر 
وكميات املياه املطلوبة اإىل الهيئة 
الحتادية للكهرباء واملاء لتتمكن 
املواطنني  احتياجات  توفري  م��ن 
يف ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ال�����ش��م��ال��ي��ة من 
ال���دول���ة. واأع��ل��ن ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اإط����ار حر�شه  ال���دول���ة يف  رئ��ي�����س 
ع��ل��ى ���ش��ع��ادة ورف����اه امل��واط��ن��ني يف 
والأربعني  الثاين  الوطني  اليوم 
 .. 2013 يف الأول من دي�شمب 
 20 وق���دره  اإ���ش��ايف  مبلغ  اعتماد 
اأعمال  على  لل�شرف  درهم  مليار 
اأطلقها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م�شاريع 
مناطق  خمتلف  لتطوير  �شموه 
اآلف   10 ب��ن��اء  ال���دول���ة وت�����ش��م��ل 
جميع  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  م�����ش��ك��ن 

اأنحاء الدولة. 

 *عطاء وطني �شخي  
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ويتحلى 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
قيادته  يف  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
الوطني  العمل  مل�شرية  احلكيمة 
ون��ب�����س �شادق  ن��ب��ي��ل��ة  مب�����ش��اع��ر 
املواطنني  اح��ت��ي��اج��ات  تلم�س  يف 
واملقيمني و يحر�س على متابعة 

املعي�شية  واأح���وال���ه���م  ظ��روف��ه��م 
تخطي  ع����ل����ى  وم���������ش����اع����دت����ه����م 
التي  وال������ع������رثات  ال�������ش���ع���وب���ات 
الكرمية  احلياة  وتوفري  توؤرقهم 
يتدفق  الإط�������ار  ه����ذا  ويف  ل���ه���م. 
ل�شموه  ال�شخي  الوطني  العطاء 
ال���ق���رارات احليوية  م��ن  ع���دد  يف 
التي يتخذها �شموه و من  املهمة 
املواطنني  ال��ط��ل��ب��ة  اإع���ف���اء  بينها 
الر�شوم  م���ن  ���ش��ن��وي��ا  وامل��ق��ي��م��ني 
ومعاجلة  وت�������ش���وي���ة  ال����درا�����ش����ة 
ق��رو���س امل��واط��ن��ني ل��دى البنوك 
العاملني  رواتب وعاوات  وزيادة 
يف ال��دول��ة و���ش��داد دي���ون الآلف 
من ال�شجناء املواطنني واملقيمني 
واإع���ادة  دي��ون��ه��م  ب�����ش��داد  والتكفل 
ودعم  اأوط���ان���ه���م  اإىل  ال���واف���دي���ن 
وحتقيق  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 
ال�شتقرار الجتماعي والأ�شري. 

ك��م��ا ح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى متكني 
ال�شباب  م���ن  امل���واط���ن���ني  اأب���ن���ائ���ه 
خليفة  �شندوق  باإن�شاء  وال�شابات 
و�شندوق  امل����واط����ن����ني  ل��ت��م��ك��ني 
خليفة لتطوير امل�شاريع لدعمهم 
الجتماعي  م�����ش��ت��واه��م  رف����ع  يف 
والق�����ت�����������ش�����ادي. وي����ت����م يف ه���ذا 
�شاحب  م��ن  بتوجيهات  ال�شباق 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة �شنويا اإعفاء 
جميع الطلبة املقيمني يف املدار�س 
من  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلكومية 
وذلك  املتاأخرة  الدرا�شية  الر�شوم 
دعم  على  �شموه  حر�س  اإط���ار  يف 
العملية التعليمية وتوفري التعليم 
اأر������س الوطن  ل��ك��ل ط��ال��ب ع��ل��ى 
وت��خ��ف��ي��ف الأع����ب����اء ع���ن اأول���ي���اء 
واملقيمني  املواطنني  م��ن  الأم���ور 
ع��ل��ى ح���د ����ش���واء وت���وف���ري احلياة 
الجتماعي  وال�شتقرار  الكرمية 
موؤ�ش�شة  وقدمت  لهم.  والنف�شي 
نهيان  اآل  زاي���������د  ب�����ن  خ���ل���ي���ف���ة 
م�شروعها  خ��ال  م��ن  الإن�شانية 
الإن�شاين الرائد بدعم الطلبة يف 
العام الدرا�شي  2013 2014- 
األف   33 لنحو  عينية  م�شاعدات 
طالب وطالبة يف اأكرث من 600 
اأنحاء الدولة  مدر�شة يف خمتلف 
والتعليم  احلكومية  امل��دار���س  يف 
وخارجها.. الدولة  داخ��ل  العايل 

ال�������ش���اب���ع���ة على  ل��ل�����ش��ن��ة  وذل�������ك 
التوايل..ويرمي هذا امل�شروع اإىل 
دورية ومنتظمة  اإطاق مبادرات 
ل���دع���م ال��ت��ع��ل��ي��م داخ������ل ال���دول���ة 
الطاب  وم�������ش���اع���دة  وخ���ارج���ه���ا 
التي  امل��ادي��ة  العوائق  تذليل  على 
حتول..اأحيانا كثرية دون متكنهم 

من موا�شلة حت�شيلهم العلمي. 

 *ت�شوية قرو�س املواطنني  
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وو����ش���ع 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة يف خمتلف مراحل العمل 
ال����وط����ن����ي حت���ق���ي���ق ال����ش���ت���ق���رار 
وتوفري  والجتماعي  القت�شادي 
م���ت���ط���ل���ب���ات احل�����ي�����اة ال���ك���رمي���ة 
وحت����ق����ي����ق ال�������رخ�������اء وال������رف������اه 
مقا�شد  اأول���وي���ة  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
اأطلقها ويف  ال�شرتاتيجيات التي 

وم�شاغله.  اه��ت��م��ام��ات��ه  م��ق��دم��ة 
وع��ك�����ش��ت ال���ق���رارات امل��ه��م��ة التي 
نوفمب   30 يف  �شموه  اأ���ش��دره��ا 
الوطني  اليوم  ذكرى  يف   2011
اإن�شاء  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  الأرب�����ع�����ني 
مليارات   10 براأ�شمال  �شندوق 
قرو�س  ومعاجلة  لدرا�شة  دره��م 
ال����دخ����ل  ذوي  م�����ن  امل�����واط�����ن�����ني 
املحدود واإجراء ت�شويات للقرو�س 
بالتن�شيق  امل�شتحقة  ال�شخ�شية 
وامل�شارف  امل��رك��زي  امل�����ش��رف  م��ع 
�شموه  واأحا�شي�س  نب�س  الدائنة 
وان�شغاله  املواطنني  اأبنائه  ملعاناة 
الأمر  ل��ه��ذا  وتنفيذا  بهمومهم. 
العليا  اللجنة  ال�شامي مت ت�شكيل 
ل�شندوق معاجلة ديون املواطنني 
اأحمد  ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل  امل��ت��ع��رثة 
جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون 
ع�شويتها  يف  وت�����ش��م  ال��رئ��ا���ش��ة 
الرئا�شة  ���ش��ئ��ون  ل����وزارة  ممثلني 
اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ودي���وان 
وامل�شرف  اأبوظبي  مالية  ودائ��رة 
املركزي ودائرة الق�شاء باأبوظبي. 
مع  بالتعاون  ال�شندوق  واأج���رى 
�شاما  م�شحا  امل��رك��زي  امل�����ش��رف 
املتعرثة  امل���واط���ن���ني  مل���دي���ون���ي���ات 
ووق������ع ات���ف���اق���ي���ات م����ع ع�����دد من 
هذه  ت�شوية  اآليات  ب�شاأن  البنوك 
ال�شندوق  يتوىل  حيث  القرو�س 
املديونيات ويتم  ت�شوية جزء من 
للت�شديد  ال��ث��اين  ج��دول��ة اجل���زء 
ب����اأق���������ش����اط ����ش���ه���ري���ة م�����ن رات�����ب 
جزء  م��ن  الإع���ف���اء  م��ع  امل�شتفيد 
من الفوائد املرتتبة على الدين. 
ال�����ش��ن��دوق م��ن معاجلة  ومت��ك��ن 
القرو�س  ق�شايا  ك��اف��ة  وت�شوية 
للمواطنني  املتعرثة  ال�شخ�شية 
ممن تقل مديونياتهم عن مليون 
موقوفني  ك����ان����وا  �����ش����واء  دره������م 
�شدرت  اأو  ق�������ش���اي���ا  ذم�����ة  ع���ل���ى 
بت�شوية  ويقومون  اأحكام  بحقهم 
مديونياتهم عب جداول ت�شديد 

حددتها املحاكم. 
امل�شتفيدين  املواطنني  ع��دد  وبلغ 
 830 و  اآلف  ���ش��ت��ة  م����ن  اأك������رث 
مت�شلة  مبالغ  باإجمايل  مواطنا 
اإىل  ت�شل  مديونياتهم  بت�شوية 
ح����وايل م��ل��ي��اري دره����م ح��ي��ث مت 
امل���وق���وف���ني منهم  ع���ن  الإف��������راج 
اأحكام  بحقهم  من  ديون  وت�شوية 

�شداد.
.وذلك وفقا لآلية ت�شديد حمددة 
25 يف  ن�شبته  ما  تت�شمن خ�شم 
امل��ائ��ة م��ن ال���رات���ب ال�����ش��ه��ري مع 
القرتا�س  بعدم  امل�شتفيد  تعهد 
معاجلة  يتم  اأن  اإىل  اأخ���رى  م��رة 

الدين. 
ك��م��ا جن��ح ال�����ش��ن��دوق يف معاجلة 
القرو�س  ق�شايا  ك��اف��ة  وت�شوية 
للمواطنني  املتعرثة  ال�شخ�شية 
مم�����ن ت���ق���ل م���دي���ون���ي���ات���ه���م عن 
خم�شة مايني درهم �شواء كانوا 
م��وق��وف��ني ع��ل��ى ذم���ة ق�����ش��اي��ا اأو 
ويقومون  اأحكام  بحقهم  �شدرت 
بت�شوية مديونياتهم عب جداول 

ت�شديد حددتها املحاكم. 

يـتـبـع
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رئي�ض الدولة اأكد اأن احلفاظ على روح االحتاد يتمثل يف متكني املواطن وهو االأولوية الوطنية 
الق�شوى يف جميع اال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات

االمارات كفلت للمراأة حقوقها الد�شتورية واأتاحت لها فر�شة امل�شاركة يف املوؤ�ش�شات الت�شريعية 
والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار

وبلغ عدد من �شملهم هذا القرار 
�شدرت  من  اأو  منهم  واملوقوفني 
ب��ح��ق��ه��م اأح����ك����ام 60 م���واط���ن���ا و 
امل�شتحقة  امل��ب��ال��غ  اإج��م��ايل  ي�شل 
مليون   68.8 ح�����وايل  ع��ل��ي��ه��م 
كذلك  ال�شندوق  دره��م..واأع��ل��ن 
يف مار�س 2013 اأنه قام بت�شوية 
واعتمد  م��ت��ع��رثا  طلبا   1714
بلغ  والتي  عليها  املرتتبة  املبالغ 
مليون   311 و  مليارا  اإجماليها 
اأحمد جمعة  دره��م. واأك��د معايل 
الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة 
رئي�س اللجنة العليا لل�شندوق اأن 
م��دى حر�س  الأم���ر يج�شد  ه��ذا 
العي�س  اأ�شباب  تهيئة  على  �شموه 
الكرمي لأبنائه املواطنني وتوفري 
مقومات ال�شتقرار الأ�شري لهم. 
يوا�شل  ال�شندوق  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
م��ع��اجل��ة وت�شوية  ال��ع��م��ل لإمت����ام 
ك���اف���ة ال���ق���رو����س امل���ت���ع���رثة وفق 
العتبار  ب��ع��ني  ت���اأخ���ذ  اأول����وي����ات 
وحجم  امل�شتفيدة  ال�شرائح  حجم 
�شريحة  بكل  اخلا�شة  ال��ق��رو���س 
وط��ب��ي��ع��ة ال���ق���رو����س واحل������الت 
امل��ت��ع��رثة. واف��ت��ت��ح ال�����ش��ن��دوق يف 
خدمة  مركز   2014 يناير   22
ي�����ش��ك��ل خطوة  ال������ذي  ال���ع���م���اء 
اآليات  ت�����ش��ري��ع  يف  ت�����ش��ه��م  م��ه��م��ة 
ال�������ش���ن���دوق ل����ش���ت���ك���م���ال اإجن�����از 
مل��ب��ادرة �شاحب  النبيلة  الأه���داف 
ال�������ش���م���و رئ���ي�������س ال�����دول�����ة وك����ان 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
قد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اأ�شدر يف اإطار مت�شل .. انطاقا 
م��ن ح��ر���ش��ه ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل ما 
احلياة  نوعية  حت�شني  �شاأنه  من 
وامل��ق��ي��م��ني وحتقيق  ل��ل��م��واط��ن��ني 
قرارا  ولأ���ش��ره��م  لهم  ال�شتقرار 
مبنا�شبة   2011 نوفمب   3 يف 
ال��وط��ن��ي الأرب���ع���ني بزيادة  ال��ي��وم 
احلكومة  موظفي  جميع  روات���ب 
اع���ت���ب���ارا م���ن مطلع  الحت����ادي����ة 
العام 2012 بن�شب تراوحت بني 
املائة ومنح عاوة  45 يف  و   35
100 يف املائة من  خا�شة بن�شبة 
الراتب الأ�شا�شي لأع�شاء ال�شلطة 
بن�شبة  فنية  الق�شائية..وعاوة 
عاوة  اإىل  ت�شاف  املائة  يف   10
يف  للعاملني  العمل  طبيعة  ب��دل 
العاملني  وك��ذل��ك  ال�شحة  وزارة 
يف جمال التدري�س بوزارة الرتبية 
والتعليم..اإ�شافة اإىل زيادة قدرها 
خم�ش�شات  م���ن  امل���ائ���ة  يف   20
لبع�س  الج��ت��م��اع��ي��ة  الإع����ان����ات 
احلالت التي حت�شل على اإعانات 
الجتماعية.  ال�شوؤون  وزارة  من 
هذا  م��ن  امل�شتفيدين  ع���دد  وب��ل��غ 
من   670 و  األ���ف���ا   90 ال����ق����رار 
املواطنني واملقيمني من العاملني 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  امل��دن��ي��ني يف 
اإ�شافة اإىل 31 األفا و 564 من 
وامل�شاعدات  الإع��ان��ات  م�شتحقي 
ذلك  اإىل  الج��ت��م��اع��ي��ة..اإ���ش��اف��ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الأدنى  احل��د  برفع  ق��رارا  الدولة 
القوات  م��ن  املتقاعدين  ل��روات��ب 
امل�شلحة واحلكومة الحتادية اإىل 
اعتبارا  �شهريا  اآلف درهم  ع�شرة 
من يناير 2012 حيث طبق هذا 
األفا و   21 اأك��رث من  القرار على 

متقاعدا.  512

ـــاء  ـــن ــة لأب ــي ــش ــ� ــن ـــح اجل ـــن  *م
املواطنات املتزوجات من اأجانب

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأم������ر   
خليفة بن زايد اآل نهيان مبنا�شبة 
الوطني  ب���ال���ي���وم  الح����ت����ف����الت 
نبيلة  اإن�شانية  لفتة  يف  الأرب��ع��ني 
رعاية  يف  ال��ب��ال��غ  ح��ر���ش��ه  تعك�س 
واإتاحة  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
ال����ف����ر�����س اأم����ام����ه����م ل���ان���دم���اج 
بفاعلية يف املجتمع وتكري�س قيم 
نفو�شهم  يف  والن��ت��م��اء  امل��واط��ن��ة 
الجتماعي  ال���ش��ت��ق��رار  وحتقيق 
ولأبنائهم  لهم  الكامل  والأ�شري 
واجلهات  احل��ك��وم��ي��ة  ال��������وزارات 
يتم  ب����اأن  ال�����ش��ل��ة  ذات  امل��خ��ت�����ش��ة 
معاملة اأبناء املواطنات املتزوجات 
م��ن اأج���ان���ب اأ����ش���وة ب��امل��واط��ن��ني..

اأبناء  الأم�����ر مب��ن��ح  ي��ق�����ش��ي  ك��م��ا 

ذل���ك �شرورة  ب��اع��ت��ب��ار  الإن�����ش��ان 
الإمكانيات  ك��ل  ف��وف��رت  وط��ن��ي��ة 
واملوؤهل  ال���ق���ادر  امل���واط���ن  ل��ب��ن��اء 
النهو�س  على  ورك���زت  وال�شالح 
لت�شطلع  ومت���ك���ي���ن���ه���ا  ب������امل������راأة 
فاعل  كم�شارك  الطبيعي  بدورها 
ال�شاملة".  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف 
اأك���دن���ا دائما  ل��ق��د  ���ش��م��وه  وق�����ال 
التنمية  ه���دف  ه���و  الإن�������ش���ان  اأن 
وغايتها واأنه يف الوقت ذاته اأداتها 
هذه  تكون  ما  وبقدر  وو�شيلتها.. 
قادرة  تكون  م��اه��رة  فاعلة  الأداة 
و�شن�شتمر  التنمية..  على حتقيق 
يف العمل على النهو�س مبواردنا 
ال���ب�������ش���ري���ة وت����ط����وي����ر ق���درات���ه���ا 
الفنية  وم����ه����ارات����ه����ا  ال���ع���ل���م���ي���ة 
بتوفري  وذل��ك  التقنية  وخباتها 
ت�شتجيب  تعليمية  بنية  وتطوير 
يف  ال�شاملة  التنمية  لحتياجات 
القت�شادية  ج��وان��ب��ه��ا  خم��ت��ل��ف 
و�شنعزز  وال�شكانية  والجتماعية 
الب�شري  امل��ال  وراأ����س  املعرفة  دور 
وت����ق����دم  الق����ت���������ش����اد  ت����ط����ور  يف 
بني  ال��رب��ط  ت��وث��ي��ق  ويف  املجتمع 
واحلاجات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
تهيئة  وذل��ك  والأمنية  التنموية 
مبدع  اإن�شان  لإع��داد  مائم  ملناخ 
م��ع��ت��ز ب��ه��وي��ت��ه ق����ادر ع��ل��ى البذل 
يف  بفاعلية  والإ����ش���ه���ام  وال��ع��ط��اء 

�شناعة امل�شتقبل .
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وح�����دد   
الدولة يف كلمته يف اليوم الوطني 
الأول  يف  وال����ث����اث����ني  ال���ث���ام���ن 
الغايات   2009 دي�����ش��م��ب  م���ن 
الطاقة  اإط�����اق  م���ن  وامل��ق��ا���ش��د 
الب�شرية املواطنة وتوجيهها نحو 
.. وقال  ال��ت��م��ي��ز والإب������داع  اآف����اق 
اإن���ن���ا ال���ي���وم وب��ع��د م�����ش��ي خم�س 
م�شوؤولية  ت��ول��ي��ن��ا  ع��ل��ى  ���ش��ن��وات 
رئ��ا���ش��ة ال���دول���ة ع��ل��ى ي��ق��ني باأن 
وتطوير  الإ�شرتاتيجيات  اإط��اق 
امل�شانع  واإن���������ش����اء  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
تاأ�شي�س  و  ال���ط���رق���ات  وت��ع��ب��ي��د 
اأول���وي���ت���ه���ا  اجل����ام����ع����ات - ع���ل���ى 
لي�شت  و����ش���رورت���ه���ا-  واأه��م��ي��ت��ه��ا 
غاية يف حد ذاتها ول هي مق�شد 
بناء  ه����ي  ن��ف�����ش��ه��ا..ف��ال��غ��اي��ة  يف 
ال���ق���درة ال��وط��ن��ي��ة وامل��ق�����ش��د هو 
اإطاق الطاقة الب�شرية املواطنة 
التميز  اآف������اق  ن��ح��و  وت��وج��ي��ه��ه��ا 
موؤكدا   .. وامل��ن��اف�����ش��ة  والإب��������داع 
�شموه اأنه يف ظل الواقع ال�شكاين 
والنفتاح  اأب����ع����اده  ن����درك  ال����ذي 
فاإن  اآث���اره..  نعي�س  ال��ذي  الثقايف 
اإطاق الطاقة الب�شرية املواطنة 
ه����و ره������ان وج������ود و�����ش����رط بقاء 
كما  اأم��ن.  و�شرورة  قوة  ومق�شد 
اأبناءه  ال�شدد  ه��ذا  يف  �شموه  دع��ا 
العمل  ت��ق��دي�����س  اإىل  امل���واط���ن���ني 
املعيار  ه��و  ال��ع��م��ل  اأن  م���وؤك���دا   ..
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��م��واط��ن��ة وه���و دليل 
وب���ه يتمايز  وال�����ولء  الإخ���ا����س 
النا�س. فبالإرادة القوية والقدرة 
نت�شارك  الفائق  والإجناز  العالية 
جميعا م�شوؤولية بناء هذا الوطن 
تعزيزا ل�شيادته و�شونا ملكت�شباته 
�شموه  ووج����ه   . مل�شتقبله  وب���ن���اء 
والدينية  ال�شيا�شية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
والثقافية والإعامية والتعليمية 
وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين اإىل 
م�شوؤولياتها يف غر�س  تتحمل  اأن 
قيم العمل داخل املجتمع وتغيري 
النظرة ال�شلبية املرتبطة بالعمل 
امل��ه��ن��ي وال���ي���دوي وال��ت��اأك��ي��د على 
مفهوم العمل باعتباره م�شوؤولية 
وقيمة اإن�شانية ح�شارية ودينية. 

وك�����ان ���ش��م��وه ق���د اأك�����د اأي�������ش���ا يف 
التا�شع  الوطني  اليوم  يف  خطابه 
دي�شمب  الأول من  والثاثني يف 

.  2010
اأدائه  واإتقان  العمل  تقدي�س  اأن   .
اأم��ن و���ش��رورة حياة وهو  مطلب 
به  وا���ش��ت��ن��ه��ا���س  نه�شة  م�����ش��روع 
الآب���اء  ال����رواد  ب����داأه  م��ا  ن�شتكمل 
املوؤ�ش�شني ومن خاله نطور قوة 
ونعيد  ماهرة  كفوؤة  وطنية  عمل 
ه��ي��ك��ل��ة اق��ت�����ش��ادن��ا ال��وط��ن��ي مبا 
الوطنية  ال��ق��وة  م��ك��ام��ن  ي��ح��رك 
اختالت  ن�����ش��ح��ح  وب���ه���ذا  ف��ي��ه 
ملجتمع  ون���ه���ي���ئ  ال���ع���م���ل  �����ش����وق 
متاحم  ت��رك��ي��ب��ت��ه  يف  م����ت����وازن 

لتطوير  خليفة  *�ــشــنــدوق   
امل�شاريع 

حر�شه  يج�شد  مت�شل  اإط���ار  ويف 
وتنمية  ب���ت���وظ���ي���ف  واه���ت���م���ام���ه 
املواطنة  الب�شرية  امل��وارد  طاقات 
ورفع م�شتوى الرفاه الجتماعي 
ال�شمو  �شاحب  اأن�شا  للمواطنني 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
امل�شاريع  �شندوق خليفة لتطوير 
من  الثالث  يف  تد�شينه  مت  ال��ذي 
ملياري  براأ�شمال   2007 يونيو 
دره�����م. وي���ه���دف ال�����ش��ن��دوق اإىل 
الأع����م����ال  رواد  م����ن  ج���ي���ل  خ���ل���ق 
ثقافة  وتعميق  وغر�س  املواطنني 
ال�شباب  اأو����ش���اط  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
املواطنني اإ�شافة اإىل دعم وبلورة 
ال�شتثمارات ال�شغرية واملتو�شطة 
ال�شندوق  ال����دول����ة..وي����وف����ر  يف 
ب���رام���ج م��ت��ك��ام��ل��ة و���ش��ام��ل��ة تلبي 
احتياجات ومتطلبات امل�شتثمرين 
ال�����ش��ب��اب. وم���ول ال�����ش��ن��دوق منذ 
���ش��ه��ر فباير  وح���ت���ى  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه 
2014 اأكرث من 608 م�شاريع 
دره�����م  م����اي����ني   904 ب���ق���ي���م���ة 
 28 نحو  على  الن�شاء  ا�شتحوذت 
يف امل��ائ��ة م��ن ه��ذه امل�����ش��روع��ات .. 
املناخ  لتهيئة  ج��ه��وده  ���ش��ي��اق  ويف 
وتعزيز  امل����ائ����م  ال����ش���ت���ث���م���اري 
ال�شباب  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ق�������درات 
ال�شندوق  امل���واط���ن���ني..ب���ادر  م��ن 
ب����ا�����ش����ت����ح����داث ن����ظ����ام خل����دم����ات 
الدعم وامل�شاعدة ت�شمل التدريب 
والتطوير واإعادة التاأهيل وتوفري 
ال�شت�شارية  واخلدمات  البيانات 
عدة  مبادرات  تطوير  اإىل  اإ�شافة 
ك��م��ا يوفر  ال��ت�����ش��وي��ق.  يف جم���ال 
ال�شندوق حلول متويلية متنوعة 
للم�شروعات  خم��ف�����ش��ة  ب��ف��وائ��د 
ت�����ش��ب يف خدمة  ال��ت��ي  امل��ج��دي��ة 
الق���ت�������ش���اد ال���وط���ن���ي ح���ي���ث قام 
ب��ط��رح ب���رام���ج م��ن��ه��ا.. خ��ط��وة و 
زي��ادة و ت�شنيع و امتياز  بداية و 
لتغطي  احل��ا���ش��ل��ة  و  م���زارع���ي  و 
..اإ�شافة  كافة  امل�شروعات  �شرائح 
امل�����ب�����ادرات  م����ن  ع�����دد  ط�����رح  اإىل 
لذوي احلرف اليدوية والرتاثية 
ون���������زلء امل�����راك�����ز الإ����ش���اح���ي���ة 
واملتعافني من الإدمان من نزلء 
وافتتح  للتاأهيل.  الوطني  املركز 
ال�����ش��ن��دوق ف��روع��ا ل��ه يف ك��ل من 
والفجرية  اخليمة  راأ����س  اإم����ارات 
�شاحب  لأوام��ر  تنفيذا  وعجمان 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
مظلة  مب��د  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
املواطنني  اأبناءه  لت�شمل  خدماته 
كافة..حيث  ال���دول���ة  اإم������ارات  يف 
ك���ل من  م�����ش��روع��ا يف   30 م����ول 
عجمان وراأ�س اخليمة والفجرية 
دورة   366 م���ن  اأك����رث  ون��ظ��م   ..
م��ن��ه��ا خم�شة  ا���ش��ت��ف��اد  ت��دري��ب��ي��ة 
اآلف و 116 مواطنة ومواطنا..

ومذكرات  �شراكة  اتفاقيات  ووقع 
مع  اتفاقية   41 نحو  مع  تفاهم 
العديد من اجلهات احلكومية يف 

الدولة. 

 *متكني املراأة 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وح��ر���س 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ا�شرتاتيجية  اإط������ار  يف  ال����دول����ة 
وا�شرتاتيجية  النه�شوي  امل�شروع 
اخل����ط����ة ال���ع�������ش���ري���ة الحت����ادي����ة 
اخل��ام�����ش��ة ع��ل��ى مت��ك��ني امل�����راأة يف 
امل�شتويات  وعلى  امل��ج��الت  جميع 
كافة لتكون �شريكا فاعا يف بناء 
الدولة  اأن  �شموه  واأك��د   . الوطن 
الثاين من  رك��زت منذ قيامها يف 
النهو�س  على   1971 دي�شمب 
لت�شطلع  ومت���ك���ي���ن���ه���ا  ب������امل������راأة 
فاعل  كم�شارك  الطبيعي  بدورها 
 . امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  عملية  يف 
التا�شع  اآخ���ر يف  وق���ال يف ح��دي��ث 
من �شهر دي�شمب عام 2009 .. 
رئي�س  كمكون  للمراأة  ننظر  اإننا 
الإماراتي  املجتمع  م��ك��ون��ات  م��ن 
ل���ل���رج���ل يف كل  ����ش���ري���ك���ة  وه������ي 
و�شلت  وم�����ا  ال����ع����م����ل..  م����واق����ع 
اإل��ي��ه امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف الآونة 
ت��ط��ورا مفاجئا  الأخ���رية مل يكن 
بل هو تتويج مل�شرية طويلة ر�شم 

اأجانب  من  املتزوجات  املواطنات 
على  للح�شول  ال��ت��ق��دم  يف  احل��ق 
جن�شية الدولة حال بلوغهم �شن 
الثامنة ع�شرة. ومت ت�شكيل جلنة 
ل�شاحب  ال�شامي  الأم���ر  لتنفيذ 
ال�شمو رئي�س الدولة حيث كلفت 
بح�شر  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اللجنة 
جميع الفئات امل�شتحقة من اأبناء 
ل�شروط  وامل�����ش��ت��وف��ي��ة  امل��واط��ن��ات 
قوائم  واإع���داد  اجلن�شية  اكت�شاب 
وزارة  اإىل  ورفعها  بذلك  نهائية 
اللجنة  ورف��ع��ت  الرئا�شة.  �شئون 
اإىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
من   1117 ب���اأ����ش���م���اء  ك�����ش��وف��ا 
ا�شتوفوا  مم��ن  امل��واط��ن��ات  اأب���ن���اء 
لكت�شاب  توؤهلهم  التي  ال�شروط 
جن�شية الدولة..وذلك ل�شتكمال 
القانونية  واخلطوات  الإج��راءات 
بدفعة  ك�شوفا  رفعت  كما  املتبعة. 
اأبناء  م��ن   930 ب��اأ���ش��م��اء  اأخ����رى 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  امل���واط���ن���ات 
وزارة  وب�������داأت  ال����دول����ة.  رئ��ي�����س 
الداخلية منذ �شهر مايو 2012 
جن�شية  ت�شليم  اإج�����راءات  تنفيذ 
للم�شتحقني  دفعات  على  الدولة 
م�����ن اأب�����ن�����اء وب�����ن�����ات امل����واط����ن����ات 
اأج���ان���ب يف كافة  امل��ت��زوج��ات م��ن 
مناطق الدولة حيث ت�شلمت اآخر 
اأغ�شط�س  نهاية  يف  جديدة  دفعة 
وجن�شية  القيد  خا�شة   2014
الإم������ارات .. واأك�����دت ال�����وزارة اأن 
معامات بقية امل�شتحقني تخ�شع 
متهيدا  ال����ازم����ة  ل������اإج������راءات 
اأمر املنح فور ا�شتكمالها.  لتنفيذ 
�شاحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  وت���ن���ف���ي���ذا 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
الدولة..اأ�شدر  رئي�س  نهيان  اآل 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان وزي���ر ���ش��ئ��ون ال��رئ��ا���ش��ة يف 
25 يوليو 2012 قرارا بتو�شيع 
اخلا�شة  ال���ل���ج���ن���ة  ع���م���ل  اإط��������ار 
مبتابعة تنفيذ توجيهات �شاحب 
بتجني�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
اأبناء املواطنات بحيث ي�شمل فئة 
غري حمددي اجلن�شية . واأو�شت 
من  ع��ددا  مناق�شتها  بعد  اللجنة 
القرار  بتنفيذ  املت�شلة  امل�����ش��ائ��ل 
يف اإط����اره اجل��دي��د وم��ا ق��ام��ت به 
اإج������راءات  م���ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ب�����ش��اأن ه���ذا امل��ل��ف مب��ع��ام��ل��ة هذه 
املواطن يف جمايل  الفئة معاملة 
ال�شحية  واخل����دم����ات  ال��ت��ع��ل��ي��م 
يف  للم�شاركة  لهم  املجال  واإتاحة 
الريا�شية..على  الأن�شطة  جميع 
اجلن�شية  مبنح  التو�شية  يتم  اأن 
ا�شتيفاءه  ال���درا����ش���ة  ت��ظ��ه��ر  مل���ن 
للح�شول  ال����ازم����ة  ل���ل�������ش���روط 
عليها وفق الإجراءات واخلطوات 
كما مت يف هذا  املتبعة.  القانونية 
ال�شاأن و مبتابعة من الفريق �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
خا�شة  جلنة  تكليف  الداخلية.. 
املولودين  املواطنني  اأبناء  ملقابلة 
خارج الدولة من اأمهات اأجنبيات 
حيث قامت هذه اللجنة بجولت 
مكوكية لعدد من الدول العربية 
القارة  وجنوبي  �شرق  ومنطقتي 
الهند  م��ن  ك��ا  �شملت  الآ�شيوية 
وباك�شتان  والفلبني  واندوني�شيا 
لتق�شي اأو�شاع اأبناء املواطنني يف 

هذه الدول. 

ــان..واإطــالق  ــ�ــش  *بــنــاء الإن
الطاقات الب�شرية املواطنة 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وو����ش���ع 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال���دول���ة ب��ن��اء الإن�������ش���ان واإط����اق 
املواطنة  الب�شرية  امل��وارد  طاقات 
يف مقدمة اأولويات ا�شرتاتيجيات 
الوطني  العمل  م��راح��ل  خمتلف 
����ش���م���وه ال���را����ش���خ���ة اأن  ل���ق���ن���اع���ة 
ال��وط��ن دون م��واط��ن ل قيمة له 
اأر�شه  �شمت  مهما  منه  نفع  ول 
من ث��روات وم��وارد . واأك��د �شموه 
يف كلمته يف اليوم الوطني الرابع 
دي�شمب  الأول من  والثاثني يف 
الدولة قد حر�شت  اإن   ..2005
ال�����ث�����اين من  ق���ي���ام���ه���ا يف  م����ن����ذ 
ت�شخري  ع��ل��ى   1971 دي�����ش��م��ب 
لتنمية  امل��ت��اح��ة  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل 

ناب�س  متما�شك  بنيته  يف  ق���وي 
اإتقان  اإن  �شموه  وق���ال   . باحلياة 
ال���ع���م���ل م�������ش���وؤول���ي���ة واأم�����ان�����ة به 
يتحقق التميز ونواجه التحديات 
ونحدث  ل��ل��م�����ش��ك��ات  ون��ت�����ش��دى 
فالأمم  امل�شتقبل  وندرك  التغيري 
واحل�شارات  ف��و���ش��ى  ت��ع��ي�����س  ل 
بتقدي�س  واإمن����ا  ���ش��دف��ة  تبنى  ل 
الوطنية  ال���ق���درات  وب��ن��اء  ال��ع��م��ل 
البحث  جم�����الت  يف  وت���ع���زي���زه���ا 
والتطوير واإنتاج املعرفة ون�شرها 
وتوظيفها . و�شدد �شموه على اأن 
تكري�س ثقافة العمل واأخاقياته 
واإتقانه لن  اإجادته  واحل�س على 
املواطنة  قيم  تعميق  دون  ت��ك��ون 
والن��ت��م��اء للوطن والإع����اء من 
واحلفاظ  ومتكينها  الأ�شرة  �شاأن 
فهي  ثقافتها  و�شون  كيانها  على 
الدولة  واأ����ش���ا����س  امل��ج��ت��م��ع  ن�����واة 
وم�شدر الأخاق بها تبنى القيم 
ال�شالح  املواطن  وين�شاأ  الفا�شلة 
اأمني  ب��ت��ق��ومي  اإل  ت��ت��ح��ق��ق  ول����ن 
ل�شيا�شات التعليم وا�شرتاتيجياته 
على  قائم  لنظام  بناء  ومناهجه 
التميز  وم��ع��اي��ري  امل��ع��رف��ة  اإن���ت���اج 
املال  راأ���س  والإب���داع هدفه تنمية 
ان�شجاما  اأك���رث  بجعله  الب�شري 
مرجعيته  للتحديات  وا�شتجابة 
وثقافته  امل��ج��ت��م��ع  خ�����ش��و���ش��ي��ة 
ولغته وهويته الوطنية اإن العمل 
امل��ت��ق��ن ه���و ال���ط���ري���ق ن��ح��و بناء 
على  ال��ق��ادرة  الب�شرية  ال��ق��درات 
مبا  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  حت��ق��ي��ق 
وال�شتمرار  ال��ب��ق��اء  م��ن  ميكننا 
وامل���ن���اف�������ش���ة . ووج������ه ����ش���م���وه يف 
احلادي  الوطني  اليوم  يف  كلمته 
الأول من دي�شمب  والأرب��ع��ني يف 
تتبع  هيئة  ب��اإن�����ش��اء   ..  2012
جمل�س الوزراء تكون من مهامها 
القطاع  يف  ال��ت��وط��ني  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال��ع��ام واخل���ا����س وذل���ك يف نطاق 
�شموه  اأطلقها  التي  اأب�شر  مبادرة 
الوطنية  الكوادر  لتعزيز م�شاركة 

يف �شوق العمل.

لتمكني  خليفة  *�ــشــنــدوق    
املواطنني

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  واأم�������ر 
خليفة بن زايد اآل نهيان يف اإطار 
�شيا�شة  وتكري�س  ل��دع��م  حر�شه 
التمكني التي اأطلقها كنهج ثابت 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  خل��ط��ط 
�شبل  وت�����وف�����ري  والج����ت����م����اع����ي����ة 
العي�س الكرمي وتاأمني ال�شتقرار 
املواطنني..اأمر  لأبنائه  املعي�شي 
لتمكني  خليفة  ���ش��ن��دوق  باإن�شاء 
امل��واط��ن��ني ب��ه��دف ت��وف��ري امل���وارد 
برامج  ل���دع���م  ال����ازم����ة  امل���ال���ي���ة 
على  املواطنني  ت�شجع  و�شيا�شات 
ال��ع��م��ل خا�شة  ب�����ش��وق  الل��ت��ح��اق 
من  ومتكينهم  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
التي  ال���ع���م���ل  ف���ر����س  ا����ش���ت���غ���ال 
يتيحها لهم هذا القطاع وتوفري 
حزمة  لتنفيذ  ال����ازم  ال��ت��م��وي��ل 
م����ن احل����واف����ز ال���ت���ي ت�����ش��اه��م يف 
وت�شمل  ال����ه����دف.  ه�����ذا  حت��ق��ي��ق 
يوفرها  ال���ت���ي  احل����واف����ز  ح���زم���ة 
ال�����ش��ن��دوق ���ش��رف م���زاي���ا مالية 
بالعمل  التحاقه  عند  للمواطن 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س مب��ا يقل�س  يف 
الفجوة بني الأج��ر يف القطاعني 
اخلا�س والعام وتخ�شي�س مبالغ 
م��ال��ي��ة لأ���ش��ح��اب ال��ع��م��ل تغطي 
ن�����ش��ب��ة م��ئ��وي��ة م���ن الأج�����ر الذي 
العاملون  امل���واط���ن���ون  ي��ت��ق��ا���ش��اه 
يف  اخل��ا���س  القطاع  موؤ�ش�شات  يف 
ال�شنة الأوىل..ومت��وي��ل جزء من 
املوظف  وتاأهيل  ت��دري��ب  تكاليف 
يف  بالعمل  التحاقه  عند  املواطن 

ال�شنة الأوىل .
برامج  يف  امل�شاهمة  ع��ن  ف�شا   .
املدى  وق�شرية  طويلة  تدريبية 
�شيتم  ك��م��ا  ع��م��ل.  ع��ن  للباحثني 
ا���ش��ت��خ��دام م�����وارد ال�����ش��ن��دوق يف 
���ش��ي��ا���ش��ات وب���رام���ج موجهة  دع���م 
امل�شتويني  ع��ل��ى  وظ���ائ���ف  خل��ل��ق 
املحلي والحت��ادي ودعم ومتويل 
ال�شغرية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م�����ش��اري��ع 
التخ�ش�شات  ومتويل  واملتو�شطة 
اجلامعية املتوافقة مع احتياجات 

�شوق العمل يف الدولة. 

الوالد  املوؤ�ش�س  القائد  خطوطها 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
بن �شلطان اآل نهيان الذي حر�س 
امل��راأة ومتكينها من  ت�شجيع  على 
اإىل جنب  ممار�شة حقوقها جنبا 
م��ع ال��رج��ل.. ول��ق��د اأث��ب��ت��ت املراأة 
وثقة  لثقتنا  اأهل  اأنها  الإماراتية 
املواقع  كل  يف  وا�شتطاعت  �شعبنا 
ب�شمة  ت���رتك  اأن  اح��ت��ل��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
باأنها  ثقة  على  جتعلنا  وا���ش��ح��ة 
الإجن�����ازات  م��ن  م��زي��دا  �شتحقق 
واملكا�شب التي تعطي مل�شاركتها يف 
حقيقيا  م�شمونا  العامة  احلياة 

وبعدا اجتماعيا . 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأك���د  ك��م��ا 
خليفة بن زايد اآل نهيان يف الأول 
من �شهر دي�شمب عام 2004 .. 
اأن الدولة عملت على متكني املراأة 
املجتمع  للقيام بدورها يف خدمة 
والقوانني  الت�شريعات  وو�شعت 
التي تكفل لها حقوقها الد�شتورية 
وت��ت��ي��ح ل��ه��ا ف��ر���ش��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
والتنفيذية  الت�شريعية  املوؤ�ش�شات 
ومواقع اتخاذ القرار مما يوؤهلها 
اإىل  ل��ل��ن��ه��و���س مب�������ش���وؤول���ي���ات���ه���ا 
جانب الرجل يف خمتلف ميادين 
احلفاظ  اإط��ار  يف  الوطني  العمل 
الإ�شامية  جمتمعنا  هوية  على 
وتقاليده العربية الأ�شيلة. وقال 
تقدما  ح��ق��ق��ت  امل������راأة  اإن  ���ش��م��وه 
خمتلف  يف  ف����اع����ا  وح���������ش����ورا 
وتعزز  والعاملية  املحلية  امليادين 
دوره��ا يف خدمة املجتمع وارتقت 
املنا�شب  ارف����ع  لت�شغل  مكانتها 
اأننا  ���ش��م��وه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة..م��وؤك��دا 
القائد  العمل على نهج  �شنوا�شل 
وامل�شاندة  ال��دع��م  ك��ل  ت��وف��ري  يف 
للمراأة واإتاحة كل الفر�س اأمامها 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف خم��ت��ل��ف جمالت 
�شاحب  وثمن  الوطني".  العمل 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
للمراأة  الإيجابية  امل�شاركة  نهيان 
واملمار�شة  ال���بمل���اين  ال��ع��م��ل  يف 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة..وق��ال ���ش��م��وه يف 
للمجل�س  الرابعة  ال���دورة  افتتاح 
21 من  الحت������ادي يف  ال��وط��ن��ي 
اإن   ..  2009 ع��ام  اأك��ت��وب��ر  �شهر 
م�شرية امل�شاركة والعمل البملاين 
يف الم������ارات ك��ان��ت ع��ل��ى ال����دوام 
نابعة من ظروفنا  واعية  م�شرية 
واحتياجاتنا وقد ا�شتطاعت هذه 
التجربة اأن تعطي منوذجا خا�شا 
اأدل  ل  الدميقراطية  املمار�شة  يف 
عليه من امل�شاركة الوا�شعة للمراأة 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���وي���ة  يف 
كان  حيث  ومناق�شاته  الحت���ادي 
البملانية  احل��ي��اة  يف  مل�����ش��ارك��ت��ه��ا 
فعليا  وب��ع��دا  حقيقيا  م�����ش��م��ون��ا 
كفكرة  بامل�شاركة  اإمياننا  اأن  كما 
اأ�شباب  كل  توفري  على  وحر�شنا 
باأن  واثقني  يجعلنا  لها  املمار�شة 
�شتم�شى  ال���بمل���ان���ي���ة  جت��رب��ت��ن��ا 
اإىل الأم�����ام وت��ت��ط��ور م���ع الأي����ام 
ال���وط���ن وم�شلحة  خ���ري  ف��ي��ه  مل���ا 
عن  ���ش��م��وه  وع����ب  املواطنني". 
ارت���ي���اح���ه مل���ا ح��ق��ق��ت��ه امل�������راأة من 
�شيا�شات  ت��ف��ع��ي��ل  يف  جن����اح����ات 
اليوم  يف  �شموه  وق��ال   .. متكينها 
ال��وط��ن��ي ال��ث��ام��ن وال��ث��اث��ني يف 
 ..  2009 دي�����ش��م��ب  م���ن  الأول 
يف  املطلقة  ثقتنا  ي��وؤك��د  ذل��ك  اإن 
كل  يف  اأ�شيل  كفاعل  اإمكانياتها 
جم�����الت ال���ع���ط���اء وال���ع���م���ل وقد 
التجربة كفاءتها وقدرتها  اأثبتت 

يف ك������ل م������ا ت�����ول�����ت م������ن م���ه���ام 
�شاحب  واأع�����رب   . وم�����ش��وؤول��ي��ات 
ال�شمو رئي�س الدولة يف كلمته يف 
الحتفال باليوم الوطني الأربعني 
بكامل  امل���راأة  لتمتع  �شعادته  ع��ن 
حقوقها .. وقال �شموه لقد جعلنا 
متكني املراأة اأولوية وطنية ملحة 
ال�شليم  التخطيط  ه��ذا  وبف�شل 
يف  متميز  �شجل  لدولتنا  اأ���ش��ب��ح 
جم���ال ح��ق��وق امل����راأة ف��ه��ي تتمتع 
بكامل احلقوق ومتار�س الأن�شطة 
موؤكدا   .. مت��ي��ي��ز  دون  ج��م��ي��ع��ه��ا 
مفتوحة  ج��م��ي��ع��ه��ا  الأب�������واب  اأن 
اأمامها لتحقيق مزيد من التقدم 
والتطور". وتبواأت دولة الإمارات 
نتيجة لهذه ال�شيا�شات احلكيمة..

ال�شرق  دول  ب���ني  الأول  امل���رك���ز 
الأو������ش�����ط و����ش���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا يف 
معدلت امل�شاواة بني اجلن�شني يف 
موؤ�شرات جودة التعليم وامل�شاهمة 
القت�شادية وال�شيا�شية والرعاية 
املنتدى  لتقرير  ال�شحية..وفقا 
القت�شادي العاملي للعام 2013. 
ع�شوية  يف  ال��دول��ة  انتخبت  كما 
الأمم  لهيئة  التنفيذي  املجل�س 
اجلن�شني  بني  للم�شاواة  املتحدة 
مل��دة ث��اث �شنوات  امل���راأة  ومتكني 
وذلك تقديرا من املجل�س الأممي 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة من  مل��ا حققته 
م��ن��ج��زات ن���وع���ي���ة.. م��ق��ارن��ة مع 
على  خا�شة  ال��ع��امل  يف  مثياتها 
���ش��ع��ي��د حت���ق���ي���ق امل���������ش����اواة بني 
اأحرزته  ال��ذي  والتقدم  اجلن�شني 
ال�شيا�شي  ال��ت��م��ك��ني  جم����الت  يف 
والق�����ت�����������ش�����ادي وغ������ريه������ا من 

املجالت. 

 *الدبلوما�شية الإن�شانية 
وت��ب��واأت دول���ة الإم����ارات العربية 
نهج  ث�����ب�����ات  ب���ف�������ش���ل  امل�����ت�����ح�����دة 
وعطائها  اخل��ارج��ي��ة  �شيا�شاتها 
الدبلوما�شية  جم��ال  يف  ال�شخي 
الإن�����ش��ان��ي��ة م��ك��ان��ة م���رم���وق���ة يف 
ح�شورها  واأك�����ش��ب��ه��ا   .. ال���ع���امل 
ودوليا  اإقليميا  الفاعل  الإيجابي 
�شعيد  على  العديدة  ومبادراتها 
احرتام  الإن�شانية  الدبلوما�شية 
�شاحب  واأك����د  ال����دويل.  املجتمع 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
هذا  يف  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
املرموقة  امل��ك��ان��ة  اإن  ال�������ش���دد.. 
ال���ذي حتظى  الكبري  والح����رتام 
به دولة الإمارات العربية املتحدة 
ع���ل���ى ال�������ش���ع���ي���د اخل�����ارج�����ي هو 
ل�شيا�شتنا  الثابتة  امل��ب��ادئ  ث��م��رة 
نهجها  و����ش���ع  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة 
ومرتكزاتها القائد الوالد ال�شيخ 
ث��راه والتي تقوم  زاي��د طيب اهلل 
بانتمائها  ال���دول���ة  ال���ت���زام  ع��ل��ى 
والإ�شامي  وال��ع��رب��ي  اخلليجي 
وتو�شيع  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
دول  جميع  م��ع  �شداقتها  دائ���رة 
ال���ع���امل وم���راع���اة ح�����ش��ن اجل���وار 
ووحدة  ال��دول  �شيادة  واحرتامها 
اأرا����ش���ي���ه���ا وع������دم ال���ت���دخ���ل فى 
اإىل  وال��ل��ج��وء  الداخلية  �شوؤونها 
ال�شلمية  بالطرق  ال��ن��زاع��ات  ح��ل 
املتحدة  الأمم  مبيثاق  والل��ت��زام 
وال��ق��وان��ني وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة . 
الأيام  اأثبتت  لقد  �شموه..  وق��ال 
اتبعناه  ال������ذي  ال���ن���ه���ج  ����ش���ام���ة 
امل��ا���ش��ي��ة و�شنظل  ال��ع��ق��ود  خ���ال 
خارجية  �شيا�شة  منتهجني  عليه 
طريقا  بالنفتاح  متوازنة..اآخذة 

وال�شداقة مبداأ وم�شالح الدولة 
غايتها  خ��ارج��ي��ة  هدفا..�شيا�شة 
و�شيانة  ال���دول���ة  ���ش��ي��ادة  ت��اأك��ي��د 
متخذين  اأمنها  وحماية  كيانها 
و�شركاء  اأ���ش��دق��اء  اجل����ريان  م��ن 
اأوا������ش�����ر  ت���وث���ي���ق  اإىل  ����ش���اع���ني 
اخلليجية  ب�����ال�����دول  ال����ت����ع����اون 
والتكتات  والإ�شامية  والعربية 
اإمياننا  الق��ت�����ش��ادي��ة..م��وؤك��دي��ن 
جمل�س  واأهمية  ب�شرورة  املطلق 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
والأمنية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وج�������دواه 
�شموه  واأ����ش���اف   . والق��ت�����ش��ادي��ة 
اأداء  ع��ل��ى  ج��اه��دي��ن  �شنعمل  اأن���ه 
م�����ش��ريت��ه وتفعيل  دف���ع  دورن����ا يف 
م���ن���ظ���وم���ت���ه وال������ت������زام ق�����رارات�����ه 
بذل  يف  ال����ش���ت���م���رار  م����وؤك����دا   ..
اإقليمية  لبيئة  حتقيقا  اجل��ه��ود 
وال�شتقرار  ال�شام  على  قائمة 
والك�شب  امل����ت����ب����ادل����ة  وال����ث����ق����ة 
العون  ي����د  م���ق���دم���ني  امل�������ش���رتك 
اإىل  واقفني  و�شديق  �شقيق  لكل 
للدول  امل�شروعة  احلقوق  جانب 
اجلهد  داع����م����ني   .. وال�������ش���ع���وب 
ملواجهة  والإق����ل����ي����م����ي  الأمم��������ي 
الإره���������اب وال���ت���ط���رف واجل���ه���ود 
واإخماد  النزاعات  لف�س  الدولية 
اللتزامات  وحت��م��ل  ال��ت��وت��ر  ب���وؤر 
امل���رتت���ب���ة ع��ل��ي��ه��ا وامل�����ش��اه��م��ة يف 
اأك����رث عدل  ن��ظ��ام دويل  ت��ط��وي��ر 
واإن�شافا . ووظف �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اأحد  لتكون  اخلارجية  ال�شيا�شة 
الأذرع الرئي�شية للعمل الإن�شاين 
.. وقال �شموه يف هذا اخل�شو�س 
هي  الإن�شانية  الدبلوما�شية  اإن 
اأحد الأعمدة الرئي�شية ل�شيا�شتنا 
�شت�شتمر  دول��ت��ن��ا  واإن  اخل��ارج��ي��ة 
املحوري  ب��دوره��ا  ال���ش��ط��اع  يف 
الدولية  اجل����ه����ود  م�������ش���ان���دة  يف 
مل���واج���ه���ة الأزم�����������ات وال�����ك�����وارث 
ال�شتغاثة..واأن  ن����داءات  وتلبية 
يحتذى  ع��امل��ي��ا  من��وذج��ا  ت�شتمر 
واملنح  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ت��ق��دمي  يف 
والقرو�س املي�شرة للدول النامية 
اقت�شاديا  من���وا  ل��ه��ا  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
م�شتداما و يوفر لها ال�شتقرار و 
ي�شمن لأبنائها مزيدا من فر�س 
ح���ر����ش���ه على  ال����ع����م����ل..م����وؤك����دا 
حتويل العمل اخلريي الإماراتي 
اإىل عمل موؤ�ش�شي يكون له طابع 

ال�شتدامة .
اإنه من منطلق م�شوؤوليتنا  وقال 
الإن�شانية  ل��اأو���ش��اع  ومتابعتنا 
مناطق  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال�شعبة 
العامل .. فاإن املبادرات الإماراتية 
يف جمال العمل اخلريي اأ�شبحت 
مكونا  انت�شارها  ونطاق  لتعددها 
عملنا  م���ك���ون���ات  م����ن  اأ����ش���ا����ش���ي���ا 
اخلارجي .. فاإىل جانب مبادرات 
عن  للتخفيف  العاجلة  الإغ��اث��ة 
الكوارث  ���ش��ح��اي��ا  م��ن  امل��ن��ك��وب��ني 
املاأ�شاوية  واحل�����وادث  الطبيعية 
.. عملنا على  الطارئة  والأزم���ات 
حتويل العمل اخلريي الإماراتي 
يكون  ح��ت��ى  م��وؤ���ش�����ش��ي  ع��م��ل  اإىل 
وطابع  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ال��ع��م��ل  ل���ه���ذا 
ال�شتدامة". واأكد �شموه ال�شراكة 
امل��ت��م��ي��زة ل���دول���ة الإم���������ارات مع 
العامل يف جمال العمل الإن�شاين. 
الإم�������ارات ويف  اإن دول����ة  وق������ال.. 

�شياق م�شوؤولياتها الدولية.

يـتـبـع
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اأخبـار الإمـارات
وامل�شاعدات  الإغ��اث��ة  ب��رام��ج  وتن�شيق  لتعزيز  دوؤوب  ب�شكل  ت�شعى   .
الإن�شانية والإمنائية للدول النامية ف�شا عن م�شاهماتها يف اجلهود 
والكوارث  الأزم��ات  الإعمار ومواجهة  واإع��ادة  ال�شام  الدولية حلفظ 
�شمان  يف  املتميزة  �شراكتها  يوؤكد  ما  ال�شتغاثة..وهو  ن��داءات  وتلبية 
اأن�شطة  الفاعل يف خمتلف  واإ�شهامها  الدوليني  ال�شلم والأمن  �شيانة 
بلغت  م�شاعدات  مقدمة  املتخ�ش�شة  وكالتها  وبرامج  املتحدة  الأمم 
املتحدة  ل���اأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  واأع���رب  الدولرات".  م��ل��ي��ارات  قيمتها 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  م��ع  لقائه  م��ون يف  ك��ي  ب��ان 
تقديره  ن��ي��وي��ورك..ع��ن  يف   2012 �شبتمب   28 يف  اخلارجية  وزي��ر 
الإمارات  دولة  به  الذي تقوم  املهم  وال��دور  الدولية للجهود  واملنظمة 
مبا  ال��دويل  واملجتمع  املتحدة  الأمم  واأن�شطة  عمل  دع��م  جم��الت  يف 
الدور  ه��ذا  يتوا�شل  اأن  يف  ياأمل  اإن��ه  وق��ال  الإن�شانية.  امل��ج��الت  فيها 
الإم����ارات����ي وم�����ش��اه��م��ات��ه ل���ش��ي��م��ا يف جم����الت دع���م ب���رام���ج وخطط 
 . املنكوبة  املناطق  املتحدة يف  التي تقودها الأمم  الإن�شانية  امل�شاعدات 

 18 يف  الاجئني  ل�شوؤون  املتحدة  لاأمم  ال�شامية  املفو�شية  واأ�شادت 
2012 بالدور الإن�شاين الرائع لدولة الإمارات  اأبريل عام  من �شهر 
وثمنت   .. العامل  ح��ول  الإن�شانية  الكرامة  و�شون  احلياة  حت�شني  يف 
الإمارات  باملفو�شية مبادرات  �شي كادوكوي م�شوؤولة احلماية  ال�شيدة 
باجلريئة  وو�شفتها  الإن�شاين  العمل  جم��ال  يف  الكبرية  واإ�شهاماتها 
والنبيلة.. وقالت اإن الإمارات تتبواأ مراكز متقدمة يف العمل الإن�شاين 
على امل�شتوى ال��دويل. واأك��دت الأمم املتحدة اأن دولة الإم��ارات بقيادة 
اآل نهيان رئي�س الدولة ت�شاهم  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
بقوة يف حتقيق الأه��داف الإمنائية لاألفية اجلديدة عب م�شاريعها 
الأمني  ممثل  �شروع  الي�شار  الدكتورة  وقالت  العامل.  حول  التنموية 
اإن   ..  2010 �شبتمب   30 يف  الإم����ارات  يف  الدولية  للمنظمة  ال��ع��ام 
الإمارات ت�شطلع بدور حيوي يف احلد من وطاأة املعاناة و�شون الكرامة 
الإن�شانية يف الدول النامية.. واأعربت عن تقديرها للجهود الإن�شانية 
التي تبذلها الدولة حاليا يف باك�شتان لدرء املخاطر الناجمة عن كارثة 

الفي�شانات وحماية املنكوبني من تداعياتها املاأ�شاوية. وقد تبواأت دولة 
الدول  ال�شاد�شة ع�شرة عامليا من بني  املرتبة  املجال  الإم��ارات يف هذا 
اخلارجية..وفقا  امل�شاعدات  جم��ال  يف  و�شخاء  عطاء  الأك���رث  املانحة 
والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  الإغاثية  امل�شاعدات  جلنة  لت�شنيف 
للعام 2013. وقد بلغ حجم امل�شاعدات اخلارجية التي قدمتها دولة 
العام  وحتى   1971 دي�شمب  من  الثاين  يف  قيامها  منذ  الإم����ارات.. 
137 دولة يف قارات  166.70 مليار دولر لنحو  2012 اأكرث من 
العامل كافة يف �شكل م�شاعدات اإن�شانية وقرو�س مي�شرة اأو منح ل ترد. 
وتبواأت دولة الإمارات هذا العام املركز الأول عامليا كاأكرث الدول املانحة 
للم�شاعدات مقارنة بدخلها الجمايل القومي للعام 2013 حيث بلغ 
حجم امل�شاعدات الإن�شانية والإغاثية يف هذا العام اأكرث من 5.2 مليار 
دولر اأمريكي. وبلغت قيمة امل�شاعدات التي قدمتها الإمارات لاجئني 
فقط يف خمتلف دول العامل خال الأعوام من 2009 وحتى منت�شف 
2014 نحو 2.6 مليار درهم مت توجيهها لاجئني والنازحني داخليا 

يف نحو 71 دولة ومنطقة يف العامل. كما اأ�شهمت يف دعم جهود املجتمع 
الدويل بقيمة 8.9 مليار درهم خال ال�شنوات الثاث املا�شية للق�شاء 

على الفقر يف اأنحاء العامل. 

 *ريادة يف العمل الإن�شاين
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ويعد 
من الرواد يف العمل الإن�شاين والعطاء ال�شخي يف �شاحاته من خال 
العمل اخلريي  العديدة املتاحقة يف كل ميادين وجم��الت  مبادراته 
والإن�شاين على �شعيد الداخل..وعلى امتداد العامل .. ويوؤمن �شموه 
التعا�شد  يج�شد  وواج���ب  اأخ��اق��ي��ة  م�شئولية  الإن�����ش��اين  العمل  ب��ان 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأن�����ش��اأ  والأمم.  ال�شعوب  ب��ني  وال��ت��اآزر 
2007 موؤ�ش�شة  الروؤية يف عام  انطاقا من هذه  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
عون  لتكون منظمة   .. الإن�شانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
رائدة خلدمة الإن�شانية على امل�شتوى العاملي عدا املبادرات ال�شخ�شية 

�شموه  اأعلنها  التي  واملنح  الرائدة 
النامية  الدول  اقت�شاديات  لدعم 
وت��ع��زي��ز م��راف��ق اخل��دم��ات فيها. 
امل�شت�شفيات  ب����ن����اء  وت�����ش��م��ن��ت 
واجلامعات  وامل����دار�����س  وامل���راك���ز 
وامل�شاجد ودور رعاية الأيتام وذوي 
وم�شاريع  اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات 
املياه والكهرباء والبنية الأ�شا�شية 
والتطوير والتي مت اإجناز العديد 
يف  حاليا  العمل  ويجري   .. منها 
الع�شرات  و�شملت  الآخ��ر  بع�شها 
�شلطنة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ال������دول  م���ن 
واملغرب  وم�شر  والبحرين  عمان 
و�شوريا  وج��ي��ب��وت��ي  وف��ل�����ش��ط��ني 
ول���ب���ن���ان وال���ي���م���ن وال�������ش���وم���ال 
وكازاخ�شتان  وال�شنغال  و�شي�شيل 
وباك�شتان واأفغان�شتان واإندوني�شيا 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
واململكة املتحدة وهاييتي وفيتنام 
وتركمان�شتان وال�شني والفليبني 
ال���دول على امتداد  وغ��ريه��ا م��ن 
املفو�س  واأك��د بيرت فورد  العامل. 
وت�شغيل  غ�����وث  ل���وك���ال���ة  ال����ع����ام 
التابعة  الفل�شطينيني  الاجئني 
اأغ�شط�س   14 يف  املتحدة  ل��اأمم 
خليفة  موؤ�ش�شة  اأن   ..  2012
الإن�شانية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الدعم  اأك��رث مقدمي  واح��دة من 
ل��ل��وك��ال��ة يف امل��ن��ط��ق��ة واأن���ه���ا تعد 
لاجئني  احل���ق���ي���ق���ي  ال������داع������م 
خال  من  غزة  يف  الفل�شطينيني 
تتبناها  التي  الإن�شانية  املبادرات 
مل�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى جت�����اوز املحن 
التي يعانون منها م�شرية اإىل اأنها 
نفذت بال�شراكة مع املوؤ�ش�شة عددا 
احليوية.  الإن�شانية  امل�شاريع  من 
حداثتها  على  املوؤ�ش�شة  ومتكنت 
مب�شاعداتها  ال�����و������ش�����ول  م�����ن 
ال���ن���وع���ي���ة يف جم������الت الإغ����اث����ة 
واخلريية  والتنموية  الإن�شانية 
العامل.  70 دول��ة حول  اإىل نحو 
لوكالة  ال��ع��ام  املفو�س  اأ���ش��اد  وق��د 
وت�شغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الأنروا  الفل�شطينيني  الاجئني 
وامل�شاريع  ب���امل���ب���ادرات  ك��ذل��ك   ..
الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دولة 
ب�شكل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اآل  زايد  عام وموؤ�ش�شة خليفة بن 
ب�شكل  الإن�شانية  لاأعمال  نهيان 
الإن�شانية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  خ��ا���س 
والدولية  والإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
مكافحة  يف  ج���ه���وده���ا  وخ���ا����ش���ة 
الفقر واجلوع والإغاثات الطارئة 
وتنمية املجتمعات ال�شعيفة التي 
التحديات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ت���واج���ه 
 .. وال�شحة  التعليم  اأهمها  وم��ن 
اأ�شبحت معلما  املوؤ�ش�شة  اإن  وقال 
بارزا يف �شاحات العطاء الإن�شاين 
الإن�شانية  م�����ش��اري��ع��ه��ا  ب��ف�����ش��ل 

املتميزة. 

*اإ�شادات دولية
املنظمات  م���ن  ال��ع��دي��د  وث��م��ن��ت   
الإن�شاين  بالعمل  املعنية  الدولية 
التي  الرائدة  الإن�شانية  املبادرات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  اأم����ر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وخا�شة 
وم�شاندة  ب���دع���م  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ت��ل��ك 
الأ�شقاء والأخوة يف اليمن و�شوريا 
وال�شومال  وف��ل�����ش��ط��ني  وم�����ش��ر 
وغريها  واأفغان�شتان  وباك�شتان 
من دول العامل. وثمنت املفو�شية 
ال�����ش��ام��ي��ة ل�����ش��ئ��ون ال��اج��ئ��ني يف 
ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  الأردن 
ال�������ش���ي���خ خ���ل���ي���ف���ة ب�����ن زاي��������د اآل 
قدمتها  التي  وامل�شاعدات  نهيان 
وم�شاندة  ل��دع��م  الإم�����ارات  دول���ة 
الأردن.  يف  ال�شوريني  الاجئني 
املنظمة  اندرو هاربر ممثل  وقال 
الإم��������ارات  دول������ة  اإن  الأردن  يف 
الإن�شاين  للدعم  من��وذج��ا  تعتب 
 .. ال�شوريني  لاجئني  والإغاثي 
مو�شحا اأن دولة الإمارات قدمت 

م���ن �شاحب  وب��ت��وج��ي��ه��ات  ذل����ك 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
 2013 اأكتوبر   28 اآل نهيان يف 
جديدا  م�����ش��روع��ا   21 ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
 200 و  م��ل��ي��ون��ا   184 ب��ت��ك��ل��ف��ة 
و�شملت  اأم���ري���ك���ي.  دولر  األ�����ف 
رئي�س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات 
ال��دول��ة اإط���اق وتنفيذ ع��دد من 
على  احليوية  الإن�شانية  امل�شاريع 
م�شت�شفى  م��ن��ه��ا  ال��ع��امل  ام���ت���داد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
والطفولة  لاأمومة  التخ�ش�شي 
ك����ازاخ���������ش����ت����ان  ج����م����ه����وري����ة  يف 
وم�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
التخ�ش�شي  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 
املغربية  باململكة  البي�شاء  بالدار 
جزيرة  يف  م���رك���زي  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى 
اليمنية  اجلمهورية  يف  �شقطرى 
جمهورية  يف  ���ش��ح��ي��ة  وع����ي����ادة 
ف���ي���ت���ن���ام ال�����ش����رتاك����ي����ة وغ���رف���ة 
يف  الدقيقة  ل��ل��ج��راح��ات  عمليات 
القاهرة  يف  الدمردا�س  م�شت�شفى 
الغذائي  ال��ت��ح�����ش��ني  م�����ش��روع  و 
خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ن��ف��ذه  ال�����ذي 
لاأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  الإن�شانية 
جني العاملية يف اأفغان�شتان والذي 
اأفغاين هم  15 مليون  ي�شتهدف 
ن�شف �شكان الباد ومركز ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان للتعليم 
خليفة  وم��رك��ز  بال�شنغال  املهني 
يف  للتمري�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
خليفة  ال�شيخ  ومدر�شة  املالديف 
منطقة  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ب��ي��ت له���ي���ا ���ش��م��ال ق���ط���اع غ���زة. 
للتعليم  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  وم���رك���ز 
وم�شجد  للبنات  �شيدا  يف  املهني 
�شمن  اأفغان�شتان  يف  زاي��د  ال�شيخ 
وم�شجد  اإعمارها  اإع��ادة  م�شاريع 
ال�������ش���ي���خ زاي�������د ب����ن ����ش���ل���ط���ان اآل 
مركز  ودع���م  اك�����ش��ف��ورد  يف  نهيان 
دولر  مايني   10 مببلغ  ك��ارت��ر 
تبقى  م��ا  ل���ش��ت��ئ�����ش��ال  حملته  يف 
غينيا  دودة  م��ر���س  ح����الت  م���ن 
بحلول  ال����ع����امل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
امل�شاعدات  ع��دا   ..  2015 ال��ع��ام 
الإغاثية والإن�شانية العاجلة التي 
من  للمت�شررين  �شموه  قدمها 
 70 نحو  يف  الطبيعية  ال��ك��وارث 
بلدا يف العامل من بينها باك�شتان 
والفلبني  وت��رك��ي��ا  واإن��دون��ي�����ش��ي��ا 
امل�شلحة  ال����ن����زاع����ات  و����ش���ح���اي���ا 
وليبيا  و����ش���وري���ا  ال�������ش���وم���ال  يف 
يف  الروهينجيا  الأقلية  وم�شلمي 

ميامنار. 

يف  خليفة  م�شجد  *افتتاح   
القد�س

 ويف اأح���دث ع��ط��اء ي��دع��م مدينة 
عروبتها..افتتح  ويج�شد  القد�س 
الزعابي  ج��م��ع��ة  اأح���م���د  م���ع���ايل 
نائب  الرئا�شة  �شئون  وزي��ر  نائب 
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
الإن�شانية  ل��اأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ت��ا���ش��ع م��ن �شهر  واخل���ريي���ة يف 
نوفمب 2014 .. م�شجد ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان يف بلدة 
القد�س  مدينة  �شرقي  العيزرية 
من  امل�شلني  لآلف  يت�شع  ال���ذي 
معاليه  واأك��د   .. والن�شاء  الرجال 
اأن فل�شطني واأهلها وق�شيتها هي 
يف القلب ويف الوجدان الإماراتي 
قيادة وحكومة و�شعبا واأن مدينة 
ال��ق��د���س حت��ت��ل ح��ي��زا ك��ب��ريا من 
اه��ت��م��ام دول���ة الإم�����ارات حيث مل 
ت���ت���وان ي���وم���ا ع���ن ن�����ش��رة �شعب 
الدعم  اأ�شكال  وتقدمي  فل�شطني 
ك���اف���ة ل��ق�����ش��ي��ت��ه ال���ع���ادل���ة. واأك����د 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حممود  ال��رئ��ي�����س 
عبا�س اأن دول��ة الإم��ارات تاأتي يف 
بثبات  تقف  ال��ت��ي  ال���دول  طليعة 
الفل�شطيني  ال�شعب  ج��ان��ب  اإىل 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  واأن 
ثراه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان 

واأن�����ش��ط��ة اجلرائم  اأ���ش��ك��ال  ك��اف��ة 
الإرهابية وت�شمن عقوبات رادعة 
العنا�شر  �شد  الإع��دام  اإىل  ت�شل 
الإرهابية والتخريبية التي توقع 
ال��رع��ب ب��ني النا�س وت��روع��ه��م يف 
وحياتهم.  وا���ش��ت��ق��راره��م  اأم��ن��ه��م 
وك��ان �شموه قد ق��ال يف كلمته يف 
والثاثني  الثالث  الوطني  اليوم 
 ..2004 دي�شمب  من  الأول  يف 
اأن��ن��ا ن��دع��و ل��ع��امل ي�����ش��وده العدل 
امل�شوؤولية  وروح  والإن���������ش����اف 
ال��ف��اع��ل يف مواجهة  وال��ت�����ش��ام��ن 
الب�شرية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�شكات 
ل����اإره����اب  ال���ت�������ش���دي  اأن  غ����ري 
العامل  اأع���ني  يغم�س  األ  ينبغي 
واإحلاحا  اأك��رث خطرا  عن ق�شايا 
واملر�س واجلهل  كالفقر واجل��وع 
والقمع  وال����ف���������ش����اد  واحل�����������روب 
الجتماعي  وال��ظ��ل��م  والح���ت���ال 
وامل���واج���ه���ة احل��ا���ش��م��ة مل��ث��ل هذه 
الإرهاب  ي�شتمر  ل  حتى  الق�شايا 
خ��ط��را ق��ائ��م��ا ودائ���م���ا ف��ت��ل��ك هي 
ال�شاحلة  والبيئة  وج��وده  اأ�شباب 
واأكد  وانت�شاره.  وازده���اره  لنموه 
الإمكانيات  ك��ل  ب��و���ش��ع  ال��ت��زام��ه 
املجتمع  م��ع  وال��ت��ع��اون  للتن�شيق 
الت�شدي  اأج��������ل  م�����ن  ال����������دويل 
لاإرهاب. وقال اإننا جندد اأدانتنا 
التع�شب  اأ���ش��ك��ال  ل��ك��ل  ورف�����ش��ن��ا 
والكراهية والإرهاب لأنها جميعا 
ت��ت��ن��اف��ى م��ع ك��ل الأ���ش�����س والقيم 
والإن�شانية  ال�شماوية  والأدي�����ان 
للتن�شيق  اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ك��ل  ون�����ش��ع 
وال���ت���ع���اون م���ع امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
من اأجل الت�شدي لاإرهاب مهما 
 . وموقعه  واأ�شبابه  م�شدره  ك��ان 
ودعا �شموه يف الأول من دي�شمب 
2010 املجتمع الدويل اإىل عدم 
والإ�شام  الإره������اب  ب��ني  ال��رب��ط 
اإدانتنا  وم��ع  اإن��ن��ا  �شموه  وق���ال   ..
اأ�شكاله..نعب  ب��ك��ل  ل����اإره����اب 
ت���ن���ام���ي ظاهرة  م����ن  ق��ل��ق��ن��ا  ع����ن 
املجتمع  داع��ني  الإ���ش��ام  كراهية 
الدويل اإىل بذل اجلهد للحيلولة 
للدين  الإ�����ش����اءة  ا���ش��ت��م��رار  دون 
الكراهية  اإث������ارة  اأو  الإ����ش���ام���ي 
وكان  امل�شلمة".  الأق��ل��ي��ات  ن��ح��و 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ن��ه��ي��ان ق��د دع���ا يف العام  اآل  زاي���د 
اإىل تنظيم موؤمتر دويل   2006
اإىل  يهدف  املتحدة  الأمم  ت��رع��اه 
احل�شارات  ب��ني  ال��ت��ف��اه��م  ت��ع��زي��ز 
موؤكدا  الت�شامح  ق��واع��د  واإر���ش��اء 
�شموه رف�شه ملحاولت التهامات 
الإرهاب  تهمة  واإل�����ش��اق  الباطلة 

بالإ�شام. 

 *نهج الت�شامح والعتدال 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وي��وؤم��ن   
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
بقيم  را����ش���خ���ا  اإمي�����ان�����ا  ال�����دول�����ة 
والتعاي�س  والع���ت���دال  الت�شامح 
ال�����ث�����ق�����ايف واحل�������������ش������اري ون���ب���ذ 
ع���وام���ل ال��ف��رق��ة وال��ت��ع�����ش��ب بني 
دولة  جمتمع  جعل  مما  ال�شعوب 
الإمارات منوذجا رائدا لل�شماحة 
وال��ت��ع��اي�����س الإن�������ش���اين واح����رتام 
الآخرين وثقافاتهم  قيم وعقائد 
دع��ا يف كلمته  ق��د  �شموه  وك���ان   ..
ال��ت��ي وج��ه��ه��ا يف اف��ت��ت��اح ال����دورة 
احتاد  ملوؤمتر  الثانية  ال�شتثنائية 
لدول منظمة  البملانية  املجال�س 
عقدت  والتي  الإ�شامي  التعاون 
يف 19 نوفمب 2011 باأبوظبي 
اإىل  الإ���ش��ام��ي��ة  ال�شعوب  ممثلي 
والتحديات  التهديدات  مواجهة 
امل����ت����ع����ددة ال����ت����ي ت����واج����ه الأم������ة 
الإ�����ش����ام����ي����ة. وق������ال ����ش���م���وه اإن 
اأمتنا الإ�شامية ت�شتهدفها قوى 
ال�����ش��ر وال��ط��غ��ي��ان ب���الإره���اب تارة 
يف  وال��غ��ل��واء  الأع��م��ى  وبالتع�شب 
الدين تارة اأخرى مما يوؤكد على 
ل�شعوب  كممثلني  دورك���م  اأه��م��ي��ة 
الإ�شامية يف برامج حوار  الأم��ة 

حتى منت�شف يناير 2013 نحو 
معونات  م��ن  دولر  مليون   25
ل�����ش��د �شتى  واإن�������ش���ان���ي���ة  اإغ���اث���ي���ة 
املعي�شية  والحتياجات  املتطلبات 
ال�شوريني..اإ�شافة  ل��اج��ئ��ني 
ملوقع  دولر  م��اي��ني  ع�����ش��رة  اإىل 
الفهود  مريجيب  اجلديد  املخيم 
يوفر  متنقل  م�شت�شفى  واإق��ام��ة 
ال�شحية  وال���رع���اي���ة  اخل����دم����ات 
ل��اج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني ك��اف��ة. كما 
تبعت دولة الإم��ارات يف املوؤمتر 
الدويل للمانحني لدعم الأو�شاع 
عقد  وال��ذي  �شوريا  يف  الإن�شانية 
يف الثالث من �شهر يناير 2013 
 300 ال���ك���وي���ت مب��ب��ل��غ  يف دول�����ة 
مليون دولر اأمريكي. واأكد بيرت 
غوث  لوكالة  العام  املفو�س  فورد 
وت�شغيل الاجئني الفل�شطينيني 
ال��ت��اب��ع��ة ل����اأمم امل��ت��ح��دة يف 14 
 2012 اأغ�������ش���ط�������س  ����ش���ه���ر  م����ن 
زايد  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ..اأن 
واح�����دة  الإن�������ش���ان���ي���ة  ن���ه���ي���ان  اآل 
م������ن اأك����������رث م����ق����دم����ي ال����دع����م 
ل��ل��وك��ال��ة يف امل��ن��ط��ق��ة واأن���ه���ا تعد 
لاجئني  احل���ق���ي���ق���ي  ال������داع������م 
خال  من  غزة  يف  الفل�شطينيني 
تتبناها  التي  الإن�شانية  املبادرات 
مل�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى جت�����اوز املحن 
التي يعانون منها م�شرية اإىل اأنها 
نفذت بال�شراكة مع املوؤ�ش�شة عددا 
الإن�شانية  امل�����ش��اري��ع  م���ن  ك��ب��ريا 
كابلريي  جريت  واأ�شاد  احليوية. 
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  مم���ث���ل 
يف  اليوني�شيف  الطفولة  لرعاية 
اليمن يف 15 من �شهر يوليو عام 
2012 بجهود دولة الإمارات يف 
دعم الأو�شاع الإن�شانية يف اليمن 
.  واأكد اأن مبادرات الإمارات على 
امل�شاعي  ت��ع��زز  اليمنية  ال�����ش��اح��ة 
املعاناة  ح���دة  لتخفيف  ال��رام��ي��ة 
ال���ن���اج���م���ة ع�����ن ن���ق�������س ال����غ����ذاء 
اليمنيني  اأو�شاع  على  وتداعياته 
وت�شهم  امل��ح��اف��ظ��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
خا�شة  امل���خ���اط���ر  درء  يف  ب���ق���وة 
اليمن.  يف  ب��ال��ط��ف��ول��ة  امل��ح��دق��ة 
كما اأ�شادت لني هي�شتيغ�س مديرة 
لتن�شيق  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ك��ت��ب 
اآباد  اإ�شام  يف  الإن�شانية  ال�شوؤون 
يف 12 من �شهر مايو عام 2012 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مب��ب��ادرات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الكبرية..من  الإن�شانية  ال��دول��ة 
الإماراتي  امل�شروع  اإط��اق  خال 
مل�شاعدة باك�شتان وتخفيف معاناة 
وحت�شني  ال��ب��اك�����ش��ت��اين  ال�����ش��ع��ب 
ظ��روف��ه��م الإن�����ش��ان��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 
الباك�شتانية  وال��ق��رى  الأق��ال��ي��م 
للفي�شانات.  ت���ع���ر����ش���ت  ال����ت����ي 
وقالت اإن جتربة الإمارات يف هذا 
ال�شدد تعتب رائدة ومتميزة واإن 
التي  واجلريئة  النبيلة  امل��ب��ادرات 
الإماراتي  امل�����ش��روع  بها  ي�شطلع 
مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان ق���د جنحت 
عدد  ت�شليم  يف  ق�شرية  ف��رتة  يف 
واملدار�س  التنموية  امل�شاريع  من 
وال�شحة وت�شييد  املياه  وم�شاريع 
اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  ج�شر 
اخوا  بختون  خيب  باإقليم  نهيان 
ع��ل��ى ن��ه��ر �����ش����وات. وق����د اأجن����زت 
مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع  اإدارة 
اأب���ن���اء ال�����ش��ع��ب ال��ب��اك�����ش��ت��اين منذ 
ان��ط��اق��ت��ه مب��ب��ادرة م��ن �شاحب 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
 2011 ال���ع���ام  ن��ه��ي��ان يف م��ط��ل��ع 
وح��ت��ى ن��ه��اي��ة دي�����ش��م��ب 2012 
106 م�����ش��اري��ع م��ن بني  .. ن��ح��و 
العمل  ي��ج��ري  م�����ش��روع��ا   127
اأكرث  بلغت  بتكلفة  تنفيذها  على 
و�شملت  دولر  مليون   113 م��ن 
التنموية  امل�������ش���اري���ع  م���ن  ع�����ددا 
التعليم  ق��ط��اع��ات  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 
واملياه  والنقل  واجل�شور  والطرق 
احليوية.  امل�شاريع  م��ن  وغ��ريه��ا 
اإىل  اإ�شافة  امل�شروع  اإدارة  وب��داأت 

كان مثال للقادة املخل�شني الذين 
الإماراتي  الدعم  ب�شمات يف  لهم 
الفل�شطيني  ل��ل�����ش��ع��ب  امل�����ش��ت��م��ر 
نهجه �شاحب  ع��ل��ى  ���ش��ار  وال����ذي 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شخي  ال��دع��م  ي����زال  ول  وق����دم 
وال�شعب  الفل�شطينية  للق�شية 
افتتاح  اإن  وق����ال  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي. 
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة يف بلدة  م�����ش��ج��د 
العيزرية القريبة من القد�س له 
الدعم  يوؤكد  اأنه  معنى هام حيث 
ال�شريف  ل��ل��ق��د���س  الإم������ارات������ي 
وعروبتها. واأكد اأن كل فل�شطيني 
ال�شخي  الإماراتي  العطاء  يلم�س 
من خال امل�شاريع التنموية التي 
الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  يف  ت��ق��ام 
وعيادات  م�شت�شفيات  من  املحتلة 
وم�شاجد  وم������دار�������س  ����ش���ح���ي���ة 
م�����ش��ددا ع��ل��ى اأن دول���ة الإم�����ارات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات اخل���ريي���ة ف��ي��ه��ا لها 
اأنحاء  ك��ل  م�����ش��ه��ودة يف  ب�����ش��م��ات 
ال�شمو  �شاحب  وت�شلم  فل�شطني. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة يف الثاين من �شهر 
دي�شمب 2011 .. جائزة ال�شيخ 
را�شد لل�شخ�شية الإن�شانية للعام 
2010 2011- التي حاز عليها 
املنظمات  ر�شحته  اأن  بعد  �شموه 
وامل����دن الإن�����ش��ان��ي��ة واخل���ريي���ة يف 
ال���ع���امل���ني ال���ع���رب���ي والإ����ش���ام���ي 
والعديد من املنظمات واملوؤ�ش�شات 
�شموه  يف  راأت  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 
اخلري  يف  يحتذى  عامليا  منوذجا 
وال��ع��ط��اء ل��اإن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء .. 
رئي�س  ال�شمو  فوز �شاحب  وياأتي 
ملا  ال��دول��ة بهذه اجل��ائ��زة تتويجا 
جمعاء  والإن�شانية  لوطنه  قدمه 
اإىل  البي�شاء  اأياديه  امتدت  حيث 
اأق�شى بقاع الأر�س.. وكان ل�شموه 
ب�شمات وا�شحة وجلية يف م�شرية 
العمل اخلريي والإن�شاين يف عاملنا 
العربي والإ���ش��ام��ي. وق��دم �شمو 
ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم 
ب�شفته رئي�س جمل�س اإدارة مركز 
الطفولة  ورع���اي���ة  ل��ع��اج  را����ش���د 
الدرع  للجائزة  الأعلى  والرئي�س 
التكرميية ل�شاحب ال�شمو رئي�س 
العهد  وث��ي��ق��ة  وك���ذل���ك  ال����دول����ة 
وال���ولء وال��وف��اء التي ك��ان مركز 
اأع���ل���ن ع��ن��ه��ا يف يونيو  را����ش���د ق���د 
املوؤ�ش�شات  م��ن  موقعة   2011
يف  واخل��ريي��ة  الإن�شانية  وامل��راك��ز 
ال��دول��ة خ��ا���ش��ة ت��ل��ك ال��ت��ي تعنى 
كما   .. الإع��اق��ة  وذوي  بالطفولة 
الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  ���ش��م��وه  اأه�����دى 
ال���ف���اخ���رة م���ن ك���ت���اب خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد.. هكذا يكون العطاء والذي 
باللغتني  �شفحة   300 يف  ي��ق��ع 

العربية والإجنليزية. 

 *مكافحة الإرهاب
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأك������د   
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
بثوابت  ال��ت��زام��ه  ���ش��م��ن  ال���دول���ة 
من  اأك��رث  يف  اخلارجية  ال�شيا�شة 
لاإرهاب  نبذه  وحمفل  منا�شبة 
كانت  واأي��ا  واأ�شكاله  �شوره  بكافة 
مبراته ودوافعه وو�شائله.. ودعا 
�شموه اإىل اأهمية ت�شافر اجلهود 
ملواجهة  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
واجتثاثها  الآف���ة اخل��ط��رية  ه��ذه 
وعدم  م�شبباتها  على  وال��ق�����ش��اء 
ربطها باأي ثقافة اأو دين. كما اأكد 
�شموه يف كلمته يف اليوم الوطني 
من  الأول  يف  والأرب���ع���ني  ال��ث��اين 
 2013 ع������ام  دي�������ش���م���ب  ����ش���ه���ر 
.. ا���ش��ت��م��رار دول����ة الإم��������ارات يف 
مبواجهة  وال��ت��زام��ه��ا  �شيا�شاتها 
وحماربة  وم��ك��اف��ح��ت��ه  الإره�������اب 
التطرف .. واأ�شدر �شموه يف هذا 
 2014 اأغ�شط�س  يف  اخل�شو�س 
قانون مكافحة اجلرائم الإرهابية 
الذي يتكون من 70 مادة ملكافحة 

الراأي  تنوير  واأهمية  احل�شارات 
الدين  ب�شحيح  الإ�شامي  العام 
اإن  املعتدلة..  ال�شمحة  و�شريعته 
العمل البملاين الإ�شامي يواجه 
اليوم حتديات متنامية ومتغريات 
يكون  اأن  منه  تتطلب  مت�شارعة 
بها  املنوط  امل�شوؤوليات  ق��در  على 
ومب�شتوى التوقعات والطموحات 
يتاأتي  ول���ن   .. حتقيقها  امل��رج��و 
ذلك اإل من خال تطوير الآليات 
وترجمة  املوؤ�ش�شات  اأداء  وحت�شني 
فنحن   .. وق���ائ���ع  اإىل  الأه�������داف 
امل�شالح  مت�شابك  ع��امل  يف  نعي�س 
متعدد الثقافات وما مل نطور من 
فاإننا �شنعجز عن حماية  و�شائلنا 
م�شاحلنا والدفاع عنها ومواجهة 
من يحاول النيل منها اأو التطاول 

عليها .
الأك���ب  الأم�����ام  ف�شيلة  واأ����ش���اد    
ال�شيخ الدكتور اأحمد الطيب �شيخ 
ت�شريحات  يف  ال�����ش��ري��ف  الأزه�����ر 
عام  م����ار�����س  ����ش���ه���ر  م����ن   10 يف 
بتجربة   .. ال��ق��اه��رة  يف   2012
ب��ق��ي��ادة �شاحب  الإم�������ارات  دول����ة 
اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
العي�س  ال��دول��ة يف  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
لفتا  وال�����ش����ت����ق����رار..  وال�������ش���ام 
الإم����ارات  دول���ة  احت�شان  اأن  اإىل 
عربية  جن�شية   200 م��ن  لأك��رث 
واإ�شامية و�شديقة وعدة عقائد 
موؤ�شرات  واح��د  وطن  يف  وديانات 
اإيجابية لبد من الوقوف عندها 
 . اإج��ال واح���رتام وتقدير  وقفة 
وقال ف�شيلته اإن وجود جمموعة 
ك��ب��رية م���ن اجل��م��ع��ي��ات اخلريية 
التي  والإ����ش���ام���ي���ة  والإن�����ش��ان��ي��ة 
والإن�شانية  اخلري  �شاحات  تخدم 
و�شفافية  وم�����ش��داق��ي��ة  ب��ت��ج��رد 
الإمارات  تبوء  على  تاأكيد �شريح 
والراعية  الداعمة  الدول  �شدارة 
العاملي  ال�����ش��ام  مل�����ش��رية  وامل���ع���ززة 
والتعاي�س ال�شلمي. وقدم �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
دعما  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
 155 بقيمة  ال�����ش��ري��ف  ل���اأزه���ر 
امل�شروعات  لتمويل  دره��م  مليون 
وذلك   .. ينفذها  التي  وال��بام��ج 
تقديرا واعتزازا من �شموه بالدور 
اإ�شعاع  الذي يلعبه الأزهر كمركز 
وتنوير وكمرجعية و�شطية ل�شرح 
وتاأكيد املبادئ الإ�شامية ال�شمحة 
وروح  الت�شامح  قيم  على  القائمة 
مذكرة  ومب����وج����ب  ال���و����ش���ط���ي���ة. 
تفاهم مت التوقيع عليها يف الرابع 
يف   2012 ع��ام  يوليو  �شهر  م��ن 
القاهرة  يف  الأزه���ر  م�شيخة  مقر 
�شتمول  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  ووزارة 
مكتبة  اإن�������ش���اء  الإم���������ارات  دول�����ة 
ج��دي��دة ل���اأزه���ر ال�����ش��ري��ف تليق 
من  مكتبته  حتويه  وم��ا  مبكانته 
ن��ف��ائ�����س امل��خ��ط��وط��ات ال��ت��ي تبلغ 
خمطوطة..وكذلك  األ�����ف   50
النظم  اأح�����دث  ع��ل��ى  امل��ط��ب��وع��ات 
املكتبية العاملية اإ�شافة اإىل جتهيز 
احلالية  املكتبة  مقتنيات  ت��اأم��ني 
ن��ظ��م املراقبة  اأح����دث  م��ن خ���ال 

وكذلك  الإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ت��اأم��ني 
���ش��ك��ن لطاب  م�������ش���روع  مت���وي���ل 
واحتياجات  ي��ت��ن��ا���ش��ب  الأزه��������ر 
اأعداد الطلبة الدار�شني  النمو يف 
القبطية  الكني�شة  وثمنت  ف��ي��ه. 
اأب���وظ���ب���ي  يف  الأورث�����وذك�����������ش�����ي�����ة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  �شماحة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اأبناء  على  واحلنو  ال��دول��ة  رئي�س 
وال�شماح  امل�����ش��ي��ح��ي��ة  اجل���ال���ي���ات 
العبادة  ودور  الكنائ�س  ببناء  لهم 
�شعائرهم  ملمار�شة  بهم  اخلا�شة 
اأ�شوة  واأم���ان  حرية  بكل  الدينية 
ب����اإخ����وان����ه����م امل�������ش���ل���م���ني. واأك������د 
يي�ش�شوى  الأنبا  اإ�شحاق  القم�س 
الأنبا  القدي�س  كاتدرائية  راع��ي 
انطونيو�س لاأقباط الأرثوذك�س 
اأبوظبي با�شم نيافة  امل�شريني يف 
اأب���راه���ام م��ط��ران الكر�شي  الأن��ب��ا 
الأور���ش��ل��ي��م��ي وال�����ش��رق الأدن����ى يف 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  الحتفال 
املبارك يف 12 من �شهر اأغ�شط�س 
عام 2012 .. اأن �شيا�شة الت�شامح 
تنتهجها  ال��ت��ي  وال��ت��اآخ��ي  الديني 
اأر���ش��ى قواعدها  الإم����ارات وال��ت��ي 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه قد اأعلت 
وجعلتها  الأمم  و�شط  �شاأنها  من 
يف مقدمة الدول املحبة والراعية 
لل�شام والأم��ن العامليني يف وقت 
ي�����ش��ه��د ف��ي��ه ال���ع���امل م���وج���ات من 
والنفات  وال��ت��ع�����ش��ب  ال��غ��ل��ي��ان 
الأمني والحتقان الطائفي. وكان 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
قد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اأغ�شط�س  �شهر  م��ن   16 يف  منح 
عام 2011 جائزة �شخ�شية العام 
التي تنظمها   2011 الإ�شامية 
ج���ائ���زة دب����ي ل���ل���ق���راآن ال���ك���رمي يف 
دورت���ه���ا اخل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة. وقال 
����ش���م���وه اإن������ه ي���ق���در م��ن��ح��ه هذه 
اجلائزة التي حتمل دللت ومعان 
واهتمامنا  حر�شنا  م��دى  تعك�س 
اإ�شامية واحدة على �شون  كاأمة 
دي��ن��ن��ا الإ����ش���ام���ي احل��ن��ي��ف دين 
وال�شام  والع���ت���دال  ال��و���ش��ط��ي��ة 
واأعرب   . ال�شعوب  ب��ني  وال��ت��اآخ��ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب���ي ع��ن اع���ت���زازه بتكرمي 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
التي  الإ�شامية  العام  ك�شخ�شية 
الدولية  دب�����ي  ج����ائ����زة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
ب��اع��ت��ب��ار �شموه  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
اخلريي  ال��ع��م��ل  رواد  م���ن  رائ�����دا 
ل�شعبه  بالن�شبة  لي�س  والإن�شاين 
وح�شب بل تعدت عطاياه واأياديه 
ال�شغري  ال��وط��ن  ح��دود  البي�شاء 
لت�شل  الكبري..  العربي  والوطن 
تخفف  ال��دن��ي��ا  ب��ق��اع  اإىل  بل�شما 
وقال   .. واملنكوبني  املعوزين  اآلم 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأخ���ي  اإن 
خليفة بن زايد اآل نهيان ي�شتحق 

والإعزاز  التقدير  كل  جميعا  منا 
والولء لي�س لأنه قائد فذ حكيم 
اإن�������ش���ان كرمي  ب���ل لأن�����ه  ف��ق��ط .. 
كل  �شخ�شيته  يف  تتج�شد  معطاء 
والأريحية  والكرم  اخل��ري  معاين 
كان�شان  �شموه  ب��ه  يتميز  م��ا  وه��و 
يرتاح للعطايا واخل�شال احلميدة 
.. موؤكدا �شموه اأن اجلائزة ذهبت 
اأه����ل ل��ك��ل �شاأن  لأه��ل��ه��ا ف�����ش��م��وه 

وطني واإن�شاين عظيم. 

 * خليفة..الأقوى نفوذا وتاأثريا 
يف العامل

 واختارت جملة فورب�س الأمريكية 
للعام الثاين على التوايل �شاحب 
اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
40 �شخ�شية نفوذا  اأق��وى  �شمن 
 .2014 للعام  العامل  وتاأثريا يف 
37 يف  ال���  املرتبة  �شموه يف  وح��ل 
قائمة املجلة الأحدث التي �شمت 
�شخ�شية  و  ورئي�شا  ق��ائ��دا   72
يف ال��ع��امل ويف امل��رك��ز ال��ث��اين على 
فيما   .. العربي  ال��وط��ن  م�شتوى 
ع����زت امل��ج��ل��ة ه����ذا الخ���ت���ي���ار اإىل 
ل�شاحب  احل���ك���ي���م���ة  ال������ق������رارات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
بو�شوح  جت��ل��ت  وال��ت��ي  ن��ه��ي��ان  اآل 
دولة  م�شاركة  يف  خا�شة  ب�شورة 
الإم��������ارات يف ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 
الإرهاب..ومكافحة  حم��ارب��ة  يف 
املتطرفة.  الإرهابية  التنظيمات 
كما و�شف العديد من ال�شيا�شيني 
وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني امل�����ش��ارك��ني يف 
ا���ش��ت��ب��ي��ان امل��ج��ل��ة ���ش��ي��ا���ش��ة دول���ة 
بالأكرث  خليفة  بقيادة  الإم����ارات 
اأمنا و متا�شكا وا�شتقرارا بني دول 
اختيار  اأن  املجلة  املنطقة..واأكدت 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
قائمة  �شمن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الأقوى تاأثريا جاء بف�شل حكمته 
احلكيمة  وق���ي���ادت���ه  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
لواحدة من اأغنى الدول النفطية 
ال���������ش����رق الأو������ش�����ط  يف م���ن���ط���ق���ة 
ثاين  ومتتلك  ا�شتقرارا  واأكرثها 
ال�شيادية يف  �شندوق لرثوة  اأكب 
اختيار  اإن  املجلة  وق��ال��ت  ال��ع��امل. 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الأقوى  قائمة  يف  نهيان  اآل  زاي��د 
ياأتي   .. العامل  يف  وت��اأث��ريا  نفوذا 
احلكيمة  ���ش��م��وه  ق���ي���ادة  ب�����ش��ب��ب 
الإم���ارات يف ظل الظروف  لدولة 
الراهنة  وال���دول���ي���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
الأم��ن والأمان  وخا�شة يف حفظ 
متكنه  ..بجانب  الإم���ارات  ل�شعب 
تنموية  ط�����ف�����رات  حت���ق���ي���ق  م�����ن 
مبا�شر  ب�شكل  انعك�شت  ملمو�شة 
القت�شادية  النواحي  جميع  على 
ال����دور املحوري  ت��ع��زي��ز  ل��ب��اده و 
ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه دول����ة الإم�������ارات يف 
والعاملي..اإىل  الإقليمي  القت�شاد 
التي  ال�شيا�شية  احل��ك��م��ة  ج��ان��ب 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  ت��ط��ور  ت��ق��ود 
واإق�����ام�����ة ال�������ش���راك���ات ب����ني دول����ة 
ال��دول يف  الإم���ارات والعديد من 

�شتى اأنحاء العامل. 

�شيخ االأزهر ال�شريف يوؤكد اأن احت�شان االإمارات الأكرث من 200 جن�شية عربية واإ�شالمية و�شديقة 
موؤ�شر ي�شتحق وقفة اإجالل واحرتام وتقدير 
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•• دبي -وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل .. اع��ت��م��د �شمو 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
اآل مكتوم ويل عهد دبي ا�شرتاتيجية 
دبي لابتكار والتي ت�شم حوايل 20 
ثاث  خ��ال  تنفيذها  �شيتم  م��ب��ادرة 
�شنوات بهدف جعل دبي املدينة الأكرث 
�شموه  واط���ل���ع  ال����ع����امل.   اب���ت���ك���ارا يف 
ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبداهلل 
القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء 
ل�شاحب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم و�شعادة عبداهلل الب�شطي مدير 
عام املكتب التنفيذي .. على تفا�شيل 
فريق  م��ن  واأه��داف��ه��ا  ال�شرتاتيجية 
ع��م��ل امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي اإ���ش��اف��ة اإىل 
عر�س للمبادرات التي �شيتم اإطاقها 
خال الفرتة املقبلة واجلدول الزمني 

ومراحل التنفيذ. 
ياأتي اإطاق ا�شرتاتيجية دبي لابتكار 
ال�شرتاتيجية  اإط����اق  م��ع  مت��ا���ش��ي��ا 
تكليف  اأعقاب  ويف  لابتكار  الوطنية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم .. �شمو ال�شيخ حمدان 

اآل مكتوم بقيادة  بن حممد بن را�شد 
جهود تعزيز البتكار يف دبي وتوجيه 
بتطوير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ���ش��م��وه 

ا�شرتاتيجية لدعم البتكار يف دبي. 
بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  واأك��د 
ا�شرتاتيجية  اأن  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
دبي لابتكار تاأتي بتوجيهات مبا�شرة 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  من �شاحب 
را�شد اآل مكتوم بهدف جعل دبي مركز 
ل��اب��ت��ك��ار لأك���رث م��ن م��ل��ي��اري ن�شمة 

حول العامل. 
دب����ي كافة  ���ش��م��وه من��ت��ل��ك يف  وق�����ال 
نكون  لأن  ت��وؤه��ل��ن��ا  ال���ت���ي  امل���ق���وم���ات 
املدينة الأكرث ابتكارا يف العامل فلدينا 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة 
ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ال���ا حم���دودة 
لدعم البتكار والآليات واأدوات العمل 
الازمة ل�شتباق العامل يف هذا املجال 
ومنتلك فريق عمل واحد متكامل من 
وكافة  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
اأط���ي���اف امل��ج��ت��م��ع ون��ح��ن م��ا���ش��ون يف 

طريقنا نحو حتقيق هدفنا  . 
واأ�شاف نهدف من خال ا�شرتاتيجية 
دبي لابتكار اإىل حتفيز طاقة املدينة 
اأمام  املجال  نفتح   البتكار حيث  على 
اأف��راد وموؤ�ش�شات لتوليد  اجلميع من 
امل��ب��ت��ك��رة لتطوير  الأف���ك���ار اجل���دي���دة 

الأداء وحتقيق اأف�شل النتائج . 

و�شدد �شموه على اأن البتكار م�شوؤولية 
اجلميع من �شكان وحمبي وزوار دبي 
مبختلف  املجتمع  يتعاون  اأن  وي��ج��ب 
البتكار  ج��ه��ود  دع��م  على  موؤ�ش�شاته 
ب�����ش��رورة تن�شيق  ���ش��م��وه  ح��ي��ث وج���ه 
العمل بني خمتلف املوؤ�ش�شات واجلهات 
الفريق  بروح  والعمل  دبي  العاملة يف 
ال����واح����د ب���ه���دف حت��ق��ي��ق الأه�������داف 
ال�شرتاتيجية  اإط����اق  م��ن  امل��رج��وة 

واملبادرات الداعمة لها . 
لابتكار  دب��ي  ا�شرتاتيجية  و�شتعمل 
ابتكارا  الأك��رث  املدينة  دبي  على جعل 
اأب����ع����اد   10 خ������ال  م�����ن  ال�����ع�����امل  يف 
املبادرات  من  بعدد  مدعومة  خمتلفة 
القطاعني  اأم���ام  امل��ج��ال   �شتتيح  التي 
احلكومي واخلا�س والقطاع التعليمي 
العاملية  وال�����ش��ب��ك��ات  الأع���م���ال  ورواد 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  دب����ي  وزوار  وحم���ب���ي 
الأفكار  ل��ت��ول��ي��د  داع��م��ة  بيئة  ت��وف��ري 
امل��ب��ت��ك��رة لارتقاء  احل��ل��ول  واق����رتاح 

مبختلف نواحي احلياة يف املدينة. 
وتقوم ا�شرتاتيجية دبي لابتكار على 
دبي  جعل  ت�شمن  خمتلفة  اأبعاد   10
من  ال��ع��امل  يف  ابتكارا  الأك���رث  املدينة 

خال .. 
قيادة ملهمة ذات روؤية م�شتقبلية   1-
: قيادة حتر�س على البتكار والريادة 

خمتلف  ويف  الأ���ش��ع��دة  خمتلف  ع��ل��ى 
امل�شتقبل  وا����ش���ت�������ش���راف  امل�����ج�����الت 
للمواطنني  اأف�������ش���ل  ح���ي���اة  ل��ت��وف��ري 
البتكار  تنتهج  قيادة  فهي  واملقيمني 
والإب����داع يف اإط���اق م��ب��ادرات ت�شاهم 
احلياة  ن���واح���ي  خم��ت��ل��ف  ت��ط��وي��ر  يف 
على  للمقيمني  �شعيدة  حياة  وتوفري 
اأر�شها وزائريها.  -2 حكومة مبتكرة 
وم���ت���ك���ام���ل���ة: ح���ك���وم���ة ت���ع���م���ل ب����روح 
البتكار  اأن  وت��وؤم��ن  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق 
ومبادراتها  خدماتها  لتطوير  اأولوية 
ال�شرتاتيجيات  ل��ت��ط��وي��ر  واأ����ش���ا����س 
املجالت  خمتلف  يف  ال��ع��م��ل  وخ��ط��ط 
مبادر  -3 قطاع خا�س  والقطاعات.  
وم��ت��ج��دد: ق��ط��اع خ��ا���س ي��ق��دم حلول 
وخدمات مبتكرة ويتكامل مع القطاع 
احلكومي ويتناغم معه لدعم املبادرات 

وامل�شاريع املبتكرة. 
ومواكبون  م��وؤه��ل��ون  م��واط��ن��ون   4-
للتطورات: مواطنون موؤهلون علميا 
وعمليا على دراية مبا يدور من حولهم 
ومطلعني  م��ت��غ��ريات  م���ن  ال���ع���امل  يف 
وامل�شتجدات  ال���ت���ط���ورات  اآخ�����ر  ع��ل��ى 
ومت�شلحني  امل�����ج�����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
باإيجاد  الكفيلة  وامل��ه��ارات  ب��اخل��بات 

حلول مبتكرة وخاقة. 
والعمل  ل��اب��ت��ك��ار  ب��ي��ئ��ة حم��ف��زة   5-
الأدوات  فيها  تتوفر  بيئة  اجلماعي: 

واملرافق التي ت�شهم يف تعزيز البتكار 
والإمكانيات الازمة لتقييم واختبار 

وتنفيذ الأفكار. 
اجلميع:  م�����ش��وؤول��ي��ة  الب���ت���ك���ار   6-
م�شاركة خمتلف الأفراد من مواطنني 
ومقيمني وزوار اإ�شافة اإىل املوؤ�ش�شات 
العاملة يف دبي يف عملية توليد الأفكار 
التاأكيد  مع  املبتكرة  احللول  وتقدمي 
مت�شاوية  وب�����ش��ورة  اجل��م��ي��ع  اأن  ع��ل��ى 
عملية  يف  وحم��وري��ا  مهما  دورا  يلعب 
التطوير امل�شتمر يف املدينة واحلفاظ 

على موقعها الريادي. 
العقبات:  ت��ذل��ل  اإي��ج��اب��ي��ة  ط��اق��ة   7-
ونظرة  اإي���ج���اب���ي���ة  ب���ط���اق���ة  ال��ت��ح��ل��ي 
الفر�س  لغتنام  للم�شتقبل  متفائلة 
وتذليل العقبات وت�شخري هذه الطاقة 
يف خمتلف نواحي احلياة ومبا يخدم 

تطوير خمتلف القطاعات. 
خماطرة مدرو�شة: املبادرة وعدم   8-
وال�شتعداد  الفر�س  انتهاز  الرتدد يف 
دائ����م����ا لأخ������ذ امل����خ����اط����رة امل���درو����ش���ة 
املبتكرة  والأف��ك��ار  باحللول  والت�شلح 
ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف ا���ش��ت��ب��اق الآخ���ري���ن 

وحتقيق جناحات غري متوقعة. 
املتاحة:  ل���ل���م���وارد  م��ث��ل��ى  اإدارة   9-
الب�شرية  للموارد  الأذك��ى  ال�شتخدام 
والطبيعية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وامل��ال��ي��ة 
املتوفرة وت�شخريها لتحقيق الأهداف 

املر�شومة يف اخلطط وامل�شاريع. 
التعاون  مي��ك��ن  ع��امل��ي  ت���راب���ط   10-
التكامل مع العامل  وتبادل اخلبات: 
التوجهات  اأح��������دث  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة واأف���������ش����ل امل���م���ار����ش���ات 
الإقليمية  اخل���بات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 

والعاملية لر�شم م�شتقبل اأف�شل. 
لابتكار  دب���ي  ا�شرتاتيجية  وت��رت��ك��ز 
مع  ت���ت���ك���ام���ل  ق����ط����اع����ات   10 ع���ل���ى 
لابتكار  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتعمل يف جمملها على حت�شني جودة 
احل���ي���اة يف دب����ي ح��ي��ث ت��ت��م��ح��ور هذه 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ح���ول  ال��ق��ط��اع��ات 
واملياه  وال�����ش��ح��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ن��ق��ل 
ي�شاف  وال���ف�������ش���اء  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والقت�شاد  وال�شياحة  ال�شيافة  اإليها 

واخلدمات احلكومية. 
لابتكار  دب���ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وت�����ش��م 
للتنفيذ خال  مبادرة   20 من  اأك��رث 
ال�شنوات الثاث املقبلة  حيث �شتعمل 
املبادرات يف جمملها على توفري بيئة 
ومن�شة  الب��ت��ك��ار  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ك��ام��ل��ة 
لت�شهيل تدفق الأفكار وذلك مب�شاركة 
اجلميع �شواء من موؤ�ش�شات اأو اأفراد. 

�شمن  املختلفة  امل���ب���ادرات  و�شت�شهم 
اإن�����ش��اء خمتبات  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م���ت���خ�������ش�������ش���ة وجم������ه������زة ب�����اأح�����دث 
التقنيات لحت�شان الأفكار واختبارها 
وتطبيقها على اأر�س الواقع كما �شيتم 
والتقنيات  للعلوم  مراكز  اإن�شاء  اأي�شا 
ال�شرتاتيجية  و�شتدعم  امل��ت��ق��دم��ة.  
توفري من�شات وملتقيات للمخت�شني 

القطاعات  خمتلف  يف  القرار  و�شناع 
املمار�شات  اأف�������ش���ل  ع���ل���ى  ل����اط����اع 
جمال  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وال���ت���وج���ه���ات 
املوؤ�ش�شات  مع  �شراكات  وبناء  البتكار 
لا�شتفادة  الب����ت����ك����ار  يف  ال�����رائ�����دة 
م����ن خ����بات����ه����ا يف حت���ق���ي���ق اأه�������داف 
ال�شتثمار يف  و�شيتم  ال�شرتاتيجية.  
والرتكيز  وتاأهيله  الب�شري  العن�شر 
ع��ل��ى امل��ب��ت��ك��ري��ن ال�����ش��ب��اب م���ن خال 
بالإ�شافة  لهم  املنا�شبة  البيئة  توفري 
لتوفري املوارد املطلوبة كافة.  كل ذلك 
�شيعمل على تعزيز طاقة املدينة على 
البتكار وتطوير احللول املبتكرة بني 
والقطاعات  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
املدينة  دبي  الفاعلة فيها ومبا يجعل 

الأكرث ابتكارا يف العامل. 

•• دبي-الفجر:

وزير  احلمادي  ح�شني  معايل  اأعلن 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، رئ��ي�����س اللجنة 
الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم، 
ع��ن ت��وج��ه ال�����وزارة لإر����ش���اء قواعد 
التنمية  اأج���ل  م��ن  التعليم  واأ���ش�����س 
العاملي  للتحرك  مواكبة  امل�شتدامة، 
عليه  الت����ف����اق  مت  وم�����ا  اجل����دي����د، 
للتعليم  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  يف  دول���ي���اً 
الذي  امل�شتدامة،  التنمية  اأج��ل  من 
و�شارك  ال���ي���اب���ان  يف  م����وؤخ����راً  ع��ق��د 
ر�شمي،  وف��د  راأ���س  فيه معاليه على 
47 وزير للتعليم  اأكرث من  بجانب 
اأكرث  مثلوا  تربوي،  م�شوؤول  األ��ف  و 
اأعلن معاليه  . كما  100 دولة  من 
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  ان����ط����اق  ع����ن 
مرحلة  والعلوم،  والثقافة  للرتبية 
واجهة  ف��ي��ه��ا  ����ش���ت���ك���ون   ، ج����دي����دة 
الدولة التعليمية والعلمية، وقناتها 
والتفاعل  ل���ل���ت���وا����ش���ل  ال���ر����ش���م���ي���ة 
واملنظمات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��م��ي��ع  م���ع 
الدولية ذات العاقة، ويف مقدمتها 
واللك�شو،  والإي�شي�شكو  اليون�شكو 

وغريها من الهيئات.

اأ�شباب النجاح ومقوماته
توجه  اإن  احل���م���ادي  م���ع���ايل  وق�����ال 
ال���������وزارة ن���ح���و ال��ت��ع��ل��ي��م م����ن اأج����ل 
ال�����ش����ت����دام����ة، ي���ع���د م����ن اأول�����وي�����ات 
يقت�شر  ل  وه����و  امل��ق��ب��ل��ة،  امل���رح���ل���ة 
بالتوجه  الإم��ارات  التزام دولة  على 
الدويل وما مت اعتماده عاملياً يف هذا 
ال�شاأن، وفقط، واإمنا با�شتحقاقاتها 
على  الأوىل،  امل���راك���ز  يف  ال���دول���ي���ة 
العاملية،  ال���ت���ن���اف�������ش���ي���ة  م�������ش���ت���وى 
اأبنائها  جتاه  الداخلية  والتزاماتها 
وبناتها، و�شعيها احلثيث ل�شت�شراف 
يرعاه  لأج��ي��ال��ه��ا،  اأف�����ش��ل  م�شتقبل 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ���وه  اهلل، 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
واإخوانهما  اهلل،  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
، والفريق  الإم�����ارات  الأع��ل��ى ح��ك��ام 
ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اأول 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
 . امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
واأكد معاليه اأن ال�شتدامة اأ�شبحت 

للتناف�شية  الأوىل  ال��رك��ائ��ز  �شمن 
املوؤ�شرات  م���ن  وواح�������دة  ال��ع��امل��ي��ة، 
والت�شنيف  والتقدم  للتنمية  املهمة 
ال�شتخدام  وق���ي���ا����ش���ات  ال��������دويل، 
ل��ل��م��وارد واحل��ف��اظ عليها،  الأم��ث��ل 
وهي اأي�شاً املحور الأ�شا�س للعمليات 
العام   ( ال��ق��ط��اع��ني  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
واخلا�س (، اإىل جانب اأنها اأحد اأهم 
مكونات منظومة التعليم وعنا�شره 
للعمل  ال���ع���ام  والإط�������ار  ال��رئ��ي�����ش��ة، 
وهي  الرتبوية،  واملمار�شات  اليومي 
ال��ط��ري��ق��ة امل��ث��ل��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ج���ودة 
التعليم، والرتقاء مب�شتوى املدار�س 

والعملية التعليمية بوجه عام .
واأ�شاف معاليه : منتلك كل اأ�شباب 
النجاح ومقوماته، منتلك اخلبات 
واملنهجية  واخل���ط���ط  وال���ك���ف���اءات، 
منتلك  املتنوعة،  وامل����وارد  العلمية، 
قبل كل ذلك الدعم الاحمدود من 
الإ�شرار  منتلك  الر�شيدة،  قيادتنا 
والفريق  والعزمية،  التحدي  وروح 
دول����ة  اإن  ن���ق���ول  ول����ه����ذا  ال�����واح�����د، 
الإمارات هي الأقرب لتقدمي منوذج 
التنمية  اأجل  للتعليم من  ا�شتثنائي 
امل�����ش��ت��دام��ة، وه��ي الأق����رب لتحقيق 
اعتمدته  الذي  العاملي،  الهدف  هذا 
ال��ي��ون�����ش��ك��و لأك����رث م���ن م��ائ��ة دولة 
املتقدمة، و�شاحبة  الدول  فيها  مبا 
الإمارات  تعد  التي   ، الأوىل  املراكز 

�شمن طليعتها.
�شوط مهم على طريق ال�شتدامة

وذك������ر م���ع���ايل وزي������ر ال���رتب���ي���ة اأن 
الإم���ارات قطعت �شوطاً مهماً  دول��ة 
ع��ل��ى ط��ري��ق ال���ش��ت��دام��ة، وحققت 
جم���م���وع���ة م�����ن الإجن�������������ازات على 
جميع م�شتوى موؤ�ش�شاتها الوطنية، 
وهي  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  واأن 
ت��ت��ج��ه ل��ت��اأ���ش��ي�����س ت��ع��ل��ي��م م���ن اأج���ل 
ال���ش��ت��دام��ة، ف��اإن��ه��ا ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ما 
معه،  وتتكامل  موؤ�ش�شاتنا،  حققته 
ال��وزارة ما�شية  اأن  معاليه  مو�شحاً 
يف بناء �شراكات قوية مع موؤ�ش�شات 
اأع��دت جمموعة من  واأنها  املجتمع، 
النجاحات  من  لا�شتفادة  امل�شارات 
موؤ�ش�شات  حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
�شعيد  ع���ل���ى  وه���ي���ئ���ات���ه���ا،  ال����دول����ة 
نتائج  وتوظيف  امل�شتدامة،  التنمية 
هذه النجاحات يف النظام التعليمي، 
مت��ا���ش��ي��اً م���ع م���ا اأك�����دت ع��ل��ي��ه روؤي���ة 
الإم��ارات ) 2021 (، وما ت�شمنته 
 2015 ال��ت��ع��ل��ي��م )  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة 
مت�شلة  اأه������داف  م���ن   ،)  2021-
متنوع  م���ع���ريف  اق���ت�������ش���اد  ب��ت��ك��وي��ن 
ماهرة  اإم���ارات���ي���ة  ك����ف����اءات  ت���ق���وده 
وتعززه اأف�شل اخلبات، مبا ي�شمن 
الزده��ار بعيد املدى لاإمارات، اإىل 
اقت�شاد  اإىل  الو�شول  ه��دف  جانب 

متنوع ال�شتدامة .

بناء �شراكات جديدة
اأن  اإىل  احل�����م�����ادي  م���ع���ايل  واأ������ش�����ار 
التعليم من اأجل ال�شتدامة، �شيكون 
الوزارة  لنفتاح  الأ�شا�س  العنوان  هو 
وبناء  ال�شرتاتيجيني  �شركائها  على 
معاليه  حم�����دداً  ج���دي���دة،  ����ش���راك���ات 
لتحقيق  رئ��ي�����ش��ة  م�������ش���ارات  اأرب����ع����ة 
ال����ش���ت���دام���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م، اأول����ه����ا : 
املناهج  اإدخال مفاهيم ال�شتدامة يف 
وم�شمونها  ال��درا���ش��ي��ة  وامل����ق����ررات 
بالتعاون  الثقايف،  وحمتواها  العلمي 
امل��ث��م��ر و����ش���راك���ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
العام،  ل��ل��ن��ف��ع  الإم���������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة 
والإجنازات  الكبرية  اجلهود  �شاحبة 
امل��م��ي��زة يف ه���ذه امل���ج���ال وغ����ريه من 

املجالت التنموية احليوية .
اأما امل�شار الثاين، فيت�شمن – ح�شب 
مبادئ  – اإدخ��������ال  م��ع��ال��ي��ه  اإ������ش�����ارة 
الأن�شطة  ج���م���ي���ع  يف  ال�����ش����ت����دام����ة 
امل�شابقات  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��ط��اب��ي��ة، 
والرتفيهية،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
والأن�شطة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ول����ش���ي���م���ا 
الوطنية،  ال��ه��وي��ة  ب��ت��ع��زي��ز  امل��ت�����ش��ل��ة 
ومفاهيم التاحم الجتماعي، وتلك 
القرن  م���ه���ارات  لتنمية  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
الأن�شطة  وكذلك  الطلبة،  لدى   21
والإبداع  البتكار  روح  لدعم  الرامية 
يف املجتمع املدر�شي بوجع عام، ولدى 

ب�شكل  والفائقني  امل��وه��وب��ني  الطلبة 
خا�س .

بت�شمني  ال��ث��ال��ث��ة  امل�����ش��ار  وي��خ��ت�����س 
م��ع��اي��ري ومم���ار����ش���ات ال���ش��ت��دام��ة يف 
املهنية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��دري��ب  خ��ط��ط 
ال��وزارة، وخا�شة  جلميع العاملني يف 
والفنيني،  واملعلمني  املدار�س  مديري 
ال�شتدامة  ومفاهيم  اأدوات  واإدخ���ال 
لتكون  ك��اف��ة،  امل��در���ش��ي��ة  العمليات  يف 
جزءاً رئي�شاً من املمار�شات الرتبوية، 
يرتكز  التي  القيم  منظومة  و�شمن 

عليها اأداء جميع الرتبويني .
ال����راب����ع حتويل  امل�������ش���ار  وي�����ش��ت��ه��دف 
لتكون  ومبادئها  ال�شتدامة  مفاهيم 
الت�شغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأ����ش���ل���وب  ه���ي 
،واأداة  م�شتوياتها  خمتلف  يف  للوزارة 
وغريها  اخل�����ش��راء،  امل��ب��ادرات  تنفيذ 
من امل�شروعات والبامج التطويرية.

اللجنة الوطنية واأهدافها
وع���ن ت��د���ش��ني م��رح��ل��ة ج��دي��دة لعمل 
والثقافة  للرتبية  الوطنية  اللجنة 
معاليه  ي���رتاأ����ش���ه���ا  ال���ت���ي  وال���ع���ل���وم، 
وت��ت��وىل اأم��ان��ت��ه��ا ال��ع��ام��ة ���ش��ع��ادة اأمل 
الكو�س وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
املدر�شية،  والبيئة  لاأن�شطة  امل�شاعد 
اأكد معايل احلمادي اأن الوزارة تعول 
كثرياً على اللجنة، وهي حتر�س على 
من�شجماً  اجل��دي��د  ت�شكيلها  ي��اأت��ي  اأن 
م��ع اأه���داف���ه���ا، واأه��م��ه��ا مت��ث��ي��ل دولة 
امل��ت��ح��دة متثيًا  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
العاملية  مكانتها  مع  يتنا�شب  م�شرفاً 
حر�س  معاليه  اأك���د  كما    . املتقدمة 
ت�شكيل  يكون  اأن  على  كذلك  ال���وزارة 
اللجنة معباً وممثًا ملختلف الهيئات 
اإىل  لف��ت��اً  ال��ع��اق��ة،  ذات  واملوؤ�ش�شات 
م�شوؤوليات  ت��ن��ت��ظ��ره��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
وطنية، اأهمها : اإبراز جهود الإمارات 
الرتبية  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  وجن���اح���ات���ه���ا 
الدولة  واإ�شهامات  والعلوم،  والثقافة 
التي  ال����ت����ق����دم  ح����رك����ة  ����ش���ي���اغ���ة  يف 
املت�شل  وخ��ا���ش��ة   ، ال���ع���امل  ي�����ش��ه��ده��ا 
و�شون  الإن�����ش��ان��ي��ة  ب��احل�����ش��ارة  منها 
امل��وروث العلمي والثقايف ، اإىل جانب 
م�شرية  اإجن����ازات  توثيق  على  العمل 
ال�شوء  وت�شليط  الإم��ارات��ي��ة  التعليم 
واملبادرات  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��ارب  ع��ل��ى 
ال���ن���وع���ي���ة، وم������د ج�������ش���ور ال���ت���ع���اون 
الرتبوية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ني  ال���رتب���وي 
 ، ال�����ش��ل��ة  ال��ع��امل��ي��ة ذات  امل��ن��ظ��م��ات  و 
ال�شتدامة  قواعد  اإر�شاء  عن  ف�شًا 

فل�شفة  ون�شر  التعليمي،  القطاع  يف 
التميز يف اأو�شاط الرتبويني.

ـــس  ـــدار� تـــطـــويـــر مــنــظــومــة م
اليون�شكو

اإن  وق�����ال م���ع���ايل وزي�����ر ال���رتب���ي���ة : 
الوزارة  مل�شي  م��وؤك��دة  باتت  احل��اج��ة 
حددته  ال�����ذي  ال��ت��ط��وي��ر  ط���ري���ق  يف 
 ،)  2021-2015  ( التعليم  خطة 
وباأداء  ت��ط��وراً،  اأك��رث  عمل  مبنهجية 
مميز، وقد برز اأهمية ق�شية التعليم 
التي  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية  اأج���ل  م��ن 
ال��وزارة جل اهتمامها، خال  توليها 
املناق�شات التي �شهدها املوؤمتر العاملي 
يف اليابان، الذي نظمته ) اليون�شكو 
اإزاء  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  ل��ب��ح��ث   ،  )
برزت  ك��م��ا  احل��ي��وي��ة،  الق�شية  ه���ذه 
اللجنة  اإح������ي������اء  �������ش������رورة  ك����ذل����ك 
والعلوم،  والثقافة  للرتبية  الوطنية 
التكاتف،  وحتقيق  اجل��ه��ود  لتجميع 
تعليمي  نظام  اإىل  ال��و���ش��ول  وتعزيز 
التنمية  ي��خ��دم  الأول،  ال���ط���راز  م��ن 
الدولة  توجهات  ويدعم  امل�شتدامة، 
املعرفة،  واق���ت�������ش���اد  جم��ت��م��ع  ن���ح���و 
م��ب��دع��ة وم��ب��ت��ك��رة، وعلماء  ب��اأج��ي��ال 
ونخب من اأبناء الإمارات يف خمتلف 
التخ�ش�شات . يف ال�شياق نف�شه اأعلن 
لتطوير  ال����وزارة  ت��وج��ه  ع��ن  معاليه 
منظومة املدار�س الإماراتية املنت�شبة 
العاملية،  اليون�شكو  م��دار���س  ل�شبكة 
وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 200 م��در���ش��ة، مبا 
للمفاهيم  الأم��ث��ل  ال�شتثمار  يحقق 
والقائمة  التعليمية  للنظم  اجلديدة 
 21 القرن  ومهارات  البتكار   ( على 
املدار�س  مينح  ومب��ا   ،) وال���ش��ت��دام��ة 
املدار�س،  لليون�شكو، وجميع  املنت�شبة 
الفر�شة كاملة لتعميم فل�شفة وقيمة 

ج���ودة ال��ت��ع��ل��ي��م، ومت��ي��ز خم��رج��ات��ه ، 
والرتقاء بجميع املمار�شات الرتبوية 
وكان معايل وزير الرتبية قد �شارك 
املوؤمتر  ر���ش��م��ي يف  وف����د  راأ������س  ع��ل��ى 
امل�شتدامة،  التنمية  اأج��ل  من  العاملي 
امل�شوؤولني  م��ن  ن��خ��ب��ة  ال��وف��د  و���ش��م 
ذات  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  ال���وزارة  يف 
�شعادة   : م��ق��دم��ت��ه��م  يف  ال���ع���اق���ة، 
اأم���ل ال��ك��و���س وك��ي��ل ال����وزارة امل�شاعد 
و�شعادة  املدر�شية،  والبيئة  لاأن�شطة 
الدائم  امل����ن����دوب  م�����ش��ب��ح  اهلل  ع��ب��د 
ال���ي���ون�������ش���ك���و، وكلري  ل�����دى  ل���ل���دول���ة 
التنفيذي  وودكرافت �شكوت الرئي�س 
ال�شباب،  لتنمية  الإم�����ارات  ملوؤ�ش�شة 
املدير  ال����ظ����اه����ري  ح���م���د  و�����ش����ع����ادة 
اخلا�شة  امل��دار���س  لقطاع  التنفيذي 
اأبوظبي  مبجل�س  اجل����ودة  و���ش��م��ان 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، وم���ه���رة امل��ط��ي��وع��ي مدير 
الإقليمي للتخطيط الرتبوي  املركز 
وحممد   ،) ال��ي��ون�����ش��ك��و  م��ن�����ش��ق��ة   (
معايل  مكتب  مدير  متيم  ب��ن  را���ش��د 
العلماء  ح�����ش��ام  وال���دك���ت���ور  ال���وزي���ر، 
– وزارة  العلمي  البحث  اإدارة  مدير 
العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  ت��رمي  وم���رية 
بيئة(،   ( البيئي  والتثقيف  البيئية 
التوعية  اإدارة  املحمود مدير  وفوزية 
باأبوظبي،  البيئة  هيئة   – البيئية 
ال�شام�شي  خمي�س  �شبحا  والدكتورة 
– موؤ�ش�شة  مدير الدمج الجتماعي 
وعائ�شة  ال�شباب،  لتنمية  الإم����ارات 
اللجنة   – رئي�شي  اإداري  ال��ي��م��اح��ي 

الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.

متكني الطلبة وال�شباب
واطلع الوفد خال م�شاركته يف هذا 
احل����دث ال��ع��امل��ي، ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 

والتجارب  الرتبوية  املمار�شات  اأف�شل 
واأوروبا  اأمريكا  الناجحة يف  التعليمية 
املتقدمة،  العامل  دول  وخمتلف  واآ�شيا 
اليابانية  امل��دار���س  اإىل من��اذج  وت��ع��رف 
اليون�شكو  م���دار����س  ل�شبكة  املن�شمة 
هذه  يف  الطلبة  وم�����ش��ت��وي��ات  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال�شفوف  داخ����ل  وت��ف��اع��ل��ه��م  امل���دار����س 
الدرا�شية، كما �شارك الوفد يف العديد 
املتعلقة  املتخ�ش�شة،  العمل  ور�س  من 
وال�شباب عموماً من  الطلبة،  بتمكني 
البتكار  واأدوات   ،21 القرن  م��ه��ارات 
جمملها  يف  مت��ث��ل  ال���ت���ي  وو����ش���ائ���ل���ه، 
تطوير  خلطة  ال�شرتاتيجي  امل��ح��ور 
 .  )  2021-  2015  ( ال��ت��ع��ل��ي��م 
املوؤمتر  اأعمال  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
12 نوفمب  10 اإىل  الذي امتد من 
اأطلق  م���ا  اإىل  خ��ل�����ش��ت  ق���د  اجل������اري، 
� ناغويا (، الذي  عليه اإع��ان ) اآي�شي 
با�شمها   - اليون�شكو  خاله  من  دعت 
وا�شم امل�شاركني - جميع الأمم لتنفيذ 
التعليم  ب�شاأن  العاملي  العمل  برنامج 
وذلك  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية  اأج���ل  م��ن 
لتحريك جدول اأعمال التعليم ُقدماً، 
يف ه���ذا الجت����اه، ولإدراج�����ه يف خطة 
وجدير   .2015 عام  بعد  ملا  التنمية 
العمل  ب���رن���ام���ج  اأن  اأي�������ش���اً  ب���ال���ذك���ر 
املوؤمتر  اإق������راره يف  ال����ذي مت  ال��ع��امل��ي 
املتحدة  الأمم  لعقد  م��ت��اب��ع��ًة  ُي�شكل 
امل�شتدامة  التنمية  اأج��ل  من  للتعليم 
و�شيكون من  العام.  هذا  ينتهي  الذي 
���ش��اأن ه��ذا ال��بن��ام��ج ال��ق��ي��ام باأن�شطة 
التنمية  اأج���ل  م��ن  التعليم  جم��ال  يف 
امل�����ش��ت��دام��ة والرت���ق���اء ب��ه��ا يف ك��ل من 
الأولوية، وهي  املجالت اخلم�شة ذات 
ت�شتمل على : دعم ال�شيا�شات، والنهج 
املوؤ�ش�شي ال�شامل، واملربني، وال�شباب، 

واملجتمعات املحلية .

بتوجيهات حممد بن را�شد 

حمدان بن حممد يعتمد ا�شرتاتيجية دبي لالبتكار 

�شارك على راأ�س وفد ر�شمي يف املوؤمتر العاملي للتعليم يف اليابان

احلمادي : اال�شتدامة يف التعليم من اأولوياتنا والوزارة ملتزمة باإر�شاء قواعدها وحتقيق اأهدافها
م�شارات لتحقيق ال�شتدامة يف منظومة التعليم مب�شاركة جميع املوؤ�ش�شات والهيئات املعنية  4

•• دبي -وام:

مايني  ثاثة  بقيمة  ماليا  دعما  الق�شر  و�شوؤون  الأوق��اف  موؤ�ش�شة  ت�شلمت 
اإم��ارات��ي - كوقف  اأع��م��ال  اأح��م��د املو�شى - رج��ل  دره��م م��ن املهند�س ع��ب��داهلل 
لتغطية تكاليف اإن�شاء وجتهيز فيا كاملة يف م�شروع قرية العائلة املخ�ش�س 
موؤ�ش�شة  ع��ام  اأم��ني  الري�س  طيب  �شعادة  وت�شلم  الأي��ت��ام.  لاأطفال  بالكامل 
خال  املو�شى  اأحمد  عبداهلل  املهند�س  من  ال�شيك  الق�شر  و���ش��وؤون  الأوق���اف 
مدير  �شهاب  اأب��و  اأح��م��د  برفقة  املو�شى  �شركة  ملكاتب  الرئي�شي  املقر  زي��ارت��ه 
فكرة  على  ال�شوء  اللقاء  خ��ال  الري�س  �شعادة  واأل��ق��ى  ال��وق��ف.  تنمية  اإدارة 
قرية العائلة التي تعد اإحدى اأرقى م�شاريع التنمية الب�شرية لإمارة دبي على 
وهيكلية  القادمة  للمرحلة  العمل  وخطة  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  م�شتوى 
ك��اأول قرية وقفية متكاملة تتكون من مبنى  الفريد من نوعه  امل�شروع  عمل 

اإداري و 16 فيا وح�شانة اأطفال وعيادة طبية وجميع املرافق اخلدمية التي 
ميكن اأن حتتاجها القرية. ووجه �شعادة الري�س �شكره للمهند�س عبداهلل اأحمد 
من  اأن��ه  مو�شحا   .. له  وتبعه  العائلة  قرية  مب�شروع  اهتمامه  على  املو�شى 
خال هذا املبلغ �شتغطي املوؤ�ش�شة تكاليف جتهيز وبناء الفيا �شمن املرحلة 
الأوىل واخلا�شة بالق�شم ال�شكني من القرية. واأو�شح اأن م�شروع قرية العائلة 
ل يقت�شر على توفري مكان لرعاية الأطفال والهتمام بهم بل يوفر كل �شبل 
اإىل  ومنتجني..م�شريا  �شاحلني  مواطنني  يكونوا  كي  لهم  والتفوق  الإرتقاء 
اأن املوؤ�ش�شة بداأت باملرحلة الثانية من امل�شروع. ودعا الري�س املوؤ�ش�شات ورجال 
الأعمال واملقتدرين كافة اإىل متابعة العمل ودعم امل�شروع ل�شتكماله .. منوها 
الرعاية الجتماعية  اأن  واأك��د  الأوىل.  اأهمية عن  تقل  الثانية ل  املرحلة  ب��اأن 
والتعليم وال�شحة تعد من اأهم العنا�شر التي تاأتي يف قمة اأولويات حكومة دبي 
كنتيجة للروؤية الثاقبة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واملتابعة احلثيثة من 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي الذي مل ياأل جهدا يف دعم اأي من املبادرات ذات ال�شلة. واأ�شار اإىل 
حر�س القيادة الر�شيدة الدائم على متكني الإن�شان وجعله حجر الزاوية يف 
خمتلف امل�شاريع التي حتت�شنها دبي اليوم يف اإطار امل�شعى نحو الو�شول اإىل 
م�شتقبل م�شرق لاأجيال القادمة . واأفاد اأمني عام موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون 
الق�شر باأن قرية العائلة كم�شروع ح�شاري متكامل يبداأ بتمويل املجتمع من 
خال حتفيز القطاعني احلكومي واخلا�س للتعاون مع املوؤ�ش�شة ودعمها يف 
متويل امل�شروع و�شول اإىل متكن امل�شروع من التمويل الذاتي لكل العمليات 
الت�شغيلية والإدارية وحتى التو�شعية ليكون اأحد اأف�شل الأمثلة التي تقدمها 
ال�شرق الأو�شط على �شعيد الدور احلقيقي لاأوقاف كنظام  دبي يف منطقة 
الب�شرية والتي تن�شب يف حت�شني  التنمية  اجتماعي تكافلي ي�شهم يف خدمة 

معي�شة وجودة حياة الأفراد. من جانبه اأعرب املهند�س عبداهلل احمد املو�شى 
العمل الإن�شاين واخل��ريي الذي ي�شمن  اأن يكون جزءا من هذا  عن �شعادته 
لإحدى اأكرث فئات املجتمع احتياجا ال�شتقرار الجتماعي والنف�شي واملعي�شي. 
اأن التبع ملثل هذه امل�شاريع املتميزة ميثل تعبريا عن نهج امل�شوؤولية  واأو�شح 
يكونوا  ك��ي  واملوؤ�ش�شات  الأع��م��ال  رج��ال  يعتمده  اأن  يجب  ال��ذي  الجتماعية 
قرية  م�شروع  اأن  يذكر  �شمنه.  يعملون  ال��ذي  املجتمع  تنمية  يف  م�شاهمني 
العائلة مبادرة اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم كاأوىل 
عليها  �شموه  اختيار  وقع  والتي   2012 للعام  رم�شان  �شهر  خال  امل��ب��ادرات 
للمبادرات  الإلكرتونية  تلقاها �شمن مبادرته  التي  املقرتحات  اآلف  من بني 
الرم�شانية وهي مقدمة من موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الق�شر يف دبي وتتمثل 
يف اإطاق م�شروع خم�ش�س بالكامل لاأطفال الأيتام ي�شهم يف توفري املاأوى 

والتعليم والرعاية ال�شحية والنف�شية والغذائية لليتامى . 

االأوقاف و�شوؤون الق�شر يف دبي تت�شلم ثالثة ماليني درهم من رجل اأعمال اإماراتي لدعم قرية العائلة 

وزير الرتبية يد�شن مرحلة جديدة للجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم ويحدد اأهدافها
تطوير منظومة املدار�س املنت�شبة لـليون�شكو لتعميم فل�شفة وقيمة جودة التعليم

م�شارات التطوير ت�شمل املناهج والأن�شطة الطالبية 
والتدريب والتنمية الب�شرية واملجتمع املدر�شي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت �شباح ام�س باأبوظبي جل�شات 
 15 ال���  بامل�شاريع  اخل��ا���ش��ة  التحكيم 
اأف�شل  ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن  ت���اأه���ل���ت  ال���ت���ي 
للفوز  املر�شحة  الجتماعية  امل�شاريع 
اخلليج  ل�����ش��ب��اب  الإم���������ارات  ب���ج���ائ���زة 

العربي. 
وت��ه��دف ه���ذه اجل���ائ���زة ال��ت��ي اأطلقت 
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
رئي�س  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
اإىل  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
ت�شجيع ال�شباب يف دول اخلليج العربي 
ع���ل���ى ال���ن���ه���و����س ب����دوره����م ال����ري����ادي 
واحل�����ي�����وي وامل�������ش���ارك���ة ال���ف���اع���ل���ة يف 
خدمة جمتمعاتهم واإطاق طاقاتهم 
ريادة  م�شاريع  اإن�شاء  على  وقدراتهم 
التحديات  ت�������ش���ت���وع���ب  جم��ت��م��ع��ي��ة 
مبتكرة  بطريقة  وتعاجلها  املجتمعية 
املاأمول  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��غ��ي��ري  وحت���دث 

منها بطريقة م�شتدامة . 
قامت  ق��د  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 
ب��ت��وج��ي��ه دع����وة ل��ك��ل ال��ف��رق م��ن دول 
للفوز  والتي تر�شحت  العربي  اخلليج 
باجلائزة للقدوم اإىل العا�شمة اأبوظبي 
لعر�س وتقدمي اأفكارهم املبتكرة اأمام 
بدورها  �شتقوم  والتي  التحكيم  جلنة 
وتقييمها  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه  مب��راج��ع��ة 
ومن ثم اختيار اأف�شل ثاثة م�شاريع 

اجتماعية للفوز باجلائزة . 
التحكيم  اأع�شاء جلنة  و�شملت قائمة 
�شعيد  ع�����ب�����داهلل  �����ش����ع����ادة  م�����ن  ك�����ا 
الدرمكي الرئي�س التنفيذي ل�شندوق 
خليفة لتطوير امل�شاريع ومنى القرق 
جمموعة  يف  التجزئة  مبيعات  مدير 

خالد  والدكتور  القرق  �شالح  عي�شى 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلزرجي 
ل��ا���ش��ت��ث��م��ار وه���م���ام خالد  ال���ك���وث���ر 
ماجد  ج��م��ع��ي��ة  يف  ع����ام  م���دي���ر  زارع 
واخلدمات  للتنمية  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 
الزعابي  را���ش��د  و�شعيد  الإج��ت��م��اع��ي��ة 
�شركة  يف  احلكومية  العاقات  مدير 

�شل اأبوظبي . 
الفائزة  امل�شاريع  تكرمي  يتم  و���ش��وف 
خ�������ال ح����ف����ل ال����ت����ك����رمي ال�������ش���ن���وي 
املتميز  ال�����ش��ب��اب  ل��ت��ك��رمي  للموؤ�ش�شة 
املانحة والذي �شيقام غدا  واملوؤ�ش�شات 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س . 
 500 اأك���رث م��ن  ت��ق��دم للجائزة  وق��د 
م�شروع و فكرة تتعلق باإقامة م�شاريع 
اجتماعية للمناف�شة والفوز بامل�شابقة 
واحل�شول على الدعم املايل والتقني 

الذي توفره اجلائزة للمت�شابقني. 
ومت اختيار 15 فكرة للرت�شح والفوز 
امل�شاركة  الفرق  قامت  باجلائزة حيث 

ومناهجها  اأف���ك���اره���ا  و����ش���رح  ب��ع��ر���س 
كوكبة  من  موؤلفة  حتكيم  جلنة  اأم��ام 
م��ن اخل���باء وال����رواد ال��ذي��ن متيزوا 
واخلا�س  العام  القطاع  يف  بنجاحهم 
امل�شاريع  ب��ن��اء  يف  املتميزة  وخ��بات��ه��م 

الجتماعية الريادية. 
ال��ت��ح��ك��ي��م التي  وت�����ش��م��ن��ت ج��ل�����ش��ات 
ا�شتمرت على مدى يوم كامل عرو�شا 
الفرق  ب��ت��ق��دمي��ه��ا  ق���ام���ت  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
للجائزة  امل���ت���اأه���ل���ة  ع�����ش��ر  اخل��م�����ش��ة 
اأت���ي���ح ل��ك��ل ف���ري���ق م���ن الفرق  ح��ي��ث 
م�شروعاتهم  عر�س  فر�شة  امل�شاركة 
الأفكار  و�شرح  املقرتحة  الجتماعية 
املتعلقة  الق����ت���������ش����ادي����ة  وامل����ن����اه����ج 

باإقامتها. 
وبدورها قامت جلان التحكيم املوؤلفة 
من �شخ�شيات مت اختيارها بعناية من 
واملعرفة  ال��وا���ش��ع��ة  اخل���بة  اأ���ش��ح��اب 
املجتمعية  الريادة  مب�شاريع  العميقة 
بتقييم هذه امل�شاريع الجتماعية وفقا 

لأ�ش�س ومعايري مو�شوعية ومدرو�شة 
ك���ان م��ن اأب���رزه���ا م���دى اأ���ش��ال��ة فكرة 
امل���������ش����روع وم�������ش���ت���وى الب����ت����ك����ار فيه 
وال�شتدامه  للتو�شع  امل�شروع  وقابلية 
ع��ل��ى حتقيق  ق���درت���ه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

التاأثري الجتماعي الإيجابي. 
ال���ف���ائ���زون يف هذه  ي��ح�����ش��ل  و����ش���وف 
ت�شجيع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  اجل���ائ���زة 
وحت��ف��ي��ز ال���ط���اق���ات الإب����داع����ي����ة بني 
ال�شباب على دعم مايل وتقني لتنفيذ 
م�شاريعهم الجتماعية حيث �شيتلقى 
احت�شان  منحة  الأول  باملركز  الفائز 
فيما  دره���م  األ���ف   100 مببلغ  مالية 
ي��ح�����ش��ل ال��ف��ائ��ز ال���ث���اين ع��ل��ى منحة 
احت�شان مالية مببلغ 70 األف درهم 
وال��ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع��ل��ى منحة 
احت�شان مالية مببلغ 50 األف درهم 
بالريادة  اخلا�شة  م�شاريعهم  ل��دع��م 

املجتمعية. 
والرعاية  ال��دع��م  ت��ق��دمي  �شيتم  ك��م��ا 

البامج  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
قبل  من  فائز  مركز  لكل  التوجيهية 
دول  يف  و�شركائها  الإم���ارات  موؤ�ش�شة 

اخلليج العربي. 
الرئي�س  احل���ب�������ش���ي  م���ي���ث���اء  وق����ال����ت 
التنفيذي لدائرة البامج يف موؤ�ش�شة 
ل�شباب  الإم���ارات  اأن جائزة  الإم���ارات 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي اأط��ل��ق��ت خ���ال عام 
�شمو  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا   2014
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلارجية  وزي��ر 
مبادرة  يف  وذل���ك  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة 
على  الر�شيدة  قيادتنا  حر�س  تعك�س 
وتنمية  ال�شباب  طاقات  يف  ال�شتثمار 
منها  وال�شتفادة  الإبداعية  قدراتهم 
اخلليج  ملجتمعات  اأف�شل  غ��د  بناء  يف 

العربي . 
باقة  اليوم  �شهدنا  احلب�شي  واأ�شافت 
التقدميية  ال���ع���رو����س  م����ن  ف����ري����دة 
اأن���ح���اء اخلليج  امل��ب��ت��ك��رة م���ن ج��م��ي��ع 
العربي فاقت توقعاتنا لتتناف�س على 
الفوز بجائزة الإمارات ل�شباب اخلليج 
جمملها  يف  ات�����ش��م��ت  ح��ي��ث  ال���ع���رب���ي 
بالبتكار .. م�شرية اإىل اأنه مت تقدمي 
اأج���واء  يف  التعريفية  ال��ع��رو���س  ه���ذه 
اأع�شاء  و���ش��ي��ق��وم  واإي��ج��اب��ي��ة  م��ل��ه��م��ة 
جلنة التحكيم اخلباء ببذل ق�شارى 
امل�شاريع  ه�����ذه  ل��ت��ق��ي��ي��م  ج���ه���وده���م 
ملعايري  الفائزين وذلك وفقا  واختيار 
امل�شاريع  ب���ق���درة  ت��ت��ع��ل��ق  م��و���ش��وع��ي��ة 
التحديات  م���واج���ه���ة  ع��ل��ى  ال���ف���ائ���زة 
املجتمعية وطرح حلول مبتكرة طويلة 

الأمد لها. 
����ش���ت�������ش���اه���م يف  امل������ب������ادرة  ان  وق�����ال�����ت 
ال�����ش��ب��اب اخلليجي  اإم��ك��ان��ي��ات  اإب�����راز 

و�شتعمل  وط��م��وح��ات��ه��م  واإب��داع��ات��ه��م 
جت�شيدها  على  املقبلة  الأ�شهر  خال 
كحقيقة واقعة من خال التعاون مع 

�شركائها يف دول اخلليج العربي . 
امل��رزوق��ي من  ووج��ه��ت م�شعل حممد 
ال�شكر  فريق م�شروع م�شنع الأح��ام 
زايد  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  اإىل 
وموؤ�ش�شة  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل 
املبادرة  اإط����اق ه���ذه  الإم������ارات ع��ل��ى 
للم�شاركني  اأت��اح��ت  والتي  الطموحة 
للفوز  وال��ت��ن��اف�����س  اأف���ك���اره���م  ع��ر���س 
التعريفية  العرو�س  و�شط  باجلائزة 
التي قدمتها الفرق املر�شحة للجائزة 
حيث  امل���ن���ط���ق���ة  دول  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
ك��ان��ت ه����ذه اجل��ل�����ش��ات ب��ال��ن�����ش��ب��ة لها 
للتعلم  مثالية  فر�شة  وللم�شاركني 
وتبادل اخلبات والتجارب بني جميع 
اإىل  التطلع  ع��ن  معربة   .. امل�شاركني 
م��ع��رف��ة ال��ن��ت��ائ��ج غ���دا وال��ت��ع��رف على 
اخلليج  دول  م�شتوى  على  الفائزين 

العربي . 
وت�شمل قائمة اأ�شماء الفرق وامل�شاريع 

ل�شباب  الإم�������ارات  امل��ر���ش��ح��ة جل���ائ���زة 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي م�����ش��ن��ع الأح������ام ل� 
النظري  و���ش��ع��ي��د  امل����رزوق����ي  م�����ش��ع��ل 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  م��ن 
ولولوة  ال��ع��ل��ي��ان  ���ش��ايل  ل����  ب��ي��ور  و   ..
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م����ن  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ال�شعودية و جهاز �شمعي م�شاد للماء 
العربية  اململكة  م��ن  العتيبي  مها  ل��� 
اأم��ن��ي��ة لدعم  ب��رن��ام��ج  و  ال�����ش��ع��ودي��ة 
الأطفال ل� هالة اآل خليفة من مملكة 
ال�شيارات  خ��دم��ة  م��رك��ز  و  ال��ب��ح��ري��ن 
ال�شواعي  �شلطان  ل���  ال��ن�����ش��اء  ب�����اإدارة 
اأنظمة  اإدارة  و  ع���م���ان  ���ش��ل��ط��ن��ة  م���ن 
را�شد  �شيخة  اآل مدين  ل� �شحى  املياه 
و  البحرين  العديني من مملكة  هناء 
اململكة  من  فطاين  اأ�شماء  ل�  اإدخ���اري 
العربية ال�شعودية و برنامج التناف�س 
مملكة  من  ابراهيم  اأحمد  ل�  الواقعي 
البحرين و �شل�شلة اأمان ملها الظاهري 
البلو�شي  واأح��م��د  احل��ج��ري  وانت�شار 

من الإمارات العربية املتحدة . 
امل�����ش��اري��ع جم��م��ع ث��م��ار ل�  ك��م��ا ت�شمل 

العبيديل  وف��اط��م��ة  ا���ش��ت��ادي  اإمي�����ان 
و�شعيد اجللندي من الإمارات العربية 
املتحدة ودولة الكويت و�شلطنة عمان 

 ..
التحديات  حلل  البيانات  ا�شتخدام  و 
وعلي  الغربي  فاطمة  ل���  الجتماعية 
اآل ���ش��ه��اب م���ن مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن و 
الحتياجات  ل�����ذوي  جت��م��ي��ل  م���رك���ز 
اخل���ا����ش���ة ل���� ف��اط��م��ة ال��ه��ا���ش��م��ي من 
امل��ت��ح��دة و نظام  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة ال�����ش��ح��ي��ة لطاب 
ال�شادة  زكية  ل�  بوك�س  لن�س  امل��دار���س 
ومرمي العو�شي من مملكة البحرين 
تطبيق  و  املتحدة  العربية  والإم���ارات 
ل����اأط����ف����ال ذوي  ال������ق������راءة  م�����ه�����ارة 
العتيبي  ل�مي  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
من اململكة العربية ال�شعودية و مركز 
وتطوير  ت���دري���ب  خل���دم���ات  اإح�������ش���ان 
ل�  الزهامير  ملر�شى  الرعاية  مقدمي 
واأمي���ن حممد من  ال�شمري  ع��ب��داهلل 
وجمهوية  ال�شعودية  العربية  اململكة 

ال�شودان . 

•• اأبوظبي-وام:

ح�شلت جملة درع الوطن ال�شادرة عن القيادة العامة 
الدويل  العتماد  �شهادة  على  ام�س  امل�شلحة  للقوات 
الآيزو9001-2008 بعد جناحها يف اجتياز عملية 
 Bureau Veritas التدقيق الذي اأجرته �شركة
بعد  املعتمدة  لل�شهادة  واإ���ش��داره��ا  فريتا�س  ب��ريو   -
تاأكدها من جناح املجلة يف مطابقة جميع املتطلبات 
لإدارة  الازمة  العاملية  واملعايري  املمار�شات  وتوافق 
.  وت�شلم ال�شهادة �شعادة اللواء مطر �شامل  املجات 
علي الظاهري رئي�س هيئة الإدارة والقوى الب�شرية 
رئي�س جمل�س الإدارة وامل�شرف العام على جملة درع 
الوطن بح�شور العميد ح�شن عبدالوهاب احلمادي 
الركن يو�شف جمعة  املعنوي واملقدم  التوجيه  مدير 
املدير  امل�شمودي  و�شفيان  التحرير  رئي�س  احل���داد 
بريو   -  Bureau Veritas ل�شركة  التنفيذي 
واأ�شرة  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط  من  وع��دد  فريتا�س 

حترير جملة درع الوطن. 
وعن ح�شول جملة درع الوطن على �شهادة الآيزو اأكد 
�شعادة اللواء مطر �شامل علي الظاهري رئي�س هيئة 
جملة  على  العام  امل�شرف  الب�شرية  وال��ق��وى  الإدارة 
املجلة يف احل�شول على  اأن حر�س  الوطن على  درع 
العامة  القيادة  توجيهات  �شمن  ياأتي  ال�شهادة  ه��ذه 

املزيد من  اإىل حتقيق  ت�شعى  والتي  امل�شلحة  للقوات 
الإعام  جم��ال  يف  وخا�شة  املجالت  �شتى  يف  التقدم 
الع�شكري.. موؤكدا باأن جملة درع الوطن ومن خال 
على  املرتكزة  املامح  الوا�شحة  الإعامية  روؤيتها 
ال�شرتاتيجية  الغايات  ومواكبة  واجل���ودة  البتكار 
للقوات امل�شلحة ت�شعى اإىل �شحافة ع�شكرية متميزة 
هادف  اإب��داع��ي  حمتوى  وت��ق��دم  الع�شر  روح  ت��واك��ب 
يحرتم اأ�شلوب احلياة الجتماعية والثقافية يف دولة 
العمل  وثقافة  تقاليد  تر�شيخ  جانب  اإىل  الم���ارات 
الإعامي الحرتايف اجلاد لدى العاملني يف الو�شط 
الإعامي وحتديدا ال�شحفي و�شول اإىل اإعداد كوادر 
تتمتع بالوعي والإدراك من الإعاميني الع�شكريني 
ال����ق����ادري����ن ع���ل���ى م���واك���ب���ة ال����ت����ط����ورات وامل���ن���ج���زات 
وامل�شروعات التنموية ال�شخمة التي ت�شهدها القوات 
ي�شهم يف  اأف��رع��ه��ا وجم��الت��ه��ا مم��ا  كافة  امل�شلحة يف 

�شياغة مفهوم جديد لاإعام الع�شكري املعا�شر. 
واأ�شار �شعادة اللواء مطر �شامل علي الظاهري رئي�س 
الذي  ال��دور  اأن  اإىل  الب�شرية  وال��ق��وى  الإدارة  هيئة 
ال��ذي حتظى  والتقدير  ال��وط��ن  درع  ب��ه جمله  تقوم 
بتفاوؤل  ي��ن��ظ��رون  امل��ج��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ب��ه جعلت 
دورها  تعزيز  �شبيل  دوم��ا يف  ويبحثون  امل�شتقبل  اإىل 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ط��م��وح��ات  م��ع  ل��ت��ت��واك��ب  ومكانتها 
للقوات امل�شلحة م�شتندين يف ذلك اإىل فل�شفة عميقة 

مما  امل�شتمر  والتطوير  التحديث  ب�����ش��رورة  ت��وؤم��ن 
املتغريات  خمتلف  م��ع  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��ف��اع��ل  ي�شمن 
متمنيا  وال��دول��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  الإع��ام��ي��ة 

املزيد من النجاحات للمجلة. 
احلداد  جمعة  يو�شف  الركن  املقدم  اأك��د  جانبه  من 
�شهادة  على  املجلة  ح�شول  اأن  املجلة  حترير  رئي�س 
الإعامية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ق��دم��ة  و���ش��ع��ه��ا يف  الآي�����زو 
الإقليمي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  التخ�ش�شية  ال�شحفية 
والدويل التي حت�شلت على هذه ال�شهادات .. منوها 
باأن هذا الإجن��از ي�شاف اإىل �شل�شلة الإجن��ازات التي 
والتي  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  يف  املجلة  حققتها 
بداية  م��ن��ذ  عليها  ال��ق��ائ��م��ني  جل��ه��ود  نتيجة  ك��ان��ت 
لتوجيهات  وف��ق��ا   1971 اأغ�����ش��ط�����س  يف  تاأ�شي�شها 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��دع��و اإىل 
تطوير وحت�شني الإعام الع�شكري وخا�شة يف جمال 

ال�شحافة الع�شكرية . 
لل�شركة  التنفيذي  امل��دي��ر  امل�شمودي  �شفيان  وه��ن��اأ 
درع  ب��اأن ح�شول جملة  املجلة موؤكدا  القائمني على 
باعتبارها من  اإجن��از  ال�شهادة يعد  الوطن على هذه 
حت�شل  التي  املتخ�ش�شة  الع�شكرية  املجات  اأوائ���ل 
والدويل  الإقليمي  امل�شتوى  على  ال�شهادة  هذه  على 
املجلة  ع��ل��ى ح��رف��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة  دل���ي���ل  اإل  ه����ذا  وم����ا 

والقائمني عليها. 

•• عجمان : الفجر

ح�شدت دائرة البلدية والتخطيط 
يف ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة على 
التوايل وللمرة الثانية يف تناف�شية 
ع��امل��ي��ة اجل���ائ���زة ال��ب��ات��ي��ن��ي��ة عن 
التي  ل��اق��رتاح��ات  اف��ك��ار  برنامج 
تطبقه الدائرة منذ عام 2008م 
وتوا�شل تطويره مبا يواكب كافة 

امل�شتجدات العاملية.
م�شاركة  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ه����ذا  ج����اء 
القيادات  م��ن  امل�شتوى  رفيع  وف��د 
ب����ال����دائ����رة ب��رئ��ا���ش��ت��ه يف ال������دورة 
اأف�شل  ملوؤمتر  والع�شرين  الثامنة 
املنظمة  تنظمه  ال���ذي  امل��م��ار���ش��ات 
مدينة  يف  ل��اأف��ك��ار  ال��بي��ط��ان��ي��ة 
باململكة  وي���ل���ز  ب���ولي���ة  ك����اردي����ف 

املتحدة مب�شاركة عاملية وا�شعة.
واقعية  ت��رج��م��ة  اجل���ائ���زة  ت��ع��ت��ب 
ل���روؤي���ة ور����ش���ال���ة واأه�������داف دائ����رة 
بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
را�شد  ال�شيخ  �شمو  م��ن  وبتوجيه 
الدائرة  النعيمي رئي�س  بن حميد 
ا�شتكمال  على  ال��ق��ي��ادات  بتحفيز 
م�����ش��رية ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي كنهج 
تتبعه يف كافة تعاماتها اخلدمية 

جلمهور الإمارة .
مدير  اأحمد  اإبراهيم  يحيى  واأك��د 
عام دائرة البلدية والتخطيط باأن 
فوز الدائرة بهذه اجلائزة العاملية 
ه���و اإف�����راز ل��ل��ج��ه��ود امل��ث��م��رة التي 
قطاعاتها  بكافة  ال��دائ��رة  بذلتها 
ال�شيخ  برئا�شة  �شنوات  ع��دة  منذ 

رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د 
وحر�شه  فيها  ال��ق��ي��ادات  جمل�س 
اإ�شرتاتيجي متكاملة  على تطوير 
يف هيكلها التنظيمي ويف تطبيقها 
بالعمل  املتبعة  املمار�شات  اأف�شل 
املوا�شفات  اأرق������ى  وف����ق  ال���ب���ل���دي 
تعاماتها  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ع��اي��ري 

كافة املتعلقة بالعمل البلدي.
ال���دائ���رة  اأن  ال���ع���ام  امل���دي���ر  وب����ني 
حتر�س دوما على توفري بيئة عمل 
اإب��داع��ي��ة ل��ك��اف��ة امل��وظ��ف��ني وتتيح 
املعنية  ال��ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة  ال��ف��ر���ش��ة 
التطوير  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل�������ش���ارك���ة 
مل�شريتها  امل�����ش��ت��م��رة  وال��ت��ح��دي��ث 
وحتفيز اجلميع فيها على تقدمي 

الأفكار واملقرتحات البناءة.

باأن  اأح��م��د  اإب��راه��ي��م  ول��ف��ت يحيى 
ه���ذه اجل��ائ��زة ���ش��وف ت�����ش��اف مللف 
و�شجلها  البيا�س  النا�شع  الدائرة 
والذي  ب��الإجن��از  احلافل  الوطني 
ي�����ش��ه��م يف ا����ش���ت���م���رار ن��ه��ج��ه��ا يف 
املوؤ�ش�شي  التميز  معايري  تطبيق 
الإبداعية ، وبالتايل تبنيها للنهج 
ال������ذي ���ش��م��م��ت��ه ح���ك���وم���ة اإم������ارة 
وروؤيتها  واإ�شرتاتيجياتها  عجمان 
لاأعوام 2021 يف �شعيها الدائم 
التميز  على م�شرية  نحو احلفاظ 
تعاماتها  ك���اف���ة  يف  امل���وؤ����ش�������ش���ي 

ودوائرها احلكومية.
وا���ش��ار امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��دائ��رة باأن 
امل�شاركة  ع��ل��ى  حت��ر���س  ال����دائ����رة 
واملتميزة  ال���ن���اج���ح���ة  ب��ت��ج��ارب��ه��ا 

املنا�شبات  ك����اف����ة  يف  وع���ر����ش���ه���ا 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  وامل���ح���اف���ل 
والعاملية ، بهدف تعزيز التناف�شية 
قريناتها  ك��اف��ة  ب���ني  ل��ق��ط��اع��ات��ه��ا 
م��ن خ���ال ت��واج��ده��ا امل�����ش��ت��م��ر يف 
تتعلق  التي  وامل��وؤمت��رات  امللتقيات 
على  وحر�شها   ، ال��ب��ل��دي  بالعمل 
اكت�شاب اخلبات وتبادل املعلومات 
ال��ع��امل وطرق  م��ع قريناتها ح��ول 
يف  امل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل  تطبيقها 
خ����دم����ة امل���ت���ع���ام���ل���ني م�����ن خ���ال 
امل�شاركة العملية يف كافة املجالت 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شب  ال��ت��ي 
الدائرة  م��ع  للمتعاملني  املقدمة 
وامل�شتثمرين  الإم��ارة  جمهور  من 

فيها من كافة اجلن�شيات.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

عام  قائد  نائب  حممد  النوبي  حممد  العميد  تراأ�س 
���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة اج��ت��م��اع جل��ن��ة ال��ق��ي��ادة العليا 
وذلك بح�شور املدراء العامون و مدراء الإدارات وكافة 
املو�شوعات  مناق�شة  الجتماع  يف  مت  حيث  الأع�شاء، 

املدرجة على جدول الأعمال .
 ويف الج��ت��م��اع ا���ش��ت��ع��ر���س ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور حممد 
العليا  ال��ق��ي��ادة  جلنة  اأم��ان��ة  رئي�س  احلميدي  �شعيد 

الت�شديق على  اأجندة الجتماع  اأهم ما جاء يف  ومن 
التكاليف  و  الأع��م��ال  اأه��م  و�شارحا  ال�شابق  املح�شر 
ال��ت��ي مت اإجن����ازه����ا، ك��م��ا ق���دم ع��ر���ش��ا م���وج���زا حول 
التقرير  اأي�شاً  و  التا�شع،  امل�شار  الإ�شرتاتيجية  م�شار 
الإح�����ش��ائ��ي الأم��ن��ي ل��ل��رب��ع ال�����ش��ن��وي ال��ث��ال��ث لق�شم 

املعلومات الأمنية.
وقد اأكد العميد حممد النوبي خال الجتماع على 
اأهمية تنفيذ اإ�شرتاتيجية وزارة الداخلية و مبادراتها 
للعام )2014-2016(، موؤكداً يف الوقت ذاته على 

الداخلية  وزارة  بقيم  والتحلي  الفريق  ب��روح  العمل 
على  وت�شجع  ال�����ش��دق،  و  ال�شفافية  على  حت��ث  التي 
الإبداع يف العمل، واأي�شاً على �شرورة و اأهمية تطبيق 
و  التطوير  جم��ال  يف  الداخلية  وزارة  نهج  و  �شيا�شة 
الأداء  مب�شتوى  الرت��ق��اء  بهدف  امل�شتمر،  التح�شني 
املقدمة  املختلفة  اخل��دم��ات  مب�شتوى  و  ال�����ش��رط��ي، 
بوزارة  القيادات  اهتمام  تعك�س مدى  التي  للجمهور، 
خمتلف  يف  العمل  جم��ري��ات  متابعة  على  ال��داخ��ل��ي��ة 

القيادات ال�شرطية على م�شتوى الدولة. 

يف اجتماعها براأ�س اخليمة

جلنة القيادة العليا توؤكد على القيم وال�شفافية 

انطالق جل�شات التحكيم الأف�شل 15 م�شروعا اجتماعيا مر�شحا للفوز بجائزة االإمارات ل�شباب اخلليج العربي

درع الوطـــن حت�شــــل علــــى �شهــــادة االآيــــزو 

بلدية عجمان حت�شد اجلائزة البالتينية للمرة 
الثانية من املنظمة الربيطانية لالأفكار

فقدان جواز �صفرت
امل��دع��و/ وقا�س احمد  فقد  
باك�شتان   - اح���م���د    ب�����ش��ري 
�شفره   اجل����ن���������ش����ي����ة-ج����واز 
من  رقم)1165331(   
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 
ال�شفارة الباك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د  امل�����دع�����و/ زي�����ب ن����واز 
باك�شتان   - اح���م���د     في�س 
�شفره   اجل����ن���������ش����ي����ة-ج����واز 
من  رقم)9615562(   
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 
ال�شفارة الباك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �صفرت
مونيجا  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
م�����و������ش�����ى حم�����م�����د ن��������ور- 
-جواز  اثيوبيا     اجلن�شية 
رقم)1933971(  �شفره 
اثيوبيا.  دول��ة  م��ن  ال�شادر 
الت�شال  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
ب���������ش����ف����ارة اث����ي����وب����ي����ا ل����دى 

الدولة.

فقدان جواز �صفرت
ايوب  املدعو/ طاهر  فقد  
ران��������ا حم����م����د اف���������ش����ر  - 
اجلن�شية-جواز  باك�شتان 
�شفره  رقم)1139272(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   052/9570751

فقدان جواز �صفرت
امل������دع������و/ حممد  ف�����ق�����د  
م�شتاق حممد رم�شان  - 
اجلن�شية-جواز  باك�شتان 
رقم)841211(    �شفره  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/1152398

فقدان جواز �صفرت
املدعو/ مظفر ح�شني  فقد  
غام م�شطفى   - باك�شتان 
�شفره   اجل����ن���������ش����ي����ة-ج����واز 
من  رقم)2619311(   
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 
ال�شفارة الباك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ح��اف��ظ احلق 
ل����ي����ت ن�������ور ال����������ش���������ام     - 
اجلن�شية-جواز  بنغادي�س 
رقم)5619312(    �شفره  
ت�شليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده  م���ن 
اىل اق���رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 

ب�شفارة بنغادي�س م�شكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د  امل���دع���و/ ع����امل ذيب 
باك�شتان   - يعقوب  حممد 
�شفره  -ج�������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
رق����������������������������م)5099161(  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/3295899
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•• الفجرية- وام:

ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي 
�شعادة حممد  ام�س  الرميلة  �شموه يف  يف ق�شر 

ال�شعبية  بنجادي�س  جمهورية  �شفري  ع��م��ران 
لدى الدولة الذي قدم لل�شام على �شموه . 

كما ا�شتقبل �شموه �شعادة �شلمان الفار�شي �شفري 
لوداع  ال���ذي ح�شر  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
�شموه مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله �شفريا لباده 

ل���دى ال���دول���ة.  ومت��ن��ى ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
الفجرية التوفيق والنجاح لل�شفري الإندوني�شي 
بجهوده  ..م�����ش��ي��دا  امل�شتقبلية  عمله  م��ه��ام  يف 
خال فرتة عمله يف الدولة .  وا�شتقبل �شموه 
تركيا  عام  قن�شل  اوزان  اردام   .. على حدة  كا 

وحممد البنو�شي قن�شل عام املغرب وجمدي 
عابد قن�شل عام فرن�شا وانوراغ بهو�شان قن�شل 
لل�شام  الذين قدموا  ال��دول��ة  ل��دى  الهند  ع��ام 
ع��ل��ى ���ش��م��وه .  ورح����ب ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
الفجرية بالدبلوما�شيني .. متمنيا لهم التوفيق 

يف عملهم لتوطيد وتقوية اأوا�شر ال�شداقة بني 
دولهم ودولة الإمارات .  ح�شر اللقاءات �شعادة 
حممد �شعيد الظنحاين مدير الديوان الأمريي 
يف الفجرية و�شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب 

�شمو ويل عهد الفجرية . 

•• اأبوظبي-وام:

معايل  وح�������ش���ور  رع����اي����ة  حت����ت 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  وزي���ر 
املجتمع ..احتفلت جامعة باري�س 
اأم�س  اأبوظبي م�شاء  ال�شوربون - 
الرمي  ب��ج��زي��رة  مقرها  يف  الول 
التي  اخلام�شة  الدفعة  بتخريج 
209 خريجني وخريجات  ت�شم 
اللي�شان�س  درج���ت���ي  ح��م��ل��ة  م���ن 
طلبة  وت�������ش���م���ل  وامل����اج���������ش����ت����ري 
مواطنني بالإ�شافة اإىل طلبة من 
40 دولة على م�شتوى  اأكرث من 

العامل . 
ك����ل م����ن معايل  ح�����ش��ر احل���ف���ل 
القبي�شي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة 
مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور م��غ��ري خمي�س 
يف  ال�شحة  هيئة  رئي�س  اخلييلي 
اأبوظبي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلامعة و �شعادة مي�شال مرياييه 
الفرن�شية  اجل���م���ه���وري���ة  ���ش��ف��ري 
لدى الدولة اإ�شافة اإىل عدد من 
القيادات الأكادميية وال�شخ�شيات 
العامة واأولياء اأمور اخلريجني. 

وبداأ احلفل بعزف ال�شام الوطني 
بعد دخول طابور اخلريجني اإىل 

األ��ق��ى م��ع��ايل ال�شيخ  ال��ق��اع��ة ث��م 
كلمة  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك  ن��ه��ي��ان 
هذا  اليوم  ح�شورنا  اإن  فيها  قال 
احل��ف��ل اإمن���ا ي��دل دلل���ة وا�شحة 
 - باري�س  جامعة  حققته  ما  على 
تاريخها  يف  اأب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ورب��ون 
م��ن جن��اح ومت��ي��ز حيث  الق�شري 
منوذجا  اجلامعة  ه��ذه  اأ�شبحت 
والثقايف  التعليمي  للتبادل  طيبا 
للتفاعل  م���رم���وق���ا  وجم�����ال  ب���ل 
والإم���ارات  فرن�شا  بني  الإيجابي 
نراه  م��ا  يعك�س  املتحدة  العربية 
اأن  ال���واق���ع م��ن  اأر�����س  الآن ع��ل��ى 
ك��ل��ت��ا ال���دول���ت���ني ق���د اأ����ش���ب���ح لها 
التغريات  كافة  على  كبري  ت��اأث��ري 
والتطورات يف العامل واأن التعاون 
اأمر  امل���ج���الت  ك��اف��ة  ويف  بينهما 

�شروري ومطلوب . 
واأ�شاف معاليه ان الحتفال اليوم 
واخلريجات  اخل��ري��ج��ني  ب��ه��وؤلء 
جن�شية   41 اإىل  ينتمون  ال��ذي��ن 
الإجن�����ازات  ي��وؤك��د  اإمن����ا  خمتلفة 
امللمو�شة للجامعة ودورها املهم يف 
تاأكيد رغبة فرن�شا والإم���ارات يف 
النفتاح على العامل والتعاون مع 
لتحقيق  امل�شرتك  وال�شعي  الآخر 
كل  يف  وال�شام  والتقدم  التنمية 

ربوع العامل . 
هذه  ح��ر���س  اإىل  معاليه  واأ����ش���ار 
العاقات  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
ب���ني ���ش��ع��ب��ي ف��رن�����ش��ا والإم��������ارات 
الطلبة  اأم�����ام  ال��ف��ر���س  وت���وف���ري 
م��ن ك��ل اجل��ن�����ش��ي��ات ل��ل��درا���ش��ة يف 
بناء  ت�شعى نحو  جامعة مرموقة 
وال�شعوب  الأمم  ب��ني  ال��ع��اق��ات 
التعليمي  التعاون  اأ�ش�س من  على 
تاأ�شيل  ن��ح��و  وال�����ش��ع��ي  وال��ث��ق��ايف 
قيم ال�شام والت�شامح والتعاي�س 
اأنحاء  ك��ل  يف  املتبادل  والح���رتام 

العامل . 
الإم����ارات  دول���ة  ان  وق���ال معاليه 
العربية املتحدة دولة رائدة ت�شهد 
نه�شة �شاملة يقودها يف كل ربوع 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال���وط���ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
يوؤكد  ح��ي��ث  ح��ف��ظ��ه اهلل  ال���دول���ة 
املعارف  اأهمية  على  دائما  �شموه 
من  ال��دول��ة  مت��ك��ني  يف  والتعليم 
امل�شمار  يف  ال���ف���ع���ال  ال��ت��ن��اف�����س 
العاملي بل واأخذ مكانتها الائقة 
منوها   .. اأج��م��ع  الأمم  ب��ني  ب��ه��ا 
الفريق  ب��ج��ه��ود  ك��ذل��ك  م��ع��ال��ي��ه 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف 

هذا ال�شاأن . 
البوفي�شور  اأو���ش��ح  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اجلامعة  م��دي��ر  ف���وا����س  اإي���ري���ك 

ال�شوربون  ب���اري�������س  ج��ام��ع��ة  اأن 
-اأب���وظ���ب���ي ت�����ش��ل��ط ال�����ش��وء على 
الثقافات  ب����ني  احل�������وار  اأه���م���ي���ة 
وت������ب������ادل امل����ع����رف����ة وذل���������ك من 
خ���ال ق��ي��ام��ه��ا ع��ل��ى م����دار العام 
ونقا�شات  امل��ح��ا���ش��رات  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
حول  والندوات  امل�شتديرة  املائدة 
املجالت  م���ن  وا���ش��ع��ة  جم��م��وع��ة 
الفنية  امل����ع����ار�����س  ع����ن  ف�������ش���ا 

والفعاليات الثقافية . 
جتمع  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ب���ني ال�����رتاث ال��ف��ك��ري واخل����بة 
اخل���ا����ش���ة ب���ث���اث ج���ام���ع���ات من 
وامل�شهورة  ال��ع��ري��ق��ة  اجل��ام��ع��ات 
ب��اري�����س - ال�����ش��ورب��ون وب��اري�����س - 
دي���ك���ارت وج��ام��ع��ة ب��ي��ري وم����اري 
ك��م��ا تعكف اجل��ام��ع��ة على  ك���وري 
اأجل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  حتقيق 
اإيجاد مركز ثقايف وعلمي وتلعب 

حتقيق  يف  ف��اع��ا  بو�شفها  دورا 
2030 وذلك  ال��روؤي��ة لعام  ه��ذه 
العاملة  القوى  من خال توفري 
للم�شتقبل  والعاملية  الإم��ارات��ي��ة 
ال���ت���ن���وع  دع�������م  وامل���������ش����اه����م����ة يف 

القت�شادي الإماراتي . 
فاطمة  ال�����دك�����ت�����ورة  واأع�������رب�������ت 
اجلامعة  مدير  نائب  ال�شام�شي 
لل�شوؤون الإدارية عن اإميانها باأن 
والبحث  التعليم  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
�شيبقى  ع���ظ���م  م���ه���م���ا  ال���ع���ل���م���ي 
اأع��ظ��م واأث��م��ن ..  ع��ائ��ده الب�شري 
الر�شيدة  القيادة  حر�س  م��وؤك��دة 
املنظومة  م��ك��ون��ات  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى 
يتاح  حتى  ال��دول��ة  يف  التعليمية 
�شبل  الطلبة  من  وبناتنا  لأبنائنا 
املعرفة  على  للح�شول  خمتلفة 
وال��ن��ه��ل م��ن��ه��ا مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 

ميولهم وا�شتعداداتهم . 

وق��ال��ت ان دول���ة الإم�����ارات تعمل 
ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة يف  ع��ل��ى تكري�س 
جمتمع  تثبيت  ويف  ال��وط��ن  ب��ن��اء 
ع�����ش��ري وم��ت��ط��ور وه���و م��ا جعل 
اخلام�شة  ال����دف����ع����ة  خ����ري����ج����ي 
اأبوظبي  ال�������ش���ورب���ون  جل���ام���ع���ة 
ي��دخ��ل��ون ح��ف��ل ت��خ��رج��ه��م بزهو 
واعتداد مما يوؤكد دور الدولة يف 
تعزيز العلم يف املنطقة و تر�شيخ 
مفهوم اأهمية ال�شتثمار يف الب�شر 
واأل����ق����ت ال��ط��ال��ب��ة ل���ول���و حممد 
ماج�شتري  خ��ري��ج��ة  ال���ظ���اه���ري 
كلمة  امل�شتدامة  التنمية  ق��ان��ون 
بقول  ا�شتهلتها  التي  اخلريجني 
م����اأث����ور ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ب������اإذن اهلل 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
طيب اهلل ثراه اأكد فيها اأن العلم 
اأ�شا�س احل�شارة وحجر  والثقافة 

الأ�شا�س يف بناء الأمم. 

على  كلمتها  يف  الظاهري  واأث��ن��ت 
هذا  اأن  اإىل  م�شرية   .. احل�����ش��ور 
الكرمية  الرعاية  يج�شد  احلفل 
التي يحظى بها العلم وطابه يف 
قيادتنا  ومن  الغايل  الوطن  هذا 
راأ���ش��ه��ا �شاحب  احل��ك��ي��م��ة وع��ل��ى 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
جمل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 

اأبوظبي للتعليم . 
ال�شوربون  ج��ام��ع��ة  اأن  وق���ال���ت 
حمطات  اأغ����ن����ى  م����ن  اأب����وظ����ب����ي 
احل��ي��اة ل��ط��اب��ه��ا ون��ق��ط��ة حتول 
لكل واحد منهم وم�شدر لينابيع 
ال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة وك��اه��م��ا حياة 
التي ترفع  ال��رثوة  العلم هو  واأن 

�شاأن الأمم . 
وقدمت الظاهري ال�شكر لرئي�س 
باري�س  جامعة  واأ���ش��ات��ذة  وم��دي��ر 
الذين  اأب���وظ���ب���ي   - ال�������ش���ورب���ون 
اخلريجني  وزم��اءه��ا  �شاعدوها 
على  الإق�����ب�����ال  يف  واخل����ري����ج����ات 
التعلم ومواكبة الع�شر يف معرفة 
واأ�شاليبه  وت��ق��ن��ي��ات��ه  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بال�شكر  ت��وج��ه��ت  ك��م��ا  احل��دي��ث��ة 
الذين �شبوا  الأم��ور  اأولياء  اإىل 
و���ش��ج��ع��وا اأب���ن���اءه���م ووق���ف���وا اإىل 
ج��ان��ب��ه��م م���ادي���ا وم��ع��ن��وي��ا حتى 
و�شلوا اإىل هذه املرحلة والتخرج 
بال�شهادات  م��ت�����ش��ل��ح��ون  وه�����م 
والوفاء  ال��وط��ن  وح���ب  العلمية 
بناء اجلامعات  اأ�شهم يف  لكل من 
وامل���دار����س يف دول��ت��ن��ا ال��ت��ي باتت 
امل��ت��ق��دم��ة يف قطاع  ال������دول  م���ن 
واملعلوماتية  وامل��ع��رف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
قيادتنا  وتوجيهات  رعاية  بف�شل 

الر�شيدة للعلم واأهله. 
نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ق��ام  بعدها 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وال�شباب وتنمية املجتمع يرافقه 
اأم����ل عبداهلل  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
ع�����ام جمل�س  م���دي���ر  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
اأبوظبي للتعليم ومعايل الدكتور 
رئي�س  اخل��ي��ي��ل��ي  خ��م��ي�����س  م��غ��ري 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شحة  هيئة 
اجلامعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اإيرك فوا�س مدير  والبوفي�شور 
ال�شهادات  ب��ت�����ش��ل��ي��م  اجل���ام���ع���ة 
والدرجات العلمية اإىل اخلريجني 
النتقال  على  اخلريجني  وهناأوا 
حياتهم  يف  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة  اإىل 
النجاح ومزيدا من  لهم  متمنني 

التفوق والتح�شيل الأكادميي . 
املرزوقي  اأح���م���د  اخل���ري���ج  وق����ال 
ال���درا����ش���ة يف جامعة  اخ���ت���ار  اأن����ه 
لا�شتفادة  اأبوظبي   - ال�شوربون 
والآراء  الأف�������ك�������ار  ت�����ن�����وع  م������ن 
التعليمي  امل�شتوى  اإىل  بالإ�شافة 
ويقوده عدد  تقدمه  الذي  املمتاز 
اجلامعيني  الأ�شاتذة  اأف�شل  من 
على م�شتوى العامل .. م�شريا اإىل 
اأنه من خال درا�شته يف اجلامعة 
اأهمها  ال���ق���ي���م  م����ن  ع������ددا  ت��ع��ل��م 
والت�شامح  ال��ع��امل  على  الن��ف��ت��اح 
واح�����رتام ث��ق��اف��ة الآخ����ر ك��م��ا اأنه 
املتعلقة  والتحديات  املزايا  اأدرك 

بالدرا�شة بعيدا عن موطنه. 
رمي  اخلريجة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
جامعة  يف  ال���درا����ش���ة  اأن  ال��ع��ظ��م 
ال�����ش��ورب��ون ت��ع��د مب��ث��اب��ة جتربة 
ف���ري���دة م���ع م�����واد ت��ع��ل��ي��م��ي��ة هي 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الأف�������ش���ل 
تنمية  ع��ل��ى  ط��اب��ه��ا  و����ش���اع���دت 
الثقة بالنف�س وال�شجاعة ملواجهة 

امل�شتقبل . 

•• الفجرية -وام:

املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الأعلى حاكم الفجرية يف ق�شر �شموه يف الرميلة ام�س الدكتور عبدالرحمن 
الذي  العربي  النقد  �شندوق  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ع��ام  مدير  احلميدي 

ح�شر لل�شام على �شموه مبنا�شبه ت�شلمه مهام عمله. 
له  متمنيا   .. احلميدي  بالدكتور  الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب 
والتعاون  الثنائية  العاقات  يخدم  مبا  عمله  مهام  يف  والنجاح  التوفيق 
امل�شرتك بني دولة الإمارات وال�شندوق.  من جانبه اأ�شاد مدير عام رئي�س 
جمل�س اإدارة �شندوق النقد العربي بالإجنازات التي حققتها دولة الإمارات 

يف املجالت كافة.  ح�شر اللقاء عدد من امل�شوؤولني . 

حاكم الفجرية ي�شتقبل مدير عام ورئي�ض جمل�ض اإدارة �شندوق النقد العربي 

حـاكـم الفجرية ي�شتقبل �شفريين وعددا من القنا�شل

برعاية وح�شور نهيان بن مبارك 

 �شـــوربـــون اأبوظبـــي حتتفــــل بتخــريـــج الدفعـــة اخلام�شــــة

•• ال�شارقة-وام:

افتتح ال�شيخ �شعيد بن �شقر القا�شمي نائب رئي�س مكتب 
�شمو احلاكم بخورفكان ام�س معر�س اخلط العربي يف 
حب خليفة الذي اأ قيم بقاعة املعار�س يف املركز الثقايف 
بخور فكان بح�شور عبداهلل �شامل ال�شم رئي�س املجل�س 
البلدي بخورفكان وه�شام املظلوم مدير اإدارة الفنون يف 
امل�شوؤولني  ع��دد من  والإع���ام اىل جانب  الثقافة  دائ��رة 

وجمهور املهتمني بفن اخلط العربي . 
�شارك يف املعر�س 15 فنانا من جن�شيات خمتلفة قدموا 
�شاحب  ا�شم  اإب���داع  بكل  فيها  خرفت  ز  فنيا  عما   33
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

ال��ع��رب��ي��ة وغري  اخل��ط��وط  اأن�����واع  ح��ف��ظ��ه اهلل مبختلف 
العربية. 

اإدارة الفنون  ان��ط��اق��ا م��ن ح��ر���س  امل��ع��ر���س  ي��اأت��ي ه��ذا 
ب��دائ��رة ال��ث��ق��اف��ة والع����ام ب��ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ن�شر الفكر 
الولء  ع��ن  وتعبريا  الأ���ش��ي��ل  وال��ف��ن  ال��ه��ادف��ة  والثقافة 

لقائد الوطن . 
ويعتب هذا املعر�س هو الأول من نوعه حيث تتمازج فيه 
العمل  هذا  ليكون  وتكويناتها  باأ�شكالها  العامل  خطوط 
�شاحب  ب��ه  يحظى  ال��ذي  للحب  �شادقة  ترجمة  الفني 
العربية  وال�����ش��ع��وب  �شعبه  ل���دى  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو 
مل�شرية  تتويجا  و  اأج��م��ع  ال��ع��امل  و���ش��ع��وب  والإ���ش��ام��ي��ة 

عظيمة لقائد اأحب وطنه و�شعبه.  

افتتاح معر�ض اخلط العربي يف حب خليفة يف خورفكان

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:  حمم�شة وحلويات يامال ال�شام

املودعة حتت رقم : 219627   بتاريخ : 2014/10/15
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

  با�ش��م:   حمم�شة وحلويات يامال ال�شام )�س.ذ.م.م(.
وعنوانه:  حمل ملك عبد اهلل على حممد بوهليبة –ديره-الطوار- دبى  -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات…
وامل�شتح�شرات  الدقيق  ال��ن،  مقام  يقوم  وم��ا  وال�شاجو،   التابيوكا  الأرز،  ال�شكر،  ال��ك��اك��او،  ال�شاي،  ال��ن، 
والع�شل  النحل  ع�شل  واملثلجات،  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�شكويت  اخلبز،  احلبوب،  من  امل�شنوعة 
الأ�شود )الدب�س(، اخلمرية وم�شحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�شل�شة، البهارات. التوابل 

الثلج.
الواق�عة بالفئة:)30(

و�شف العامة:  العامة عبارة عن �شكل و كلمات مكتوبة باللغة العربية وباللون الرمادي الداكن وب�شكل 
مميز حيث اأن كلمات ) حمم�شة وحلويات ( مكتوبة على �شكل منحني يدنو منها كلمات  يامال ال�شام باخلط 
اأما ال�شكل فهو عبارة عن مبخرة على هيئة  العري�س وب�شكل مميز على خلفية م�شتطيل باللون الرمادي 

كلمة ال�شام يعلوها تاج زخريف كما هو مو�شح بال�شكل   .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجـارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ حممد طاهر 
حممد يو�شف    - باك�شتان 
�شفره   اجل���ن�������ش���ي���ة-ج���واز 
رق������������������������م)7126661(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/1344189

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ لوريتا كارب 
ليتوانيا   - او����ش���ك���ي���ت���ى   
�شفره   اجل���ن�������ش���ي���ة-ج���واز 
   )22842911 رقم)
ت�شليمه  برجاء  يجده  من 
اىل اقرب مركز �شرطة او 

ب�شفارة ليتوانيا م�شكوراً.

فقدان جواز �صفرت
فقد  امل��دع��و/ غ��ولم عبا�س 
باك�شتان   - خ�������ان     اح���م���د 
�شفره   اجل����ن���������ش����ي����ة-ج����واز 
من  رقم)1012672(   
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 
ال�شفارة الباك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ظهري احمد 
باك�شتان   - حممد فيا�س    
�شفره   اجل����ن���������ش����ي����ة-ج����واز 
رق�����������������م)116341(   من 
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 
ال�شفارة الباك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ خ��ال��د ح�شني 
باك�شتان   - خ�����������ان      لل 
�شفره   اجل����ن���������ش����ي����ة-ج����واز 
من  رقم)6895101(   
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 
ال�شفارة الباك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ ر�شوان �شهيل 
باك�شتان   - ع����ل����ي   م��������راد 
�شفره   اجل����ن���������ش����ي����ة-ج����واز 
من  رقم)5191471(   
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 
ال�شفارة الباك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ خ���رم �شهزاد 
باك�شتان   - ن���ذي���ر    حم��م��د 
�شفره   اجل����ن���������ش����ي����ة-ج����واز 
من  رقم)5149392(   
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 
ال�شفارة الباك�شتان م�شكوراً.

اعالن تغيري ا�صم
يرجى ت�شحيح ال�شم من فيزان علي غ�شنفر علي 
احمد خان اىل ال�شم ال�شحيح حممد فيزان علي 

غ�شنفر علي
MOHAMMAD FAIZAN ALI GHAZANFAR ALI 

ك�����م�����ا ه�������و م������������دون يف ج������������واز ال���������ش����ف����ر رق�����م 
.)YZ1790671(

فقدان جواز �صفر
اراك  ث��الن جاما  دا�شى همالثا  املدعو/  فقد  
ت�����ش��ي��ج - ���ش��ريلن��ك��ا  اجل��ن�����ش��ي��ة -ج�����واز �شفره 
ت�شليمه  رقم)4691132(  ممن يعرث عليه 
ب�شفارة  او  ب����الم����ارات  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  لأق�����رب 

�شريلنكا م�شكوراً.

فقدان جواز �صفر
فقد  املدعو/ نياز خان وا�شى خان   - باك�شتان 
رقم)4127651(    �شفره   اجلن�شية-جواز 
اق��رب مركز  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 

�شرطة او ال�شفارة الباك�شتان م�شكوراً.

حمدان بن زايد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة حممد خلف 

املزروعي والفندي املزروعي
•• ابوظبي -وام:

املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
الركن طيار فار�س خلف  اللواء  �شعادة  اإىل  العزاء  ام�س واجب  الغربية 
يف  واإخ��وان��ه  وال�شواحل  احليوية  املن�شاآت  حماية  جهاز  رئي�س  املزروعي 
املزروعي واىل حم�شن  ب��اإذن اهلل حممد خلف  له  املغفور  وفاة �شقيقهم 
را�شد املزروعي والد املغفور له باإذن اهلل الفندي حم�شن را�شد املزروعي 
وا�شقاء الفقيد اللذين وافتهما املنية اإثر حادث �شري األيم. كما قدم العزاء 
اىل جانب �شموه .. �شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان . واأعرب �شمو 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان عن خال�س تعازيه وموا�شاته ال�شادقة 
لأ�شرتي الفقيدين .. �شائا املوىل عز وجل اأن يتغمدهما بوا�شع رحمته 

وي�شكنهما ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلهما وذويهما ال�شب وال�شلوان. 
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اأخبـار الإمـارات

•• تغطية -رم�شان عطا:

نظم الحتاد الن�شائي العام بالتعاون مع م�شت�شفى امبيال كوليدج 
لندن لل�شكري وتزامناً مع اليوم العاملي لل�شكري حما�شرة الوقاية 
من ال�شكري �شمن حملة �شحتك حتت املجهر بتاريخ 16 نوفمب 
اجلاري يف مقر جامعة العني لأخ�شائية التغذية الدكتورة فاطمة 

�شادق من مركز امبيال كوليدج لندن لل�شكري باأبوظبي.
وقد قامت اخت�شا�شية التغذية فاطمة خال املحا�شرة بالتعريف 
ع��ن م��ر���س ال�����ش��ك��ري وان���واع���ه، ح��ي��ث ان ال�����ش��ك��ري م��ر���س مزمن 
ومنت�شر بكرثة يف دولة المارات العربية املتحدة، ويحدث عندما 

يعجز البنكريا�س عن اإنتاج مادة الأن�شولني بكمية كافية، اأو عندما 
والأن�شولني  فعال.  ب�شكل  امل��ادة  تلك  ا�شتخدام  عن  اجل�شم  يعجز 
ال�شكر  م�شتوى  وارت��ف��اع   ، ال��دم  يف  ال�شكر  م�شتوى  ينّظم  هرمون 
يف الدم من الآث��ار ال�شائعة التي حتدث جّراء عدم ال�شيطرة على 
ال�شكري ، وهو يوؤدي مع الوقت اإىل حدوث اأ�شرار وخيمة يف الكثري 

من اأع�شاء اجل�شد ، وبخا�شة يف الأع�شاب والأوعية الدموية.
3 انواع ، حيث يعتب  وتختلف انواع مر�س ال�شكري لتنح�شر يف 
ال�شكري من النوع الول )والذي كان ُيعرف �شابقاً با�شم ال�شكري 
ويقت�شي هذا  الأن�شولني.  اإنتاج مادة  الأن�شولني(قّلة  املعتمد على 

النمط تعاطي الأن�شولني يومياً. 

ل ُيعرف �شبب مر�س ال�شكري من النوع الول ، ول ميكن الوقاية 
منه ح�شب املعرفة العلمية احلالية ، من اأعرا�س هذا املر�س فرط 
وفقدان  باجلوع،  املتوا�شل  وال�شعور   ، بالعط�س  وال�شعور  التبّول، 
اأن تظهر  بالتعب. وميكن  وال�شعور   ، الب�شر  وتغرّي حا�شة  ال��وزن، 
�شابقاً  ُي�شمى  كان  )ال��ذي  الثاين  النوع  اما  الأعرا�س فجاأة.   هذه 
ال�شكري غري املعتمد على الأن�شولني( ب�شبب ا�شتخدام اجل�شم ملادة 
الأن�شولني ب�شكل غري فعال. واجلدير بالذكر اأّن %90 من حالت 
ال�شكري امل�شّجلة يف �شتى اأرجاء العامل هي حالت من النوع الثاين، 
، قد  الن�شاط البدين  ال��وزن وقّلة  ج��ّراء فرط  اأ�شا�شاً  الذي يظهر 
اأّنها  غري  الول،  النوع  لأعرا�س  مماثلة  النوع  هذا  اأعرا�س  تكون 

ُي�شّخ�س  الأح��ي��ان.   وعليه قد  ب�شكل جلّي يف كثري من  ل تظهر 
اأعوام على ظهور الأعرا�س، اأي بعد ظهور  املر�س بعد مرور عدة 

امل�شاعفات. 
ال�شكر يف  الثالث، فهو �شكر احلمل وهو ارتفاع م�شتوى  النوع  اما 
اإليه بادئ الأمر خال فرتة احلمل، وتطابق  ُيتفّطن  الدم، الذي 
اأعرا�س ال�شكري احلملي اأعرا�س النوع الثاين، وُي�شّخ�س ال�شكري 
احلملي، يف اأغلب الأحيان، عن طريق الفحو�س ال�شابقة للولدة، 

ولي�س جّراء الإباغ عن اأعرا�شه.
ال�شكري  م��ن  الوقاية  ب��اأن  فاطمة  التغذية  اخت�شا�شية  واأ���ش��ارت 
ممكنة خا�شة للمر�شى من النوع الثاين، املعتمدين على الدوية 

ال��ف��م��وي��ة لن ا���ش��ب��اب ال���ش��اب��ة م��ع��روف��ة م��ث��ل اخل��م��ول وال�شمنة 
وتناول الوجبات الغنية بالكربوهيدرات واحللويات. 

املر�س،  من  للوقاية  طريقة  اأف�شل  ميثل  عنها  البتعاد  وبالتايل 
امل�شابني  جتنب  ال��دم  يف  ال�شكر  ن�شبة  على  املحافظة  بالتاأكيد  و 
امل�شاعفات اجلانبية اخلطرية. ويكمن العاج باأتباع حمية غذائية 
ان  كما  ال�شكري،  ملر�شى  ال�شحي  الو�شع  متوازنة و�شحية تائم 
ت�شاعد  اليوم  من  ق�شرية  لفرتة  ول��و  بانتظام  الريا�شة  ممار�شة 
30 دقيقة من  ي��ق��ّل ع��ن  اأي م��ا ل  امل��ر���س،  اجل�شم على حم��ارب��ة 
زيادة  ويتعنّي  الأ���ش��ب��وع.  اأي���ام  معظم  يف  املعتدل  ال��ب��دين  الن�شاط 

الن�شاط البدين لأغرا�س اإنزال الوزن.

•• دبي-الفجر:

ملكافحة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  مت��ك��ن��ت 
دب������ي من  ����ش���رط���ة  امل������خ������درات يف 
ب�  تقدر  املخدرات  �شبط كمية من 
من  قر�س  و700األف  17مليون 

اأقرا�س الكبتاجون.
واأو�شح �شعادة اللواء خمي�س مطر 
دبي،  ل�شرطة  العام  القائد  املزينة، 
مببنى  ع��ق��ده  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف 
القيادة،بح�شور اللواء خبري خليل 
اإبراهيم املن�شوري، م�شاعد القائد 
اجلنائي،  ال��ب��ح��ث  ل�����ش��وؤون  ال���ع���ام 
حارب،  ث��اين  حممد  عيد  والعقيد 
ملكافحة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
امل���خ���درات، ون��ائ��ب��ه ال��ع��ق��ي��د خالد 
اأن  ال�شباط  م��ن  وع���دد  ال��ك��واري، 
التفا�شيل تعود اإىل ورود معلومات 
�شحتها  وال���ت���ح���ري  ال��ب��ح��ث  اأك�����د 
بوجود حاويتني يف ميناء جبل علي 
كهربائية  م��ك��ائ��ن  ع��ل��ى  حت��ت��وي��ان 

ت�شتخدم يف كب�س البواب اخل�شبية 
، بداخلها املخدرات املذكورة اأعاه، 
وعليه مت ا�شت�شدار اذن من النيابة 

العامة ملتابعة تلك احلاويات.
مكاب�س للخ�شب

بعد خ���روج احل��اوي��ت��ني م��ن ميناء 
احد  اىل  ن��ق��ل��ه��م��ا  مت  ع��ل��ي  ج��ب��ل 
التخرين  ����ش���رك���ات  م�����ش��ت��ودع��ات 
ال�شركة  ق��ب��ل  م��ن  تفريغهما  ومت 
املخل�شة حتت انظار فريق املراقبة، 
والتحري  البحث  فريق  ومبتابعة 
.م  م  امل��دع��و)ح.  اأن  تبني  واملراقبة 
( ع��رب��ي اجل��ن�����ش��ي��ة، ق��د ق���ام بنقل 
خ����ال ال���ف���رتة ال�����ش��اب��ق��ة ع����دد 3 
م��ك��اب�����س م�����ش��اب��ه��ة ل��ل��م��ك��ائ��ن التي 
يتم مراقبتها من قبل الفريق اىل 
اإمارة عجمان ومت تخزينها باإحدى 
اعداد كمني  امل�شتودعات وعليه مت 
املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
يف ع��ج��م��ان واإل���ق���اء ال��ق��ب�����س على 
امل��دع��و)ح. م .م ( وب��اج��راء عملية 

الذاتي عليه  التفتي�س الح��رتازي 
���ش��ري��ط��ني من  ال���ع���ث���ور ع���ل���ى  مت 
على  يحتويان  ال���رتام���ادول  ع��ق��ار 
اعرتف  ك��م��ا  ق��ر���ش��اً   )14( ع���دد 
ك��ب��رية من  ي��ح��وز على كمية  ب��ان��ه 
امل�شتودعات  باإحدى  املخدرة  امل��واد 
باإمارة عجمان بالقرب من ال�شوق 
ال�شيني.. وبالنتقال اىل امل�شتودع 
املتهم اعاه عرث  وفتحه من قبل 
على كمية كبرية من املواد املخدرة 

) عقار الكبتاجون املخدر (.

بداية التعارف
عن   ) ح.م.م   ( امل��ت��ه��م  وب�������ش���وؤال 
اإنه  ق��ال  امل��خ��درة  م�شدر احل��ب��وب 
ت���ع���رف اث����ن����اء ت����واج����ده ب���اإح���دى 
الدول العربية على �شخ�س يدعى 
طريق  عن  اجلن�شية،  عربي  )اأ.ع( 
�شهرين  وق���ب���ل  اأ����ش���دق���ائ���ه،  اح����د 
م���ن ت���اري���خ ���ش��ب��ط��ه ع��ر���س عليه 
وابلغه  ل�شاحله  بالعمل  يقوم  ان 

مكاب�س  بت�شليمه  يقوم  �شوف  بانه 
واأن يقوم    3 الية للخ�شب عددها 
لتخزين  م�����ش��ت��ودع  ع���ن  ب��ال��ب��ح��ث 
املكاب�س ومن ثم تفريغ ما بداخلها، 
وت�شليمها ل�شخ�س اآخر �شيتوا�شل 
معه لحقاً. وعر�س املتهم ) ح.م.م 
( املو�شوع على �شديقه املدعو ) ا. 
اأن ي�شاركه بالعمليه  ا( ووافق  �س. 
الذي  امل��ب��ل��غ  يتنا�شفا  ان  م��ق��اب��ل 
طلب  وحينها  )ا.ع(  عليه  عر�شه 
احد  ي�شرك  ان  ا(  ���س.  ا.  امل��دع��و) 
اقربائه ويدعى )م. ر( يف العملية 

لي�شاعده يف تفريغ ال�شحنات.

�شحنة جديدة
بالت�شال  ال���ش��خ��ا���س  اح����د  ق����ام 
هاتفه  ع��ل��ى   ) ح.م.م   ( ب���امل���دع���و 
النقال وافاد بانه من طرف ) ا.ع( 
خ�شبية   مكاب�س  ع��ل��ى  ي��ح��وز  وان���ه 
امل�شتودع  يف  ي�����ش��ع��ه��ا  ان  وي���ري���د 
مبنطقة  يتقابا  ب��ان  معه  وات��ف��ق 

عجمان  بامارة  ال�شناعية  اجلرف 
ال�شيني حيث  ال�شوق  بالقرب من 
اخلا�شه  ب�شيارته  ال�شخ�س  ح�شر 
املكاب�س  ب���ه���ا  ���ش��اح��ن��ة  وب���رف���ق���ت���ه 
امل��ك��اب�����س بداخل  ب���ان���زال  وق���ام���وا 

امل�شتودع.

عملية املداهمة
مكافحة  م������ع  ال���ت���ن�������ش���ي���ق  ب����ع����د 
مداهمة  مت  عجمان  يف  امل��خ��درات 
اأن املكاب�س  امل�شتودع املذكور وتبني 
ك��ان��ت حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة كبرية 
املخدرة،  الكبتاجون  اأق��را���س  م��ن 

و500  7مايني  ب��ح��وايل  ت��ق��در 
الإجراءات  اتخاذ  قر�س.ومت  األ��ف 
الازمة لتحريز الكمية امل�شبوطة. 
ك���م���ا وق������ام ال���ف���ري���ق امل��خ��ت�����س يف 
م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات ب�����ش��رط��ة دبي 
ب���ف���ت���ح امل���ك���اب�������س ال����ت����ي ك����ان����ت يف 
العثور  م�شتودعات جبل علي، ومت 
الأقرا�س  من  كمية  على  بداخلها 
10مايني  بنحو  ق��درت  امل��خ��درة 
و200 األف قر�س، لت�شل الكمية 
اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ت��ني  يف  امل�������ش���ب���وط���ة 
من  قر�س  و700األف  17مليون 

اأقرا�س الكبتاجون.

القب�س على املتهمني
املخدرات  مكافحة  مع  وبالتن�شيق 
القب�س  مت  اب���وظ���ب���ي،   ام������ارة  يف 
على املدعو)م.ر( يف �شكنه، يف حني 
من  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال�شلطات  متكنت 
اثناء  املدعو)اأ.�س.اأ(  على  القب�س 

دخوله الأرا�شي ال�شعودية..
وتقدم �شعادة اللواء املزينة بجزيل 
�شكره لل�شلطات الأمنية يف اململكة 
ال�شقيقة  ال�������ش���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
املخدرات  وملكافحة  دبي  وجلمارك 
لتعاونهم  تقديراً  عجمان  ب�شرطة 

مع �شرطة دبي.

•• دبي – حم�شن را�شد 

انتظار ح�شمت  ط��ول  وبعد  اأخ��ريا 
اآلية   ، وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
جلميع  المتحانية  الورقة  اإع��داد 
للثاين  ال�����ش��اد���س  م���ن  ال�����ش��ف��وف 
�شتقوم  ك���ان���ت  اإذا  ف��ي��م��ا   ، ع�����ش��ر 
ال������وزارة ب���اإع���داده���ا وط��ب��اع��ت��ه��ا اأو 
ق����ررت  اإذ   ، ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
الوزارة توحيد المتحانات لبع�س 
املناطق  ك��اف��ة  م�شتوى  على  امل���واد 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���ال���دول���ة ، وم����ن ثم 
كانت  كما  ال��وزارة  ملركزية  عودتها 
، فيما  ����ش���ن���وات م�����ش��ت  م���ن ق��ب��ل 
املناطق  تكليف  تقرر  م��واد  خم�س 

ب���اإع���داد ام��ت��ح��ان��ات��ه��ا وط��ب��اع��ت��ه��ا ، 
وبناء على ما قررته الوزارة �شيتم 
م�شتوى  على  المتحانات  توحيد 
واللغة  العربية  اللغة  ملواد  الدولة 
والعلوم  والريا�شيات  الجنليزية 
لل�شفوف  وال��ك��ي��م��ي��اء  وال��ف��ي��زي��اء 
ومن   ، ع�شر  للثاين  ال�شاد�س  م��ن 
ثم �شتقوم الوزارة باإعداد وطباعة 
وجهت  فيما   ، المتحانية  الورقة 
التعليمية  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  ال�����وزارة 
باإعداد وطباعة الورقة المتحانية 
والتاريخ  ال�شامية  الرتبية  ملواد 
والحياء  والقت�شاد  واجلغرافيا 
للحادي  ال�����ش��اد���س  م��ن  لل�شفوف 
ن�شرت  ق��د  ال��ف��ج��ر  وك��ان��ت   . ع�شر 

خطوة  يف  امل���ا����ش���ي  اأك���ت���وب���ر   22
واملحك  ال����ع����دال����ة  م����ب����داأ  حت���ق���ق 
م�شتوى  ل����ق����ي����ا�����س  احل����ق����ي����ق����ي 
توحيد  تدر�س  الرتبية   - الطالب 
وزارة  اأن  اإل   ، المتحانية  الورقة 
ن�شر اخل���ب حتى  ال��رتب��ي��ة وم��ن��ذ 
 ، األ��ت��زم��ت ال�شمت مت��ام��ا  الم�����س 
ف��ي��م��ا ذكرت  ت��ن��ف��ي  ت���وؤك���د ومل  مل 
م�شادر م�شئولة بالوزارة اأن المر 
ق����رار م��ع��د و�شيتم  م��ت��وق��ف ع��ل��ى 
معد  القرار  وظ��ل   ، قريبا  توقيعه 
الوزارة  ت��ب��ادر  ومل   ، التوقيع  دون 
باإباغ مناطقها التعليمية بالآلية 
ت�شنيف  مب��وج��ب��ه��ا  ���ش��ي��ت��م  ال���ت���ي 
واأية   ، المتحانية  ال��ورق��ة  اإع���داد 

بتوحيدها  ال�����وزارة  �شتقوم  م���واد 
، واأية  واإعداد وطباعة امتحاناتها 
املناطق  بها  �شتكلف  اأخ���رى  م���واد 
 ، وطباعتها  ب��اإع��داده��ا  التعليمية 
اإدارات  ال��ف��رتة  تلك  ط��وال  وظلت 
ال�شابق  النظام  وفق  تعمل  املناطق 
بتكليف معلميها وموجهيها باإعداد 
الرتبية  وزارة  فيما   ، المتحانات 
ب��ال��ت��وج��ي��ه ودون  ل����ق����اءات  ت��ع��ق��د 
التعليمية  امل��ن��اط��ق  واإ����ش���راك  علم 
وتوجههم بالآلية اجلديدة لإعداد 
موؤخرا  مت  اأن  اىل   ، الم��ت��ح��ان��ات 
خماطبة املناطق بالآلية اجلديدة 
ال���������وزارة  اأن  ع���ل���ي���ه���ا  وال����ت����اأك����ي����د 
لحقا  الداري  بالقرار  �شتوافيهم 

واملنظم لكافة اأعمال المتحانات .
التقومي  م�������واد  ي���خ�������س  وف���ي���م���ا 
امل�شتمر ، اأكدت وزارة الرتبية على 
املدار�س  نطاق  �شمن  �شتبقى  اأنها 
امل�شتمر  التقومي  مب��واد  ويق�شد   ،
للحلقة الثانية من 6 – 9 التاريخ 
واجلغرافيا والدرا�شات الجتماعية 
، ف��ي��م��ا مواد  وال��رتب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
التاريخ  م����ادة  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة 
، ومادتي علم  واجلغرافيا للعا�شر 
ع�شر  للحادي  والح��ي��اء  الجتماع 
اأدب��ي ، وم��ادة اجليولوجيا للعا�شر 

واحلادي ع�شر . 
كما وجهت ال��وزارة كافة مناطقها 
التعليمية ب�شرعة تزويدها بقوائم 

لإعداد طلبة الثاين ع�شر مبا فيهم 
ومقار  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي 
الطلبة  وتوزيع  المتحانات  جلان 
للوزارة  يت�شنى  حتى  مقر،  ك��ل  يف 
لأعمال  التنفيذ  ومتابعة  التن�شيق 
املركزية  املطبعة  م��ع  المتحانات 
مناطقها  ال�����������وزارة  وط����ال����ب����ت   ،
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب�����ش��رع��ة اإف���ادت���ه���ا مبا 
طلبت ب�شكل عاجل تفاديا للتاأخري 
لتلقيها  الثاثاء  ال��ي��وم  وح���ددت   ،
اأ�شماء  وك������ذا   ، ال���ب���ي���ان���ات  ك���اف���ة 
الوراق  وت�شلم  با�شتام  املكلفني 
الم��ت��ح��ان��ي��ة ، ل��ي��ت�����ش��ن��ى ل���ل���وزارة 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع��ه��م ع��ل��ى م����دار اأي���ام 

المتحانات .

�شمن حملة �شحتك حتت املجهر

االحتــاد الن�شـــائي العــــام ينظـــم حمــا�شـــرة للــوقايـــة مــــن ال�شكــــــري
% من حالت ال�شكري امل�شّجلة يف العامل ب�شبب فرط الوزن وقّلة الن�شاط البدين فاطمة �شادق: 90 

الفجر ن�شرته اأكتوبر املا�شي 

التـربيــة حت�شــــم اآليــــة اإعـــــداد الــــورقـة االمتحــانيــة 
بعــــد طــول انتظــار

الوزارة توحد المتحانات لـ 6 مواد من ال�شاد�س للثاين ع�شر اإعدادًا وطباعة وترتك للمناطق 5 مواد

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ب�شرطة  والإ�شاحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  مدير  ال�شلومي  �شامل  اأحمد  العقيد  ت��راأ���س 
جاهزية  ح��ول  للتباحث  اللجنة  اأع�شاء  مع  الثاين  التن�شيقي  الإجتماع  اخليمة  راأ���س 
اخلليج  دول  ملجل�س  املوحد  اخلليجي  النزيل  اأ�شبوع  فعاليات  ل�شتقبال  ال�شتعدادات 

العربي واملقام حتت �شعار ) خذ بيدي نحو غد اأف�شل ( .
ورحب ال�شلومي بجميع اأع�شاء اللجنة م�شيداً مبقرتحاتهم وجهودهم املبذولة لإخراج 
الثانية على  ال�شنة  ياأتي يف  ال�شعار والذي  باأن  واأكد  املوؤ�ش�شة،  ب�شمعة  احلدث مبا يليق 
باأهمية  اأف��راد املجتمع  النزلء وتوعية  املغلوطة عن  النظرة  اإىل تغيري  التوايل، يهدف 
رعاية النزيل وا�شرته واحتوائه والأخذ بيده ليكون ع�شواً نافعاً، وحماية املفرج عنهم 
من التعر�س للنبذ الجتماعي والأ�شري، وحتفيز موؤ�ش�شات املجتمع بجميع اأطيافها يف 

باملجتمع من خال  النزيل  واإع��ادة دمج  لل�شجون  الإ�شاحي  التوجه  امل�شاركة يف دعم 
الرعاية الاحقة له .

اأ�شبوع  �شمن  �شتقام  التي  والفعاليات  الأن�شطة  ج��دول  مناق�شة  الإجتماع  خ��ال  ومت 
النزيل اخلليجي املوحد، واأ�شار مدير املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية باأنه �شيتم تنظيم 
حفل الإفتتاح على م�شرح جمعية الإمارات للتنمية الإجتماعية بالإمارة، بح�شور عدد 
من امل�شوؤولني، ومديري املوؤ�ش�شات الإ�شاحية والعقابية ، و�شتنطلق فعالياته يف الثامن 
من �شهر دي�شمب املقبل لعام 2014م ، ف�شًا عن تنظيم العديد من الفعاليات املتنوعة 
وال�شّيقة على كورني�س القوا�شم، حيث �شتفتتح معار�س م�شاحبة على هام�س الفعاليات 
امل�شابقات،  من  ع��دد  اإقامة  بجانب  والنزيات  النزلء  واإب��داع��ات  منتجات  فيه  يعر�س 
ترفيهية  برامج  و�شع  اإىل  بالإ�شافة   ، للزوار  والهدايا  املطبوعات  تقدمي  اإىل  اإ�شافًة 

وثقافية وتعليمية وم�شابقات متنوعة وغريها من الفعاليات داخل املوؤ�ش�شة .

�شرطة راأ�ض اخليمة تنظم ا�شبوع النزيل اخلليجي املوحد

•     اخلرب املن�شور بالفجر 22 اأكتوبر املا�شي 

عملية ال�شولة

�شرطة دبي ت�شبط 17 مليون و700 الف قر�ض كبتاجون 

تعريف ال�شولة
من  الأوىل  الأي����������ام  ه����ي 
ال�شولة  و���ش��م��ي��ت  ال������بد، 
العقرب  ب�����ش��وك��ة  ت�����ش��ب��ي��ه��اً 
وبها جنمان نريان وهو من 
وهناك  اليمانية  ال��ن��ج��وم 
مقولة �شهرية يرددها اأهل 
اجلزيرة العربية عند روؤية 
جنم ال�شولة )ال�شولة ترد 
البد من اأوله( وهي دللة 
ع��ل��ى ���ش��دة ال����بودة خال 

هذه الفرتة.
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النظام يدمر معظم حي القابون الدم�شقي 

حتليل اإخباري
•• الفجر – خرية ال�شيباين

الغرب  بني  الــذراع  يل  عملية  بــان  يوحي  �شيء  ل 
واإ�شدال  النهاية  طريق  يف  اأوكرانيا  حول  ورو�شيا 
ال�شتار عليها مبا يجنب العامل تداعيات بوؤرة توتر 
ل تقل حرارة عن غريها، ومبا يقي املجتمع الدويل 
ُيقّدر  احــد  ل  التي  اجلغرا�شيا�شية  م�شاعفاتها 
مداها، بل على العك�س من ذلك فان حركة اجلمود 
اأن  ميكن  املحظور  بان  توحي  واملدرعات  والدبابات 

يحدث يف اأي حلظة.

•• دم�شق -وكاالت:

اأفاد نا�شط �شوري اأن اأكرث من %70 من حي القابون الدم�شقي، دمر 
اأكرث من عامني،  نتيجة الق�شف امل�شتمر من قبل قوات النظام منذ 

فيما نزح من احلي منذ بدء الأزمة اأكرث من %60 من �شكانه.
ولفت ماهر احلمدان، مدير وكالة �شوريا بر�س لاأنباء، اإىل اأن عدد 
�شكان احلي قبل الأزمة كان حوايل 40 األف ن�شمة، لكن نتيجة النزوح 

اأ�شبح نحو 12 األف ن�شمة، جراء الق�شف امل�شتمر.
واأو�شح اأنه  منذ اأيلول �شبتمب من عام 2012 املا�شي، وحتى الوقت 
اإىل ح�شار خانق قاتل،  القابون ومن بقي فيه  احل��ايل، يتعر�س حي 
الهاون،  بقذائف  اليومي  الق�شف  عن  ف�شا  العي�س،  ب�شيق  ت�شبب 

و�شواريخ اأر�س-اأر�س .
واأكد احلمدان �شقوط  اأكرث من 200 �شاروخ اأر�س اأر�س على احلي، 
األف قذيفة هاون ومدفعية، مما  التاريخ، ف�شا عن نحو  ذلك  منذ 
�شيا�شة  النظام  اتبع  500 منزل، حيث  اأك��رث من  اأ�شاب  دم��ارا  �شبب 

الأر�س املحروقة، والعقاب اجلماعي نتيجة حراك احلي �شده . 
دم�شق،  ال�شورية يف  الثورة  ب�شرارة  يلقب  القابون  اأن  حي  اإىل  واأ�شار 
اأول الأح��ي��اء التي خرجت يف مظاهرات  اإن��ه ك��ان مع حي ب��رزة،  حيث 
منتظمة، و�شهدت حراكا �شلميا منذ 25 اآذار مار�س من عام 2011 
، مو�شحا اأن  للقابون ما�س يف التظاهر ومقارعة نظام حزب البعث، 
الوت�شرتاد  ح���وادث  وانتفا�شة  امل��ق��بة،  انتفا�شة  يف  ذل��ك  وجت�شد 

الدويل يف اأيام حافظ الأ�شد .

حتول  اإىل  اأدى  م��ا  العنف،  ا�شتخدام  يف  ا�شتمر  النظام  اأن   واأ���ش��اف 
ال�شراع نحو املواجهات امل�شلحة ، وقد  ارتكبت وقوات النظام جمزرة 
يف 18 متوز يوليو من عام 2012، راح �شحيتها نحو 90 �شخ�س، 
جراء الق�شف العنيف باملروحيات واملدفعية، وا�شتهداف القنا�شة لأي 

حركة .
ويف نف�س الإطار، قال احلمدان اأن  احلي �شهد ما ي�شمى )بركان دم�شق 
وزلزال �شوريا(، واأن  املواجهات تطورت يف احلي، وب�شكل خا�س عقب 
 2012 اأغ�شط�س من عام  اآب   27 اإ�شقاط اجلي�س احلر ملروحية يف 
املا�شي، وكانت احلادثة الأوىل من نوعها يف دم�شق، فزادت من حدة 
ال�شراع، وبداأ احل�شار املطبق على احلي منذ اأيلول  �شبتمب من نف�س 

العام .

احلكومة الكولومبية والفارك يوقفان املفاو�شات
 •• بوغوتا-اأ ف ب:

علقت احلكومة الكولومبية مفاو�شات ال�شام اجلارية منذ �شنتني يف كوبا 
اثر خطف  اتخذتها  ، يف خطوة قوية  الفارك  املارك�شية  التمرد  مع حركة 
جرنال يف اجلي�س. ولن ت�شتاأنف املفاو�شات التي انتقلت اىل كوبا منذ 19 
ت�شرين الثاين نوفمب 2012 بدون وقف اطاق النار مع القوات امل�شلحة 
الثورية يف كولومبيا )فارك( على اأمل ت�شوية نزاع م�شتمر منذ ن�شف قرن، 
وهو القدم يف امريكا الاتينية ، الثنني يف هافانا. واعلن الرئي�س خوان 
اأ�شر اجلرنال،  الدفاع بعد  الذي نقلت ت�شريحاته وزارة  �شانتو�س  مانويل 
يف واقعة غري م�شبوقة منذ بداية عملية ال�شام ان املفاو�شات مع الفارك 
موؤمتر  يف  �شانتو�س  وق���ال   . اخل��ط��ف  عملية  ظ���روف  تت�شح  حتى  معلقة 
انها عملية  الرك��ان يف بوغوتا  ازم��ة مع قيادة  �شحايف عقد عقب اجتماع 
خطف وهي غري مقبولة بتاتا، ح�شلنا على املعلومة التي توؤكد ب�شكل وثيق 
انها الفارك التي ارتكبت عملية اخلطف، مطالبا بالفراج عن اجلرنال يف 
اقرب وقت . وخطف اجلرنال روبن األ�شاتي يف منطقة ريفية قرب كيبدو، 
وين�شط يف  قوة خا�شة يف اجلي�س،  يقود  كان  ت�شوكو حيث  ولي��ة  عا�شمة 
املجموعات  العديد من  الهادئ،  املحيط  املطلة على  الفقرية  املنطقة  تلك 
امل�شلحة مبا فيها الفارك، اكب حركة مترد كولومبية. وقالت ال�شلطات ان 
الكابورال خورخي رودريغي�س وهو ع�شكري يف اجلي�س خطف مع اجلرنال 
وم�شت�شارته غلوريا اوريغو عندما كانوا متوجهني يف زورق لدرا�شة م�شروع 

طاقة، وابلغ عن اخلطف قبطان الزورق بعدما متكن من الفرار.

ال���رو����ش���ي  ال���رئ���ي�������س  ي��ن��ت��ظ��ر  مل 
البيان  ���ش��دور  ب��وت��ني  ف��ادمي��ري 
ال�����ر������ش�����م�����ي ل����ق����م����ة جم����م����وع����ة 
عائدا  اأ�شرتاليا  وغ��ادر  الع�شرين، 
على  ال���ن���وم  م��ف�����ش��ا  ب�����اده  اإىل 
التي  احل���اّدة  والن��ت��ق��ادات  ال�شهام 
كبار  جمعت  قّمة  يف  اإل��ي��ه،  وجهت 
ق���ادة ال��ع��امل، و���ش��اده��ا ت��وت��ر كبري 
ب����ني ال��������دول ال���غ���رب���ي���ة ورو����ش���ي���ا 
ب�شبب دور هذه الأخرية يف الأزمة 

الأوكرانية. 
ف��ف��ي ج����ّو اأ���ش��ب��ه ب����اأج����واء احلرب 
مو�شكو  الغرب  ق��ادة  اتهم  الباردة، 
باأنها ت�شكل تهديدا للعامل وترغب 
يف اإعادة الأجماد ال�شائعة لرو�شيا 
ال�شوفياتي  والحت����اد  القي�شرية 

ال�شابق«.
ات��ه��ام��ات ق��د ت��ك��ون اأزع��ج��ت �شّيد 
الكرملني، لكنها مل ولن ُتغرّي من 
زادت  لعّلها  بل  �شيئا،  احل��ال  واق��ع 
حول  الأ���ش��ئ��ل��ة  من�شوب  ارت��ف��اع  يف 
ك��ل ط��رف يف �شراع  ن��واي��ا  حقيقة 

يزداد تعقيدا مع مرور الوقت.
ولعل اأه��ّم ���ش��وؤال ًيطرح ال��ي��وم، يف 
الأخرية،  امليدانية  التطورات  ظل 
الرئي�س  ي����ن����وي  ح����ّق����ا  ه�����ل  ه�����و 
ال��رو���ش��ي ���ش��ّن ح���رب ���ش��ام��ل��ة على 
التعزيزات  اأّن  اأم  اأوكرانيا،  اجل��ارة 
تخدم  اأوكرانيا  �شرق  يف  الرو�شية 

اأهدافا اأخرى؟
بوتني  ف����ادمي����ري  اأر������ش�����ل  وه������ل 
اأوك����ران����ي����ا  ����ش���رق  اإىل  ت����ع����زي����زات 
لإجراء حرب �شاملة يف هذا البلد، 
امل�شاعد  العام  الأم��ني  يخ�شى  كما 
الأمم  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ل���ل�������ش���وؤون 
ي��ن�����س تويبغ  اأن��دري�����س  امل��ت��ح��دة، 

•• �شنعاء -وكاالت:

ا�شتباكات  يف  ام�س  م��دين،  اأ�شيب 
م�����ازال�����ت م�������ش���ت���م���رة، ب����ني ق����وات 
وم�شلحني  ال��ي��م��ن��ي  اجل��ي�����س  م���ن 
جم���ه���ول���ني يف حم���اف���ظ���ة م�����اأرب 
�شرقي اليمن، ح�شب م�شدر قبلي. 
اأ�شيب  م��دن��ي��اً  اإن  امل�����ش��در  وق����ال 
ا�شتباكات،  ق����رب  م������روره  خ����ال 
جمهولني،  م�شلحني  بني  اندلعت 
منطقة  يف  اجل��ي�����س  م���ن  وق������وات 
ال���ع���رق���ني مب���دي���ري���ة ال��������وادي يف 

حمافظة ماأرب.
حاولوا  امل�شلحني  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
نفطية يف  ناقات  ال�شتياء على 
اندلع  اإىل  اأدى  م��ا  وه��و  املنطقة، 
اجلي�س  ق�����وات  م���ع  ال����ش���ت���ب���اك���ات 
اأن   واأ���ش��اف  ق��ام��ت مبنعهم.  ال��ت��ي 
ال�شتباكات التي مازالت م�شتمرة، 
ناقات  اإح�����دى  اإح�����راق  اإىل  اأدت 
م�شدر  ي���ع���رف  اأن  دون  ال���ن���ف���ط، 

اإطاق النار على الناقلة.
نف�شه  التوقيت  حتى  ي�شدر  ومل 
ال�شلطات  م��ن  ر�شمي  تعقيب  اأي 

اليمنية حول هذه ال�شتباكات.
نا�شفة،  ع��ب��وة  ان��ف��ج��رت  ذل���ك،  اىل 
ع�شكرية  دوري���ة  ا�شتهدفت  ام�����س 
حمافظة  يف  ال���ي���م���ن���ي،  ل��ل��ج��ي�����س 
ح�����ش��رم��وت ج��ن��وب��ي ال���ب���اد، دون 
وقوع اإ�شابات، ح�شب �شهود عيان.

نا�شفة  ع��ب��وة  اأن  ال�����ش��ه��ود  واأف������اد 
انفجرت م�شتهدفة دورية ع�شكرية 

زعماء  وه������دد  امل���ح���اف���ظ���ة،  غ�����رب 
القبائل احلوثيني يف بيان �شحفي 
النفطية  املن�شاآت  جميع  بتوقيف 
ن احلوثيون  والغازية يف حال متكُّ

من دخول املحافظة.
الرئي�س  ال��ق��ب��ائ��ل  زع��م��اء  ون��ا���ش��د 
رب���ه من�شور هادي   ع��ب��د  ال��ي��م��ن��ي  
ب����وق����ف زح�������ف احل����وث����ي����ني نحو 
حم���اف���ظ���ت���ه���م، واك����ت����ف����ى  ه�����ادي  
قيادة  فيها   حّمل  برقية  ب��اإر���ش��ال 
والأمن  اجلي�س  وق���ادة  املحافظة 
املحافظة  حماية  م�شوؤولية  هناك 

واعتب ذلك من م�شوؤولياتهم .
وقال  علي بن غريب  اأحد زعماء 
القبائل  اإن   مب���اأرب  عبيدة  قبيلة 
تقع  التي  املن�شاآت  بحماية  تعهدت 
مع  جنب  اإىل  جنباً  اأرا�شيها  على 
والأم����ن،  امل�شلحة  ال���ق���وات  رج����ال 
وهي يف غنى عن تواجد للملي�شيات 
امل�����ش��ل��ح��ة ال���ت���ي ت�����ش��ن��ع ال����ذرائ����ع 

لل�شيطرة على املحافظات .
اأن  هناك  ب���ن غ���ري���ب   واأ�����ش����اف  
جهات )مل ي�شمها( تن�ّشق وتتحرك 
ال�شابق،  ال���ن���ظ���ام  اأج����ن����دات  وف����ق 
وت���ع���م���ل ع���ل���ى ����ش���ن���اع���ة ال����ذرائ����ع 
حلليفها احلوثي بحجة احلماية، 
وه����ي ذات���ه���ا ال���ت���ي اأرب���ك���ت الأم����ن 
وال���ش��ت��ق��رار يف ال��ب��اد ك��ل��ه��ا، من 
وال�شيطرة  امل�شّلح  النت�شار  خال 
املع�شكرات  ع���ل���ى  ال�������ش���اح  ب���ق���وة 
و�شغلت القوات امل�شلحة عن القيام 

بدورها يف حماية الأر�س .

فراندزن، اأم هناك ت�شخيم غربي 
للم�شالة لغايات يف نف�س يعقوب؟ 

ميكن الت�شكيك يف هذا الحتمال، 
ح��ت��ى وان ك���ان اإ���ش��ال��ة امل��زي��د من 
ال���دم���اء يف ���ش��رق اأوك���ران���ي���ا اأم���را 

واردا.
ان��ه، على  ال��واق��ع تقول  اإّن حقائق 
الرغم من اتفاق وقف اإطاق النار 
املا�شي،  �شبتمب  من  اخلام�س  يف 
كامل،  ب�����ش��ك��ل  ُي���ح���رتم  مل  ال�����ذي 
والتعاون  الأم��ن  منظمة  وتعتبه 
لل�شلوحية  ف����اق����دا  الأوروب������������ي 
املدفعي،  الق�شف  ف��ان  تقريبا”، 
تكثفت  ق���د  امل����ع����ارك،  ت��ك��ن  مل  اإن 
خال الأ�شبوعني املا�شيني وكاأّنها 
متهيد لهجوم، مما يزيد من حجم 

اخل�شائر الأوكرانية.
ويرى مراقبون انه من غري املرجح 
اجلنود  الكرملني  زعيم  ُير�شل  اأن 
وع�شرات  ال��ث��ق��ي��ل��ة،  والأ����ش���ل���ح���ة 
ال���دب���اب���ات وق���ط���ع امل��دف��ع��ي��ة اإىل 
دونبا�س ملجرد عر�س الع�شات اأو 

يف ا�شتعرا�س للقوة. 
لهذا يبقى ال�شوؤال، هل نحن على 
اأبواب حرب �شاملة”؟ وهل �شتجب 
رو����ش���ي���ا اأوك����ران����ي����ا ع���ل���ى ال���رك���وع 
، على �شبيل  واخل�شوع من خال 

ل�شبه جزيرة  اإم��داد ومتوين  ممر 
ال�����ش��ت��اء، وه���و ما  ال��ق��رم يف ف�شل 

ميثل هدفا ا�شرتاتيجيا للرو�س. 
ويقول خباء، اإّن اكب احتمال هو 
وقاتلة،  عنيفة  م��ع��ارك  تندلع  اأن 

ولكنها حمدودة جغرافيا: 
ي��ك��ون هدف  اأن  ال�����ش��رق، ميكن  يف 
عليه  ا�شتوىل  ما  تاأمني  الكرملني 
من اأرا�س يف اأوكرانيا، مبا يف ذلك 
جمهوريات النف�شاليني، وخا�شة 
 ، دونيت�شك  مطار  على  ال�شيطرة 
ب��واب��ة كييف  ارت��ك��از، لأن���ه  كنقطة 
كما  دون��ب��ا���س،  عا�شمة  ل���ش��ت��ع��ادة 
قد يرغب الرو�س اأي�شا يف ا�شتعادة 
افتكها  التي  �شافيان�شك  مدينة 
هجوم  يف  الأوك������������راين  اجل���ي�������س 

ال�شيف املا�شي.
يكون  اأن  ُي�شتبعد  ل  اجل��ن��وب،  يف 
ميناء  غ������زو  ال���ك���رم���ل���ني  ه������دف 
ورمبا  اقت�شاديا،  املهم  ماريوبول، 
���ش��ري��ط يكفل  ال����ش���ت���ح���واذ ع��ل��ى 
�شبه جزيرة  الرتابي مع  المتداد 
القرم التي �شمتها مو�شكو يف وقت 
���ش��اب��ق م���ن ه���ذا ال���ع���ام، غ���ري اأنها 
ومت�شلة  م��رت��ب��ط��ة  غ��ري  م���ازال���ت 

فعليا برو�شيا.
النهائية  ل��اأه��داف  بالن�شبة  اأم���ا 
حل�����رب ب���وت���ني - ����ش���ّم ج�����زء من 
بوؤرة  زرع  اأو  ال��ق��رم،  بعد  اأوك��ران��ي��ا 
حكومة  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��غ��ط  ارت�����ك�����از 
ك��ي��ي��ف - ف���اإن���ه مل ي��ت��اأك��د ب��ع��د اإن 
الأهداف  ه��ذه  ك��ان قد مت حتديد 
ما  ت�شكل ومتثل،  ، ورمب��ا  احتمال 
ي��ع��ت��به ال���رو����س، ك��اع��ب��ني مهرة 
خيارات،  ل��ي�����ش��ت   ، ال�����ش��ط��رجن  يف 

واإمنا”احتمالت«..! 

غري ممكنة: 
�شن  ي���ري���د  ب���وت���ني  ك����ان  اإذا  اأول، 
ال���ه���ج���وم ال���ن���ه���ائ���ي، ���ش��ي��ك��ون قد 
الرو�شية  ال��ق��وات  بدخول  اع��رتف 
ذري��ع��ة، يف  بتقدمي  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل 
ينفي  انه  �شبب وجيه، علما  غياب 

ذلك با�شتمرار.
اأو  كييف  على  لا�شتياء  ثانيا،   
يحتاج  رمب���ا  اجلديدة”،  رو���ش��ي��ا 
الكرملني اإىل اأكرث من ب�شع مئات 
الدبابات  وع�����ش��رات  ال���رج���ال  م��ن 

وقطع املدفعية.
العقوبات  ب��������داأت  ل���ق���د  اأخ���������ريا، 
الغربية تعطي مفعولها وثمارها، 
مفّتحات  بوتني  للرئي�س  وقدمت 
هجوم  اأّي  �شيكلفه  عّما  ومقّدمات 

مبا�شر على اأوكرانيا.
من  طيف  يتوقعه  ال�شتنتاج  ذات 
الغرب،  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  اخل����باء 
ال����ذي����ن ي������رون ان�����ه ���ش��ي��ك��ون من 
رو�شيا  على  �شيا�شيا  ج��دا  ال�شعب 
ع�����ش��ك��ري��ة كبرية،  ع��م��ل��ي��ة  ت���بي���ر 
ويرجحون اأّن الأمر ل يعدو كونه 
مناورة وخدعة من بوتني لتخويف 
بورو�شينكو،  الأوك����راين  الرئي�س 
واإجباره على اجللو�س على طاولة 
على  احل�����ش��ول  ق�شد  امل��ف��او���ش��ات 

يف منطقة احلوطة مبديرية �شبام 
يف حمافظة ح�شرموت، دون وقوع 
كانوا  الذين  اجلنود  بني  اإ�شابات 
ال���ذي مل  ال��وق��ت  ويف  متنها.  على 
اأي ج��ه��ة م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا عن  ت��ع��ل��ن 
التفجري، مل ي�شدر تعقيب فوري 

من ال�شلطات اليمنية حول ذلك.
اأن�شار  جماعة   ب���داأت  اأي���ام،  ومنذ 
بجماعة  اإع��ام��ي��اً  امل��ع��روف��ة  اهلل  
احل���وث���ي، ح�����ش��د م�����ش��ل��ح��ي��ه��ا على 
النفطية،  م���اأرب  حمافظة  ح���دود 
�شرقي ال��ي��م��ن، وب���داأ احل��دي��ث، يف 
و�شائل اإعام مقربة من اجلماعة، 
عن �شرورة حماية املن�شاآت العامة، 
واأن���اب���ي���ب ال��ن��ف��ط وخ���ط���وط نقل 
تتعر�س  التي  الكهربائية  الطاقة 
بني حني واآخر لعمليات تخريب يف 
حمافظة ماأرب، اإ�شافة اإىل تقدمي 
احل���وث���ي���ني اأن��ف�����ش��ه��م ك���ط���رف يف 
حماربة ما ي�شمونه  الإره��اب ، يف 
اإ�شارة اإىل تنظيم  اأن�شار ال�شريعة  

التابع للقاعدة يف اليمن.
اإن  م��اأرب  قبلية يف  وتقول م�شادر 
احلوثي  جلماعة  حت��رك��ات  ه��ن��اك 
ا�شتعداداً  امل��ح��اف��ظ��ة،  ت��خ��وم  ع��ل��ى 
اللجان  م�شمى   حت��ت  لقتحامها 
مرتددة  ت��زال  ما  لكنها   ، ال�شعبية 
ق����رار الق��ت��ح��ام نتيجة  ات��خ��اذ  يف 
القبائل  م��ن  م�شاندة  وج���ود  ع��دم 
هناك. هذا التلويح بالتوجه �شرقاً 
نحو مناطق القبائل ينذر بن�شوب 
حرب �شر�شة، تختلف نوعاً ما عن 

اأغلب  القبائل عليها من  ل�شيطرة 
اجلهات.

م������اأرب  يف  اجل����غ����راف����ي����ا  اأن  ك���م���ا 
مئات  ممتدة  �شحراوية  جغرافية 
جغرافيا  وه������ي  ال���ك���ي���ل���وم���رتات 
احل����وث����ي  م���ق���ات���ل���ي  ت���ن���ا����ش���ب  ل 
واملرتفعات،  اجلبال  من  القادمني 
عليهم،  �شلبية  اآث���ار  لها  و�شيكون 
ا�شتباكات  اأي  ان���دل���ع���ت  ح����ال  يف 
�شهرين  وم���ن���ذ  ال���ط���رف���ني.  ب����ني 
تقريباً، فر�س رجال القبائل، على 

احلوثيون  خا�شها  التي  احل���روب 
التي  ال���ي���م���ن  م���ن���اط���ق  ب��ع�����س  يف 
بيئة  جلماعته  فيها  احلوثي  يجد 
احل��ال يف عمران  كما هو  م�شاندة 

)�شمال( و�شنعاء.
الو�شع  ف���اإن  وب��ح�����ش��ب م��راق��ب��ني، 
م���������اأرب،  يف  ����ش���ي���خ���ت���ل���ف مت������ام������اً 
القبلي  ال��ت��واج��د  ذات  امل��ح��اف��ظ��ة 
اأنه  اأي  اخلال�س،  وال�ُشّني  امل�شّلح، 
كما  للحوثي،  اأن�شار  بها  يوجد  ل 
اأن خطوط اإمداده �شتكون معر�شة 

امل��ت��ط��رف��ني واأ����ش���رى احل��ن��ني اإىل 
اجلديدة،  ورو�شيا  القيا�شرة  زمن 
اأوكرانيا  ����ش���رق  ك���ام���ل  ���ش��م  ع���ب 
و�شول  باأودي�شا،  م��رورا  وجنوبها، 
تران�شني�شرتيا  م���ن���ط���ق���ة  اإىل 

عا�شمتها  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  امل���ث���ال، 
احل�شم  اأن�شار  يقرتح  كما  كييف، 
ي�شكنهم  ال���ذي���ن  م���ن  ال��ع�����ش��ك��ري، 
احلنني اإىل معركة برلني؟ اأم اأنها 
للقوميني  الكبري  احللم  �شتحقق 

اأ����ش���ح���اب ال�������روؤى والأف�����ك�����ار من 
الكرملني،  داخ��ل  ال��ي��وم  الفاعلني 
�شيناريوهات  ت��ب��ق��ى  ذل�����ك،  وم����ع 
ه������ذه، ح�شب  ال�������ش���ام���ل���ة  احل������رب 
املنطقة،  بتوازنات  عارفني  خ��باء 

ناطقة  ول����ك����ن����ه����ا  امل�����ول�����دوف�����ي�����ة 
بالرو�شية ؟

 لقد ُو�شعت مثل هذه املخططات 
م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة، وه����ي لي�شت 
بع�س  اأذه���������ان  يف  ف���ق���ط  ق���ائ���م���ة 

ملدينة  وال�شمايل،  الغربي  املدخل 
مئات  وح�شدت  اأمنياً،  ماأرب طوقاً 
امل�شلحني باأنواع الأ�شلحة اخلفيفة 
لأي  حت�شباً  والثقيلة،  واملتو�شطة 
ينفذه م�شلحو احلوثي  هجوم قد 

على اأر�شهم.
ق��ب��ل��ي ح��ا���ش��د مل�شايخ   ل��ق��اء  وك����ان 
ع��ب��ي��دة  وق��ب��ائ��ل اأخ����رى يف م���اأرب 
الذين  احلوثيني  مبواجهة  تعّهد 
مبنطقة   م�����ش��ل��ح��ي��ه��م  ي��ح�����ش��دون 
املحجزة  ويف مديريات  اجلدعان  

تعزيزات رو�شية يف �شرقها: 

هل نحن على اأبواب حرب �شاملة يف اأوكرانيا..؟
الحتمال الأكرب هو اندلع معارك عنيفة وقاتلة ولكنها حمدودة جغرافيا

ا�شتباكات يف ماأرب وتفجري بدورية للجي�س بح�شرموت

احلوثيون ينقلون معاركهم اإىل منابع النفط �شرقي اليمن

احتفاء ب�شابط عراقي اخرتق �شفوف داع�ض
•• لندن-وكاالت:

عن  حما�شرة   ، هري�شت  �شاند  البيطانية   الع�شكرية  الأكادميية  عر�شت 
�شجاعة اأحد �شباط القوات اخلا�شة العراقية، الذي اخرتق �شفوف تنظيم  
اأن ُيقتل بتفجري  داع�س  يف اإحدى معارك م�شفى بيجي �شمال بغداد، قبل 
رتبة  يحمل  التكريتي(  خ��ال��د  حممد  )و���ش��ام  ال�����ش��اب  ال�شابط  ان��ت��ح��اري. 
مازم اأول يف قوات الفرقة الذهبية، اإحدى الت�شكيات اخلا�شة يف اجلي�س 
العراقي، تنكر بزي تنظيم  داع�س  املتطرف يف اأيلول  �شبتمب املا�شي، متكن 
خالها من قتل جمموعة من عنا�شر التنظيم. وُقتل خال عملية تاأمني 
م�شفى بيجي يف �شاح الدين، �شمال العراق، عندما حاولت مدرعة ع�شكرية 
مفخخة يقودها احد انتحاريي تنظيم  داع�س  اخرتاق باب امل�شفى فحاول 
)التكريتي( ايقاف النتحاري ومتكن من قتله الإ ان النتحاري فجر العربة 

امل�شفحة قبل ان يلفظ انفا�شه الخرية، لقتل ومعه عدد من اجلنود.

 ي�شعب �شيا�شيا على رو�شيا تربير عملية ع�شكرية كبرية
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عربي ودويل

اأكد الرئي�س الرو�شي فادميري بوتني م�شاركة جنود رو�س يف عملية 
انف�شال �شبه جزيرة القرم عن اأوكرانيا. وقال بوتني يف مقابلة مع 
امل�شلحة  اآر دي(:  قواتنا  الأمل��اين )اإي��ه  التليفزيون  القناة الأوىل يف 
وذكر   . القرم  النت�شار يف  الأوك��ران��ي��ة عن  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأع��اق��ت 
القرم  يف  ج��رت  التي  ال�شتفتاء  عملية  اأمنوا  رو���س  جنود  اأن  بوتني 
دون  احليلولة  بغر�س   لرو�شيا  لان�شمام  املا�شي  م��ار���س  اآذار  يف 
اإراق��ة الدماء . يذكر اأن بوتني �شرح بذلك من قبل يف التليفزيون 
الرو�شي. وينت�شر جنود رو�س منذ عقود يف القرم، حيث مقر اأ�شطول 
البحر الأ�شود الرو�شي. وتنت�شر القوات الرو�شية يف القرم مبوجب 

اتفاق بني مو�شكو وكييف عام 2010.
اإليها.  القرم  ب�شم  ال��دويل  القانون  بانتهاك  مو�شكو  الغرب  ويتهم 

وتطالب اأوكرانيا با�شتعادة �شبه جزيرتها.
ويف املقابل اأكد بوتني اأن رو�شيا مل تنتهك القانون الدويل باأي طريقة، 
مو�شحا اأن املواطنني يف القرم عبوا عن راأيهم يف م�شتقبلهم بحرية 
اإعان  خال ال�شتفتاء، على عك�س ما حدث يف كو�شوفو، حيث مت 

ا�شتقالها عام 2008 بقرار برملاين فقط، على حد تعبريه.
حلل  كافية  جهود  رو�شيا  ب��ذل  بعدم  ال��غ��رب  ات��ه��ام��ات  بوتني  ونفى 
ال��ن��زاع ال��دم��وي يف �شرق اأوك��ران��ي��ا، وق���ال:  ات��ف��اق مين�شك اأب���رم يف 

الأ�شا�س لأننا اهتممنا بالأمر .
 

اأ�شار م�شح اأجرته جامعة هوجن كوجن اإىل اأن اأكرث من ثلثي ال�شكان 
الذين  بالدميقراطية  املطالبني  املحتجني  اإنه يجب على  يعتقدون 
يحتلون اأجزاء مهمة من املدينة اخلا�شعة حلكم ال�شني منذ �شبعة 

اأ�شابيع اإنهاء احتجاجاتهم.
املحتجني  على  اإن��ه  ال�شتطاع  �شملهم  مم��ن  املئة  يف   67.4 وق��ال 
اإخاء ال�شوارع. كما كان التاأييد العام للحركة املنادية بالدميقراطية 
متقلبا اإذ ذكر 43.5 يف املئة من امل�شاركني اإنهم �شدها مقابل تاأييد 

33.9 باملئة.
وجاءت النتيجة بعد اأن ن�شرت ال�شحف يوم ال�شبت اخطارا باخاء 
املوقع الرئي�شي لاحتجاج يف منطقة اأدمريالتي قرب حي الأعمال 
لرفع  وق��ت  اأي  يف  تتحرك  قد  ال�شرطة  اأن  يعني  ما  املدينة  بو�شط 

احلواجز من ال�شوارع مت�شيا مع اأوامر الق�شاء .

ي�شكل التو�شل اىل اتفاق تاريخي حول البنامج النووي اليراين 
انت�شارا دبلوما�شيا للرئي�س المريكي باراك اوباما ولو ان وا�شنطن 
ب��ع��ي��دت��ان ع��ن تطبيع  ت����زالن  1979 ل  وط��ه��ران ال��ع��دوي��ن م��ن��ذ 

العاقات بينهما.
وج��ع��ل اوب��ام��ا م��ن امل�����ش��احل��ة م��ع اي����ران اح���دى اول���وي���ات �شيا�شته 
�شبتمب  ايلول  يف  هاتفيا  ات�شال  اج��رى  الغاية،  ولهذه  اخلارجية. 
2013 مع نظريه الي��راين ح�شن روح��اين، وتوجه ال�شهر املا�شي 
يف ر�شالة خطية اىل املر�شد العلى للجمهورية ال�شامية اية اهلل 
علي خامنئي. ويتعني الن على القوى الكبى من جمموعة 1+5 
واملانيا(  وفرن�شا  وبريطانيا  وال�شني  ورو���ش��ي��ا  املتحدة  )ال��ولي��ات 
التو�شل مع ايران اىل اتفاق بحلول 24 ت�شرين الثاين نوفمب يف 
فيينا ل�شمان الطابع ال�شلمي للبنامج النووي اليراين وذلك لقاء 

رفع العقوبات التي تخنق القت�شاد اليراين.
راند  ل��دى جمموعة  ال��ن��ووي  ن��ادر خبري البنامج  وق��ال علي ر�شا 
متكن  دون  حتول  ت�شوية  اىل  التو�شل  ان  وا�شنطن  يف  كوربوري�شن 
ايران من ت�شنيع ا�شلحة نووية �شي�شكل جناحا كبريا للدبلوما�شية 

المريكية والعاقات الدولية .
املكثفة، ل يجروؤ  املفاو�شات  املوعد وبعد عام من  ا�شبوع على  وقبل 
احد على توقع التو�شل اىل اتفاق نهائي و�شامل بحلول 24 ت�شرين 
لي�شي  بينهم  من  املحللني  من  كبري  عدد  ويعتقد  نوفمب.  الثاين 
هيلي من مركز مراقبة وعدم انت�شار ال�شلحة انه �شيح�شل متديد 
�شيتم  ع��ام  ات��ف��اق-اط��ار  تفا�شيل  لت�شوية  تقنية  وحم��ادث��ات  ق�شري 

اعانه يف فيينا.

عوا�شم

برلني

وا�شنطن

هوجن كوجن

اخرتاق �شبكة معلومات اخلارجية االأمريكية
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

وقف  اىل  ا�شطرت  اخلارجية  وزارة  ان  المريكية  الع��ام  و�شائل  اوردت 
�شبكتها املعلوماتية غري ال�شرية خال نهاية ال�شبوع املا�شي بعد ادلة على 

ح�شول قر�شنة تقنية.
وكتبت الوزارة يف بريد الكرتوين ليل اجلمعة ان الغاق مت �شمن اعمال 
�شيانة مقررة على �شبكتها الرئي�شية غري ال�شرية و�شيوؤثر على الر�شائل 

اللكرتونية والو�شول اىل املواقع العامة.
القرا�شنة اخرتق احلماية  بان احد  ادلة  ان تقارير وردت حول وجود  ال 
الل��ك��رتون��ي��ة غري  ب��ال��ر���ش��ائ��ل  املتعلقة  ال��ن��ظ��ام  ن��واح��ي  الم��ن��ي��ة يف بع�س 
ال�شرية. وا�شار م�شوؤول كبري ل�شحيفة وا�شنطن بو�شت اىل اعمال مثرية 

للقلق لكن ايا من الق�شام ال�شرية للنظام مل يتعر�س خلطر.
الخرية  الدارة  ف�شتكون  للقر�شنة،  تعر�شت  اخلارجية  وزارة  كانت  ول��و 
�شمن �شل�شلة من الوكالت احلكومية التي تواجه اخرتاقات امنية، مع ان 

اي رابط مل يت�شح بني تلك العمليات.
�شرقوا  قرا�شنة  ان  الم��ريك��ي��ة  ال��بي��د  هيئة  اعلنت  امل��ا���ش��ي،  ف��ال���ش��ب��وع 
معلومات �شخ�شية ح�شا�شة يف ما ي�شكل عملية اخرتاق امني كبرية كما مت 

ال�شتياء على معلومات حول بع�س الزبائن اي�شا.
الف   800 ق��راب��ة  �شمل  الخ���رتاق  ان  ال��بي��د  با�شم هيئة  وق��ال متحدث 

�شخ�س يتلقون اجورا من الوكالة من بينهم موظفون ومتعاقدون.
هيئة  مكاتب  يف  ال��دف��ع  انظمة  اخ��رتق��وا  القرا�شنة  ان  املتحدث  وا���ش��اف 

البيد وعلى النرتنت حيث الزبائن يدفعون لقاء اخلدمات.
من  وغ��ريه  اي(  بي  )اف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  مع  الوكالة  وتعمل 

الجهزة المنية للتحقيق يف المر.
وال�شهر املا�شي، ا�شار البيت البي�س اىل اخرتاق ل�شبكته املعلوماتية غري 

ال�شرية.

الإحتالل يخف�س حجم �شفقة طائرات اإف 35

تنديد فل�شطيني مبنع ا�شرائيل ملحققني اأمميني دخول غزة

ايطاليا تدعم مبقاتالت حربية وت�شييع 24 جثة جمهولة يف النجف 

وا�شنطن تكثف تدريبات القوات العراقية وت�شميم اأوروبي على �شحق داع�ض

العاهل االردين يبحث يف اليابان مكافحة االرهاب 

حتطم مروحية فتح تنتقد دعوة حما�ض ال�شتئناف جل�شات الت�شريعي 
ع�شكرية يف تايالند 

•• بانكوك--د ب اأ:
تاياندية  ع�شكرية  مروحية  ان  ع�شكرية  م�شادر  ذك���رت   
حتطمت ام�س يف اإقليم فاياو ب�شمال الباد . وقالت امل�شادر 
الك�شف عن هويتها  التي حتدثت م�شرتطة عدم  الع�شكرية 
اإن املروحية �شقطت يف فاياو على بعد 700 كيلومرت �شمال 
الذين  ع��دد  من  متاأكدين  غري  نحن    : واأ�شافت   . بانكوك 
كانوا على منت املروحية ولكن كان بينهم م�شوؤولون رفيعو 
امل�شتوى  . وتابعت امل�شادر انه �شوف يتم فتح حتقيق وان فرق 

الإنقاذ يف طريقها اإىل هناك .

والقوائم  الكتل  بني  م�شاورات  اإج��راء  على  ن�شت  املا�شي  �شبتمب  اأي��ل��ول  
البملانية لإن�شاج ظروف انعقاد املجل�س الت�شريعي، والطلب من الرئي�س 
لانعقاد.  الت�شريعي  املجل�س  لدعوة  القانون  وفق  رئا�شي  مر�شوم  اإ�شدار 
واتهمت الكتلة حركة حما�س بعدم اللتزام بتفاهمات امل�شاحلة بخ�شو�س 
احلركة  اأن  معتبة  غ��زة،  قطاع  يف  الوطني  ال��وف��اق  حكومة  عمل  متكني 
الإ�شامية  ل تريد اإنهاء النق�شام واإمنا اإدارته اإىل اإ�شعار اآخر . واعتبت 
تفعيل  جلنة  اجتماعات  عقد  �شواًء  خطوة  اأي  عن  احلديث  اأن   فتح  كتلة 
منظمة التحرير وا�شتئناف جل�شات املجل�س الت�شريعي واإجراء النتخابات 
والإ�شاح(البملانية  كتلة)التغيري  وكانت   . وخمادعة  ت�شليل  اإل  هو  ما 
التابعة حلركة حما�س دعت رئا�شة املجل�س الت�شريعي اإىل ا�شتئناف جل�شاته 
املوحدة بكافة القوائم والكتل البملانية، متهمة فتح بتعطيل عمل املجل�س. 

•• رام اهلل-د ب اأ:

ان��ت��ق��دت ك��ت��ل��ة ح��رك��ة ف��ت��ح ال��بمل��ان��ي��ة ام�����س دع����وة ك��ت��ل��ة ح��رك��ة حما�س 
البملانية ا�شتئناف جل�شات املجل�س الت�شريعي الفل�شطيني يومي الأربعاء 
اأع�شاء كتلة  اإن   لها،  بيان �شحفي  ، يف  الكتلة  املقبلني. وقالت  واخلمي�س 
التي  البغي�س  زالوا جزءا من حالة النق�شام  حما�س البملانية كانوا وما 
قامت بها حركة حما�س يف ال�شاحة الفل�شطينية . واأ�شافت اأن دعوة نواب 
حما�س لعقد جل�شات للمجل�س الت�شريعي  تخالف كل الأنظمة والقوانني 
ووحده  والقانون  النظام  حماية  يف  واجباتهم  وفق  ودوره��م  الفل�شطينية 
اأن  وذك��رت   . الت�شريعي  املجل�س  اأم��ام  اأدوه  ال��ذي  اليمني  ق�شم  �شعبنا وفق 
التفاقات والتفاهمات مع حركة حما�س واآخرها تفاهمات القاهرة يف 26 

•• غزة-د ب اأ:

ن���ددت ح��رك��ة ح��م��ا���س ام�����س مبنع 
م�شكلة  و����ش���ول جل��ن��ة  اإ���ش��رائ��ي��ل 
من جمل�س حقوق الإن�شان التابع 
ق���ط���اع غزة  اإىل  امل��ت��ح��دة  ل�����اأمم 
الإ�شرائيلي  العدوان  يف  للتحقيق 

الأخري على القطاع.
وق�������ال ال���ن���اط���ق ب���ا����ش���م احل���رك���ة 
بيان  يف   ، زه��������ري  اأب��������و  ����ش���ام���ي 
الإ�شرائيلي  امل��وق��ف  اإن   ، �شحفي 
م����ن جل���ن���ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���دول���ي���ة 
جرائم  يف  الإم�����ع�����ان  ع���ل���ى  ي�����دل 
ال�شعب  بحق  الإ�شرائيلية  احل��رب 
للتغطية  وحم��اول��ة  الفل�شطيني 

عليها .
وطالب اأبو زهري اللجنة الأممية 
الو�شول  يف  ب��ح��ق��ه��ا  ال��ت��م�����ش��ك  ب���� 
اأي  ف��ت��ح  وع�����دم  غ����زة  ق���ط���اع  اإىل 
هذه  لأن  القطاع  خ��ارج  حتقيقات 
الآل���ي���ة ����ش���ت���وؤدي ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 
معاينة اجلرائم الب�شعة يف م�شرح 
اجل���رمي���ة وال����وق����وف ع��ل��ى حجم 
الفظائع �شد الإن�شان الفل�شطيني 
ال�شلطة  وط���ال���ب   . ومم��ت��ل��ك��ات��ه 
م�شوؤوليتها  حتمل  ب�  الفل�شطينية 
اأم������ام امل��ج��ت��م��ع ال������دويل لإج���ب���ار 
الحتال الإ�شرائيلي على ال�شماح 
ب�شكل حر  بالعمل  للجنة الأممية 
قبل  اإ�شرائيل  واأعلنت   . ومبا�شر 
اأن��ه��ا رف�شت طلبا م��ن جلنة  اأي���ام 
م���ن جمل�س  امل�����ش��ك��ل��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
للدخول  ال���دويل  الإن�����ش��ان  حقوق 
الغربية  وال�����ش��ف��ة  اأرا���ش��ي��ه��ا  اإىل 

�شروط  اإن  دفاعية  وقالت م�شادر 
اجلها  ينق�شي  القرو�س  �شمانات 
الثاين  ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��ب   15 يف 
اجل��اري. ومنحت �شفقة طائرات 
ا�شرائيل   2010 ل��ع��ام  اإف-35 
اجمال  ط���ائ���رة   75 ����ش���راء  خ��ي��ار 
اأي ما ميثل ثاثة اأ�شراب. وتعني 
ان  �شتاينتز  اورده���ا  التي  الع���داد 
من  اأق��ل  على  �شتح�شل  ا�شرائيل 
���ش��رب��ني م���ن ه����ذه ال���ط���ائ���رات يف 
ميثل  م��ا  وه���و  امل��ن��ظ��ور  امل�شتقبل 
للقوات  ب��ع��م��ل��ي��ات  ي��ت��ع��ل��ق  حت��دي��ا 
حتمل  التي  ال�شرائيلية  اجل��وي��ة 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا اأع����ب����اء ع����دة مهام 
ب�شن  ال���ت���ه���دي���د  م��ن��ه��ا  اق��ل��ي��م��ي��ة 
النووية  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  ���ش��رب��ات 

اليرانية.
وي��رب��ط م�����ش��وؤول ا���ش��رائ��ي��ل��ي ثان 
املقاومة التي يواجهها يعالون من 
ال����وزراء  زم��ائ��ه مبجل�س  ج��ان��ب 
باحلرب التي �شنتها ا�شرائيل على 
ن�شطاء فل�شطينيني يف قطاع غزة 
واغ�شط�س  ي��ول��ي��و  ���ش��ه��ري  خ���ال 
نحو  على  انتهت  وال��ت��ي  املا�شيني 
غ��ري ح��ا���ش��م ول��ف��ت��ت الن���ظ���ار اىل 
الفراد  حامات  يف  �شعف  نقاط 

املدرعة والذخرية.

امريكية  م��ق��ات��ل��ة   15 اىل  ع�����ش��ر 
ما  وه��و  اإف-35  ن��وع  ال�شنع من 
ميثل نحو ن�شف العدد الذي �شبق 
كل  يف  دفاعية  م�شادر  اأوردت����ه  ان 

من البلدين.
حجم  ت������راج������ع  ي����ل����ح����ق  ورمب����������ا 
ال�شرر  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  امل�����ش��رتي��ات 
بالثقة الدولية يف الطائرات التي 
ل��وك��ه��ي��د مارتن  ���ش��رك��ة  ت��ن��ت��ج��ه��ا 
امل�شنعة خلف�س  ال�شركة  وبجهود 

�شعر الطائرة الواحدة.
ا�شرائيل  2010 ا�شرتت  ويف عام 

اإطار  يف  الأردن  م��ن  غ���زة  وق��ط��اع 
�شكلت  ال��ت��ي  وال��ل��ج��ن��ة  م��ه��م��ت��ه��ا. 
نهاية متوز يوليو املا�شي تخت�س 
الإ�شرائيلي  الهجوم  يف  النظر  يف 
الأخ���ري على ق��ط��اع غ��زة يف متوز 
املا�شيني  اأغ�����ش��ط�����س  واآب  ي��ول��ي��و 
واأدى اإىل مقتل اأكرث من 2140 

فل�شطينيا.
من جهة اأخرى، قال وزير ال�شوؤون 
يوفال  الإ�شرائيلي  ال�شرتاتيجية 
�شتاينتز ام�س اإن ا�شرائيل �شتتقدم 
بطلب ثان ل�شراء عدد يرتاوح بني 

19 طائرة اإف-35 مببلغ 2.75 
ت�شليم  ي��ت��م  ان  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ار 
 2016 ع����ام����ي  ب�����ني  ال�������ش���ف���ق���ة 
و2018 . وقالت م�شادر اإن وزير 
احلرب ال�شرائيلي مو�شى يعالون 
-الذي قام بزيارة للوليات املتحدة 
�شفقة  على  اتفق  املا�شي-  ال�شهر 
 31 اىل   25 م��ن  ت�شم  م��ب��دئ��ي��ة 
طائرة اأخرى على اأن يخ�شع ذلك 

ملوافقة جلنة وزارية ا�شرائيلية.
وق�����ال ���ش��ت��اي��ن��ت��ز -وه�����و ع�����ش��و يف 
اللجنة الوزارية- لرويرتز اإن ثمة 

•• عمان-اأ ف ب:

يزور العاهل الردين امللك عبد اهلل الثاين اليوم الثاثاء 
اليابان يف زيارة عمل يجري خالها مباحثات مع رئي�س 
ال��راه��ن��ة يف  ال��ت��ط��ورات  اآب���ي ح��ول  ال��ي��اب��ان �شينزو  وزراء 
ال�شرق الو�شط و�شبل مكافحة الرهاب، ح�شبما افاد بيان 

�شادر عن الديوان امللكي الردين.
واو�شح البيان،الذي تلقت وكالة فران�س بر�س ن�شخة منه، 
ان امللك عبد اهلل �شيجري يف طوكيو مباحثات مع رئي�س 
ال�شاحتني  على  الراهنة  ال��ت��ط��ورات  ح��ول  اليابان  وزراء 
بني  التعاون  عاقات  تعزيز  واآف���اق  والدولية  القليمية 

البلدين ال�شديقني، والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك .
وا�شاف ان الزيارة تاأتي يف اإطار التحرك الردين امل�شتمر 
للت�شاور والتن�شيق مع عوا�شم �شنع القرار العاملي حيال 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ت��ط��ورات  خمتلف  م��ع  التعامل  �شبل 

ي�شهدها ال�شرق الأو�شط، خ�شو�شاً اجلهود الدولية املبذولة 
العامليني  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  وتعزيز  ال�شام  وحتقيق  األإره����اب  ملكافحة 

المباطور  الزيارة  �شيلتقي خال  اهلل  عبد  امللك  ان  اىل  البيان  وا�شار   .
اكيهيتو بال�شافة اىل قيادات برملانية واقت�شادية وفكرية فاعلة وموؤثرة 
الأردين من خمتلف  املوقف  ال�شوء على  بهدف ت�شليط 
التعاون  اأوا���ش��ر  وتعزيز  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  الق�شايا 

الثنائي يف جميع املجالت .
ائ��ت��اف دويل يف  راأ����س  ال��ولي��ات املتحدة على  وب��ا���ش��رت 
على  جوية  غ��ارات  حملة  �شن  اغ�شط�س  اآب  من  الثامن 

مواقع تنظيم داع�س يف العراق.
ويف 23 ايلول �شبتمب، و�شعت وا�شنطن نطاق عملياتها 
عربي  من  بدعم  �شوريا  يف  التنظيم  مواقع  اىل  اجلوية 

رين.
مناطق  ع��ل��ى  داع�����س  تنظيم  م�شلحي  �شيطرة  واأث�����ارت 
وا�شعة يف غرب العراق، على مقربة من احلدود الردنية 
التي يبلغ طولها حواىل 181 كيلومرتا، قلق وخماوف 
التي  اململكة  التنظيم اىل  الردن من متدد عنا�شر هذا 
الاجئني  م���ن  م��ئ��ات اللف  وج����ود  م���ع  اأم��ن��ي��ا  ت��ع��اين 

ال�شوريني وتنامي اعداد الإرهابيني.

ا�شرائيل توؤكد منع طبيب 
نرويجي من دخولها 

القد�س املحتلة-اأ ف ب:
الرنويجي  الطبيب  منعت  انها  ام�س  ال�شرائيلية  اخلارجية  وزارة  اك��دت 
ماد�س غيلبت من دخول ا�شرائيل وهذا يعني انه ل ي�شتطيع دخول قطاع 

غزة عبها، لكنها زعمت ان هذا املنع لي�س نهائيا.
الذي  الطبيب  دخ��ول  منع  نباأ  نقلت  الرنويجية  الع���ام  و�شائل  وك��ان��ت 
ق�شى ال�شيف املا�شي يف قطاع غزة وهو يعالج امل�شابني الفل�شطينيني يف 
غزة  قطاع  �شد  ال�شرائيلية  الع�شكرية  العملية  خال  ال�شفاء  م�شت�شفى 

والتي ا�شتمرت خلم�شني يوما.
ال�شرائيلية  اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  وه��و  هري�ش�شون  ب��ول  واك��د 
ان  مو�شحا  ا�شرائيل  دخ��ول  م��ن  منعه  مت  الث��ن��ني  بر�س  فران�س  لوكالة 
له  يوجد  ل  وبالتايل  عقابا.  ولي�س  امنية  لعتبارات  نتيجة  اتخذ  القرار 

اطار زمني حمدد .
البع�س ولكن �شيبقى على  ا�شار  املتحدث )املنع( لي�س لابد كما  وا�شاف 

ال�شفقة  حلجم  ك��ب��رية  معار�شة 
التي طرحها يعالون يف حني حبذ 
ك���ث���ريون ح��ج��م م�����ش��رتي��ات اأق���ل 
15 طائرة.  10 اىل  ي��رتاوح بني 
ومن املتوقع اتخاذ قرار نهائي يف 
هذا ال�شدد خال اليام القادمة.

���ش��ت��اي��ن��ت��ز عن  ام���ت���ن���ع  ح����ني  ويف 
املباحثات  ت��ف��ا���ش��ي��ل  يف  اخل���و����س 
املغلقة اإل ان عب عن تخوف مما 
اإف-35  ط���ائ���رات  م���دى  ك���ان  اذا 
املناورة  على  وقدرتها  وحمولتها 
ولدى  ا�شرائيل.  متطلبات  تلبي 
دفاعية  م��ي��زان��ي��ة  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 
ح�شول  رغ���م  تخفي�شات  ت��واج��ه 
ا�شرائيل على منح اأمريكية �شنوية 
مليارات  ث��اث��ة  ن��ح��و  اىل  ت�����ش��ل 
ل�شنا  �شتاينتز  وقال  �شنويا.  دولر 
الفورية  امل��واف��ق��ة  مم��ن مي��ن��ح��ون 

على ما تقوله وزارة الدفاع .
ومل ي�شدر متحدث با�شم يعالون 

تعليقا فوريا على المر.
التي  ال�����وزاري�����ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت�����ش��م 
بنيامني  ال����وزراء  رئي�س  ي��راأ���ش��ه��ا 
من  اأرب��ع��ة  ع�شويتها  يف  نتنياهو 
جانب  اىل  احل��ك��وم��ة  وزراء  ك��ب��ار 
اللجنة  ه��ذه  واجتمعت  ي��ع��ال��ون. 
اأربع مرات ملناق�شة �شفقة طائرات 
املوعد  م��رت��ني  واأرج�����اأت  اإف-35 

النهائي ب�شاأن البت يف القرار.
وق������د ي���ع���ن���ي ه������ذا ال����ت����اأخ����ري ان 
جزائية  �شروطا  ت��واج��ه  ا�شرائيل 
ب���������ش����اأن ����ش���م���ان���ات ق�����رو������س من 
م�������ش���رف ���ش��ي��ت��ي ب���ن���ك ك���ان���ت قد 
هذه.  ال��ط��ائ��رات  ل�شفقة  اعدتها 

والنائب عن حما�س  بالإنابة  الت�شريعي  املجل�س  رئي�س  اأ�شدر  وعقب ذلك 
اأحمد بحر دعوة للكتل والقوائم البملانية املختلفة يف املجل�س، اإىل ح�شور 
اأن عقدت كتلة  املقبلني. و�شبق  الأربعاء واخلمي�س  جل�شة للمجل�س يومي 
حما�س التي متتلك اأغلبية مقاعد الت�شريعي جل�شات للمجل�س الت�شريعي 
ب�شكل اأح��ادي يف قطاع غزة على مدار عدة اأع��وام و�شط مقاطعة من كتلة 
فتح وباقي الكتل الأخرى. وتوقفت كتلة حما�س عن عقد جل�شات للمجل�س 
الت�شريعي بعد ت�شكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع حزيران يونيو املا�شي 
املجل�س لانعقاد خال �شهر من  اتفاق مع فتح ن�س على دع��وة  مبوجب 
ر�شمية  جل�شة  اأي  الت�شريعي  املجل�س  يعقد  ومل  احلكومة.  اإع��ان  تاريخ 
حركة  �شيطرة  بعد  الداخلي  الفل�شطيني  النق�شام  ب��دء  منذ  له  موحدة 

حما�س بالقوة على الأو�شاع يف قطاع غزة منت�شف عام 2007.

العراقية يف حمافظة النبار مبا ي�شمن ا�شتمرار املهمة 
وت�شريعها .  نعم نفعل كل ما ميكننا باملوارد املتاحة لنا 

لت�شريع هذا المر. 
بدورها اأعلنت اإيطاليا عزمها اإر�شال 4 طائرات حربية؛ 
قوات  جت��ري��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��وي��ة  العمليات  يف  للم�شاركة 
الوليات  بقيادة  داع�س،  تنظيم  �شد  ال��دويل  التحالف 

املتحدة الأمريكية.
ونقلت ال�شحافة الإيطالية، عن وزيرة الدفاع، روبرتا 
مانتللي،  لويجي  الأم���ريال،  الأرك���ان  ورئي�س  بينوتي، 
قولهما: اإّن القوات امل�شلحة الإيطالية، تعتزم اإر�شال 4 

•• عوا�شم-وكاالت:

اع�����رب الحت������اد الوروب�������ي ام�������س ع���ن ت�����ش��م��ي��م��ه على 
اعدام  بعد  وذل���ك  الإره��اب��ي  داع�����س  لتنظيم  الت�شدي 

رهينة امريكي اخر.
وك��ت��ب��ت وزي�����رة خ��ارج��ي��ة الحت�����اد الوروب������ي فيدريكا 
كا�شيغ  لبيرت  الوح�شي  الع���دام  ان  بيان  يف  موغريني 
العامل يف املجال الن�شاين وجلنود �شوريني دليل جديد 

على ان تنظيم داع�س ما�س يف برنامج الرعب .
وا���ش��اف��ت م��وغ��ري��ن��ي ك���ل م��رت��ك��ب��ي ان��ت��ه��اك��ات حلقوق 
اي  الوروب��ي  الحت��اد  يوفر  ولن  �شيحا�شبون.  الن�شان 

جهود لتحقيق هذه الهدف .
مكافحة  تام  ب�شكل  ملتزمون  نحن  موغريني  و�شددت 
التهديد الذي ي�شكله تنظيم داع�س وغريه من املنظمات 
الره��اب��ي��ة يف ���ش��وري��ا وال��ع��راق ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شركائنا 

املحليني والدوليني .
واعلن تنظيم داع�س لمية قتل الرهينة المريكي بيرت 
العراق،  اىل  امريكيني  جنود  ار���ش��ال  على  ردا  كا�شيغ، 
النرتنت  على  ن�شر  فيديو  �شريط  يف  ج��اء  م��ا  بح�شب 
الح���د وت�����ش��م��ن ك��ذل��ك م�����ش��اه��د م��روع��ة ل��ذب��ح جنود 

�شوريني بايدي هذه املجموعة املتطرفة.
التنظيم  يقطع  ال��ذي  اخلام�س  الغربي  امل��واط��ن  وه��و 
اآب اغ�����ش��ط�����س، وكل  ���ش��وري��ا م��ن��ذ  اجل���ه���ادي را����ش���ه يف 

ال�شحايا �شحافيون او عاملو اغاثة.
اىل ذل��ك، قال وزي��ر الدفاع المريكي ت�شاك هاجل ان 
وزارة الدفاع �شتكثف مهمتها لتدريب القوات العراقية 
م�شتخدمة  الإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم  مقاتلي  مل��ح��ارب��ة 
القوات املوجودة بالفعل يف العراق لبدء املهمة اىل حني 

توفري التمويل ملبادرة اأو�شع نطاقا.
وقال هاجل لل�شحفيني خال زيارته للمركز الوطني 
للتدريب يف فورت اروين بكاليفورنيا ان قوات العمليات 

العراقية خال  النبار  اخلا�شة حتركت اىل حمافظة 
اليام القليلة املا�شية لبدء العمل يف برامج التدريب.

با�شم  ال�شحفي  املتحدث  الم��ريال ج��ون كريبي  وق��ال 
 50 نحو  ان  وقت لحق  )البنتاجون( يف  الدفاع  وزارة 
من اأفراد قوات العمليات اخلا�شة موجودون يف قاعدة 
التدريب.  م��ه��ام  ب��دء  للعمل على  ال���ش��د اجل��وي��ة  ع��ني 
امريكي كبري  ل��وج��ود ع�شكري  م��ق��را  ال��ق��اع��دة  وك��ان��ت 
خال حرب العراق يف الفرتة من عام 2003 اىل عام 
2011. وجاءت ت�شريحات هاجل بعد ان قرر الرئي�س 
م��ن نوفمب  ال�شابع  ف��ج��اأة يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك  المريكي 
يف  المريكيني  اجلنود  ع��دد  م�شاعفة  الثاين  ت�شرين 
1500 جندي لقامة مواقع لتدريب  العراق واأ�شاف 
ت�شعة األوية عراقية وان�شاء مركزين ا�شافيني لتقدمي 

امل�شورة للقيادات الع�شكرية.
دولر  مليار   5.6 الكوجنر�س  من  اي�شا  اوباما  وطلب 
وت�شليح  ل��ت��دري��ب  دولر  م��ل��ي��ار   1.6 م��ن��ه��ا  ل��ل��م��ب��ادرة 
ان  الم��ر  ب��اديء  امل�شوؤولون يف  وق��ال  العراقية.  القوات 
الكوجنر�س يجب ان يوافق على التمويل قبل ان تبداأ 

املبادرة اجلديدة.
بالفعل  لديه  المريكي  اجلي�س  ان  قالت  روي��رتز  لكن 
ف��ري��ق م��ن اجل��ن��ود يف ع��ني ال���ش��د ي��ع��م��ل��ون يف مهمة 
تو�شيع اأ�شرع مما كان متوقعا لعملية حمورية يف حملته 

�شد داع�س.
القوات  قائد  اأو�شنت  لويد  اجل��رنال  ب��اأن  و�شرح هاجل 
المريكية يف املنطقة اأو�شى باأن تبداأ القوات المريكية 
يف  بالفعل  موجودين  ف��رد   1600 نحو  م��ع  التدريب 

الباد لتقدمي امل�شورة للجي�س العراقي.
بدعم  �شفهيا  تعهدت  دول��ة   12 نحو  ان  كريبي  وق��ال 
برامج التدريب. وقال هاجل نتفق مع تو�شيات اجلرنال 
اأو�شنت باأخذ بع�س قوات العمليات اخلا�شة التي لديه 
يف العراق ونكلفها ببع�س املهام املبكرة مع قوات المن 

طائرات حربية، للم�شاركة �شمن �شرب ال�شتطاع، يف 
قوات التحالف الدويل ملحاربة داع�س .

واأو���ش��ح��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء الإي��ط��ال��ي��ة )اأن�����ش��ا(، يف خب 
الطائرات  اأّن  ع�����ش��ك��ري��ة،  م�����ش��ادر  اإىل  ف��ي��ه  ا���ش��ت��ن��دت 
احلربية �شتتمركز يف اإحدى القواعد اجلوية؛ املوجودة 
ا�شتطاعية  اأن�شطة  يف  و�شت�شارك  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  يف 

وا�شتخباراتية متقدمة، حتى يوم عيد املياد املقبل .
اأر�شلت طائرتني  قد  الإيطالية  امل�شلحة  القوات  وكانت 
بدون طيار، وطائرة تزويد بالوقود، يف اإطار م�شاركتها 

يف احلملة الدولية �شد داع�س.
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الغاء اعالن �شابق
ال�ش�����ادة/النريوز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�شابق  العان  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد  ذ.م.م  للعقارات 
بتاريخ   1047 رقم  العدد  يف  الوطن  جريدة  يف  ال�شادر 
2014/8/19 بخ�شو�س الرخ�شة رقم  CN 1044438 واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ا�شكندرية لل�شيانة البرتولية )برتومنت( - ابوظبي

رخ�شة رقم:CN 1143497 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كيدز بزل للتجارة �س.ذ.م.م - 

فرع ابوظبي 2 رخ�شة رقم:CN 1871985 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

ح�شن احمد حممد دميا�س ال�شويدي من 51% اىل %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

joint prospects trading jlt ا�شافة جوينت برو�شبيكت�س تريدينج جي ال تي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد ديب رمزه ابو �شمره
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

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

CN 1046723:الهوية للكمبيوتر ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
نا�شر عامر عمر �شالح عمر من 51% اىل %47

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مبارك علي عمر �شالح البيكي %24

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

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

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

الت�شميم لا�شت�شارات الهند�شية
رخ�شة رقم:CN 1161704 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

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

المارات للتكنولوجيا )اميتاك( - فرع ابوظبي
رخ�شة رقم:CN 1034668 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1187735 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد دولر ح�شني ابو القا�شم من 16% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شاه جهان �شم�س العامل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد رومون الدين غام ر�شول
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العان وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز امل�شت�شار الوطني 

للتدريب ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1024879 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مرمي غامن حممد غامن ال�شويدي %51
تعديل ن�شب ال�شركاء

فادي وهيب دو�س نيقودميو�س قادة من 24% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف وهيب دو�س نيقودميو�س قادة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد �شعيد حممد ال�شويدي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العان وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور التقوى لل�شيانة العامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1086797 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/نور التقوى لل�شيانة العامة ذ.م.م 
NOOR AL TAQWA GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/نور التقوى لاعمال ال�شحية ذ.م.م 
NOOR ALTAQWA SANITERY WORKS LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع املطار ميزان رقم املكتب 2 بناية 
ال�شيخ نهيان بن زايد ال نهيان اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية ليوا 

D 2 املالك بلدية املنطقة الغربية اجلفن ق 93 مكتب
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
العامة  لل�شيانة  كري�شنت  ال�ش�����ادة/واحة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1468778 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد حممد احمد �شيف املزروعي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد حممد احمد �شيف املزروعي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مندايابورات كو�شوين

تعديل لوحة العان / اجمايل من 4*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/واحة كري�شنت لل�شيانة العامة ذ.م.م 
OASIS CRESCENT GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/واحة كري�شنت لل�شيانة العامة 
OASIS CRESCENT GENERAL MAINTENANCE

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

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دبلن لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1146336 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

حذف علي احمد علي حممد احلمادي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تال  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 1178579:ليوا للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد عو�س احمد �شالح املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مطر �شامل را�شد عبيد املن�شوري

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

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حمدان علي م�شعود لعمال 

البا�شرت رخ�شة رقم:CN 1134093 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ميان ر�شوان اكرم ميان حممد اكرم %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمدان علي م�شعود را�شد العي�شائي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حمدان علي م�شعود را�شد العي�شائي من 100% اىل %0

تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة حمدان علي م�شعود لعمال البا�شرت

HAMDAN ALI MASAOUD PLASTERING WORKS ESTABLISHMENT

اىل/ربوع اجلبل لعمال البا�شرت 
ROBOOA MOUNTAIN PLASTER WORKS

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

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برميري للو�شاطة التجارية

 رخ�شة رقم:CN 1804826 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خديجة بنت احمد ح�شني بن عمر عبا�س %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مرمي �شعيد �شالح حممد ال�شام�شي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مرمي �شعيد �شالح حممد ال�شام�شي من 100% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/برميري للو�شاطة التجارية
PREMIER COMMERICAL BROKERS

اىل/برميري للو�شاطة التجارية ذ.م.م 
PREMIER COMMERICAL BROKERS LLC

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

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

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

رخ�شة رقم:CN 1296876 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ابراهيم جعفر حممد الزرعوين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف كلثوم علي �شم�س الدين عبداهلل البلو�شي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

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

 CN 1018144-4:ملواد البناء فرع 4 رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الزير لت�شليح 
كهرباء ومكيفات  ال�شيارات قد ابدوا رغبتهم يف الغاء العان 
ال�شابق ال�شادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم 11231 بتاريخ 
2014/10/15 بخ�شو�س الرخ�شة رقم CN 1192596 واعادة 

الو�شع كما كان عليه.
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

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

لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة
 رخ�شة رقم:CN 1690197 قد تقدموا الينا بطلب

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

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

الهادي للمقاولت العامة 
رخ�شة رقم:CN 1316847 قد تقدموا الينا بطلب

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فينيك�س لل�شيانة العامة

 رخ�شة رقم:CN 1247512 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمدان احمد عبداهلل �شلطان احلمادي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حمدان احمد عبداهلل �شلطان احلمادي من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة لطف الرحمن رفيق اهلل %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/فينيك�س لل�شيانة العامة
PHOENIX GENERAL MAINTENANCE

اىل/فينيك�س لل�شيانة العامة ذ.م.م 
PHOENIX GENERAL MAINTENANCE LLC

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل
ال�شلطات الرو�شية تطرد دبلوما�شيني بولنديني 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

ام�����س ط���رد دبلوما�شيني  ال��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اع��ل��ن��ت 
بولنديني بتهمة التج�ش�س وذلك ردا على اجراء مماثل 

بحق دبلوما�شيني رو�س يف وار�شو.
العديد من  واعلنت وزارة اخلارجية يف بيان لقد غادر 
ن�شاطات  ب�شبب  ال��ب��اد  ال��ب��ول��ن��دي��ني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
ي�شتخدم عامة  ت��ع��ب��ري  وه���و   ، م��ه��ام��ه��م  م��ع  ت��ت��ع��ار���س 

لا�شارة اىل اعمال جت�ش�س.
ومل حتدد مو�شكو تاريخا او عدد الدبلوما�شيني الذين 

تعر�شوا للطرد.

كما ا�شافت ال��وزارة انها اتخذت الجراء ردا على طرد 
دبلوما�شيني رو�س موؤخرا من بولندا.

ال�شلطات  ات���خ���ذت  ال�������وزارة م���ع ال����ش���ف  ب��ي��ان  وت���اب���ع 
البولندية هذا الجراء غري الودي والذي ل ا�شا�س له. 

وعليه اتخذ اجلانب الرو�س اجراء موؤاتيا للرد .
وك��ان��ت و���ش��ائ��ل الع����ام ال��رو���ش��ي��ة ا����ش���ارت يف اوا�شط 
ت�شرين  يف  ق�شرية  ف��رتة  ومنذ  اكتوبر  الول  ت�شرين 
ال��ث��اين ن��وف��م��ب اىل ط���رد دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني رو����س بتهمة 

التج�ش�س.
والحد، اكتفت و�شائل العام الرو�شية باعان توقيف 
خولو�شتوف  اليك�شي  لتفيا  من  ال�شابق  النائب  وطرد 

بعد اتهامه بالتج�ش�س. والح��د، اعلن م�شدر يف وزارة 
اخلارجية الملانية لوكالة فران�س بر�س ان متعاونة مع 
ال�شفارة الملانية يف مو�شكو طردت بطلب من ال�شلطات 
الرو�شية. واوردت �شحيفة دير �شبيغل ان رو�شيا اتخذت 
القرار رد على قيام برلني بطرد دبلوما�شي رو�شي عمل 

يف القن�شلية العام يف بون )املانيا(.
وت�شهد رو�شيا والغربيون ا�شوا ازمة يف عاقاتهما منذ 

انتهاء احلرب الباردة ب�شبب النزاع يف اوكرانيا.
الكتلة  ق��ل��ق دول  ال��ت��وت��ر م���ع رو���ش��ي��ا  ت�����ش��ع��ي��د  وي��ث��ري 
ال�شوفياتية ال�شابقة والتي ان�شمت يف ال�شنوات الع�شر 

املا�شية اىل احللف الطل�شي والحتاد الوروبي.

تون�ض حتبط هجرة �شرية لع�شرات ال�شبان
•• تون�ص-رويرتز:

اأحبط خفر ال�شواحل التون�شي حماولة هجرة غري �شرعية باجتاه ايطاليا واألقى القب�س على نحو 65 مهاجرا كانوا 
على منت مركب �شيد قبالة �شواحل جربة بجنوب الباد.

ونقلت وكالة تون�س اأفريقيا الر�شمية لاأنباء عن م�شدر اأمني قوله  متكنت وحدات احلر�س البحري بجربة يف �شاعات 
ال�شباح الوىل من ام�س من احباط عملية هجرة غري �شرعية ب�شواحل جزيرة جربة. 

تطاوين  ا�شيلي وليتي  وهم  �شنة  و35   25 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  �شابا   65 ال�شرية  الهجرة  كان يف عملية  واأ�شافت  
ومدنني )بجنوب الباد( متجهني نحو جزيرة لمبيدوزا اليطالية. 

واأو�شح امل�شدر المني  عديد ال�شبان يتاأثرون خال فرتة ال�شيف باملهاجرين العائدين من اخلارج ويت�شجعون خلو�س 
التجربة.  وبفعل الزمة القت�شادية وتفاقم البطالة �شق ع�شرات الآلف من املهاجرين غري ال�شرعيني طريقهم عب 
البحر املتو�شط من �شمال اأفريقيا يف جمازفة حمفوفة باملخاطر يف �شفن �شيد �شغرية ومكتظة على اأمل الو�شول اإىل 

الأرا�شي الأوروبية.

•• الفجر – تون�ص – خا�ص
تف�شل  ب�����ات�����ت  م�������ع�������دودة  اأي�����������ام 
الأول  ال��������دور  ع����ن  ال���ت���ون�������ش���ي���ني 
ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة وه���و ما 
يف�شر يف جانب ما التوتر ال�شائد، 
اأجواء احلملة  اأحيانا، يف  والت�شّنج 
الن���ت���خ���اب���ي���ة، وال������ذي و����ش���ل حّد 
للغة  املرت�شحني  بع�س  ا�شتخدام 
وم�شامني  خ��ط��اب��ه��م  يف  م��ت��دن��ي��ة 
خرجت عن �شياق اللياقة يف بع�س 

الف�شول.
  ول��ئ��ن ت��ت��ف��اوت ف��ر���س امل���رور اإىل 
املرت�شحني  ب����ني  ال����ث����اين  ال�������دور 
اخل��م�����ش��ة وال��ع�����ش��ري��ن ال��ب��اق��ني يف 
ال�شباق، فان جمموعة منهم توؤكد 
بل  الأول،  ل��ل��دور  جت��اوزه��ا  بثبات 
النتخابي  بال�شتحقاق  وف��وزه��ا 
امل����اح����ظ����ني  م����ع����ظ����م  اأّن  رغ��������م 
ال�شب�شي  قائد  الباجي  ير�شحون 
غمار  خلو�س  امل��رزوق��ي  واملن�شف 
امل���ن���اف�������ش���ة احل���ا����ش���م���ة واجل����ول����ة 
الأخرية، يف حال ف�شل ال�شب�شي يف 
الدورة  من  اأغلبية  على  احل�شول 
اإل��ي��ه حزبه  ي�شعى  م��ا  الأوىل وه��و 
نداء تون�س ومنا�شروه والعاملون 

يف هيئة حملته النتخابية.

اآفاق يدعم ال�شب�شي
اأيام  اآخ���ر  الأخ����ري، ح�شل يف  ه���ذا 
من  دع��م  على  النتخابية  احلملة 
اآفاق  اإذ ع��ّب ح��زب  الثقيل،  ال��وزن 
ت��ون�����س ع���ن دع���م���ه مل��ر���ش��ح حركة 
نداء تون�س للرئا�شية الباجى قائد 
الوطني  املجل�س  واعتب  ال�شب�شى، 
قائد  اأّن  اأ���ش��دره  ب��ي��ان  يف  للحزب 
ال�شب�شى هو اأف�شل مر�شح لرئا�شة 
اجلمهورية يف هذا الظرف الدقيق 
لتجاوز �شعوبات املرحلة املقبلة يف 

تون�س.
املقبلة  املرحلة  اأن  البيان،  واأ�شاف 
�شيا�شية  اأر����ش���ي���ة  ت���وف���ر  ت��ت��ط��ل��ب 
ات����خ����اذ  ل�����اإ������ش�����راع يف  م����ائ����م����ة 
الكفيلة  احل��ك��وم��ي��ة  الإج���������راءات 
ب�شمان الأمن وال�شتقرار، م�شريا 
العاقات  ت��رت��ي��ب  �����ش����رورة  اإىل 
ال�شقيقة  ال��دول  مع  الدبلوما�شية 
�شمان  اأج�������ل  م����ن  وال�������ش���دي���ق���ة 
للتجربة  امل�������ش���ان���دة  م����ن  م���زي���د 

الدميقراطية التون�شية.
با�شتكمال  مت�شكه  احل����زب  واأك����د 
امل�شار النتقايل بهدف اإر�شاء مناخ 
ا�شتقرار �شيا�شي واجتماعي ي�شاعد 
امل�����ش��روع الوطني  ب��ن��اء  اإمت���ام  على 
يراهن  اأن�����ه  م�����ش��ي��ف��ا  احل����داث����ي، 
وي�شدد  ال��د���ش��ت��ور،  اح�����رتام  ع��ل��ى 
بال�شتجابة  احل���زب  مت�شك  ع��ل��ى 
ال�شتقرار  يف  ال�����ش��ع��ب  ل��ت��ط��ل��ع��ات 

والأمن وحت�شني ظروف العي�س.
الو�شطي  تون�س،  اآف��اق  ويعد حزب 
الج��ت��م��اع��ي ، ث����اين ح����زب ميلك 
ال�شاحة  يف  وح�������ش���ورا  مت��ث��ي��ل��ي��ة 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة ي���دع���م ال�����ش��ب�����ش��ي بعد 
يقودها  التي  الد�شتورية  احلركة 
تن�شيقية  ال��ق��روي وك��ذل��ك  ح��ام��د 
وعديد  ال��د���ش��ت��وري��ة  ال�شخ�شيات 
املرجعيات  ال�شغرى ذات  الأح��زاب 

الد�شتورية والبورقيبية.
ومن املنتظر اأن يتحالف حزب اآفاق 
تون�س مع حزب نداء تون�س الفائز 
ب��اأك��ب ع���دد م��ن م��ق��اع��د البملان 
اجلديد) 86 مقعدا( لي�شكل معه 
يا�شني  اأن  ت����ردد  وق���د  احل��ك��وم��ة، 
اآفاق تون�س والذي  اإبراهيم رئي�س 

ع��م��ن و�شفتهم  وال��ب��دي��ل  ال��ث��ال��ث 
وكذلك  ال�شابق  ال��ن��ظ��ام  ب�”رموز 
عن الفا�شلني يف ت�شيري الباد بعد 

على حد تعبريها. الثورة”، 
واأكدت اأنها متلك القدرة يف �شورة 
ف��وزه��ا ب��رئ��ا���ش��ة اجل��م��ه��وري��ة على 
الوطنية  ال��وح��دة  على  املحافظة 
وف�����ر������س الأم����������ن وال�����ش����ت����ق����رار 
وحتقيق  والج��ت��م��اع��ي  ال�شيا�شي 
م�شرية  الج���ت���م���اع���ي���ة،  ال���ع���دال���ة 
زائفة  ل��وع��ود  ُت�����ش��ّوق  ل  اأن��ه��ا  اإىل 
البطالة  ع���ل���ى  ك���ل���ي���ا  ب���ال���ق�������ش���اء 
وحت�شني اخلدمات ال�شحية، لكنها 
وف���ق ���ش��اح��ي��ات رئي�س  ���ش��ت��ع��م��ل 
اجلمهورية على دعم وتعزيز عمل 
بتوفري  يتعلق  ما  كل  يف  احلكومة 
ت�شاعد  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ب��دائ��ل 
والفوارق  البطالة  من  احل��د  على 
الج���ت���م���اع���ي���ة وحت�������ش���ني ظ����روف 

املناطق املحرومة.
واأ�شارت كنو اإىل اأّن ما مُيّيزها عن 
لي�س  للرئا�شة  امل��رت���ش��ح��ني  بقية 
كذلك  ول��ك��ن  ام����راأة،  كونها  فقط 

ر�شيدها الن�شايل.

مفاجاآت يف الأفق
امل�شتقل  املرت�شح  توّقع  من جهته، 
بن  حمودة  الرئا�شية  لانتخابات 
�شامة، اأن تفرز نتائج النتخابات 
تطرح  مفاجاآت  املقبلة  الرئا�شية 
املنتظرة  الأ�����ش����م����اء  ع����ن  ب���دي���ا 
وع���ن ال���ش��ت��ق��ط��اب ال��ث��ن��ائ��ي الذي 
الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  اأف���رزت���ه 
اإين  ق��ول��ه  ت��ق��دي��ره، م�شيفا  وف���ق 
التون�شي  ال�شعب  ذك��اء  على  اأع��ول 
 23 ي��وم  الق����رتاع  اأم���ام �شناديق 

نوفمب«.
اأن  ان���ه م���ن الأف�����ش��ل  واأ����ش���ار اإىل 
املرتقب  اجلمهورية  رئي�س  يكون 
التجاذبات  عن  وحمايدا  م�شتقا 
احل��زب��ي��ة ح��ت��ى ُي��ح��ظ��ى ب��ث��ق��ة كل 
اأّن  ُم��ب��ّي��ن��ا  امل���ت���ن���ازع���ة،  الأط�������راف 
ل  اجلمهورية  رئي�س  ا�شتقالية 
امل�شهد  عن  مبناأى  يكون  اإن  تعني 
ال�شروري  م��ن  ول��ك��ن  ال�شيا�شي، 
الد�شتورية  �شلطته  مي���ار����س  اأن 
امل�شوؤولية  ب������روح  والع���ت���ب���اري���ة 

واليقظة بح�شب راأيه.
رئي�س  ق������ال  اأخ���������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
الهيئة العليا امل�شتقلة لانتخابات 
الهيئة  اأن  �����ش����ر�����ش����ار،  ����ش���ف���ي���ق 
ق��ام��ت ب��اإح��ال��ة 12 خم��ال��ف��ة على 
ببع�س  تتعلق  العمومية  النيابة 
الرئا�شية  لانتخابات  املرت�شحني 
وذل�����ك ب��ع��د حت���ري���ر حم��ا���ش��ر يف 

�شاأنها.
 50 املقبل  الأرب��ع��اء  و�شيحّل  ه��ذا 
بتون�س  اإ���ش��اف��ي��ا  دول��ي��ا  م��اح��ظ��ا 
لتعزيز بعثة ماحظي النتخابات 
الرئا�شية يوم 23 نوفمب اجلاري 
ح�شب ما اأعلنه املعهد الدميقراطي 

الأمريكي
وفد  ال��ث��اث��اء  ال��ي��وم  �شي�شل  كما 
من مراقبي جامعة الدول العربية 
النتخابات  متابعة  يف  للم�شاركة 
الرئا�شية، و�شيمثل املقدمة للوفد 
اإىل  املو�شع الذي �شيكتمل و�شوله 
برئا�شة  امل��ق��ب��ل  اخل��م��ي�����س  ت��ون�����س 
امل�شاعد رئي�س قطاع  العام  الأمني 
باجلامعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�������ش���وؤون 

العربية. 
مراقبا   25 ال���وف���د  ه����ذا  وي�����ش��م 
ميثلون 10 جن�شيات عربية وذلك 
ملتابعة �شري النتخابات الرئا�شية. 

معينة، معتبا اأّن تون�س يف حاجة 
الآن اإيل قيادات جديدة .

وانتقد الهمامي ن�شر ا�شتطاعات 
النتخابية،  احلملة  خ��ال  ال���راأي 
باملواطن  تاعب  وج��ود  ماحظا 

وتاعب بحرية الناخب.
اللعبة  نف�س  اأن  الهمامي  واأ�شاف 
النتخابات  يف  ا�شتعمالها  مت  التي 
ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة ي���ق���ع اإع�����ادت�����ه�����ا يف 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة وه���ي نوع 
م��ن ال��ت��خ��وي��ف وال��رته��ي��ب لدفع 
النافع  الق�������رتاع  ن��ح��و  امل����واط����ن 
يدفع  اأن من  موؤكدا  تعبريه،  وفق 
يعرف خطورة  ال�شتقطاب ل  اإىل 

الت�شويت النافع.
احلامدي  الها�شمي  ق���ال  ب����دوره، 
لانتخابات  امل��ح��ب��ة  ت��ي��ار  م��ر���ش��ح 
ان���ه يف و���ش��ع��ي��ة قوية  ال��رئ��ا���ش��ي��ة، 
قائد  الباجى  مناف�شة  من  متكنه 
رئا�شة  ن��ح��و  ال�����ش��ب��اق  يف  ال�شب�شي 

اجلمهورية.
وال�شب�شي  اأن���ه  احل��ام��دى  واع��ت��ب 
امل��رت���ش��ح��ان الأوف������ر ح��ظ��ا ح�شب 
النتخابية  احل���م���ل���ة  جم����ري����ات 
الثاين  ل��ل��دور  للرت�شح  الرئا�شية 
ع��ن ثقته  ت��ق��دي��رات��ه، معربا  وف��ق 
اأ�شهل  �شتكون  ف���وزه  ف��ر���س  اأّن  يف 
لانتخابات  ال����ث����اين  ال�������دور  يف 

الرئا�شية.
اأن�شار  احل��ام��دى  الها�شمي  ودع���ا 
الهمم  �شحذ  اإىل  وحمبيه  ح��زب��ه 
احلملة،  م����ن  امل��ت��ب��ق��ي��ة  ل���ل���ف���رتة 
موقعه  لتعزيز  اأ�شواتهم  ومنحه 
وتقلي�س الفارق مع مر�شح حركة 

نداء تون�س.
املرت�شحة  ق����ال����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
الرئا�شية  ل��ان��ت��خ��اب��ات  امل�شتقلة 
ك��ل��ث��وم ك��ن��و، اأن��ه��ا ���ش��ت��ك��ون اخليار 

عمل وزي��را للنقل يف عهد حكومة 
قبيل  ال�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د  ال���ب���اج���ي 
 2011 اأك���ت���وب���ر   23 ان��ت��خ��اب��ات 
الذين  امل��ر���ش��ح��ني  اأح�����د  ���ش��ي��ك��ون 
لت�شكيل  تون�س  ن���داء  �شيختارهم 

احلكومة اجلديدة.

املرتبة الثانية ملن..؟
ول���ئ���ن ي���ب���دو م������رور زع���ي���م ن����داء 
حم�شوما،  ال���ث���اين  ل���ل���دور  ت��ون�����س 
�����ش����واء م����ن ط�����رف امل���راق���ب���ني اأو 
معركة  ف��ان  وخ�شومه،  مناف�شيه 
رغم  بعد  حت�شم  مل  الثاين  املقعد 
اإذ هناك  امل���رزوق���ي ع��ل��ي��ه،  اإ����ش���رار 
املرت�شحة من يطرح  الأ�شماء  من 
ن��ف�����ش��ه ك��م��راه��ن ج���دي ع��ل��ى تلك 
امل��رت��ب��ة، ول ي���رتدد يف اإع����ان انه 
الرجل الثاين يف الدور الثاين من 

النتخابات الرئا�شية .
ويف هذا ال�شياق، اعتب مر�شح حزب 
الحتاد الوطني احلر لانتخابات 

زعيم نداء تون�س ومن�شف املرزوقي 
وليته0  املنتهية  امل��وؤق��ت  الرئي�س 
امل���رزوق���ي لن  اأّن  ال��ري��اح��ي  وق����ال 
مير اإىل الدور الثاين لأنه مكروه 
ان��ه حتى  ج��داً يف تون�س، واأ���ش��اف 
فان  ال��ث��اين  ال���دور  اإىل  تر�شح  اإذا 
اأي مرت�شح اآخر �شيهزمه و�شيفوز 

بالرئا�شة0
املرزوقي  اإّن  اإىل  الرياحي  واأ���ش��ار 
النه�شة،  قواعد  بدعم  لن يحظى 
لأّن هذا احلزب ل ميكن اأن يخ�شر 
م��ع��رك��ة ج��دي��دة ب��ع��د خ�����ش��ارت��ه يف 

الت�شريعية 0
وعن الباجي قائد ال�شب�شي، �شرح 
الرجل،  ه��ذا  ان��ه يحرتم  الرياحي 
ال�������ذي ق������ال ان������ه جن����ح يف ق���ي���ادة 
النتقالية،  امل��رح��ل��ة  يف  احل��ك��وم��ة 
تقدمي  على  ق���ادرا  يكون  ل��ن  لكنه 
رغ����م �شحته  ل��ت��ون�����س  الإ����ش���اف���ة 
مطالبا  ���ش��ي��ك��ون  لأن������ه  اجل����ي����دة 
وال�شفر  ول�شاعات  يوميا  بالعمل 

ال��رئ��ا���ش��ي��ة ���ش��ل��ي��م ال���ري���اح���ي، اأن 
اإىل  ل����ل����م����رور  ح���ظ���وظ���ه واف���������رة 
لانتخابات  ال���ث���ان���ي���ة  ال����������دورة 
�شيكون  اأن�����ه  م���وؤك���دا  ال��رئ��ا���ش��ي��ة، 
رئي�شا لكل التون�شيني وبخ�شو�س 
ال�شتقطاب الثنائي، اأفاد الرياحي 
حظوظ  تهمي�س  م��ن��ه  ال��ه��دف  اأن 
ب��ع�����س امل��رت���ش��ح��ني، م�����ش��ريا اإىل 
من  هو  ال�شب�شى  قائد  الباجى  اأن 
ي�شعى اإىل تكري�س هذا ال�شتقطاب 
ب��اع��ت��ب��اره ُي�����ش��ّه��ل ع��ل��ي��ه امل��ه��م��ة يف 
ال���ث���اين ع��ل��ى ح���د تعبريه،  ال�����دور 
عدم  بان  التون�شي  ال�شعب  ويوهم 
الت�شويت لفائدته يعني الت�شويت 
ذلك  معتبا  امل��رزوق��ي  للمن�شف 

اإق�شاء لبقية املرت�شحني. 
، الذي  ال��ري��اح��ي  ���ش��ل��ي��م  وه���اج���م 
النتخابات  يف  ث��ال��ث��ا  ح��زب��ه  ح���ل 
 17 ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول  الت�شريعية 
ال������بمل������ان اجل����دي����د،  م����ق����ع����دا يف 
ال�شب�شي  الباجي قائد  املرت�شحني 

الداخلية  وزارة  م��ن  ���ش��ادرة  اإن��ه��ا 
اأحد  يف  باغتياله  تهديدا  تت�شمن 
املدن التون�شية من قبل فتاة تابعة 
وحتمل  متنقبة  ال�شريعة  لأن�شار 
يعدل  جعله  ما  وهو  نا�شفا  حزاما 
م���ن ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة ق��ب��ل اأن 
ي��ت��ب��نّي ل��ه اأن ه���ذا ال��ت��ه��دي��د تقف 
مناف�شة  �شيا�شية  اأط����راف  وراءه 
اإنها  اأن ي�شميها، لكنه قال  له دون 
واإمكانية  جن��اح��ه  م���ن  م��ت��خ��وف��ة 
فوزه عليها واإحداث املفاجاأة مثلما 
ُمنّزها  الت�شريعية،  يف  حزبه  فعل 

وزارة الداخلية من هذا العمل.
ال��ري��اح��ي لي�س وح���ده م��ن يطرح 
ن���ف�������ش���ه ك����ط����رف ث������ان يف ال������دور 
اأّكد مر�شح اجلبهة  النهائي، حيث 
الرئا�شية  ل��ان��ت��خ��اب��ات  ال�شعبية 
ل��دي��ه فر�شة  اأن  ال��ه��م��ام��ي،  ح��ّم��ة 
اإذا مل  الثاين  ال��دور  اإىل  للو�شول 
اأو تخويف  النتخابات  تزوير  يقع 
ل�شخ�شيات  الت�شويت  ال�شعب من 

با�شتمرار اإىل اخلارج... 
�شندوق  اأن  ال����ري����اح����ي  واأّك���������د   
الق��رتاع يبقى الفي�شل بني كافة 
وفق  ال�شتحقاق  لهذا  املرت�شحني 
تعبريه، معلنا انه �شيكون يف الدور 
ال�شب�شي،  قائد  الباجي  الثاين مع 
وان�����ه ���ش��ي��ت��م��ك��ن م���ن ال���ف���وز عليه 

و�شيكون رئي�س تون�س القادم.
املرحلة  وع���ن حت��ال��ف��ات ح��زب��ه يف 
حزبه  اأن  الرياحي  اأو���ش��ح  املقبلة، 
اأي حزب  م���ع  ل��ل��ت��ح��ال��ف  م�����ش��ت��ع��د 
ال�شيا�شي  امل�����ش��روع  نف�س  يقا�شمه 
موؤكدا  والجتماعي،  والقت�شادي 
ُيعّول  احل���ر  ال��وط��ن��ي  الحت����اد  اأن 
على �شرط وجود اأر�شية م�شرتكة 
بينه وبني احلزب الذي �شيتحالف 
واأن���ه يف  ال��ق��ادم��ة،  املرحلة  معه يف 
ال�شرط لن ميانع  توفر هذا  حال 
�شيا�شية  حت���ال���ف���ات  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
الرياحي  وك�����ش��ف  ك��ام��ه.  ح�شب 
قال  وثيقة  تلفزيوين،  برنامج  يف 

املرت�شح �شليم الرياحي يقراأ فنجان الرئا�شية:

املرزوقي مكروه.. ولن يكون رئي�شا لتون�ض..!
 اإحالة 12 خمالفة لبع�س املرت�شحني على النيابة العمومية

 50 مالحظا دوليا اإ�شافيا ملراقبة الرئا�شية التون�شية

ــــمــــى  ــــهــــا�ــــش ال  
يوؤكد  احلـــامـــدى 
وال�شب�شى  ــــه  اأن
املرت�شحان الأوفر 
ــح  ــلــرت�ــش حـــظـــا ل
ــــدور الـــثـــاين ــــل ل

ـــالمـــة :  ــــن �ـــش ب
ـــــــــج  ـــــــــائ ـــــــــت ن
النــــتــــخــــابــــات 
قد  ــيــة  الــرئــا�ــش
مفاجاآت تــفــرز 

حّمة الهمامي: هناك تالعب باملواطن وتالعب بحرية الناخبحزب اآفاق تون�ض دعم من الوزن الثقيل لل�شب�شي يف ال�شباق الرئا�شي

•• القاهرة-وكاالت:

تقيم القاهرة جولة م�شاورات بداأته منذ �شهور لت�شكيل حتالف 
اإن��ه ل  يقول مراقيون  فيما   ، الإره��اب  ملواجهة  اإفريقي مو�شع 
املتحدة  ال��ولي��ات  تقوده  ال��ذي  ال��دويل  التحالف  مع  يتعار�س 
والقاهرة  تتنا�شب  خمتلفة  اأ���ش��ك��اًل  �شيتخذ  لكنه  الأم��ري��ك��ي��ة، 
الإفريقية. واأ�شفر اجتماع الدورة اخلام�شة للجنة امل�شرتكة بني 
عن  اجل��اري  ال�شهر  من  الثالث  يف  اأبابا  باأدي�س  واإثيوبيا  م�شر 
نتائج اإيجابية للغاية يف هذا ال�شاأن، بح�شب م�شادر دبلوما�شية 
م�شرية. وقالت م�شادر �شحفية اإن القاهرة تو�شلت اإىل نتائج 
اإيجابية للغاية ب�شاأن ت�شكيل ذلك التحالف خال الفرتة املقبلة، 
الإفريقية  ال��دول  العديد من  اأجرتها باده مع  ات�شالت  عب 
اإىل اأن م�شر تتوا�شل الآن مع عدد  كانت اآخرها اإثيوبيا، لفتاً 

وجناح  الإفريقي  التحالف  اإىل  الن�شمام  ح��ال  مطالبات  ع��دة 
اإيواء  راأ�شها عدم  والقاهرة، وعلى  امل�شرتك بني باده  التعاون 
العنا�شر املت�شددة التي هربت ومازالت من م�شر عب احلدود 
ال�شودانية، كما طالبت م�شر من الب�شري ت�شليم كافة املطلوبني 
اأن معظم  ال�شودان، ل�شيما  اإىل  اأمام املحاكم امل�شرية وهاربني 
امل�شبوطني من املطلوبني اأمنًيا كانوا يف طريقهم اإىل ال�شودان 
وع��ل��ى راأ���ش��ه��م ق��ي��ادات جماعة الإخ����وان الإره��اب��ي��ة عقب ف�س 
الدول  تتفق  اأن  امل�شادر  وتوقعت  والنه�شة.  رابعة  اعت�شامي 
القاهرة  حتت�شنه  اجتماع  على  امل�شري  املقرتح  على  املوافقة 
اخلطوات  على  والت��ف��اق  تفا�شيله  ملناق�شة  املقبل  العام  مطلع 
العملية لذلك، منوًها باأن املقرتح امل�شري ما زال طي امل�شاورات 
ولن يتم الإعان عن اأي من تفا�شيله قبل احل�شول على وعود 

ر�شمية باملوافقة على تد�شينه.

من ال��دول املوؤثرة يف الحت��اد الإفريقي من اأجل تبني الحتاد 
اإعطاء  اأجل  وجمل�س ال�شلم والأمن التابع له تلك املقرتح من 
التي  املباحثات  نتائج  اأن  اإىل  واأ�شار  اأكرث فعالية وتاأثري.  �شكًا 
اإيجابية يف جمملها، فيما جاءت ردود الأفعال  اأجرتها القاهرة 
�شروًطا  يطلب  من  وب��ني  ب�شدة  وموؤيد  لاأمر  م�شتح�شن  بني 
اإىل �شاحات  الإفريقية  القارة  معينة و�شمانات حتى ل تتحول 
اأن  امل�شادر  واأو���ش��ح  احل���ال.  بطبيعة  عنها  غنًى  ه��ي يف  ح��روب 
مناق�شات الرئي�س ال�شودان عمر الب�شري بالقاهرة نهاية ال�شهر 
الب�شري موافقته  اأب��دى  فيما  الأم��ر،  ذل��ك  اإىل  املا�شي تطرقت 
على املقرتح، لكنه طرح عدة حتفظات و�شروط جاءت جمملها 
متوافقة مع الروؤية امل�شرية، من اأجل �شمان عدم تطور الدول 
اإقليمية  تكتات  اأو  م�شلحة  جماعات  مع  �شدام  يف  الإفريقية 
ال�شوداين  الرئي�س  على  امل�شرية  ال�شلطات  وعر�شت  اأخ���رى. 

لن يكون بدياًل لقوات ال�شالم اأو جتاهاًل للجهود الدولية

القاهرة تقود حتالفًا اإفريقيًا ملواجهة االإرهاب
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اإعــــــــــالن
مدينة  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

زايد لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات
 رخ�شة رقم:CN 1061120 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل حممد عبدالهادي �شاعن الهاملي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حاذه عبداهلل حاذه عبداهلل املرر

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

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

العدد 11260 بتاريخ 2014/11/18

اإعــــــــــالن
العربية  للملبو�شات  النيل  ال�ش�����ادة/وادي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1805100 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من 2.75*1 اىل 4*1

تعديل ا�شم جتاري:من/وادي النيل للملبو�شات العربية 
WADI AL NEEL ARABIAN GARMENTS

اىل/�شالة اك�شب�س غياثي لكمال الج�شام 
EXPRESS GHYATHI GYMNASIUM HALL

 78 بناية  الغربي  ال�شوق  العام  ال�شارع  الغربية غياثي  املنطقة  تعديل عنوان/من 
دائرة  ال�شناعية  الغربية غياثي  املنطقة  املن�شوري اىل  �شعدون  املالك �شالح   4 م 

�شوؤون البلدية ق 7 م 12
تعديل ن�شاط/ا�شافة نادي كمال اج�شام)9312008(

تعديل ن�شاط/ا�شافة نادي لياقة بدنية للرجال )9312011(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املاب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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 اإعـــالن �صطب قيد
اآند  او  ا�س  جي  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  جمهورية(  كوريا  )اجلن�شية:  ليمتد  ام 
�شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم 
وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3758(
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
ال�شركات التجارية وتعدياتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/هايب ماركت اللولو ذ.م.م
بطلب �شطب العامة التجارية التالية:

بتاريخ:2014/10/26 م املودعة حتت رقم:199670 
بتاريخ: 2014/10/26م امل�شجلة حتت رقم:199670 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املاب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س . 

الواقعة بالفئة: 25
ا�شم املالك: هايب ماركت اللولو ذ.م.م

مهنته اأو ن�شاطه:
وعنوانه او حمل اقامته : �شارع هزاع بن زايد

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) ( -  ) / / 200م(
اأ�شباب ال�شطب:

رغبة املالك
تاريخ التاأ�شري بال�شطب: / / 200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 مركز فيت فري�شت للتاأهيل املتخ�ش�س

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 55180
با�ش��م:مركز فيت فري�شت للتاأهيل املتخ�ش�س

وعنوانه:  دبي - �س.ب: 42949
وامل�شجلة حتت رقم : )47349(  بتاريخ:2004/6/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :27 /2013/8  وحتى تاريخ :2023/8/27  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتيندرا للملكية الفكرية
FloDrain BY SAUDI CAST :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بتاريخ :13/  03/  2014م املودعة حتت رقم : 207750 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م :  فريد عبد اهلل خليفة
وعنوانه : املعادن املتقدمة �س.م.ح ، مكتب 3W ، 108  ، �شلطة املنطقة احلرة مبطار دبي ، الإمارات العربية 

املتحدة �س. ب: 372016 ،  هاتف: 97142952748+/0561787822 ، فاك�س: 97142952749+ ،
farid@saudicast.com :البيد اللكرتوين 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
معادن غري نفي�شة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�شكك 
احلديدية، حبال واأ�شاك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة، م�شنوعات حدادة، خردوات معدنية �شغرية، 
موا�شري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة، منتجات م�شنوعة من معادن غري نف�شية 

واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.
الواق�عة بالفئة: 6 

و�شف العامة : العامة التجارية "FloDrain" مكتوبة بطريقة منمقة باأحرف اإجنليزية باللون الأزرق 
 BY SAUDI" "O" مكتوبة  ك�شورة بالوعة يف �شكل دائ��ري. هناك �شطر العامة  وت�شميم. احلرف 

زرقاء.  خلفية  مع  الأبي�س  باللون  CAST" مكتوب 
ال�ش��رتاطات: * 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالبيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم 191643         بتاريخ : 13   /   05 /  2013 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ريائبل انرتنا�شيونال لتجارة �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب:  73137      ، د بي     المارات. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق  الإ�شطناعي،   ) والن  وال�شاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  الن   30
امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية 

وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج
.الواق�عة بالفئة: 30

احلرف  واأع��اه��ا  الأ���ش��ود  باللون  مميز  بخط  الاتينية  باللغة   "J" مميز  هند�شي  ب�شكل  العامة:  و�شف 
بي�شاء. خلفية  على  والكل  درجات  بعدة  والذهبي  الأ�شود  "JUMEIRAH" باللونني 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  نوفمرب 2014 العدد 11260
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الفجر الريا�ضي

برماة  للرماية  نا�س  فريق  احتفى 
ال��ف��ري��ق ال���ذي���ن ح��ق��ق��وا اجن�����ازات 
دولية مميزة يف بطولة اآ�شيا الرابعة 
اق��ي��م��ت يف مدينة  ال��ت��ي  ل��ل��رم��اي��ة 
العني خال نوفمب اجلاري و�شهد 
فوز رماة الدولة مبيداليات ذهبية 
مناف�شات  يف  وب���رون���زي���ة  وف�����ش��ي��ة 

الفرقي والفردي.
وح�شر الحتفالية ال�شيخ اأحمد بن 
رئي�س  مكتوم  اآل  ح�شر  ب��ن  حممد 
العبار  ماجد  للرماية،  نا�س  فريق 
الفريق،  اإدارة  م��ن  ال��ع��ور  وخ��ال��د 
الوطني  ومنتخبنا  الفريق  وجنما 
الفائز  ال��ك��ن��دي  ب���ن جم���رن  ح��م��د 
الأطباق  رم��اي��ة  يف  ال��ف��رق  بذهبية 
و�شيف خليفة  ال��رتاب  احلفرة  من 
الفردي  بذهبية  الفائز  بن فطي�س 
وف�شية الفرق يف مناف�شات الرماية 
على الأطباق من الأبراج ال�شكيت، 
جرت  التي  الحتفالية  ح�شر  كما 
يف م��ي��دان ال��رم��ي ب��ن��ادي ن��د ال�شبا 
ل��ل��رم��اي��ة ع���دد م��ن رم���اة وراميات 
يوميا  يتدربون  الذين  نا�س  فريق 
املقبلة، وعدد  للمناف�شات  ا�شتعدادا 

من منت�شبي الفريق.
اأحمد بن حممد بن  ال�شيخ  واأ���ش��اد 
ح�شر باإجناز الرماة موؤكدا اأن هذا 
و�شلوا  رماتنا  لأن  حتقق  الإجن���از 
كما  قاري ودويل مرموق،  م�شتوى 
املو�شم  نهاية  يف  حتقق  الإجن���از  اأن 
وهو لي�س الأول للرماة على م�شتوى 
هذه البطولة، موؤكدا بو�شع خطة 
للعام  ال��رم��اة  لإع���داد  ا�شرتاتيجية 
امل��ق��ب��ل م��ن اأج���ل م��وا���ش��ل��ة حتقيق 

لاأوملبياد.  وال���ت���اأه���ل  الإجن�������ازات 
وقال نحن فخورون يف فريق نا�س 

اأعلى  للدولة  نقدم  اأن  للرماية 
الرماية  ب���ط���ولت  يف  ن��ت��ي��ج��ة 

بن  �شيف  من خال ذهبيتي 
جمرن،  ب��ن  وحمد  فطي�س 
ف���اإن���ن���ا نحن  وب���ال���ت���اأك���ي���د 
ن�شعى   1 ال���رق���م  ب��ل��د  يف 
ل��ل��ذه��ب دائ���م���ا وه����و ما 
املو�شم،  نهاية  يف  حتقق 
نختتم  اأن  امل���ه���م  وم����ن 
هذا  لأن  ب��اإجن��از  املو�شم 
التخطيط  يف  ي�شاعدنا 
ل��ل��م��و���ش��م امل��ق��ب��ل ال���ذي 
لأن  ج���دا  مهما  ���ش��ي��ك��ون 

�شي�شم   2015 ع�������ام 
بطولت التاأهل لاأوملبياد 

لرماتنا ح�شم  نريد  ونحن 
التاأهل مبكرا.

نا�س  ف���ري���ق  رئ���ي�������س  واأ������ش�����اد 
ب��ال��رم��اة اأ���ش��ح��اب الإجن������ازات، 

بن  �شيف  وق��ال لقد حقق كل من 
بن جمرن ميدالية  فطي�س وحمد 
اآ�شيا الثالثة التي  ذهبية يف بطولة 
العام  خ��ال  كازاخ�شتان  يف  اقيمت 
فوزهما  ف������اإن  ول����ذل����ك   ،2013
مب��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة ج���دي���دة يكون 
وجنوم  مميزين  ك��رم��اة  مكانتهما 
لكنني  امل�شتقبل،  يف  عليهم  نراهن 
الرامي  ب��ق��درات  ال��ت��ن��وي��ه  اأود  ه��ن��ا 
خ��ال��د ال��ك��ع��ب��ي ال���ذي ح��ق��ق اأف�شل 
الدبل  مناف�شات  ب��داي��ة  يف  ر���ش��ي��د 
142 طبقا، و لكن عدم  ت��راب بلغ 
تواجدي بقربه يف الأدوار النهائية 

الدولة  خ���ارج  لل�شفر  ل���ش��ط��راري 
جعله يفقد امليدالية الذهبية، واأنا 
اعتبه من املواهب الواعدة الذين 
ال�شحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ي�����ش��ريون 
للو�شول للقب البطولة يف امل�شتقبل 
املقبلة  امل���رح���ل���ة  خ����ال  و���ش��ن��ع��م��ل 

لتقويته وتاأهيليه لاأوملبياد.
�شيكون  الذي   2015 العام  وحول 
لاأوملبياد،  املوؤهلة  البطولت  ع��ام 
الأوملبياد  ت��اري��خ  دخ��ل  بطل  ولأن���ه 
اأوملبياد  يف  الرماية  ذهبية  باإحرازه 
اإع����داد  2004 وه���و ي�����ش��رف ع��ل��ى 

اأمامنا  قال  اإجن��ازه،  لتكرار  رماتنا 
اأق�����ل م���ن ع���ام���ني ل�����دورة الأل���ع���اب 
الأومل���ب���ي���ة يف ري�����ودي ج���ان���ريو عام 
اأن  ع��ل��ى  اأول  و���ش��ن��ع��م��ل   ،2016
ي��ك��ون رم��ات��ن��ا ب��ني امل��ت��اأه��ل��ني لهذا 
احلدث الريا�شي الأكب يف العامل، 
على  للمناف�شة  اخلطط  و�شع  ث��م 
رماة  ولدينا  الأومل��ب��ي��اد،  ميداليات 
قادرون  ال��رم��اي��ة  اأن���واع  يف خمتلف 
على التاأهل واملناف�شة يف الأوملبياد، 
الآم��ال معلقة  ال�شكيت  ففي رماية 
ب���ال���رم���اة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 

مكتوم اآل مكتوم و�شيف بن فطي�س 
لدينا  ال���رتاب  ويف  ح�شن،  وحممد 
حمد بن جمرن وعبد اهلل بو هليبة 
الدبل  ويف  �شاحي،  عبيد  وحم��م��د 
برماة مميزون  معلقة  اآمالنا  تراب 
ه����م : ال�������ش���ي���خ ج��م��ع��ة ب����ن دمل����وك 
�شيف  ال��ك��ع��ب��ي،  خ��ال��د  م��ك��ت��وم،  اآل 
�شاحي،  عبيد  حم��م��د  ال�شام�شي، 
وك��ل م��ن ه���وؤلء ال��رم��اة م��وؤه��ل اأن 
الأوملبياد،  ميداليات  على  يناف�س 
الرماية  باأن  التاأكيد  لكن لبد من 
رغ���م ك��ون��ه��ا ري��ا���ش��ة ف��ردي��ة اإل اأن 

ورح الفريق الواحد هي التي حتقق 
الإجن���������ازات، وه����و اأم���ك���ر امل�����ش��ه يف 

فريقي واحلمد هلل.
نا�س  ف���ري���ق  ���ش��ن��ق��وم يف  واأ�����ش����اف 
بطولة   30 م����ن  اأك������رث  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
اأجل  م���ن   2015 ع���ام  يف  حم��ل��ي��ة 
الدولية  للبطولت  رم��ات��ن��ا  اع���داد 
�شتبداأ  وال��ت��ي  ل��اأومل��ب��ي��اد  امل��وؤه��ل��ة 
وتهدف  املقبل،  منذ مطلع فباير 
الرماة  ل��ت��ع��وي��د  ال���ب���ط���ولت  ه����ذه 
خو�س  عب  امل�شاركة  �شغوط  على 
املناف�شات، و�شتكون هذه البطولت 

لرماة  خم�ش�شة  �شننظمها  التي 
فيما  امل����ح����رتف����ني،،  امل���ن���ت���خ���ب 
���ش��ت��ك��ون ال��ب��ط��ولت الأخ����رى 
و�شنبذل  للجميع،  مفتوحة 
للنجاح  ج���ه���دن���ا  اأق�������ش���ى 
ال���وط���ن���ي���ة  م���ه���م���ت���ن���ا  يف 
حملنا  ال���ت���ي  والأم�����ان�����ة 
الكرام،  �شيوخنا  اإي��اه��ا 
ال�شيخ  �شمو  وخ�شو�شا 
حممد  ب������ن  ح������م������دان 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
ي����دع����م����ن����ا با  ال���������ذي 

حدود ماديا ومعنويا.
 

والبحث  ال��ت��ف��وق  ت��اأك��ي��د 
عن بطاقة الأوملبياد

عب حمد بن جمرن الكندي 
عن �شعوره بالفخر لكونه كان 
جزء من املنتخب الوطني الذي 
حقق اأول فوز للدولة يف مناف�شات 
اآ�شيا،  الفرقي يف الرتاب يف بطولة 
وقال اأحرزت يف العام املا�شي ذهبية 
اأح������رزت ذهبية  وال���ي���وم  ال����ف����ردي، 
طبق  يف�شلني  ك���ان  ك��م��ا  ال��ف��رق��ي، 
ال��ف��ردي، ولذلك  واح��د ع��ن نهائي 
على  التناف�س  م�شتوى  يف  دمنا  ما 
الذهب فنحن �شعداء، خ�شو�شا اأن 
ترابنا  على  العني  يف  ك��ان  التتويج 
مل  للحقيقة  اأم����ر  وه���و  ال��وط��ن��ي، 
اأ�شعب  جعلها  لكنه  مهمتنا  ي�شهل 
نريد  وكنا  ال�شغط  حتت  كنا  لأننا 

النجاح اأمام جمهورنا.

ه��و بطولة  ال��ت��ايل  واأ���ش��اف هدفنا 
ال������ع������امل وال������ب������ط������ولت امل����وؤه����ل����ة 
لاأوملبياد لأننا نرقب يف رد اف�شل 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شمو  ال��وط��ن 
الداعم  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
الذي يقدم لنا الدعم ويتابع اأداءنا 
وي�شد على اأزرنا، حاليا اأتدرب حتت 
اإ�شراف وتوجيهات ال�شيخ اأحمد بن 
حممد بن ح�شر اآل مكتوم واأنا عاقد 
العزم على النجاح والتمثيل امل�شرف 

للوطن يف البطولت املقبلة.
ح�شويل  فطي�س  ب��ن  ���ش��ي��ف  وق����ال 
على ذهبية الفردي وف�شية الفرق 
اأمر ي�شعدين  ال�شكيت  يف مناف�شات 
ا�شتمرار جناحي  كثرياً، وهو يوؤكد 
اآ�شيا  ب��ط��ولت  ال��ذه��ب يف  واح����راز 
التوايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
ل��ك��ن��ن��ي م��ث��ل ب��اق��ي ال���رم���اة اطمح 
نريد  ن���ح���ن  واأ�������ش������اف:  ب����امل����زي����د. 
حت���ق���ي���ق امل�����زي�����د م�����ن الجن���������ازات 
ال�شيوخ  ال�شمو  و لأ�شحاب  للوطن 
ال�شيخ حمدان  ويف مقدمتهم �شمو 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
داع��م��ن��ا وراع��ي��ن��ا، و�شمو  دب��ي  عهد 
مكتوم  اآل  مكتوم  بن  �شعيد  ال�شيخ 
م��وؤ���ش�����س ال��رم��اي��ة، وال�����ش��ي��خ اأحمد 
مكتوم  اآل  ح�����ش��ر  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئي�س فريق نا�س، ونتمنى اأن تكون 
املقبلة  ل��ل��ب��ط��ولت  ا���ش��ت��ع��دادات��ن��ا 
عام  يف  خ�شو�شا  نحو  اأف�شل  على 
التاأهل لاأوملبياد، حيث ن�شعى لأن 
التاأهل مبكرا حتى نخطط  نح�شم 
وتكون  لاأوملبياد،  مبكرا  ون�شتعد 

نتائجنا اأف�شل باإذن اهلل«.

فريق نا�س للرماية يحتفي باأبطال اآ�شيا

اأحمد بن حممد بن ح�شر: رماة نا�ض مر�شحون للتاأهل لالأوملبياد 

اأحل����ق ف��ري��ق ن��ا���ش��ئ��ة خ��ورف��ك��ان خ�����ش��ارة قا�شية 
ب��ن��ظ��ريه ف��ري��ق ن��ا���ش��ئ��ة ال��ث��م��ي��د يف امل���ب���اراة التي 
الريا�شية  ال�����ش��ال��ة  ملعب  ع��ل��ى  بينهما  جمعت 
 1-17 اإىل  مبركز نا�شئة الذيد، بنتيجة و�شلت 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اجل���ول���ة اخل��ام�����ش��ة م���ن دوري 
اإدارة  تنظمه  ال��ذي  ال�شالت  ق��دم  لكرة  النا�شئة 
بال�شارقة بنظام الدوري من دور  النا�شئة  مراكز 

واحد، وعلى ماعب حمايدة، خال الفرتة من 
برعاية  2014م،  نوفمب   27 اإىل  اأكتوبر   16
ال�شارقة  وجمعية  ال��ري��ا���ش��ي،  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 
ال��ت��ع��اون��ي��ة. و���ش��ج��ل اأه�����داف خ��ورف��ك��ان ك���ل من 
 ( خمي�س  علي  وحم��م��د  اهلل  عبد  ح�شن  النا�شئ 
وكل  هاتريك(،   ( في�شل  وعلي  هاتريك(،  �شوبر 
من النا�شئ خلفان عبد اهلل وعبد اهلل عبيد )2(، 

و�شجل هدف الثميد النا�شئ حممد علي. 
وهز فريق نا�شئة كلباء �شباك مرمى فريق الذيد 
بنتيجة 1/9 يف املباراة التي جمعتهما على ملعب 
و�شجل  وا���ش��ط،  نا�شئة  ملركز  الريا�شية  ال�شالة 
اأهداف كلباء علي حممد علي ) �شوبر هاتريك(، 
واأحمد خمي�س ) هاتريك(، واأحمد عبد اهلل )2(، 
ف��ي��م��ا ���ش��ج��ل ال��ن��ا���ش��ئ ع��ب��د اهلل رم�����ش��ان الهدف 

الوحيد لفريق الذيد.   
يف حني جتاوز فريق املليحة نظريه وا�شط بنتيجة 
بينهما على  التي جمعت  الثالثة  املباراة  1/7 يف 
الثميد،  نا�شئة  مبركز  الريا�شية  ال�شالة  ملعب 
 ( را���ش��د  �شلطان  النا�شئ  الفائز  للفريق  و�شجل 
واحداً،  ه��دف��اً  �شلطان  و�شعيد  ه��ات��ري��ك(،  �شوبر 
فيما �شجل هدف فريق وا�شط النا�شئ اأحمد علي. 

 2/2 امل��دام و دبا احل�شن بنتيجة  وتعادل فريقا 
يف املباراة التي جمعت بينهما على ملعب ال�شالة 
لدبا  و�شجل  املليحة،  نا�شئة  مركز  يف  الريا�شية 
احل�شن النا�شئ عبد اهلل حممد)2(، فيما �شجل 

لفريق املدام النا�شئ حمد مطر )2(.
160 نا�شئاً   وي�شارك يف فعاليات دوري النا�شئة 
الثمانية  النا�شئة  مل��راك��ز  املنت�شبني  م��ن  و���ش��اب��اً 

وتهدف مراكز  ال�شارقة،  اإم��ارة  رب��وع  املنت�شرة يف 
من  جم��م��وع��ة  حتقيق  اإىل  خ��ال��ه  م��ن  النا�شئة 
النا�شئة  اح���ت���واء  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  ي���اأت���ي  الأه������داف 
رفع  و  وتاأهيلهم  للمراكز،  املنت�شبني  وال�شباب 
مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  ال��ب��دن��ي��ة  لياقتهم  م�شتوى 
احل��رك��ي��ة، ف�����ش��ًا ع��ن اك��ت�����ش��اف امل��وه��وب��ني من 

النا�شئة وال�شباب يف كرة القدم.

•• اأبوظبي –الفجر:

الرابعة  الن�شخة  مناف�شات  الول  اأم�س  انطلقت 
لبطولة اليوم الوطني للرماية التي تقام باإ�شراف 
جمل�س ابوظبي الريا�شي وبتنظيم �شركة رماية 
ال��دول��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ت����وازن ال��ق��اب�����ش��ة ونادي 
 26 حتى  مناف�شاتها  ومت��ت��د  ل��ل��رم��اي��ة،  ك��راك��ال 

نوفمب اجلاري. 
و���ش��ه��د م��ي��دان ك��راك��ال يف ن���ادي ���ش��ب��اط القوات 
لفئة  التمهيدي  بالدور  البطولة  افتتاح  امل�شلحة 
ال�شيدات مل�شافة 10 اأمتار والذي اأ�شفر عن تاأهل 
12 فريقا اىل ن�شف نهائي البطولة، وهم )وزارة 
�شوؤون الرئا�شة ، وزارة القت�شاد ، جمل�س ابوظبي 
الريا�شي ،  الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ، 

مركز الإح�شاء ، هيئة المارات للهوية ، اكادميية 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية ، 
الق�شاء  دائ��رة   ، ابوظبي لاإعام  ، �شركة  زادك��و 
ادن������وك(، وح�����ش��ل��ت عائ�شة    ، ، ط����ريان الحت�����اد 
اأف�شل  جائزة  على  القت�شاد  وزارة  من  الكبي�شي 

رامية يف الدور التمهيدي.
وت���ق���ام ال���ي���وم ال��ث��اث��اء وغ����دا م��ن��اف�����ش��ات ال���دور 
12 فريقا اىل  يوؤهل  وال��ذي  للرجال  التمهيدي 
اجلدول  بح�شب  ال��ن��ه��ائ��ي،وذل��ك  الن�شف  ال���دور 
املعتمد من قبل اللجنة التحكيمية امل�شرفة على 

لوائح  البطولة. 
العام  املدير  علي  اآل  عبيد  حامد  ق��ال  جهته  من 
بت�شليط  نرحب  الدولية  رماية  ل�شركة  بالإنابة 
الرابعة  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 

املن�شودة  اأهدافها  حتقق  ان  ناأمل  والتي  للرماية 
ع��ل��ى نطاق  ال��رم��اي��ة  ري��ا���ش��ة  ن�شر  وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
اأهمية  على  والتاأكيد  الدولة  م�شتوى  على  وا�شع 
التنمية  مكونات  م��ن  اأ�شا�شي  كمكون  الريا�شة 
ال�شاملة ، م�شيفا : حر�شنا خال فرتة الإعداد 
لهذه البطولة على توفري جميع ال�شبل الكفيلة 
ل��ل��ت��م��ي��ز ومل�����ش��ن��ا ب�����وادر ال��ن��ج��اح م���ن خ����ال عزم 

وت�شميم الفرق املتناف�شة لإثراء احلدث.
وتقدم اآل علي بال�شكر لكل اجلهات التي �شاهمت 
جمل�س  مقدمتهم  ويف  ال��ه��ام،  احل��دث  تنظيم  يف 
توازن  �شركائنا  ج��ان��ب  اىل  ال��ري��ا���ش��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
امل�شلحة  القوات  ون��ادي �شباط  و فندق  القاب�شة 
والرعاة الراعي الذهبي طريان اأبوظبي والراعي 
 AIS  ( �شي�شتمز  انتيجراتيد  ادفان�شد  الف�شي 

لإ�شهاماتهم   Thales و   MP3و وت��ك��ري��ر   )
البارزة يف  جناح فعاليات البطولة ب�شفة �شنوية 
 46 البطولة تقام مب�شاركة   ان  بالذكر  اجلدير 
27 جهة من املوؤ�ش�شات والهيئات  فريقا ميثلون 
املعتمد  ال��ري��ا���ش��ي  ال��بن��ام��ج  �شمن  احل��ك��وم��ي��ة 
لحتفالت  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  قبل  م��ن 
ومن  والأرب��ع��ني،  الثالث  الوطني  باليوم  الدولة 
املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية امل�شاركة فرق   بني 
)الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي، وزارة �شوؤون 
ابوظبي  جم��ل�����س    ، الق��ت�����ش��اد  وزارة  ال��رئ��ا���ش��ة، 
ال��ري��ا���ش��ي ، جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وط��ني ، هيئة 
فاطمة  ال�شيخة  اك��ادمي��ي��ة   ، وال����رتاث  ال�شياحة 
ابوظبي  �شركة   ، الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت 
اب��وظ��ب��ي خلدمات   ، ال�����ش��ح��ة  ، ه��ي��ئ��ة  ل���اإع���ام 

ال�شرف ال�شحي  ، توازن القاب�شة ، ديوان املنطقة 
الغربية ، بنك الحت��اد الوطني ، زادك��و ، ادنوك، 
، غرفة  الوطنية للمعار�س  ابوظبي  اأدم��ا، �شركة 
دائرة   ، للهوية  الم���ارات  هيئة   ، ابوظبي  جت��ارة 

، بلدية ابوظبي ،جهاز  الق�شاء ، طريان الحتاد 
ابوظبي للرقابة الغذائية ، ابوظبي �شيكيوريتيز ، 
مركز الإح�شاء ، بنك الحتاد الوطني، اكادميية 

ربدان (.

خــــورفكــــان يلحـــق بالثميــــد هزميــــة قا�شيـــــة يف دوري ) قــــدم ( النا�شئـــــة 

اليوم .... انطالق الدور التمهيدي للرجال  

تاأهل 12 فريقًا لن�شف نهائي ال�شيدات يف بطولة اليوم الوطني للرماية 

ال�شارقة - الفجر:

 كرم ثاين عبيد ال�شام�شي رئي�س جمل�س نادي احلمرية الثقايف 
لحتاد  الفنية  الدارة  برنامج  انعقاد  ور�شة  نهاية  يف  الريا�شي 
الأول  اأم�س  م�شاء  النادي  ا�شت�شافها  والتي  الهواء  لأندية  الكرة 
القدم  ل��ك��رة  الإم�����ارات  احت���اد  ب�شيا�شة  ال�شام�شي  وا���ش��اد  مب��ق��ره 
،وما قامت  التوا�شل معهم  الهواة  وزي��ادة  اأندية  ال�شاعية لدعم 
به الدارة الفنية من تفعيل لبنامج زياراتها لاأندية .  واأثنى 
على زيارة نادي احلمرية لاجتماع مع ممثلي اأندية احلمرية و 
العربي بح�شور مدير الدارة الفنية الدكتور بلح�شن مالو�س و 
را�شد عامر رئي�س ق�شم مراكز التدريب والكادمييات  ، و ح�شور 
ور�شة  نظمت  بالحتاد  الفنية  الدارة  ان  يذكر  الناديني.  ممثلي 

بداأت نقل الدكتور بلح�شن مالو�س حتيات رئي�س الحتاد �شعادة 
هذه  ان  اىل  م�شريا  الدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  ال�����ش��رك��ال  يو�شف 
مل�شاعدتها  الأندية  اإحتياجات  على  الوقوف  اىل  تهدف  الزيارات 
يف تطوير عملها الفني والداري واعدادها ب�شكل جيد لاإحرتاف 
العمل  اآلية  فيها  ا�شتعر�س  مالو�س حما�شرة   الدكتور  وق��دم    .
الداري يف الحتادات الدولية واملحلية وربطها بالعمل الداري يف 
ا�شرتاتيجية طويلة املدى يحدد  اأهمية و�شع  ، مو�شحا  الندية 
فيها اأه��داف النادي وطرق الو�شول اىل هذه اله��داف ، وكيفية 
تقييم ومتابعة الداء ليتمكن النادي من العمل يف الجتاه الذي 
املالية  الوفرة  حتقيق  وبالتايل  الجن��ازات  حتقيق  على  ي�شاعده 
التي متكنه من ال�شتمرار يف تطوير ذاته وحتقيق اهدافه . وقدم 
الكابنت را�شد عامر ثاث حما�شرات تناول يف املحا�شرة الأوىل 

الثانية  املحا�شرة  ، ويف  الندية  التدريب يف  تنظيم عملية مهنة 
الأندية  يف  القدم  ك��رة  لأكادمييات  التنظيمي  الهيكل  ا�شتعر�س 

مب�شتوياتها الثاثة .
و�شرح الكابنت را�شد عامر يف حما�شرته الثالثة  اللعاب امل�شغرة 
لباعم كرة القدم  ، وكيفية تدريب هذه الفئات مع الأخذ بعني 
اإرتباط  ل��زي��ادة  للمتعه  ي��ك��ون  ال�شن  ه��ذا  يف  اللعب  ان  الع��ت��ب��ار 
الطفل باللعبة وجعلها جزء من حياته . ومت يف نهاية الجتماع 
الإتفاق على  القرتاحات ومت  الباب لاإ�شتف�شارات وتقدمي  فتح 
اإر�شال كافة مقرتحات الأندية اىل الحتاد للعمل على تنفيذها 
مبا يتوافق واللوائح الدولية واملحلية ومافيه م�شلحة الأندية . 
ويذكر ان برنامج زيارات الدارة الفنية �شيتوا�شل لاأندية حيث 

من املقرر عقد عدد من الإجتماعات خال ال�شهر اجلاري .

نادي احلمرية يكرم االدارة باحتاد كرة القدم لتقدميهم ور�شة الأندية الهواة
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•• دبي- الفجر:

 خال عطلة نهاية الأ�شبوع، تناف�س 
وبراعم  الإم����ارات  يف  التن�س  ه���واة 
م�شتقبل هذه الريا�شة يف م�شابقة 
تقدمي  للمجتمع من  مبادلة  كاأ�س 
م�شت�شفى هيلث بوينت والتي جرت 
يف اأكادميية ميدان للتن�س يف دبي. 
مناف�شة  امل�شابقة  ج��ولت  و�شهدت 
قوية حافلة بالإثارة بني امل�شاركني 
�شنوات   10 حت�����ت  ال���ف���ئ���ت���ني  يف 
تناف�شت  ح��ي��ث  ���ش��ن��ة،   12 وحت���ت 
باجلائزة  للفوز  النا�شئة  امل��واه��ب 
الكبى وهي احل�شول على فر�شة 
جل�شات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ت��ت��ك��رر  ل 
العامليني  اللعبة  جن��وم  مع  تدريب 
امل�شاركني يف بطولة مبادلة العاملية 
للتن�س، والتي ت�شت�شيفها العا�شمة 
 3 1 اإىل  اأب��وظ��ب��ي يف ال��ف��رتة م��ن 

يناير 2015.
ك�����لٍّ من  ال����ف����ائ����زون يف  وي����ت����اأه����ل 
الفئتني العمريتني يف دبي ملواجهة 
الفئة  ����ش���م���ن  اأب����وظ����ب����ي  اأب�����ط�����ال 
اأج����ل �شمان  ال��ع��م��ري��ة ذات���ه���ا م���ن 
60 مقعداً متاحاً  مقاعد لهم بني 

يف ح�ش�س التدريب احل�شرية مع 
البيطاين  م��ث��ل  ع��امل��ي��ني،  جن����وم 
وال�����ش��رب��ي نوفاك  م�����وراي  اآن�����دي 
مبادلة  ب��ط��ول��ة  يف  دي��وك��وف��ي��ت�����س 
املباريات  وك��ان��ت  للتن�س.  العاملية 
قد بداأت يف اأبوظبي يف 7 نوفمب، 
النهائية  اجل�����ولت  جت����ري  ب��ي��ن��م��ا 
اأبوظبي و28  21 نوفمب يف  يوم 

نوفمب يف دبي.
وقال غارف بال، عمره 10 �شنوات، 
ع�شر  من  الأق��ل  فئة  �شمن  الفائز 
����ش���ن���وات:  ك��ان��ت امل��ن��اف�����ش��ة جيدة، 
واليوم كانت التحديات على اأ�شدها، 
واأنا  �شهلة،  م��ب��اراة  اأي  اأ���ش��ه��د  ومل 
باجلائزة.  ل��ف��وزي  ج���داً  متحم�س 
اأح���ب اأن األ��ع��ب م��ع راف��اي��ي��ل، فهو 
ي�شت�شلم  كامل طاقته ول  يف  دائماً 
ويتابع  امل���ب���اراة،  م��ن  اأي حل��ظ��ة  يف 

الكرة دائماً .
 وق����ال اإل��ي��ا���س اأن�����ور، وع���م���ره 10 
الأقل  فئة  ع��ن  الو�شيف  ���ش��ن��وات، 
����ش���ن���وات: ل��ع��ب��ت ب�شكل  م���ن ع�����ش��ر 
اأن غارف بال لعب ب�شكل  اإل  جيد، 
اأف�������ش���ل، ا���ش��ت��م��ت��ع��ت ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
ال�شنة  وهي  اجليدة،  امل�شابقة  هذه 

اأن  اأرج��و  فيها.  األعب  التي  الثانية 
األ��ع��ب م��ع راف��اي��ي��ل يف ي��ن��اي��ر، اإنه 

فعًا قدوة منوذجية .
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت اأغ��ن�����س اأن����ور 
وال���دة ال��ف��ائ��ز اإل��ي��ا���س اأن����ور: لعبنا 
الإمارات  يف  امل�شابقات  من  الكثري 
ولكن هذه امل�شابقة فريدة يف �شكلها 
قيمة.  بجوائز  وتتمتع  وتنظيمها 
يلعب �شقيق اإليا�س يف فئة اأقل من 
12 عاماً� واأنا لعبت يف العام املا�شي 
يف  وف���زت  املختلط  ال��زوج��ي  �شمن 
فافرينكا  مع  لعبت  وق��د  امل�شابقة. 
وبعدها  مميزة،  لعبة  فعًا  وكانت 
اأ�شرتاليا  ب��ب��ط��ول��ة  ل��ي��ف��وز  ذه����ب 
�شيئاً  اأننا منحناه  اأعتقد  املفتوحة، 

من الزخم الإيجابي! .

مبادلة  ك��اأ���س  م�شابقة  اأن  ُي��ذك��ر   
للمجتمع مفتوحة جلميع الأعمار 
م��ن ث��م��اين ���ش��ن��وات وح��ت��ى الكبار، 
امل�����ش��ارك��ني اإىل  ت��ق�����ش��ي��م  ح��ي��ث مت 
خم�س فئات عمرية هي: حتت 10 
�شنوات، وحتت 12 �شنة، وحتت 14 
والزوجي  ���ش��ن��ة،   16 ���ش��ن��ة، وحت���ت 
على  الرتكيز  مع  للكبار،  املختلط 

ال�شغار.  تطوير مهارات الاعبني 
والو�شيف  الفائز  الاعب  ويتاأهل 
بالقرعة  اختيارهما  يتم  ولع��ب��ان 
م���ن ك���ل جم��م��وع��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
اأب���رز جنوم  م��ع  ال��ت��دري��ب  ح�ش�س 
ك���لٌّ من  ال��ري��ا���ش��ة، ويح�شل  ه���ذه 
تذكرتني  ع��ل��ى  اأي�������ش���اً  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال��ث��اين م��ن بطولة  ال��ي��وم  حل�شور 

مبادلة العاملية للتن�س.
العاملية  مبادلة  بطولة  و�شتجري 
 1 م��ن  ال��ف��رتة  يف  للتن�س  ال�شنوية 
جممع  على   2015 يناير   3 اإىل 
ال���ت���ن�������س ال��������دويل مب���دي���ن���ة زاي����د 
بكاأ�س  للفوز  ويتناف�س  الريا�شية. 
الأول  امل�شنف  العام  ه��ذا  البطولة 
عاملياً نوفاك ديوكوفيت�س، وامل�شنف 
ال���ث���ال���ث ع���امل���ي���اً راف���اي���ي���ل ن������ادال، 
امل��ف��ت��وح��ة �شتان  اأ���ش��رتال��ي��ا  وب��ط��ل 

فافرينكا، والفائز ببطولتي غراند 
���ش��ام ال��بي��ط��اين اآن����دي م����وراي، 
املحبوبان  الفرن�شيان  وال��اع��ب��ان 
ج����و وي���ل���ف���ري���د ت�����ش��ون��غ��ا وج���اي���ل 
تذاكر  ����ش���راء  م��ون��ف��ي�����س. ومي���ك���ن 
www. امل���وق���ع  ع���ب  ال��ب��ط��ول��ة 
وجميع   ticketmaster.ae
م���ت���اج���ر ف����ريج����ن م���ي���غ���ا����ش���ت���ور يف 
اأنحاء دولة الإم��ارات اأو عن طريق 
 TM  800 ب���ال���رق���م  الت�������ش���ال 
 .)UAE )800 86 823
تبداأ اأ�شعار التذاكر من 50 درهماً 
للمقاعد العلوية، كما تتوافر اأي�شاً 
تت�شمن  ف���اخ���رة  ح�����ش��ري��ة  ب���اق���ات 
وفر�شة  وامل����رط����ب����ات،  امل�����اأك�����ولت 
والتوا�شل  امل�شاركني  النجوم  لقاء 
معهم، بالإ�شافة اإىل مقاعد مميزة 

على مدرجات امللعب.

•• دبي -الفجر:

 �����ش����رح حم���م���د ب����ن ����ش���ل���ّي���م ب����اأن 
م��ت��ط��وع��ي ري��ا���ش��ة ال�������ش���ي���ارات يف 
وجاهزون  م�����ش��ت��ع��دون  الإم�������ارات 
لإث���ب���ات اأن��ف�����ش��ه��م ك��م��ج��م��وع��ة من 
نهاية  العامل  املتطوعني يف  اأف�شل 
انطاق  م����ع  احل������ايل  الأ�����ش����ب����وع 
ب��ط��ول��ة ج��ائ��زة الحت����اد للطريان 
ال�����ك�����بى ل����ل����ف����ورم����ي����ول واح�������د، 

اأبوظبي غراندبري. 
وبعد اأ�شهر من التدريب والتح�شري 
من قبل نادي الإمارات لل�شيارات، 
متطوعا   650 اأن  �شلّيم  ب��ن  اأك���د 
الإماراتيني  من  منهم   15%  –
وج����اه����زون متاما  م�����ش��ت��ع��دون   –
اجلولة  يف  العمليات  �شري  لتنظيم 
اخلامتة والأخرية لبطولة العامل 
ل��ل��ف��ورم��ي��ول واح����د ف��ي��ا  و�شمان 

اأمنها. 
وق������ال ب����ن ����ش���ل���ّي���م، رئ���ي�������س ن����ادي 
فريقنا  عمل  لل�شيارات:  الإم���ارات 
لتح�شري  ك��ب��ري  بجهد  ال��ت��دري��ب��ي 
ل��ه��ذا احل����دث الكبري  امل��ت��ط��وع��ني 
ب��ال��ط��ري��ق��ة التي  ����ش���ع���داء  ون���ح���ن 
ا�شتجابوا فيها. لدينا فريق عظيم 
واثق  �شخ�شيا  واأنا  املتطوعني  من 
على  جم��ددا  التاأكيد  قدرتهم  من 

باقي  ع��ل��ى  وت��ف��وق��ه��م  اأف�شليتهم 
فرق العامل .

ينحدرون  متطوعونا  وت��اب��ع: 
ونحن  ج���ن�������ش���ي���ة   26 م�����ن 

التي  ل��ل��ك��ي��ف��ي��ة  مم���ت���ن���ون 
جميعا  ف���ي���ه���ا  ت����اأق����ل����م����وا 
وت�����ع�����اون�����ه�����م وع���م���ل���ه���م 
العامل  اأن��ظ��ار  اجلماعي. 
اأبوظبي  اإىل  ���ش��ت��ت��وج��ه 
نهاية الأ�شبوع اجلاري، 
ل���������ذا ف������ه������ذه ف���ر����ش���ة 
حقيقية لإظهار �شورة 
الإم���ارات،  ع��ن  متميزة 
ول��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى مدى 

التزامنا وانتظامنا .
وط������������������وال الأع������������������وام 

متكن  املا�شية،  الثاثة 
الإمارات  من  متطوعون 

اأف�شل  بجائزة  ال��ف��وز  م��ن 
متطوع للعام، اجلائزة التي 

تقدم من قبل الحتاد الدويل 
لل�شيارات فيا ، اجلهة الدولية 

امل�شرفة على ريا�شة ال�شيارات يف 
العامل. 

وتنظيم  اإدارة  ع��م��ل��ي��ة  وت���ع���ت���ب 
املتطوعني، اأحد الركائز الأ�شا�شية 
يف ب��ط��ول��ة اجل��ائ��زة ال��ك��بى، من 
امل���ه���ام ال��ت��ي ي�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا نادي 

الإمارات لل�شيارات على مدار العام، 
وذلك بعد توقيعها عقدا مع �شركة 
ال�شيارات  ريا�شة  لإدارة  اأبوظبي 
بالإ�شافة  لل�شباق  منظمة  كجهة 
الفعاليات  كافة  بتنظيم  لقيامها 

حلبة  ت�شت�شيفها  التي  التناف�شية 
مر�شى يا�س على مدار العام.

للبطولة،  التنازيل  العد  بدء  ومع 
ندوات  خم�س  بتنظيم  النادي  ق��ام 
بينما  للمتطوعني،  عامة  تدريبية 

باملزيد  ال���وح���دات  ب��ع�����س  ح��ظ��ي��ت 
ال�شامة،  كوحدة  التدريبات،  من 
والإنقاذ،  الطبي  الطاقم  وف��ري��ق 
والذين خ�شعوا للتدريبات كل يوم 

اأربعاء.

اأب��وظ��ب��ي لأول   وع��ن��د ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ب��ط��ول��ة ل��ل��ف��ورم��ي��ول واح�����د عام 
ح���وايل  ا���ش��ت��ق��ط��اب  مت   ،2009
 650 ال��������  امل����ت����ط����وع����ني  ن�������ش���ف 
البطولة  �شري  لتنظيم  ال��ازم��ني 

من اململكة املتحدة. 
ب���ع���ده���ا ق������ام ن�������ادي الإم����������ارات 
عملية  ب����اإط����اق  ل���ل�������ش���ي���ارات 
املتطوعني  لتجنيد  وا���ش��ع��ة 
التدريبية  البامج  وو�شع 
بناء  ال����ه����دف  ك�����ان  ل���ه���م. 
وت��اأ���ش��ي�����س جم��م��وع��ة من 
امل���ت���ط���وع���ني م����ن داخ����ل 
الإم�����������ارات ع���ل���ى م����دار 
قادرين  ���ش��ن��وات  خم�س 
احتياجات  تغطية  على 
ب������ط������ول������ة اجل��������ائ��������زة 
ال������ك������بى، وب����ط����ولت 
ري�����ا������ش�����ات امل����ح����رك����ات 
اأن�����ح�����اء  يف  الأخ��������������رى 

الإمارات. 
الأ�شا�شية  العوامل  وم��ن 
���ش��اه��م��ت يف حتقيق  ال��ت��ي 
تاأ�شي�س  ك���ان  ال��ه��دف  ه���ذا 
ريا�شات  م��ت��ط��وع��ي  ن������ادي 
امل��ح��رك��ات وال�����ذي ل��ع��ب دورا 
ه��ي��ك��ل��ي��ة عمل  ب���ن���اء  ك���ب���ريا يف 
املتطوعني  وا���ش��ت��ق��ب��ال  وط��ن��ي��ة 
لإدارة  وت���دري���ب���ه���م  وامل�������ش���وؤول���ني 

الفعاليات. 
�شنتني  ق��ب��ل  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق  مت 
م��ن امل��وع��د امل��ح��دد، وذل���ك بف�شل 
الدعم الكبري من برنامج التطوع 

اأطلقته  الذي   ، تكاتف  الجتماعي 
ال�شباب  لتنمية  الإم��ارات  موؤ�ش�شة 
ثقافة  وب�����ن�����اء  ت���ر����ش���ي���خ  ب����ه����دف 
التطوع بني خمتلف فئات املجتمع 
الإم��ارات��ي.  وال��ي��وم، ي�شم النادي 
اأكرث  1000 ع�شو من  اأك��رث من 
 15% خمتلفة،  جن�شية   26 من 
لتنظيم  امل��ت��واج��دي��ن  اأول���ئ���ك  م��ن 
فعاليات اجلائزة الكبى يف حلبة 
م��ر���ش��ى ي��ا���س ه���ذا الأ����ش���ب���وع، من 
�شلّيم،  ب��ن  واأ���ش��اف  الإم��ارات��ي��ني. 
نائب  من�شب  اأي�����ش��ا  ي�شغل  ال���ذي 
لل�شيارات  ال���دويل  الحت���اد  رئي�س 
فيا ، قائا: نحن فخورون بالثقة 
الكبرية التي منحتنا اإياها حكومة 
اأبوظبي بالعمل مع �شركة اأبوظبي 
وتنظيم  ال�شيارات  ريا�شة  لإدارة 
العامل  يف  الأف�������ش���ل  ه���ي  ب��ط��ول��ة 
الفورميول  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة  يف 
واحد .  وتابع: خال هذه العملية 
اأهدافنا الأولية  متكنا من حتقيق 
من  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة  با�شتدامة 
خال بناء فريق حملي كامل من 
القادرين  وامل�����ش��وؤول��ني  املتطوعني 
امل�شوؤوليات  التعامل مع كافة  على 
بطولة  ب���اإدارة  املتعلقة  والعمليات 
اجل�������ائ�������زة ال�������ك�������بى، وري����ا�����ش����ة 

املحركات عامة .

بن �شلّيم: متطوعو ريا�شة ال�شيارات يف الإمارات اأمام فر�شة اأخرى لتاأكيد تفوقهم 

رئي�ض نادي االإمارات لل�شيارات يوؤكد باأن املتطوعني جاهزين للعب دور اأ�شا�شي يف اأبوظبي غراندبري 

عادت  م�شر للرتبع من جديد على عر�س كمال الأج�شام بفوزها ببطولة 
العامل التى �شهدتها العا�شمة البازيلية برازيليا ، كما فازت بكاأ�س بطل 
البطولة  و�شهدت   ، �شعان  العاملى عطيه  البطل  به  ف��از  وال��ذى  الأب��ط��ال 
وا�شبانيا،  وايطاليا،  وكوريا  والبازيل  اإي��ران  منتخبات  مع  قوية  مناف�شة 

و�شوي�شرا. حيث جاءت م�شر فى املركز الول يلتها ايران ثم كوريا. 
الدوىل  الحت��اد  لرئي�س  التنفيذى  امل�شاعد  فهيم  ع��ادل  الدكتور  وو�شف 
رئي�س الحتاد امل�شرى باأن ما حتقق يعد اجنازات وتاأكيدا على تفوق م�شر 
الكا�شح فى هذه اللعبه ، وعودتها اىل مكانتها الطبيعيه بعد خ�شارتها للقب 
، بعد ان ظلت مرتبعه على عر�س  فى البطولة املا�شية مبراك�س املغربية 

العامل ل�شبع �شنوات متتاليه ، وان ابطال م�شر فازوا بهذه البطولة رغم 
كل ال�شعاب والعقبات ، فلقد كانوا على قدر امل�شئولية ، حيث كانوا �شعورهم 
ب�شرورة ادخال الفرحة اىل قلوب ال�شعب امل�شرى وقد حتقق لهم ذلك ، 
.. وتنموا  .. حتيا م�شر  امل�شرح حتيا م�شر  وكان هتافهم من فوق خ�شبة 
عبد  الرئي�س  ال�شيد  مبقابله  ي�شرفوا  ان  الوطن  ار���س  اىل  عودتهم  عند 
حتت  م�شر  بها  تفوز  عامل  بطولة  اأول  رانها  اعتبار  على  ال�شي�شى  الفتاح 
قيادتع . واثنى د. عادل على الدعم الذى حتظى به اللعبه من قبل املهند�س 
خالد عبد العزيز وزرير ال�شباب والريا�شة وكل رجال وزارته ، ويكفى ان 
ابطال م�شر �شعد من 13 بطا فى الت�شفيات النهائية للبطولة والتى 

كانت تعد اقوى بطولت العامل التى اقيمت فى ال�شنوات الع�شر الخرية .  
وكان 13 بطا م�شرياً  قد �شعدوا اىل للدور النهائى وهم، حممد زكريا، 
حممود  ال��وردان��ى،  اأح��م��د  امل�شرى،  اإ���ش��ام  ح�شني،  اأح��م��د  �شعان،  عطيه 
الزيات ، �شامح اأحمد، �شريف مراد، اأ�شامه �شامه، اإ�شماعيل خالد، حممد 
امبابى، اأحمد الهينى، بقيادةاملدربني اأنور العماوى و�شعيد عثمان، وباقى 
اأحمد  ال��دوىل  ال�شامى نائب رئي�س الإحت��اد،  واحلكم  اأحمد  البعثة  اأف��راد 
الديب، و�شامى ب�شري املدير التنفيذى لاإحتاد. فاز �شامح ح�شني بالف�شية 
فى وزن 65، وفى وزن 70 ح�شل حممد امبابى على البونزية، وفى وزن 

75 فاز اإ�شماعيل اأحمد الذهبية ، واأحمد الهيتى بالف�شية

وفى وزن 80 ح�شل اأ�شامة �شامه على الذهبية، وفاز فى وزن 85 �شريف 
ف�شلول بالف�شية، وح�شد اأحمد الوردانى ذهبية وزن 90، وفى وزن 100 
والأخري   100 ف��وق  وزن  وف��ى  الذهبية،  امليدالية  امل�شرى  اإ���ش��ام  ح�شد 
على  �شعان  عطية  ح�شل  كما  البونزية،  امليدالية  زكريا  حممد  ح�شد 
الذهبية وفاز بلقب بطل اأبطال العامل،  لتفوز م�شر باملركز الأول متفوقة 

على كل املنتخبات الأخرى بفارق كبري.
فعاليات  ك��ل  ح�شر  وال���ذى  زك��ى  ح�شام  ببازيليا  امل�شرى  ال�شفري  وق���ام 
املنتخب  اأم��ام  العقبات  كل  بتذليل  ال�شفارة  طاقم  بتكليف  وق��ام  البطولة 

و�شارك فى تكرمي الفائزين ،بتهنئة البعثة امل�شرية.

الفراعنة يعودون للرتبع على عر�ض بطولة العامل لكمال االج�شام

كاأ�س مبادلة للمجتمع من تقدمي م�شت�شفى هيلث بوينت يذكي املناف�شة بني هواة التن�س يف اأنحاء الدولة 

االأطفال يف الفئتني حتت عمر 10 �شنوات وحتت عمر 12 �شنة يتناف�شون للفوز بفر�شة 
اللعب مع جنوم التن�ض العامليني �شمن بطولة مبادلة العاملية للتن�ض

•• دبي- الفجر:

رح���ب ع���دد م��ن م��درب��ي ال��رج��ب��ي يف الإم������ارات ب���اإدخ���ال فئة 
التي  الدعوة  دورة  �شنة �شمن مناف�شات   18 الفتيات حتت 
تقام يف اإطار بطولة طريان الإمارات ل�شباعيات دبي للرجبي 
التي حتت�شنها دبي يف الفرتة من 4-6 دي�شمب على ملعب 
اخل��ط��وة فر�شة ممتازة  ه��ذه  امل��درب��ون  واع��ت��ب  �شيفنز.  ذا 
اإ�شافياً،  زخماً  الإم���ارات  يف  ال�شيدات  رجبي  لعبة  لإع��ط��اء 
حيث قال اأندرو ويليامز، مدرب فريق »دبي اإكزايلز للفتيات 
لاحتكاك  للفتيات  رائ��ع��ة  فر�شة  اإن��ه��ا  ���ش��ن��ة«:   18 حت��ت 
م��ع نظرائهن ال��دول��ي��ات، وال��ل��ع��ب اأم���ام اأع����داد غ��ف��رية من 
اجلماهري، وجميعهن متحم�شات للم�شاركة ويتدربن اأكرث 
من قبل لرفع م�شتوى لياقتهن البدنية ومهاراتهن ل�شمان 
تقدمي اأق�شى طاقاتهن يف يوم املناف�شة.  واقت�شرت مناف�شة 
ن�شف  على  تقام  كانت  مباريات  على  ال�شابق  يف  الفئة  هذه 
اأن م�شتوى اللعبة، وفق ويليامز، �شهد  اإل  م�شاحة  امللعب، 
ك��ب��رياً منذ ذل��ك احل��ني: ت��ط��ورت اللعبة ك��ث��رياً مع  تقدماً 
اأع��داد الفرق امل�شاركة و تطور م�شتوى الأداء.    كما  زي��ادة 
للفتيات  هوريكان�س  »دب���ي  ف��ري��ق  م��دي��ر  وارد  فين�س  اأث��ن��ى 
اأن  امل��ث��ري  18 �شنة« على ه��ذه اخل��ط��وة ق��ائ��ًا: م��ن  حت��ت 
ن�شهد مدى التطور الذي طراأ على رجبي ال�شيدات خال 
نتناف�س  اأن  رائعة  لتجربة  واإنها  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات 

اإل  18 �شنة يف الإم���ارات،  مع ف��رق الفتيات الأخ��رى حتت 
اأن املناف�شة �شمن واحدة من اأكب دورات الرجبي يف العامل 
�شتكون مليئة بالتحدي، وي�شعدنا اأن نكون جزء من بطولة 
طريان الإمارات ل�شباعيات دبي للرجبي، ون�شكر القائمني 
على هذا احلدث لإتاحة الفر�شة لنا لإبراز رجبي الفتيات 
حت��ت 18 ���ش��ن��ة.    واأو����ش���ح وي��ل��ي��ام��ز اأه��م��ي��ة اإدخ����ال الفئة 
يف  ال�شيدات  رجبي  تعزيز  يف  ودوره��ا  املناف�شة  يف  اجلديدة 
الإمارات حيث قال: يعد رجبي املحرتفني لل�شيدات فر�شة 
جديدة، وبالتاأكيد يوجد لعبة اأو اثنتني لديهما القدرة على 
تطوير مهاراتهما والو�شول بها اإىل ذلك امل�شتوى، واأنا على 
اأجواء  اأن �شباعيات الرجبي �شتمنحهما فر�شة عي�س  يقني 
مناف�شات الرجبي العاملية، واآمل اأن نرى يف امل�شتقبل بع�س 
الفتيات يناف�شن على ال�شاحة الدولية.    من جانبه اأعرب 
جيل كونلون مدير دورة الدعوة عن �شعادته بروؤية املواهب 
حر�شت  وق��ال:  الكبرية  البطولة  ه��ذه  يف  تتناف�س  ال�شابة 
بطولة طريان الإم��ارات ل�شباعيات دبي للرجبي على خلق 
�شنة يف   18 الفتيات حتت  واإدخ��ال فئة  اإرث قوي للحدث، 
يف  واملناف�شة  واللتزام،  احلر�س  ذلك  مع  ين�شجم  املناف�شة 
هذه البطولة الكبى واأمام الآلف من املتفرجني �شي�شاعد 
الرجبي  وت��ف��ه��م متطلبات  اأدائ���ه���ن  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ف��ت��ي��ات 
العاملي، وناأمل اأن يتم اختيار بع�شاً منهن للعب يف �شفوف 

فرقهن الوطنية يف امل�شتقبل.

مع دخول فئة الفتيات حتت 18 �شنة اإىل املناف�شة 

دفعة قوية لرجبي ال�شيدات يف بطولة طريان االإمارات ل�شباعيات دبي للرجبي
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•• اأبوظبي –الفجر: 

�شيتي  مان�ش�شرت  ن���ادي  وف��د  اختتم 
الزيارات امليدانية اىل اأندية اأبوظبي 
الكروية اخلم�شة )العني، اجلزيرة ، 
الوحدة ، بني يا�س ، الظفرة (، والتي 
امتدت لأ�شبوع بهدف متابعة الكوادر 
تدريبات  اأث��ن��اء  الوطنية  التدريبية 

فرق املراحل 

العمرية. وتاأتي هذه البامج يف اإطار 
حماور اتفاقية ال�شراكة بني جمل�س 
مان�ش�شرت  ونادي  الريا�شي  اأبوظبي 
الأكادمييات  لدعم  وال�شاعية  �شيتي 
وتقدمي  اأبوظبي،  اأندية  يف  الكروية 
والتطبيقات  ال���ع���امل���ي���ة  اخل��������بات 
لتحقيق  مل�������ش���ريت���ه���ا،  امل�����ت�����ط�����ورة 
الحرتافية ال�شاملة بكافة اجلوانب 
قطاع  منظومة  يف 

ك���رة ال��ق��دم يف اأب��وظ��ب��ي، مب��ا يخدم 
ت��ط��ور ك���رة الإم�������ارات. واأ����ش���اد وفد 
م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي ب��ع��م��ل ال���ك���وادر 
�شبق  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
ل��ه��ا ان خ��ا���ش��ت م��ع��اي�����ش��ة ف��ن��ي��ة يف 
وذلك  الجنليزي،  النادي  اكادميية 
م��ن خ���ال اإط��اع��ه��م امل��ب��ا���ش��ر على 
ا�شرف  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���وح���دات 
عليها مدربي فرق الفئات ال�شنية يف 
اخلم�شة  ابوظبي  اأن��دي��ة 

ع��ادل خمي�س  �شملت كل من:  والتي 
و�شالح   ) ال�����وح�����دة   ( ال�������ش���وي���دي 
 ( العريف  و�شامل  احلمادي  اإ�شماعيل 
بني يا�س ( وعبد اهلل خوري وحممد 
را�شد ) العني( وخالد علي احلمادي ) 
اجلزيرة( وعلي احلمادي ) الظفرة(، 
ال��ت��دري��ب��ي الذي  امل��ن��ه��اج  واأك�����دوا ان 
يتوافق  ل��ف��رق��ه��م،  امل���درب���ون  يطبقه 
�شيتي،  مان�ش�شرت  اكادميية  نهج  مع 
التي تعمل على تعزيز �شراكاتها مع 
جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي لدعم 
اأكادمييات  يف  الرت��ق��اء  م�شاعي 

كرة القدم.
تابع  ك���م���ا 

الوفد الذي ي�شم كل من اندي �شمث 
امل�شوؤول الفني الأكادميي وجو ماكني 
مدرب من اكادميية مان�ش�شرت �شيتي 
و�شعها  مت  ال��ت��ي  ال���ت���دري���ب  ب���رام���ج 
�شيتي  مان�ش�شرت  اكادميية  قبل  من 
والتي تعمل بها الكوادر التدريبية يف 
الفني  الإ�شراف  جانب  اىل  ابوظبي، 
وتعاملهم  املدربني  خطوات  ومتابعة 
الإداري  واجل�����ه�����از  ال���اع���ب���ني  م����ع 
ال�شليم  تطبيقهم  وم���دى  وال��ط��ب��ي 
وذاك  املعتمد،  التدريبي  للبنامج 
واهم  بالتجارب  امل��درب��ني  مد  بهدف 
التقدم  لتحقيق  املتطورة   املمار�شات 
ملدربي  العمل  منظومة  يف  والتميز 
الفئات العمرية وكيفية الو�شول اإىل 
تخريج  على  معتمدة  موحد  من��وذج 
ع���اًل  م�����ش��ت��وى  ذات  لع���ب���ني 
م���ن  ال��ف��ك��ر الح����رتايف 
واللياقة  وامل���ه���ارة 

البدنية.

ختام الزيارات امليدانية لوفد مدربي مان�ش�شرت �شيتي اإىل اأندية اأبوظبي الكروية 

دبي- الفجر:

 ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية يوم ال�شبت 
لل�شفن  دب��ي  بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  �شباق  املقبل 
وفعاليات  اأن�شطة  �شمن  قدما   60 املحلية  ال�شراعية 

املو�شم الريا�شي البحري 2015-2014.
وتقرر اأن ت�شتمر عملية الت�شجيل يوميا مبقر النادي اأو 
لل�شراعية  ابوظبي  نادي  ال�شباقات يف  من خال جلنة 
واليخوت حتى ال�شاعة اخلام�شة من م�شاء يوم اخلمي�س 
املقبل موعد اإعان القائمة النهائية لل�شفن امل�شاركة يف 

�شباق اجلولة الثانية يوم ال�شبت.
وكان النادي قد نظم وبنجاح كبري يوم ال�شبت املا�شي 
�شباق اجلولة الأوىل من البطولة نف�شها والتي ت�شمل 
والثانية  ال�����ش��ب��ت  ي����وم  الأوىل  ج����رت  حم��ط��ات  ث����اث 
اخلتام  م�شك  �شيكون  بينما  امل��ق��ب��ل  ال�شبت  ي���وم  ت��ق��ام 
بونعري  25 من جزيرة �شري  القفال  �شباق  ح��دث  مع 

كل  �شباقات  نهاية  مع  واملقرر  العرب  برج  فندق  وحتى 
الأوىل  املقبل. وفاز بلقب اجلولة  مو�شم يف �شهر مايو 
ال�شفينة اإقاع 99 بقيادة النوخذة ال�شاب عمر عبداهلل 
حممد امل��رزوق��ي بينما ك��ان امل��رك��ز ال��ث��اين م��ن ن�شيب 
ال�شفينة العديد 30 بقيادة النوخذة خالد حممد را�شد 
الرميثي ونال املركز الثالث ال�شفينة زلزال 25 بقيادة 
النوخذة مروان عبداهلل حممد املرزوقي، وكان �شباقات 
املو�شم  يف  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  ال�شفن  ف��ئ��ة 
�شباق  باإقامة  ا�شتهلت  ق��د  احل��ايل  البحري  الريا�شي 
اليمامة احتفاءا وابتهاجا بفوز �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دبي الريا�شي وقد اأقيم ال�شباق برعاية كرمية من �شمو 
ال�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة 
اآل مكتوم اخلريية رئي�س �شركة الن�شر لكرة القدم فيما 
ينتظر اأن يقام خال �شهر يناير املقبل �شباق اآخر موؤجل 

عن روزنامة املو�شم املن�شرم 2014-2013.

فتح باب الت�شجيل حتى اخلمي�س

ثانية جوالت ال�شراعية 60 قدما ال�شبت املقبل

اللعب  جم��ري��ات  على  اإ�شبانيا  منتخب  هيمن 
يف اآخ��ر مواجهة جمعته مع نظريه الأمل��اين يف 
طريقه للفوز بلقب كاأ�س العامل 2010، لكنه 
اأمام  �شعبا  اخ��ت��ب��ارا  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  �شيواجه 

اأبطال العامل بت�شكيلة جديدة.
الوحيد  امل��ب��اراة  ه��دف  بويول  كارلو�س  و�شجل 
اأفريقيا، لكنه  ال��دور قبل النهائي يف جنوب  يف 
اجليل  م��ن  لع��ب��ون  ت���رك  بينما  الآن،  اع��ت��زل 
ال��ذه��ب��ي ال����ذي ف����از اأي�����ش��ا ب��ب��ط��ول��ت��ي اأوروب�����ا 

وت�شابي  ت�شابي  مثل  و2012   2008
األون�شو وديفيد فيا منتخب 

اإ�شبانيا.
في�شنتي  امل�����درب  وي��ع��ك��ف 
دي���������ل ب����و�����ش����ك����ي ح���ال���ي���ا 
ع��ل��ى ب��ن��اء ف��ري��ق جديد 

عقب  لإ����ش���ب���ان���ي���ا 
الإخ��������ف��������اق يف 
العامل  ك���اأ����س 
ب�����ال�����بازي�����ل 
ف�شل  حينما 
ال����ف����ري����ق يف 
جتاوز الدور 

الأول.
و�����ش����ي����ت����ق����اب����ل 
الآن  ال���ف���ري���ق 

التي  اأمل���ان���ي���ا  م���ع 
ح�����ل�����ت م���ك���ان���ه���م 
للعامل.  ك��ب��ط��ل��ة 
عملية  اأن  ورغ�����م 
اإع�������ادة ال���ب���ن���اء مل 

ت����ك����ت����م����ل ب�����ع�����د يف 
اأن  اإل  اإ����ش���ب���ان���ي���ا، 
يتطلع  ال����ف����ري����ق 

اإيجابية  مب�����ش��اع��ر 
لاأمام.

من  العديد  وا�شتمتع 
املن�شمني  ال��اع��ب��ني 
لت�شكيلة  ح�����دي�����ث�����ا 
مع  بنجاحات  اإ�شبانيا 

الأ�شغر  ال�شنية  الفئات 
من بينها الفوز ببطولة 

اأوروبا حتت 21 عاما يف 2011 و2013.
يحتل   ،2016 اأوروب�����ا  ب��ط��ول��ة  ت�شفيات  ويف 
جمموعته  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اإ�شبانيا  منتخب 
اأمام  اخل�شارة  بعد  مباريات   4 م��ن  نقاط  ب�9 
يف  تاألقوا  لكنهم  ال�شدارة،  �شاحبة  �شلوفاكيا 

الفوز بثاثية على رو�شيا البي�شاء ال�شبت.
الإ�شبانية  الإذاع������ة  ب��و���ش��ك��ي  دي���ل  واأب���ل���غ 

ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ك ان 

تتحلى بالتفاوؤل. من ال�شعب تكرار لعبني يف 
م�شتوى ت�شابي وت�شابي األون�شو وفيا وفرناندو 
�شتكون جاهزة  املجموعة احلالية  لكن  توري�س 

عما قريب. 
وتابع اأعتقد اأننا نقرتب من حتقيق هذا الأمر. 
الاعبون الذين ان�شموا اإىل الت�شكيلة ميلكون 
امل��ه��ارات واخل���بة. اإن��ه��م جمموعة رائ��ع��ة. يف 
بع�س الأحيان يكون من ال�شيء احرتاف 
لكنهم  اخل���������ارج  يف  ال����اع����ب����ني 
الكثري من  ي�شيفون مع ذلك 

اخلبة للت�شكيلة. 
مباريات  خ�����ش��ن��ا  وا���ش��ت��ط��رد 
خ�شرنا  ه��زمي��ة.  دون  ك��ث��رية 
اأمام  واح��دة  مباراة 
)يف  ����ش���ل���وف���اك���ي���ا 
ال��ت�����ش��ف��ي��ات( يف 
 30 اأك����������رث م������ن 
الفريق  م����ب����اراة. 
م���������ت���������وازن ج�����دا 
الأمور  و�شنجعل 
���ش��ع��ب��ة ج���دا على 

اأي مناف�س. 
البالغ  ك��وك��ي  وك����ان 
 22 ال�����ع�����م�����ر  م�������ن 
ت�شكيلة  �شمن  عاما 
اإ�شبانيا  م���ن���ت���خ���ب 
21 عاما التي  حتت 
اأوروبا  ببطولة  فازت 
ي�شكل  والآن   2013
ميكن  ل  ع����ن���������ش����را 
ال�����ش����ت����غ����ن����اء ع����ن����ه يف 

ت�شكيلة ديل بو�شكي.
ال�شحفيني  ك��وك��ي  واأب��ل��غ 
هناك 6 لعبني يف الت�شكيلة 
)بطولة  ال���ن���ه���ائ���ي  خ���ا����ش���وا 

اأوروبا حتت 21 عاما( 
واجلهد  ال��ع��م��ل  اأت�����ى  وت���اب���ع 
ان�شمامنا  بعد  خا�شة  ثماره 
الفئات  م���ن  الأول  ل��ل��ف��ري��ق 
ملنتخب  الأ�����ش����غ����ر  ال�����ش��ن��ي��ة 

اإ�شبانيا. 

ريال مدريد،  و�شط  اإي�شكو جنم خط  الإ�شباين  الاعب  اأكد 
اأنه لن يغري من طريقة لعبه، كما اأو�شح اأنه يهوى ال�شتمتاع 

باللعب داخل امللعب ليخرج كل ما يف جعبته.
وق�����ال اإي�����ش��ك��و خ����ال اإح������دى امل����وؤمت����رات 

ال�شحفية: على كل لعب اأن يتعود على 
امل��دي��ح والن��ت��ق��ادات اأي�����ش��ا ول��ك��ن دائما 
اأنا   .. الأك��رث جمال  املديح هو  ما يكون 
اأعطتني  التي  الدافئة  للم�شاعر  ممنت 

يحدث  م��ا  بكل  و�شعيد  اجلماهري  اإي��اه��ا 
يل .

وك���������������ان جن���������م ري���������ال 
م����دري����د ه����و اأب������رز 

املنتخب  لع��ب��ي 
الإ��������ش�������ب�������اين يف 

املباراة التي فاز 
ال�شبت،  ف��ي��ه��ا 
ب�������ث�������اث�������ي�������ة 
على  ن��ظ��ي��ف��ة 
م�����ن�����ت�����خ�����ب 
رو��������ش�������ي�������ا 
ء  لبي�شا ا
بيارو�شيا 

يف 
ت  لت�شفيا ا
امل�������وؤه�������ل�������ة 
ل�����ب�����ط�����ول�����ة 

اأوروب������������ا  اأمم 
2016 بفرن�شا.

اأه����داف املباراة  اأح���د  اإي�����ش��ك��و  و���ش��ج��ل 
ال����ث����اث����ة م�����ن ت�������ش���دي���دة ����ش���اروخ���ي���ة، 

ق��ي��ادت��ه خل��ط و���ش��ط فريقه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
باقتدار خال اللقاء.

الإ�شباين  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  اأ���ش��اد  امل���ب���اراة،  وع��ق��ب 
باأنه  اأدائ���ه  وو���ش��ف  ال�شاب  بالاعب  بو�شكي  دل  في�شينتي 

نفذها خال  التي  التمريرات  دقة  اإىل  اإ�شارة  يف  رائعا،  كان 
املباراة.

واأ�شاف اإي�شكو خال تواجده مع املنتخب الإ�شباين يف مدينة 
فيغو ا�شتعدادا ملباراته الودية اأمام املنتخب الأملاين الثاثاء: 

امللعب.. هذه هي طريقة لعبي وهذا  اأهوى ال�شتمتاع داخل 
يعود على الأرجح اإىل اأنني اأريد اأن يخرج الأداء يف اأبهى �شورة 
اأم��ر نابع من داخلي..  اأفكر فيه عن ق�شد بل هو  وهو ما ل 

اأريد اأن األعب بهذه الطريقة لت�شتمتع اجلماهري .
واأ�شار اي�شكو اإىل اأنه يعمل على تطوير م�شتواه الفني 
يوما تلو الآخر مع ريال مدريد، حيث طبقا لروؤيته 
ت�شكيلة  داخ���ل  ث��اب��ت  مب��ك��ان  ال��ف��وز  ف���اأن  ال�شخ�شية 
لوجود  ن��ظ��را  ال�شعوبة  غ��اي��ة  اأم���را يف  يعد  ال��ف��ري��ق 

الكثري من الاعبني اجليدين. 
اأو  واأو���ش��ح: ه��ديف �شواء مع ري��ال مدريد 
الأف�شل  بال�شكل  اللعب  هو  املنتخب 
اأبلغ  الفوز..  على  الفريق  مل�شاعدة 
فقط  ع����ام����ا   22 ال���ع���م���ر  م����ن 
وقتا  اأم�������ش���ي  اأن  واأمت�����ن�����ى 
مع  ال����ل����ع����ب  يف  ط����وي����ا 
املنتخب  وم���ع  ال��ري��ال 

اأي�شا .
واخ�����ت�����ت�����م ق����ائ����ا: 
التطوير  يف  اأرغ����ب 
اأ�شعر  لأن��ن��ي  امل�شتمر 
ب��ط��اق��ة داخ��ل��ي��ة ك���ب���رية.. كل 
اأعتبها  فيها  اأ�شارك  دقيقة  وكل  مباراة 
وهذا  اللعب  يف  رغبتي  لإث��ب��ات  فر�شة 
اأو  الريال  �شواء مع  الوحيد  هو هديف 
املنتخب و�شاأحققه طاملا اأعمل بجد 

يوما تلو اآخر .

اإي�شكو يهوى اال�شتمتاع باللعب داخل امللعباإ�شبانيا تواجه اختبارا �شعبا اأمام اأملانيا 

اأح���د الأع���م���دة الرئي�شية يف  اع���رتف ال��اع��ب خ��اف��ي��ري م��ا���ش��ك��ريان��و 
منتخب الأرجنتني ونادي بر�شلونة الأ�شباين اأنه كان يفكر يف اعتزال 

اللعب الدويل عقب انتهاء بطولة كا�س العامل الأخري بالبازيل.
الأرجنتينية:  لنا�شيون  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  ما�شكريانو  وق��ال 
الرحيل عن املنتخب لي�س �شها.. اإنه لي�س قرارا ميكن اأن يتخذ بني 
اأن تكون متاأكدا من هذا لأنك لن ت�شتطيع  ع�شية و�شحاها.. عليك 
اإىل  اأميل  وكنت  لقد كنت متحريا  ال��ق��رار..  ه��ذا  العدول عن  حينها 
رف�س الفكرة اأكرث من قبولها.  واأ�شار ما�شكريانو اإىل اأن احتمالت 
اأن  اأق��ول  املونديال: لن  بعد  التانغو كانت كبرية  رحيله عن منتخب 
الرحيل كان لي�شبح من الباب الكبري لأن هذا هو عني ما فعله فليب 
لم عندما رحل بعد اأن اأ�شبح بطا للعامل ومريو�شاف كلوزه اأي�شا 
ولكنها كانت فر�شة للرحيل تاركا اأثرا طيبا . واأ�شاف: اأعتقد اأنني ل 

امل�شتوى ال�شخ�شي  اأقول هذا على  اأحمل يف جعبتي الكثري.. ل  زلت 
الاعبني رغبة يف  املجموعة احلالية من  اأرى يف وج��وه  فقط ولكن 
احل�شول على �شيء.. لدينا مت�شع من الوقت ليحقق هذا اجليل �شيئا 
اأمر اعتزاله  اأنه حتدث يف  . واأو�شح ما�شكريانو  اأجل الأرجنتني  من 
ق��رر يف  اأن��ه  اإل  الفريق ليونيل مي�شي وم��ع كثريين غ��ريه،  مع قائد 
نهاية الأمر البقاء لأنه ي�شعر اأنه قادر على الفوز ببطولة كوبا اأمريكا 

2015 واملناف�شة على لقب نهائيات كاأ�س العامل 2018 برو�شيا.
مي�شي  ليونيل  فريقه  وقائد  زميله  فعل  رد  ما�شيكرانو عن  وحت��دث 
ال��دويل، حيث طلب منه التوقف  اأخ��به برغبته يف العتزال  عندما 
عن التفكري بالأمر لأن املنتخب �شيواجه حتدى خو�س مناف�شات كوبا 

اأمريكا بالإ�شافة اإىل العديد من التحديات الأخرى يف امل�شتقبل. 
اأ�شهر على الهزمية التي جترعها املنتخب   4 اأك��رث من  ورغ��م م��رور 

الأرجنتيني على يد نظريه الأمل��اين بهدف نظيف يف الوقت الإ�شايف 
من املباراة النهائية ملونديال البازيل، اأكد ما�شكريانو اأنه لن يكون 
ب��اده من  التي حرمت منتخب  تلك  اإياما من  اأك��رث  مباراة  هناك 

الفوز باللقب العاملي الثالث له يف تاريخه.
اأن ت�شبح بطا للعامل مع  اأكب من  واأمل��ح قائا: لي�س هناك ما هو 
بادك.. لقد كانت لدينا قناعة باأننا ميكن اأن ن�شبح اأبطال ومل يكن 
ير�شينا الو�شول فقط للمباراة النهائية .  واختتم: مل يكن متوقعا 
م��ا ح����دث.. اأمل��ان��ي��ا اأح����رزت ال��ه��دف ع��ن ط��ري��ق لعبة م��ب��اغ��ت��ة.. لقد 
اأنه لن يحدث �شيئا واأن  مرت علينا جميعا حلظات اعتقدنا خالها 
بدون  كانا  الفريقان  الرتجيح..  بركات  للح�شم  طريقها  يف  املباراة 
طاقة ولكن من يدري ما كان ميكن اأن يحدث.. من املحتمل اأننا كنا 

�شنخ�شر اأي�شا اإذا جلاأنا اإىل الركات الرتجيحية .

مي�شي يقنع ما�شكريانو بعدم االعتزال الدويل
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يفجر نف�شه ب�شبب خالف عائلي
اإن رجًا فجر نف�شه بعد خاف  قالت ال�شرطة الأملانية 

عائلي يف قرية تقع و�شط اأملانيا.
وفجر الرجل نف�شه داخل �شيارته بقرية هومبج �شمال 
ولية هي�شن، الأمر الذي اأ�شفر عن اإ�شابة �شبعة اأ�شخا�س 
بينهم �شرطيان. وقال متحدث با�شم ال�شرطة : مل يتبق 
���ش��يء م��ن ال�����ش��ي��ارة امل��ف��ج��رة، وت��ط��اي��ر حم���رك ال�شيارة 
اإ�شابة منازل  اأ�شفر احل��ادث عن  ، كما  م��رتاً   30 مل�شافة 
العمر  يبلغ من  اأب  الرجل وهو  باأ�شرار. وكان  و�شيارات 
49 عاماً، من املعتقد اأنه كان يعمل خبرياً يف الهدم وكان 
عائلي،  خاف  وبعد  متفجرات.  على  احل�شول  باإمكانه 
ا�شتقل الرجل �شيارته وغادر املنزل، لكنه ما لبث اأن عاد 
مرة اأخرى وفجر نف�شه داخل ال�شيارة اأمام منزله. وقال 
املتحدث با�شم ال�شرطة فولفجاجن كيلر: النا�س ل تزال 

م�شدومة ول ميكننا �شوؤالهم يف الوقت الراهن .

بقايا ب�شرية يف طرد بريدي
�شبطت ال�شلطات يف بانكوك بقايا ب�شرية كانت مو�شبة 
املتحدة، بح�شب ما  الوليات  اإىل  يف طرد بريدي موجه 
من  وع��اء  يف  مو�شوعة  البقايا  وكانت  ال�شرطة.   اعلنت 
واق��دام وقطع  راأ���س  الفورمول، وهي عبارة عن  حملول 
من اجللد تعود اىل اطفال، ا�شافة اىل قطعة من جلد 
�شاواليت  اجل����رنال  وق����ال  و����ش���م.   عليها  ك��ب��ري  �شخ�س 
برا�شوبني املتحدث با�شم ال�شرطة يف بانكوك ان البقايا 
ل تعود اىل �شخ�س واحد، وهي عبارة عن قطع �شغرية 
.  وا�شاف ينبغي ان يظهر حتليل الطب ال�شرعي ما اذا 
قبل  ماتوا  اطفال  اىل  تعود  هذه  الب�شرية  البقايا  كانت 
الطرد رمبا  ف��اإن  املتحدث  .  وبح�شب  بعدها  او  ال���ولدة 
لهداف  خم�ش�س  ان���ه  او  ه���او،  ل�شخ�س  ع��ائ��دا  ي��ك��ون 
تعليمية .  ورف�شت ال�شلطات حتديد هوية املر�شل اليه، 
ل�س  اىل  موجها  ك��ان  ان��ه  قالت  املحلية  ال�شحافة  لكن 
2012، �شبطت ال�شرطة يف تاياند  فيغا�س.  ويف العام 
خم�ش�شة  ك��ان��ت  ب��ال��ذه��ب  ومطلية  م�شوية  اج��ن��ة  �شتة 
لطق�س من طقو�س ال�شحر ال�شود، ومو�شبة يف حقيبة 
ال�شحر  طقو�س  وبح�شب  ت��اي��واين.   ا�شل  من  بريطاين 
فاإن  ال�شني،  مناطق  وبع�س  تاياند  يف  املنت�شر  ال�شود 

الجنة جتلب احلظ. 

قبعة من عهد نابليون بـ2.5 مليون دوالر 
ب��ي��ع��ت ق��ب��ع��ة م��دب��ب��ة ال��ط��رف��ني م���ن ع��ه��د الإم���باط���ور 
الفرن�شي نابليون بونابرت مقابل 1.9 مليون يورو )2.4 

مليون دولر( يف مزاد قرب باري�س.
وق���ال ج���ون ب��ي��ري اأوزن�����ات م��ن دار اأوزن�����ات ل��ل��م��زادات يف 
فونتنبلو اإن امل�شرتي كوري جنوبي واإنه ا�شرتى القبعة 
ال�شوداء خال مزاد ملقتنيات من جمموعة اأمري موناكو 
ذلك  يرتدون  اجلميع  كان  واأ�شاف  نابليون.  لعهد  تعود 
النوع من القبعات بطريقة معينة لكن نابليون ارتداها 

بطريقة اأخرى حتى يتبينه اجلميع على اأر�س املعركة. 
يف  احلكم  يف  اأم�شاها  التي  عاما  ع�شر  اخلم�شة  وخ��ال 
بداية القرن التا�شع ع�شر ا�شتخدم نابليون حوايل 120 
التحقق  20 قبعة فقط مت  اإن نحو  اأوزن���ات  قبعة. وق��ال 
من اأنها من مقتنيات نابليون بالفعل واإن معظمها يوجد 

يف متاحف.

اأ�شغر خبري كمبيوتر عمره 5 �شنوات
اأ�شبح طفل بريطاين من اأ�شل باك�شتاين عمره 5 اأعوام اأ�شغر متخ�ش�س يف علوم الكمبيوتر يف العامل، فقد ح�شل 
الطفل، اإيان اأ�شيم قري�شي، على اعتماد من �شركة مايكرو�شوفت العماقة باعتباره خبرياً يف علوم الكمبيوتر بعد 

اجتيازه اختبار معقد تنظمه ال�شركة للمحرتفني، ح�شب موقع هيئة الإذاعة البيطانية بي بي �شي . 
وقد انتهى الطفل من اإن�شاء �شبكة كمبيوتر داخلية يف املنزل الذي يعي�س فيه مع اأ�شرته. 

بناء مركز  وياأمل يف  اأ�شئلته،  بالإجابة عن  ا�شتمتع  اأن��ه  اإل  للغاية،  كان �شعباً  الختبار  اإن  قري�شي:  الطفل  وق��ال 
للتكنولوجيا يف بريطانيا يوماً ما . 

ال�شحب  عن  واأ�شئلة  املتعددة،  الخ��ت��ي��ارات  اأ�شئلة  ت�شمن  الختبار  اإن  اإي���ان،  الطفل  وال��د  قري�شي  اأ�شيم  واأ���ش��اف 
والإ�شقاط، والهوت�شبوت، بالإ�شافة اإىل اأ�شئلة مبنية على �شيناريوهات . 

واأو�شح اأن ال�شعوبة الكبى هو ت�شرح اللغة لطفل يف اخلام�شة من العمر، ولكنه يتعلم ب�شرعة، وهو يتمتع بذاكرة 
قوية . 

ُيذكر اأن والد الطفل العبقري يعمل م�شت�شاراً يف تكنولوجيا املعلومات، قد اأتاح الفر�شة اأمام طفله ال�شغري، اإيان، 
للتعرف على الكمبيوتر ومكوناته ال�شلبة ولوحات التحكم الإلكرتوين بالأجهزة القدمية التي مل يعد ي�شتخدمها، 

اإذ �شمح له باللعب بها وهو يف الثالثة من عمره. 
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يغني ملولوده اجلديد اأثناء احت�شاره
ق��رر وال��د اأن ي��ودع م��ول��وده خ��ال احت�شاره يف وح��دة العناية 
املركزة لي�س بالدموع، بل بالغناء له على حلن اعتاد اأن ي�شمعه 

الطفل حني كان يف بطن والدته.
بيكو  كري�س  خ�شر  البيطانية،  ميل  دايلي  �شحيفة  وبح�شب 
لولدة  قي�شرية  عملية  اإث��ر  تخديرها  بعد  اأي���ام  قبيل  زوج��ت��ه 
اأي�شاً  املولود  اأن  غري  احلمل،  من  ال�شاد�س  الأ�شبوع  يف  طفلها 
كان يف حالة حرجة فنقل اإىل وحدة العناية املركزة فيما توقع 

الأطباء اأنه لن ي�شمد كثرياً.
ال��ط��ف��ل، دخل  ك��ان مي��ر بها وال���د  ال��ت��ي  اللحظات  اأ���ش��ع��ب  ويف 
غرفة العناية حامًا معه غيتاره وعزف له الأغنية التي لطاملا 
كان يرددها حني كان يف بطن والدته، و�شرعان ما انت�شر هذا 

الفيديو املوؤثر عب مواقع التوا�شل الإجتماعي.

�شرطي يزاول مهامه مع �شوار اإلكرتوين
اإثر  �شري،  بحادث  بالت�شبب  عليه  حكم  من�شوي  ل�شرطي  �شمح 
القيادة حتت تاأثري الكحول مبزاولة مهامه من جديد، �شرط اأن 

ي�شع �شوارا اإلكرتونيا، بح�شب ما ك�شفت ال�شرطة يف النم�شا. 
وقد حكم على ال�شرطي البالغ من العمر 52 عاما بال�شجن ملدة 
اأربعة اأ�شهر بعد الت�شبب باإ�شابة �شاب العام املا�شي اإثر القيادة 

حتت تاأثري الكحول. 
اإن��ه كان يعاين م�شاكل كبرية يف  بالقول  ال�شرطي فعلته  وب��رر 
تلك الفرتة. و�شمح له باأن يعاود مزاولة مهامه �شرط اأن ي�شع 
الناطق  ما�شانيغر  مايكل  ك�شف  ما  بح�شب  اإلكرتونيا،  ���ش��وارا 

با�شم ال�شرطة.  
بزته  م��ن  ح��رم  ال�شرطي  اأن  ال�شرطة  با�شم  املتحدث  واأو���ش��ح 

الر�شمية و�شاحه و�شيقت�شر عمله على مهام اإدارية. 

مديرة ت�شرب معلمة حتى االإغماء
�شمال غرب  تبوك،  �شعودية يف منطقة  �شربت مديرة مدر�شة 
اململكة، معلمة م�شرية اجلن�شية حتى اأغمي عليها ومنعت باقي 

املعلمات من اإ�شعافها.
ورف�شت مديرة املدر�شة ا�شتنجاد معلمات املدر�شة ب�شرورة نقل 
زميلتهن معلمة مادة التوحد اإىل امل�شت�شفى، كما منعت حار�س 
املدر�شة من الت�شال بالإ�شعاف، وكانت تردد جملة ارموها بره 
حار�س  ب��ادر  حتى  الأر����س  على  ملقاة  امل�شابة  املعلمة  وظلت   ،

املدر�شة الآخر بنقلها اإىل امل�شتو�شف ب�شيارته اخلا�شة.
وقالت �شحيفة حملية اإن املديرة ادعت باأن اأحد الأطفال حاول 
اأثناء  �شيطرتها  تفقد  جعلها  م��ا  املدر�شة  �شطح  م��ن  يقفز  اأن 

احلادثة. 
ويقدر عدد امل�شريني يف ال�شعودية- اأكب م�شدر للنفط اخلام 
يف العامل- بنحو مليوين م�شري ميثلون اأكب جالية م�شرية 

عدد كبري من امل�شاركني يف ماراثون قلعة اجلمال النائم حول متنزهات ديزين يف اأنهامي، كاليفورنيا. )رويرتز(يف اخلارج، وتعمل ن�شبة كبرية منهم يف جمال التعليم.

كيم كاردي�شان تقرر �شراء جزيرة البنتها !
الزياء  وعار�شة  الواقع  تليفزيون  جنمة  اأن  ام�س  اإخبارية  تقارير  ذك��رت 
اأياند  تريتل  ج��زي��رة  ���ش��راء  تعتزم  كاردي�شان،  كيم  ال�شهرية  المريكية 

ال�شرتالية لبنتها نورث 16 �شهرا،،وان�شاء مدمية كماهى لها عليها. 
باأن كيم جتري مفاو�شات حاليا من  اأيديا ال�شرتالية  واأف��ادت جملة نيو 
اأجل �شراء اجلزيرة التي يبلغ ثمنها خم�شة مايني دولر، والواقعة قبالة 

�شاطئ ولية كوينزلند يف �شمال �شرق اأ�شرتاليا. 
وتعتزم كيم املتزوجة من املغني المريكي ال�شهري كاين وي�شت  37 عاما، 
جزيرة  )اأو  كاردي�شان  اأي��ل  ا�شمها  لتكون  بعد  فيما  اجل��زي��رة  ا�شم  تغيري 

كاردي�شان( بدل من تريتل اأياند . 
واأو�شحت املجلة اأن كيم 34 عاما التي تتواجد حاليا يف اأ�شرتاليا من اأجل 
بناء  اأي�شا يف  ا�شمها، ترغب  ال��ذي يحمل  العطور اجلديد  الرتويج خلط 
مدينة ترفيهية لبنتها على اجلزيرة التي تتمتع مب�شاهد خابة للحيد 
41ر9  التي متتد على م�شاحة  اأن اجلزيرة  اإىل  املرجاين العظيم.  وي�شار 
نوم  ح��ج��رات  اأرب���ع  على  يحتوي  وق�شر  ا�شتوائية  ح��دائ��ق   ت�شم  ه��ك��ت��ار، 

ور�شيف ميناء ومهبط للطائرات املروحية. 

كلوين وزوجته يفكران يف تبني طفل �شوري
جورج  العاملي  هوليوود  جن��م  اأن  البيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  ك�شفت 
يف  يفكران  الدين  علم  اأم��ل  اللبنانية  احلقوقية  املحامية  وزوجته  كلوين 
تبني طفل يتيم من اإحدى الدول التي طحنتها احل��روب، م�شرية اإىل اأن 

�شوريا واحدة من الدول امل�شتهدفة.
علم  واأم���ل  كلوين  ج��ورج  يفكر  اأن  الطبيعي  م��ن  اأن��ه  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
الدين يف اخلطوة القادمة بزواجهما، والتي تتمثل يف الإجناب، م�شرية اإىل 
اأن الزوجني يخططان بالفعل ل�شتقبال طفلهما  اأن �شائعات كبرية توؤكد 

الأول، والذي �شيكون بالتبني.
ونقلت عن العدد الأخري ملجلة )Woman's Day Magazine( اأن اآل 

كلوين يتطلعان لتبني طفل يتيم من بلد مزقتها احلرب.
واأ�شارت اأن م�شدراً مقرباً من النجمني ك�شف للمجلة اأن املمثل البالغ من 
العمر 53 عاما، وزوجته البالغة من العمر 36 عاما، ياأمان يف ا�شتخدام 

التبني لت�شليط ال�شوء على حمنة الأيتام يف بلد مثل �شوريا.
واأ�شاف امل�شدر اأن جورج يرى بع�س من اأف�شل اأ�شدقائه، مثل مات دميون، 
�شيندي كروفورد، وبراد بيت واأجنلينا جويل، اأ�شبحا اآباء بالتبني. يذكر اأن 
العري�شني جورج واأمل تزوجا يف حفل كبري ح�شره الأهل وجمموعة من 

الزماء امل�شاهري يف البندقية، باإيطاليا، يف �شهر اأكتوبر املا�شي.

اأوبرا م�شابة بال�شرطان 
مبرحلة متقدمة

اكت�شفت مقدمة البامج احلوارية 
اأوب��را وينفري والبالغة من العمر 
انها  روتيني  فح�س  بعد  عاما   60
املرحلة  يف  �شرطاين  ب��ورم  م�شابة 
ال���راب���ع���ة،و اك���د الط���ب���اء ل��ه��ا انها 
اأرب��ع��ة ا�شهر.   اأك��رث م��ن  ل��ن تعي�س 
و���ش��رح��ت اوب���را م��ن خ��ال موقع 
باأنها لن  omojuwa البيطاين 
من  م��ا متتلكه  اأن��ف��اق  م��ن  تتمكن 
دولر  بليون   2 تفوق  طائلة  ث��روة 
خال 3 اأ�شهر فقط.  حيث اأ�شارت 
يف  ثروتها  ن�شف  �شتنفق  اأنها  اإىل 
معجبينها،  بع�س  اأح����ام  حتقيق 
اأموالها  م���ن  ج�����زءاً  و�شتخ�ش�س 
هذا  �شتيدمان،  و�شديقها  لكابها 
تطلق  �شغري  بلد  ���ش��راء  بامكانها 
ع��ل��ي��ه اأ����ش���م اأوب������را خم���ل���دة بذلك 
اأوبرا  اأن  ويذكر  ل��اأب��د.    �شريتها 
ا�شتقطاب  يف  جن���ح���ت  وي���ن���ف���ري 
واملعجبني  امل�����ش��اه��دي��ن  م���اي���ني 
ل���بن���اجم���ه���ا احل���������واري اأوب���������را ، 
الفقر  الأمر الذي نقلها من حياة 

وال�شقاء اإىل ال�شهرة والرفاهية. 

املغني بونو ي�شتعد 
لعملية جراحية

اأن  ام�����س  اإخ��ب��اري��ة  ذك���رت تقارير 
املغني اليرلندي بونو جنم فريق 
الروك يو 2 ، يعتزم اإجراء عملية 
تعر�شه  بعد  ذراع���ه،  يف  جراحية 

ل�شابة اأثناء قيادته لدراجة.
ك��ون��ت��اك��ت ميوزيك  واأف����اد م��وق��ع 
الل�������ك�������رتوين امل����ع����ن����ي ب����اأخ����ب����ار 
امل�����ش��اه��ري ب���اأن ف��ري��ق ي��و 2 الذي 
اإقامة  ي���ب���داأ  اأن  امل���ق���رر  م���ن  ك���ان 
اأ���ش��ب��وع يف ال��ولي��ات املتحدة  مل��دة 
للظهور يف برنامج ذا تونايت �شو 
املعروف والذي يقدمه العامي 
ا�شطروا  ال���ي���وم،  ف���ال���ون  ج��ي��م��ي 
اأ���ش��اب املغني  لل��غ��اء ذل��ك بعدما 
الول يف الفريق نف�شه يف مدينة 
ت�شجيل  ي���ت���م  ح���ي���ث  ن����ي����وي����ورك 
ال��بن��ام��ج. وك��ان ب��ون��و  54 عاما 
اأ����ش���اب ذراع�����ه ب��ي��ن��م��ا ك����ان يقود 
بارك  �شنرتال  الدراجة يف متنزه 
المر  اأن  اإل  ن��ي��وي��ورك،  ب��ولي��ة 

تطلب تدخل جراحي.

اجنلينا �شعيدة باأول فيلم من اإخراجها
فيلم  اإن  الثنني  اليوم  اأو�شكار  جائزة  على  احلائزة  جويل  اجنلينا  المريكية  املمثلة  قالت 
اأ�شريا يف احلرب العاملية  اأمريكي �شقط  اأوملبي  اأخرجته ويدور حول عداء  )اأنبوكن( الذي 
الثانية اعطاها �شحنة معنوية �شاعدتها كاأم. كان املئات من معجبي جويل يف انتظارها اأمام 
ماأخوذ عن  والفيلم  اخراجها.  فيلم من  لثاين  عاملي  اأول عر�س  يف  �شيدين  لل�شينما يف  دار 
رواية للورا هيلينباند ت�شدرت قائمة الكتب الكرث مبيعا وتدور حول العداء الوملبي لوي�س 
زامبيني الذي مكث 47 يوما على طوف جناة لدى حتطم طائرته يف املحيط الهادي ثم 
اأ�شره اليابانيون وظل اأ�شريا طوال عامني. وقالت جويل كان�شانة وكاأم وك�شخ�شية تعمل على 
امل�شتوى الدويل كنت بحاجة �شديدة لن اأتعرف يف حياتي على رجل مثل لوي�س زامبيني 

لأعرف اأن هناك اأما.  ومتكنت جويل من عر�س ن�شخة اأولية من الفيلم الذي 
واأ�شافت  97 عاما.  ا�شرتاليا على زامبيني قبل وفاته يف يوليو عن  �شور يف 
قوة القلب والرادة التي ل تقهر �شيء ثمني.  علينا اأن نتذكر هذا ونتم�شك به 
لأن هذا هو ما ي�شاعدنا على اجتياز ال�شعاب وهو ما �شاعد النا�س على ذلك 
اأوق��ات حالكة.  كان برفقة جويل يف حفل الفتتاح زوجها املمثل براد  خال 

بيت وجاك اأوكونيل الذي مثل �شخ�شية زامبيني.

تويف رجل يف احلادية وال�شتني 
دفعه  ب���ع���دم���ا  ن����ي����وي����ورك  يف 
جم��ه��ول حت��ت ع��ج��ات قطار 
ال�شرطة  اف��ادت  ما  على  انفاق 
فيديو  ���ش��ري��ط  ن�����ش��رت  ال���ت���ي 
ي��ظ��ه��ر امل�����ش��ت��ب��ه ف����ي����ه.  ووق����ع 
برونك�س  منطقة  يف  احل����ادث 
عندما كان ال�شحية واي كوين 
النفاق  ق��ط��ار  ي��ن��ت��ظ��ر  ك����ووك 
دي يف حمطة ال�شارع 167 مع 
زوجته للتوجه اىل ت�شاينا تاون 
يف مانهاتن.  وقد دفعه جمهول 
على ال�شكة احلديد مع و�شول 
املحطة  اىل  الن�����ف�����اق  ق���ط���ار 
امل�شدومة.  زوجته  عيني  ام��ام 

�شابقة  م��ع��رف��ة  ل  ان  وي���ب���دو 
يت�شاجرا.   ومل  ال��رج��ل��ني  ب��ني 
فيديو  �شريط  ال�شرطة  وبثت 
ل����ل����ق����ات����ل امل�����ف�����رت������س ال������ذي 
ذل���ك ح��اف��ل��ة. ويف  ب��ع��د  ا�شتقل 
يرتدي  رج��ل  يظهر  ال�شريط 
ال���ل���ون يرتجل  ق���امت���ة  ����ش���رتة 
�شيجارة  وي��دخ��ن  احلافلة  م��ن 
وخ�ش�شت  ال���ر����ش���ي���ف.   ع��ل��ى 
لكل  دولر  الفا  قدرها  مكافاأة 
ت�شمح  م���ع���ل���وم���ات  ي���وف���ر  م����ن 
ويق�شي  ال��ت��ح��ق��ي��ق.   ب��ت��ق��دم 
ال�شخا�س  ع�������ش���رات  ���ش��ن��وي��ا 
حتت عجات قطار النفاق يف 
نيويورك يف حوادث او عمليات 

الوىل منذ  امل��رة  لكنها  انتحار 
دي�شمب 2012 التي يقتل فيها 
ر�شيف  من  دفعه  بعد  �شخ�س 
 2012 امل��ح��ط��ة.  يف دي�����ش��م��ب 
قتل �شخ�شان بعدما دفعا على 
ال�����ش��ك��ة احل���دي���د.  ف��ق��د دفعت 
ام�����راأة م��ه��اج��را ه��ن��دي��ا يف 28 
دي�شمب من تلك ال�شنة يف حي 
كوينز فيما دفع رجل يف الثالث 
مانهاتن  يف  نف�شه،  ال�شهر  من 
اث���ر ���ش��ج��ار م��ع م��ت�����ش��ك��ع. وقد 
اثارت �شحيفة نيويورك بو�شت 
�شورة  بن�شرها  ي��وم��ه��ا  �شجة 
بر�شيف  متعلقا  ال��رج��ل  ه���ذا 

املحطة. 

دفعه جمهول على ال�شكة احلديد فقتله  يوتيوب تطلق 
خدمة مو�شيقية 

جديدة
لن�شخة  اإط��اق��ه��ا  ع��ن  يوتيوب  �شركة  اأعلنت 

جديدة خلدمة Key Music  املو�شيقية. 
ن�شر  بيان  يف  ج��اء  ال��ي��وم  رو�شيا  ملوقع  وطبقاً 
اخلدمة  اأن  الر�شمية  ال�����ش��رك��ة  م��دون��ة  ع��ل��ى 
اجلديدة �شتتيح للم�شتخدمني فر�شة للتمتع 
ب�شماع املو�شيقى خارج النرتنت دون اأن تقطع 

موا�شلتها الدعاية التجارية. 
ال�شبوع  للخدمة  الر�شمي  الط���اق  و�شيتم 
القادم ، علما اأن �شفحة  Key Music  خالية 

حاليا، رغم اأنها مفتوحة للزيارة. 
وبعد اإطاق اخلدمة �شي�شمح بالو�شول اإليها 
بلدان  و6  املتحدة  الوليات  يف  للم�شتخدمني 
اأنه يجب عليك احل�شول على  اأوروبية، علما 


