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�لبحرين ت�ضبط خلية �إرهابية 
•• املنامة-وام:

اأكد معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية يف مملكة 
بالتعاون  املا�شية  الفرتة  الأمنية �شبطت خالل  الأجهزة  اأن  البحرين 
مع دولة �شقيقة خلية اإرهابية مكونة من ثمانية عنا�شر بحرينية دلت 
تدريبات  وتلقيهم  ولبنان  وال��ع��راق  اإي��ران  بني  تنقلهم  على  التحريات 
ونقلت  امل��ايل.  الدعم  توفري  مع  واملتفجرات  الأ�شلحة  ا�شتخدام  على 
وكالة الأنباء البحرينية )بنا( عن معاليه يف كلمة وجهها عرب تلفزيون 
هذه  تفا�شيل  ع��ن  الإع���الن  �شيتم  املا�شية..اأنه  قبل  الليلة  البحرين 
الق�شية فور ا�شتكمال التحقيق من قبل اجلهات املخت�شة. واأ�شار ال�شيخ 
را�شد بن عبداهلل اآل خليفة اإىل اأن بع�ض مناطق اململكة �شهدت خالل 
الفرتة الأخ��رية ت�شاعدا يف وت��رية العنف وترتب على ذلك خ�شارة يف 
اإمنا  الأع��م��ال  ب��ه��ذه  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن  اأن  وامل��م��ت��ل��ك��ات..م��وؤك��دا  الأرواح 

يحاولون جر الوطن اإىل نفق مظلم.
اأيام ما�شية متثلت يف  اإرهابيه حدثت خالل ثالثة  اأعمال  اأن   واأو�شح 
اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  املواطنني  الإ���ش��راب وحم��اول��ة منع  التحري�ض على 
اأعمالهم وممار�شة اأعمال العنف مبختلف اأ�شكالها. وك�شف اأنه جنم عن 
هذه الأعمال وفاة اإثنني واإ�شابة 75 من رجال الأمن وظهور ت�شعيد 
النارية بجانب  خطري يف منط الأعمال الإرهابية با�شتخدام الأ�شلحة 
لالإنفجار  ج��اه��زة  حقيقية  عبوة  منها  غريبا  ج�شما  عن19  الك�شف 
الأجهزة  قبل  من  مفعولها  اإبطال  مت  فهد  امللك  ج�شر  على  زرعها  مت 

املخت�شة.
اأنه اإىل جانب هذا الت�شعيد الأمني هناك   و�شدد وزير الداخلية على 
فر�شة �شيا�شية تاريخية على اأر�ض الواقع تتمثل يف احلوار الوطني..

موؤكدا اأنه ال�شبيل نحو احلل ال�شيا�شي واجلواب الأمثل لكل الدعوات 
التي ترى اأن احلل لي�ض اأمنيا.

حممد بن را�شد وحممد بن زايد واأولياء العهود ي�شهدون افتتاح معر�ض وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�ض 2013    )وام(

حممد بن ر��ضد وحممد بن ز�يد و�أولياء �لعهود ي�ضهدون �فتتاح �آيدك�س 2013

الفجر........    05:31            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:19  
الع�صاء......   07:49

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ج��ان��ب��ه  واإىل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
ام�����ض.. امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
ال��ر���ش��م��ي ملعر�ض  وق��ائ��ع احل��ف��ل 
وم��وؤمت��ر ال��دف��اع ال��دويل اآيدك�ض 
2013 ومعر�ض الدفاع البحري 
احلفل  ب��������داأ  ح����ي����ث  ن����اف����دك���������ض 
بال�شالم الوطني لدولة الإمارات. 
الع�شكرية  فيجي  فرقة  وق��دم��ت 
اأمام  عر�شا  القدامى  للمحاربني 
رق�شة  بعنوان  الرئي�شية  املن�شة 
رماح احلرب و رق�شة املروحة ثم 
الع�شكرية  التايكو  فرقة  قدمت 
اأم������ام �شاحب  ل���وح���ة  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
بث  بعنوان  واحل�شور  مكتوم  اآل 
الرعب يف قلوب الأعداء.. ثم �شهد 
�شموه العر�ض الرئي�شي لالإفتتاح 
�شيناريو  يف  متثل  ال��ذي  الر�شمي 

اإع��ج��اب احل�شور.  ن���ال  ال��ب��ا���ش��ل��ة 
الوهمي  ال��ع��ر���ض  يف  وجت�����ش��دت 
امل�شتوى  ذات  الع�شكرية  امل��ه��ارات 
العايل للقوات التي �شاركت يف هذا 

حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن  دب���ي و �شمو 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل 

لهجوم ع�شكري وهمي و�شد هذا 
فيه جميع  �شاركت  الذي  الهجوم 
والربية  اجل��وي��ة  الأ�شلحة  اأن���واع 
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  م��ن  وال��ب��ح��ري��ة 

الرئي�شية  املن�شة  اأم���ام  ال��ع��ر���ض 
ال����ت����ي اك���ت���ظ���ت ب���احل�������ش���ور من 
دول���ة الإم����ارات وال���دول العربية 
 .. الإف��ت��ت��اح  وال�����ش��دي��ق��ة. ح�شر 

حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عمار 
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل عهد  ح��م��ي��د  ب���ن 

عجمان.
)التفا�شيل �ض2(

عراقيون يتفقدون احدى ال�شيارات التي انفجرب يف بغداد )ا ف ب(

ثوار يعاينون م�شجدا هدم يف ق�شف للنظام بدير الزور )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شوري  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  ق�����ش��ف��ت 
ومناطق  وريفها  دم�شق  يف  اأح��ي��اء 
الأحد،  �شخ�شا   25 وقتلت  اأخ��رى 
احلر  ال�شوري  اجلي�ض  اأعلن  بينما 
ت�����ش��ه��ي��ل��ه م��ه��م��ة ان�������ش���ق���اق 650 
بريف  النظام  جي�ض  م��ن  ع�شكريا 
ع���ل���ى مركز  و���ش��ي��ط��رت��ه  دم�������ش���ق، 
لقوات النظام باملنطقة وعلى بلدة 

الطيبة بحم�ض.
اإن  الإخ��ب��اري��ة  ���ش��ام  �شبكة  وق��ال��ت 
النظام ق�شف باملدفعية الثقيلة حي 
جوبر واأحياء دم�شق اجلنوبية، كما 
مدن  واملدفعية  ب��ال��ط��ريان  ق�شف 
ومع�شمية  وحر�شتا  وداري����ا  دوم���ا 

ال�شام بريف دم�شق.
قوات  �شنت  حم�ض،  حمافظة  ويف 
النظام حملة دهم وحرق للمنازل يف 
اأحياء جوبر وال�شلطانية ومنطقة 
كفرعايا، كما �شنت يف حماة حملة 
باأحياء  واع��ت��ق��الت  ل��ل��م��ن��ازل  ده���م 
البلد،  وب����اب  وال����ربازي����ة  ال��ف��راي��ة 
بلدة  ال����ري����ف  يف  ق�����ش��ف��ت  ب��ي��ن��م��ا 

كفرنبودة ومدينة مورك.
بقذائف  ق�شفا  �شام  �شبكة  ووثقت 
الهاون على اأحياء درعا البلد وبلدة 
انفجار  دوي  اإن  وق��ال��ت  ال���ي���ادودة، 

�شخم هز مدينة ب�شرى ال�شام.

����ش���وري���ا ع���ن ا���ش��ت��ع��داده��ا لج����راء 
حمادثات مع اخلطيب والئتالف 

الوطني ال�شوري.
وذك�������ر الب����راه����ي����م����ي يف م���وؤمت���ر 
العام  �شحفي م�شرتك مع المني 
نبيل  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول  جل���ام���ع���ة 
العربي ناق�شت مع الدكتور العربي 
زيارة معاذ اخلطيب ملو�شكو ال�شهر 
القادمة  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ق��م��ة  ال��ق��ادم 
التي �شيكون امللف ال�شوري حا�شرا 
ف��ي��ه��ا. وت�����ش��ري ال��ت��ق��دي��رات اىل اأن 
70 األف �شخ�ض قتلوا منذ اندلع 
النتفا�شة املناوئة لال�شد يف مار�ض 
اذار 2011 بعد الطاحة بزعيمي 

تون�ض وم�شر.
وق�����ال ال��ع��رب��ي ان����ه ���ش��ي��ت��وج��ه اىل 
رو����ش���ي���ا اأح������د احل���ل���ف���اء الج���ان���ب 
الثالثاء  ي��وم  لال�شد  الرئي�شيني 
م����ع ممثلني  لج�������راء حم�����ادث�����ات 

لربع دول عربية.
واأ�����ش����اف ����ش���وف اأغ�������ادر غ����دا اىل 
اأربع دول  مو�شكو وكذلك وفد من 
ع��رب��ي��ة ع��ل��ى الق����ل. ه���ذا مو�شوع 
باأن  م��دة. ل �شك  متفق عليه منذ 
اأمامنا  واملطروح  �شوريا  الو�شع يف 
وامل���ب���ادرة ووق���ف اط���الق ال��ن��ار كل 
هذه المور �شوف تكون على قائمة 
البحث بل بالعك�ض على قمة قائمة 

البحث مع الحتاد الرو�شي.

البراهيمي يدعو دم�ضق واملعار�ضة لإجراء حمادثات بالأمم املتحدة 

تقدم للثو�ر بريف دم�ضق وتز�يد �الن�ضقاقات بني جنود �لنظام
ع�ضية ا�ضتئناف م�ضاورات ت�ضكيل احلكومة 

م�ضهد �ضيا�ضي �ضبابي يف تون�س و�لنه�ضة تتم�ضك بال�ضلطة
•• تون�س-ا.ف.ب:

ال�شيا�شي يف تون�ض الحد �شبابيا ع�شية  امل�شهد  ا�شتمر 
ا�شتئناف امل�شاورات الثنني لت�شكيل حكومة كفاءات غري 
الوزراء  رئي�ض  بني  ذراع  يل  �شراع  خلفية  على  حزبية 
حمادي اجلبايل وحزبه حزب النه�شة ال�شالمي الذي 

يرف�ض التخلي عن ال�شلطة.
وقد اعلن ذلك را�شد الغنو�شي رئي�ض حزب النه�شة علنا 
ان�شاره  من  الفا   15 نحو  ام��ام  ال�شبت  وا�شح  وب�شكل 
جتمعوا و�شط العا�شمة التون�شية.  واأكد ان النه�شة لن 
تفرط يف ال�شلطة معار�شا بذلك موقف اجلبايل المني 
العام للنه�شة الذي يراأ�ض حكومة ائتالف حزبي ودعا 

حلكومة كفاءات غري حزبية للخروج من الزمة.
وقال الغنو�شي حركة النه�شة بخري ولن ت�شلم المانة 

التي ائتمنها عليها ال�شعب ولن تفرط يف ال�شلطة ابدا 
ما دامت تتمتع بثقة ال�شعب التون�شي.

اريد  الذي  التجمع  ال�شبت يف  املتظاهرين  ان عدد  غري 
النه�شة  ا�شتعرا�شا للقوة يف وجه مناف�شي  له ان يكون 
الذين ياخذون عليها اغراقها البالد يف ازمة �شيا�شية، 
8 �شباط  ال��ذي �شيع يف  ال�شخم  ادن��ى من احل�شد  ك��ان 
الذي  بلعيد  �شكري  الي�شاري  املعار�ض  جثمان  فرباير 

اغتيل قبل ذلك بيومني.
املعطلة  ال��د���ش��ت��ور اجل���دي���د  ف����ان ���ش��ي��اغ��ة  يف الث���ن���اء 
ال��ت��ي��ارات ال�شلفية  ي��ع��اين وت��ن��ام��ي  ال����ذي  والق��ت�����ش��اد 

اجلهادية، يثري خماوف من اعمال عنف يف البالد.
امل�شهد  �شبابية  اىل  الح���د  تون�شية  �شحف  وا����ش���ارت 
ال�شيا�شي يف البالد ع�شية ا�شتئناف املباحثات ال�شيا�شية 

حول م�شروع حكومة الكفاءات غري احلزبية.

•• بغداد-يو بي اأي:

التي  التفجريات  ح�شيلة  ارتفعت 
ا���ش��ت��ه��دف��ت م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة يف 
بغداد ام�ض اإىل 28 قتيال و 124 
ال�شرطة  وقال م�شدر يف  جريحا. 
انفجار  ح�����ش��ي��ل��ة  اإن  ال���ع���راق���ي���ة 
منطقة  يف  امل���ف���خ���خ���ة  ال�������ش���ي���ارة 
 34 11 ق��ت��ي��ال و  ب��ل��غ��ت  ال��ك��ي��ارة 
اأ�شخا�ض  �شتة  قتل  كما  ج��ري��ح��ا، 
بالتفجري  اآخ���ري���ن   23 واأ���ش��ي��ب 
الداخل  منطقة  ا���ش��ت��ه��دف  ال���ذي 
مبدينة ال�شدر، م�شيفا اأن تفجري 
مقتل  عن  اأ�شفر  الكمالية  منطقة 
اآخرين.  اأرب���ع���ة  واإ���ش��اب��ة  �شخ�ض 
انفجار  الم��ن��ي��ة  امل�����ش��ادر  واك����دت 
10 �شيارت مفخخة يف بغداد هذا 

ال�شباح.
ح�شيلة  اأن  امل�������ش���ادر  واأ�����ش����اف����ت 
بلغت  احل�شينية  منطقة  تفجري 
17 ج��ري��ح��ا، كما  ق��ت��ل��ى  خ��م�����ش��ة 
اأ���ش��خ��ا���ض بينهم  ث��م��ان��ي��ة  اأ���ش��ي��ب 

ثالثة من عنا�شر ال�شرطة.
منطقة  تفجري  اأن  امل�����ش��در  وق���ال 

اح���د  م���ق���ت���ل  اإىل  اأدى  الأم���������ني 
اآخرين  ت�شعة  واإ�شابة  الأ�شخا�ض 
اأ�شفر تفجري منطقة  بجروح، كما 
ال�شيدية عن مقتل �شخ�ض واإ�شابة 
ح�شيلة  اأن  م�شيفا  اآخرين،   10
ال����ك����رادة بلغت  م��ن��ط��ق��ة  ان���ف���ج���ار 
مقتل ثالثة اأ�شخا�ض واإ�شابة 19 
اآخ��ري��ن. وك��ان م�شدر يف ال�شرطة 
ام�ض  �شابق  وقت  يف  قال  العراقية 
ب�شيارات  ت���ف���ج���ريات  اأرب����ع����ة  اإن 

الكمالية  مناطق  �شربت  مفخخة 
مدينة  يف  وال����ك����ي����ارة  وال�����داخ�����ل 
ال�شدر ومنطقة احل�شينية ، �شرق 
اأ�شفر عن  ما  بغداد،  �شرق  و�شمال 
 78 واإ���ش��اب��ة  �شخ�شاً   20 مقتل 

اآخرين.
ي�شار اىل ان امل�شدر كان اأعلن ، اإن 
انفجرت،  مفخخة  ���ش��ي��ارات  ت�شع 
يف  اأ�شواقا  م�شتهدفة  اأم�ض  �شباح 
الثانية  والأم�����ني  ال�����ش��در  اأح���ي���اء 

اجلي�ض  ق�����ال  ذل�������ك،  غ�������ش���ون  يف 
ال�������ش���وري احل����ر اإن�����ه ���ش��ي��ط��ر على 
امل���رك���ز ال��ط��ب��ي ال����ذي ي��ع��د جتمعا 
بريف  ع������درا  يف  ال���ن���ظ���ام  ل����ق����وات 

دم�شق. 
ع�شكريا   650 ب���اأن  م�شدر  واأف���اد 
ان�شقوا  ���ش��اب��ط��ا  خ��م�����ش��ون  ب��ي��ن��ه��م 
يف ري���ف دم�����ش��ق ب��ت��اأم��ني م��ن لواء 
الإ�������ش������الم وك���ت���ي���ب���ة ح���ذي���ف���ة بن 

اليمان.
ون��ق��ل امل�����ش��در ع��ن ���ش��اب��ط من�شق 
من  الكثري  اإن  قوله  عميد  برتبة 
اللحظة  ي��ن��ت��ظ��رون  ال��ع�����ش��ك��ري��ني 

�شجعهم  وق��د  لالن�شقاق  املنا�شبة 
ع��ل��ى ذل���ك ت��ق��دم اجل��ي�����ض احل���ر يف 
عنا�شر  ل��ك��ن  وري��ف��ه��ا،  ال��ع��ا���ش��م��ة 
تراقب  ال�����ش��وري��ة  ال����ش���ت���خ���ب���ارات 
بت�شفية  وتقوم  الع�شكريني  ه��وؤلء 

اأي منهم حال ال�شتباه فيه.
���ش��ي��ا���ش��ي��ا دع�����ا امل���ب���ع���وث ال�����دويل 
الخ�����ش��ر الب��راه��ي��م��ي ام�����ض اىل 
املعار�شة  ب���ني  حم����ادث����ات  اج������راء 
ال���������ش����وري����ة ووف���������د م����ق����ب����ول من 
اىل  للتو�شل  ال�����ش��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
منذ  املندلع  لل�شراع  �شيا�شي  ح��ل 

�شهرا.  23

م��ق��ر جامعة  وب��ع��د حم���ادث���ات يف 
الدول العربية قال البراهيمي ان 
تبداأ يف مقار المم  املفاو�شات قد 

املتحدة. ومل يذكر مكانا حمددا.
الوطني  الئ����ت����الف  زع���ي���م  وك�����ان 
ال�����ش��وري امل��ع��ار���ض م��ع��اذ اخلطيب 
ع���ر����ض ال����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي اج����راء 
نائب  ال�شرع  ف��اروق  حم��ادث��ات مع 
الرئي�ض ال�شوري ب�شار ال�شد حول 
فيه  يحظى  �شيا�شي  انتقال  عملية 

ال�شد بخروج امن اىل املنفى.
وقال البراهيمي مبادرة اخلطيب 
احلكومة  وحت����دت  ال���ب���اب  ف��ت��ح��ت 
تريد  باأنها  تقوله  فيما  ال�شورية 
حال �شلميا ولو بداأ احلوار يف اأحد 
البداية  يف  املتحدة  المم  م��ق��رات 
على القل بني املعار�شة ووفد من 
ذلك  ف�شي�شكل  ال�شورية  احلكومة 
املظلم  النفق  م��ن  ل��ل��خ��روج  ب��داي��ة 

الذي دخلته �شوريا.
واأ������ش�����اف ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ل ت����زال 
مطروحة  و���ش��ت��ب��ق��ى  م���ط���روح���ة 
املختلفة  الط������راف  ع��ل��ى  وي���ج���ب 
املنطقة  يف  وث��ان��ي��ا  ���ش��وري��ا  يف  اأول 
وامل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ب�����ش��ك��ل خا�ض 
تتعامل  اأن  ال��دويل  امل�شتوى  وعلى 
مع هذه املبادرة من اأجل اجناحها.

ك����ان  اذا  م�����ا  ب����ع����د  ي���ت�������ش���ح  ومل 
م��وؤ���ش��ر من  اأي  تلقى  الب��راه��ي��م��ي 

ع���������ض����ي����ان م��������دين يف ع�ضر�ت �لقتلى و�جلرحى يف يوم د�م بالعر�ق
م����دي����ن����ة ب���ور����ض���ع���ي���د 

•• القاهرة-ا.ف.ب:

املتظاهرين  م�����ن  الف  اخ����ل����ى 
بور�شعيد،  م��دي��ن��ة  يف  ال��غ��ا���ش��ب��ني 
ع���ل���ى ق����ن����اة ال�������ش���وي�������ض، امل���ب���اين 
واوقفوا  املوظفني  من  احلكومية 
امل�شانع معلنني  العمل يف ع�شرات 
اعرتا�شا  امل���دين  الع�شيان  ح��ال��ة 
امل�شرية  احل��ك��وم��ة  جت��اه��ل  ع��ل��ى 
ملطالبهم، ح�شبما قال �شهود عيان 

لوكالة فرن�ض بر�ض.
ودعا �شباب املدينة من جمموعات 
م�������ش���ج���ع���ي ال��������ن��������ادي امل���������ش����ري 
مدين  ع�شيان  ايل  البور�شعيدي 
عام يف املدينة الحد، مطالبني يف 
بيان غا�شب ب"الق�شا�ض ل�شهداء 
القتل  اوام���ر  اع��ط��ى  املدينة مم��ن 

من النظام ووزارة الداخلية".
�شهداء  م��ع��ام��ل��ة  اىل  دع�����وا  ك��م��ا 
ماديا  ال��ث��ورة  ك�����ش��ه��داء  بور�شعيد 
ومعنويا بال�شافة ايل عدم ت�شي�ض 
ق�شية مذبحة بور�شعيد ومراجعة 
ق�شائية  جهة  من  الع���دام  احكام 

حمايدة.

بتهم  ليربمان  حماكمة  ب��دء 
�لثقة  و��ضتغالل  �الحتيال 

•• القد�س املحتلة-ا.ف.ب:

ب��داأت الح��د ام��ام ثالثة ق�شاة يف 
اخلارجية  وزي��ر  حماكمة  القد�ض 
افيغدور  ال�����ش��اب��ق  ال����ش���رائ���ي���ل���ي 
ليربمان الذي ا�شطر لال�شتقالة 
بعد  دي�����ش��م��رب  الول  ك����ان����ون  يف 
بالحتيال  ت���ه���م  ال����ي����ه  ت���وج���ي���ه 
وا�����ش����ت����غ����الل ال����ث����ق����ة، ك���م���ا اف�����اد 

املرا�شلون ال�شحافيون.
وليربمان مل يدل باي تعليق عند 
متهم  وه��و  املحكمة.  اىل  و�شوله 
ال�شابق  ا���ش��رائ��ي��ل  �شفري  ب��رتق��ي��ة 
اري��ي��ه يف  ب��ن  زئ��ي��ف  يف بيالرو�شيا 
 ،2009 دي�����ش��م��رب  الول  ك���ان���ون 
والذي كان زوده مبعلومات �شرية 
ح���ول حت��ق��ي��ق ل��ل�����ش��رط��ة ���ش��ده يف 
هذا البلد بناء على طلب الق�شاء 
ال�شرائيلي. واقر وزير اخلارجية 
فعال  �شلمه  ارييه  بن  ب��ان  ال�شابق 
عن  �شرية  وث��ائ��ق  تت�شمن  ر�شالة 
قراأت  ي��وؤك��د  لكنه  التحقيق.  ه��ذا 
الر�شالة وقلت له كفى حماقات ثم 

القيت الر�شالة يف املرحا�ض.
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حممد بن ر��ضد وحممد بن ز�يد و�أولياء �لعهود ي�ضهدون �إفتتاح �آيدك�س 2013
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
واإىل جانبه  رع���اه اهلل  دب��ي  ح��اك��م 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
احلفل  ام���������ض..وق����ائ����ع  امل�����ش��ل��ح��ة 
الدفاع  وم��وؤمت��ر  ملعر�ض  الر�شمي 
ومعر�ض   2013 اآيدك�ض  الدويل 
الدفاع البحري نافدك�ض حيث بداأ 
احل��ف��ل ب��ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي لدولة 
الإم������ارات. وق��دم��ت ف��رق��ة فيجي 
القدامى  للمحاربني  الع�شكرية 
الرئي�شية  امل��ن�����ش��ة  اأم������ام  ع��ر���ش��ا 
ب���ع���ن���وان رق�����ش��ة رم�����اح احل�����رب و 
رق�����ش��ة امل��روح��ة ث��م ق��دم��ت فرقة 
لوحة  اليابانية  الع�شكرية  التايكو 
اأمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
واحل�شور  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
قلوب  يف  ال�����رع�����ب  ب�����ث  ب����ع����ن����وان 
الأعداء .. ثم �شهد �شموه العر�ض 
الذي  الر�شمي  لالإفتتاح  الرئي�شي 
�شيناريو لهجوم ع�شكري  متثل يف 
وه��م��ي و���ش��د ه���ذا ال��ه��ج��وم الذي 
الأ�شلحة  اأن��واع  �شاركت فيه جميع 
اجل��وي��ة وال���ربي���ة وال��ب��ح��ري��ة من 
قواتنا امل�شلحة البا�شلة نال اإعجاب 
العر�ض  يف  وجت�����ش��دت  احل�����ش��ور. 
ذات  الع�شكرية  امل��ه��ارات  ال��وه��م��ي 
التي  ل���ل���ق���وات  ال����ع����ايل  امل�������ش���ت���وى 
�شاركت يف هذا العر�ض اأمام املن�شة 
باحل�شور  اكتظت  التي  الرئي�شية 
من دولة الإمارات والدول العربية 
وال�����ش��دي��ق��ة. ح�����ش��ر الإف���ت���ت���اح .. 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�شد 

اجلناح على اأحدث واأهم ال�شناعات 
�شموه  زار  ثم  الدفاعية.  ال�شينية 
الإم�����ارات لالأبحاث  ���ش��رك��ة  ج��ن��اح 
القاب�شة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
وتعرف من القائمني على اجلناح 
والدرا�شات  الأب����ح����اث  اأه����م  ع��ل��ى 
ال��ت��ي جت��ري��ه��ا ال�����ش��رك��ة يف جمال 
وتوقف  امل���ت���ق���دم���ة.  الإب����ت����ك����ارات 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�ض الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
عند  من�شة  عند  جولته  خ��ت��ام  يف 
الوطنية  اأدك�������وم  ���ش��رك��ة  ع���ر����ض 
احلديثة  ال����ط����ائ����رات  ل�����ش��ن��اع��ة 
..وتعرف  ب���دون ط��ي��ار  وامل��ت��ط��ورة 
���ش��م��وه م���ن خ����الل ال�����ش��رح ال���ذي 
قدمه القائمون على ال�شركة على 
التكنولوجيا الع�شكرية امل�شتخدمة 
يف هذه ال�شناعة اجلوية املتطورة 
نوعها  م���ن  الأوىل  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة. واأ����ش���اد 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
بامل�شاركة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
واملوؤ�ش�شات  ل��ل�����ش��رك��ات  امل��ك��ث��ف��ة 
واجل����ه����ات ال��وط��ن��ي��ة الإم���ارات���ي���ة 
ال�شناعية  بالتكنولوجيا  املعنية 
وغ���ريه���ا. ك��م��ا اأث���ن���ى ع��ل��ى جهود 
�شباب  من  املعر�ض  على  القائمني 
يثبتون جدارتهم  الذين  الإم��ارات 
والفعاليات  امل���ن���ا����ش���ب���ات  ك����ل  يف 
قادرون  اأن��ه��م  وي��وؤك��دون  الوطنية 
بكل ثقة  على حتمل م�شوؤولياتهم 
ن��وه �شموه  وك��ف��اءة ع��ال��ي��ة.. حيث 
اآيدك�ض  م��ع��ر���ض  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ح�����ش��ن 
عومل  الذي  احل�شاري  والأ�شلوب 
و�شيوف  املعر�ض  يف  امل�شاركون  به 
الإم������ارات وال����ذي ي��ن��م ع��ن خربة 
مثل  وتنظيم  ا�شت�شافة  يف  طويلة 
العاملية  والفعاليات  الأح��داث  هذه 

على اأر�ض الإمارات. 

�شامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  و 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 
بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  و  ال�شارقة 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
بن  بن حمد  ال�شيخ حممد  و�شمو 
حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  و�شمو 
القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�شد 
و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن �شعود 
بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�ض 

اخليمة.
ال�شيخ  الإفتتاح..�شمو  ح�شر  كما 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
الغربية  امل���ن���ط���ق���ة  يف  احل�����اك�����م 
امل��ر رئي�ض  اأح��م��د  وم��ع��ايل حممد 
و�شمو  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض 
نهيان  اآل  حممد  بن  �شيف  ال�شيخ 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ����ش���رور ب���ن حممد 
بن  ه���زاع  ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار الأم���ن 
بن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو  ال��وط��ن��ي 
زايد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اأمناء 

معايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل 
لل�شياحة والثقافة و�شعادة الفريق 
ال�����رك�����ن ع���ب���ي���د حم���م���د ع���ب���داهلل 
الكعبي وكيل وزارة الدفاع و�شعادة 
ثاين  حممد  حمد  الركن  الفريق 
القوات  اأرك������ان  رئ��ي�����ض  ال��رم��ي��ث��ي 
م�شبح  ال��ف��ري��ق  امل�شلحة..�شعادة 
را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  ال�شمو 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي و معايل 
الفريق �شاحي خلفان متيم القائد 
اأع�شاء  بجانب  دبي  ل�شرطة  العام 
املعتمدين  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ال�����ش��ل��ك 
لدى الدولة و�شيوف البالد وكبار 

امل�شوؤولني يف الدولة.
وقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
داخل  تفقدية  دبي..بجولة  حاكم 
ق����اع����ات واأورق���������ة امل���ع���ر����ض ال����ذي 
اإليه  ت��و���ش��ل��ت  م���ا  اأح������دث  ي�����ش��م 

الإت�شالت يف الدولة حيث ا�شتمع 
القمزي  حممد  �شعادة  من  �شموه 
الهيئة  اإدارة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض 
فريق  م�������ش���رووع  ح����ول  ���ش��رح  اإىل 
احلا�شب  ل����ط����وارئ  ال����ش���ت���ج���اب���ة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  زار  الآيل..ث���������م 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي اجلناح الإيطايل 
تكنولوجيا  اأح���دث  يعر�ض  ال���ذي 
من  البحرية  احلربية  ال��دف��اع��ات 
�شاروخية  واأنظمة  وق��وارب  �شفن 

دفاعية .. 
ث�����م ع������رج ����ش���م���وه ع���ل���ى اجل���ن���اح 
ال���ف���رن�������ش���ي ال�������ذي ي�������ش���م من����اذج 
لل�شناعات الفرن�شية البحرية من 
وغريها  �شاروخية  واأنظمة  �شفن 
..وتبادل �شموه التحية مع عنا�شر 
الفرن�شي  الأ����ش���ط���ول  وح����دة  م���ن 
معداتهم  ببع�ض  ي�شاركون  الذين 
�شموه جولته  ووا�شل  املعر�ض.  يف 
جناح  زار  حيث  املعر�ض  اأرج���اء  يف 
معرو�شاته  اىل  وتعرف  ا�شرتاليا 

موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
وال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
و�شمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����وان  رئ��ي�����ض 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زايد 
و�شمو  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع��م��ر  ال�����ش��ي��خ 
نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
ال�شيخ  اخلريية والإن�شانية و�شمو 
نهيان ع�شو  اآل  بن خليفة  حممد 
ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي  املجل�ض 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  من�شور 
بن  �شعيد  الدكتور  وال�شيخ  مكتوم 
ال�شيخ  وم��ع��ايل  نهيان  اآل  حممد 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
و  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
مبارك  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  معايل 
و  العامة  الأ�شغال  وزي��ر  نهيان  اآل 

العاملية  الع�شكرية  التكنولوجيا 
م����ن اأن���ظ���م���ة دف���اع���ي���ة وم����ع����دات 
اأنواع  ت�شمل  ع�شكرية  وجتهيزات 
كافة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الربية واجلوية والبحرية. ود�شن 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم والفريق اأول �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
جناح  يف  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
�شركة توازن الوطنية ثالث اآليات 
مدرعة  ج��ن��ود  ن��اق��ل��ة  ت�شمل  من��ر 
واآل���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة الإره�����اب واآخ���رى 
وامل�شنعة  املهام  متعددة  قتال  اآلية 
حمليا من قبل �شركة منر التابعة 
تتمتع  ..ف���ي���م���ا  ت������وازن  مل��ج��م��وع��ة 
وموا�شفات  مبعايري  الآليات  هذه 
خا�شة تتنا�شب والعمل يف خمتلف 
وا�شل  ث���م  وامل���ي���ادي���ن.  ال���ظ���روف 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
م�شتهال  جولته  مكتوم  اآل  را���ش��د 
تنظيم  ه���ي���ئ���ة  مب��ن�����ش��ة  زي�����ارت�����ه 

احلربية  ال���ط���ائ���رات  من�����اذج  م���ن 
واأنظمة  احل���دي���ث���ة  وامل����روح����ي����ة 
هذه  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ك��ول��وج��ي��ا 
كذلك  �شموه  وت��وق��ف  ال��ط��ائ��رات. 
عند من�شة العر�ض الأملانية واطلع 
ال�شناعات  م��ن  اأملانيا  جديد  على 
الإلكرتونية  والأنظمة  والأج��ه��زة 
واجل����وي����ة..ك����م����ا عرج  ال���ب���ح���ري���ة 
واطلع  الربازيل  جناح  على  �شموه 
اأه�����م ���ش��ن��اع��ات��ه��ا يف جمال  ع��ل��ى 
و�شملت  الع�شكرية.  التكنولوجيا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ج���ول���ة 
اأي�شا  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ج���ن���اح رو����ش���ي���ا ح���ي���ث اإط����ل����ع على 
اأحدث اأنظمة ال�شواريخ الدفاعية 
والربية.  منها  اجل��وي��ة  امل��ت��ط��ورة 
وتفقد �شموه عند اجلناح الرتكي 
ال������ذي ي�����ش��م اأ����ش���ل���ح���ة وم���ع���دات 
تكنولوجية  واأنظمة  حديثة  برية 
م���ت���ط���ورة..ث���م ع����رج ���ش��م��وه على 
اجلناح ال�شيني وتعرف من خالل 
ال�شرح الذي قدمه القائمون على 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
اأول  الفريق  رع��اه اهلل بح�شور  دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اآل مكتوم ويل  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  امل�شلحة و�شمو  للقوات 
عهد دبي يف قاعة املوؤمترات الكربى يف مركز اأبوظبي الوطني للمعا�ض .. 
روؤ�شاء وفود اأكرث من 57 دولة م�شاركة يف معر�ض وموؤمتر الدفاع الدويل 
الإم����ارات. ورح��ب �شاحب  ال��زائ��رة من �شيوف  وال��وف��ود   2013 اآيدك�ض 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بال�شيوف على اأر�ض الإم��ارات..

تعزيز  يف  ل��دول��ه��م  امل��رج��وة  النتائج  وحتقيق  الإق��ام��ة  طيب  لهم  متمنيا 
عالقات التعاون التجاري والإقت�شادي مع دولة الإمارات ودول املنطقة. 

حمد�ن بن ز�يد يفتتح �لدورة �لثانية ملعر�س �لدفاع �لبحري نافدك�س
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شمو  ..اف��ت��ت��ح  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
نهيان  ال  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
ملعر�ض  ال���ث���ان���ي���ة  ال��������دورة  ام�������ض 
 2013 نافدك�ض  البحري  الدفاع 
الذي يقام على الر�شيف البحري 
ملركز  الرئي�شية  للمن�شة  امل��ق��اب��ل 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
ويعد نافدك�ض - امل�شاحب ملعر�ض 
اآيدك�ض 2013 واللذين تنظمهما 
�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ض 

و�شالمة املياه القليمية.
ك��م��ا اط��ل��ع ���ش��م��وه خ���الل اجلولة 
على اأنظمة اأمن ال�شواحل وحلول 
ومنظومات  البحرية  الت�����ش��الت 
ال�������زوارق وال�����ش��ف��ن التي  ت�����ش��ل��ي��ح 
واملراكب  احلربية  ال�شفن  ت�شمها 
الربمائية  وامل���رك���ب���ات  ال��ب��ح��ري��ة 

القتالية.
وعرج �شموه على ال�شفينة كورفيت 
البحرية  للقوات  التابعة  ابوظبي 
لدولة المارات حيث تعرف �شموه 
من كبار ال�شباط على اأبرز خطط 
التحديث والتطوير لتعزيز الأداء 
ورف�����ع اجل���اه���زي���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
واملن�شاآت  ال�شواحل  و�شالمة  ام��ن 

اإبراهيم  ب���ح���ري  ال���رك���ن  ال����ل����واء 
القوات  قائد  امل�شرخ  حممد  �شامل 
ال��ب��ح��ري��ة ب��ج��ول��ة ع��ل��ى ع����دد من 
الأج��ن��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة .. 
 15 من  �شركة   80 ت�شارك  حيث 
دولة حول العامل ف�شال عن ت�شع 
�شفن ع�شكرية زائرة من الوليات 
واإيطاليا  الأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
وفرن�شا واململكة املتحدة وباك�شتان 

بالإ�شافة ل�شفن اإماراتية.
واأط�����ل�����ع ����ش���م���وه ع���ل���ى اح������دث ما 
ان��ت��ج��ت��ه ال�����ش��رك��ات ال��ع��ار���ش��ة من 
ال�شفن  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ت�����ش��ك��ي��الت 
والفرقاطات  البحرية  وال����زوارق 
زودتها  وم��ا  والغوا�شات  احلربية 

فعاليات املعر�ض.
اأن دول����ة الم�����ارات  وق����ال ���ش��م��وه 
ا���ش��ت��ف��ادت م��ن م��وق��ع��ه��ا اجلغرايف 
وب��ن��ي��ت��ه��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ط���ورة يف 
اإقليمي  ك��م��رك��ز  مكانتها  تر�شيخ 
وع�����امل�����ي يف ق����ط����اع امل����ع����ار�����ض يف 
ال�����ش��ن��وات الأخ������رية ح��ي��ث حتظى 
الدولة مبوقع ا�شرتاتيجي متميز 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  قلب  يف 
اأفريقيا  يف  الأ���ش��واق  م��ن  بالقرب 
اآ���ش��ي��ا وت��رت��ب��ط على نحو  وج��ن��وب 
الأق�شى  ال�����ش��رق  مبنطقتي  جيد 

واأوروبا.
اآيدك�ض  ملعر�شي  ان  ���ش��م��وه  واك���د 
من  ي�شاحبهما  وم���ا  ن��اف��دك�����ض  و 

القيادة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اأدن�����ي�����ك 
وت�شتمر  امل�شلحة  للقوات  العامة 
فرباير   21 ح���ت���ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه��م��ا 
اجلاري - احلدث الأول من نوعه 
املرتبط بقطاع  الم���ارات  دول��ة  يف 
الدفاع والمن البحري واأحد ابرز 
املتخ�ش�شة على م�شتوى  املعار�ض 

املنطقة.
وقام �شمو ال�شيح حمدان بن زايد 
ال�شيخ  م��ع��ايل  ي��راف��ق��ه  ن��ه��ي��ان  ال 
ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك ال ن��ه��ي��ان وزر 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
و�شعادة اللواء الركن عي�شى �شيف 
رئي�ض  ن���ائ���ب  امل�����زروع�����ي  حم���م���د 
و�شعادة  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأرك�����ان 

احليوية لدولة المارات.
واأ����ش���اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
اجلولة  خ��ت��ام  ن��ه��ي��ان يف  ال  زاي����د 
ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  بحر�ض 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل امل�شتمرة 

ملعر�ض اأيدك�ض.
�شاحب  باهتمام  �شموه  ا���ش��اد  كما 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال  ال�شمو 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�ض 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  وال���ف���ري���ق  اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
لكافة  املتوا�شل  امل�شلحة  للقوات 

به من اأنظمة وقدرات وموا�شفات 
لتاأدية املهام والواجبات البحرية.

العار�شني  م���ن  ���ش��م��وه  وا���ش��ت��م��ع 
القطع  مم���ي���زات  ع���ن  ����ش���روح  اىل 
ال�شتخدامات  م��ت��ع��ددة  البحرية 
اوق���ات  يف  ت��وؤدي��ه��ا  ال��ت��ي  والدوار 
للت�شدي  واحل�������������رب  ال���������ش����ل����م 
للتهديدات املختلفة التي تتعر�ض 
احليوية  وامل���ن�������ش���اآت  ال�����ش��ف��ن  ل��ه��ا 
ا�شافة  وال���ب���ح���ري���ة  ال�����ش��اح��ل��ي��ة 
الدفاعية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  اىل 
احلماية  يف  امل�شتخدمة  البحرية 
من القر�شنة والهجمات العدائية 
وك���������ش����ف الل������غ������ام وامل����ت����ف����ج����رات 
ال���ب���ح���ري���ة واحل����ف����اظ ع���ل���ى امن 

اأه���م���ي���ة خ��ا���ش��ة �شمن  ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ت���ي يجري  امل���ع���ار����ض  خ����ارط����ة 
كونهما  ال�����دول�����ة  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
للعديد  مم���ي���زة  م��ن�����ش��ة  مي���ث���الن 
والعاملية  الوطنية  ال�����ش��رك��ات  م��ن 
العاملي  ال�شوق  لزيادة ح�شتها من 
وذل��ك م��ن خ��الل اإت��اح��ة الفر�شة 
لهذه ال�شركات لت�شويق منتجاتها 

وعر�ض اأحدث ابتكاراتها.
واأ�شاد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
ال نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
بذلتها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  ال��غ��رب��ي��ة 
مدنية  من  كافة  امل�شاركة  اجلهات 
وع�شكرية على تنظيم هذا احلدث 

ال�شخم. 

حممد بن ر��ضد ي�ضتقبل روؤ�ضاء �لوفود �مل�ضاركة يف �آيديك�س 2013 و�ضيوف �لدولة
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حممد بن ز�يد يقوم بجولة يف معر�س �آيدك�س

تو�زن تعر�س يف �آيدك�س 2013 �آليات ع�ضكرية �ضنعتها كفاء�ت �إمار�تية

�إنرتنا�ضيونال جولدن جروب توقع �تفاقيات مع ثالث �ضركات عاملية
•• ابوظبي-وام:

جولدن  اإنرتنا�شيونال  �شركة  وقعت 
اليوم  فعاليات  هام�ض  على  ج���روب 
ع�شرة  احل���ادي���ة  ال�����دورة  م��ن  الأول 
مل��ع��ر���ض وم����وؤمت����ر ال����دف����اع ال����دويل 
اتفاقيات  ث����الث   2013 اآي���دك�������ض 
مع  ع�شكرية  تقنيات  ت��وري��د  تتناول 
ال�شركة  ومثل  دولية.  �شركات  ثالث 
فا�شل  �شعادة  التفاقيات  توقيع  يف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ك��ع��ب��ي  ���ش��ي��ف 
وزير  لل�شركة وذلك بح�شور معايل 
وليام  الأ����ش���ب���ق  الأم����ريك����ي  ال���دف���اع 
كوهني و�شعادة الفريق حممد هالل 
�شركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الكعبي 
اإن���رتن���ا����ش���ي���ون���ال ج����ول����دن ج�����روب. 
وكانت التفاقية الوىل مع جمموعة 

تتمتع  ملا  نظرا  ثيون  مع  احل�شرية 
من  تاأخذ  التي  ال�شركة  منتجات  به 
اأث��ي��ن��ا م��ق��را لها ول��ه��ا ف��رع��ان يف كل 
اأبوظبي و�شنغافورة من تقنيات  من 
وا�شتخدامها  حديثة وعالية اجلودة 
التكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما  لآخ��ر 

يف هذا املجال.
وت�����رت�����ب�����ط ال���������ش����رك����ت����ان ب���ع���الق���ة 
لتوريد  ح�������ش���ري���ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
الليلية  ال��روؤي��ة  م��ع��دات  تكنولوجيا 
ل�شيما واأن ثيون تعترب من ال�شركات 
العاملية الرائدة يف هذا املجال.. ومت 
تطوير بع�ض من منتجاتها املتقدمة 
اخلا�شة  ال�����ق�����وات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
اإنرتنا�شيونال  ووق���ع���ت  الأمل���ان���ي���ة. 
جولدن جروب التفاقية الثالثة مع 
احللول  يف  املتخ�ش�شة  اأمل���ون  �شركة 

ال�شيد  وق��ع��ه��ا  الأم���ريك���ي���ة  ت��ي��ن��ك��ات 
املجموعة  م��دي��ر  اأول�������ش���ون  دون���ال���د 
اأت��الن��ت��ا يف ولي���ة جورجيا  وم��ق��ره��ا 
منتجات  ت�شويق  ح�شرية  وت�شمل 
اإنرتنا�شيونال  ج��ان��ب  م��ن  ت��ي��ن��ك��ات 

جولدن جروب يف دولة الإمارات.
التي  ال��ث��ان��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ة  وت�شمنت 
كري�شتيان  ال�شيد  ث��ي��ون  ع��ن  وقعها 
املدير  ال���رئ���ي�������ض  م���ي���ن���ا����ض  ح���اج���ي 
ال��ع��ام لل�شركة يف اجل��ن��اح اخل��ا���ض ب� 
اإن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ج��ول��دن ج���روب مع 
املتخ�ش�شة  اليونانية  ث��ي��ون  �شركة 
معدات  وت�شنيع  اأنظمة  ت�شميم  يف 
الو�شوح..  ع��ال��ي��ة  ال��ل��ي��ل��ي��ة  ال���روؤي���ة 
مبنتجات  الإماراتية  ال�شركة  تزويد 

نظريتها اليونانية.
وي������اأت������ي ت���وق���ي���ع ه������ذه الت���ف���اق���ي���ة 

•• اأبوظبي-وام:

الهاجري  حممد  �شيف  �شعادة  اأك��د 
الرئي�ض التنفيذي ل� توازن القاب�شة 
معر�ض  يف  ت���وازن  م�شاركة  اأه��م��ي��ة 
اآيدك�ض  ال����دويل  ال���دف���اع  وم���وؤمت���ر 
اخلدمات  ت��ع��ر���ض  ح��ي��ث   2013
املتميزة التي توفرها مثل التدريب 
واأندية  واملهني  والتقني  الأكادميي 
ال�شناعية.  وامل��ج��م��ع��ات  ال���رم���اي���ة 
للزوار  يتيح  ت���وازن  ج��ن��اح  اإن  وق���ال 
الإطالع على بع�ض منتجاتها التي 
�شنعت كفاءات اإماراتية يف اأبوظبي 
والأنظمة  الع�شكرية  الآل��ي��ات  مثل 
اخلارجية  ال�������ش���اح���ة  يف  ال���ذات���ي���ة 
ل��ل��م��ع��ر���ض. واأع�����رب ال��ه��اج��ري عن 
ك��راع رئي�شي  مل�شاركتها  ت��وازن  فخر 
الدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�ض  لفعاليات 
الدويل اآيدك�ض 2013 من منطلق 
اأكرب  م��ن  ك��واح��د  باأهميته  اإميانها 
واأهم املعار�ض الدفاعية املتخ�ش�شة 
على  ح���ر����ش���ه���ا  وم������ن  ال�����ع�����امل  يف 
امل�شاهمة الفاعلة يف روؤية وتوجهات 
جوانب  لتعزيز  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
اقت�شاد  وب���ن���اء  والإب��������داع  امل��ع��رف��ة 
قوي ومتما�شك وم�شتدام وجمتمع 

اآيدك�ض  اأن  واأ����ش���اف  ال��ع��امل.  ب��ق��اع 
ت�شليط  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  ���ش��اه��م  ق��د 
الوطنية  ال�����ش��ن��اع��ات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
الدفاعية  ال�شناعات  خا�ض  وبوجه 
ال�شباب  م����ن  ال���ك���ث���ري  ح���ف���ز  مم����ا 
مهنية  م�����ش��ارات  لتبني  امل��واط��ن��ني 
مرتبطة بهذا القطاع .. م�شت�شهدا 
التوطني  التي تعترب  توازن  ب�شركة 
ل�شرتاتيجيتها  اأ����ش���ي���ال  م���ك���ون���ا 
والطويل  امل��ت��و���ش��ط  امل���دي���ني  ع��ل��ى 
ال��ع��دي��د م���ن برامج  اأط��ل��ق��ت  وق����د 
والتي  املهني  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب 
املواطنة  ال���ك���وادر  لإك�����ش��اب  ت��ه��دف 
م����زي����دا م����ن امل����ع����ارف وال���ك���ف���اءات 
بهند�شة  امل���رت���ب���ط���ة  امل����ج����الت  يف 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت�����ش��ن��ي��ع. وح����ول 
تدريب  ت�����وازن يف  ا���ش��ت��ف��ادة  م����دى 
�شركات  ل��دي  والعاملني  منت�شبيها 
ال��دف��اع��ي��ة م��ن الط����الع ع��ل��ى هذه 
اخل������ربات وال���ت���ج���ارب ال���دول���ي���ة يف 
اأن  ال���ه���اج���ري  اأب����وظ����ب����ي..اأو�����ش����ح 
للقطاعات  ه��ام  ملتقى  هو  اآيدك�ض 
الدفاعية العاملية ومن�شة لنطالق 
التي  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�������ش���راك���ات 
اخلربات  وتبادل  التعاون  ت�شتهدف 

والتجارب. 

الرئي�ض  واأ�����ش����اد  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة. 
القاب�شة  ت��������وازن  ل�����  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
املتينة  وال�شراكة  التعاون  بعالقات 
اأبوظبي  ب�شركة  ت��وازن  تربط  التي 
توجت  وال��ت��ي  للمعار�ض  الوطنية 
باختيار توازن كراع رئي�شي ملعر�ض 
الكبرية  ثقتهم  يعك�ض  مما  اآيدك�ض 
على  وقدرتها  ال�شركة  اإمكانيات  يف 
امل�شاهمة يف اإخراج هذا احلدث الهام 
باأف�شل �شورة ممكنة. واأ�شار اإىل اأن 
توازن بداأت منذ وقت مبكر الإعداد 
اآيدك�ض  معر�ض  يف  مكثفة  مل�شاركة 
من خالل جناح هو الأكرب م�شاحة 
جلميع  اأق�شاما  وي�شم  املعر�ض  يف 
���ش��رك��ات امل��ج��م��وع��ة وع���دده���ا /15 
�شركة تعر�ض من خاللها منتجاتها 
املختلفة امل�شنوعة يف دولة الإمارات 
امل��ت��ح��دة. وح���ول اجلديد  ال��ع��رب��ي��ة 
اخلفيفة  للذخائر  ك��راك��ال  ل�شركة 
قال   2013 اآي��دك�����ض  م��ع��ر���ض  يف 
�شي�شهد  امل���ع���ر����ض  اإن  ال���ه���اج���ري 
املنتجات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ن  الك�شف 
ك���راك���ال خا�شة  ل�����ش��رك��ة  اجل���دي���دة 
ب��ع��د ت��د���ش��ي��ن��ه��ا ل��ع��دد م���ن خطوط 
الت�شنيع والتجميع املتطورة لإنتاج 
ب�شقيها  ال���ذخ���ائ���ر  اأن������واع  خم��ت��ل��ف 

تاأتي  امل�شاركة  اأن  واأ�شاف  متالحم. 
املتمثلة  ال�شركة  روؤية  مع  ان�شجاما 
يف م�شتقبل متوازن من خالل بناء 
الكفاءات والتي تعمل على حتقيقها 
م����ن خ�����الل ت�����ش��اف��ر ال���ع���دي���د من 
التوجه  اأبرزها  واملكونات  العنا�شر 
اإ�شرتاتيجية  ����ش���راك���ات  لإق����ام����ة 
را���ش��خ��ة م��ن ���ش��اأن��ه��ا امل�����ش��اع��دة على 
التقنية  واملعرفة  التكنولوجيا  نقل 
وال�شتثمار يف اأعمال وم�شاريع ذات 
قيمة م�شافة وبناء وتعزيز الكفاءات 
ا�شتدامتها  و���ش��م��ان  ال��ت�����ش��ن��ي��ع��ي��ة 
والإ�شهام يف اإعداد قوة عمل وطنية 
واأعرب  ذات كفاءات عالية.  متمكنة 
عن تطلعه من خالل م�شاركة توازن 
اإىل حتقيق  ال��ه��ام  احل����دث  ه���ذا  يف 
الإ�شرتاتيجية  املكا�شب  العديد من 
تعريف  �شمنها  ومن  والقت�شادية 
خمتلف الدوائر العاملية والإقليمية 
الدفاعية  ب��ال�����ش��ن��اع��ات  امل��ه��ت��م��ة 
الذي  التقدم  مبدى  والتكنولوجية 
الت�شنيع  جم���الت  يف  اإل��ي��ه  و�شلنا 
التي  ال��رائ��دة  وب��امل��ب��ادرات  الدفاعي 
اأطلقتها الدولة يف جمالت التعليم 
الوطنية  الكوادر  واإع��داد  والتدريب 
املوؤهلة يف خمتلف القطاعات الفنية 

وفقا  وذل���ك  وال��ري��ا���ش��ي  الع�شكري 
اأنه  واأ�شاف  لأعلى معايري اجلودة. 
خالل معر�ض اآيدك�ض �شيتاح لزوار 
امل��ع��ر���ض ال��وق��وف ع��ل��ى و���ش��ل اإليه 
م�شروع مدينة توازن لإدارة الكوارث 
والتميز  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ت����وازن  وم��رك��ز 
وجممع توازن ال�شناعي وما يوفره 
ملوؤ�ش�شات  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���دم���ات  م���ن 
العام واخلا�ض  القطاعني  و�شركات 
املتخ�ش�ض  ال���ت���دري���ب  ح���ي���ث  م����ن 
العقارية  واحل����ل����ول  والأك�����ادمي�����ي 
الت�شنيعية والتي  ال�شاملة للجهات 
�شناعية  اأرا����ش���ي  ت��وف��ري  تت�شمن 
وور�������ض جم���ه���زة و�����ش����الت عر�ض 
وم�شاكن  بالكامل  موؤثثة  ومكاتب 
الهاجري  وق��ال  للعاملني.  متنوعة 
اإن من اأبرز الإجن��ازات التي حققها 
انطالقته  م��ن��ذ  اآي���دك�������ض  م��ع��ر���ض 
الأوىل يف 1993 هو جذب اهتمام 
امل����واط����ن����ني مب���خ���ت���ل���ف اجل����وان����ب 
ال��دف��اع��ي��ة واط��الع��ه��م ع��ل��ى الدور 
امل�شلحة  قواتنا  تلعبه  ال��ذي  الكبري 
مكت�شبات  ح���م���اي���ة  يف  ال���ب���ا����ش���ل���ة 
دول��ت��ن��ا والإ���ش��ه��ام ال��ف��اع��ل يف مهام 
توفري  ويف  ال��دول��ي��ة  ال�شالم  حفظ 
الإن�����ش��ان��ي��ة يف خمتلف  امل�����ش��اع��دات 

دفاعي  م��ع��ر���ض  واأ����ش���خ���م  ال���ع���امل 
ث����الث����ي اخل����دم����ة ال�����دف�����اع ال����ربي 
منطقة  يف  وال����ب����ح����ري  واجل���������وي 
اإفريقيا  و���ش��م��ايل  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
وكانت  عامني  كل  اأبوظبي  يف  ويقام 
 .. 1993 بداية انطالقته يف العام 
 2013 اآي��دك�����ض  معر�ض  وي��ت��زام��ن 
الذي  نافدك�ض  ال��دف��اع  معر�ض  م��ع 
يتم خالله تقدمي عرو�ض للمعدات 
عدد  زي���ارة  اإىل  بالإ�شافة  البحرية 

من ال�شفن احلربية العاملية.
جولدن  اإن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  وت�������ش���ارك 
املعر�ض  يف  الإم������ارات������ي������ة  ج�������روب 
بجناح   2002 العام  منذ  با�شتمرار 
مرت  األ��ف  م�شاحة  على  ميتد  �شخم 
اأف�شل  ت��ك��ون  ك��ي  دائ���م  م��رب��ع ب�شعي 

جناح وطني م�شارك يف املعر�ض .

التوقيع  يف  مثلها  وق��د  البالي�شتية 
خارالومبوبولو�ض  كو�شتا�ض  ال�شيد 
املدير العام .. وتق�شي بتوريد دروع 
اللينة  واقية من الر�شا�ض بنوعيها 

وال�شلبة مع خمتلف مكمالتها.
يف  تاأ�شي�شها  مت  ال��ت��ي  اأمل���ون  وتعترب 
العا�شمة  من  وتتخذ   2005 العام 
ال�شركات  ل��ه��ا م��ن  ال��ي��ون��ان��ي��ة م��ق��را 
وتوريد  ت�شنيع  جم���ال  يف  ال���رائ���دة 
امل��زود الرئي�ض  ال��دروع الواقية وهي 
وترتبط  اليونانية  امل�شلحة  للقوات 
م��ع اإن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ج��ول��دن جروب 
ب���ع���الق���ة ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة وت����ع����اون 
م�����ش��رتك م��ن��ذ ���ش��ن��وات ن��ظ��را لتميز 
وموؤمتر  معر�ض  ويعترب  منتجاتها. 
الدفاع الدويل اآيدك�ض اأبرز معار�ض 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��دف��اع��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 

•• اأبوظبي -وام:

قام الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ب��ج��ول��ة ام�������ض ت��ف��ق��د خ���اله���ا عدد 
يف  امل�شاركة  ال��دول��ي��ة  الجنحة  م��ن 
ايدك�ض  ال�����دويل  ال���دف���اع  م��ع��ر���ض 
فعاليات  ان��ط��ل��ق��ت  ال����ذي   2013
دورته احلادية ع�شر �شباح ام�ض يف 

نطاق  تو�شيع  اىل  تتطلع  الم���ارات 
التعاون والعمل امل�شرتك وال�شتفادة 
من اخلربات والتكنولوجيا املتقدمة 

التي تتمتع بها ال�شناعة ال�شربية.
وق����ال ���ش��م��و ويل ع��ه��د اب��وظ��ب��ي ان 
علينا  حتتم  امل�شتقبلية  التحديات 
ايجاد  اج��ل  من  والت�شاور  اجللو�ض 
مبا  التعاون  لتطوير  ال�شبل  اف�شل 
والتعاون  ال�شداقة  عالقات  يخدم 

بني البلدين.

امل�شئولني يف اجلناح ال�شربي.
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واط���ل���ع 
ن��ه��ي��ان خالل  اآل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
ال����زي����ارة ع��ل��ى م���ا ت�����ش��م��ن��ه اجلناح 
والهيئات  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من 
واهم املعرو�شات واملعدات الع�شكرية 
والأنظمة الدفاعية واآخر ما تو�شلت 
تقنيات  يف  ال�شربية  ال�شركات  اإليه 

وتكنولوجيا ال�شالح والدفاع.
ويل  �شمو  ..اأدىل  ال���زي���ارة  وخ���الل 

دا�شوا  ���ش��رك��ة  ج��ن��اح  اىل  اب��وظ��ب��ي 
ال�شيد  والتقى  للطريان  الفرن�شية 
جمل�ض  رئ���ي�������ض  ت����راب����ي����ري  اري��������ك 
ل�شركة  التنفيذي  والرئي�ض  الدارة 
امل�شئول  مع  �شموه  وت��ب��ادل   .. دا�شو 
تطورات  ح���ول  احل��دي��ث  الفرن�شي 
املدين  ب�شقيها  ال���ط���ريان  ���ش��ن��اع��ة 

والع�شكري.
واخ��ت��ت��م ���ش��م��وه ج��ول��ت��ه ب��زي��ارة اىل 
التقى  ح��ي��ث  ال���ربي���ط���اين  اجل���ن���اح 

للمعار�ض  الوطني  ابوظبي  مركز 
مب�شاركة 1112 �شركة من خمتلف 

دول العامل متثل 59 دولة.
وبداأت جولة �شموه بزيارة ايل جناح 
جمهورية �شربيا يف معر�ض الدفاع 

الدويل ايدك�ض 2013.
وكان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله 
فيت�شي�ض  الك�شندر  م��ع��ايل  اجل��ن��اح 
وزير  ال��وزراء  لرئي�ض  الول  النائب 
ال���دف���اع ال�����ش��رب��ي وع����دد م���ن كبار 

ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ق���ام  ك��م��ا 
بزيارة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
خاللها  التقى  الرو�شي  اجلناح  اىل 
م���ع���ايل دي��ن��ي�����ض م����ان����رتوف وزي����ر 

التجارة وال�شناعة الرو�شي.
وا�شتمع �شموه من امل�شئولني الرو�ض 
معر�ض  يف  م�شاركتهم  طبيعة  على 
يتم  التي  ال�شناعات  واه��م  ايدك�ض 

عر�شها خالل املعر�ض.
عهد  ويل  ����ش���م���و  ان���ت���ق���ل  ب���ع���ده���ا 

تلفزيون  اىل  ابوظبي بحديث  عهد 
�شربيا الوطني رحب �شموه خالله 
الدفاعية  ال�����ش��ن��اع��ات  مب�����ش��ارك��ة 
ايدك�ض  م���ع���ر����ض  يف  ال�������ش���رب���ي���ة 
برئا�شة  ال�����ش��رب��ي  ال��وف��د  وب���زي���ارة 

وزير الدفاع.
بزيارة  �شعادته  ع��ن  �شموه  واأع����رب 
�شربيا م��وؤخ��را ..م��وؤك��دا ب��ان هناك 
البلدين  ب����ني  م�����ش��رتك��ة  ق���وا����ش���م 
دولة  وان  وال����ع����ادات  ال��ث��ق��اف��ات  يف 

وزير  دان  ف��ي��ل��ي��ب  ب��ال�����ش��ي��د  ���ش��م��وه 
ال��دف��اع ال��ربي��ط��اين مل��ع��دات الدفاع 
والدعم والتكنولوجيا والذي رحب 
ب����زي����ارة ���ش��م��وه وق�����دم ���ش��رح��ا عن 
الدفاعية  والتقنيات  امل��ع��دات  اب���رز 
ال��ي��ه ���ش��ن��اع��ة الدفاع  وم���ا و���ش��ل��ت 
م�شاركة  وط���ب���ي���ع���ة  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
الت�شنيع  وه����ي����ئ����ات  ال���������ش����رك����ات 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف م��ع��ر���ض ال���دف���اع 

. الدويل ايدك�ض 2013 

حممد بن ز�يد يلتقي وزير �لدفاع �لفرن�ضي 
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ال��ت��ق��ى 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
الدويل  ال���دف���اع  م��ع��ر���ض  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  ام�����ض  امل�شلحة 
ايدك�ض 2013 معايل جان ايف لودريان وزير الدفاع 

الفرن�شي.
جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�ض عالقات التعاون املتميزة 
وفرن�شا  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
خا�شة ذات ال�شلة بال�شوؤون الع�شكرية والدفاعية و�شبل 

تعزيزها وتنميتها مبا يخدم امل�شلحة امل�شرتكة.
وتبادل اجلانبان وجهات النظر حول عدد من الق�شايا 
امل�����ش��رتك��ة يف جمال  وال��ت��ح��دي��ات  املنطقة  ال��راه��ن��ة يف 
ال��دف��اع والم����ن الق��ل��ي��م��ي ا���ش��اف��ة اىل ب��ح��ث التعاون 
الع�شكري وال�شناعي والتكنولوجي يف جمال الدفاعات 

الع�شكرية بني البلدين.
واأ�شاد �شموه مب�شتوى التعاون القائم بني دولة الإمارات 
على  اخل���ربات  وت��ب��ادل  التن�شيق  �شعيد  على  وفرن�شا 
الإمارات  دول��ة  �شموه حر�ض  ..م��وؤك��دا  امل�شتويات  كافة 
على تعزيز اأوجه التعاون الع�شكري مبا يعود بالفائدة 

النوعية على كفاءة اأداء قواتنا امل�شلحة.
من جانبه اأ�شاد الوزير الفرن�شي خالل اللقاء مب�شتوى 
به  ال��دويل وما حتظى  الدفاع  ملعر�ض  العايل  التنظيم 
ال�شركات  قبل  م��ن  لف��ت  وح�شور  اهتمام  م��ن  دورات���ه 
العاملية امل�شنعة ملعدات الدفاع ..موؤكدا حر�ض �شركات 
ب����الده وال���ت���ي ب��ل��غ��ت اك���رث م���ن 70 ���ش��رك��ة يف ال����دورة 
احلادية ع�شر ليدك�ض يف التواجد با�شتمرار يف املعار�ض 
هامة  من�شة  باعتبارها  الم���ارات  دول��ة  يف  تنظم  التي 
ال�شناعية  التقنيات  اليه  و�شلت  ما  اآخ��ر  ل�شتعرا�ض 

العاملية. 

ويل عهد �أبوظبي ي�ضتقبل رئي�س �الأركان �لكويتي

حامد بن ز�يد يزور �آيدك�س 2013

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
الأركان  ال�شباح رئي�ض  اأحمد اخلالد  الركن  الفريق   2013 ايدك�ض  الدويل  الدفاع  يف مكتب �شموه مبعر�ض 
معه  وا�شتعر�ض  ال�شباح  خالد  احمد  اول  بالفريق  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  ورح��ب  الكويتي.  للجي�ض  العامة 
العالقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ال�شقيقة وال�شبل الكفيلة بدعمها 
وتعزيزها يف خمتلف املجالت مبا يخدم م�شالح البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني وذلك يف اإطار الت�شاور والتن�شيق 
بينهما اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�ض م�شرية جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية والعمل اخلليجي امل�شرتك. كما مت 
تبادل الحاديث حول اأهمية تنظيم مثل هذه املعار�ض الدفاعية املتخ�ش�شة عامليا ويف مقدمتها �شل�شلة معار�ض 
الدفاع الدويل اآيدك�ض باعتبارها اأحد اأهم امللتقيات العاملية ل�شوؤون الدفاع وم�شدرا مهما للمعرفة الع�شكرية 

والدفاعية يف املنطقة. 

املدنية والع�شكرية وتفقد اأحدث املعدات واللت والجهزة 
الدفاعية الربية والبحرية واجلوية .. وتعرف �شمو ال�شيخ 
ال�شركات  يف  امل�شوؤولني  كبار  من  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد 
والهيئات ال�شناعية على املعرو�شات واأحدث ما اأنتجته تلك 
ال�شركات يف جمال الت�شنيع الدفاعي كما تعرف �شموه على 

اخلطط وامل�شاريع امل�شتقبلية لتلك ال�شركات.

•• ابوظبي -وام:

قام �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�ض ديوان ويل 
الدوىل  الدفاع  ملعر�ض  تفقدية  بزيارة  ام�ض  اأبوظبي  عهد 
م��ن الجنحة  ع����ددا  ال���زي���ارة  و���ش��م��ل��ت   .  2013 اي��دك�����ض 
ال�شناعة  يف  املعنية  والعاملية  املحلية  وال�شركات  الدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة الفريق الركن حمد 
اأركان  رئي�ض  الرميثي  ثاين  حممد 
امل�شلحة مبكتبه يف معر�ض  القوات 
ايدك�ض2013  ال������دويل  ال����دف����اع 
للمعار�ض  ال��دويل  اأبوظبي  مبركز 
�شعادة  ح��دة  على  ك��ال  ام�����ض  �شباح 
حممد  م�شعل  ال��رك��ن  اأول  الفريق 
الزبن رئي�ض هيئة الأركان امل�شرتكة 
الردنية و�شعادة الفريق اأول مي�شل 
الدفاع  اأرك��ان  اأكو�ض رئي�ض  كو�شتار 

ال��وط��ن��ي ال��ي��ون��اين. وج���رى خالل 
ال����ل����ق����اءات ا����ش���ت���ع���را����ض ع���الق���ات 
التعاون بني دولة الإمارات العربية 
املتحدة وكل من اع�شاء وفود الدول 
الزائرة وجوانب تفعيلها وتطويرها 
مبا يخدم امل�شلحة امل�شرتكة اإ�شافة 
باملجالت  ال�شلة  ذات  ال�شوؤون  اإىل 
جرى  كما  وال��دف��اع��ي��ة.  الع�شكرية 
تبادل الأحاديث حول اأهمية انعقاد 
ايدك�ض  ال�����دويل  ال���دف���اع  م��ع��ر���ض 
ع�شكريا  ح��دث��ا  ب��اع��ت��ب��اره   2013
ال�شركات  ك���ب���ار  ي�����ش��ت��ق��ط��ب  ع��امل��ي��ا 

الدفاع  لأن��ظ��م��ة  امل�شنعة  ال��ع��امل��ي��ة 
امل�شئولني  ك��ب��ار  وي���وؤم���ه  وال�����ش��الح 
ملا  املنطقة  دول  من  ال��ق��رار  و�شناع 
ما  اآخ��ر  تعر�ض  اأر�شية  من  يوفره 
ال�شالح  تكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�شلت 
يلبي  ال�������ذي  ب���ال�������ش���ك���ل  وال������دف������اع 
خمتلف  واح���ت���ي���اج���ات  م��ت��ط��ل��ب��ات 
جيو�ض العامل . وقد اأ�شاد ال�شيوف 
وما  املعر�ض  وتنظيم  اإدارة  بح�شن 
اإقبال متوا�شل يربهن  ي�شهده من 
ع��ل��ى جن���اح الإم������ارات وري��ادت��ه��ا يف 

ال�شناعة املعر�شية. 

رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�ضلحة ي�ضتقبل عدد� من كبار �ضيوف معر�س �آيدك�س 2013 

قائد �لقو�ت �لبحرية ي�ضتقبل قائد �لقيادة �ملركزية للقو�ت �لبحرية �الأمريكية 

قائد �لقو�ت �جلوية ي�ضتقبل عدد� من 
كبار �ضيوف �آيدك�س 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة اللواء الركن بحري 
قائد  امل�شرخ  حممد  �شامل  اإبراهيم 
القوات البحرية مبكتبه يف معر�ض 
اآي��دك�����ض 2013  ال���دف���اع ال�����دويل 
���ش��ب��اح ام�����ض ال��ف��ري��ق ب��ح��ري جون 
املركزية  القيادة  قائد  ملري  دبليو 
ل����ل����ق����وات ال���ب���ح���ري���ة الم���ري���ك���ي���ة 
. ومت خالل  ل���ه  امل����راف����ق  وال����وف����د 
الج��ت��م��اع ال����ذي ح�����ش��ره ع���دد من 
البحرية  ال����ق����وات  ����ش���ب���اط  ك���ب���ار 
ا�شتعرا�ض  ال��زائ��ر  ال��وف��د  واأع�����ش��اء 
اأوجه التعاون والتن�شيق القائم بني 

•• اأبوظبي-وام:

اللواء الركن طيار  ا�شتقبل �شعادة 
حممد بن �شويدان �شعيد القمزي 
ق���ائ���د ال����ق����وات اجل���وي���ة وال���دف���اع 
الدفاع  اجل��وي مبكتبه يف معر�ض 
�شباح   2013 اآي��دك�����ض  ال�����دويل 
ام�����ض ك��ال على ح��دة ال��ف��ري��ق اأول 
���ش��ت��ي��ف��ن دال���ت���ون رئ��ي�����ض الأرك�����ان 
اجلوية الربيطاين والفريق �شاهد 
النتاج  ال��وزارة لدارة  اقبال وكيل 
يف وزارة الدفاع الباك�شتانية . كما 
ا�شتقبل عددا من كبار ال�شيوف .. 
ومت خالل اللقاءات الذي ح�شرها 

الإم���ارات  ل��دول��ة  البحرية  ال��ق��وات 
البحرية  والقوات  املتحدة  العربية 

المريكية. كما مت مناق�شة عدد من 
املوا�شيع الع�شكرية امل�شرتكة.

ال��ق��وات اجلوية  �شباط  م��ن  ع��دد 
وال���دف���اع اجل���وي واأع�����ش��اء الوفد 

من  عدد  مناق�شة  لل�شيف  املرافق 
املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك.



اأخبـار الإمـارات

04

األثنني-    18   فبراير    2013 م    -    العـدد   10719
Monday   18   February    2013  -  Issue No   10719

 

امل�ضت�ضفيات 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 الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     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�ض       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�ض         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�ضارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�ضيدليات 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 بالزا  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�شالم اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�ضيف بن ز�يد يتفقد �أجنحة �آيدك�س 2013 
•• ابوظبي-وام:

بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ق��ام 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
�شباح  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  ال��������وزراء 
لفعاليات  ت��ف��ق��دي��ة  ب��ج��ول��ة  ام�����ض 
الدويل  ال��دف��اع  معر�ض  واأج��ن��ح��ة 
�شموه  وزار   .  2013 اآي���دك�������ض 
جناح �شركة توازن القاب�شة واطلع 
ال��ت��ي تنتجها  ال��ن��م��ر  ���ش��ي��ارة  ع��ل��ى 
موجز  �شرح  اإىل  وا�شتمع  ال�شركة 

معرو�شاتها  اإىل  ال�شركات  ممثلي 
ال�شركات  تلك  اأنتجته  ما  واأح���دث 

يف جمال الت�شنيع الع�شكري.
وت�����ب�����ادل ����ش���م���وه الأح������ادي������ث مع 
ومكانة  اأه���م���ي���ة  ع���ن  ال���ع���ار����ش���ني 
املعار�ض  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ض 
العاملية والذي حقق مكانة متميزة 
ال�شركات  ل���دى  ن��ط��اق وا���ش��ع  ع��ل��ى 

العاملية املعنية يف جمال الدفاع.
رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ائ��ب  �شمو  واأ����ش���اد 
بكفاءة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال�������وزراء 

واملميزات  ال�شيارة  موا�شفات  عن 
والتقنيات املتوافرة فيها ..و�شملت 
العاملية  بوينج  �شركة  �شموه  جولة 
�شناعة  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
اإىل ���ش��رح عن  ال���ط���ريان وا���ش��ت��م��ع 
للطائرة  ال���ت���دري���ب���ي  ال���ربن���ام���ج 
جولة  ����ش���م���ل���ت  ك���م���ا   .  15 اإف 
الهندية  ال�����ش��رك��ة  اأج��ن��ح��ة  ���ش��م��وه 
و�شركة  امل��ي��دان��ي��ة  للم�شت�شفيات 
بالأ�شلحة  املتخ�ش�شة  �شوير  �شيج 
واجل��ن��اح الأم��ري��ك��ي..وت��ع��رف من 

ال���وط���ن���ي���ة يف الإع��������داد  ال������ك������وادر 
والتنظيم لهذا املعر�ض العاملي.

الفريق  �شموه خالل اجلولة  رافق 
�شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة 
نا�شر خلريباين  واللواء  الداخلية 
�شمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ل���واء ال��رك��ن خليفة 
ح������ارب اخل��ي��ي��ل��ي وك���ي���ل ال�������وزارة 
امل�شاعد للموارد واخلدمات امل�شاندة 

وعدد من كبار �شباط ال�شرطة.

نهيان بن مبارك ي�ضيد باآيدك�س 2013

نهيان بن مبارك يتفقد جناح كليات �لتقنية يف �آيدك�س 2013 

رئي�س احتاد غرف التجارة وال�ضناعة بالدولة: طالب �لقا�ضمي و�لري�ضي يزور�ن جناح �لد�خلية يف �يدك�س 2013 

 �آيدك�س �أ�ضبح �لوجهة �لرئي�ضية لكبار �ضناع 
�لقر�ر و�ملخت�ضني يف �ل�ضناعات �لدفاعية

•• اأبوظبي-وام:

�شقر  ب��ن  طالب  ال�شيخ  ال��ل��واء  زار 
ال��ق��ا���ش��م��ي ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة راأ�ض 
اخليمة واللواء اأحمد نا�شر الري�شي 
مديرعام العمليات املركزية ب�شرطة 
اأبوظبي وعدد من �شباط ال�شرطة 
معر�ض  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ج��ن��اح 
 -  2013 اآيدك�ض  ال���دويل  ال��دف��اع 
الذي افتتح اليوم يف مركز اأبوظبي 
على  واطلعوا   - للمعار�ض  الوطني 
اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
ال�شرطي  العمل  جم���الت  خمتلف 
والأمني وا�شتمعوا اإىل �شرح موجز 
عن �شري عمل الأنظمة وامل�شروعات 

املعرو�شة.
وتعر�ض وزارة الداخلية يف جناحها 
وو�شول  املبكر  ال�شتعالم  م�شروع 
بيانات امل�شافرين اإىل دولة الإمارات 
من  مغادرته  قبل  املتحدة  العربية 

اأي مكان يف العامل.
ن�����ش��ر الطائي  امل��ق��دم خ��ال��د  وق����ال 
الإلكرتوين  التدقيق  اإدارة  م��دي��ر 
العامة  ب������الإدارة  امل��ع��ل��وم��ات  واأم����ن 
للخدمات الإلكرتونية والت�شالت 

والعرو�ض املائية احلية والطائرات املروحية يف العامل 
بالإ�شافة اإىل �شناع القرار يف جمال الدفاع والطريان 
وك����ربى ال�����ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة يف العامل 
يف  املتخ�ش�شة  ال�شركات  من  كبري  طيف  جانب  اإىل 
تقدمي اخلدمات امل�شاندة الأمر الذي يوؤهل املعر�ض 
ليكون املعر�ض ال�شامل واملتكامل خلدمات ال�شناعات 
والدفاع وتكنولوجيا الأنظمة البحرية على امل�شتوى 

العاملي..
امل�شاركني  اأم����ام  احلقيقية  ال��ف��ر���ش��ة  ي��وف��ر  اأن���ه  ك��م��ا 
املتميزة  ال��ت��ج��ارب  ل��ت��ب��ادل اخل���ربات والط����الع على 
بالإ�شافة لعر�ض اأحدث التقنيات العاملية اجلديدة يف 

جمال ال�شناعات الدفاعية.
حمركا  ي��ع��ت��رب   2013 اآي��دك�����ض  م��ع��ر���ض  اأن  واأك����د 
رئي�شيا لكافة الأن�شطة القت�شادية قبل وخالل وبعد 
تن�شيط  يف  ول���دوره  الإيجابية  ل��الآث��ار  نظرا  انعقاده 
وحتريك الدورة القت�شادية وخا�شة قطاع اخلدمات 

يف اإمارة اأبوظبي.
ورف���ع ال��رم��ي��ث��ي ب��ا���ش��م ���ش��رك��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات القطاع 
اآيات ال�شكر والعرفان  اأ�شمى  اأبوظبي  اخلا�ض باإمارة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل �شاحب 
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ض 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
رعايتهما  على  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال�شكر  ق��دم  كما  امل��ع��ر���ض..  لهذا  ودعمهما  الكرمية 
اىل كل الوزارات والدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية التي 

رعت ودعمت هذا احلدث الدفاعي الدويل الهام. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شعادة حممد ثاين مر�شد الرميثي رئي�ض احتاد 
غ���رف ال��ت��ج��ارة وال�����ش��ن��اع��ة ب��ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
معر�ض  اأن  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة 
لكبار  الرئي�شية  ال��وج��ه��ة  اأ���ش��ب��ح   2013 اآي��دك�����ض 
الدفاعية  ال�شناعات  يف  واملخت�شني  ال��ق��رار  �شناع 
ومقرا لعقد ال�شفقات التجارية ونافذة للتعرف على 
اأحدث التطورات والبتكارات اجلديدة والتكنولوجيا 
املتطورة يف جمال الدفاع والطائرات املروحية واأنظمة 

الدفاع البحري من خالل معر�ض نافدك�ض .
افتتاح  الرميثي يف ت�شريح �شحفي مبنا�شبة  واعرب 
اأكرث  بتواجد  الفخر  ع��ن   2013 اآي��دك�����ض  معر�ض 
لي�شاهدوا  امل�شاركني  واآلف  عار�شة  �شركة  مئة  من 
�شهد نقالت  الذي   2013 اآيدك�ض  اأح��داث  ويتابعوا 
ن��وع��ي��ة م��ت��م��ي��زة م��ن��ذ ب��داي��ات��ه وا���ش��ت��ط��اع يف دورت���ه 
احلالية اأن يوؤكد مكانته املتميزة كاأحد اأبرز املعار�ض 
وتكنولوجيا  الدفاع  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة  الدولية 
واأن��ظ��م��ة ال��دف��اع ال��ب��ح��ري..م��وؤك��دا اأن اآي��دك�����ض هذا 
اإقبال منقطع النظري حيث جتاوز عدد  العام ي�شهد 
العار�شني اللف عار�ض و30 جناحا للدول امل�شاركة 

وح�شور60 وزيرا للدفاع .
 2013 اآيدك�ض  الدفاع  اأن معر�ض وموؤمتر  وا�شاف 
يف  م�شابه  معر�ض  اأي  يف  تتوفر  ل  مبميزات  يحظى 
العامل اإذ اأنه املعر�ض الوحيد الذي يجمع حتت �شقف 
واحد اأبرز اأقطاب �شناعات الدفاع والأنظمة البحرية 

•• ابوظبي- وام:

اك�����د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
التعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  ال  م��ب��ارك 
ال�����ع�����ايل وال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي ان 
ال����دويل ايدك�ض  ال��دف��اع  م��ع��ر���ض 
2013 ا�شبح من ا�شهر املعار�ض 
العاملية املتخ�ش�شة لي�ض يف عر�ض 
ال�شلحة الدفاعية فقط وامنا يف 
امل�شاحبة  التكنولوجية  الج��ه��زة 
الدول  ع��دد  زي��ادة  ا�شافة اىل  لها 

امل�شاركة باجنحتها املتعددة.
وكان معاليه جتول يف العديد من 
اأجنحة الدول العار�شة والجنحة 

الم����ارات  اب��ن��اء  ت�شهم يف مت��ك��ني 
امل�شتجدات  ع���ل���ى  الط�������الع  م����ن 
ال�شلحة  جم�������ال  يف  ال����ع����امل����ي����ة 
احلديثة  والتكنولوجيا  الدفاعية 
الوطن  خلدمة  منها  وال�شتفادة 

علما وت�شليحا.
ي�شري  ذل�����ك  ان  م���ع���ال���ي���ه  واأك��������د 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  اه���ت���م���ام  اىل 
بالعن�شر  ال��ر���ش��ي��دة  واحل���ك���وم���ة 
المكانات  ك���ل  وت���وف���ري  امل���واط���ن 
باملعلومات  ل���ت���زوي���ده  وال���ف���ر����ض 
واخلربات الالزمة وتاأهيله ل�شوق 

العمل املحلي.
هو  الهتمام  ذل��ك  ان  على  و���ش��دد 

حول  �شرح  اىل  وا�شتمع  الوطنية 
يف  املعرو�شة  امل��ع��دات  م��ن  الكثري 
ا�شتف�شر  ..ك���م���ا  الج���ن���ح���ة  ه����ذه 
والهدف  ا�شتخدامها  طريقة  عن 

منها.
وق���ال م��ع��ال��ي��ه يف ت�����ش��ري��ح خا�ض 
لوكالة اأنباء المارات ان ذلك يعد 
املعر�ض  اهمية  على  كبريا  دليال 
التي  ال���ع���ال���ي���ة  ال�����ش��م��ع��ة  وع���ل���ى 
واهميتها  الم���ارات  اليها  و�شلت 
وعلى  املنطقة  يف  ال�شرتاتيجية 

ثقة العار�شني يف ايدك�ض.
من  اك��رث  معرو�شات  ان  وا���ش��اف 
وتعليمية  �شناعية  موؤ�ش�شة  ال��ف 

اح��د اول��وي��ات ال��ق��ي��ادة واحلكومة 
اأول  وللفريق  لهما  ت��ق��دم  اللتني 
���ش��م��و ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
اأبوظبي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
العر�ض  لنجاح  بالتهنئة  امل�شلحة 
الذي  ايدك�ض  ملعر�ض  الفتتاحي 

ابهر كل الوفود امل�شاركة.
وا���ش��اف ان ه��ذا الب��ه��ار وخا�شة 
دليل  ال�شتعرا�شية  ال��ف��ق��رات  يف 
اآخرعلى م�شتوى التنظيم والدقة 
اىل  فيهما  الف�شل  ي��ع��ود  ال��ل��ذي��ن 
القوات امل�شلحة وال�شرطة وغريها 

من املوؤ�ش�شات الوطنية الخرى.

•• اأبوظبي- وام:

ت��ف��ق��د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
التعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
ال��ع��ل��م��ي رئي�ض  وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل 
كليات  جناح  العليا  التقنية  كليات 
اآيدك�ض  معر�ض  يف  العليا  التقنية 
يف  ام�����ض  فعالياته  انطلقت  ال���ذي 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض.

باجلناح  اإع��ج��اب��ه  معاليه  واأب����دى 
الذي �شهد تطورا كبريا يف ال�شكل 
احدث  على  واح��ت��وائ��ه  وامل�شمون 
امل�شتخدمة  التكنولوجية  الجهزة 
يف امل�����ش��اق��ات ال��ت��ي ي��در���ش��ه��ا طلبة 
الكليات وا�شتمع من بع�ض الطلبة 
اجلناح  يف  العار�شني  وال��ط��ال��ب��ات 

الع�شكريني.
اأن  اإىل  ك���م���ايل  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
اإىل توفري  ي��ه��دف��ان  ال��ربن��اجم��ني 
والطيارين  ال��ب��ح��ري��ني  ال�����ش��ب��اط 
احلقول  يف  امل��درب��ني  الع�شكريني 
امل����ت����ن����وع����ة امل����رت����ب����ط����ة ب����ال����ق����وات 
اجلناح  اأن  اإىل  لف��ت��ا  امل�����ش��ل��ح��ة.. 
يعر�ض كذلك الطريقة التعليمية 
التي  باملمار�شة  التعلم  اجل��دي��دة 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ا����ش���ت���خ���دام اأح�����دث 
التعليم  واأ�����ش����ال����ي����ب  ال���ت���ق���ن���ي���ات 

التطبيقي.
يوم  �شتقدم  الكليات  اأن  اإىل  ون��وه 
�شركتي  بالتعاون مع  19 اجلاري 
ور�شة  واأدا�شي  جرومان  نورثروب 
ع��م��ل ح����ول ال������دورة ال��ث��ال��ث��ة من 

هذه  ع���م���ل  ح�����ول  ����ش���روح���ات  اأى 
الجهزة املعرو�شة.

كمايل مدير  الدكتور طيب  وق��ال 
الكليات اإن اجلناح ي�شم هذا العام 
ق�شمني اأحدهما تابع ملركز التفوق 
والتدريب  التطبيقية  ل��الأب��ح��اث 
لكليات  ال��ت��ج��اري  ال�����ذراع  ���ش��ريت 
لكلية  تابع  والآخ��ر  العليا  التقنية 
وكلية  البحرية  حممد  ب��ن  را���ش��د 

خليفة بن زايد اجلوية.
بن  را������ش�����د  ك���ل���ي���ة  ان  واأ��������ش�������اف 
برنامج  ت���ق���دم  ال��ب��ح��ري��ة  حم��م��د 
البحرية  العلوم  يف  البكالوريو�ض 
زايد  ب��ن  خليفة  كلية  تقدم  بينما 
البكالوريو�ض  ب��رن��ام��ج  اجل���وي���ة 
للطيارين  ال�����ط�����ريان  ع����ل����وم  يف 

الإبداعية  ال��ط��الب��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
طائرة  واإط��الق  وفح�ض  لت�شميم 
�شتقام خالل  وال��ت��ي  ط��ي��ار  ب���دون 
املقبل يف  اأب��ري��ل   24  23 ال��ف��رتة 

ابوظبي.
هذه  اأن  اإىل  الكليات  مدير  ولفت 
الكليات  فل�شفة  ت��دع��م  امل�����ش��اب��ق��ة 
طريقة  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اإىل  م�����ش��ريا   .. ب��امل��م��ار���ش��ة  التعلم 
�شي�شرحون  الطلبة  م��ن  ع���ددا  اأن 
ك����ي����ف����ي����ة دم���������ج ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
م����ع ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���دري�������ش���ي���ة مثل 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ق��ال��ة يف 
تو�شيع  وكيفية  الدرا�شي  الف�شل 
الدرا�شي  ال��ف�����ش��ل  وح�����دود  اآف�����اق 
ح��ي��ث ي��ع��م��ل ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى تنفيذ 

والك�شف عن �شالحيتها اإ�شافة اىل 
التدقيق الأمني على الركاب.

والدوريات  املرور  مديرية  وتعر�ض 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
من�����وذج ال����دوري����ة ال���ذك���ي���ة وال����ذي 
ال����ب����ي����ان����ات  ت�����وف�����ري  اىل  ي�����ه�����دف 
ب�شكل  القرار  ملتخذي  والإح�شاءات 
الذكية  ال��دوري��ة  حيث  و�شريع  اآيل 

ب����ال����وزارة اإن����ه ي��ت��م ال��ت��دق��ي��ق على 
الأ���ش��خ��ا���ض ال��ق��ادم��ني اأم��ن��ي��ا قبل 
اإق����الع ال��ط��ائ��رة وال����رد ع��ل��ى ركاب 
ال��ط��ائ��رة خ���الل خ��م�����ض ث����وان من 
عملية ت�شجيل امل�شافر للرحلة من 
انه  اإىل  ..م�����ش��ريا  ال��ط��ريان  �شركة 
النظام على  التدقيق وفق هذا  يتم 
اإذونات الدخول وك�شف املزورة منها 

اأن���ظ���م���ة داع���م���ة م��ن��ه��ا جهاز  ع��ل��ى 
الب�شمة  وق������ارئ  امل����واق����ع  حت���دي���د 
وقارئ بطاقات الهوية و�شا�شة مل�ض 
مدعومة بحا�شب اآيل ..كما حتتوي 
ل�شائق  تتيح  على كامريات بث حي 
اليومية  الأحداث  ت�شجيل  الدورية 
بنظام  ال�����ش��ا���ش��ات  ه����ذه  ..وت���ع���م���ل 

الرادار والتدقيق الآيل.

وا�شتخدام  املختلفة  التطبيقات 
الأدوات التعليمية التجريبية.

من  الف  ���ش��ت��ة  ن��ح��و  اأن  واأو����ش���ح 
ط��ل��ب��ة ال��ربن��ام��ج ال��ت��ح�����ش��ريي يف 

الكليات ي�شتخدمون هذه التقنيات 
�شبتمرب  ����ش���ه���ر  م���ن���ذ  ال���ن���ق���ال���ة 
طرح  �شيتم  اأن��ه  م��وؤك��دا   ..2012
تقنيات تابلت يف الف�شل الدرا�شي 

ك���اف���ة طلبة  ال���ث���اين ل����ش���ت���خ���دام 
ال�شنة الدرا�شية الأوىل من برامج 
يف  البكالوريو�ض  اأو  البكالوريو�ض 

العلوم التطبيقية.

�ل�ضيخة فاطمة بنت مبارك ت�ضهد �فتتاح فعاليات معر�س �لدفاع �لدويل �يدك�س 2013
•• اأبوظبي-وام:

الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  �شهدت 
التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�ض الأعلى  الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة  العام 
الدويل  ال��دف��اع  فعاليات معر�ض  اف��ت��ت��اح  ام�����ض  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 

ايدك�ض 2013 يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
واأبدت �شمو ال�شيخة فاطمة اعجابها بامل�شتوى املتميز الذى و�شل اليه 
املعر�ض بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ض 
الدولة حفظه اهلل نظرا للجهود التي بذلها القائمون عليه بتوجيهات 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  ومتابعة 

غري النفطية وتعزيز جهود ال�شركات الوطنية لتطوير خرباتها التقنية 
والتكنولوجية وتفعيل دور القطاع اخلا�ض يف التنمية ال�شاملة.

اإن امل�شاركة الكبرية لل�شركة العاملية من ع�شرات الدول  وقالت �شموها 
ومدى  الأوىل  بالدرجة  الإم���ارات  دول��ة  باقت�شاد  العاملية  الثقة  توؤكد 
القرار واخل��رباء واملهتمني  امل�شوؤولني و�شناع  النخبة من كبار  اهتمام 
املتقدمة  املكانة  اإىل  ت�شري  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  العامل  اأنحاء  من جميع 

للدولة يف �شناعة املعار�ض على م�شتوى العامل.
اأن هذه امل�شاركة الكبرية من جانب الدول املتقدمة و�شركات  واأ�شافت 
الع�شكرية  والقيادات  واملخت�شني  والعديد من اخلرباء  العاملية  الدفاع 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف م��ع��ر���ض وم���وؤمت���ر ال���دف���اع ال����دويل اآي��دك�����ض 2013 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
وقامت �شموها عقب الفتتاح بجولة يف خمتلف اأجنحة املعر�ض رافقتها 

خاللها عدد من ال�شيخات وقيادات العمل الن�شائي بالدولة.
واأ�شادت �شموها مبعر�ض ايدك�ض الذي يعد من اأهم املعار�ض املتخ�ش�شة 
التي تنظمها ابوظبي ويندرج �شمن توجه ا�شرتاتيجية ت�شتهدف تنويع 
القت�شاد  تعزيز  يف  ت�شاهم  اقت�شادية  قيمة  م��ن  ميثله  مل��ا  القت�شاد 

الوطني.
ل��ل��ج��ه��د املتكامل  ان��ع��ك��ا���ش��ا  ي���اأت���ي  ال��ن��ج��اح  اأن ه���ذا  ���ش��م��وه��ا  واأ����ش���اف���ت 
�شناعة  اأهمية  اإدراك  م��ن  وي��اأت��ي  للدولة  الإ�شرتاتيجي  والتخطيط 
املعار�ض ودورها يف تن�شيط القت�شاد الوطني وحتريك منو القطاعات 

العربية  الإم��ارات  دولة  ت�شري عليه  الذي  النهج  توؤكد �شحة  باأبوظبي 
املتحدة وتقدم دليال وا�شحا على ر�شوخ ثقة العامل يف قدرة وكفاءة اأبناء 
الإمارات على تنظيم هذا احلدث الذي يعد الأبرز والأكرب والأهم على 
ال�شعيد العاملي. وثمنت �شموها جهود خمتلف املوؤ�ش�شات التي �شاركت يف 
اجناح هذا املعر�ض وكذلك اللجان املنظمة التي ا�شتطاعت اظهار هذا 

احلدث بامل�شتوى الذي يليق به.
الكوادر الوطنية من متيز يف �شناعة  اليه  واأب��دت اعجابها مبا و�شلت 

املعار�ض العاملية التي تعك�ض التطور امل�شتمر لكافة املرافق يف الدولة.
ومناف�شتها  املعر�ض  يف  الوطنية  ال�شركات  مب�شاركة  �شموها  واأ���ش��ادت 

لكربيات ال�شركات العاملية. 

فقدان جواز �سفرت
عبدالرازق  امل��دع��و/  فقد  
عبدالرحيم قا�شم   -�شوريا 
اجلن�شية    - جواز �شفره 
رقم  )001652852(  
.م�������������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 055/2730675

فقدان جواز �سفرت
ب��ال لو�شى  امل��دع��و/  فقد  
-ا�شرتاليا  ����ش���ت���اف���ورد  
اجلن�شية    - جواز �شفره 
  )8680584( رق������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/7131124

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شيد اف�شل 
-باك�شتاين  خ����ان    عليم 
اجلن�شية    - جواز �شفره 
  )1510311( رق������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/3211462

فقدان جواز �سفرت
الزمان  منري  املدعو/  فقد  
 - م�������ي�������اه     دارو  حم����م����د 
بنغالدي�ض اجلن�شية  - جواز 
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)1000( عار�س وبح�ضور )60( وزيرًا للدفاع

�الإمارة �لبا�ضلة تتزين باأحدث �الأ�ضلحة يف معر�س �آيدك�س 2013

عبيد �لكتبي: ما مييز �آيدك�س هذ� �لعام هو زيادة عدد �ل�ضركات �مل�ضاركة
حممد �لرميثي: �آيدك�س مقرً� لعقد �ل�ضفقات �لتجارية ونافذة للتعرف على �أحدث �لتطور�ت

�بر�هيم الري: نحن ن�ضعى يف جميع م�ضروعاتنا �إيجاد فر�س عمل للمو�طنني

�ضيف �ملرزوقي: موؤ�ضر�ت جناح �ملعر�س تاأتي من زيادة عدد �مل�ضاركني 
��ضتفانو�س �ضتيف: �ملعر�س يعترب نافذة بر�قة على �لعامل �أجمع

حممد �ضعيد: زورقان جديد�ن يف �ملعر�س ونتوقع عن �إعالن �ضفقة يف �لقريب �لعاجل

•• تغطية رم�صان عطا:

ال�شمو  ����ش���اح���ب  رع����اي����ة  حت����ت 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
اأبوظبي  بالعا�شمة  ام�ض  افتتح 
من 17 اإىل 21 فرباير اجلاري 
ع�شرة  احل��ادي��ة  ال���دورة  فعاليات 
الدويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  ملعر�ض 
اآيدك�ض 2013 يف مركز اأبوظبي 
ال���وط���ن���ي ل���ل���م���ع���ار����ض وك�������ان يف 
ال�شيخ  ���ش��م��و  احل�����ش��ور  م��ق��دم��ة 
نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض 
الوزراء حاكم دبي يرافقة الفريق 
زايد  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اول 
ابوظبي  ع���ه���د  وىل  ن���ه���ي���ان  ال 
للقوات  الع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�����ش��ل��ح��ة واخ���وان���ه���م ال�����ش��ي��وخ يف 
ابهر  ع���امل���ي  ا���ش��ت��ع��را���ش��ي  ح��ف��ل 
مكانة  ع��ل��ى  واك�����د  احل���ا����ش���ري���ن 

المارات الدفاعية.

التكنولوجيا الدفاعية
واعرب عن �شعادتة الغامرة اللواء 
املتحدث  ال��ك��ت��ب��ي  ع��ب��ي��د  ال���رك���ن 
وموؤمتر  معر�ض  با�شم  الر�شمي 
 2013 اآيدك�ض  ال���دويل  ال��دف��اع 
عن اجلموع واحل�شود التى اقبلت 
على املعر�ض هذا العام وا�شت�شافة 
العام  ه����ذا  م�����ش��ارك��ة  دول�����ة   57
الدول  م��ن  للعديد  دف���اع  ووزراء 
ايدك�ض  مييز  م��ا   ، الكتبي  وق���ال 
هذا العام هو زيادة عدد ال�شركات 
وعدد  املا�شي  العام  عن  امل�شاركة 
ال�شفن احلربية العاملية املتواجدة 
وبالطبع  نافديك�ض  م��ع��ر���ض  يف 
املعرو�شات  يف  الخ���ت���الف  ي��ات��ي 
بالتكنولوجيا  ت���ت�������ش���م  ال����ت����ى 
الكتبي  واك��د   . العالية  الدفاعية 
يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  دور  ان 
ياتي  وغ��ريه��ا  ال�شلحة  �شناعة 
النتاج  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  ن��ت��ائ��ج��ة 
الوطني  القت�شاد  يف  وامل�شاهمة 
امل��ع��ار���ض لها دور كبري يف  وه���ذه 
اظهار الم��ارات يف اح�شن �شورة 
امام العامل اجمع وردا على �شوؤال 
ت�شنع  وطنية  �شركات  هناك  هل 
ط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار ق���ال الكتبي 
هذا  على  تركيز  هناك  بالتاكيد 
املجال لنه يعترب من اهم و�شال 
وهنك  العامل  يف  احلديثة  لدفاع 
يف  متخ�ش�شة  وط��ن��ي��ة  ���ش��رك��ات 

ذلك ولها اجنحة يف املعر�ض .

)30( جناحًا
واأك������������د حم����م����د ث��������اين م���ر����ش���د 
ال���رم���ي���ث���ي رئ���ي�������ض احت������اد غرف 
بالدولة  وال�������ش���ن���اع���ة  ال���ت���ج���ارة 
غرفة  اإدارة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض 
اأن  اأب����وظ����ب����ي  جت������ارة و����ش���ن���اع���ة 
اأ�شبح   2013 اآي��دك�����ض  معر�ض 
�شناع  لكبار  الرئي�شية  ال��وج��ه��ة 
ال�شناعات  يف  واملخت�شني  القرار 
الدفاعية، ومقراً لعقد ال�شفقات 
على  للتعرف  ون��اف��ذة  ال��ت��ج��اري��ة 
والبتكارات  ال���ت���ط���ورات  اأح�����دث 
املتطورة  والتكنولوجيا  اجلديدة 
يف جم�����ال ال����دف����اع وال���ط���ائ���رات 

املروحية واأنظمة الدفاع البحري 
من خالل معر�ض نافدك�ض . 

اإننا فخورون حقاً  وقال الرميثي 
 )1000( م����ن  اأك������رث  ب���ت���واج���د 
�شركة عار�شة والآلف امل�شاركني 
لي�شاهدوا ويتابعوا اأحداث اآيدك�ض 
نقالت  ���ش��ه��د  ال�����ذي    ،  2013
بداياته،  م��ن��ذ  م��ت��م��ي��زة  ن��وع��ي��ة 
اأن  احلالية  دورت���ه  ويف  وا�شتطاع 
اأبرز  كاأحد  املتميزة  مكانته  يوؤكد 
املتخ�ش�شة  ال���دول���ي���ة  امل���ع���ار����ض 
وتكنولوجيا  ال��دف��اع  �شناعة  يف 
واأن��ظ��م��ة ال���دف���اع ال��ب��ح��ري، كما 
العام  ه���ذا   2013 اآي��دك�����ض  اأن 
النظري  م��ن��ق��ط��ع  اإق����ب����اًل  ي�����ش��ه��د 
حيث جت���اوز ع��دد ال��ع��ار���ش��ني ال 
)1000( عار�ض و)30( جناحاً 
 )60( وح�شور  امل�شاركة  ل��ل��دول 

وزيراً للدفاع .

اأ�ضعار منا�ضبة
الرئي�ض  لري  اب���راه���ي���م  وق�����ال 
نركز  اجن��ازات  ل�شركة  التنفيذي 
يف هذا املعر�ض يف تقدمي خدمات 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  لل�شركات 
مب�شاركتنا  العام  ه��ذا  يف  وهدفنا 
ال����دف����اع  يف م���ع���ر����ض وم�����وؤمت�����ر 
الدويل اآيدك�ض 2013 يف نوعية 

ون�شتخدم  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
والتى  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تتمثل يف تقدمي خدمة احلو�شبة 
التكنولوجيا  وه����ذه  ال�����ش��ح��اب��ي��ة 

نعلن  و�شوف  ايدك�ض  معر�ض  يف 
منتج مهم جدا  ع��ن  ال��ي��وم  اي�شا 
�شوف ي�شاهم يف تعزيز تواجدنا يف 
لري  وا�شاف  الدفاعية  النظمة 

خدمات  ت��ق��دمي  يف  ن��رك��ز  جتعلنا 
واي�شا   . منا�شبة  با�شعار  اف�شل 
�شوف ندخل يف �شراكة مع �شركة 
اليوم  عنها  نعلن  و�شوف  كيوبك 

،نحن ن�شعي يف جميع م�شروعاتنا 
 ، للمواطنني  عمل  فر�ض  اي��ج��اد 
فالتوطني هو هدفنا الذي ن�شعي 
اليه الن لنه يعترب املواطن هو 

ن�شعي  وال����ذي  ال��دول��ة  م�شتقبل 
اي���ج���اد فر�شة  ن�����ش��اع��دة يف  ل��ك��ي 
ع���م���ل ك���رمي���ة ي��ت��ف��اع��ل ب���ه���ا مع 

جمتمعة.
م�ضاحة املعر�س

املدير  امل����رزوق����ي  ���ش��ي��ف  وا�����ش����ار 
ل�شئون  امل�������ش���اع���د  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ت�������وازن ان  الت�������ش���ال يف ����ش���رك���ة 
اجل��ن��اح ه���ذا ال��ع��ام ه��و الك���رب يف 
معر�ض ايدك�ض 2013 . وهناك 
العديد من ال�شركات التى تن�شم 
العام  ه����ذا  ت������وازن  حت���ت م��ظ��ل��ة 
���ش��رك��ات جديدة   3 ع���ن  واع��ل��ن��ا 
دينمك�ض  ت��������وازن  ����ش���رك���ة  وه�����م 
ابوظبي  و�شركة  جوباريا  و�شركة 
وك�شف  ال��رادارامل��ت��ط��ورة  لنظمة 
�شيارات  ث�����الث  ع����ن  امل�����رزوق�����ي 
الداخلى  بالمن  تخت�ض  جديدة 
و����ش���ي���ارت���ني لن��ظ��م��ة ال����دف����اع يف 
ج��ن��اح ت�����وازن ل��ه��ذا ال���ع���ام  واكد 
امل���ع���ر����ض  جن������اح  ان  امل������رزوق������ي 
امل�شاركني  ع���دد  زي����ادة  م��ن  ي��ات��ي 
وك���رب م�شاحة  ال�����ش��ف��ق��ات  وع����دد 
موؤ�شرات  تعترب  وه���ذه  امل��ع��ر���ض 
واعرب  تاكيد.  بكل  جناحة  على 
ا�شتفانو�ض �شتيف مدير  الدكتور 
معارف العمالء يف �شركة اركامن 
ال�شديد  ام��ت��ن��ان��ه  ع���ن  غ���ل���وب���ال 

المارات وحكامها لوجود  لدولة 
على  براقة  نافذة  يعترب  معر�ض 
التطوير  العامل اجمع ي�شاهم يف 
الدفاعية  لالنظمة  التكنولوجي 
وال���ه���ج���وم���ي���ة ون����ق����ل اخل������ربات 
م�����ن ل�������دول امل���������ش����ارك����ة . وق�����ال 
اجلهات  ت�شاعد  �شركتنا  �شتيف، 
للحماية من  واخلا�شة  احلومية 
املعقدة  اللكرتونية  التهديدات 
اخلا�شة  احل�شا�شة  ،فاملعلومات 
ب���ك ون��ظ��م ال��رق��اب��ة ع��ل��ى البني 
الطاقة  مثل  احل�شا�شة  التحتية 
وامل��ي��اة وال��ن��ظ��م امل��ال��ي��ة ق��د تكون 
والهجوم  ل�����الخ�����رتاق  ع���ر����ش���ة 
الن��ت��ق��ائ��ي ل��ذل��ك ت��وف��ر ارك���امن 
ن���ه���ج���ا م���ت���ك���ام���ال ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
ه��ذه ال��ت��ه��دي��دات ون��ق��وم بفح�ض 
التقنية  ال�شا�شية  املعطيات  ودمج 
وامل����داي����ة ل��ل��ع��ام��ل الن�������ش���اين يف 

عمليات النرتنت.

ال�ضركات وامل�ضتثمرين
اي��دك�����ض لعام  وع���ن م�����ش��ارك��ت��ة يف 
را�����ش����د  ����ش���ل���ط���ان  ق�������ال   2013
ل�شركة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ظ���اه���ري 
املتكاملة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  احل������دود 
ه��ذه ث��اين م�شاركة ىل يف معر�ض 
اآيدك�ض  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
مب�شاركتنا  ن�شتفيد  وحن   2013
دائما  والنتائج  املعر�ض كل عام  يف 
تاتى بعد املعر�ض فهي اكرب دعاية 
لنا وهذا املعر�ض ل�شمعتة املعروفة 
انظار  يجمع  العامل  م�شتوي  على 
�شتي  م��ن  وامل�شتثمرين  ال�شركات 
بقاع الر�ض ولذلك تربم ال�شفقات 
م��ن خ��الل��ه وا����ش���ار ال��ظ��اه��رى ان 
ال�شركة تقدم خدمات لوج�شتيكية 
المارات وخارجها  داخل  متكاملة 
تخدم  �شركات  ارب��ع  ونحن منتلك 
الدفاعية  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  الظ���م���ة 
وي��ع��ت��رب اجل��ي�����ض ول�����ش��رط��ة هما 
بخالف  الم���������ارات  يف  ع��م��الئ��ن��ا 
التى  احلكومية  ال�����ش��رك��ات  بع�ض 
ت�����ش��ت��ف��ي��د م���ن م��ن��ت��ج��ات��ن��ا . وعن 
ال�شفن  ل���ب���ن���اء  اب���وظ���ب���ي  ج���دي���د 
الغ�ض  ����ش���ع���ي���د  حم����م����د  حت�������دث 
م��دي��ر ال�����ش��ي��ان��ة ب��ال�����ش��رك��ة حيث 
قال نحن نخت�ض يف بناء وا�شالح 
بحرية  �شفن  ت�شليم  ومت  ال�شفن 
م�شاريع  وه��ن��اك  بينونة  كم�شروع 
قيد  البحرية  ال��ق��وات  م��ع  اخ���رى 
م�شروعات  هناك  واي�شا  الدار�شة 
يف  الكويتية  البحرية  ال��ق��وات  م��ع 
زورقان  وهناك  القريب   امل�شتقبل 
معر�ض  يف  ن��ع��ر���ش��ه��م  ج��دي��دي��ن 
ايدك�ض ونتوقع عن اعالن �شفقة 
القوات  م���ع  ال��ع��اج��ل  ال��ق��ري��ب  يف 
امل�شلحة و�شوف يعلن عنها قريبا . 
واو�شح النقيب زياد بوعالجي من 
امل�شاة البحرية الفرن�شية ان اجلناح 
امل�شارك هذا العام يف ايدك�ض يعترب 
ح���ي���ث ي�شم  ت��ك��ن��وجل��ي��ا  م���ت���ط���ور 
ن��ظ��ام )ف��ي��ل��ني( وال���ف���وج رق���م 41 
ل��الت�����ش��الت و���ش��م حم��ط��ة �شنع 
افغان�شتان  يف  ا�شتخدمت  فرن�شي 
بالقمر  ت�شعر  وه��ي  وت�شاد  وم��اىل 
امل��ح��ط��ة �شبكة  ال�����ش��ن��اع��ي وت�����ش��م 
م�شفر  وان����رتن����ت  وه���ات���ف  رادي������و 
ه��ن��اك نظام  واي�����ش��ا  وغ��ري م�شفر 

حتكم لدارة املحطة .

�أدكوم لالأنظمة �ضركة �إمار�تية ر�ئدة يف جمال �لتكنولوجيا و�ملنتجات �ملتطورة
•• اأبوظبي-وام:

ل�شركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  ���ش��ع��ادة علي  اأ���ش��اد 
الع�شكري.. الت�شنيع  جمال  يف  العاملة  الإماراتية  لالأنظمة  اأدك��وم 

اأ�شهم  بدعم وت�شجيع احلكومة الدائم ل�شعار �شنع يف الإم��ارات مما 
التكنولوجيا  الإجن������ازات يف جم���ال  م��ن  ال��ع��دي��د  اأدك�����وم  يف حت��ق��ي��ق 
واملنتجات املتطورة. وقال الظاهري يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات 
الدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�ض  فعاليات  يف  اأدك���وم  م�شاركة  مبنا�شبة  وام 
الدويل اآيدك�ض 2013 التي انطلقت ام�ض يف مركز اأبوظبي الوطني 
حتى  ومن��ت  عاما   20 منذ  تاأ�ش�شت  التي  املجموعة  اأن   .. للمعار�ض 
فريق  املنطقة..يديرها  رائ��دة يف  �شركة   20 ح��وايل  ت�شمل  اأ�شبحت 

ويبهون  دي  اإم  اإت�ض  ويبهون   2 اإن  اآر  جي  ويبهون   1 اآر  جي  يبهون 
اإن . وقال �شعادة الظاهري اإن ال�شركة ت�شمم وت�شنع طائرات يبهون 
اأ�شبحت حت�شى بالكثري من  40 بالكامل يف الدولة والتي  الحت��اد 
اأم��ري��ك��ا ورو���ش��ي��ا ودول اأوروب��ي��ة خمتلفة  اله��ت��م��ام ال��ع��امل��ي م��ن قبل 
بجانب دول اخلليج والدول العربية. واأكد اأن الطائرة تنفرد مبزايا 
خا�شة وجديدة بالكامل يف جمال الطائرات بدون طيار حيث حتمل 
ويتميز  ال�شركة  الذي ي�شنع يف  يبهود منرود  نوع  12 �شاروخا من 
الهدف  اإ�شابة  وبدقة  م��رتا  كيلو   60 اإىل  ي�شل  ال��ذي  م��داه  بطول 
الذي  اجلديد  وح��ول  الطائرة.  بت�شميم  �شخ�شيا  قام  اأن��ه  موؤكدا   ..
قال   .. اآيدك�ض  معر�ض  فعاليات  �شمن  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�شركة  تعر�شه 
الظاهري اإن ال�شركة �شتقدم �شائدة الطائرات يبهون يو اأيه يف هنرت 

متعدد اجلن�شيات من ذوي اخلربة من املهنيني يف الإدارة من حوايل 
600 موظف ولديها فروع يف �شتى اأنحاء العامل. واأ�شاف اأن �شركة 
الكبرية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��رك��ات  م��ن  جمموعة  ت�شم  لالأنظمة  اأدك����وم 
بدون  ط��ائ��رات  ت�شنيع  ت�شتمل  متنوعة  جتارية  اأن�شطة  يف  امل�شاركة 
طيار واأنظمة رادار مراقبة احلركة اجلوية ونظم الت�شالت املتطور. 
اأدك��وم لالأنظمة  اإن  .. قال �شعادته  ب��دون طيار  ويف جمال الطائرات 
ت�شمم وتطور وت�شنع عدة اأنواع مثل يبهون ينايتد 40 التي اأطلقت 
العام املا�شي مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 40 للدولة و يبهون �شمارت 
و  ات�ض  يبهون  و  اإك�����ض  اآر  يبهون  و  اآر  يبهون  و   2 اآر  يبهون  و   1 اآي 
يبهون �شمارت اآي . اأما يف جمال الأه��داف اجلوية فقد اأ�شار اإىل اأن 
ال�شركة ت�شمم وتطور وت�شنع عدة اأنواع من الأه��داف اجلوية مثل 

والتي تعد الطائرة الوحيدة يف العامل التي مت ت�شميمها واإجنازها يف 
ال�شركة وتتميز ب�شرعة 900 كيلو مرت يف ال�شاعة وحتلق على ارتفاع 
األف قدم وت�شل مل�شافات ت�شل اإىل/800 كيلو مرت.   35 ي�شل اإىل 
واأ�شاف الظاهري اأن الطائرة تتميز بقابلية اكت�شاف جميع الأهداف 
يف الف�شاء وتدمريها با�شتخدام تقنية التتبع ال�شوري .. موؤكدا اأن 
هذه اخلا�شية ت�شتخدم لأول مرة يف العامل. واأ�شار اإىل اأن املجموعة 
1 التي ت�شتخدم  ت�شنع طائرتي يبهون ات�ض ام دي و يبهون جريان 
العام  امل��دي��ر  التنفيذي  امل��دي��ر  �شعادته  واأ���ش��اف   . اجل��وي��ة  للدفاعات 
�شركة اأدكوم لالأنظمة اأن ال�شركة ت�شنع الرادار ال�شرتاتيجي الذي 
ير�شد ال�شواريخ البالي�شتية وجميع الطائرات يف الأجواء على مدى 

خم�شة اآلف كيلو مرت وعلى ارتفاع ثالثة اآلف و/600 قدم . 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

الزهرة ال�شفراء لل�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1015865 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

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

لال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1058709 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

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

العاملية لتنجيد ال�شيارات
 رخ�شة رقم:CN 1174514 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل عبداحلليم لت�شليح كهرباء ومكيفات 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1024960 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ ا�شافة �شعيد حممد �شعيد نامي اخليلي

تعديل وكيل خدمات/حذف جمعه خلفان جا�شم خلفان الزعابي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*2

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل عبداحلليم لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات
ABDUL HALEEM AUTO ELECTRICAL & AIR-CONDITONER REPAIR

اىل/ عبداحلليم لتجارة قطع غيار ال�شيارات اجلديدة
ABDUL HALEEM CAR - NEW SPARE PARTES TRADING

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م/11 ق/40 حمل /3 املالك حممد عبداخلالق 
عبداهلل خوري اىل ابوظبي ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 6 ق 59 حمل 3 بناية حممد �شاملان

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح كهرباء ال�شيارات و�شحن البطاريات )4520005(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات )4520021(
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الت�شكيله لتجارة الدوات الريا�شية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1182565 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ع�شام �شعيد �شامل م�شلم العرميي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ع�شام �شعيد �شامل م�شلم العرميي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد رفيق - مويدين
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/الت�شكيله لتجارة الدوات الريا�شية ذ.م.م
VARIETY SPORTS EQUIPMENT TRADING LLC

اىل/ الت�شكيله لتجارة الدوات الريا�شية
VARIETY SPORTS EQUIPMENT TRADING

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نادي غزالة ال�شهامة ال�شحي 

لل�شيدات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1192718 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذيفة خليفة مبارك علي الربيكي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

حذيفة خليفة مبارك علي الربيكي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف غزلن جناح

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

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

رخ�شة رقم:CN 1034175 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.5*0.8

تعديل ا�شم جتاري:من/بارامونت لالزياء
PARAMOUNT FASHIONS

اىل/ مطعم الباندا
AL PANDA RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املالب�ض الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901(
تعديل ن�شاط/حذف بيع احللي والك�ش�شوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الحذية الن�شائية - بالتجزئة )4771902(
تعديل ن�شاط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007(

تعديل ن�شاط/حذف بيع النظارات ال�شم�شية - بالتجزئة )4773106(
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز قي�شر علي دردانه

رخ�شة رقم:CN 1076415 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*5

تعديل نوع الرخ�شة/من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�شم جتاري:من/خمبز قي�شر علي دردانه

BAKERY GHAISAR ALI DOURDANEH
اىل/ قي�شر علي دردانه للهدايا واملالب�ض اجلاهزة

GHEYSAR ALI DORDANEH GIFTS & READY MADE GARMENTS
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�ض الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�ض الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع مالب�ض الطفال اجلاهزة - بالتجزئة )4771103(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الجهزة املنزلية ال�شمعية واملرئية والت�شجيل ولوازمها - بالتجزئة )4742001(

تعديل ن�شاط/حذف خمبز تنور )4781003(
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الك ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1038088 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون الك ذ.م.م
FOR YOU SALON LLC

اىل/ الك �شبا ذ.م.م
FOR YOU SPA LLC

�شعيد  علي  ابناء  بناية  ال�شالم  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
�شامل الرميثي وموزه �شامل الرميثي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي اخلالدية 
برج �شايننج تاور غرب 9 قطعة c9 طابق البوديوم 1 مكتب 5 املالك ال�شيخة 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة براذر�ض 
للمالب�ض رخ�شة رقم:CN 1174180 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3.15*0.80

تعديل ا�شم جتاري:من/مغ�شلة براذر�ض للمالب�ض
BROTHERS LAUNDRY

اىل/ براذر�ض لكوي املالب�ض
BROTHERS DRESS IRONING

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

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

CN 1085480:ال�شود لهدم املباين رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مبارك مرزوق مبارك مرزوق املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف علي �شيد من�شور قا�شم الها�شمي 

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اير ايرنجي ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1188385 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد احمد عبداهلل املن�شور )%1(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 ا�شافة احمد عبداهلل ابراهيم املن�شور )%99(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

AIR RESOURCES LIMITED حذف اير رويزور�شز ليمتد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

AL MANSOOR ENTERPRISES LLC حذف م�شاريع املن�شور ذ.م.م
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
 18 ال�ش�����ادة/خليجي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1005733:لتاأجري ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد حمد �شيف املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شعيد علي ربيع هالل املزروعي 

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

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

CN 1022630:امليكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد ح�شن عبداهلل امل�شاوي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف عمر �شلطان فرج املا�ض الزعابي 

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بالزا لال�شت�شارات 
الهند�شية رخ�شة رقم:CN 1028273 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد طالب حم�شن العطا�ض )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف علي طالب حم�شن عمر العطا�ض 

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1197950 بال�شم التجاري: 
مركز يف اي بي الذهبي للياقة البدنية - فرع الن�شاء  وميلكها 

ال�شيد/ �شامل عمر علي العمري امارات اجلن�شية.
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل ال�شم التجاري اىل/ �شوبر وورلد جيم للن�شاء
تعديل ال�شكل القانوين من فرع اىل موؤ�ش�شة 

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
املفرق  بريق  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للمقاولت العامة رخ�شة رقم:CN 1145955 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة بريق املفرق للمقاولت العامة

BAIRAQ AL MAFRAQ GENERAL CONTRACTING EST

اىل/ بريق املفرق للنظافة وال�شيانة العامة
BAIRAQ AL MAFRAQ GENERAL CLEANING & MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة احمد ال�شام�شي ل�شترياد 

مواد البناء رخ�شة رقم:CN 1174943 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة احمد ال�شام�شي ل�شترياد مواد البناء
AHMED AL SHAMISI BUILDING MATERIALS IMPORT EST

اىل/ موؤ�ش�شة احمد ال�شام�شي لل�شرياميك
AHMED AL SHAMISI CERAMIC TRADING & WORKS EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع البالط - بالتجزئة )4752011(
تعديل ن�شاط/ا�شافة تغطية الر�شيات واجلدران بالبالط او الباركية او الرخام 

او ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(
تعديل ن�شاط/حذف بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رملة رماح للخياطة 

الرجالية رخ�شة رقم:CN 1446561 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمود علي �شامل خمي�ض النيادي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف عبداهلل معني حممد احمد ال علي 
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

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

CN 1455866:لالثاث امل�شتعمل رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل را�شد عبيد م�شبح ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف دروي�ض خمي�ض مفتاح ح�شن ال�شام�شي 

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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رئي�س �الأركان �مل�ضري ي�ضيد باآيدك�س

رئي�س جمموعة �الإمار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت: ن�ضعى لتطوير �لتكنولوجيا �لدفاعية و�الأمنية

قائد �لقو�ت �مل�ضلحة �ل�ضوي�ضرية: �آيدك�س يتيح �لفر�ضة 
ل�ضناعاتنا �لدفاعية �لتو�جد يف بيئة تناف�ضية عاملية

عر�س ليمور30 و�ضفينة �ل�ضربات 
�ل�ضريعة دبليو بيه 18 يف معر�س نافديك�س

وزير �لدفاع �الإيطايل يوؤكد �أهمية م�ضاركة بالده يف �آيدك�س 2013  وزير �لدفاع �لفرن�ضي: �آيدك�س �أ�ضبح �أكرب معر�س للدفاع و�الأمن يف �ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا

جتعل منها منا�شبة للغاية لعمليات الت�شلل.
اأما ليمور30 فهي منظومة �شالح م�شتقرة متاما مع 
جمال روؤية خا�ض بها.. ويتم ت�شغيلها من داخل املركبة 
التحكم...  ومقب�ض  ملونة  ع��ر���ض  �شا�شة  با�شتخدام 
18 ف��اإن ت�شميمها على  وكما هو احل��ال مع دبليو بيه 
اأ�شا�ض وحدات يجعل منها منا�شبة ملجموعة وا�شعة من 

الأدوار.
وعلى الرغم من حجمها املدمج ميكن لل�شالح التعامل 
م��ع ع���دد م��ن ال��ع��ي��ارات امل��خ��ت��ل��ف��ة ���ش��واء يف تطبيقات 
ال�شالح الواحد اأو املزدوج وذلك �شمن املن�شة الأ�شا�شية 
كامل  ا�شرتجاع   18 بيه  دبليو  على  وميكن  نف�شها... 
اأجل  اإىل الداخل من  اأجزائها اخلارجية  املنظومة بكل 

توفري اأق�شى قدر من التخفي.
ان دبليو بيه  اأبوظبي مار  اأن��درو ليا من  اإىل ذلك قال 
عرب  تطورت  فريدة  كمن�شة  مكانتها  من  ر�شخت   18
احلديثة  التكتيكية  واملوا�شفات  الع�شكرية  ال�شراكات 

و�شنوات من حتليل بيانات ال�شرعة العالية.
على  وليمور30   18 ب��ي��ه  دب��ل��ي��و  ا���ش��ت��ع��را���ض  و���ش��ي��ت��م 
من�شتي اأبو ظبي مار كما �شيتم عر�ض ليمور30 اأي�شا 

يف معر�ض اآيدك�ض على من�شة بي اأيه اإي �شي�شتمز.

•• ابوظبي-وام:

ال��ت��ح��ك��م ع���ن بعد  ت��ع��ر���ض م��ن��ظ��وم��ة الأ���ش��ل��ح��ة ذات 

نافديك�ض  البحرية  الدفاع  نظم  معر�ض  يف  ليمور30 
املتزامن مع معر�ض اآيدك�ض 2013 يف اأبوظبي.

ال�شربات  م��رك��ب��ة  ع��ل��ى  حم��م��ل��ة  ليمور30  وت����اأت����ي 
اإط��الق��ه��ا يف  ي��ج��ري  ال��ت��ي   18 ب��ي��ه  دب��ل��ي��و  التكتيكية 

املنطقة لأول مرة من خالل اأبوظبي مار .
واملهام  اخل��ف��ي��ة  ال�����ش��رب��ات  �شفينة  ا���ش��ت��خ��دام  ومي��ك��ن 
العمليات  من  وا�شعة  ملجموعة   18 بيه  دبليو  اخلا�شة 
مبا يف ذلك مهام ال�شربات ال�شريعة اأو جمع املعلومات 

ال�شتخبارية.
بت�شميم  ت��اأت��ي  م��رت   18.6 طولها  ال��ب��ال��غ  وال�شفينة 
حائز على براءة اخرتاع للبدن الفولذي الذي يتيح لها 
ت�شغيال عايل ال�شرعة حتى يف املياه الهائجة.. كما اأنها 
ك�شفها من  و�شعوبة  بب�شمة حرارية منخف�شة  تتميز 
قبل الرادار اإ�شافة اإىل ت�شميمها اخلطي الذي يجعل 
من مالحظتها بالغة ال�شعوبة... وجميع هذه العوامل 

من�شة عاملية حتظى بالتقدير من 
كافة دول وهيئات و�شركات العامل 
اجلميع  ينتظرها  فر�شة  واأ�شبح 
للتعرف على اأحدث ما و�شلت اليه 
ال�شناعات العاملية فى عامل الأمن 

والدفاع والعلوم ال�شرتاتيجية.
اجلي�ض  اأن  �شدقي  الفريق  واأك���د 
القوي  م�شر  درع  �شيظل  امل�شري 
ي�����ش��ون وح��دت��ه��ا ويحفظ  ال����ذي 
اأم����ن����ه����ا ال����ق����وم����ي وي������داف������ع عن 
اأمتها  ب���ني  ب��ه��ا  ال���الئ���ق  وج���وده���ا 
العربية وبني حميطيها القليمي 
والدويل ..م�شددا على اأن القوات 
يقظة  ح��ال��ة  يف  امل�شرية  امل�شلحة 
دائ��م��ة ل��ك��ل م��ا ي���دور ح���ول م�شر 
م������ن م���������وؤام���������رات وخم����ط����ط����ات 
كاملني  وادراك  وع��ي  على  واأن��ه��ا 
اأمن  حماية  يف  املقد�شة  بر�شالتها 
وح����دود وط��ن��ه��ا و���ش��ون مقدراته 
اآلف  عرب  ح�شاريا  اكت�شبها  التي 

ال�شنني.

قدراتها  لتطوير  يحفزها  والعقود 
وزي�����ادة اجل�����ودة وت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ل��ف��ة . 
الإمارات  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وق��ال 
معر�ض  اإن  لالإ�شتثمارات  املتقدمة 
املعار�ض  اآيدك�ض يعترب يف قمة هرم 
اأ�شباب منها اخلربة  الع�شكرية لعدة 
املعر�ض  اإدارة  طاقم  ل��دى  املكت�شبة 
والدعم الكبري الذي توليه احلكومة 
لهذا احلدث الدويل بجانب امل�شاركة 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  وامل��م��ي��زة  ال��ك��ب��رية 
الإماراتية ف�شال عن البيئة اجلاذبة 
حيث  الإ�شرتاتيجي  الدولة  وموقع 
لل�شركات  الت�شهيالت  املعر�ض  يوفر 
ال���ع���ار����ش���ة وي��ج��م��ع ���ش��ن��اع��ات دول 
 . واح��د  �شقف  حتت  املختلفة  العامل 
واأكد احلمادي اأن ال�شناعة الوطنية 
من  ومتكنت  كبرية  جناحات  حققت 
تطوير تكنولوجيا ع�شكرية حملية..

الذي  امل��ع��ر���ض  ي��ك�����ش��ف  اأن  م��ت��وق��ع��ا 
ال�شناعة  ع��ل��ى  ���ش��اه��د  اأك����رب  ي��ع��ت��رب 
�شناعات  ل��ل��دول��ة..ع��ن  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
و�شدد  ل���الإم���ارت.  ج��دي��دة  ع�شكرية 
ال�شركات  تخ�ش�ض  اأن  �شرورة  على 
ال��دف��اع��ي��ة والأم��ن��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة جزءا 
لتطوير  واأرب���اح���ه���ا  اإي���رادات���ه���ا  م���ن 
يعترب  لأن��ه  والفني  التقني  التعليم 
راف��������دا ه���ام���ا يف ت���ع���زي���ز ال����ق����درات 
ال��وط��ن. واأ�شاف  واخل����ربات لأب��ن��اء 
الإم�������ارات  اأن جم��م��وع��ة  احل����م����ادي 
تخ�ش�ض  ل��الإ���ش��ت��ث��م��ارات  امل��ت��ق��دم��ة 
اأن�شطة  ل���دع���م  الأرب�������اح  م���ن  ج�����زءا 
مع  تتنا�شب  وخم��ت��ربات  وجتهيزات 

الحتياجات.

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�ض  احل��م��ادي  ح�شني  �شعادة  اأك���د 
املتقدمة  الإم��������ارات  اإدارة  جم��ل�����ض 
معر�ض  اأه����م����ي����ة  ل���الإ����ش���ت���ث���م���ارات 
اآيدك�ض  ال�����دويل  ال���دف���اع  وم���وؤمت���ر 
لإلتقاء  من�شة  ي�شكل  كونه   2013
ال�شركات الدفاعية من خمتلف دول 
اأكد  واح���د. كما  �شقف  ال��ع��امل حت��ت 
الإماراتية  الوطنية  امل�شاركة  اأهمية 
ما�شتك�شف  خ���الل  م��ن  امل��ع��ر���ض  يف 
جديدة..م�شددا  منتجات  م��ن  عنه 
ال�شركات  ت����ويل  اأن  �����ش����رورة  ع��ل��ى 
الإماراتية اإهتمامها بالتعليم التقني 
لديها  العاملني  املواطنني  لإك�شاب 
ت�شاعدهم  ال��ت��ي  وامل��ع��رف��ة  اخل����ربة 
ع��ل��ى الإرت���ق���اء بعملها والإ���ش��ه��ام يف 
يعملون  التي  ال�شركات  وجن��اح  من��و 
ت�شريح  يف  احل���م���ادي  ووج����ه   . ب��ه��ا 
والتقدير  ال�شكر  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه 
ال�شيخ  ال�شمو  اإىل �شاحب  والعرفان 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والفريق 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة على رعايتهم 
ال���ك���رمي���ة مل���ع���ر����ض اآي���دك�������ض ال����ذي 
العناية  بف�شل  عالية  �شمعة  اكت�شب 
الر�شيدة  القيادة  م��ن  يتلقاها  التي 
. واأو���ش��ح اأن ال��ه��دف الأ���ش��ا���ش��ي من 

•• اأبوظبي-وام:

ان���دري���ه بالمتان  اجل�����رنال  اأك�����د 
قائد القوات امل�شلحة ال�شوي�شرية 
الدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�ض  اأه��م��ي��ة 
ل�شناعة   2013 اآيدك�ض  الدويل 
وتواجدها  ال�شوي�شرية  ال��دف��اع 
م����ن خالل  اخل���ل���ي���ج  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اإن  ال����ه����ام . وق������ال  ه�����ذا احل������دث 
الفر�شة ل�شناعاتنا  اآيدك�ض يتيح 
بيئة  يف  ال����ت����واج����د  ال����دف����اع����ي����ة 
تناف�شية عاملية وهو اأمر �شروري 
عالية  ق����اع����دة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
امل�شتوى التكنولوجي يف �شوي�شرا.. 
الدولية  امل���ع���ار����ض  ب�����اأن  م��ن��وه��ا 
املنا�شب  املكان  توفر  اآيدك�ض  مثل 
لتعزيز �شناعاتها الوطنية. واأ�شاد 
ب��ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��دف��اع��ي بني 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
و�شوي�شرا .. م�شريا اإىل اأن القوات 
امل�����ش��ل��ح��ة الإم���ارات���ي���ة ت�����ش��اه��م يف 
ذات  منطقة  يف  ال�شتقرار  تعزيز 
العمالء  م��ن  وه��ي  حيوية  اأهمية 
امل��ه��م��ني يف م�����ش��رتي��ات امل���ع���دات 
الدفاعية ال�شوي�شرية.. معربا عن 
الإمارات  دول��ة  بقرار  ب��الده  فخر 

•• اأبوظبي-وام:

باولو  دي  باولو  اأك��د معايل جيام 
وزي����ر ال���دف���اع الإي���ط���ايل حر�ض 
بالده على تطوير عالقات التعاون 
الإم��������ارات يف خمتلف  دول�����ة  م���ع 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت 
بالده  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  والدفاعية. 
وموؤمتر  معر�ض  يف  بقوة  ت�شارك 
ال��دف��اع ال���دويل اآي��دك�����ض 2013 
اأه����م معار�ض  م���ن  ي��ع��ت��رب  ال����ذي 
اأن جميع  الدفاع يف العامل. وذكر 
الإيطالية  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
اأج��ن��ح��ة يف هذا  ال���ك���ربى ل��دي��ه��ا 
املعر�ض العمالق مبا يف ذلك جناح 
م�شرتك بني وزارة الدفاع واحتاد 
ل�شناعات  الإيطالية  ال�شناعات 

الطريان والدفاع والأمن .. 
اإيطالية  وف��ودا ع�شكرية  اإن  وقال 
ت�شم ممثلني كبار �شباط اجلي�ض 
تزور اآيدك�ض 2013 حاليا لعقد 
املعر�ض  خالل  اجتماعات  �شل�شلة 
ت�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة بني 
العربية  الإم���ارات  ودول��ة  اإيطاليا 
التعاون  عالقات  وح��ول  املتحدة. 
واإيطاليا  الإم���ارات  بني  الدفاعي 
قال نحن را�شون جدا عن م�شتوع 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف املجال 
لتح�شني  جمال  وهناك  الدفاعي 
العالقات يف القطاعات ال�شناعية 
التقنية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  وك���ذل���ك 

باأول. وثمن احلمادي جهود الكفاآت 
الوطنية  اخل�������ربات  اأ����ش���ح���اب  م����ن 
خا�شة الع�شكريني املتقاعدين لديها 
ومتابعة  العمل  على  ي�شرفون  حيث 
اأح�����دث ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ال���ع���امل ملا 
خ������ربات عملية  م����ن  ب����ه  ي��ت��م��ت��ع��ون 
�شابقة وقد وفروا الوقت يف الإعداد 
والتدريب والتاأهيل. وحول اإمكانات 
عقد �شراكات اإ�شرتاتيجية مع بع�ض 
ال�شركات امل�شاركة يف اآيدك�ض قال اإن 
المارات  دول��ة  يف  الع�شكري  القطاع 
ف����رتة ق�شرية  ن��ا���ش��ئ��ا م��ن��ذ  ي��ع��ت��رب 
امل��ج��م��وع��ة حققت جن��اح��ا فيه  ل��ك��ن 
وق��ط��ع��ت ���ش��وط��ا ك��ب��ريا خ���الل فرتة 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. ق�����ش��رية  زم��ن��ي��ة 
عاملية  �شركات  مع  تتعاون  املجموهة 
الدفاعية  الأن��ظ��م��ة  يف  متخ�ش�شة 
جمال  يف  اإنتهت  حيث  من  والأمنية 
اأعطاها  مم���ا  وال��ت�����ش��ن��ي��ع  الأب���ح���اث 
وهذا  معهم  والتطور  النمو  فر�شة 
املعرفة  ن���ق���ل  ل�������ش���رع���ة  دف���ع���ه���ا  م����ا 
واملعدات اجلديدة  املنتجات  وتطوير 
ب���ع���د حتقيق  اخل�������ربات  واك���ت�������ش���اب 
ال���ش��ت��ف��ادة امل��ت��ب��ادل��ة . واأو����ش���ح اأن 
هذه اخلربات مكنت امبجموعة من 
و�شعها ال�شحيح يف الأ�شواق املحلية 
تناف�ض  ج��ع��ل��ه��ا  مم����ا  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
املناق�شات  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������ش���رك���ات 
وال��ع��ق��ود وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف الإم�����ارات 
امل�����ش��اري��ع تخ�شع  واأغ���ل���ب  وا���ش��ح��ة 
اإىل  وت�شتند  واملناق�شات  للدرا�شات 
ال�شركات  ف��وز  واأن  واملعرفة  اخل��ربة 
املناق�شات  ه������ذه  يف  الإم�����ارات�����ي�����ة 

املزدوج  لال�شتخدام  التكنولوجيات 
اإن  بال�شقني الع�شكري واملدين حيث 
تطوير تكنولوجيا القطاع الع�شكري 
يخدم القطاع املدين .. م�شريا اإىل اأن 
دولة الإمارات ودول جمل�ض التعاون 
املعرفة  ل��ت��ب��ادل  ي�����ش��ع��ون  اخل��ل��ي��ج��ي 
ال�شاأن  ه����ذا  يف  م��ن��ه��ا  وال����ش���ت���ف���ادة 
م��ن خارج  دول  م��ع  ال��ت��ع��اون  بجانب 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأك���د  املنطقة. 
اأن  لالإ�شتثمارات  املتقدمة  الإم��ارات 
ت��ن��وع ال�����ش��رك��ات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة لدى 
اأهدافها  حتقيق  يف  جن��ح  املجموعة 
حيث بداأت من خالل اإن�شاء �شركات 
التكنولوجيا  تطوير  يف  متخ�ش�شة 
اأ�شا�ض  اأن  .. مو�شحا  كل يف جمالها 
تطويرها  على  يرتكز  التكنولوجيا 
وت����ط����وي����ر الإم����ك����ان����ي����ات ال����الزم����ة 
امل�شتجدات  ت��ت��اب��ع  وامل��ج��م��وع��ة  ل��ه��ا 
ال�شركات  م���ع  ك��ث��ب  ع���ن  احل���دي���ث���ة 
اإليه  العا ملية لال�شتفادة مما و�شلوا 
اأول  بامل�شتجدات  اإطالع  على  وتكون 

 2011 18 ع��ار���ش��ا يف ع��ام  م��ن 
مو�شحا   ..  2013 يف   30 اإىل 
ال�شوي�شري  ال����دف����اع  ����ش���وق  اأن 
حم�������دودة ل��ل��غ��اي��ة ول����ذل����ك ف����اإن 
الأوروبية  الأ���ش��واق  اإىل  و�شولها 
وب��اق��ي اأ����ش���واق ال��ع��امل اأم����ر بالغ 
ال�شوي�شرية.  لل�شناعة  الأهمية 
وب��ال��ن�����ش��ب��ة لآخ�����ر ال���ت���ط���ورات يف 
���ش��ن��اع��ة ال���دف���اع ال�����ش��وي�����ش��ري��ة .. 
ان���دري���ه بالمتان  اجل�����رنال  ق����ال 
ال�شوي�شرية  ال��دف��اع  �شناعة  اإن 
ت��ت��ك��ون اأ���ش��ا���ش��ا م���ن ب��ع�����ض كبار 
ال�شركات ونظرا ملحدودية ال�شوق 
على  تركز  ال�شركات  ف��اإن  املحلية 
ذات  ومعظمها  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��وق 
اإ�شافة  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات 
اأن��ه يوجد يف �شوي�شرا قاعدة  اإىل 
ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
بتوريد  اخل���ا����ش���ة  وامل���ت���و����ش���ط���ة 
اأنظمة وخدمات �شغرية ويهيمن 
�شوي�شرا  يف  ال���دف���اع  ق��ط��اع  ع��ل��ى 
وخا�شة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
الإلكرتونية  والج���ه���زة  الآلت 
�شناعة  ب���ج���ان���ب  وال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
خالل  اأن����ه  اإىل  امل��ع��ادن..م�����ش��ريا 
هذه  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   2011 ع����ام 

ال�شركات  ب�����اأن  ال���دف���اع..م���ن���وه���ا 
الفرن�شية اأدركت ما يهم القت�شاد 
الإم����ارات����ي وا���ش��ت��ع��داد الإم������ارات 
يف  التكنولوجيا  �شناعة  لتطوير 
التعاون  وح���ول  امل���ج���الت.  جميع 
الدفاعي بني فرن�شا ودول جمل�ض 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
اأو�شح جان ايف لو دريان..اأن اأمن 
حمل  يعترب  التعاون  جمل�ض  دول 
اهتمام فرن�شا التي اأقامت �شراكات 
دف���اع���ي���ة م����ع ال���ع���دي���د م����ن دول 
اأن  اإىل  ال��ت��ع��اون..م�����ش��ريا  جمل�ض 
توقيع عقود الأ�شلحة يوؤكد حيوية 
اأن  ب��الده  وتعتزم  ال�شراكات  ه��ذه 
جميع  يف  قويا  ح�شورا  لها  يكون 
القطاعات ذات ال�شلة بالحتياجات 
اخلليج.  يف  ب�شركائها  ال��دف��اع��ي��ة 
مع  مناق�شات  ه��ن��اك  اأن  واأ����ش���اف 

•• ابوظبي-وام:

اأكد الفريق �شدقى �شبحي رئي�ض 
امل�شرية  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان 
بني  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال����ع����الق����ات  اأن 
العربية  الإم������ارات  ودول����ة  م�����ش��ر 
�شماء  ت�����ش��يء  ال�شقيقة  امل��ت��ح��دة 
لن  �شلبة  الأم���ة مب��واق��ف وطنية 
ال�شنني  تن�شاها م�شر مهما مرت 
ال�شيخ  ل���ه  ل��ل��م��غ��ف��ور  والزم��������ان 
رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
مب�شر  اهلل  رحمه  منه  اميانا  اهلل 
والتاريخي جتاه  ودوره��ا احليوي 
امتها العربية فهو �شاحب املقولة 
ال�شهرية اأن م�شر بالن�شبة للعرب 
ه��ي ال��ق��ل��ب واذا م���ات ال��ق��ل��ب فال 

حياة للعرب.
ت�شريح  يف  �شدقي  الفريق  وق��ال 
ل��ه خ���الل ح�����ش��وره ام�����ض افتتاح 
الدفاع  وموؤمتر  معر�ض  فعاليات 
اأن   2013 اآي����دك���������ض  ال���������دويل 

فعالية يف بناء احل�شارة الن�شانية 
املعا�شرة.

ال��ي��وم �شارت  الم�����ارات  اأن  وق���ال 
ل���ك���ل عربي  م���ث���ار ف���خ���ر وف����خ����ار 
مبهرا  ح�شاريا  تطورا  بتحقيقها 
يف فرتة زمنية قيا�شية اذا قورنت 

بعمر الأمم وال�شعوب.
الدفاع  وم����وؤمت����ر  م��ع��ر���ض  وع����ن 
الذي   2013 اآي���دك�������ض  ال�����دويل 
ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ة ام�����ض مبركز 
اأعرب  اأبوظبي الوطني للمعار�ض 
ال��ف��ري��ق ���ش��دق��ي ���ش��ب��ح��ي رئي�ض 
امل�شرية  امل�شلحة  ال��ق��وات  ارك����ان 
املعر�ض  �شعادته بح�شور هذا  عن 
ال�����دوىل امل��م��ي��ز ال�����ذي ����ش���ار عرب 
ملا  ك��ب��ريا  ع��ن��وان��ا  كاملني  عقدين 
حققته دول���ة الم����ارات م��ن تقدم 
وازدهار فى كافة املجالت وقدرتها 
عرب منظومة عمل دوؤوؤب على تبوء 
مكانة متقدمة فى اأجندة املعار�ض 
العاملية ..موؤكدا اأن املعر�ض اأ�شبح 

�شاحب  واأن  الم��ارات��ي��ة  امل�شرية 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل 
اهلل ك��ان وم��ا ي��زال يعلي من �شاأن 
بنيانها و�شروحها اميانا بحتمية 

الت�شامن العربي.
اأنه  ���ش��دق��ي اىل  ال��ف��ري��ق  واأ����ش���ار 
ك����ان ح��ري�����ش��ا ك���ل احل���ر����ض فور 
اب��وظ��ب��ي ع��ل��ى زيارة  و���ش��ول��ه اىل 
جامع ال�شيخ زايد الكبري ..معربا 
قيام  لتجربة  الكامل  تقديره  عن 
العربية  الم���ارات  دول��ة  وتاأ�شي�ض 
امل����ت����ح����دة ع���ل���ى ي������ده رح����م����ه اهلل 
واخ���وان���ه اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و حكام 
عز  اهلل  قي�شهم  ال��ذي��ن  الم����ارت 
تاريخية  ر���ش��ال��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وج���ل 
التاريخ  ����ش���ج���الت  اىل  ت�������ش���اف 
الوحدة  يف  وال���ش��الم��ي  ال��ع��رب��ي 
والحتاد ومل ال�شمل وتكوين وطن 
المتني  ق����وة  اىل  ي�����ش��اف  ك��ب��ري 
العربية وال�شالمية وي�شاهم بكل 

ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي امل��ع��ا���ش��ر يذكر 
بكل فخر واعتزاز املوقف العروبي 
ال�شجاع لل�شيخ زايد رحمه اهلل يف 
اأكتوبر املجيدة عندما خرج  حرب 
ال�شهرية  قولته  وقال  العامل  على 
باأغلى  لي�ض  العربي  البرتول  ب��اأن 
ول اأثمن من الدم العربي و�شخر 
كل اإمكاناته وثرواته حتت ت�شرف 
ت��ل��ك احلرب  ال��ع��رب��ي يف  امل��ق��ات��ل 
ولي�شرب  اأول  ال��ن�����ش��ر  ليتحقق 
الت�شامن  يف  رائ�����دا  م��ث��ال  ث��ان��ي��ا 
العربي احلقيقي املنزه عن الهوى 

والغر�ض.
واأ�����ش����اف ك��م��ا لن��ن�����ش��ى اي�����ش��ا اأن 
الإم��ارات بقيادته رحمه اهلل كانت 
عالقاتها  تعيد  عربية  دول��ة  اأول 
بعد  العربية  م�شر  جمهورية  مع 
اتفاقية  ع��ق��ب  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ق��اط��ع��ة 
القيادة  اأن  ..م��وؤك��دا  ديفيد  كامب 
الم���ارات���ي���ة احل��ك��ي��م��ة ورث����ت هذا 
املرياث الكبري من تاريخ العالقات 

الدويل  املعر�ض  يف  �شركته  م�شاركة 
اأب��وظ��ب��ي هو  ال���ذي حتت�شنه  ال��ه��ام 
تقدمي ال�شناعات الوطنية يف املجال 
ال�شناعة  ق��ط��اع  واإب������راز  ال��دف��اع��ي 
من  ج��زء  كونها  والدفاعية  الأمنية 
ت���ط���ور امل��ن��ظ��وم��ة الإق���ت�������ش���ادي���ة يف 
ال�شناعات  الدولة مع مثيالتها من 
اأن  اإىل  م�شريا   .. العاملية  الدفاعية 
دول�����ة الإم�������ارت ق���د ت��خ��ط��ت حاجز 
الإ����ش���ت���رياد ل��ب��ع�����ض اأ���ش��ل��ح��ة الأم���ن 
وال�����دف�����اع واأ����ش���ب���ح���ت م����ن ال�����دول 
الوقت  نف�ض  يف  وامل�����ش��درة  امل�شنعة 
م��ن م�شداقية  امل��ع��ر���ض  ي��ع��زز  حيث 
الفر�شة  ويتيح  الوطنية  ال�شناعة 
اأمام امل�شوؤولني والعار�شني لالإطالع 
جمموعة  اأن  واأ�������ش������اف   . ع���ل���ي���ه���ا 
لالإ�شتثمارات  امل��ت��ق��دم��ة  الإم�������ارات 
قطعت �شوطا كبريا منذ اإنطالقتها 
يتنا�شب  مبا  الإ�شتثمارات  جم��ال  يف 
املحلي  ال�����ش��وق��ني  اح���ت���ي���اج���ات  م���ع 
ال�شناعات  ب���اأن  والإقليمي..منوها 
الدفاعية والع�شكرية ت�شتغرق وقتا يف 
انتهت  واملجموعة  والتطوير  البحث 
خالل هذه املرحلة من و�شع البنية 
خطط  ولديها  للمنظومة  التحتية 
م�شتقبلية لتطوير اإمكانيات حديثة 
ال�شتقبلية  املتطلبات  م��ع  تتنا�شب 
تطلعات  وح���ول   . ال��دف��اع��ي  للقطاع 
اأبوظبي  لروؤية  امل�شتقبلية  املجموعة 
احلمادي  2030الإقت�شادية..قال 
جزء  الدفاعي  امل��ع��ريف  الإقت�شاد  اإن 
املعريف  الإق���ت�������ش���اد  م����ن  لي���ت���ج���زء 
العديد من  ووج��ود  اأبوظبي  لإم��ارة 

اخ��ت��ي��ار ط���ائ���رات ب��ي��الت��و���ض 21 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة وهو 
ن��ف�����ض ال���ن���ظ���ام ال��ت��دري��ب��ي ال���ذي 
قائد  وق��ال   . �شوي�شرا  ت�شتخدمه 
ال�شوي�شرية  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات 
على  م��ت��ك��ررة  زي������ارات  ه��ن��اك  اإن 
والقيادة  ال��دف��اع  وزراء  م�شتوى 
والقوات  امل�شلحة  للقوات  العامة 
تعاون  اإىل  م��ت��ط��ل��ع��ا   .. اجل���وي���ة 
اأ�شا�ض  ع��ل��ى  ق��ائ��م  امل����دى  ط��وي��ل 
حجم  وح���ول  امل�شرتكة.  امل�شالح 
اآيدك�ض  يف  ال�شوي�شرية  امل�شاركة 
عدد  ارت��ف��اع  اإىل  اأ���ش��ار   2013
امل�شاركة  ال�شوي�شرية  ال�����ش��رك��ات 

هذه  وتوطيد  بتطوير  الفرن�شية 
لقواتها  ال�شرتاتيجية  ال�شناعة 
بجانب  ول���الق���ت�������ش���اد  امل�����ش��ل��ح��ة 
حر�شها على احلفاظ على م�شتوى 
البحوث  ال���ش��ت��ث��م��ار يف  م��ن  ع���ال 
الو�شول  ل�شمان  والتكنولوجيا 
للقوات  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  لأف���������ش����ل 
الرئي�شيني  و�شركائها  الفرن�شية 
مثل دول��ة الإم���ارات .. منوها باأن 
م����وارد  ت��خ�����ش�����ض  ال����دف����اع  وزارة 
ي�شب  مبا  �شادراتها  لدعم  هامة 
اإىل  واأ���ش��ار  �شركائها.  م�شلحة  يف 
اأن حجم الطلبيات اجلديدة بلغت 
خالل  ي���ورو  مليار  ر6   5 قيمتها 
عام 2011 ما يوؤكد اأن فرن�شا هي 
واحدة من اأكرب خم�شة م�شدرين 
الدفاع والأمن  العامليني يف جمال 
اأ�شواقها ثابتة ن�شبيا مع  ول تزال 
مرور الوقت. واأو�شح وزير الدفاع 
الفرن�شي اأنه خالل الفرتة ما بني 
منطقة  �شكلت  و2011   2006
ال�����ش��رق الأو����ش���ط ح����وايل 26 يف 
فرن�شا  مبيعات  اإجمايل  من  املائة 
الطلب  ي�شجل  الدفاعية..بينما 
والبا�شيفيك  اآ����ش���ي���ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
 42 اإىل ح��وايل  منوا كبريا ي�شل 
يف امل��ائ��ة م��ن م��ب��ي��ع��ات ف��رن�����ش��ا ما 
اأنها اأكرب الأ�شواق ل�شادرات  يعني 

الدفاع الفرن�شية.

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ج���ان اي���ف ل���و دري���ان 
اأن معر�ض  الفرن�شي  الدفاع  وزير 
اآيدك�ض  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
معر�ض  اأك�����رب  اأ����ش���ب���ح   2013
منطقتي  يف  والأم����������ن  ل����ل����دف����اع 
اأفريقيا.  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  اأ���ش��اريف 
ب������الده يف  م�������ش���ارك���ة  اأه���م���ي���ة  اإىل 
ت�شارك  ح��ي��ث   2013 اآي���دك�������ض 
مبا  فرن�شية  �شركة   70 ب��ح��وايل 
معر�ض  يف  م�شتقلة  اأجنحة  فيها 
البحري  الدفاع  ومعر�ض  اآيدك�ض 
نافدك�ض . ونوه مب�شاركة اجلي�ض 
اأحدث  �شيعر�ض  ال��ذي  الفرن�شي 
الت�شالت  جم����ال  يف  م��ن��ت��ج��ات��ه 
التكتيكية  وامل����ع����دات  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 
امل�شتقبل  ب���ج���ن���دي  وامل���ت���ع���ل���ق���ة 
القتالية  امل��رك��ب��ات  عر�ض  بجانب 
و�شعت  ال��ت��ي  وال��ن��ظ��م  الرئي�شية 
واأكد  الفرن�شية.  امل�شلحة  للقوات 
امل�شوؤولني  م���ن  ك���ب���ريا  وف�����دا  اأن 
اآيدك�ض  يف  ي�شاركون  الفرن�شيني 
وت�شويق  وتعزيز  لدعم   2013
التابعة  وامل��ع��دات  التكنولوجيات 
قيد  الفرن�شية  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الع�شكرية  امل�شارح  يف  ال�شتخدام 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  املختلفة 

اجلالت  خمتلف  يف  التعاون  دول 
متعلقة  موا�شيع  ت�شمل  الدفاعية 
بالأقمار ال�شناعية ومقاتلة رافال 
 90 اإت�ض  اإن  اأو  النمر  ومروحيات 
اجلوي  الدفاع  واأنظمة  املروحيات 
امل��ع��ت��م��د ع��ل��ى ���ش��واري��خ اأ����ش���رت اأو 
م��ي��ك��ا وع���رب���ات امل�����ش��اة امل���درع���ة و 
و  قي�شر  اأو  اآي  �شي  بي  يف  مدافع 
متعددة  اإم  اإم  اإي  اآر  اإق  ف��رق��اط��ة 
الدفاع  �شناعة  اإىل  واأ���ش��ار  امل��ه��ام. 
كبريا من  الفرن�شية ميثلها عددا 
والفرن�شية  الفرن�شية  ال�شركات 
الأوروب��ي��ة وه��ي طالي�ض ودي �شي 
اإم بي  ل��ل��ط��ريان و  اإ����ض ودا���ش��و  اإن 
دي اإيه واإي اإيه دي اإ�ض وا�شرتيوم 
من  اللف  بجانب  وي��وروك��وب��رت 
واملتو�شطة.. ال�شغرية  ال�شركات 
مو�شحا اأن دا�شو للطريان و�شركة 
ت��ال��ي�����ض ���ش��اف��ران ت�����ش��ي��ط��ران على 
الت�شنيع  ���ش��وق  يف  ك��ب��رية  ح�����ش��ة 
مثل  �شركات  ن�شاط  املدين..بينما 
اإ���ض موجه  اإن  �شي  اأو دي  نيك�شرت 
واأ�شاف  الأم���ن���ي.  ال��دف��اع  ل��ق��ط��اع 
األف   165 يوفر  القطاع  ه��ذا  اأن 
ويبلغ  فرن�شا  يف  مبا�شرة  وظيفة 
حجم مبيعاته حوايل /75 مليار 
ال�شادرات  مت��ث��ل  اإم���ارات���ي  دره����م 
اأكرث من الثلث. واأكد معايل جان 
ال���ت���زام احلكومة  ل���و دري�����ان  اي���ف 

خا�شة يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اأفريقيا مبا فيها الأحداث 
اجلارية يف اأفريقيا. واأ�شاد بعالقات 
التعاون بني دولة الإمارات العربية 
املتحدة وفرن�شا التي بداأت يف بداية 
ال�شبعينات بف�شل روؤية املغفور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
اأن  اإىل  الحت��اد..م�����ش��ريا  موؤ�ش�ض 
ف��رن�����ش��ا ت��ع��د ���ش��ري��ك��ا ق��وي��ا لدولة 
الإم�������ارات ح��ي��ث وا���ش��ل��ت تطوير 
جمال  يف  امل�شلحة  للقوات  دعمها 
والعمليات  وال��ت��م��اري��ن  ال��ت��دري��ب 
يف  التكنولوجيا  ون��ق��ل  امل�����ش��رتك��ة 
جميع املجالت تقريبا اإ�شافة اإىل 
ت��وف��ري ك��م��ي��ة ك��ب��رية م��ن املعدات 
هذه  اأن  واأ������ش�����اف  ال���ع�������ش���ك���ري���ة. 
القائمة  ال�شرتاتيجية  ال��ع��الق��ة 
اأ�شفرت  امل�����ش��رتك��ة  امل�����ش��ال��ح  ع��ل��ى 
ع��ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة دف��اع��ي��ة بني 
البلدين عام 1995 ومت حتديثها 
وات�����خ�����اذ ق�������رار ب����اإق����ام����ة ق���اع���دة 
يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  فرن�شية  ع�شكرية 
 2012 ع���ام  وم��ن��ذ   2009 ع���ام 
�شكل الوجود الفرن�شي يف الإمارات 
قاعدة �شلبة لتعزيز هذا التعاون. 
 .. ال�شناعي  ل��ل��ت��ع��اون  وبالن�شبة 
ق���ال وزي����ر ال���دف���اع ال��ف��رن�����ش��ي اإن 
الثقة القوية بني البلدين اأدت اإىل 
جن��اح��ات كبرية يف جم��ال معدات 

الرئي�شيني يف القطاعني املوؤ�ش�شي 
جميع  اأن  اإىل  وال�شناعي..لفتا 
الإيطالية  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
الكربى لديها اأجنحة يف املعر�ض 
مب��ا يف ذل���ك ج��ن��اح م�����ش��رتك بني 
ال�شناعات  واحت���اد  ال��دف��اع  وزارة 
الطريان  ل�����ش��ن��اع��ات  الإي��ط��ال��ي��ة 
وال��دف��اع والأم����ن. وح��ول مالمح 
اإيطاليا  ب��ني  ال��دف��اع��ي  ال��ت��ع��اون 
ل����دول  ال����ت����ع����اون  جم��ل�����ض  ودول 

اخلليج العربية..
اإن هناك  ال��وزي��ر الإي���ط���ايل  ق���ال 
تعاونا وثيقا ا�شتنادا اإىل املبادرات 
ت���رع���اه���ا احل���ك���وم���ة ونحن  ال���ت���ي 
قدر من  اأك��رب  لإظهار  م�شتعدون 
جميع  لتلبية  والنفتاح  التن�شيق 

املتطلبات .

الفنية.. وال��ت��ق��ن��ي��ات  الت�شغيلية 
ون��ح��ن ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ل��ل��ع��م��ل يف 
ه���ذا الجت����اه ون��ف��ه��م رغ��ب��ة دولة 
�شناعتها  ت��ط��وي��ر  يف  الإم��������ارات 
اخلا�شة ونحن على امت ال�شتعداد 
ال�شناعية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ن��ق��ل 
اأي�شا  ل��دي��ن��ا  امل��ت��وف��رة  ال��دف��اع��ي��ة 
الربامج  اإىل  امل�شاركة  خ��الل  من 
اإىل  امل�شرتكة..م�شريا  وامل�شاريع 
اأن هناك اأمثلة كثرية قائمة على 
هذا التعاون الوثيق بني البلدين 
ال�شديقني . وب�شاأن حجم امل�شاركة 
 2013 اآي���دك�������ض  يف  الإي��ط��ال��ي��ة 
واأهمية تعزيز ال�شناعة الدفاعية 
م�شاركة  اأن  اأو����ش���ح   .. ب���ل���ده  يف 
اإيطاليا يف اآيدك�ض 2013 ت�شمل 
والالعبني  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�شركات 

فريق �ال�ضتجابة لطو�رئ �حلا�ضب �الآيل من هيئة تنظيم �الت�ضاالت ي�ضارك يف معر�س �آيدك�س 2013 
يطلع  �شوف  العام  هذا  يف  الفريق  ان  ..لفتا  �شنويا  فيه  امل�شاركة  على 
الت�����ش��الت مثل  ال��ت��ط��ورات يف هيئة تنظيم  م��ن  امل��زي��د  اجلمهور على 
اإل��ك��رتوين يف العامل ل���الإدارة املتكاملة ال��ذي يهم  اإط��الق اأح��دث نظام 
وتقنية  الت�شالت  ب�شناعة  العالقة  ذات  امل�شتفيدة  الأط���راف  جميع 

املعلومات يف الدولة.
2013 يجمع  اأي��دك�����ض  ال���دويل  واأ���ش��اف ان معر�ض وم��وؤمت��ر ال��دف��اع 
لعر�ض  مثالية  من�شة  وي��وف��ر  والعاملية  املحلية  ال��دف��اع  �شركات  اأك��رب 
ان فريق  م�����ش��ريا اىل  وال��دف��اع��ي  الإل���ك���رتوين  الأم����ن  تقنيات  اأح����دث 
القطاعات  ل��ك��ل  �شي�شتعر�ض  اليل  احل��ا���ش��ب  ل���ط���واريء  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
احلكومية وامل�شرفية واملوؤ�ش�شات التجارية وال�شركات والأفراد احلماية 
امل�شتقبلية من تهديدات القر�شنة الإلكرتونية التي تعد جزء حموريا 

ال�شتجابة  ف��ري��ق   2013 اآي��دك�����ض  ومي��ن��ح  الآيل.  احل��ا���ش��ب  ل��ط��وارئ 
لطوارئ احلا�شب الآيل الفر�شة املثالية ل�شتعرا�ض اأعمال املجموعات 
اإىل  عامدة  ت�شعى  والتي  الإلكرتونية  القر�شنة  على  ال��ق��ادرة  املخربة 
على  والت�شوي�ض  التعطيل  خ��الل  من  للدولة  التحتية  البنية  تعطيل 

اأنظمة التحكم الرئي�شية.
اأنظمة التحكم  وو�شع الفريق مدينة منوذجية تعمل على �شل�شلة من 
امل�شغرة لتظهر عمليا كيف ميكن لهذه الهجمات الإلكرتونية اأن ت�شل 
التمرين  هذا  من  والهدف  قاطع...  ب�شكل  العادية  اليومية  الأن�شطة 
قرا�شنة  ي�شكلها  التي  املخاطر  على   2013 اآيدك�ض  زوار  اإط��الع  هو 
للحد  عامليا  رائ��دة  باآليات  الرتقاء  اإىل  الدولة  ت�شعى  وكيف  الإنرتنت 

من هذه التهديدات.

•• ابوظبي-وام:

مبادرات  اإح���دى   - الآيل  احلا�شب  ل��ط��ورائ  الإ�شتجابة  فريق  ي�شارك 
الدفاع  - يف معر�ض وموؤمتر  الت�شالت  لتنظيم قطاع  العامة  الهيئة 

الدويل اآيدك�ض الذي افتتح ام�ض باأبوظبي.
املحتملة  الإل��ك��رتون��ي��ة  للتهديدات  الت�شدي  اآل��ي��ات  الفريق  ويعر�ض 
اأمن  التي ت�شمن احلفاظ على  املتكاملة  الإدارة  اأنظمة  اأح��دث  بعر�ض 

و�شالمة املواقع الإلكرتونية يف الدولة.
وقال حممد نا�شر الغامن مدير عام هيئة تنظيم الت�شالت ان معر�ض 
وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�ض ميثل حدثا على قدر كبري من الأهمية 
بالن�شبة لفريق ال�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل حيث نحر�ض دائما 

لدينا يف مبادرة الأمن الإلكرتوين. واو�شح ان دولة الإم��ارات طرحت 
املواقع  اأم��ن و�شالمة  التي تتكفل باحلفاظ على  الإج���راءات  ع��ددا من 
الإلكرتونية يف الدولة ونحن نتطلع اإىل اأن نكون جزء من هذا احلوار 
العاملي مب�شاركة خرباتنا ومعلوماتنا يف معر�ض وموؤمتر الدفاع الدويل 
اأيدك�ض . و�شي�شارك فريق الإ�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل يف اآيدك�ض 
اأخطر  الالزم عن  الوعي  ن�شر  بهدف  كبري من خربائه  بعدد   2013
الهجمات الإلكرتونية احلديثة التي ت�شتهدف البنية التحتية واحليوية 
بالإ�شافة اإىل اأن فريق الطوارئ �شيحر�ض على تزويد جميع املهتمني 
بهذه الق�شية املعلومات ال�شرورية لتعزيز اآليات حملهم حلماية البنية 
هجمات  ومكافحة  ال��دول��ة  يف  والت�����ش��الت  املعلومات  لتقنية  التحتية 
ال�شتجابة  ف��ري��ق  عمل  �شميم  م��ن  تعد  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة  اجل��رائ��م 
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ال�ضودان ي�ضارك لأول مرة باأجهزة ومعدات حديثة 
وزير �لدفاع �ل�ضود�ين ي�ضيد باالإمار�ت يف �آيدك�س 

اأن  اآيدك�ض..م�شيفاً  يف  امل�شنعة  ل��ل��دول  ق���دوة  ت��ك��ون  اأن 
ان  اإىل  واأ���ش��ار  ل��الإم��ارات بفخر واع��ت��زاز.  ال�شودان ينظر 
الع�شكري  الت�شنيع  �شوطا كبريا يف جمال  ب��الده قطعت 
من دبابات واأ�شلحة م�شريا اإىل دخول ال�شودان يف �شناعة 
ال���ط���ريان م��ن��ذ ال��ع�����ش��ر ���ش��ن��وات الأخ�����رية . وق���ال حممد 
ح�شني اإن ال�شودان انتظر هذا اليوم لفرتة طويلة لياأخذ 
، يف معار�ض الدفاع ،  اإفريقيا والعامل العربي  موقعه يف 
ملعدات  ومنتجة  م�شنعة  ك��دول��ة  للعامل  نف�شه  ليقدم  و 
يف  ال�شوداين  اجلناح  م�شوؤول  توقع  جانبه  من  ال��دف��اع.  
اآيديك�ض اإ�شماعيل الطيب اأن تكون الأعوام القادمة حافزا 

جديدة  دفاعية  مبنتجات  للم�شاركة  لل�شودان  م�شجعا 
اأ�شلحة  .  وي�شارك ال�شودان يف ايديك�ض 2013 مبجموعة 
نوع  من  �شواريخ  راجمات  اإىل  اإ�شافة   ، متنوعة  وذخائر 
107 و128 .   وي�شار اإىل ان ال�شودان ا�ش�ض هيئة الت�شنيع 
الفعلية  البداية  قيامها  1993م وميثل  عام  احلربي يف 
اأ�شا�شية  مبهام  الهيئة  واإ�شلعت   . الدفاعية  لل�شناعات 
القوات  واإ���ش��ن��اد  الدفاعية  الإحتياجات  توفري  يف  تتمثل 
احللول  وت��ق��دمي  الأخ����رى  النظامية  وال��ق��وات  امل�شلحة 
الذاتية  ، عالوة على تطوير قدراتها  التحديات  ملجابهة 

مبا ميكنها من اأداء مهمها بكفاءة وفاعلية.  

•• الفجر- مهند اإبراهيم

اأعرب وزير الدفاع ال�شوادين الفريق اول ركن عبد الرحيم 
حممد ح�شني عن �شعادته مب�شاركة ال�شودان لأول مرة يف 
معر�ض وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�ض 2013 ، م�شيداً 

بدولة الإمارات التي اأتاحت لل�شودان هذه امل�شاركة.
ال�شابقة ب�شفة  وقال نحن �شاركنا يف ايديك�ض يف دورات��ه 
ن�شارك  ان��ن��ا  ال��ع��ام  ه���ذا  واجل���دي���د يف   ، ك��ن��واب  منتظمة 
الإمارات  اأن  ال�شوداين،  الوزير  واأكد  واأجهزتنا.  مبعداتنا 
العامل  يف  واملمتدة  الطيبة  عالقاتها  بف�شل  ا�شتطاعت 

�ضيف بن ز�يد يلتقي وزير �الأمن �لعام �لكندي

طري�ن �أبوظبي ت�ضارك يف �آيدك�س 2013 

�ضركة بن هالل للم�ضاريع تعر�س طائرة 
�ترو �ك�س الأول مرة يف �آيدك�س 2013

�ضركة دفاعية �أملانية توقع عقد تدريب مع �لبحرية �لتايالندية

�ضركة م�ضاريع �لدرع �ل�ضاملة �لعمانية ت�ضارك يف �آيدك�س 2013

•• ابوظبي- وام:

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
ال��وزراء وزير الداخلية �شباح ام�ض فيك  رئي�ض جمل�ض 
ال��ك��ن��دي على هام�ض معر�ض  ال��ع��ام  الأم���ن  ت���ووز وزي���ر 
الدفاع الدويل اآيدك�ض 2013 ..ومت خالل اللقاء بحث 
امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات  من  ع��دد 
و�شبل تعزيز وتطوير العالقات بني البلدين ال�شديقني..

ح�شر اللقاء الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة 
الداخلية واللواء نا�شر خلريباين النعيمي الأمني العام 
الداخلية  ال��وزراء وزير  رئي�ض جمل�ض  نائب  �شمو  ملكتب 
وال���ل���واء ال��رك��ن خليفة ح���ارب اخل��ي��ي��ل��ي وك��ي��ل ال����وزارة 
امل�شاعد للموارد واخلدمات امل�شاندة والعميد علي خلفان 
اأبوظبي  �شرطة  يف  القيادة  �شوؤون  ع��ام  مدير  الظاهري 
مكتب  �شكرتارية  ادارة  مدير  ال�شاعدي  �شعود  والعقيد 

�شمو الوزير وعدد من كبار �شباط ال�شرطة.

•• اأبوظبي-وام:

الدفاع  وموؤمتر  معر�ض  يف  اأبوظبي  ط��ريان  ت�شارك 
ام�ض يف مركز  افتتح  ال��ذي   2013 اآيدك�ض  ال��دويل 
ن����ادر اأحمد  اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض . وق����ال 
ت�شريح  يف  لل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  احل��م��ادي 
لوكالة اأنباء الإمارات اإن طريان اأبوظبي املتخ�ش�شة 
بخدمات الطريان املروحي يف املنطقة تتطلع لتحقيق 
املزيد من النجاح من خالل م�شاركتها يف هذا احلدث 

الذي ي�شتمر لغاية 21 فرباير اجلاري.
واأكد اأن طريان اأبوظبي التي ت�شكلت ك�شركة وطنية 
 2 ق��دره  1976 وبراأ�ض مال  اأم��ريي عام  ومبر�شوم 
حتول  ان   2011 بحلول  ا�شتطاعت  دره���م  مليون 
نف�شها بنجاح اإىل جمموعة رئي�شية مع تواجد دويل 

واإجنازات يثنى عليها اجلميع وقد بلغ حجم مبيعاتها 
ال�شنوية اإىل ما يزيد عن 1.8 مليار درهم.

واأ�شاف ان من يتابع م�شرية طريان اأبوظبي ك�شركة 
امل����روح����ي وكذلك  ال����ط����ريان  ع����امل  م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
العمل  م��ق��دار  يلم�ض  الأج��ن��ح��ة  ذات  ال��ط��ائ��رات  يف 
الدوؤوب الذي �شارك فيه جميع العاملني يف ال�شركة 
اإل��ي��ه الآن م��ن عاملية  اإىل م��ا و���ش��ل��ت  ب��ه��ا  ل��ل��و���ش��ول 
ببع�ض  ال�شدد  ه��ذا  يف  منوها  مم��ت��ازة  فنية  و�شمعة 
املعلومات املرتبطة مبقايي�ض العمل يف عامل الطريان 
امل��ن��ج��ز والنجاحات  ال��ع��م��ل  ل��ال���ش��ت��دلل ع��ل��ى ح��ج��م 
املتحقق  ال��ط��ريان  ���ش��اع��ات  بلغت  حيث  ب��ه  املرتبطة 
فيما  �شاعة  مليون  الهليكوبرت  ط��ائ��رات  يف  لل�شركة 
 55 الثابتة  الأجنحة  ذات  للطائرات  بالن�شبة  بلغت 

األف �شاعة.

•• ابوظبي-وام:

اكد �شعادة حميد �شعيد الظاهري 
ن���ائ���ب رئ���ي�������ض ����ش���رك���ة ب����ن هالل 
معر�ض  يف  امل�شاركة  ان  للم�شاريع 
اآيدك�ض  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
مثالية  م��ن�����ش��ة  ت��ع��ت��رب   2013
ل��ع��ر���ض اح�����دث م���ا و���ش��ل��ت اليه 
يف  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  ال�شركات 

جمال الت�شنيع الع�شكري.
ت�شريح  يف  ال�����ظ�����اه�����ري  وق��������ال 
ال�شركة  ان  الم��ارات  انباء  لوكالة 
العام  ه��ذا  ال�شابعة  م�شاركتها  يف 
تعر�ض لول مرة طائرة اإترو اإك�ض 
الطائرات  اف�شل  من  تعترب  التي 
املوا�شفات  م��ن حيث  ط��ي��ار  ب���دون 
ميكن  اذ  بها  تتميز  التي  الكبرية 

تقدر  حمولة  حتمل  ان  للطائرة 
ب� 120 كيلوغراما وهو ما يعادل 
3 اأ�شعاف الوزن الذي ميكن لي 

طائرة مماثلة لها يف العامل.
واو���ش��ح ان م��ا مييز ال��ط��ائ��رة هو 
امل�شاحة امل�شاعفة للحمولة ب�شبب 
و�شع املحرك يف اعلى الطائرة وهو 
ما اف�شح للطائرة ان حتمل الزيادة 
ال��وزن مما يتيح للم�شتخدمني  يف 
لال�شتفادة  اأو������ش�����ع  اخ����ت����ي����ارات 

وت�شغيلها ب�شكل او�شع.
كذلك  ت�شنع  ال�شركة  ان  وا�شاف 
منوذجني اآخرين للطائرات بدون 
بيعت  التي  امل�شتك�شف  منها  طيار 
على ن��ط��اق وا���ش��ع يف 20 دول���ة يف 

�شرق اآ�شيا.
�شنعت  امل�������ش���ت���ك�������ش���ف  ان  وق��������ال 
وتتميز  احل���ارة  الأج����واء  لتنا�شب 
دون  وال��ه��ب��وط  الق���الع  باإمكانية 
احلاجة اىل مدرج طائرات حتتوي 
وتتميز  الدقة  عالية  كامريا  على 
ت�شل  حمولة  نقل  على  بقابليتها 
غرامات  كيلو   10 م��ن  اك���رث  اىل 
ميكن ا�شتخدامها لي�شال معدات 
اإنقاذ ملناطق الكوارث للم�شاركة يف 
عمليات النقاذ وامل�شاندة ..م�شريا 
اىل ان الطائرة ت�شتطيع الطريان 
وملدى  ق���دم   8000 ارت���ف���اع  ع��ل��ى 

20 �شاعة متوا�شلة بدون توقف.
ميكن  ال����ط����ائ����رة  ان  اىل  ول����ف����ت 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف م��راق��ب��ة احل���دود 
اىل جانب متيزها بكامريا الروؤية 
رقما  الطائرة  و�شجلت   .. الليلية 
قيا�شيا يف الطريان ملدة 54 �شاعة 

متوا�شلة حتت ظروف خا�شة.
ال�شركة ت�شنع  ان  الظاهري  وقال 
حتتوي  ال��ت��ي   2 امل�شتك�شف  اي�شا 
وكامريا  متطور  رادار  جهاز  على 
ال�شور  لنقل  الدقة  عالية  فيديو 
احلية ملراكز العمليات على الأر�ض 
اىل جانب امكانية التحليق ل� 12 

�شاعة متوا�شلة.
نقل حمولة  الطائرة من  وتتمكن 
وهي  كليوغراما   120 اىل  ت�شل 
التي  العامل  يف  الوحيدة  الطائرة 
اعلى  امل���ح���رك يف  ت��ت��م��ي��ز مب���وق���ع 
ا�شتخدام  ي��ت��ي��ح  مم����ا  ال����ط����ائ����رة 

م�شاحة نقل او�شع.
واأكد �شعادة حميد �شعيد الظاهري 
الدفاع  م��ع��ر���ض وم���وؤمت���ر  اأه��م��ي��ة 
جذب  يف   2013 اآيدك�ض  ال��دويل 
ال�شناعات  نحو  العاملي  اله��ت��م��ام 
الت�شنيع  جم������ال  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
ال���ع�������ش���ك���ري امل����ت����ط����ورة وع���ر����ض 
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي تتميز  الم��ك��ان��ات 

بها.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة ثاي�شن كروب الأملانية لل�شناعات الدفاعية 
البحرية والتي ت�شارك يف معر�ض اآيدك�ض 2013 عن 
توقيعها عقدا مع القوات البحرية التايالندية لتدريب 
ال��غ��وا���ش��ات حيث  تكنولوجيا  ال��ق��وات على  ه��ذه  اأف���راد 

ي�شكل الربنامج تدريبات نظرية وعملية.
لعدة  �شي�شتمر  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  اإن  ال�شركة  وق��ال��ت 
واإدارة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  ي�شكل  وان���ه  اأ���ش��اب��ي��ع 

الغوا�شات غري النووية.
وقال ال�شيد هانز كري�شتوف الرئي�ض التنفيذي لل�شركة 
العامل  دول  يف  التدريبية  براجمنا  اإن  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
تعترب م��ن اأح���دث واأك���رث ال��ربام��ج ت��ط��ورا وه��ي ت�شكل 

جزءا ل يتجزا من اأعمالنا .
والغوا�شات  احلربية  ال�شفن  ال�شركة  منتجات  وت�شمل 
مليار   2.2 نحو  مبيعاتها  وبلغت  ال�شريعة  وال���زوارق 
يورو عام 2011 يف حني يعمل فيها اأكرث من 8400 

�شخ�ض.

•• اأبوظبي-وام:

خالل  العمانية  ال�شاملة  ال����درع  م�����ش��اري��ع  ���ش��رك��ة  ت��ع��ر���ض 
م�شاركتها الأوىل يف معر�ض اآيدك�ض 2013 الذي انطلقت 
فعالياته ام�ض باأبوظبي اإحدى ال�شيارات من نوع رجن روفر 
الواقية من الر�شا�ض. وتاأتي م�شاركة �شركة م�شاريع الدرع 
ال�شاملة � وهي �شركة متخ�ش�شة يف تدريع ال�شيارات ومقرها 
اخلليجية  ال�����ش��رك��ات  �شمن   � ال�شقيقة  ع��م��ان  �شلطنه  يف 
امل�شاركة يف املعر�ض ملا يحظى به هذا احلدث من اقبال وا�شع 
من خمتلف دول العامل والت�شهيالت التى يقدمها لل�شركات 
العار�شة. وقال احمد ال�شقري املدير التنفيذي لل�شركة اأن 
هذه امل�شاركة تاأتي لعر�ض ما تقوم م�شاريع الدرع ال�شاملة 

من تقنيات يف جمال تدريع ال�شيارات .. م�شريا اإىل اأن هذه 
مبنتجنا  املعر�ض  زوار  لتعريف  الفر�شة  �شتتيح  امل�شاركة 

وال�شتفادة من خرباتنا يف هذا املجال.
املعر�ض  ه��ذا  على  القائمني  لكافة  ال�شكر  ال�شقري  وق��دم 
الذي يعد من املعار�ض التي حتظى باهتمام عاملي وا�شع يف 

املجال الع�شكري والتقني .. متمنيا له النجاح.
يذكر اأن �شركة م�شاريع الدرع ال�شاملة العمانية التي تاأ�ش�شت 
���ش��رك��ة ه��ن��دي��ة بت�شنيع  ت��ق��وم مب�����ش��ارك��ة م��ع   2011 ع���ام 
الواقيه لل�شيارات يف �شلطنه عمان وت�شديرها اىل  الدروع 
الدول التي حتتاج لهذا النوع من ال�شيارات حيث تعمل على 
الر�شا�ض  من  واقية  جزئية  بت�شفيحات  ال�شيارات  تزويد 

ومبوا�شفات عاملية.

�لينيا �يرماكي �الإيطالية تعر�س طائر�ت تدريب متطورة

�ملوؤ�ض�ضة �لعامة لل�ضناعات �حلربية �ل�ضعودية تعر�س للمرة �الأوىل عربة م�ضادة لالألغام يف �يدك�س 2013

•• اأبوظبي-وام:

ايرماكي  ال��ي��ن��ي��ا  ���ش��رك��ة  ت��ع��ر���ض 
�شناعة  يف  املتخ�ش�شة  الإيطالية 
اأخرى  وطائرات  التدريب  طائرات 
الدفاعية  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  اأح������دث   ..
 .  2013 اآي����دك���������ض  م���ع���ر����ض  يف 
ملجموعة  التابعة  ال�شركة  واأعربت 
اأكرب  ث��اين  الإيطالية  فينمكانيكا 
عن  اإيطاليا  يف  ت�شنيع  جمموعة 
اأم��ل��ه��ا ب��ال��ف��وز مب���زي���د م���ن عقود 
التدريب  التوريد وخا�شة طائرات 
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي اأن��ت��ج��ت��ه��ا ح��دي��ث��ا . 
واأ�شارت اإىل اأنها زودت فريق فر�شان 
بعدد  اجل��وي��ة  للعرو�ض  الإم����ارات 
من طائراتها التدريبية من طراز 
التعاون  يعك�ض  مم��ا   339 ام.ب���ي. 
الوثيق بني دولة الإمارات واإيطاليا 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت. وذك�����رت اأن 
ه���ذه ال��ط��ائ��رة دخ��ل��ت اخل��دم��ة يف 
الإم��������ارات م��ن��ذ ال��ث��م��ان��ي��ن��ات وان 
القوات امل�شلحة الإماراتية اختارت 
فريق  لتدريب  اإيطاليني  طيارين 
الزيارات  اأن  واأو�شحت   . الفر�شان 

معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية يفتح جمدد� باب �لت�ضجيل للتدريب يف )نا�ضا(
•• اأبوظبي-وام:

طلبة  اأم���ام  الت�شجيل  ب��اب  جم���ددا  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  فتح 
وكالة  يف  تدريبي  بربنامج  لاللتحاق  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات 

الف�شاء الأمريكية نا�شا ي�شتمر ملدة 11يوما.
ويتم الت�شجيل حتى نهاية �شهر فرباير اجلاري وذلك بالتعاون مع �شركة 
�شبي�ض اإدفنت�شرز املتخ�ش�شة يف تقدمي اخلدمات التعليمية بخربات دولية 

كبرية يف التكنولوجيا والعلوم.
يف  ياأتي  الربنامج  ان  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  الأن�شاري  ح�شني  وق��ال 
اإطار التن�شيق امل�شرتك بني املعهد وال�شركة لإطالع الطلبة على خمتلف 

الربامج املتخ�ش�شة يف عامل الف�شاء.
ف�شاء  مدر�شة  يف  املتقدم  ال��ت��درب  م��ن  الطلبة  متكني  �شيتم  ان��ه  وا���ش��اف 
 30 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  لنا�شا  التابع  جون�شون  ف�شاء  مركز  يف  هيو�شنت 

مار�ض املقبل وحتى التا�شع من �شهر اأبريل 2013.
التكنولوجيا  ث��ان��وي��ات  يف  بها  امل��ع��م��ول  امل��ن��اه��ج  اأن  اإىل  الأن�����ش��اري  وا���ش��ار 
للطلبة  املتقدمة  التدريبية  الفر�ض  تركز على �شرورة توفري  التطبيقية 
الهند�شية  امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف  املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأك����رث  يف 

والتكنولوجية.
الوطن  �شباب  اإك�����ش��اب  ه��و  ال��ه��دف  اأن  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  وق���ال 
اخلربات املتطورة يف خمتلف املجالت ومنحهم فر�شة كاملة لالطالع على 
التخ�ش�شات  النخراط يف مثل هذه  وت�شجيعهم على  العمل  كافة مواقع 
الهامة التي تتوافق مع متطلبات اخلطة ال�شرتاتيجية للدولة ومنظومة 
دقيق  ب�شكل  البعثة  اأف��راد  اختيار  �شيتم  اأن��ه  اإىل  املعريف.. لفاتا  القت�شاد 
وذل���ك ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��ل��م��ي وامل���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ح��دث باللغة 

الإجنليزية قبل اإحلاقهم بالربنامج.
وتابع باأن الربنامج يت�شمن ت�شميم جهاز املريخ الروبوتي الروفر الذي 
ي�شبه الروفر املوجود بالفعل على الكوكب الأحمر من اأجل جمع العينات 
باإجراء  الطلبة  اإر�شاد  �شيتم  باأنه  م�شيفا  ودرا�شتها..  لتحليلها  تربته  من 
التدريبات اخلا�شة برواد الف�شاء احلقيقيني وفر�شة الإلتقاء مب�شتك�شفي 
غرفة  ويف  الف�شاء  يف  الفعلية  جتربتهم  على  ليطلعوا  العائدين  الف�شاء 

التحكم على منت املكوك.
وقال الأن�شاري ان معهد التكنولوجيا التطبيقية �شريك وطني يعمل بكل 
قوة من اأجل ت�شجيع املواطنني للعمل يف قطاع الف�شاء.. موؤكدا باأن برنامج 
وامل�شروعات  الف�شاء  جم��ال  يف  امل��ب��دع  العمل  فر�شة  الطلبة  مينح  نا�شا  
وذلك  احللول  واإي��ج��اد  امل�شكالت  حل  واآل��ي��ة  الواقعية  ل��الأح��داث  املحاكية 
ب�شورة جماعية.. اإ�شافة اإىل القيام ببع�ض املهام املتخ�ش�شة مثل ت�شميم 

منوذج ل�شاروخ وكيفية اختباره واإطالقه يف املوقع.
ولفت الأن�شاري اإىل انه �شيتم تقدمي م�شروعات عملية تعك�ض ما �شيتعلمه 

الطلبة ليتم تقييمهم من املتخ�ش�شني يف اإدارة مركز هيو�شنت للف�شاء.

•• اأبوظبي- وام:

اكد العميد املهند�ض الركن حممد 
ب��ن اأح��م��د ال��ع��وه��ل��ي م��دي��ر ادارة 
املوؤ�ش�شة  يف  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��ت�����ش��وي��ق 
احلربية  ل���ل�������ش���ن���اع���ات  ال����ع����ام����ة 
على  املوؤ�ش�شة  ح��ر���ض  ال�شعودية 
ايدك�ض  م���ع���ر����ض  يف  امل�������ش���ارك���ة 
فعالياته  انطلقت  ال��ذي   2013
ام�����ض ب��اأب��وظ��ب��ي وي��ع��د م���ن اأهم 

واأكرب املعار�ض الع�شكرية.
ال�شعودية  امل���وؤ����ش�������ش���ة  وت���ع���ر����ض 
ال�شناعات  ال��ي��ه  تو�شلت  م��ا  اخ��ر 
للتعريف  ال�شعودية  يف  الع�شكرية 
هذه  ال��ي��ه  و�شلت  ال���ذي  بالتطور 

ال�شناعات.
العوهلي يف ت�شريح  العميد  وقال 
ان��ب��اء الم�����ارات ان جناح  ل��وك��ال��ة 
ثالث  ي�شم  املعر�ض  يف  املوؤ�ش�شة 
ت�شمل  رئ���ي�������ش���ي���ة  جم�����م�����وع�����ات 
منتجات  ع��ل��ى  الوىل  امل��ج��م��وع��ة 
الثقيلة  واملعدات  املدرعات  م�شنع 
منتجات  على  الثانية  واملجموعة 
والتجهيزات  امل���الب�������ض  م�����ش��ن��ع 

بطريقة فنية بحيث يوفر حماية 
من جميع اجلوانب �شد ال�شلحة 
اخلفيفة عيال 7.62 ملم وبزجاج 
مدرع يف الم��ام واجلانبني ليوفر 
�شد  اجل��وان��ب  جميع  م��ن  حماية 
 .. ملم   7.62 عيار  ال�شلحة من 
رماية  فتحات  ب��وج��ود  تتميز  كما 
وحماية  واخل����ل����ف  اجل����وان����ب  يف 
خزان الوقود �شد نريان ال�شلحة 
والقنابل  اخل��ف��ي��ف��ة  ال���ر����ش���ا����ش���ة 
اليدوية .. و�شممت غرفة املحرك 
ب�شهولة  ال��و���ش��ول  مي��ك��ن  ب��ح��ي��ث 
�شيانة  ت��ت��ط��ل��ب  ال���ت���ي  ل����الج����زاء 
�شبل  ع��رب��ت��ي  ك��م��ا حت�شى  دوري����ة 
2  بقبول من قبل عدد  1 و�شبل 
من اجلهات الع�شكرية والمنية يف 
العوهلي  العميد  واأو�شح  اململكة. 
انه �شيتم يف جناح املوؤ�ش�شة عر�ض 
التي  ب��دون طيار  للطائرة  من��وذج 
تعمل املوؤ�ش�شة على ان�شاء وجتهيز 
ل��ت�����ش��ن��ي��ع كامل  ان����ت����اج  خ���ط���وط 
الطائرة  ه��ذه  وتتميز   .. اجزائها 
بخفة وزنها وقدرتها على التخفي 
ت�شمل  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  وحمولتها 

فت�شمل  ال��ث��ال��ث��ة  ام���ا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
م����ن����ت����ج����ات م�������ش���ن���ع ال����ش���ل���ح���ة 

والذخرية وقطع الغيار.
�شتعر�ض  املوؤ�ش�شة  ان  اىل  وا���ش��ار 
التطويق  ع���رب���ة  الوىل  ل��ل��م��رة 
والكمائن  ل��الل��غ��ام  م�����ش��ادة  وه��ي 
م�شنع  يف  وانتاجها  تطويرها  مت 
التابع  الثقيلة  وامل��ع��دات  امل��درع��ات 
للموؤ�ش�شة وتتميز بقدرتها العالية 
ل��ل��ت��ك��ي��ف م����ع ا����ش���ع���ب ال���ظ���روف 
اململكة  يف  وال�شحراوية  املناخية 
وق���د مت جت��ه��ي��زه��ا ل��ت��ن��ا���ش��ب عدة 
ا���ش��ت��خ��دام��ات م��ن��ه��ا ن��اف��ل��ة اف���راد 
وا���ش��ع��اف وق��ي��ادة وغ��ريه��ا .. كما 
انظمة  ب�����اح�����دث  جم����ه����زة  ان����ه����ا 
�شد  واحلماية  والت�شليح  التدريع 

ال�شلحة غري التقليدية.
وا�شاف ان املوؤ�ش�شة �شتعر�ض عددا 
من منتجاتها الخرى مثل عربة 
ال�شبل 1 و�شبل 2 وهما عبارة عن 
ذات  خفيفتني  مدرعتني  عربتني 
ومو�شفات  ب��اح��ج��ام  رب��اع��ي  دف���ع 
متعددة وبهيكل مدرع م�شنع من 
وم�شمم  ال�شالبة  ع��ايل  ال��ف��ولذ 

واليلية  النهارية  الت�شوير  انظمة 
الو�شائل  اح�����دى  ب���ذل���ك  ل��ت��ك��ون 
ال���ت���ي مي��ك��ن الع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا يف 
ب�شناعة  الع�شكرية  الدفاع  انظمة 

�شعودية خا�شة.
وت�����ع�����ر������ض امل����وؤ�����ش���������ش����ة ال���ع���ام���ة 
ل��ل�����ش��ن��اع��ات احل��رب��ي��ة اح����د ابرز 
ال����ب����ن����ادق ال����ت����ي ت���ن���ت���ج���ه���ا وه���ي 
البندقية ج36 التي تتميز بعملها 
الظروف  مبختلف  عالية  بكفائة 
النظار  ل��ف��ت��ت  وال���ت���ي  امل��ن��اخ��ي��ة 
.. كما  املعار�ض  ع��دد من  اليها يف 
يتم عر�ض جمموعة من الذخائر 
التي  ال���غ���ي���ار  وق���ط���ع  وال���ق���ن���اب���ل 
للموؤ�ش�شة  التابعة  امل�شانع  تقوم 
عر�ض  اىل  ا����ش���اف���ة  ب���ان���ت���اج���ه���ا 
والتجهيزات  امل��الب�����ض  م���ن  ع���دد 
الع�شكرية مثل بدلة امليدان وقبعة 
ال�شتوي  واملعطف  املموهة  امليدان 
املموه وبدلة املرا�شم والحتفالت 
وفراهيل ال�شيانة باأنواعها وبدلة 
ال���ط���ي���اري���ن وال���ب���ريي���ة واحل������زام 

وغريها الكثري.
ال���ع���ام���ة  امل����وؤ�����ش���������ش����ة  ان  ي�����ذك�����ر 

ال�شعودية  احل��رب��ي��ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
حتر�ض على امل�شاركة يف مثل هذه 
املعار�ض لتعرف عن ما تنتجه من 
م��ع��دات م��ت��ط��ورة واع��ط��اء �شورة 
حقيقية عن التطور الذي ت�شهده 
اململكة العربية ال�شعودية يف جمال 

ال�شناعات الع�شكرية.
احلربية  امل�شانع  تا�شي�ض  وي��ع��ود 
 1949 ع������ام  اىل  ال�������ش���ع���ودي���ة 
�شبتمرب  م��ن  ال��ث��ام��ن  حيث مت يف 
تن�شان  اتفاقيتني  توقيع   1950
بتزويد  اخلا�شة  التفا�شيل  على 
واملعدات  ب��الأج��ه��زة  امل�شانع  ه��ذه 
وحتقيق  للعمل  ال��الزم��ة  والآلت 
امل�شلحة  للقوات  ال��ذات��ي  الكتفاء 
الع�شكرية  والقطاعات  ال�شعودية 
على  ح�شولها  وت��اأم��ني  الأخ����رى 
والحتياجات  والأ�شلحة  الذخائر 
بالإ�شافة  ال�شرورية  الع�شكرية 
امل�شاعي  وت�������ش���ج���ي���ع  دع������م  اإىل 
القوى  ت���وظ���ي���ف  اإىل  ال����رام����ي����ة 
مع  ال�شعودية  الوطنية  العاملة 
والنظم  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  ت��ب��ن��ي 

ال�شناعية املتاحة.

منذ اأكرث من 40 �شنة . واأ�شافت 
ا�شراقا  اأك��رث  �شيكون  امل�شتقبل  اأن 
الم���ارات  ب��ني  للعالقات  بالن�شبة 
ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى ثقة  واي��ط��ال��ي��ا وان 
با�شتئناف املفاو�شات بني الطرفني 
اتفاق لتوريد  2013 لتوقيع  عام 
346 والتي  ام  طائرات من ط��راز 
لالمارات  اجل���وي���ة  ال���ق���وات  ك��ان��ت 
واأعربت   .  2009 عام  قد طلبتها 
باأن  اعتقادها  عن  ايرماكي  الينيا 
جي   27 �شي  ط���راز  م��ن  طائرتها 
للقوات  م��ث��ال��ي��ة  ت��ع��ت��رب  ���ش��ب��ارت��ان 
اجل���وي���ة يف دول����ة الإم�������ارات ودول 
اخلليج الأخرى م�شيفة انها باعت 
ه����ذه ال���ط���ائ���رة ل���ع���دد م���ن ال����دول 
وبلغاريا  وليتوانيا  ال��ي��ون��ان  منها 
واملك�شيك  وامل�����غ�����رب  وروم����ان����ي����ا 
وك�شفت   . امل���ت���ح���دة  وال������ولي������ات 
بتطوير  ح���ال���ي���ا  ت���ق���وم  اأن����ه����ا  ع����ن 
ه��ذه ال��ط��ائ��رة امل��ت��ع��ددة امل��ه��ام على 
ال��ف��وز مب��زي��د م��ن ال�شفقات  اأم���ل 
وخا�شة  اأخ���رى  ل��دول  لت�شديرها 
دول اخلليج ودول اأخرى يف ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

م�شوؤوؤلون  بها  ق��ام  ال��ت��ي  الأخ����رية 
اإيطاليون لالإمارات ودول خليجية 
اأخ����رى اأ���ش��ه��م��ت اإىل ح��د ك��ب��ري يف 
اإيطاليا  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ت��دع��ي��م 
وهذه الدول لفتة اإىل ان الزيارات 
ت��رك��زت لي�ض ع��ل��ى ب��ي��ع م��زي��د من 
�شراكات  اإقامة  على  بل  الطائرات 

على م�شتوى احلكومات وال�شراكات 
اأي�شا  ال�����ش��رك��ة  ون���وه���ت   . اأي�������ش���ا 
�شركة مبادلة  الوثيق مع  بتعاونها 
قامت  اأنها  اإىل  م�شرية  الإماراتية 
موؤخرا بتزويدها مبعدات مل�شنعها 
الطرفني  وان  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  يف 
يف  �شراكتهما  لتو�شيع  يخططان 

امل�شتقبل القريب . واأكدت ال�شركة 
معظم  يف  ت�شتخدم  منتجاتها  اأن 
اأخ�����رى يف  ال��ع��رب��ي��ة ودول  ال�����دول 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
القوات  زودت  ان���ه���ا  اإىل  م�����ش��رية 
اجلوية لعدد كبري من هذه الدول 
بطائرات تدريب من عدة طرازات 

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ حممد �شاحب  فقد  
الدين حممد فايز احمد    - 
بنغالدي�ض اجلن�شية  - جواز 
 )375901( رق����م   ���ش��ف��ره 
���ش��ادر م��ن ب��ن��غ��الدي�����ض   من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 
رقم     050/5166171 

فقدان جواز �سفرت
�شريف  امل��دع��و/ حممد  فقد  
م���ان���ك���اداف���ات ب��وت��ان��ف��ي��ت��ي��ل - 
ه���ن���دي اجل���ن�������ش���ي���ة  - ج����واز 
 )801198( رق����م   ���ش��ف��ره 
���ش��ادر م��ن الهند .م��ن يجده 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 055/8172705

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ب���ا����ش���ل مون 
������ش�����ولك�����ال ����ش���ي���ب���الب���وك���ر-
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة    - جواز 
 )1520198( رق��م   �شفره 
���ش��ادر م��ن الهند .م��ن يجده 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 055/8172705

فقدان جواز �سفرت
لطيف  امل���������دع���������و/  ف�������ق�������د  
ح�شن    ح�شن  م��ان��ي��ب��ارام��ب��اث 
-ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة    - جواز 
 )6288459( رق��م   �شفره 
���ش��ادر م��ن الهند .م��ن يجده 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 055/8172705



09

اأخبـار الإمـارات
األثنني-    18   فبراير    2013 م    -    العـدد   10719

Monday   18   February    2013  -  Issue No   10719

•• عجمان ـ الفجر 

احلميدية  خ��دم��ة  م��رك��ز  ت��ع��ام��ل 
التابع لدائرة البلدية والتخطيط 
 )64509( ق��راب��ة  م��ع  بعجمان 
معاملة خا�شة باإ�شدار الرتاخي�ض 
القطاعات  ل��ك��اف��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
العاملة بالإمارة ، وبذلك قد حقق 
املركز ارتفاعا بن�شبة 69.8 %يف 
عدد املتعاملني خالل عام 2012 
ملحوظا  من����وا  ب���ذل���ك  وحم��ق��ق��ا 
بالعام  مقارنة  امل��راج��ع��ني  ع��دد  يف 
ت�شارع  م���ن  ي���وؤك���د  ومب����ا   2011
وترية منو القطاعات القت�شادية 
م�����ن ن����اح����ي����ة ح����ج����م امل����ع����ام����الت 
عبدالرحمن  وق�����ال  واأن����واع����ه����ا. 
ح�شن اجلناحي مدير مركز خدمة 
احلميدية التابع للدائرة باأن ذلك 
دائرة  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  بف�شل  حت��ق��ق 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط م��ن توفري 
ال�شتثمارية  والبيئة  الت�شهيالت 
املنا�شبة لذلك، و كذلك ال�شيا�شات 

احلكومية احلكيمة التي مّهدت اإىل 
الأداء القت�شادي  حت�شن م�شتوى 
اأن الأرقام  اإىل  الإم��ارة، م�شرياً  يف 
امل�شتثمرين  ث���ق���ة  م�����دى  ت��ظ��ه��ر 
بالإمارة. واأو�شح اأن توفري املرافق 
الإ�شافية اخلا�شة بالن�شاء و ذوي 
اخلدمات  و  اخلا�شة  الحتياجات 
جاءت  امل��رك��ز  يف  امل��ق��دم��ة  املتميزة 
بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
الدائرة،و  رئي�ض  النعيمي  حميد 
متابعة �شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد 

مدير عام الدائرة وحر�شهما على 
اخلدمات  و  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ت��وف��ري 
لرجال  و  للم�شتثمرين  ال��الزم��ة 
الأع���م���ال و اأ���ش��ح��اب ال�����ش��رك��ات ، 
الواقع  اأر����ض  على  ترجمت  ق��د  و 
من خالل اخلدمات املتميزة التي 
املتطورة  امل��راف��ق  و  تقدميها  يتم 
فيها ما يوؤكد حر�ض الدائرة على 

باأنها  موؤكداً  للمراجعني  توفريها 
م��ن اأه���م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�شهم يف 
ن�����ش��اط احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة و منو 
النه�شة  ا�شتمرار  و  املحلي  الناجت 
ال��ع��م��ران��ي��ة يف الإم������ارة. واأك����د اأن 
اإىل جذب  دوم�����اً  ت�����ش��ع��ى  ال���دائ���رة 
الن�شاط  وت��ع��زي�����ز  ال���ش��ت��ث��م��ارات، 
القت�شادي يف الإم��ارة، من خالل 

توفري خدمات ذات القيمة امل�شافة 
م�شرياً  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  للمجتمع 
خرج  امل��ح��ل��ي  الق���ت�������ش���اد  اأن  اإىل 
القت�شادية  الأزم���ة  تداعيات  من 
اجلميع  على  اأث���رت  ال��ت��ي  العاملية 
اأنه  لفتاً  املا�شية،  ال�شنوات  خالل 
امل��زي��د من  نلم�ض  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
ال��ت��ع��ايف خ���الل ال���ع���ام اجل�����اري. و 
املبذولة  اجل��ه��ود  اجل��ن��اح��ي  ث��م��ن 
م���ن ق��ب��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
الدائرة  رئ��ي�����ض  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
املتميز  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه  و 
توا�شل  ع��ل��ى  وال��ت�����ش��م��ي��م  للعمل 
بخدماته  ل��ل��م��رك��ز  يف  الإن��ت��اج��ي��ة 
متطلبات  ل���ك���اف���ة  ول�����ش��م��ول��ي��ت��ه 
و  القت�شادية  الرتاخي�ض  اجن��از 
غريها  و  التجارية  امل��ن��ازع��ات  ح��ل 
هذا  اأن  م����وؤك����داً  ي�����ش��ر  و  ب�����ش��رع��ة 
الدائرة  اإ�شرتاتيجية  �شمن  ياأتي 
ال���ت���ي حت���ر����ض على  خ��ط��ط��ه��ا  و 
ار�ض  ع��ل��ى  تطبيقها  و  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

الواقع.

•• ال�صارقة-وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  تراأ�ض �شاحب 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
رئي�ض  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض 
ال�شارقة  يف  الأم����ريك����ي����ة  اجل���ام���ع���ة 
اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة يف  اج��ت��م��اع��ا ملجل�ض 
اجلامعة  مببنى  الإج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة 

ام�ض.
الإجتماع  ب���داي���ة  يف  ���ش��م��وه  ورح�����ب 
اأع�������ش���اء جمل�ض  ب��احل�����ش��ور و���ش��ك��ر 
املخل�شة  ج���ه���وده���م  ع���ل���ى  الأم�����ن�����اء 
معربا  اجلامعة  تطوير  اإىل  والهادفة 
�شموه عن ارتياحه ملا ت�شهده اجلامعة 
م��ن ت��ط��ور وازده�����ار مب��ا ي��ت��واف��ق مع 

ر�شالتها ومبادراتها الإ�شرتاتيجية.
ب���ي���رت ه���ي���ث مدير  ال����دك����ت����ور  وق������ال 
املجل�ض  ب��اأن  الجتماع  عقب  اجلامعة 
برئا�شة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
قد اأقر اإن�شاء ق�شم للهند�شة ال�شناعية 
يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  ب��رن��اجم��ي  لي�شم 
يف  واملاج�شتري  ال�شناعية  الهند�شة 
..م�شريا  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  ال��ن��ظ��م  اإدارة 
ي��اأت��ي متا�شيا مع  ال��ق��رار  اىل ان ه��ذا 
بكالوريو�ض  ب���ط���رح  اجل��ام��ع��ة  ق���ي���ام 
�شبتمرب  �شهر  يف  ال�شناعية  الهند�شة 
باحتياجات  ل��ل��وف��اء  امل��ا���ش��ي   2012

درا�شة  لنتائج  وتلبية  ال�شناعة  قطاع 
ميدانية اأجرتها اجلامعة واأظهرت ان 
التي �شملها  ال�شركات  باملائة من   89
لتوظيف  حاجتها  اأك���دت  ال�شتطالع 
خريجي هذا التخ�ش�ض من اجلامعة 

الأمريكية يف ال�شارقة.
الهند�شة  ب��ك��ال��وري��و���ض  ان  واأو�����ش����ح 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ي��ك��م��ل ح��ل��ق��ة ال���ربام���ج 
الهند�شية املطروحة يف كلية الهند�شة 
فريدة  كلية  يجعلها  مم��ا  ب��اجل��ام��ع��ة 
الإقليمي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن 
وت�شمل معظم  براجمها  لتنوع  وذلك 

تخ�ش�شات الهند�شة الرئي�شة.
ال��ربن��ام��ج يتما�شى مع  ه��ذا  اأن  وق��ال 
للجامعة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه������داف 
وف��ق��ا ل���روؤي���ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
اأج���ي���ال متتلك  ت��خ��ري��ج  ال�����ش��ارق��ة يف 
تلبية  ع���ال���ي���ة  وك�����ف�����اءات  م�����وؤه�����الت 
ال�شناعية  ال���������ش����وق  لح����ت����ي����اج����ات 
والإقت�شادية املتزايدة وذلك يف دعمها 
والتطور  ال��ن��م��و  م�����ش��رية  ل��دمي��وم��ة 

لدولة المارات املتحدة.
امتنانه  ع��ن  الأم��ن��اء  واع���رب جمل�ض 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي على 
ت��ك��ف��ل��ه ب��ت��م��وي��ل ال��ع��دي��د م���ن املباين 
�شيبداأ  وال��ت��ي  اجلامعة  يف  الإ�شافية 

العمل بها هذا ال�شيف مبا فيها �شكن 
ري��ا���ش��ي ومواقف  ل��ل��ط��ال��ب��ات وج��ن��اح 
لل�شيارات ومداخل للكرا�شي املتحركة 

اإىل اجلامعة.
اأحمد  ع��ب��داحل��م��ي��د  امل��ج��ل�����ض  و���ش��ك��ر 
�شديقي  اأحمد  رئي�ض  نائب  �شديقي 
واأولده لإن�شاء كر�شي اأحمد �شديقي 
للدرا�شات اخلليجية وال�شرق اأو�شطية 
م��ن خ��الل ه��دي��ة ك��رمي��ة بقيمة 15 
الكر�شي  ه��ذا  و�شيقوم  دره���م  مليون 
وبحثية  تعليمية  ب��رام��ج  ت��ر���ش��ي��خ  يف 
من  القادمة  الأج��ي��ال  لتدريب  اأو���ش��ع 
الباحثني يف هذا اجلزء الإ�شرتاتيجي 

من العامل بعيون خليجية.
املجل�ض  اأن  اإىل  هيث  الدكتور  واأ���ش��ار 
اأ���ش��در ع���ددا م��ن ال���ق���رارات الأخ���رى 
الت�شميم  ق�����ش��م  ا����ش���م  ت��غ��ي��ري  م��ن��ه��ا 
كما  والت�شميم  ال��ف��ن  ق�شم  لي�شبح 
مدد ع�شوية الدكتور رودريك فرن�ض 
اأي�شا على  الأم��ن��اء وواف��ق  يف جمل�ض 
واعتمد  ����ش���غ���رية  م�������ش���اري���ع  مت���وي���ل 
املالية  لل�شنة  اخل��ت��ام��ي��ة  احل�����ش��اب��ات 
املا�شي   2012 م���اي���و  يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
وت��ل��ق��ى ك��ذل��ك ت��ق��اري��ر م��ن م�شوؤويل 
الق�شايا  من  العديد  ب�شاأن  اجلامعة 

الهامة.
الأمناء  اجتماع جمل�ض  انتهاء  وعقب 

ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
م��ع��ر���ض الأن���دي���ة ال��ط��الب��ي��ة وال���ذي 
ينظمه مكتب �شوؤون الطلبة يف املركز 
���ش��م��وه خالل  .. و���ش��ح��ب  ال��ط��الب��ي 
اأع�شاء  للمعر�ض  التفقدية  جولته 

جمل�ض الأمناء وم�شوؤويل اجلامعة.
املعر�ض  اأج��ن��ح��ة  يف  ���ش��م��وه  وجت�����ول 
ناد   28 ناديا منها   54 وال��ذي ي�شم 
لهوايات  ناد  و26  خمتلفة  جلن�شيات 
الأن�شطة  خم��ت��ل��ف  مم��ث��ل��ة  م���ت���ع���ددة 
يف  والريا�شية  والإجتماعية  الثقافية 

اجلامعة.
الطالبية  الأن����دي����ة  م��ع��ر���ض  وي���اأت���ي 
باعتباره واحدا من اأكرب الأحداث التي 
اجلامعي  احل���رم  يف  الطلبة  ينظمها 
التي  الأج��ن��ح��ة  بتزيني  اهتموا  حيث 
من  الزاهية  ب��الأل��وان  اأنديتهم  متثل 
ومل�شقات  تقليدية  ومالب�ض  اأع���الم 
مع  تتنا�شب  التي  املو�شيقى  مطلقني 
معظمهم  وارت���دى  اأنديتهم  ن�شاطات 

املالب�ض الوطنية اخلا�شة بهم.
ال�شحي  م������وزة  ال����دك����ت����ورة  ورح����ب����ت 
الطلبة  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب 
ال�شارقة  ال�شمو حاكم  �شاحب  بزيارة 
لها  �شيكون  ب��اأن��ه  م��وؤك��دة  للمعر�ض.. 
امل�شاركني  الطلبة  نفو�ض  يف  بالغ  اأث��ر 

فيه.

يهدف  امل���ع���ر����ض  اأن  اإىل  واأ�������ش������ارت 
الن�شاطات  ع��ل��ى  الطلبة  اإط����الع  اإىل 
اجلامعة  يف  امل���ت���وف���رة  ال��ال���ش��ي��ف��ي��ة 
الف�شول  خ�����ارج  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ك���ت���ج���ارب 
الدرا�شية ..وقالت ان معر�ض الأندية 
الطالبية هو املن�شة لالأندية الثقافية 
لزيادة اأع�شائها وللتخطيط ملهرجان 
الثقايف  امل��ه��رج��ان  وه��و  العاملي  ال��ي��وم 

الأكرب يف اجلامعة .
وتابعت باأن معر�ض الأندية الطالبية 
املنوعة  الأن��دي��ة  على  الطلبة  ي��ع��رف 
اجل���ام���ع���ي  احل���������رم  امل������ت������واج������دة يف 
التي  وت���ل���ك  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ب��ت��وج��ه��ات��ه��ا 
والهتمامات  ال��ه��واي��ات  ب�شقل  تهتم 

ومتنحهم الفر�شة لالن�شمام اإليها.
�شوؤون  م��ك��ت��ب  اإدارات  ب����اأن  واأ���ش��اف��ت 
اأي�شا  امل��ع��ر���ض  يف  م��ت��واج��دة  الطلبة 
ب���اخل���دم���ات التي  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��ع��ري��ف 
تقدمها.. متمنية اأن ي�شتفيد الطالب 
من فر�شة الأن�شطة الال�شيفية التي 

نقدمها لهم ويختربوا فوائدها.
اأم���ن���اء اجلامعة  ب����اأن جم��ل�����ض  ي��ذك��ر 
اأع�شاء  ي�شم  ال�شارقة  يف  الأمريكية 
ميثلون نخبة متميزة من ال�شخ�شيات 
اإ�شافة  الأع���م���ال  ورج�����ال  ال��رتب��وي��ة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 

رئي�ض  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض 
والدكتور  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  اجل��ام��ع��ة 
ب��ي��رت ه��ي��ث م���دي���ر اجل���ام���ع���ة يتكون 
ال�شيد  م��ن  ك��ل  ع�شوية  م��ن  املجل�ض 
الدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  جعفر  حميد 
وامل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة نفط 
ال��ه��الل يف ال�����ش��ارق��ة وال�����ش��ي��د ريا�ض 
�شادق رئي�ض جمموعة احلبتور ليتون 
وال�شيد مارون �شمعان رئي�ض جمل�ض 
لبيرتوفاك  التنفيذي  واملدير  الإدارة 
انرتنا�شيونال ال�شارقة والدكتور علي 
عبداهلل ال�شمالن املدير العام ملوؤ�ش�شة 
ال��ك��وي��ت ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وه���و اأي�شا 
وزير �شابق للتعليم العايل يف الكويت 

دروي�ض  يو�شف  اجلليل  عبد  وال�شيد 
للم�شاريع  الإم���ارات  جمموعة  رئي�ض 
رئي�ض  بايننجر  اآن  م��اري  وال��دك��ت��ورة 
ميني�شوتا يف  بينيدكت يف  �شانت  كلية 
الوليات املتحدة الأمريكية وجوزيف 
براند ال�شريك الأول لباتون بوغز يف 
وا�شنطن الوليات املتحدة الأمريكية 
وال��دك��ت��ور ل���ورد األ��ي��ك ب��روي��رز ع�شو 
جمل�ض اللوردات الربيطاين والدكتور 
ان��ت��وين ج���ورج ك��وت�����ض م��دي��ر متحف 
بنما  بجمهورية  البيولوجي  ال��ت��ن��وع 
وك��ب��ري ال��ع��ل��م��اء ال��ف��خ��ري��ني يف معهد 
كوتن  ت�شارلز  وال�شيد  �شميث�شونيان 
والدكتور  كيمربيدج  م�شاريع  مدير 

الفخري  الأ����ش���ت���اذ  ف��ل��ي��ت�����ش��ر  ل����ريوي 
بجامعة تك�شا�ض الزراعية وامليكانيكية 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  يف  ام  اآن�������د  اي�����ه 
الأمريكية والدكتور رودريك فرين�ض 
الأمريكية  للجامعة  الفخري  املدير 
كورنيليو�ض  وال��دك��ت��ور  ال�����ش��ارق��ة  يف 
كريوين رئي�ض اجلامعة الأمريكية يف 
وا�شنطن الوليات املتحدة الأمريكية 
اأونيل ع�شو جمل�ض  اأون��ورا  والبارونه 
ال�����ل�����وردات ال���ربي���ط���اين وال���دك���ت���ورة 
كلية  رئ���ي�������ض  ن���وج���ي���ن���نت  ج����ورج����ي����ا 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  باأوهايو  كينيون 
الأم���ريك���ي���ة وح�����ش��ر الإج���ت���م���اع كبار 

م�شوؤويل اجلامعة.

•• عجمان ـ حممد بدير 

حملة  عجمان  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
الثانية  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  الآم���ن���ة  ال��ق��ي��ادة 
���ش��م��ن احلمالت  وذل������ك  ت���وع���وي���ة  ك����م����ب����ادرة 
والتي  امل����رور  بق�شايا  والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة 
لوزارة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه����داف  م��ع  تتما�شى 

الداخلية.
وك�����ش��ف امل���ق���دم ���ش��ع��ي��ب ع���ب���داهلل ك���اج���ور مدير 
اإدارة املرور و الدوريات ب�شرطة عجمان، �شبط 
220 دراجة هوائية خمالفة العام املا�شي ، يف 
حني مت ت�شجيل 9 حوادث ج�شيمة و6 اإ�شابات 
متو�شطة و2 ب�شيطة اأ�شبابها ناجمة عن اأخطاء 

فردية ت�شبب بها �شائقي الدراجات الهوائية.

 واأو�شح مدير اإدارة املرور والدوريات اأن احلملة 
املناطق  خمتلف  يف  اأ�شهر   6 مل��دة  ت�شتمر  التي 
باإمارة عجم�ان، تاأتي تزامناً مع تزايد احلوادث 
امل���روري���ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة، كما 
م�شتخدمي  اأع��داد  تزايد  ظل  يف  اأهميتها  تاأتي 

الدراجات الهوائية.
و اأ�ش�ار �شعادة املقدم �شعيب كاجور اإنه مت و�شع 
خ��ط��ة ت��وع��وي��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة ح��ي��ث با�شر 
توعوية  كتيبات  ب��ت��وزي��ع  امل���رور  دوري����ات  اأف����راد 
والأوردي���ة   ، الإجنليزية   ، العربية  لغات  بع�دة 
�شناعية  منطقة  يف  وال�شينية   ، وال��ه��ن��دي��ة   ،
واملنطقة   ، اجل���دي���دة  وال�����ش��ن��اع��ي��ة   ، اجل�����رف 
ال�شيني ومنطقتي  ال�شوق  بها مركز  يقع  التي 
ب����اإم����ارة ع��ج��م��ان والتي  ال��ن��ع��ي��م��ي��ة وال���ك���رام���ة 

يتواجد فيها عدد كبري من اجلاليات الآ�شيوية 
، كما مت توزيع 2000 جاكيت ف�شفوري لتنبيه 
���ش��ائ��ق��ي امل���رك���ب���ات ب���وج���ود ق���ائ���دي ال���دراج���ات 
ال��ه��وائ��ي��ة ع��ل��ى ال�����ش��ارع ال���ع���ام، وع�����دد 2000 
الدراجات  �شائقي  فئة  على  واق��ي��ة  راأ����ض  خ��وذة 
وتوجيه  الآ�شيوية  اجلن�شيات  خا�شة  الهوائية 
الإر�شادات والن�شائح لهم بكيفية القيادة الآمنة 
ت�شبباً يف تلك احلوادث  الأك��رث  لكونهم  ، نظراً 

املروري�ة.
ب�شرطة  ال���دوري���ات  و  امل���رور  اإدارة  م��دي��ر  ودع���ا 
ب�شرورة  الهوائية  ال��دراج��ات  �شائقي  عجمان 
الل����ت����زام ب��ال��ق��واع��د والإر�������ش������ادات امل����روري����ة ، 
ب���ني الدراجة  وال��ت��ق��ي��د ب���رتك م�����ش��اف��ة ك��اف��ي��ة 
واملركبة و�شرورة ارتداء خوذة الراأ�ض واجلاكيت 

ال��ف�����ش��ف��وري اأث���ن���اء ق��ي��ادة ال���دراج���ة ال��ه��وائ��ي��ة ، 
وك��ذل��ك اإع��ط��اء اإ���ش��ارة ي��دوي��ة اأث��ن��اء الإنعطاف 
باجلانب  اللتزام  اإىل  بالإ�شافة  مييناً  اأو  ي�شاًر 
منفرد  ب�شكل  وال�شري   ، الطريق  لنهر  الأمي���ن 
ال���واح���د ت��ل��و الآخ����ر ، وع���دم الن���دف���اع ب�شرعة 
�شعادته  ن��ا���ش��د  ك��م��ا   ، امل��رك��ب��ات  اأم�����ام  خ��ط��رية 
�شائقي املركبات باأخذ احليطة واحلذر والنتباه 
احلوادث  وق��وع مثل هذه  لتفادي  القيادة  اأثناء 
ا�شتخدام  بها  يكرث  التي  القيادة  يف  والرتكيز 
املناطق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ه��وائ��ي��ة  ال����دراج����ات 
ميلكون  ل  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  وخ��ا���ش��ة  ال�شكنية 
للدراجات  الآم��ن��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  الكافية  اخل���ربة 
الهوائية وذلك ل�شمان �شالمتهم من احلوادث 

املميتة ل قدر اهلل ومتمنياً ال�شالمة للجمي�ع.

حاكم �ل�ضارقة يرت�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء �جلامعة �الأمريكية يف �ل�ضارقة ويقر �إن�ضاء ق�ضم �لهند�ضة �ل�ضناعية

�ضرطة عجمان تطلق حملة القيادة الآمنة للدراجات الهوائية

مرور عجمان ي�ضبط 220 در�جة هو�ئية خمالفة �لعام �ملا�ضي

تقليد رتب ملجوعة من �ضباط �ضرطة ر�أ�س �خليمة 

% حجم �لنمو يف عدد �ملتعاملني مبركز خدمة �حلميدية لبلدية عجمان خالل �لعام �ملا�ضي   69.8

•• دبي-وام: 

الوزراء  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  ال مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  زار �شاحب 
حاكم دبي رعاه اهلل مدار�ض الهلية اخلريية يف مقرها مبنطقة القرهود يف دبي حيث التقى �شموه 
درا�شتها  اإىل  واطماأن  املدر�شة  اأ�شا�شي يف  الثالث  ال�شف  تدر�ض يف  التي  م��راد  علي  الطالبة مرية 
عنها من خالل  ع��ربت  التي  رغبتها  عند  ن��زول  ج��اءت  للمدر�شة  زيارته  اأن  لها  موؤكدا  واأحوالها 
�شريط الفيديو الذي اذيع يف اجلل�شة الفتتاحية للقمة احلكومية التي عقدت ال�شبوع املا�شي يف 
مدينة جمريا بدبي. �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم تفقد املدر�شة وحيا اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية واأ�شاد بدور رجل العمال ال�شيد جمعة املاجد موؤ�ش�ض وراعي املدار�ض الهلية 
املاجد و�شعادة خليفة  �شعادة جمعة  الزيارة  �شموه يف  رافق  الم��ارات.  اخلريية يف خدمة جمتمع 
�شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي و�شعادة منى غامن املري املديرة العامة 

للمكتب العالمي حلكومة دبي.

حممد بن ر��ضد يزور مد�ر�س �الأهلية �خلريية 
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

لفتتاح  ا�شتعداداتها  اخليمة  راأ�ض  �شرطة  اأكملت  واملجتمعية  الأمنية  م�شوؤولياتها  من  انطالقا 
املبنى اخلا�ض لدارة الأزمات والكوارث �شمن برنامج خا�ض بح�شور قائد عام ال�شرطة اليوم. 
وقالت م�شادر ال�شرطة ان املبنى الذي يقع خلف مبنى القيادة العامة ل�شرطة راأ�ض اخليمة جمهز 
باأحدث الو�شائل الالزمة التي متكنه من القيام بادارة املهام املتعلقة بالزمات والكوارث ب�شورة 
احرتافية وفق معايري اجلودة العاملية. وياأتي تنفيذ مبنى ادارة الأزمات والكوارث لي�شكل ا�شافة 
خدمية مهمة ملجتمع راأ�ض اخليمة اىل جانب مبنى ادارة ال�شرطة املجتمعية الذي وجه بان�شائه 
واملجتمعي  الأمني  ب�شقيها  خدمات  تقدمي  لغر�ض  احلمراء  اجلزيرة  منطقة  يف  ال�شرطة  قائد 
باأف�شل املعايري حيث يعمل على ت�شهيل الإجراءات التي ت�شمل تقدمي اخلدمات للحالت الأ�شرية 
با�شراف كوادر مواطنة موؤهلة ب�شورة جيدة . وتعك�ض جهود �شرطة راأ�ض اخليمة املجتمعية رغبة 
املعايري  اأف�شل  ال�شرطي، من خالل تطبيق  العمل  وال�شتقرار وتطوير  الأمن  لتعزيز  خمل�شة 

�فتتاح مركز الإد�رة �الأزمات و�لكو�رث بر�أ�س �خليمة �ليوم

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

قلد العميد حممد النوبي حممد نائب قائد عام �شرطة راأ�ض اخليمة، �شباح 
راأ�ض  ب�شرطة  املرفعني  ال�شباط  م��ن  لعدد  اجل��دي��دة  ال��رت��ب  مكتبه  يف  اأم�����ض 
اخليمة بناًء على القرار الوزاري رقم )75( ل�شنة 2013م ال�شادر من الفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية 
و القا�شي برتقية عدد من �شباط وزارة الداخلية . وخالل حفل تقليد الرتب 
نقل نائب قائد عام ال�شرطة حتيات و تربيكات اللواء ال�شيخ طالب بن �شقر 
القا�شمي قائد عام �شرطة راأ�ض اخليمة لل�شباط املرفعني موؤكداً ا�شتحقاقهم 
لهذه الرتقية التي تزيد من م�شوؤولياتهم جتاه خدمة هذا الوطن وحتفيزهم 
نحو املزيد من اجلهد و العمل الدوؤوب مطالبا بان يكونوا على قدر امل�شوؤولية 
اأك��رث من  ب��اأن ه��ذه الرتقية متثل تكليفا  واأ���ش��اف   ، األقيت على عاتقهم  التي 
كونها ت�شريفاً ل�شاحبها . ومن جانبهم ثمن املرفعني الثقة الغالية التي اأولها 
لهم نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية، موؤكدين باأنهم �شيكونون على 
قدر تلك الثقة و �شيبذلون كل طاقاتهم للنهو�ض بالعمل ال�شرطي و الأمني 

على حد �شواء ملا فيه خدمة هذا الوطن الغايل.  

•• راأ�س اخليمة-وام:

الفرتة  خ��الل  الطبية  اخليمة  راأ����ض  منطقة  ت�شت�شيف 
الدكتور  �شقر  مب�شت�شفى  املقبل  م��ار���ض   15 اإىل   9 م��ن 
كري�شتوفر جيز ا�شت�شاري عالج المل من اململكة املتحدة.

م�شت�شفى  مدير  النعيمي  احمد  عبداهلل  الدكتور  واأو�شح 
ال�شحة  وزارة  �شيا�شة  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي  ال���زي���ارة  اأن  �شقر 
يف  خرباتهم  من  لال�شتفادة  عامليني  اأط��ب��اء  مع  بالتعاون 
الأطباء  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن  ال��ط��ب��ي��ة  التخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف 
يف  متخ�ش�ض  جيز  الربف�شور  اأن  اإىل  لفتا   .. ال��زائ��ري��ن 

واألم  الأع�شاب  اأم��را���ض  عن  وال��ن��اجت  املزمن  المل  ع��الج 
جيز  كر�شتوفر  الربف�شور  اأن  اإىل  واأ�شار  الفقري.  العمود 
بع�ض احلالت  بالك�شف على  تواجده  �شيقوم خالل فرتة 
يف العيادة اخلارجية وكذلك احلالت املحولة من الإمارات 
الطبية وعمل  ال���ش��ت�����ش��ارات  ت��ق��دمي  ج��ان��ب  اإىل  الأخ����رى 
الإجراءات الطبية ا�شافة اىل اإقامة ور�شة عمل متخ�ش�شة 

لالأطباء خالل فرتة تواجده.
اأطباء   6 ا�شتقبلت  كانت منطقة راأ�ض اخليمة الطبية قد 
التخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ن   2012 ع����ام  خ����الل  ع���امل���ني 

الطبية.

•• ابوظبي-الفجر:

تعزيزا لقيم التوا�شل والرتاحم ون�شر ثقافة املبادرات 
الي��ج��اب��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع ،ق����ام وف���د م��ن ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
الإ�شالمية والأوق��اف �شم عددا من م�شوؤويل  لل�شوؤون 
الهيئة والوعاظ ،بزيارة املر�شى يف مدينة ال�شيخ خليفة 
معنوياتهم،  ورف��ع  عليهم  الطمئنان  ،ب��ه��دف  الطبية 
املر�شى  نفو�ض  الأث���ر على  ل��ه كبري  ك��ان  ال���ذي  الأم���ر 
الذين ثمنوا هذه الزيارة التي بثت يف نفو�شهم الفرحة 

وزادت من عزميتهم.
وكان يف ا�شتقبال الوفد الذي �شم ف�شيلة ال�شيخ طالب 
ال�شحي مدير اإدارة الوعظ ، واأحمد الزعابي مدير اإدارة 
مدير  احلو�شني  �شامل  وح�شن  الوقفية،  ال�شتثمارات 
اإدارة املوارد الب�شرية وال�شوؤون املالية، وعذيجة الزعابي 
مدير اإدارة الت�شال احلكومي، اأحمد املن�شوري، مدير 
الطبية،  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  املر�شى  �شوؤون  ق�شم 
زاروا  الأق�شام  �شتى  على  جولة  يف  الوفد  �شحب  حيث 
خ��الل��ه��ا امل��ر���ش��ى وق���دم���وا ل��ه��م ال��ه��داي��ا ، ودع����وا لهم 

بال�شفاء العاجل.
للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر  معال  يو�شف  حمد  وق���ال 
امل�شاندة يف الهيئة، اإن هذه الزيارة تاأتي �شمن مبادرات 
ما  ك��ل  وت��ق��دمي  م��ع��ه،  وال��ت��ف��اع��ل  املجتمع  نحو  الهيئة 
الجتماعي  ال��ن�����ش��ي��ج  ت��الح��م  يف  ي�شهم  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن 
واملحبة  والألفة  والتعاون  التكافل  روح  باإ�شاعة  وقوته 
الزيارة  ه��ذه  مبثل  ال��ق��ي��ام  على  الهيئة  درج���ت  حيث   ،

لتوجيهات  تنفيذا   ، الدولة  م�شت�شفيات  م�شتوى  وعلى 
تعزيز  �شرورة  على  دوم��ا  توؤكد  التي  الر�شيدة  قيادتنا 
قيم التوا�شل مع املجتمع ، حيث اأفردت الهيئة م�شاحة 
ك��ل منابرها  امل��ج��ال م��ن خ��الل  ب��ه��ذا  وا���ش��ع��ة للتوعية 
�شرورة  على  دوم��ا  توؤكد  التي   ، والإع��الم��ي��ة  الوعظية 
الإ�شالمي  ديننا  اإل��ي��ه  دع��ا  ال���ذي  وال��ت��ك��اف��ل  التعا�شد 

احلنيف .
م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن اأح��م��د امل��ن�����ش��وري ه���ذه ال���زي���ارة التي 
،موؤكدا  املر�شى  عن  والآلم  املعاناة  تخفيف  يف  ت�شاهم 
الهيئة  ال��زي��ارات من قبل  ه��ذه  ت��ع��ودوا على مثل  اأنهم 
�شابقا ، الأم��ر الذي ينم على اأن الهيئة ت��وؤدي ر�شالتها 
من  الفعال  بالتعاون  ا�شاد  كما   ، اأداء  خري  املجتمع  يف 
و�شرعة  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  مع  الهيئة  قبل 
وما  الديني  ال�شاأن  ما يطلب منهم يف  كل  جتاوبهم يف 

يخ�ض امل�شاجد .
وقدم املن�شوري للوفد �شرحا وافيا عن العناية الكبرية 
واإدارة  �شحة  �شركة  قبل  من  املر�شى  بها  يحظى  التي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على  بناء  امل�شت�شفى 
الدولة ،يحفظه اهلل  ، رئي�ض  اآل نهيان  زايد  خليفة بن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق   ،
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
، بتوفري كافة احتياجات املر�شى وبذل اجلهود اجلبارة 
و�شحتهم  �شالمتهم  ي�شمن  م��ا  ك��ل  وعمل  خلدمتهم 
،داعيا اهلل لهما مبوفور ال�شحة والعافية ، ولكل �شعب 

الإمارات. 

منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية ت�ضت�ضيف طبيبا ز�ئر� 

وفد من �ل�ضوؤون �الإ�ضالمية يزور �ملر�ضى يف 
مدينة �ل�ضيخ خليفة �لطبية
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•• دبي - وام:

ن��ظ��م��ت حم��اك��م دب���ي ور����ش���ة عمل 
�شخ�شا   170 ح�شرها  تدريبية 
حماماة  م��ك��ت��ب   115 مي���ث���ل���ون 
لتعريفهم ينظام ت�شجيل الق�شايا 
ع���ن ب��ع��د ال�����ش��ال��ف��ة. وق����ال حممد 
اإدارة  م����دي����ر  ال���ع���ب���ي���ديل  اأح����م����د 
دبي  حماكم  اأن  الق�شايا  خ��دم��ات 
وفرت خدمة ت�شجيل الق�شايا عن 
بعد ب�شكل متكامل ..م�شريا اإىل ان 
اإلكرتوين  نظام  اأول  يعد  ال�شالفة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
ت�شجيل  خ���دم���ات  ب��ت��وف��ري  ي���ق���وم 
دون  بعد  ع��ن  اإلكرتونيا  الق�شايا 
املحاكم  اإىل  ل��ل��ح�����ش��ور  احل���اج���ة 
نهائيا. واأو�شح اأن الور�شة ت�شمنت 
وطرق  الت�شجيل  عملية  اإج���راءات 
ومو�شوعها  الق�شية  ن��وع  حتديد 

وق��ي��م��ة امل��ط��ال��ب��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
واإرفاق  الدعوى  اأطراف  معلومات 
����ش���ح���ي���ف���ة ال������دع������وى وح���اف���ظ���ة 
والوكالت  وال���وث���ائ���ق  امل�����ش��ت��ن��دات 
ودفع الر�شوم اإلكرتونيا. وت�شدرت 
حتديد  مع  الق�شية  رق��م  اخلدمة 
ال�������دائ�������رة ال���ق�������ش���ائ���ي���ة وم����وع����د 
اإلكرتونيا  اجلل�شة الأوىل لنظرها 

�شخ�شيا  للح�شور  احل��اج��ة  دون 
اآلية حلوكمة  توفري  مع  للمحاكم 
عملية الت�شجيل من خالل تدقيق 
طلبات الت�شجيل للتاأكد من �شالمة 
وحتديد  وال����وث����ائ����ق  امل���ع���ل���وم���ات 
ال��ر���ش��وم ال��ق��ان��ون��ي��ة. واأ����ش���اف انه 
اأع��ل��ى معايري  ت��وف��ري  م���راع���اة  مت 
وال�شهولة يف ت�شميم تلك  اجلودة 

توافر  اخلدمات مع احلر�ض على 
�شوابط العمل با�شتخدام الو�شائل 
الربط  فيها  مبا  احلديثة  التقنية 
مع قارئ الهوية ال�شادرة من هيئة 
الإم��ارات للهوية. واأ�شار العبيديل 
الوقت  توفر  اخلدمة  ه��ذه  اأن  اإىل 
واجلهد على املتعاملني وت�شاهم يف 
رفع كفاءة العمل وجودة اخلدمات 
مبا�شر  ب�شكل  ي�شب  ال���ذي  الأم���ر 
دب��ي من  ر�شالة حماكم  يف حتقيق 
خ���الل ا���ش��ت��غ��الل ن��ظ��م واإج�����راءات 
وتقنيات متطورة لتحقيق ال�شرعة 
نفذ  الق�شايا.  ت�شجيل  يف  والدقة 
ال�شحي  حم���م���د  خ���ال���د  ال���ور����ش���ة 
الإج���راءات  مراجعة  �شعبة  رئي�ض 
رئي�ض  الها�شمي  والر�شوم وحممد 
و�شم�ض  ال�شاملة  اخل��دم��ات  �شعبة 
الدين البدوي رئي�ض �شعبة توجيه 

املتقا�شني .

•• اأبوظبي-وام:

قدم جمل�ض اأبوظبى للتعليم 40 جهازا �شخ�شيا مل�شاعدة 
لتح�شني  �شمعية  ا�شطرابات  من  يعانون  الذين  الطلبة 

النطق لديهم.
بيئة  اإع���داد  على  املجل�ض  حر�ض  من  انطالقا  ذل��ك  ياأتي 
الحتياجات  ذوي  طلبة  احتياجات  تلبي  منا�شبة  تعليمية 
اخلا�شة وتوفري الو�شائل التعليمية واأجهزة التكنولوجيا 

امل�شاعدة التي ت�شهم يف دعم العملية التعليمية لهم.
الو�شلة  ي��دع��ى  الأول  الأن��ظ��م��ة  م��ن  ن��وع��ني  ت��وزي��ع  ومت 
ال��ذي��ن مت زراعة  الطلبة  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  ال��ذك��ي��ة 
م�شاعدة  ك���اأداة  اجل��ه��از  ه��ذا  ويعمل  وال��ث��اين  لهم  قوقعة 
لل�شمع ملن يعانون من �شعف حا�شة ال�شمع لديهم يف حني 
نظم املجل�ض ور�شة عمل ملا يزيد على 100 طالب وطالبة 

واأ�شرهم لتعريفهم بالأجهزة وطريقة عملها.
واأو�شحت هناء علي احلمداين اأخ�شائي دعم املواد ورئي�ض 
التابعة  اخلا�شة  الحتياجات  ل��ذوي  الفنية  اللجنة  فريق 
للمجل�ض اأن اأجهزة ال� اإف اإم تعترب مبثابة حمطات اإذاعية 

م�شغرة تعمل على ترددات خا�شة.
جهاز  م��ن  يتكون  الذكية  الو�شلة  جهاز  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
املعالج  يعمل  بحيث  امل��زروع��ة  بالقوقعة  مت�شل  ا�شتقبال 
كميكروفون ي�شتخدمه املعلم مل�شاعدة الطلبة على الرتكيز 
على الدر�ض كما يقوم بتقليل ال�شو�شاء املحيطة بالطلبة 

خالل الوقت الذي يتم الرتكيز فيه على املعلم .
الأدوات  م��ن  تعترب  الج��ه��زه  اأن  اإىل  احل��م��داين  ول��ف��ت��ت 
�شمعية  ا�شطرابات  من  يعانون  الذين  للطلبة  امل�شاعدة 
املائة  يف   50 من  الطلبة  ل��دى  ال�شمع  ن�شبة  تزيد  بحيث 

اإىل 80 يف املائة.
من جهتها اأ�شارت اأمال عبد اهلل عبد الرحمن رئي�ض فريق 
من  طالبا   33 اأن  باملجل�ض  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
اأبوظبي و7 طلبة من العني و5 طلبة من املنطقة الغربية 

ا�شتلموا الأجهزة امل�شاعدة.
اأمورهم خالل  اأنه مت تعريف الطلبة واأولياء  اإىل  ونوهت 
ور�شة العمل التي نظمها املجل�ض بكيفية ا�شتخدام الأجهزة 
التي مت توزيعها عليهم كل ح�شب حاجته وكيفية ال�شتفادة 

منها. 

•• اأبوظبي-وام:

ماليا  دع��م��ا  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  موظفو  ق��دم 
الهالل  برامج  مل�شاندة  م��ب��ادرة  يف  الأح��م��ر  الهالل  لهيئة 
الإن�شانية وذلك �شمن مبادرات الهيئة املجتمعية للو�شول 
اإىل جمتمع اآمن ومتكامل. وقام �شعادة �شامل علي الزعابي 
التربع  بتقدمي  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  ع��ام  مدير 
الأمني  ن��ائ��ب  املن�شوري  م��ب��ارك  را���ش��د  ال�شيد  اإىل  امل���ايل 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  يف  ب��الإن��اب��ة  املحلية  لل�شوؤون  ال��ع��ام 
باأبوظبي. واأكد  وذلك مبقر الهيئة الوطنية للموا�شالت 
اأن تربع موظفي هيئة املوا�شالت ل�شالح برامج  الزعابي 
الهالل الأحمر ياأتي �شمن املبادرات املجتمعية التي تقوم 
م�شاحة  واإف���راد  و�شطها  تعمل  التي  املجتمعات  جت��اه  بها 
اإميانا منها باأن ظروف  كبرية لربامج الدعم الجتماعي 
امل��رح��ل��ة وت��داع��ي��ات الأزم�����ات ال��ع��امل��ي��ة تتطلب م��ث��ل هذه 
من  وتعلي  الإن�شانية  القيم  تعزز  التي  اخلالقة  املبادرات 

�شاأن املجتمعات الب�شرية.
للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  موظفي  تقدير  عن  واأع��رب 
للجهود الإن�شانية التي ت�شطلع بها هيئة الهالل الأحمر 
الأحمر  الهالل  اأن حتركات  واإقليما ودوليا موؤكدا  حمليا 
ال�شاحات والأقاليم عززت  امليدانية وتواجدها يف خمتلف 
�شاحات  يف  ب���ارزا  معلما  اأ�شبحت  حتى  بها  اجلميع  ثقة 

العطاء الإن�شاين م�شريا اإىل اأن هذه اجلهود حتث اجلميع 
على تعزيز قدرة الهيئة يف عدد من املجالت الهامة م�شددا 
يف  جهدا  تدخر  لن  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  اأن  على 
اإىل جانبها  والوقوف  الأحمر  الهالل  تعزيز جهود  �شبيل 
لتحقيق تطلعاتها على ال�شاحة الإن�شانية التي تئن حتت 
اأ�شاد املن�شوري مببادرة موظفي  وطاأة املعاناة. من جانبه 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت ل��دع��م حت��رك��ات الهالل 
امليدانية م�شريا اإىل اأن الهيئة الوطنية للموا�شالت ظلت 
تقدم دعمها وم�شاندتها لأن�شطة الهالل الأحمر املختلفة 
وبراجمها لتخفيف معاناة املحتاجني و�شد حاجة املعوزين. 
وقال ان هيئة الهالل الأحمر ت�شعى دائما لتعزيز �شراكتها 
مع الأفراد واملوؤ�ش�شات املحلية والهيئات الحتادية لإظهار 
الت�شامن والتجاوب مع احتياجات �شحايا  اأكرب قدر من 
النزاعات والكوارث وال�شرائح الأ�شد �شعفا وح�شد التاأييد 

لأو�شاعها الإن�شانية.
واأكد اإن الهيئة الوطنية للموا�شالت تعترب من املنا�شرين 
جلهود الهالل الأحمر وتقوم بدور هام يف تعزيز جمالت 
دورها  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ب��ان��ه  م��ن��وه��ا  املجتمعية  التنمية 
ال��ه��ام يف جم��ال النقل ال���ربي وال��ب��ح��ري ف��اإن��ه��ا مل تغفل 
للتعاطي  حيا  مثال  فكانت  والإن�شاين  الجتماعي  دوره��ا 
الإن�شانية  امل�شرية  وتعزيز  احليوية  الق�شايا  مع  اخل��الق 

يف املنطقة.

•• دبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وح�شور �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
للقيم  ملتقى وطني  فعاليات  اليوم  تنطلق  دبي 

املجتمعية الإماراتية 
ومن املقرر اأن ت�شتمل اأجندة امللتقى � الذي �شوف 
يعقد يف قاعة املوؤمترات بجامعة زايد بدبي � على 

ا�شتعرا�ض  يتم خاللها  نقا�شية �شباحية  جل�شة 
اأجراه  ال��ذي  املجتمعية  القيم  ا�شتطالع  نتائج 
برنامج وطني بالتعاون مع مركز باريت الدويل 

للقيم .
ور�شتي  تنظيم  امل�شائية  الفرتة  يف  اأي�شا  و�شيتم 
والقطاع  التعليم  ق��ط��اع  ح���ول  مغلقتني  ع��م��ل 
احل��ك��وم��ي وي�������ش���ارك ف��ي��ه��م��ا ن��خ��ب��ة ك��ب��رية من 
املجالني  ه����ذي����ن  يف  واخل����������رباء  امل���������ش����وؤول����ني 
الفال�شي  بالهول  �شعادة �شرار  واأكد  احليويني. 
 � يحر�ض  امللتقى  اأن  وطني  برنامج  ع��ام  مدير 

تقدمي  على   � ينظمها  التي  فعالياته  خالل  من 
قراءة وافية ملنظومة القيم املجتمعية يف املجتمع 
الإماراتي ب�شفافية عالية امل�شتوى والتي ت�شاعد 
مبا  اإ�شرتاتيجياتهم  و���ش��ع  على  ال��ق��رار  �شناع 
اإىل  للو�شول  الإم����ارات  روؤي���ة  حتقيق  يف  ي�شهم 
اأعلى املراتب عامليا. واأ�شار �شعادته اإىل اأن تنظيم 
ور�ض عمل قطاعية هي اأداة وظيفية فعالة لهذه 
ال��ق��ي��م ع��ل��ى اأر�����ض ال��واق��ع ل��ت��خ��رج ب��ال��ت��ايل من 
الإط���ار الأك��ادمي��ي وت��ن��درج يف التطبيق العملي 

ولتحقق الفائدة املرجوة منها.

وي�شعى ملتقى وطني للقيم املجتمعية الإماراتية 
اإىل تعزيز دور القيم واإيجاد احللول وتطبيقات 
لهذه النتائج ول�شمان التح�شن امل�شتمر للنتائج 
القيم  اأهمية  بيان  اإىل  يهدف  كما  الإي��ج��اب��ي��ة. 
ال���رتب���وي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ه����ذا ال��ق��ط��اع على 
والطلبة  التدري�شية  والهيئة  املوؤ�ش�شي  امل�شتوى 
ودورها  والأخالقية  املهنية  القيم  اأهمية  وبيان 
يف ن��ه��و���ض ال��ق��ط��اع ال���ع���ام وحت��ق��ي��ق الأه�����داف 
العربية  الإم��ارات  دولة  حلكومة  الإ�شرتاتيجية 

املتحدة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

حذر الدكتور �شامل العجمي املحا�شر 
يف كلية ال�شريعية بجامعة الكويت يف 
موؤ�ش�شة  نظمتها  اأ���ش��ري��ة،  حم��ا���ش��رة 
راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه، 
يف م�شجد ال�شيخ زايد براأ�ض اخليمة، 
الدورة  فعاليات  �شمن  الأول،  م�شاء 
الثالثة ع�شرة من جائزة راأ�ض اخليمة 
للقراآن الكرمي، من الرفاهية الزائدة 
ل��الأب��ن��اء لأن���ه���ا جت��ع��ل��ه��م ي��ف��ك��رون يف 
اأ���ش��ي��اء غ��ري م��األ��وف��ة، وت��ق��وده��م اإىل 
الطموح  م�����ش��اح��ة  لأن  الن�����ح�����راف، 
الرفاهية،  يف  الإف���راط  م��ع  ت�شمحل 
م��ع��ت��ربة اأن ت��رب��ي��ة الأب���ن���اء ي��ج��ب األ 
اللذين  وال����ك����دح،  ال��ع��ن��اء  م���ن  ت��خ��ل��و 
احلقيقي،  معناه  اإجن��از  لأي  مينحان 
�شنعته  ما  بقيمة  الإن�شان  وي�شعران 
املحا�شرة،  يف  العجمي  ولفت  ي���داه.  
الأبناء  )ت��رب��ي��ة  ع��ن��وان  حملت  ال��ت��ي 
وقدمه  وال�����ط�����م�����وح(،  ال�����واق�����ع  ب����ني 
اإمام  �شبيعان،  اهلل  عبد  حممد  فيها 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  يف  وخ��ط��ي��ب 
براأ�ض  والأوق��اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون 
اأ�شرة  ب���ني  ال���ف���رق  اأن  اإىل  اخل��ي��م��ة، 
واأخرى يتجلى يف قدرتها على حتويل 
اإىل  الأب��ن��اء  تربية  وم�شكالت  ه��م��وم 
والأمهات،  الآب��اء  بها  ي�شتمتع  حقيقة 
من خالل �شبط العالقة مع اأبنائهم، 
وت��وج��ي��ه��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة ذك���ي���ة، حتقق 
ال��ت��ي ر�شموها  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  الأه�����داف 
لهم. ودعا ال�شيخ العجمي يف املحا�شرة 
املن�شوري،  ج���اب���ر  ح�����ش��ره��ا  ال���ت���ي   ،
من  وع��دد  الإعالمية،  اللجنة  رئي�ض 
 500 ، ونحو  اأع�شاء جل��ان اجل��ائ��زة 

واملتخ�ش�شني،  الأه���ايل  م��ن  �شخ�ض 
 300 م���ق���اب���ل  رج�����ل   200 م���ن���ه���م 
ال�شاحلة،  الزوجة  اإىل اختيار  اإم��راأة، 
تربية  الأب���ن���اء  ت��رب��ي��ة  يف  للم�شاهمة 
الإ�شالمية  �شريعتنا  م��ن  م�شتمدة 
الغراء، ومن�شجمة مع عادات وتقاليد 
جمتمعنا.   واأكد اأن كل م�شكلة يعانيها 
بالأ�شا�ض  ه���ي  اأب��ن��ائ��ه��م  م���ع  الأه������ل 
حتميل  راف�شا  اأي��دي��ه��م،  �شنيعة  م��ن 
الأبناء وحدهم م�شوؤولية اأي اإخفاق اأو 
انحراف، يتعر�شون له خالل حياتهم، 
ال��ع��م��ري��ة، التي  امل���راح���ل  ل���ش��ي��م��ا يف 
الأ�شرة  كنف  يف  الأب��ن��اء  فيها  يعي�ض 
واق���ع احلال،  واح���د، لأن  �شقف  حت��ت 
العربية، ي�شري  املجتمعات  حتديدا يف 

املوؤ�ش�شة  داخ��ل  الأول  ال��ق��رار  اأن  اإىل 
والأم،  الأب  ل�شلطتي  يعود  الأ���ش��ري��ة 
الأبناء  اإ�شراك  من�شوب  يف  تفاوت  مع 
اإىل  اأ�شرة  من  القرار  �شنع  عملية  يف 
والأم  الأب  ي��ت��ح��م��ل  وع��ل��ي��ه  اأخ������رى، 
توؤول  م��ا  نتائج  م��ن  الأك���رب  الن�شيب 
املحا�شر  وح��دد  اأبنائهم.  اأح��وال  اإليه 
التي  وال��ت��ذم��ر،  ال�شكوى  اأ�شكال  اأه��م 
اأبنائهم،  ���ش��ل��وك  يف  الآب������اء  ي��ع��ان��ي��ه��ا 
ل�شيما يف فرتة املراهقة، التي ت�شهد 
اللتزام،  ع��دم  منها  عميقة،  حت��ولت 
والتمرد على النظام املتفق عليه داخل 
الأ�شرة، والعناد والإ�شرار على الراأي، 
وع��دم الر�شي امل�شتمر عن كل ما هو 
القوانني  والتمرد على  لالأبناء،  متاح 

ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، وال������ت������ورط يف 
وقلة  الآخرين،  حرمات  على  التعدي 
الأدب، والتطاول اللفظي على النا�ض، 
ال�شيئ  والختيار  ال�شن،  كبار  ل�شيما 
لل�شداقات، والتخبط العاطفي، وحب 
النعزال، والت�شاهل يف العبادات، وقلة 

امل�شوؤولية جتاه مهام احلياة.
اأن  واأو�شح الأ�شتاذ يف جامعة الكويت 
على  تقع  الأط��ف��ال  تربية  م�شوؤولية 
عادية،  لي�ض كرتبية  الوالدين،  عاتق 
املثالية.  ال��رتب��ي��ة  ه��و  ال��ه��دف  اأن  اإذ 
بالطفل  الأم  و�����ش����ول  اأن  م���ع���ت���ربا 
�شعبا،  ل��ي�����ض  امل��ث��ال��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  اإيل 
املثالية  الرتبية  ودع��ائ��م  اأ�ش�ض  وم��ن 
حتديد الأولويات، وهي اأوىل خطوات 

املثالية، فيما يقع علي عاتق  الرتبية 
ال���وال���دي���ن حت��دي��د الأول�����وي�����ات، من 
خالل التوازن بني م�شوؤوليات الأبناء 
اأن تكون  واحتياجاتهم ورغبامت، على 
الأولوية،  لها  وراحته  الطفل  �شالمة 

للو�شول للرتبية املثالية.
جتارب  م�����ش��ارك��ة  ب���اأن  العجمي  ون���وه 
الرتبية  رك��ائ��ز  اأه���م  م��ن  تعد  الطفل 
الأبناء  ذك����اء  اح�����رتام  ع���رب  امل��ث��ال��ي��ة، 
وم�شاركتهم الأفكار والآراء، للو�شول 
اأ�شلوب  م��ن��ت��ق��دا  امل��ث��ال��ي��ة،  ل��ل��رتب��ي��ة 
اأبنائها  بع�ض الأ�شر يف رف�ض حتميل 
امل��ج��ال لهم  اإت��اح��ة  اأو  م�����ش��وؤول��ي��ة  اأي 
اأن��ف�����ش��ه��م يف حتقيق  ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى 
مبداأ  اأه��م��ي��ة  اإىل  ون��ب��ه  متطلباتهم. 
ال���ت���ع���ام���ل مع  ال����ث����واب وال���ع���ق���اب يف 
الأب����ن����اء، ب��ت��ح��م��ي��ل��ه��م م�����ش��وؤول��ي��ة ما 
اقرتفت اأيديهم حني يخطوؤون، داعيا 
الأهل اأن يو�شلوا ر�شالة اإىل اأبنائهم، 
منف�شل  اأم���ر  لهم  حبهم  اأن  مفادها 
ع��ن ���ش��ل��وك��ه��م، وال��ع��ق��اب ج��اه��ز حني 
ترتكب الأخ��ط��اء، وال��ث��واب حا�شر يف 
حال حتقيق النجاحات، فيما حمبتهم 
م���وج���ودة دوم����ا، لأن��ه��ا اأم����ر يتخطى 

ال�شلوك اليومي. 
ال�شريعة  ك��ل��ي��ة  يف  الأ�����ش����ت����اذ  ون���ب���ه 
الفراغ  خطورة  اإىل  الكويت  بجامعة 
اأن ن�شع  الأب���ن���اء، و����ش���رورة  يف ح��ي��اة 
تتنا�شب  م��رح��ل��ي��ة،  اأه���داف���ا  لأب��ن��ائ��ن��ا 
نحثهم  واأن  ال��ع��م��ري��ة،  ف��ئ��ات��ه��م  م���ع 
لكي  لتحقيقها،  واجل��د  امل��ث��اب��رة  على 
اأو  للملل  اأ���ش��رى  اأنف�شهم  ي��ج��دوا  ل 
اخلواء الذهني، ليبتعدوا بالتايل عن 
اأي انحرافات، قد يت�شبب فيها الفراغ 

الفكري اأو النف�شي.

�لهالل �الأحمر يت�ضلم دعما ماليا من موظفي هيئة �ملو��ضالت

برعاية حممد بن را�ضد 

ملتقى وطني للقيم �ملجتمعية �الإمار�تية ينطلق �ليوم 

�ضامل �لعجمي يحذر من �أخطار �الإفر�ط يف رفاهية �الأبناء

•• اأبوظبي-وام: 

لالأمم  ال�شامية  للمفو�شية  العاملي  املخزن  عمليات  �شهدت 
عام  يف  ملحوظا  ارتفاعا  دب��ي  يف  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة 
امل�����ش��ب��وق م��ن ح���الت الطوارئ  ل��ل��ع��دد غ��ري  ن��ظ��را   2012

الإن�شانية التي تتعامل معها املفو�شية.
فقد ارتفع معدل ال�شحنات املتداولة يف 2012 بن�شبة 77 
باملائة مقارنة بالعام الذي �شبقه وهو العام الذي �شهد زيادة 

بلغت ن�شبتها 55 باملائة عن عام 2010.
وذكرت املفو�شية انها اأر�شلت ما يقرب من 112 �شحنة العام 
املا�شي اإىل اأكرث من 20 دولة حول العامل تقدر قيمتها باأكرث 

من 40 مليون دولر اأمريكي .. كما نقلت 34 �شحنة منها 
عن طريق رح��الت جوية موؤجرة على منت طائرات �شحن 
حالت  و�شملت   .. املفو�شية  ل�شالح  خ�شي�شا  ت�شغيلها  مت 
التي تلقت �شحنات متعددة من دبي على  الطوارئ الكربى 
مدى عام 2012 كال من �شوريا وجنوب ال�شودان وميامنار 
ومايل. وا�شتجابة حلالة الطوارئ يف �شوريا وحدها التي جلاأ 
على اإثرها حتى الآن اأكرث من 800 الف �شوري اإىل البلدان 
املجاورة اأر�شلت املفو�شية 203 �شاحنات حتمل 5 الف طن 
مرتي من امل�شاعدات الإن�شانية وقد بلغت قيمتها الإجمالية 
18 مليون دولر اأمريكي. واأو�شلت تلك ال�شحنات 25800 
خيمة و312110 بطانية و235200 ح�شرية نوم و15 

الف دلو و81760 جمموعة من لوازم املطبخ و83300 
وعاء مياه و10 غطاء بال�شتيكي و937 لفافة بال�شتيكية 
للعائالت املحتاجة يف �شوريا والأردن والعراق وتركيا ولبنان 
واأثناء   .2012 م��ار���ض  يف  الأوىل  ال�شحنة  غ����ادرت  وق���د 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  املا�شي  الأ�شبوع  بها  ق��ام  زي��ارة 
امل��ت��ح��دة ا���ش��ت��غ��رق��ت ي��وم��ني ..اأع�������رب اأم����ني ع��و���ض مدير 
املفو�شية عن تقديره  والإم��داد يف  والأم��ن  الطوارئ  �شعبة 
دولة  تقدمها  التي  النطاق  الوا�شعة  الإن�شانية  للم�شاعدة 
الإن�شاين  الدعم  اأجل توفري  املتحدة من  العربية  الإم��ارات 
جلموع الالجئني حول العامل .. وقال نقدر عاليا ا�شت�شافة 
حكومة دبي الكرمية لأكرب خمازن املفو�شية يف العامل من 

خالل املدينة العاملية للخدمات الإن�شانية ..موؤكدا ان دولة 
يف  ب��ه  يحتذى  مثال  اأن��ه��ا  اثبتت  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
يعد  للمفو�شية  بالن�شبة  واأ���ش��اف  الإن�شاين.  العمل  جم��ال 
املخزن العاملي يف دبي خط ال�شتجابة الأول حلالت الطوار 
اإىل  اإىل تزايد احلاجة  الزيادة الكبرية للعمليات  ئ وترجع 
ا�شتجابة للعديد من حالت   2012 امل��واد الإغاثية يف عام 
الطوارئ احلادة واملتزامنة يف وقت واحد والتي اأدى كل منها 

اإىل نزوح مئات اآلف الأ�شخا�ض ب�شبب النزاعات .
ومت اإن�شاء خمازن املفو�شية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف اأواخر عام 2006 مببادرة كرمية من حرم �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل �شمو الأم��رية هيا بنت 
احل�شني �شفرية الأمم املتحدة لل�شالم.

ونتيجة لنجاحه املتنامي �شرعان ما حتول خمزن الطوارئ 
يف دبي اإىل اأكرب املخازن العاملية ال�شبعة التابعة للمفو�شية 
ما  خدمة  دب��ي  يف  املفو�شية  وت�شتطيع  ان�شغال..  واأك��رثه��ا 
ي�شل اإىل350 الف �شخ�ض عن طريق توفري مواد الإغاثة 
الأ�شا�شية وهو ما ي�شكل ن�شف اإجمايل قدرة املفو�شية على 
املفو�شية  متتلك  دبي  يف  خمازنها  اإىل  واإ�شافة  ال�شتجابة. 
اأخ��رى يف كل من كينيا وتنزانيا والكامريون وغانا  خمازن 
والدمنارك والأردن تقوم جميعها بتخزين املواد ال�شرورية 

لتوفري املاأوى ملا ي�شل اإىل 700 الف �شخ�ض.

مفو�ضية �الأمم �ملتحدة لالجئني: �رتفاع حجم عمليات خمازن �ملفو�ضية يف دبي بن�ضبة 77 باملائة يف 2012 

العجمي وحممد �ضبيعان خالل املحا�ضرة.

•• ال�صارقة-وام:

اليتيم  حملة  بال�شارقة  العقاري  الت�شجيل  دائ��رة  اطلقت 
بعنوان �شعادة قلب ..ار�شم الب�شمة على وجه يتيم والتي 
منها  الفعاليات  م��ن  العديد  وت�شم  اأ���ش��ب��وع  مل��دة  ت�شتمر 
منتجات  وم��ع��ر���ض  لليتيم  ت��ق��دم  ه��دي��ة  اأج��م��ل  م�شابقة 
الجتماعي  ال��ت��م��ك��ني  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأي����ت����ام 
فاقدي  لالأطفال  ترفيهي  برنامج  تنظيم  اإىل  بالإ�شافة 
الأب. وقال �شعادة حمد �شامل املزروع مدير عام الدائرة اأن 
هذه احلملة تاأتي انطالقا من ح�ض امل�شوؤولية املجتمعية 
للدائرة يف اإطار املنظومة الإن�شانية والجتماعية ال�شاملة 

التي تتميز بها اإمارة ال�شارقة.
التكافل  تعزيز معنى  اإىل  تهدف  اأن هذه احلملة  واو�شح 
العون  يد  ومد  املجتمع  فئات  بني  الجتماعي  والرتابط 
لفئة فاقدي الأب اإ�شافة اإىل حث املوظفني اإىل امل�شاركة 
التطوعية  الأع��م��ال  يف  والن��خ��راط  امل�شاريع اخلريية  يف 
املجتمعية من خالل تنظيمهم لربنامج ترفيهي لالأطفال 
وتقدمي الهدايا لهم. واأكد اأن برنامج امل�شوؤولية املجتمعية 
املوؤ�ش�شي  الت�����ش��ال  ق�شم  عليه  ي�����ش��رف  وال����ذي  ل��ل��دائ��رة 
بالإدارة التنفيذية �شيطلق م�شتقبال العديد من املبادرات 
وامل�شتدامة  املجتمعية  بالتنمية  ال��دائ��رة  اهتمام  اإط��ار  يف 

كجزء من القيم املوؤ�ش�شية لدائرة الت�شجيل العقاري.

د�ئرة �لت�ضجيل �لعقاري بال�ضارقة تطلق مبادرة جمتمعية 

�أبوظبي للتعليم يوزع 40 جهاز� للطلبة حماكم دبي تدرب مكاتب �ملحاماة على نظام ت�ضجيل �لق�ضايا عن بعد 
�لذين يعانون من ��ضطر�بات �ضمعية

•• املنطقة الغربية-وام:

افتتحت ام�ض فعاليات معر�ض الكتاب الثاين الذي ي�شتمر 
اأرب���ع���ة اي����ام حت��ت رع��اي��ة وت��ن��ظ��ي��م ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة العليا 
من  وبدعم  الغربية  املنطقة  يف  والروي�ض  زاي��د  مبدينتي 

�شركة بروج.
وقال نايل فرييل مدير كليات التقنية العليا مبدينتي زايد 
والروي�ض - خالل افتتاحه املعر�ض و�شط احتفال ح�شره 
معلمو وطلبة كليات التقنية وجمموعة كبرية من طالب 
املدار�ض باملنطقة الغربية - ان هذا املعر�ض يعترب من اهم 

املبادرة والأولويات التي ت�شعى كليات التقنية العليا لغر�شها 
واإمنائها لدى طلبتها واأهايل املنطقة الغربية ملا فيها من 

تنمية للمدارك واملهارات ورقي وازدهار للمجتمع املحلي.
واأ�شار اإىل اأن كليات التقنية العليا يف املنطقة الغربية تلعب 
وت�شجيعهم  للقراءة  املحلي  املجتمع  م�شاركة  بارزا يف  دورا 
توفري  الدائم فعمدت على  والبحث  املعرفة  على موا�شلة 
كتب قيمة للجمهور يف خمتلف املجالت وملختلف الأعمار 
والرتاثية  وال�شحية  والثقافية  الإ�شالمية  الكتب  ومنها 
والعلوم  والهند�شة  الإدارة  ككتب  والتخ�ش�شية  والعلمية 

ال�شحية وكتب علم النف�ض وغريها من الكتب.

وحث الطلبة على الإقبال على القراءة واقتناء الكتب ملا لها 
من اأهمية يف تو�شيع املدارك ولأنها تعترب عنوانا على رقي 
املجتمعات وازدهارها .. موجها ال�شكر ملن �شاهم يف اإجناح 
معر�ض الكتاب الأول الذي نظمته كليات التقنية العليا يف 
التي  والتوزيع  الن�شر  دور  بال�شكر  الغربية وخ�ض  املنطقة 

ت�شارك يف املعر�ض واملنظمني له وجميع امل�شاركني.
هذا  اإن  للمعر�ض  املنظمات  اإحدى  �شامود  �شميثا  واأ�شارت 
امل��ع��ر���ض يعترب ال��ث��اين م��ن ن��وع��ه ال���ذي ي��ق��ام يف املنطقة 
زايد  مبدينتي  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  وتنظمه  ال��غ��رب��ي��ة 

والروي�ض.

 6 اأن املعر�ض هذا العام ي�شهد م�شاركة  واأو�شحت �شامود 
العليا  التقنية  كليات  بجانب  وال��ت��وزي��ع  للن�شر  موؤ�ش�شات 
وهي العاملية للن�شر والتوزيع وموؤ�ش�شة يونيفري�شال للن�شر 
والتوزيع ومكتبة املدينة العلمية وحروف للن�شر والتوزيع 

وهوارد للن�شر واجلواء للثقافة والفنون.
ولفتت اىل اأن املعر�ض يف يومه الأول زاره طالب كلية مدينة 
زايد اىل جانب حوايل 100 طالب من معهد بينونة و45 
طالبا من رو�شة اجلالية العاملية مبدينة زايد ف�شال عن 
عدد كبري من طلبة املدار�ض احلكومية وذلك اإدراكا منهم 

لأهمية القراءة وحبا يف تنمية مهاراتهم املعرفية. 

كليات �لتقنية �لعليا بالغربية تنظم فعاليات معر�س �لكتاب 2013 

�ل�ضوؤون �الإ�ضالمية 
بدبي تنظم حما�ضرة 

دينية 
•• دبي-وام:

الإ�شالمية  ال�����ش��وؤون  دائ����رة  نظمت 
مببناها  دب���ي  يف  اخل����ريي  وال��ع��م��ل 
دينية  حم��ا���ش��رة  امل��م��زر  منطقة  يف 
الفطرة  دي�����ن  الإ������ش�����الم  ب���ع���ن���وان 
ا�شتي�ض.. للداعية الأمريكي يو�شف 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��ا���ض  عائ�شة  وق��ال��ت 
ال��ت��ث��ق��ي��ف وال���ت���وج���ي���ه ال���دي���ن���ي يف 
ح�شرها  التي  املحا�شرة  اإن  الدائرة 
برامج  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي  ���ش��ي��دة   300
الثقافة  م�شروع  واأن�شطة  وفعاليات 
ال��ع��امل��ي��ة دي��ن��ي هويتي  الإ���ش��الم��ي��ة 
التي  العطرة  النبوية  ال�شرية  حملة 
الوعي  وت��ر���ش��ي��خ  ن�����ش��ر  اإىل  ت��ه��دف 
الديني لدى فئات املجتمع املختلفة 
ون�شر الثقافة الإ�شالمية ال�شحيحة 
ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د امل��ن��ه��ج ال��و���ش��ط��ي يف 
وجل  ع���ز  اهلل  اإىل  ال����دع����وة  ���ش��ب��ي��ل 
باحلكمة واملوعظة احل�شنة وتاأ�شيل 
امل�شدرين  من  ال�شحيحة  املعلومة 
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•• الهاي-ا ف ب:

ميثل رئي�ض �شاحل العاج ال�شابق لوران غباغبو الثالثاء امام 
ت�شمل  خطة  بتدبريه  لال�شتباه  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
ال�شلطة  البقاء يف  اجل  واغت�شاب من  خ�شو�شا عمليات قتل 
�شابق  اول رئي�ض دولة  ول��وران غباغبو،  انتخاب خ�شمه.  بعد 
ي�شلم اىل املحكمة اجلنائية الدولية، �شيمثل علنا امام ق�شاتها 
للمرة الوىل منذ ح�شوره اىل مقر املحكمة يف كانون الول-
دي�شمرب 2011 وبعد اكرث من �شنتني على الوقائع التي يتهم 
بها. وقد حاول بع�ض ان�شاره تنظيم تظاهرة ال�شبت منعتها 
امل�شيل  ال��غ��از  م�شتخدمة  بتفريقها  ت��ق��وم  ان  قبل  ال�شلطات 
ال�شعبية  اجلبهة  م��ن  �شابا  خم�شني  ح��واىل  وهتف  للدموع. 

يقرروا ما اذا كانت الدلة التي جمعها التهام كافية لجراء 
حماكمة يف وقت لحق. وقال مكتب املدعي ان لوران غباغبو 
واملحيطني به دبروا خطة للبقاء يف ال�شلطة باي ثمن عرب �شن 
التخطيط لها بدقة �شد موؤيدين للح�شن  هجمات قاتلة مت 
وتارا. ويفيد حم�شر التهام ان الهجمات التي ارتكبتها قوات 
وا�شتهدفت  ومنهجيا  �شامال  طابعا  ترتدي  لغباغبو  موالية 
جمموعات اتنية او دينية حمددة . وي�شيف ان مئات اخل�شوم 
كانوا  او  ج��رح��وا  او  ممتلكاتهم  نهبت  او  ه��وج��م��وا  امل��دن��ي��ني 
�شحايا عمليات اغت�شاب نتيجة هذه ال�شيا�شة . وي�شري اىل ان 
القوات املوالية لغباغبو قتلت بني 28 ت�شرين الثاين-نوفمرب 
706 ا�شخا�ض  2011 بني  2010 والثامن من ايار-مايو 

و1059 �شخ�شا واغت�شبت 35 امراأة على ما يبدو.

ل�شاحل العاج حزب غباغبو افرجوا عن غباغبو يف تظاهرتهم 
التي ارادوا من خاللها املطالبة باطالق �شراحه.

غري  ب�شكل  ���ش��ارك  ع��ام��ا(   67( غباغبو  ل���وران  ب��ان  وي�شتبه 
مبا�شر يف جرائم �شد الن�شانية ارتكبت يف اعمال عنف وقعت 

يف املرحلة التي تلت النتخابات )2011-2010(.
وقد رف�ض الع��رتاف بفوز خ�شمه احل�شن وتارا يف القرتاع 
المم  عليها  و�شادقت  النتخابية  اللجنة  اعلنتها  نتائج  وفق 
املتحدة. ورف�ض مغادرة من�شبه بعد ع�شر �شنوات يف ال�شلطة 
ا�شهر  اربعة  ا�شتمرت  طويلة  ازم��ة  يف  البالد  اغ��راق  اىل  ادى 

وقتل خاللها حواىل ثالثة اآلف �شخ�ض.
ويفرت�ض ان ت�شتمر اجلل�شات التمهيدية التي تبداأ الثالثاء، 
ان  الدولية  اجلنائية  املحكمة  لق�شاة  تتيح  وان  اي��ام  ثمانية 

غباغبو ميثل غد� �أمام �جلنائية �لدولية بتهمة �رتكاب جر�ئم �ضد �الإن�ضانية

�ل��ت��ع��اون �الإ���ض��الم��ي 
تدعو �إىل تدويل ق�ضية 
�لفل�ضطينيني  �الأ���ض��رى 

•• جدة-يو بي اأي:

الإ�شالمي  ال��ت��ع��اون  منظمة  دع��ت 
الأ������ش�����رى  ق�������ش���ي���ة  ت�����دوي�����ل  اإىل 
ال�������ش���ج���ون  يف  ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 
العام  الأم��ني  واأع��رب  الإ�شرائيلية 
اإح�شان  ال���دي���ن  اأك���م���ل  للمنظمة 
ام�����ض الأحد  ب��ي��ان ن�شر  اأوغ��ل��ي يف 
عن بالغ قلقه اإزاء اأو�شاع الأ�شرى 
الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  �شجون  يف 
اأو�شاع الأ�شرى  اأنه يتابع  ،م�شيفا 
امل�����ش��رب��ني ع��ن ال��ط��ع��ام ع��ن كثب  
ملطالبهم  ت���اأي���ي���ده  ع��ل��ى  م�������ش���ددا 
امل�شروعة يف ظل ما يتعر�شون له 
من اإجراءات تع�شفية وحرمان من 

احلقوق الأ�شا�شية .
واأك����د اأوغ��ل��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تدويل 
يف  الفل�شطينيني  الأ���ش��رى  ق�شية 
�شيا�شات  وف�شح  الدولية  املحافل 
العن�شرية  الإ�شرائيلي  الحتالل 
الإن�شان  حقوق  ملبادئ  وانتهاكاته 

واتفاقيات جنيف .
ر�شمية  اإح�����ش��ائ��ي��ة  اآخ�����ر  وت�����ش��ري 
�������ش������درت ع������ن م�����رك�����ز الإع���������الم 
الفل�شطيني  الوطني  وامل��ع��ل��وم��ات 
اإىل اأن عدد الأ�شرى الفل�شطينيني 
واملعتقالت  ب��ال�����ش��ج��ون  وال���ع���رب 
اأ�شري،   8000 ب��ل��غ  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
قبيل  ف��ق��ط   1500 ب����  م���ق���ارن���ة 
ان������دلع ان��ت��ف��ا���ش��ة الأق�������ش���ى عام 
2000، ومن بني هوؤلء الأ�شرى 
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العامة  العالقات  �شابط  ت��راوري  نعمان  موديبو  ويقر 
يف اجلي�ض املايل انهم رجال النخبة م�شيفا لكن بينهم 
ال�شيا�شيني،  بع�ض  م��ن  م��دع��وم��ني  م��ت��م��ردون،  ه��ن��اك 
وهو  ت��راوري  ويتابع   . اىل اجلبهة  الذهاب  يريدون  ل 
ا�شدقاوؤنا  انهم  ت�شالح  لهجة  يف  اخل�شر  القبعات  من 
واخوتنا نحن ل نرغب يف اق�شائهم وبالنظر اىل تعقيد 

•• باماكو-ا ف ب:

منذ ال�شبت املا�شي عادت المور اىل طبيعتها يف قاعدة 
القبعات احلمر  امل�شماة  املايل  النخبة يف اجلي�ض  وحدة 
وال���ت���ي ت���ورط���ت م�����رارا يف م���ع���ارك م���ع رف����اق ال�شالح، 
ال�شلطات  اتفاق مع  بعد  النظام  اىل  ع��ادت  انها  موؤكدة 
النتقالية. ول تزال حركة ال�شري ممنوعة يف الطريق 
ال��رئ��ي�����ش��ي امل���ح���اذي ل��ل��ق��اع��دة ال��ت��ي ت��ق��ع ق����رب و�شط 
العا�شمة باماكو حيث يتوىل بع�ض ع�شرات من الع�شاكر 
احلرا�شة يف ل مبالة. ويف طريق ترابي خلف القاعدة 
قبل ممثلون عن القبعات احلمر احلديث اىل �شحافيي 
�شيء  كل  ت�شوية  متت  ان��ه  لظهار  بر�ض  فران�ض  وكالة 
وان مطالبهم متت تلبيتها . واعلنت حكومة مايل م�شاء 
اجلمعة اعادة هيكلة فوجهم حيث �شيتم توزيع عنا�شره 
بالتوجيه  تكلف  احداها  وح��دات  ث��الث  اىل  ال1200 
والقيادة ويكون مقرها باماكو والخريان يتم ن�شرهما 
يف ���ش��م��ال ال��ب��الد. وم��ن��ذ ح��ل ال��ف��وج اث���ر ان��ق��الب 22 
المن  امل��ك��ل��ف��ني  ع��ن��ا���ش��ره  ق���ال   2012 اآذار-م�����ار������ض 
املطاح  للرئي�ض  اوف��ي��اء  بقوا  انهم  ويفرت�ض  الرئا�شي 
ب��ه ام���ادو ت��وم��اين ت���وري، ان��ه��م ك��ان��وا �شحية عمليات 
الآخر  النخبة  وف��ج   ، اخل�شر  القبعات  م��ن  انتقامية 
الذي يقوده الكابنت امادو هايا �شانوغو لت�شديهم بال 
جدوى لنقالبه. وبلغت العداوة بني الفوجني اوجها يف 
نهاية ني�شان-ابريل مع احباط حماولة انقالب م�شاد 
�شهدت مواجهة بني القبعات احلمر و القبعات اخل�شر 
يف �شوارع باماكو. ول يزال ع�شرون من عنا�شر القبعات 
احلمر قيد العتقال وجتري مالحقتهم بتهمة التعدي 

على امن الدولة، كما ان هناك 20 اآخرون مفقودون. 
املظليني  كومند�ض  عنا�شر  توزيع  مت  الفوج  حل  وبعد 
يف ع����دة ح��ام��ي��ات يف اج�����راء و���ش��ف��ه ال��ق��ب��ع��ات احلمر 
احدهم  وق��ال  بينهم.  الغلبية  ورف�شته  تاديبي  بانه 
لمادور  موالون  باننا  اتهمنا  هويته  ك�شف  عدم  طالبا 
توماين توري لنه عن�شر �شابق يف فوجنا. لكن الفوج 
امادو  بواجبنا مع  نقوم  كنا   .. الرئا�شي  بالمن  مكلف 
اآخرين  توماين توري كما فعلناه يف ال�شابق مع روؤ�شاء 
ام�شى  ال��ذي  ب��واري  يحيى  اخلم�شيني  ال�شابط  ام��ا   .
30 عاما يف فوج كومند�ض املظليني، فقد حتدث بدون 
اخفاء هويته او وجهه. وقال رف�شنا ان يتم ت�شتيتنا وما 
اردن��اه هو ان نذهب للقتال يف ال�شمال معا لنه بذلك 
مرة  احل��م��ر  القبعات  ع�شيان  وظ��ه��ر   . ناجعني  ن��ك��ون 
8 �شباط-فرباير م��ن خ��الل م��واج��ه��ات مع  اخ��رى يف 
القبعات اخل�شر يف قاعدة املظليني خلفت قتيلني و13 
جريحا. وهذه النريان ال�شديقة يف الوقت الذي يقاتل 
حمل  ك��ان��ت  م��ايل  �شمال  يف  ال�شالميني  اجلي�ض  فيه 
الذي  ت��راوري  ديونكوندا  النتقايل  الرئي�ض  ادان��ة من 
طلب من رئي�ض وزرائه ديانغو �شي�شوكو ت�شوية نهائية 
للم�شكلة. ويقول بواري الذي ا�شتقبل يف بداية ال�شبوع 
رئي�ض احلكومة  قبل  القبعات احلمر من  وفد من  مع 
ال�شكال  اتفاق  اىل  تو�شلنا  وا�شاف   . بتفهم  �شعر  ان��ه 
ان نتجه قريبا اىل  ا�شبح وراءن��ا ونامل  الفوجني  بني 
تي�شاليت  يف  �شوره  بفخر  ال�شابط  وعر�ض   . اجلبهة 
لقتال   1990 ار���ش��ال��ه يف  )���ش��م��ال( حيث مت  وك��ي��دال 
مترد الطوارق. وب�شبب هذه اخلربة التي ميلكها خدم 
اث��ر ذل��ك مل��دة ع��ام �شمن ق��وة المم املتحدة يف رواندا. 

ومنذ   . معنا  ه��ذا  النخبة  ف��وج  يكون  ان  نريد  الو�شع 
نهاية حزيران-يونيو 2012 مل يعد عنا�شر القبعات 
احلمر الذين رف�شوا العمل خارج الفوج، يتلقون راتبا 
ول متوينا. ويو�شح ال�شابط بواري نحن نت�شامن يف ما 
ويبيعونها  املع�شكر  يزرعون خ�شراوات يف  ن�شاوؤنا  بيننا 

يف ال�شوق. البع�ض وجد عمال يف البناء او املناجم .

تدهور خطري يف �ضحة الأ�ضري اأبو �ضي�ضي 

�الحتالل يعيد �عتقال 14 �أ�ضريً� فل�ضطينيًا حمررً� 

�ملجل�س �لوطني �ل�ضوري يتهم حزب �هلل 
ب�ضن هجوم م�ضلح على قرى و�ضط �ضوريا 

•• بريوت-ا ف ب:

املوايل للنظام  اللبناين  املعار�ض حزب اهلل  ال�شوري  الوطني  املجل�ض  اتهم 
ال�شوري ب�شن هجوم م�شلح على قرى يف و�شط �شوريا معتربا ذلك تهديدا 
خطريا للعالقات ال�شورية اللبنانية ولل�شلم والأمن يف املنطقة. كما حمل 
احلكومة  الح���د  منه  ن�شخة  ب��ر���ض  فران�ض  وك��ال��ة  تلقت  ب��ي��ان  يف  املجل�ض 
اللبنانية م�شوؤولية �شيا�شية واخالقية للعمل على ردع هذا العدوان . واو�شح 
املجل�ض ان عنا�شر من حزب اهلل اللبناين قامت بهجوم م�شلح على قرى اأبو 
حوري والربهانية و�شقرجة ال�شورية يف منطقة الق�شري مبحافظة حم�ض 
)و�شط( ما اأوقع �شحايا بني املدنيني ال�شوريني . وا�شاف املجل�ض ان ذلك 
ت�شبب يف تهجري مئات منهم وخلق اأجواء من التوتر الطائفي يف املنطقة 
م�شريا اىل ان ذلك وقع با�شتخدام احلزب اأ�شلحة ثقيلة حتت �شمع وب�شر 
قوات النظام ال�شوري . وحمل البيان احلكومة اللبنانية م�شوؤولية �شيا�شية 
العالقات  تكراره حفاظا على  العمل اجلاد على ردعه ومنع  واأخالقية يف 
الدم  يف  اخل��و���ض  يف  لبناين  ل��ت��ورط  منعا  و  اللبنانية  ال�شورية  الخ��وي��ة 
ال�شوري الغايل . وقال البيان ان هذا الهجوم ي�شكل انتهاكا فا�شحا لل�شيادة 
ال�شورية والقوانني والعراف الدولية ومليثاق اجلامعة العربية كما ي�شكل 

عدوانا على �شوريا ار�شا و�شعبا، وعلى العالقات ال�شورية اللبنانية .
وطالب املجل�ض يف بيانه المم املتحدة واجلامعة العربية والرئي�ض اللبناين 
التدخل  ه��ذا  على  ال�شمت  ، معتربا  ال��ع��دوان  ه��ذا  بادانة  �شليمان  مي�شال 
الفظ يف ال�شوؤون الداخلية ال�شورية ت�شاهال يف م�شاألة تهدد ال�شلم والمن 
لقمع  يهدف  ال��ذي  الخالقي  غري  الفعل  هذا  بتكرار  وقبول  القليميني 
ا�شتنجاد  ال�شوري نحو احلرية والكرامة . وراى املجل�ض يف  ال�شعب  تطلع 
�شعف  على  ا�شافيا  موؤ�شرا  اللبناين  اهلل  ح��زب  بعنا�شر  ال�شوري  النظام 
ال�شورية  الوطنية  بال�شيادة  ا�شتخفافه  وم��دى  ال�شوري  النظام  وتهالك 

وا�شتماتته يف البحث عن منقذ له من ال�شقوط، دون جدوى .

عوا�صم

املتاحف  مقتنيات  ان  م�شوح  لبانة  ال�شورية  الثقافة  وزي���رة  اك��دت 
م��و���ش��وع��ة يف م��ك��ان اآم����ن ل��ك��ن��ه��ا ع����ربت ع���ن ت��خ��وف��ه��ا م���ن بع�ض 
التنقيبات ال�شرية والعتداءات على بع�ض املواقع الثرية يف البالد. 
واكدت م�شوح يف مقابلة اجرتها معها جريدة ت�شرين احلكومية ان 
ما يتم تداوله عن �شرقة الآثار ال�شورية امر مبالغ فيه جدا ولق�شد 
منه التاأثري �شلبا على موقع بالدها يف الت�شنيف العاملي. وقالت ان 
حتمل  التي  الثمينة  ومقتنياتها  جيد  ب�شكل  عليها  موؤمن  املتاحف 
ار�شفتها  عملية  مت��ت  ق��د  ن���ادرة،  ف��ري��دة  وح�شارية  ان�شانية  قيمة 
اآم��ن��ة ج��دا . واك���دت م�شوح ان  اأم��اك��ن  والإغ���الق عليها وو�شعها يف 
، لفتة  )و�شط(  الزم��ة يف متحف حماة  بداية  انتهاكات حدثت يف 
جتري  بالذهب  املطلي  الربونز  من  اآرام��ي  متثال  �شرق  �شرقة  اىل 
التحقيقات ب�شانه. كما حتدثت عن اعتداءات يف �شمال �شرق �شوريا 
م�شرية اىل �شرقة ما يقارب 18 لوحة ف�شيف�شاء متثل م�شاهد من 
ملحمة الأودي�شة عن طريق ما ي�شمى بالتنقيب ال�شري . وقالت كنا 
على علم بوجودها على احلدود اللبنانية ال�شورية وبعد الت�شال مع 
اجلهات املعنية علمنا باأنها �شتعاد يف غ�شون اأيام . وا�شارت الوزيرة 
اأثري ، مو�شحة ان  ال�شورية اىل �شعوبة حماية ع�شرة اآلف موقع 
الآثار ال�شورية مبعرثة على م�شاحة الرتاب ال�شوري وعنا�شر هيئة 

الآثار واملتاحف يقومون بر�شد يومي ملا يحدث يف املواقع الأثرية .

قالت �شحيفة يو ا�ض ت��وداي ان م�شودة اق��رتاح من البيت البي�ض 
ي�شبحوا  ب��ان  ال�شرعيني  غري  للمهاجرين  �شت�شمح  الهجرة  ب�شاأن 
���ش��ك��ان��ا م��ق��ي��م��ني يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب�����ش��ك��ل ق���ان���وين يف غ�شون 
على  ال�شحيفة  عليها  ح�شلت  التي  اخلطة  وتن�ض  �شنوات.  ثماين 
عن  بالتحري  ال�شركات  وتلزم  التاأميني  التمويل  من  مزيد  توفري 
�شنوات.  اربع  للمتعاقدين اجلدد يف غ�شون  بالن�شبة  الهجرة  و�شع 
بطلب  ال��ت��ق��دم  ال�شرعيني  غ��ري  للمهاجرين  مي��ك��ن  ان���ه  وا���ش��اف��ت 
للح�شول على تاأ�شرية ابتكرت حديثا مبوجب م�شودة القانون ت�شمى 
انه يف حالة  امل�شودة اىل  املحتمل. وت�شري  القانوين  املهاجر  تاأ�شرية 
املوافقة علي طلبه ميكن للمهاجر ان يتقدم بطلب للح�شول على 
يعي�شون  الذين  اطفاله  او  لقرينته  املوؤقت  القانوين  الو�شع  نف�ض 
الطريق  متهيد  اهمية  على  الب��ي�����ض  البيت  و���ش��دد  ال��ب��الد.  خ���ارج 
امام ح�شول ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجرين موجودين ب�شكل 
غري قانوين يف الوليات املتحدة على اجلن�شية. وي�شدد جمهوريون 

كثريون على �شرورة تاأمني حدود البالد اول .
 

يرى خرباء ان ن�شر �شور الرئي�ض الفنزويلي هوغو ت�شافيز اجلمعة 
ورم  ل���ش��ت��ئ�����ش��ال  ال��راب��ع��ة  اجل��راح��ي��ة  عمليته  م��ن��ذ  الوىل  ل��ل��م��رة 
�شرطاين يف هافانا طماأن ان�شاره، لكن ذلك مل يبدد ال�شكوك حول 

قدرته على العودة اىل كراكا�ض ملمار�شة احلكم.
ان  مع  بر�ض  فران�ض  لوكالة  افالو�ض  اينا�شيو  الجتماع  وق��ال عامل 
ت�شافيز،  ان�����ش��ار  عموما  الفنزويليني،  م��ن  ق�شما  ط��م��اأن��ت  ال�����ش��ور 
الرئي�ض يتعافى وق��ادر على  ان  يوؤكد  فهي ل ت�شكل عن�شرا حا�شما 

ا�شتئناف مهامه .
واكد الربف�شور يف اجلامعة الو�شطى يف فنزويال ان ال�شك ال�شيا�شي 
ن�شرت احلكومة  الغياب  �شهرين من  اكرث من  قائما فبعد  ي��زال  ل 
ت�شافيز يظهر فيها مبت�شما على  الفنزويلية اجلمعة �شورا لهوغو 
جراحية  عملية  ل��ه  اج��ري��ت  حيث  ه��اف��ان��ا  يف  امل�شت�شفى  يف  ���ش��ري��ره 

ل�شتئ�شال ورم �شرطاين يف 11 كانون الول-دي�شمرب املا�شي.
الكوبي  الع���الم  وزي���ر  ق��ال  ال�����ش��ور،  ن�شر  �شبق  ب��ي��ان مقت�شب  ويف 
ارن�شتو فيليغا�ض انه ب�شبب اللتهاب الرئوي الذي ا�شيب به ت�شافيز 
على اثر اجلراحة، فان الرئي�ض ما زال يعاين من �شعوبة يف التنف�ض 
الق�شبة  يف  انبوب  زرع  خ��الل  من  التنف�ض  على  م�شاعدته  تتطلب 

الهوائية ما يعيقه موقتا عن الكالم .

دم�سق

كراكا�ص

وا�سنطن

فوجان من قو�ت �لنخبة يف �جلي�س �ملايل و�ضعا �ضر�عاتهما جانبًا

رئي�س �لربملان �لعربي يلتقي �ضيخ �الأزهر ووزير �خلارجية �مل�ضرى 
الزهر ال�شريف يقوم بالعمل على 
تقريب وجهات النظر ون�شر ر�شالة 
املجتمع  اطياف  كافة  بني  ال�شالم 
امل�������ش���ري ك����اف����ة وب������ني الق����ب����اط 
على  العمل  عن  ف�شال  وامل�شلمني 
العربي  ال���ع���امل  يف  ال�����ش��الم  ن�����ش��ر 
يف  امل�شلمة  باجلاليات  واله��ت��م��ام 
التوا�شل  وتعزيز  الغربية  ال��دول 

معها.
اه����دى معايل  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
ال����ربمل����ان  درع  اجل���������روان  اح����م����د 
احمد  ال��دك��ت��ور  لف�شيلة  ال��ع��رب��ي 

الطيب.
العربي  الربملان  رئي�ض  التقى  كما 
مع وزير اخلارجية امل�شري حممد 
كامل عمرو يف مقر وزارة اخلارجية 
امل�شرية حيث جرى بحث تطورات 
الو�شاع باملنطقة العربية وجممل 
تفعيل  وكيفية  ال��راه��ن��ة  الق�شايا 
التعاون البناء واملثمر بني الربملان 
امل�شرية  ووزارة اخلارجية  العربي 

وفتح �شبل لهذا التعاون.

•• القاهرة -وام:

حممد  احمد  معايل  ام�ض  التقى 
العربي  ال��ربمل��ان  رئي�ض  اجل����روان 
على راأ���ض وف��د من ن��واب الربملان 
بف�شيلة المام الكرب �شيخ الزهر 
الدكتور احمد الطيب وذلك مبقر 
تباحثا  حيث  القاهرة  يف  امل�شيخة 
يف  الو�شاع  تطورات  جممل  حول 
املنوط  وال����دور  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
ال���ش��ط��الع ب��ه م��ن ق��ب��ل الربملان 
المة  بق�شايا  للنهو�ض  ال��ع��رب��ي 
اللحظات  ظ��ل  يف  خا�شة  العربية 

التاريخية التي تعي�شها.
وقال اجلروان خالل اللقاء انه اذا 
كانت هناك ق�شايا خالفية فهناك 
املحورية  ال��ق�����ش��اي��ا  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال����ت����ي لب������د م�����ن اله����ت����م����ام بها 
الق�شيتني  مثل  عليها  وال��رتك��ي��ز 
..موؤكدا  وال�شورية  الفل�شطينية 
كافة  ي�����ش��ع  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���ان  ان 
يف  املتاحة  و�شالحياته  امكانياته 

�ضيول تتهم بيونغ يانغ
 باختبار حمرك �ضاروخ بال�ضتي 

•• �صيول-يو بي اأي:

باختبار  يانغ  بيونغ  الأح��د،  ام�ض  اإتهمت م�شادر حكومية كورية جنوبية، 
الأخرية.  النووية  التجربة  اإجرائها  ع�شية  امل��دى  طويل  ���ش��اروخ  حم��رك 
اأنباء كوريا اجلنوبية يونهاب عن م�شادر حكومية متعددة،  ونقلت وكالة 
قولها اإن كوريا ال�شمالية اإختربت ع�شية جتربتها النووية الثالثة حمرك 
KN-08 يف م��وق��ع اإط���الق ال�شواريخ  ���ش��اروخ ط��وي��ل امل���دى م��ن ط���راز 
واأو�شح  �شباط-فرباير.   11 يف  بيونغان  ولي��ة  �شمال  ت�شول�شان  بلدة  يف 
ما  على  قامت،  ال�شمالية  كوريا  اأن  ا�شمه،  عن  الك�شف  عدم  طلب  م�شدر، 
اإليه �شاروخ  ال��ذي ي�شل  امل��دى  زي��ادة  املحرك بهدف  ق��درة  باختبار  يبدو، 
KN-08 اإىل 5 اآلف كيلومرت ، وهو املدى املحدد لل�شواريخ البال�شتية 
عابرة القارات. واأ�شاف اأنه يف حال اعتربت بيونغ يانغ الختبار ناجحاً، من 
املتوقع اأن تن�شر هذا ال�شاروخ اجلديد الطويل املدى.  وقال م�شدر اآخر اإن 
املثري لالهتمام يف هذه امل�شاألة هو التوقيت الذي اختارته كوريا ال�شمالية 
�شتتمكن  الأمريكية  ال�شناعية  الأقمار  ب��اأن  علمها  رغم  املحرك،  لختبار 
من ر�شد العملية . واعترب اأن اختبار املحرك الذي اختارت اإجراءه ع�شية 
جتربتها النووية الثالثة يبدو اأنه حماولة منها لرفع م�شتوى تهديداتها 
للوليات املتحدة وحلفائها . ي�شار اإىل اأن كوريا ال�شمالية قامت با�شتعرا�ض 
6 �شواريخ من هذا الطراز يف العر�ض الع�شكري بتاريخ 15 ني�شان-اأبريل 
ملنا�شبة الحتفال بالذكرى املئة لعيد ميالد موؤ�ش�شها كيم اإيل �شونغ، غري 

اأنها مل تقم باختبار اإطالقها بعد.

امل�شلحة  خلدمة  الدولية  املحافل 
جانبه  من  وال�شالمية.  العربية 
زي��ارة وفد  الدكتور الطيب  و�شف 
الزهر  مل�شيخة  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان 
بالتاريخية كونها تعد الوىل من 
بتلك  �شعادته  عن  ..معربا  نوعها 
ر�شالة  ت��ط��اب��ق  ..واك�������د  ال����زي����ارة 
الربملان  ور�شالة  ال�شريف  الزه��ر 
العربي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي 
وال���ش��الم��ي. وح��ث ال��ربمل��ان على 

العربية  ب��امل��راأة  الهتمام  ���ش��رورة 
وتقدمي الدعم الالزم لها والعمل 
حقوقها  ك����اف����ة  اع���ط���ائ���ه���ا  ع���ل���ى 
ر�شولنا  بها  امرها  التى  ال�شرعية 
علية  اهلل  ���ش��ل��ى  حم��م��د  ال���ك���رمي 
و���ش��ل��م ب��اإع��ت��ب��ار ان ال��ربمل��ان ميثل 
���ش��وت ال��ع��رب وامل��ه��ام امل��ل��ق��اه على 
ع��ات��ق��ه ا���ش��ع��ب واث���ق���ل م���ن مهام 

الربملانات القطرية.
واك����د ال��دك��ت��ور اح��م��د ال��ط��ي��ب ان 

•• عوا�صم-وكاالت:

اعتقل جي�ض الحتالل الإ�شرائيلي 
)ال�شاباك(  ال��ع��ام  الأم����ن  وج��ه��از 
يف  حم��ررا  فل�شطينيا  اأ�شريا   14
ت��ب��ادل الأ���ش��رى بني  اإط���ار �شفقة 
اإ�شرائيل وحركة حما�ض يف ت�شرين 
على  وذلك  املا�شي،  الأول-اأكتوبر 
اأث���ر ت��ع��دي��الت ���ش��ري��ة ع��ل��ى الأمر 
الع�شكري الإ�شرائيلي الذي يتعلق 
انتهاء  قبل  الأ�شرى  ب��الإف��راج عن 

مدة حمكوميتهم.
وذك�����رت ���ش��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������ض ام�ض 
اإن هذه التعديالت ال�شرية  الأحد 
مت اإدخ��ال��ه��ا خ��الل ال��ع��ام 2009 
املبا�شرة  امل��ف��او���ش��ات غ��ري  وخ���الل 
وبو�شاطة  وحما�ض  اإ�شرائيل  ب��ني 
الأ�شرى  تبادل  م�شر حول �شفقة 
اإ�شرائيل  ت�شتعيد  اأن  اأج���ل  وم���ن 
جنديها الذي كان اأ�شريا يف قطاع 

غزة غلعاد �شاليط.
هذه  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�����ش����اف����ت 
ي��ط��ل��ق عليها  ال���ت���ي  ال���ت���ع���دي���الت، 
الأمر رقم 1677 ت�شمح للجي�ض 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي وال�������ش���اب���اك ب���اإع���ادة 
اعتقال اأي اأ�شري حمرر حتى نهاية 
يف  حتى  الأ�شلية  حمكوميته  مدة 
ح��ال ارت��ك��اب الأ���ش��ري ملخالفات ل 
الإرهابية  الأن�شطة  �شمن  تندرج 
اأدل����ة  وم����ن خ����الل ال���ش��ت��ن��اد اإىل 
اأو  الأ���ش��ري  عليها  يطلع  ل  �شرية 

يوما وتوقف عن الإ�شراب لفرتات 
ق�شرية، واإياد اأبو فنون واأمين اأبو 

داوود واإبراهيم اأبو حجلة.
وين�ض الأمر رقم 1677 على اأن 
األ  الأ�شري هو  الإف���راج عن  �شرط 
عقوبتها  ت��ك��ون  خم��ال��ف��ة  ي��رت��ك��ب 
اأكرث من 3 �شهور �شجن، ما يعني 
م�����ش��ارك��ة يف  اأو  ���ش��ري  اأن خم��ال��ف��ة 
تظاهرة اأو تواجد يف اإ�شرائيل من 
اإىل  الأ���ش��ري  �شتعيد  ت�شريح  دون 
ال�شجن ملدة 20 اإىل 30 عاما، ول 

فاإنه  لل�شحيفة  ووف��ق��ا  حم��ام��وه. 
بني الأ�شرى الذي اأعيد اعتقالهم 
اأ�شرى فر�شت عليهم يف   5 يوجد 
املا�شي اأحكام بال�شجن ترتاوح بني 

عاما.  38 اإىل   24
وهوؤلء الأ�شرى اخلم�شة هم �شامر 
ال�شرقية  القد�ض  م��ن  العي�شاوي 
والذي يخو�ض اإ�شرابا عن الطعام 
�شراونة  واأمي���ن  اأي����ام،   210 منذ 
الذي  بلدة دورا قرب اخلليل،  من 
ي�����ش��رب ع���ن ال��ط��ع��ام م��ن��ذ 140 

توجد اإمكانية لدى جلنة ع�شكرية 
بتق�شري مدة ال�شجن اأبدا.

الإ�شرائيلية  ق��وات الأم��ن  واأع���ادت 
مغادرته  ب�شبب  عي�شاوي  اعتقال 
ي�شكنه  ال������ذي  ال��ع��ي�����ش��اوي��ة  ح����ي 
وزيارة حي الرام يف �شمال القد�ض 
ال�����ش��رق��ي��ة وه����و م���ا اع���ت���رب خرقا 
الإف���راج عنه �شمن  لأح��د �شروط 
مت  بينما  الأ����ش���رى،  ت��ب��ادل  �شفقة 
ن�شاطه  ب�شبب  حجلة  اأب��و  اعتقال 
ال�شيا�شي يف اجلبهة الدميقراطية 

اعترب  وال����ذي  فل�شطني  لتحرير 
اأنه خرق ل�شروط الإفراج عنه.

على �شعيد اخر قال نادي الأ�شري 
اأبو  �شرار  الأ�شري  اأن  الفل�شطيني 
عزل  يف  واملعتقل  غ��زة  م��ن  �شي�شي 
بداأ  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ع�شقالن  �شجن 
ي�شعر ب�شعوبة يف النطق وا�شتذكار 
اللغة جراء وجوده يف عزل كامل ل 

يرى اأحدا ول يتحدث مع اأحد.
ونقل حمامي النادي الذي زار اأبو 
�شي�شي عن الأخري قوله اإنه يعاين 
من �شعوبات �شحية منها م�شاكل 
يف القلب وال�شغط والكول�شرتول 
املعدة  واأوج������اع يف  ال����دم  وف��ق��ر يف 
ويتناول  الظهر  يف  والآلم  والكلى 

الأدوية. من  اأنواع   9
وا�شتكى ال�شري للمحامي من �شوء 
الطعام املقدم له نوعا وكما م�شريا 
اإىل اأن الأمر و�شل باإدارة ال�شجون 
اإ�شافة  متعفنة  خ�شار  جلب  اإىل 
التفتي�شات  ���ش��ي��ا���ش��ة  ان��ت��ه��اج  اإىل 

الليلة بحقه.
وقال اأنه مت يف اآخر التفتي�شات اأخذ 
اخلواطر  بع�ض  فيه  ي���دون  دف��رت 
موؤكدا اأنه مل يبق �شيء يف زنزانته 

حتى ياأخذوه.
يذكر اأن الأ�شري اأبو �شي�شي كان قد 
 18 بتاريخ  اأوكرانيا  من  اختطف 
فرباير 2011 وهو موقوف حتى 
منذ  وم��ع��زول  حماكمة  دون  الآن 

حلظة اعتقاله. 

حما�س تنفي وجود مفاو�ضات 
غري مبا�ضرة مع �إ�ضر�ئيل 

•• غزة-وام:

نفت حركة  حما�ض  يف قطاع غزة ما تداولته و�شائل اإعالم 
مبا�شرة  غري  مفاو�شات  وج��ود  عن  الول  اأم�ض  ا�شرائيلية 
الناطق  واأو���ش��ح  م�شرية.  برعاية  واحل��رك��ة  ا�شرائيل  ب��ني 
با�شم احلركة فوزي برهوم اأن ما يجري يف القاهرة متابعة 
خالل  م�شرية  برعاية  اأب��رم  ال��ذي  التهدئة  اتفاق  حليثيات 
العدوان الإ�شرائيلي الأخري يف نوفمرب املا�شي. واأ�شار برهوم 
يف ت�شريح �شحفي اإىل اأن وفدا حكوميا من غزة التقى مع 

اجلانب امل�شري للتاأكيد على تطبيق بنود التهدئة .
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          اعالن احلكم يف الدعوى اجلزئية املدنية رقم 2011/381

املدعي عليه: مهند احمد عقاد- اجلن�شية: �شوري 
 العنوان: بالن�شر

نعلمكم انه بتاريخ 2011/6/19 قد �شدر �شدكم حكم يف الدعوى 
ال�شيارات-  لتاجري  الطالل  موؤ�ش�شة  املدعي:  اعاله  املذكورة 
اجلن�شية: المارات حكمت املحكمة: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ )7440 درهم( �شبعة الف واربعمائة واربعني درهم، 

والزمته بامل�شاريف. .
القا�سي/جمال ح�سني برودي                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18    
  اعـــــــــــالن  

رقم املرجع :2013/223    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/�شم�ض الدين حاجي ارا�شان �شيد علي- الهند اجلن�شية- 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف ال�شركة ) التاله للتجارة( 
جورج-  ديفا�شي  كوديان  جورج  ليو  ال�شيد/  اىل  وذلك   )562771( رقم  الرخ�شة  مبوجب 
املادة  لن�ض  وعمال  للتجارة.  الذهبي  التاج  اىل/  التجاري  ال�شم  بتغيري  اجلن�شية  الهند 
)16( فقره 3 من القانون الحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق على الج��راء  وان��ه �شوف يتم  اقت�شى ن�شر هذا الع��الن للعلم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب اعرتا�ض 

لدى الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل  
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18    

  اعـــــــــــالن  
رقم املرجع :2013/224    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/�شم�ض الدين حاجي ارا�شان �شيد علي- الهند اجلن�شية- 
) موا�شم اخلليج  ال�شركة  البالغة )100%( يف  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
ال�شيد/  البطانيات والك�ش�شوارات ( مبوجب الرخ�شة رقم )562770( وذلك اىل  لتجارة 
التاج  اىل/  التجاري  ال�شم  بتغيري  اجلن�شية  الهند  ج��ورج-  ديفا�شي  ك��ودي��ان  ج��ورج  ليو 
الحمر لتجارة البطانيات والك�ش�شوارات . وعمال لن�ض املادة )16( فقره 3 من القانون 
الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار  الج���راء  على  الت�شديق  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم 
العدل  الكاتب  ل��دى  اعرتا�ض  ذل��ك تقدمي طلب  اي اعرتا�ض حيال  لديه  الع��الن فمن 

املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل  
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1595  مدجز-م رب- ع ن

مدعى  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاجري  الطالل  مدعي/موؤ�ش�شة 
مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  امل�شري  حممد  عرابي  احمد  ال�شيد  عمرو  عليه: 
ال�شيد  عمرو  اعالنه/  املطلوب  درهم   7875 مببلغ  مالية  الدعوى:مطالبة 
احمد عرابي حممد امل�شري اجلن�شية: م�شر عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/2/24 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/13
قلم املحكمة املدنية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الطلب رقم 2012/24 ا غفال 2012/273 عم جز- م ع- ب- اأظ

طالب الغفال/ �شيد جولزار علي �شاه �شيد احمد علي �شاه اجلن�شية: باك�شتان 
حممد  علي  ح�شن  حممد  حم�شن  مالكها  العامة  للمقاولت  بيلدك�ض  �شد: 
املطلوب  �شهور   7 رواتب عن   : الطلب  المارات مو�شوع  اجلن�شية:  العامري 
اعالنه: /بيلدك�ض للمقاولت العامة مالكها حم�شن حممد ح�شن علي حممد 
املذكورة  الطلب  اقام  الغفال  طالب  ان  حيث  المارات  اجلن�شية:  العامري 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 مو عدا لنظر الطلب، 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الطلب بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/23
قلم املحكمة العمالية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  475/ 2012 -جتاري- م ر- �س-ع ن

امل�شتاأنف : عبداهلل حرم�ض را�شد حرم�ض املن�شوري وميثله/ ال�شيد كمال احمد 
العناين اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:موؤ�ش�شة دمياط اجلديدة للمقاولت 
مببلغ  ال�شادر  احلكم  :الغاء  ال�شتئناف  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة 
83000 درهم املطلوب اعالنه/ عبدو عبدالقادر ال�شمادي اجلن�شية:    العنوان: 
بالن�شر   مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1244 
املوافق 2013/3/3 لذا  ر - ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الحد  م  جت جز- 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة-املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي��ج��ارات   )2012/3171( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
املنازعات اليجارية )ابوظبي( اللجنة الوىل  امام جلنة ف�ض 
املدعي/ عبدالعجاز عبدالر�شيد مريزا مريزا-  واملرفوعة من 
الذيابات  عبدالقادر  و�شام حممود  عليه/  املدعى  اعالن  وذلك 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  ال��دع��وى جل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�شراً 
2013/2/20 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة وذلك على 

نفقة �شاحب العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10719 بتاريخ  2013/2/18      
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/58 طعن مدين   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ �شانك�ض روان )ح�شب احلكم( روان �شانك�شي )ح�شب الوكاله(   
وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي 

باعالن املطعون �شده/1- عبداملوىل في�ض اهلل جمهويل حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: دوبيزل   )�س.ذ.م.م(.
العنوان: فيال رقم 20 ملك ال�شيخة �شيخة ال مكتوم - �شارع جمريا الوىل    ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    626385 ال��رخ�����ش��ة:  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1045892 التجاري: 
مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2010/10/13 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
2010/10/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني املكتب 
الوطني للمحا�ضبة ، العنوان: مكتب ملك هالل �شامل بن طراف- بر دبي- ال�شطوة    
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04 ف��اك�����ض/3987877   04  3987870 هاتف: 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
هالل  ملك  مكتب  العنوان:   ، للمحا�ضبة  الوطني  املكتب  امل�شفي:  ا�شم 
�شامل بن طراف- بر دبي- ال�شطوة    هاتف: 3987870 04 فاك�ض/3987877 
تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04
امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية دوبيزل )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2010/10/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2010/10/13  
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2010/665

اىل املحكوم عليه/ حممد را�شد �شليمان حمدوه الدروا�ض
ليكن معلوما لديك بان حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية قد ا�شدرت بحقك حكما 
بالزامك  م��دين    الق�شية رقم 2010/238 جزئي  اغ�شط�ض 2010 يف  بتاريخ 23 
بدفع مبلغ وقدره )3574  درهم( �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ل�شالح املحكوم له: 

موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت.
اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله- لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم 
التايل للن�شر. ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية لتنفيذه ح�شب ال�شول.
رئي�س ق�ضم التنفيذ  

 حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 الثنني 18 فرباير 2013 العدد 10719      

ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2012/621

اىل املحكوم عليه/ بن حماد ملقاولت البناء 
بحقك  ا���ش��درت  قد  البتدائية  اخليمة  راأ���ض  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
حكما بتاريخ يوم اخلمي�ض 16 فرباير 2012   يف الق�شية رقم 2011/457 جزئي 
مدين  بالزامك بدفع مبلغ وقدره )6593  درهم( �شامال الر�شوم وامل�شاريف.170 

جمموع 150 ر�شم الن�شر يف اجلريدة + 20 ر�شم ابراز الوكالة
 ل�شالح املحكوم له: موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت.

اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله- لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم 
التايل للن�شر. ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية لتنفيذه ح�شب ال�شول.
رئي�س ق�ضم التنفيذ  

 حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 الثنني 18 فرباير 2013 العدد 10719      

ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2012/622

اىل املحكوم عليه/ ه�شام الذيب داود  
ليكن معلوما لديك بان حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية قد ا�شدرت بحقك حكما 
مدين   جزئي   2011/453 رقم  الق�شية  يف   2012 ابريل   12 اخلمي�ض  يوم  بتاريخ 

بالزامك بدفع مبلغ وقدره )2476  درهم( �شامال الر�شوم وامل�شاريف.
 ل�شالح املحكوم له: موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت.

اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله- لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم 
التايل للن�شر. ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية لتنفيذه ح�شب ال�شول.
رئي�س ق�ضم التنفيذ  

 حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 الثنني 18 فرباير 2013 العدد 10719      

 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية
  رقم 2011/25 )تنفيذ ات�سالت(-م�سل�سل عام 2011/9674  

اىل املحكوم عليه: نا�شر غ�شاب علي الفهد الهاجري
عنوانه: ن�شراً 

كما نخطرك باأنه حتدد جل�شة 2013/3/11 حل�شورك باإدارة 
حالة  ويف  التنفيذ،  يف  للنظر  ���ض   )8.30( ال�شاعة  التنفيذ 
تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/11.
 القا�سي/ ماجد عز الرجال  

 دائرة الق�ساء  - ادارة التنفيذ

 الثنني 18 فرباير 2013 العدد 10719      

 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية
  رقم 2011/21 )تنفيذ ات�سالت(-م�سل�سل عام 2011/9666  

اىل املحكوم عليه: حمل التفاق لقطع غيار كهرباء ال�شيارات 
ل�شاحبه ا�ض جالل ح�شني ا�ض  عنوانه: ن�شراً 

كما نخطرك باأنه حتدد جل�شة 2013/3/11 حل�شورك باإدارة 
حالة  ويف  التنفيذ،  يف  للنظر  ���ض   )8.30( ال�شاعة  التنفيذ 
تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/11.
 القا�سي/ ماجد عز الرجال  

 دائرة الق�ساء  - ادارة التنفيذ

 الثنني 18 فرباير 2013 العدد 10719      

 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية
  رقم 2011/9 )تنفيذ ات�سالت(-م�سل�سل عام 2011/9666  

اىل املحكوم عليه: حمل ديليت لت�شليح الدوات الكهربائية 
ل�شاحبه/ حممد ابو علم دياله مياه    عنوانه: ن�شراً 

كما نخطرك باأنه حتدد جل�شة 2013/3/3 حل�شورك باإدارة 
حالة  ويف  التنفيذ،  يف  للنظر  ���ض   )8.30( ال�شاعة  التنفيذ 
تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/11.
 القا�سي/ ماجد عز الرجال  

 دائرة الق�ساء  - ادارة التنفيذ

 الثنني 18 فرباير 2013 العدد 10719      

ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2012/618

اىل املحكوم عليه/ جناة �شليمان حممد �شليمان ال�شحي 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية قد ا�شدرت بحقك حكما 
بتاريخ يوم اخلمي�ض 16 فرباير 2012 يف الق�شية رقم 2011/471 جزئي مدين  

بالزامك بدفع مبلغ وقدره )8971  درهم( �شامال الر�شوم وامل�شاريف.
 ل�شالح املحكوم له: موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت.

اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله- لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم 
التايل للن�شر. ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية لتنفيذه ح�شب ال�شول.
رئي�س ق�ضم التنفيذ  

 حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 الثنني 15 اكتوبر 2012 العدد 10617      

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    اعالن بالن�سر 

 تقرر يف الق�شية رقم )2012/1522( منازعات ايجارية املنظورة 
امام جلنة ف�ض املنازعات اليجارية )اللجنة الثانية( واملرفوعة 
م��ن /حم��م��د ه��ا���ش��م اجل���اب���ري لإع����الن امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ جمعه 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  حل�شور  ن�شرا  القبي�شي،  جمعة  حممد 
املوافق 2013/3/5 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة الكائن 
نهيان- بجانب  اآل  الدفاع- منطقة مع�شكر  �شارع  ابوظبي-  يف 

�شندوق والزواج فيال رقم 2.     
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1504/ 2012 -عمايل م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : م�شرف ابوظبي ال�شالمي �ض م ع اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف 
مو�شوع  المارات   : اجلن�شية  الر�شدي  �شعيد  �شامل  عبداهلل  عليه:ابراهيم 
ال�شتئناف :الزام امل�شتاأنف �شده بان يوؤدي للم�شتاأنف مبلغ وقدره 50479.06 
اجلن�شية  الر�شدي  �شعيد  �شامل  عبداهلل  اعالنه:ابراهيم  املطلوب  درهم  
: المارات  العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2012/493 عم جز- م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/2/18 املوافق 
الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  829/ 2012 -عمايل م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : مازن حم�شن علي بريك اجلن�شية: اليمن  امل�شتاأنف عليه:�شركة 
تري�ض للنقليات والتجارة واخلدمات  اجلن�شية : المارات  مو�شوع ال�شتئناف 
:تعديل احلكم يف امل�شتحقات العمالية املطلوب اعالنه/ مازن حم�شن علي بريك 
اجلن�شية: اليمن  العنوان: بالن�شر)اعالن حكم التعليق(  مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/65 عم كل- م ع - ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/2/24 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1664  مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/نواز علي مريزا خان اجلن�شية: باك�شتان مدعى عليه: اهلل بخ�ض امان 
اهلل اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية مبلغ 10000 درهم  
بالن�شر   عنوانه:  باك�شتان  اجلن�شية:  اهلل  امان  بخ�ض  اهلل  اعالنه/  املطلوب 
اخلمي�ض  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/2/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة   املركز 
الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/2/17
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1675  مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/مكتب الطرا�ض لتاجري ال�شيارات بوكالة حممد ابو ال�شعاد اجلن�شية: 
مو�شوع  العراق  اجلن�شية:  ا�شماعيل  احمد  �شرمد  عليه:  مدعى  المارات 
الدعوى:مطالبة مببلغ 10.070 درهم املطلوب اعالنه/�شرمد احمد ا�شماعيل 
اجلن�شية: العراق  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  العني 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/14
قلم املحكمة املدنية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/89  ح نف�س- م ر-ب- ع ن

النعيمي  مدعي/زينب غالم جا�شم مراد وكيال عنها/خمي�ض خليفة خمي�ض 
ايران     اجلن�شية:  ر�شا  غالم  نا�شر  عليه:  مدعى  القمر  جزر  اجلن�شية: 
مو�شوع الدعوى:ا�شتخراج �شهادة ميالد لالبنة  املطلوب اعالنه/ نا�شر غالم 
ر�شا اجلن�شية: ايران عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/3/04 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة   - البتدائية  العني 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/17
الحوال ال�سخ�سية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/128  مدجز-م رب- ع ن

حممد  �شيف  حميد  وميثلها/  ال�شيارات  لتاجري  الطالل  مدعي/موؤ�ش�شة 
مدعى  المارات  اجلن�شية:  عبداهلل  ح�شن  ه�شام  عنه  وكيال  النيادي  مطر 
عليه: ان�ض موفق خليل اجلن�شية: فل�شطني مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية 
ان�ض موفق خليل اجلن�شية: فل�شطني عنوانه:  املطلوب اعالنه/  5400 درهم 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الربعاء املوافق 2013/2/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة املدنية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية



13

عربي ودويل
األثنني-    18   فبراير    2013 م    -    العـدد   10719

Monday   18   February    2013  -  Issue No   10719

�جلز�ئر متنع عبد �حلكيم بلحاج من دخول �أر��ضيها 
•• اجلزائر-يو بي اأي:

اجلزائرية  ال�شلطات  اأن  الأح��د  ام�ض  ك�شف م�شدر جزائري 
منعت اأحد كبار قادة الثورة الإ�شالميني يف ليبيا عبد احلكيم 
لها  ن�شاطات  وراء  باأنه  اأرا�شيها لعتقادها  بلحاج من دخول 

�شلة بالإرهاب.
ون��ق��ل امل��وق��ع الإخ���ب���اري اجل���زائ���ري اخل��ا���ض ك��ل ���ش��يء عن 
اجلزائر عن امل�شدر الذي مل يك�شف عن ا�شمه قوله اإن بلحاج 
املجل�ض  ورئي�ض  ليبيا  الإ�شالمي يف  الوطن  زعيم حزب  وهو 
الع�شكري يف طرابل�ض خالل الثورة على نظام العقيد الراحل 
القذايف، منع من دخ��ول اجلزائر عرب مطار اجلزائر  معمر 

ال����دويل ب��ال��ع��ا���ش��م��ة اجل��زائ��ري��ة يف دي�����ش��م��رب-ك��ان��ون الأول 
2012. واأو�شح امل�شدر اأن بلحاج ي�شعى للح�شول على دعم 
الليبي مقابل  ال��داخ��ل  ت��اأث��ريه يف  اأج��ل تقوية  اجل��زائ��ر م��ن 
تعاونه مع اجلزائر ملراقبة احلدود بني البلدين يف مواجهة 
اأن  ت�شك يف  ال�شلطات اجل��زائ��ري��ة  اإن  وق��ال  ال�����ش��الح.  جت��ارة 
اإىل  امل�شدر  واأ�شار  بالإرهاب  ن�شاطات مرتبطة  لبلحاج  يكون 
اأن بلحاج بداأ ات�شالت مع �شخ�شيات جزائرية وتون�شية من 
اجل الو�شاطة بينه وبني ال�شلطات اجلزائرية من اأجل زيارة 
اأن بلحاج قبل التحاقه ب�شفوف الثورة التي  اجلزائر. يذكر 
الإ�شالمية  ق��ادة اجلماعة  اأح��د  ك��ان  ال��ق��ذايف  اأط��اح��ت بنظام 

الليبية املقاتلة.

�ختتام �ملوؤمتر �لدويل ملكافحة �الإرهاب يف �لريا�س
•• الريا�س-وام:

اأعماله ام�ض.  اختتم املوؤمتر الدويل املعني بتعاون الأمم املتحدة مع مراكز مكافحة الإره��اب الذي الذي ا�شت�شافته الريا�ض 
وعقد املوؤمتر حتت عنوان  ت�شجيع ال�شركاء على امل�شاهمة يف بناء القدرات .

وا�شتعر�ض ال�شابط التنفيذي لفرقة العمل العاملة يف جمال مكافحة الإرهاب حممد رفيع الدين �شاه يف كلمته خالل اجلل�شة 
اإىل  املوؤدية  الرابعة والخ��رية ملخ�ض اجلل�شة الأوىل التي تراأ�شها بعنوان موقف القدرات بناء اجلهود للتعامل مع الظروف 
انت�شار الإره��اب . وتناول وكيل الدرا�شات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء �شعد بن علي ال�شهراين ملخ�ض 

اجلل�شة الثانية التي راأ�شها بعنوان موقف القدرات - بناء اجلهود ملنع ومكافحة الإرهاب . 
من جانبه تناول مدير الإدارة العامة ملركز حممد بن نايف للمنا�شحة والرعاية اللواء �شعيد بن عمرية البي�شي ملخ�ض اجلل�شة 
الثالثة التي راأ�شها بعنوان موقف القدرات بناء اجلهود لتاأكيد احرتام حقوق الإن�شان للجميع و�شيادة كاأ�ش�ض اأ�شولية يف حماربة 
الإرهاب . وحتدث املدير التنفيذي ملركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب مارك بوريت خالل كلمته عن ملخ�ض اجلل�شة الرابعة 

التي راأ�شها حول دور منظومة الأمم املتحدة يف بناء قدرات الدول ملنع ومكافحة الإرهاب. 

حي بابا عمرو يف حم�س حتول �إىل �أر�س مهجورة 

وامل�����ش��ل��ح��ني م��ن ج��ه��ة اأخ����رى مل 
النزوح.  �شوى  خيار  امامنا  يكن 
خاللها  ا�شتحال  اي��ام��ا  ام�شينا 
اخراج روؤو�شنا من النافذة. حرب 

طاحنة دارت هنا .
جدار  ترميم  على  خ��ال��د  ويعمل 
اليه  الرجوع  من  ليتمكن  منزله 
بعد عودة اخلدمات اأمام املوؤ�ش�شة 
ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت يوما 
م���ق���را ل��ل��ج��ي�����ض ال�������ش���وري، يقف 
طابور طويل من النا�ض ينتظرون 

ا�شطوانة  على  للح�شول  دوره��م 
غ�������از. وج�������وه م���ك���ف���ه���رة ت���راق���ب 
بامتعا�ض.  الع����الم����ي  ال����وف����د 
النا�ض هنا ملوا ال�شحافة ، يقول 
مرافقنا امل�شلح من قوات اجلي�ض 

ال�شوري.
وي�شرح �شاب لوكالة فران�ض بر�ض 
توقفت  امل��دي��ن��ة  يف  الأع����م����ال  ان 
الو�شيلة  ال��ق��ت��ال  وب���ات  ب��ال��ك��ام��ل 
الوحيدة يف كال الطرفني لك�شب 
لقمة العي�ض، فيما تعي�ض الكثري 

م�شاعدات  ع��ل��ى  ال���ع���ائ���الت  م���ن 
الهالل الحمر، وهي غري كافية 
احلزينة  وال����ذك����ري����ات  ال�����ش��ي��ق 
�شلبية على  اآث���ارا  وال��دم��ار تركت 

مزاج النا�ض.
الياأ�ض،  م��ن  ب�شيء  خالد  وي��ق��ول 
ب��ق��ي ال����ش���د ام رح����ل، انا  ����ش���واء 
ولن  بناء(،  )عامل  طيانا  �شابقى 
قبل   ، ����ش���يء  ح���ي���ات���ي  يف  ي��ت��غ��ري 
منزله  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه  ي��ت��اب��ع  ان 

املهجور.

•• حم�س-ا ف ب:

ت�شدر  ال������ذي  ع���م���رو  ب���اب���ا  ح����ي 
العاملية  الع�����الم  و���ش��ائ��ل  ا���ش��م��ه 
ال�شوري  ال��ن��زاع  ب��داي��ة حت��ول  يف 
ي��ك��ون ار�شا  ي��ك��اد  ال��ع�����ش��ك��رة،  اىل 
م��ه��ج��ورة. وح����ده ال���دم���ار يف كل 
وابنيته  احال منازله  الذي  مكان 
ركاما، يذكر بان هذا احلي �شهد 
املعارك �شراوة قبل  اك��رث  اح��دى 
���ش��ي��ط��رة اجل��ي�����ض ال�����ش��وري عليه 

منذ �شنة تقريبا.
مل يعد اىل بابا عمرو ال��ذي كان 
يقطنه قبل احلرب اكرث من 35 
من  ق��ل��ي��ل  ع���دد  ال  �شخ�ض  ال���ف 
ال��ن��واف��ذ املحطمة  ب��ني  ال�����ش��ك��ان. 
لهياكل املنازل، ل �شوت ال �شوت 

الريح.
يف زاوية ال�شارع املوؤدي اىل مقربة 
 64( فاطمة  جتل�ض  عمرو،  بابا 
ع��ام��ا( ع��ل��ى الأر������ض حت��ت اأ�شعة 
ال�شم�ض تراقب الطريق واأحفادها 

الذين يلعبون يف ال�شارع املقابل.
رغم ان منزلها مل ي�شب با�شرار، 
لكنها ل تريد اخلو�ض يف تفا�شيل 
ماأ�شاة  ك���ان���ت  امل���ا����ش���ي���ة،  الأي�������ام 

ان�شانية بكل معنى الكلمة .

•• عمان-ا ف ب:

تخطى عدد ال�شوريني الذي جلاأوا 
اىل الردن هربا من النزاع الدائر 
يف بلدهم 379 الف �شخ�ض، كما 

لجئا   8893 امل��ا���ش��ي��ة  ال��ث��الث��ة 
ت�شريحات  يف  وا����ش���اف   . ���ش��وري��ا 
ان  الردنية  النباء  وكالة  اوردتها 
خمتلف  ميثلون  الالجئني  ه��وؤلء 
الطفال  م���ن  ال��ع��م��ري��ة  ال���ف���ئ���ات 
العديد  وبينهم  وال�شيوخ  والن�شاء 
ذوي  وم��ن  وامل�شابني  املر�شى  من 
م�شريا   ، اخل��ا���ش��ة  الح���ت���ي���اج���ات 
خميم  اىل  نقلهم  �شيتم  ان���ه  اىل 
الذي  الردن  وي��ق��ول   . ال��زع��رتي 
يتقا�شم مع �شوريا حدودا م�شرتكة 
يزيد طولها على 370 كيلومرتا، 
انه يتوقع ان يرتفع عدد الالجئني 
بنهاية عام 2013 لي�شل اىل نحو 

الف.  700
كانون  يف  امل��ت��ح��دة  المم  واع��ل��ن��ت 
الول-دي�شمرب انها تتوقع ان يبلغ 
ال�شوريني  اجمايل عدد الالجئني 
يف البلدان الربعة املجاورة ل�شوريا 
وتركيا(  وال��ع��راق  ولبنان  )الردن 
ح���زي���ران- ب��ح��ل��ول  م��ل��ي��ون   1،1

يونيو اذا مل يتوقف النزاع.
وقتل نحو �شبعني الف �شخ�ض يف 
ال��ن��زاع ال���ذي ان��دل��ع يف ���ش��وري��ا يف 
ارقام  بح�شب   2011 اذار-مار�ض 

المم املتحدة.

حترير هولندي 
خمتطف يف �ليمن 

•• �صنعاء -ا ف ب:

اليمنية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اع��ل��ن��ت 
الح����د ان ال�����ش��ل��ط��ات مت��ك��ن��ت من 
حت���ري���ر م����واط����ن ه���ول���ن���دي كان 
خمتطفا لدى قبلية يف جنوب غرب 
الدفاع  وزارة  موقع  ونقل  �شنعاء. 
الداخلية  وزارة  يف  م�����ش��در  ع���ن 
متكنت  المنية  الجهزة  ان  قوله 
هولندي  م����واط����ن  حت����ري����ر  م����ن 
قبل  قبليون  م�شلحون  اختطفه 
اأ�����ش����ب����وع يف م��ن��ط��ق��ة واق����ع����ة بني 
التابعة ملحافظة  مديريتي حر�ض 
ملحافظة  التابعة  وال��زي��دي��ة  حجة 
احل���دي���دة . واو����ش���ح امل�����ش��در انه 
مت ن��ق��ل امل���واط���ن ال��ه��ول��ن��دي بعد 
وه����و  ال���ع���ا����ش���م���ة  اىل  حت�����ري�����ره 
وزارة  وكانت  جيدة  ب�شحة  يتمتع 
اخلارجية الهولندية اعلنت م�شاء 
خطف  بعملية  ابلغت  انها  ال�شبت 
حمتملة لحد مواطنيها يف اليمن 
عمليات  اليمن  ي�شهد  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
وتتبناها  اج���ان���ب  ت���ط���اول  خ��ط��ف 
المر  ه��ذا  تتو�شل  م�شلحة  قبائل 
لتحقيق مطالبها لدى ال�شلطات.

اتنقل  املا�شي.كنت  العام  املدر�شة 
ب��ني م��ن��ازل اق��ارب��ي يف بابا عمرو 
ودير بعلبة وجورة ال�شياح )داخل 
املدينة( اىل ان عدنا اىل منزلنا .

وي�شيف الكثري من رفاقي رحلوا، 
لكنني تعرفت على ا�شدقاء جدد، 
البتعاد  اود  ول  م��در���ش��ت��ي  اح���ب 

عنها مرة ثانية .
ويو�شح احد مرافقينا يف اجلولة 
داخل احلي لي�ض كل من عاد من 
فالعديد  الأ�شليني  احل��ي  �شكان 
م���ن ال��ع��ائ��الت ال��ت��ي ن��زح��ت من 
اماكن اخرى وجدت يف بابا عمرو 
مالذا اآمنا بعد توقف ال�شتباكات 

.
حاجز  يفت�ض  احل��ي،  مدخل  على 
يف  ويدقق  ال�شيارات  كل  للجي�ض 
املرور  ح��رك��ة  �شائقيها.  ب��ط��اق��ات 
تكاد تكون معدومة ال من ب�شع 
والفواكه  اخل�شار  لنقل  �شيارات 
والأ�شا�شية  ال���غ���ذائ���ي���ة  وامل��������واد 
لل�شكان الذين يقطنون يف الق�شم 
من  ال�شرقي  وال�شمايل  ال�شرقي 
م��اء وكهرباء  ت��وج��د  احل��ي حيث 
 29( حممد  ي��ق��ول  م��ا  بح�شب   ،
بابا  ال��ذي ول��د وترعرع يف  عاما( 

عمرو.

مقربة  على  اململكة  �شمال  املفرق، 
من احلدود ال�شورية.

الباقني موزعون يف  ان  وا�شار اىل 
املدن الردنية ويقطنون حمافظات 
ال�شمال والو�شط وحتى اجلنوب . 
�شهدت  ف���ق���د  احل����م����ود  وب��ح�����ش��ب 
الآون������ة الخ�����رية زي�����ادة يف اع����داد 
الردن  اىل  ال���ف���اري���ن  ال��الج��ئ��ني 
الالجئني  ع���دد  ان  اىل  م�����ش��ريا   ،
ل�شهر كانون الثاين-يناير املا�شي 
الفا   47 بلغ  كان كبري جدا حيث 
عدد  بلغ  ح��ني  يف  �شخ�شا  و875 
�شباط-فرباير  ل�شهر  ال��الج��ئ��ني 
احلايل حتى ام�ض الحد 26 الفا 

و311 �شخ�شا .
نهاية  ي��ت��م يف  ان  احل���م���ود  ورج����ح 
ال�������ش���ه���ر احل�������ايل اف���ت���ت���اح خميم 
م��ري��ج��ب ال��ف��ه��ود ال���ذي ي��ق��ع على 
بعد 20 كلم �شرق مدينة الزرقاء 
�شمال  كلم   23 بعد  على  الواقعة 
ل�شتة  يت�شع  وال����ذي  ع��م��ان  ���ش��رق 

اآلف لجئ كمرحلة اوىل.
من جانب اخر، اكد م�شدر م�شوؤول 
امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف 
ق����وات حر�ض  ان  الردن���ي���ة الح����د 
احل�����دود ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت خ����الل الي����ام 

البيوت  ����ش���رق  م���ن  ����ش���وى  خ�����ش��ر 
ونهب املتاجر .

مغلقة  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  معظم 
وال�����ك�����ث�����ري م����ن����ه����ا واج����ه����ات����ه����ا 
احلديدية مدمرة. ويك�شو الغبار 
بع�ض  يف  اخلالية.  البيوت  اب��واب 
وبع�ض  ورك���ام،  انقا�ض  ال�����ش��وراع 
اع���م���دة ال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى الر�����ض 
مثقوبة  ج�����دران  ا���ش��الك��ه��ا.  م���ع 

بالر�شا�ض، و�شرفات مهدمة.
زار   ،2012 اآذار-م��ار���ض   27 يف 
الرئي�ض ال�شوري ب�شار ال�شد حي 
بابا عمرو وتعهد بان احلي �شيعود 
اف�شل بكثري مما كان ، وان احلياة 

الطبيعية �شرتجع اليه.
واعلن م�شوؤولون حكوميون اكرث 
من مرة بدء ا�شالحات يف البنى 
قدرت  ال��ت��ي  امل��ت�����ش��ررة  التحتية 
دولر  م���ل���ي���ون   33 م����ن  ب���اك���رث 

امريكي.
ل��ك��ن يف ح��ي ب��اب��ا ع��م��رو، مناطق 
املاء  اىل  تفتقد  ت���زال  ل  وا���ش��ع��ة 
ال�شا�شية.  واخلدمات  والكهرباء 
يف امل���ق���اب���ل، ت�����ش��ت��ق��ب��ل امل����دار�����ض 

التالمذة ب�شكل عادي.
وي���ق���ول ����ش���ام���ر، وه����و ت��ل��م��ي��ذ يف 
ال�����ش��ف ال�����ش��اد���ض، مل اذه���ب اىل 

�شراع  يف  اقحمنا  ب��ا���ش��ى  وت��ق��ول 
اأي  ي���ب���ال  ب����ه، مل  ل��ن��ا  ل ع���الق���ة 
اولدنا  وبحياة  بنا  الأط��راف  من 

واحفادنا، انا اكرههم جميعا .
وع��ا���ض ���ش��ك��ان ب��اب��ا ع��م��رو، احلي 
الذي كان احد ال�شباب الرئي�شية 
لطالق ا�شم عا�شمة الثورة على 
�شوريا،  و���ش��ط  يف  حم�ض  مدينة 
اياما   2012 �شباط-فرباير  يف 
والق�شف.  احل�����ش��ار  م��ن  قا�شية 
اآذار-مار�ض، ا�شطر  يف الول من 
اجلي�ض ال�شوري احلر لالن�شحاب 
م��ن احل��ي ال��ذي ك��ان ن��زح معظم 
ال��ذي عزز  �شكانه، ودخ��ل اجلي�ض 
���ش��ي��ط��رت��ه ب��ع��د ذل���ك ع��ل��ى احلي 

وبع�ض املناطق املجاورة.
بعد بابا عمرو، اتخذ النزاع طابعا 
اكرث دموية وح�شد ع�شرات الف 
القتلى واجلرحى واذا كان منزل 
ف��اط��م��ة جن���ا م���ن ال����دم����ار، فقد 
الطابق  يف  اب��ن��ه��ا  م��ن��زل  ا���ش��ي��ب 

العلوي با�شرار مت ا�شالحها.
عاما(   34( البكر  الب��ن  وي��ق��ول 
املقربة،  لهذه  املقابل  الطرف  يف 
كان مركز امل�شلحني، فيما متركز 
منزلنا.  م���ن  ب���ال���ق���رب  اجل��ي�����ض 
والكل  ه��ن��ا  دارت  حقيقية  ح���رب 

الردن منذ بداية الحداث وحتى 
الن بلغ 379 الفا و785 �شخ�شا  
ال���ف   83 ح��������واىل  ان  وا������ش�����اف 
لج���ئ ���ش��وري ي��ق��ط��ن��ون يف خميم 
ال��ذي يقع يف حمافظة  ال��زع��رتي 

اعلن م�شدر ر�شمي اردين الحد.
العام  املن�شق  احل��م��ود  امن���ار  وق���ال 
ل�����ش��وؤون ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني يف 
ان  ب��ر���ض  ف��ران�����ض  ل��وك��ال��ة  الردن 
ال��ذي��ن جل���اأوا اىل  ال�شوريني  ع��دد 

الجتاه غربا والقرتاب من حارة 
املجدرة ، معقل املعار�شة امل�شلحة 
يف احلي �شابقا، يك�شف دمارا اأكرب 

واحياء كاأنها مدن ا�شباح.
باب  ع��ل��ى  ه���ذه احل����ارة، قتلت  يف 
املركز العالمي التابع للنا�شطني 
املعار�شني، ال�شحافية المريكية 
ا�شبوعية  م����ن  ك���ول���ف���ن  م�������اري 
الربيطانية وقتل  تاميز  �شاندي 
م��ع��ه��ا امل�������ش���ور ال��ف��رن�����ش��ي رميي 

او�شليك.
بالق�شف  ا�شيبت  نف�شه  اليوم  يف 
ال�����ش��ح��اف��ي��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ادي����ت 
بوفييه التي ام�شت اياما طويلة 
يف احلي املحا�شر مع ال�شابة يف 
�شاقها، اىل ان متكنت من املغادرة 
ل��ل��غ��اي��ة مع  يف ظ������روف ���ش��ع��ب��ة 
قبل  اآخ��ري��ن  اج��ان��ب  �شحافيني 

يوم واحد من دخول اجلي�ض.
يظهر  اخلالية،  ال�شوارع  اح��د  يف 
وي�شرح  فجاأة،  عاما(   33( خالد 
انه عاد اىل بابا عمرو مع زوجته 
ينتقل  لكنه مل  الربعة،  واطفاله 
يفتقد  ال������ذي  م���ن���زل���ه  اىل  ب���ع���د 

للكهرباء واملاء .
حو�شرنا  اأن  ب��ع��د  خ��ال��د  وي��ق��ول 
ب����ني ن������ريان اجل���ي�������ض م����ن جهة 

عدد �ل�ضوريني �لذين جلاأو� �إىل �الأردن جتاوز 379 �ألف �ضخ�س 

�قرت�ح تخ�ضي�س مبلغ مايل من 
�حتياطي �لربملان �لعربي لدعم �لالجئني 

•• القاهرة-وام:

دعا معايل اأحمد حممد اجلروان رئي�ض الربملان العربي اإىل �شرورةتوفري 
اأنه  واأ���ش��اف  ال�شوريني.  لالجئني  الإن�شاين  وال��ع��ون  ال��الزم  امل��ايل  الدعم 
�شيقرتح على اجلل�شة الثانية للدورة الأويل للربملان العربي لعام 2013 
القاهرة.. يف  العربية  اجلامعة  مقر  يف  الإثنني  اليوم  اأعمالها  تبداأ  التي 

تخ�شي�ض مبلغ مايل من احتياطي الربملان لدعم الالجئني على اأن يتم 
ب�شرعة.  لالجئني  الدعم  ه��ذا  اي�شال  كيفية  بدرا�شة  تعني  جلنة  ت�شكيل 
وقال اجلروان يف مقرتحه اإن �شعوب الوطن العربي تتابع بقلق بالغ املعاناة 
الإن�شانية املتفاقمة التي يعي�شها الالجئون ال�شوريون يف املخيمات خا�شة 
اجلوية  الظروف  �شوء  ج��راء  جتمدا  امل��وت  يعانون  حيث  الزعرتي  خميم 
والثلوج التي تت�شاقط بغزارة وجتتاح الرياح الباردة العديد من املخيمات 
واأحرار  العربية  ال�شعوب  م�شاعر  جتاهم  وحركت  لإيوائهم  اأقيمت  التي 
الربملان  تقارير جل��ان  بناء على  اأن��ه  واأ���ش��اف يف مقرتحه  اأج��م��ع.  ال��ع��امل 
على احلدود  املخيمات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��زع��رتي  زارت خميم  ال��ت��ي  الأرب���ع 
العون  تقدمي  �شرورة  من  اللجان  ه��ذه  به  اأو�شت  وم��ا  الرتكية  ال�شورية 
اإن�شاين عاجل  العاجل مل�شاعدة الالجئني وتوفري ما يحتاجونه من عون 
والأطفال  والأرام����ل  اليتامى  ج��راح  ومللمة  املر�شى  م���داوة  يف  للم�شاهمة 
والن�شاء وال�شيوخ..فقد اقرتح اأن ي�شارك الربملان العربي يف تخفيف حدة 
املاأ�شاة الإن�شانية لهوؤلء الالجئني الذين هم جزء رئي�شي من اأبناء الوطن 
العربي.  و�شدد اجلروان على اأن الر�شالة التاريخية للربملان العربي تنطلق 
من مهامها اخلا�شة برفع املعاناة الإن�شانية عن املواطن العربي دون النظر 
لتاأييد اأو دعم في�شل �شد الآخر وذلك اإميانا بر�شالته ال�شامية يف الدفاع 

عن املواطن العربي وحقه يف اأن يعي�ض يف حرية وعدالة وكرامة اإن�شانية.

�إ�ضر�ئيل: �الأ�ضلحة �لكيميائية 
�ل�ضورية ال تز�ل يف �أيدي نظام �الأ�ضد 

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

اعلن م�شوؤول ا�شرائيلي كبري الحد ان نظام الرئي�ض ال�شوري ب�شار ال�شد 
ي�شيطر على ال�شلحة الكيميائية يف �شوريا لكن ا�شرائيل يجب ان تتيقظ 

لكي ل تقع هذه ال�شلحة بني ايدي تنظيم القاعدة او حزب اهلل اللبناين.
وقال عامو�ض جلعاد املكلف امل�شائل ال�شيا�شية يف وزارة الدفاع ال�شرائيلية 
التي  الكيميائية  ال�شلحة  الراهن،  الوقت  يف  ال�شرائيلي  اجلي�ض  لذاع��ة 
متلكها �شوريا ل تزال حتت �شيطرة نظام ال�شد . وا�شاف حتت ال�شغوط 
الدولية، مل ي�شمح النظام ال�شوري للقوات املعار�شة بال�شتيالء على هذه 
لذلك يجب  التفكك  ا�شبح يف مرحلة متقدمة من  النظام  لكن  ال�شلحة 
مثل  �شوريا  يف  �شفوفها  تقوي  منظمات  هناك  لن  حلظة  كل  يف  التيقظ 

القاعدة وحزب اهلل .
ومعار�شني  ا�شرائيل  بني  ات�شالت  احتمال ح�شول  �شوؤال حول  على  وردا 
للنظام ال�شوري، اكد عامو�ض جلعاد انه يجب الت�شرف بذكاء عرب اعتماد 
نهج بعيد عن ال�شواء. من غري املفيد التحدث عن وجود او عدم وجود 
ات�شالت . ورف�ض جلعاد اي�شا حتديد ما اذا كان ال�شوريون ال�شبعة الذين 
ا�شيبوا يف مواجهات يف اجلانب ال�شوري من ه�شبة اجلولن وتوىل اجلي�ض 
العالج  لتلقي  ا�شرائيل  يف  �شفد  زئيف  م�شت�شفى  اىل  نقلهم  ال�شرائيلي 

ال�شبت، هم من قوات املعار�شة او من القوات النظامية.
واكتفى بالقول طلبوا م�شاعدة ان�شانية ب�شفة فردية، وكانوا بحاجة لعالج 
طبي، وقدمت لهم ا�شرائيل امل�شاعدة . وردا على ا�شئلة وكالة فران�ض بر�ض 
قالت يائيل �شافيت املتحدثة با�شم م�شت�شفى زئيف ان كل اجلرحى خ�شعوا 
يف  الن  وا�شبح  حرجة  حالة  يف  و�شل  احدهم  وقالت  جراحية.  لعمليات 
العامة  الذاع��ة  واعلنت   . اق��ل خطورة  ا�شابتهم  والخ���رون  حالة اخلطر 
ال�شبعة  ال�شوريني  ه��وؤلء  ي�شكل و�شول  ان  ال�شرائيلي يخ�شى  ان اجلي�ض 
�شابقة ميكن ان ت�شجع تدفق لجئني �شوريني ما ميكن ان يفيد املنظمات 

الرهابية لكي تت�شلل اىل ا�شرائيل .

التعر�ض  ب���ع���دم  ����ش���م���ان���ات  دون 
للمدنيني خالل هذه العملية .

الرئي�ض  ق����وات  ب��ي��الي  وات��ه��م��ت 
بارتكاب  ال����ش���د  ب�����ش��ار  ال�������ش���وري 
���ش��وري��ا. وقالت  ج��رائ��م ح���رب يف 
ي���ت���م ارت����ك����اب ج����رائ����م ح�����رب من 

•• عوا�صم-وكاالت:

العربى  ن��ب��ي��ل  ال���دك���ت���ور  اأج������رى 
العربية  للجامعة  ال��ع��ام  الأم����ني 
العربية  اجلامعة  مبقر  م�شاورات 
الإبراهيمي  الأخ�����ش��ر  م��ع  ام�����ض 
امل�شرتك  العربي  الأمم��ي  املبعوث 
اإىل �شوريا حول تطورات الأو�شاع 
واجلهود  ال�����ش��وري��ة  ال�شاحة  على 

املبذولة حلل الأزمة الراهنة.
الإبراهيمى خالل  الأخ�شر  وقال 
الذي  امل�شرتك  ال�شحفي  املوؤمتر 
املبادرة  ان  اجلامعة  مقر  يف  عقد 
التي اأطلقها اأحمد معاذ اخلطيب 
لقوى  ال��وط��ن��ي  الئ��ت��الف  رئي�ض 
امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة ب�����ش��اأن فتح 
حوار مع النظام ال�شوري ما زالت 
مطروحة  �شتظل  وانها  مطروحه 
وعلى الأطراف يف �شوريا واملنطقة 
العمل  ال��دويل  واملجتمع  العربية 

على اإجناح املبادرة .
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��ع��رب��ى ان���ه ل 
ي���وج���د ����ش���يء حم�����دد ح���ت���ى الآن 
بني  للحوار  بالدعوة  يتعلق  فيما 
اجلانبني مو�شحا انه �شيتوجه اىل 
مو�شكو غدا مع وفد من الرتويكا 

العربية ي�شم اأربع دول عربية على 
الأقل للم�شاركة يف املنتدى العربي 
الرو�شي وهذا مو�شوع متفق عليه 
الرو�شية  العربية  الق�شايا  لبحث 

امل�شرتكة .
ال�شورية  الأزم���ة  اأن  وق��ال  ل�شك 
ومبادرة اخلطيب والدعوة لوقف 
اإط��الق النار كل هذه الأم��ور على 
ق��م��ة ق��ائ��م��ة ال��ب��ح��ث م��ع الإحت����اد 
ال���رو����ش���ي م�����ش��ي��ف��ا ان����ه ب��ح��ث مع 
املوقف  الإب���راه���ي���م���ي  الأخ�������ش���ر 
اأب���ع���اده ب�����ش��اأن الأزم���ة  م��ن جميع 
خا�شة  ب�شفة  وحتدثنا  ال�شورية 
اخلطيب  معاذ  اأحمد  م��ب��ادرة  عن 
للثورة  الوطني  الإئ��ت��الف  رئي�ض 
واملعار�شة ال�شورية .. داعيا اإىل اأن 

يكون هناك تاأييد لهذه الفكرة .
للجامعة  ال���ع���ام  الأم������ني  واأ�����ش����ار 
العربية  اجلامعة  اأن  اإىل  العربية 
اأك��رث من عام اإىل حل  ت�شعى منذ 
دعوة  من  الآن  وامل��ط��روح  �شيا�شي 
للحوار بني الأطراف اأن يوؤدي اإىل 

حل �شيا�شي.
املفو�شة  اعتربت  اخرى  من جهة 
المم  يف  الن�����ش��ان  حل��ق��وق  العليا 
املجتمع  ان  ب��ي��الي  ن���ايف  امل��ت��ح��دة 

ال��ت��دخ��ل يف  ازاء  ي����رتدد  ال�����دويل 
�شوريا لن احلكومات تت�شاءل عن 
ج����دوى الن����خ����راط يف ح����رب قد 

تطول كثريا.
وج���ددت ب��ي��الي يف ح��دي��ث للقناة 
اىل  دعوتها  الربيطانية  الرابعة 
اح����ال����ة جم��ل�����ض الم������ن ال�����دويل 
املحكمة  اىل  ال�شوري  النزاع  ملف 
الدولية لج��راء حتقيق  اجلنائية 
الن�شانية  ���ش��د  اجل���رائ���م  ب�����ش��اأن 
وج������رائ������م احل��������رب امل���رت���ك���ب���ة يف 

�شوريا.
وب���������ش����اأن ����ش���ع���وب���ة ت���دخ���ل المم 
بيالي  ا���ش��ارت  �شوريا،  يف  املتحدة 
يرتبط  الم����ر  ه���ذا  م��ث��ل  ان  اىل 
لتحديد  داخ���ل���ي  ح��ك��وم��ي  ب���ق���رار 
حفظ  التدخل،  التحرك:  طبيعة 
ال�������ش���الم، ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري او 

اللجوء اىل الق�شاء الدويل .
وقالت ندعو اىل حترك فوري. اذا 
ما كان ثمة �شكوكا او ترددا، فهذا 
مرده اىل ان النا�ض تت�شاءل ب�شاأن 
جدوى حرب يف اماكن مثل ليبيا، 

�شوريا وافغان�شتان .
وا���ش��اف��ت ق���د ي��ت��ح��ول الم����ر اىل 
من  زمنيا  ومم��ت��دة  طويلة  ح��رب 

ج���ان���ب ق������وات ال���رئ���ي�������ض ال����ش���د، 
قواته المنية وجمموعات اخرى 

مرتبطة به .
وا���ش��اف��ت ان��ه م�����ش��وؤول )ع��ن هذه 
اجل���رائ���م( وع��ل��ى جم��ل�����ض المن 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  اىل  ال��ل��ج��وء 

المن  جمل�ض  وينق�شم  ال��دول��ي��ة 
ال���دويل ب�����ش��اأن امل��ل��ف ال�����ش��وري، اذ 
مرات  ورو���ش��ي��ا  اي���ران  ا�شتخدمت 
عدة حق النق�ض )الفيتو( لعاقة 
ق����رارات غ��رب��ي��ة لل�شغط  ا���ش��دار 

على الرئي�ض ال�شد.

العربي يبحث مع الإبراهيمي تطورات الأزمة 

مفو�ضة حقوق �الإن�ضان: �ملجتمع �لدويل مرتدد �إز�ء �لتدخل يف �ضوريا 
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العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/728  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة بوابة اخلليج لال�شتثمار )ذ.م.م( جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة هاردت جروب �شيكيوريتي وميثله: 
حبيب حممد �شريف عبداهلل املال  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
لها  وح���ددت   2012/6/13 بتاريخ  جت���اري   2011/1203 رق��م  ب��ال��دع��وى 
جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة   
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   )ch2.E.23(

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10719 بتاريخ 2012/2/18    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2012/4483الدائرة الكلية املدنية الثانية

حممد  ماجد   -2 حوكل  ح�شن  احمد  حممد  عبدالرحمن  عليهم:1/1-  املدعى  اىل 
احمد ح�شن حوكل 3- هند حممد احمد ح�شن حوكل 4- هدى حممد احمد ح�شن 
حوكل حيث ان املدعيني: 1- مقبول احمد حبيب اهلل 2-�شخي  �شاحب جان 3- حممد 
عثمان �شيد ح�شن 4- ح�شن خان �شادي خان 5- نور ح�شني نادري  قد اقاموا عليكم 
لأثبات  بندب خبري  فيها  ويعلنكم  اعاله  رقمها  املذكورة  الدعوى  املحكمة  لدى هذه 
ان املدعيني هم امل�شتثمرين الفعليني ملوؤ�ش�شة نقليات حوكل واولده.   لذلك يقت�شي 
ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة الكلية املدنية الثانية( القاعة رقم )137(  يف متام 
ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2013/3/5   للرد على الدعوى وتقدمي ما لديكم 
من بينات، ويف حالة تخلفكم عن احل�شور يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10719 بتاريخ 2012/2/18    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2012/1744
اىل املحكوم عليه / احمد جمعة فرج الغلبان 

ا�شدرت  ق��د  البتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
مدين   2011/4160 رق��م  الق�شية  يف  15/ف���رباي���ر/2012  بتاريخ  حكما  بحقك 
بالزامك بدفع مبلغ وقدره 53808 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. مع الفائدة 
بواقع 5% �شنويا من تاريخ �شدور احلكم وحتى ال�شداد التام.   ل�شالح املحكوم 
له: رانية ح�شني ذيب عواد.  وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله. لذا  يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة 
ع�شر يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر. ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة 

�شتتخذ بحقك الجراءات القانونية لتنفيذه ح�شب ال�شول.
         رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم  التنفيذ
العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م   لالن�شاءات  عليها/زيزو  املدعي  اىل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم  القامة 
ال�شاعة  املوافق 2013/3/24  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
350/2013/13
349/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
جافيد اخرت حممد يا�شني خان
ميتولل بهوميك اتول كري�شنا 

مبلغ املطالبة
22850 درهم �شامل تذكرة العودة
26422 درهم �شامل تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                 اىل املنفذ �شدها: ن�شر ال�شحراء للكهروميكانيكال �ض.ذ.م.م   مبا ان طالبي 
ب�شداد  للزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�شف  املو�شحة  العمالية  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ 
�شتتخذ  املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  املو�شحة  املبالغ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

ق�ضم التنفيذ العمايل

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
57 درهم
57 درهم
57 درهم
57 درهم
57 درهم
69 درهم

5699 درهم
5699 درهم 
5699 درهم 
5699 درهم 
5678 درهم 
6804 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
جعفر احمد اياد حممد

حممد ابول خري حممد ا�شرف علي
حممد منري الزمان مول �شتار مول
�شميم الزمان �شيق عبدول كالم مية

نار�ض مادهوب كارماكر
كبري يعقوب

2012/3305 تنفيذ عمايل
2012/3306 تنفيذ عمايل
2012/3307 تنفيذ عمايل
2012/3308 تنفيذ عمايل
2012/3309 تنفيذ عمايل
2012/3310 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5

 6

العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/2644   عمايل جزئي                         
اىل املحكوم عليه /1-  دانة ال�شماء للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة  نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/1/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
مبلغ  للمدعى  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  القا�شيم  اب��و  املياء  بابو  حممد  ل�شالح/ 
6.830 درهم )�شتة الف وثمانى  مائة وثالثني درهم( والفوائد بواقع 9% من تاريخ رفع 
الدعوى يف 2012/7/4 وحتى ال�شداد التام والزمتها بتذكرة عودته ملوطنه او مبا يقابلها 
الطرفني  والزمت  اآخ��ر  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا  احلكم-  تنفيذ  عند  يكن-  م��امل  نقدا 
باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعى من ن�شيبه منها، ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا العمالية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     

 مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر    
   يف  الدعوى 2012/108  تظلم مدين                                   

اىل املتظلم �شده/ ابوبكر من�شور فراج ا�شماعيل جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم /جوجل موبايل زون للتجارة ���ض.ذ.م.م )حاليا( جنمة الرا�ض )�شابقا(     
قد اقام عليكم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على 
عري�شة )مدين( رقم 2012/421 والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذا   ch1.B.6 بالقاعة  �ض   8:30 ال�شاعة   2013/2/19 املوافق  الثالثاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
 مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2012/109  تظلم مدين                                   
اىل املتظلم �شده/ فراج حممود فراج �شيد   جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
الرا�ض )�شابقا(     قد  ���ض.ذ.م.م )حاليا( جنمة  /جوجل موبايل زون للتجارة 
ال��ق��رار ال�شادر يف الم��ر على  اع��اله ومو�شوعه تظلم من  امل��ذك��ور  اق��ام عليكم 
عري�شة )مدين( رقم 2012/422 والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذا   ch1.B.6 بالقاعة  �ض   8:30 ال�شاعة   2013/2/19 املوافق  الثالثاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1885  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
مدعى  المارات  اجلن�شية:  اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف  مدعي/ 
عليه: موؤ�ش�شة عبدالرحمن ال�شعدي للتجارة ل�شاحبها/عبدالرحمن حممد ال�شعدي 
درهم(     694.714.48( بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
املطلوب اعالنه/موؤ�ش�شة عبدالرحمن ال�شعدي للتجارة ل�شاحبها/عبدالرحمن حممد 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ال�شعدي 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/2/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1635  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ ال�شهم الف�شي لتاجري ال�شيارات ل�شاحبها يو�شف حممد طيب عبداهلل 
العبيديل اجلن�شية: المارات  مدعى عليه: موفق جمال ال�شحادات اجلن�شية: 
�شوريا  مو�شوع الدعوى:  مطالبة مالية وقدرها 15165 درهم املطلوب اعالنه/  
موفق جمال ال�شحادات اجلن�شية: �شوريا  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/3/14 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/49  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ خريات امل�شتقبل للهواتف املتحركة ذ.م.م وميثلها حممد خري يا�شني 
اجلن�شية: المارات مدعى عليه: البداية للهواتف املتحركة اجلن�شية: المارات   
البداية  اعالنه/    املطلوب  درهم   23.525 مالية  مطالبة  الدعوى:   مو�شوع 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  املتحركة  للهواتف 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1000  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعى  م�شر  اجلن�شية:  واخرون  ال�شطالوي  احمد  عبدالفتاح  حلمي  مدعي/ 
الدعوى:    مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  لال�شتثمارات  القاب�شة  تعمري  عليه: 
مطالبة مالية وقدرها 4369119.44 درهم وفائدة بواقع 12%   املطلوب اعالنه/   
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  ال�شعودية  اجلن�شية:  الراجحي  ابراهيم 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/3/04 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/71  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ ميتل تيكنيك�ض لالعمال املعدنية واحلديدية ذ.م.م بوكالة منذر حممد احمد 
اردين اجلن�شية- اجلن�شية: المارات مدعى عليه: �شركة روبا�شت للمقاولت  العب�شي 
املطلوب  درهم   118797 وقدره  مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
اعالنه/ �شركة روبا�شت للمقاولت اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� 
اآل نهيان �شخ�شيا او  حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر 
امل�شتنداتك موقعا عليها  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة 

قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1644  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ ال�شركة العمانية الربتغالية للمنتجات ال�شمنتية اجلن�شية: المارات      
اجلن�شية:  ال�شمنتية  املنتجات  لتجارة  رجن�شي  رويال  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعى 
المارات مو�شوع الدعوى:  ندب خبري ح�شابي املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة رويال 
املنتجات ال�شمنتية اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث  رجن�شي لتجارة 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/20
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/285  ح نف�س-م ر- ب- اأظ

حممد  ه�شام  عليه:  مدعى  �شوريا  اجلن�شية:  البلخي  ظاهر  ت�شنيم  مدعي/ 
م�شطفى الع�شلي اجلن�شية: الردن مو�شوع الدعوى: نفقة   املطلوب اعالنه/   
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  الردن   اجلن�شية:  الع�شلي  م�شطفى  حممد  ه�شام 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/21
بدائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم القيد                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1119ت جتر-م ر- ت- ع ن(
المارات  اجلن�شية:  ملكو  ذ.م.م  الفنية  المارات  �شركة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت  النجاح  �شركة   : �شده  املنفذ 
بالن�شر  ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه:  النجاح للمقاولت  اعالنه:  �شركة 
الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2012/379 جت كل- م ر-ب-ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  2013/3/12 موعدا لنظر طلب 
الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند ب�شداد اعاله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

اعــــالن تغيري ا�سم
���ش��ام م��وث��ريي��ل كوريان  امل���دع���و/  ان����ا 
اي�شو �شام جواز �شفر رقم  وال��د/ انون 
ا�شم  تغيري  يف  ارغ���ب   )J2072338(

ابني اىل اآدم اي�شو �شام .

    فقدان �سهادات ا�سهم      
يعلن ال�شيد/ �شامل م�شر �شعيد املحرمي    اإمارات اجلن�شية 
ع��ن ف��ق��دان ���ش��ه��ادات اأ���ش��ه��م ���ش��ادرة م��ن موؤ�ش�شة الإم����ارات 

لالت�شالت حتمل 
 رقم 119343)بعدد 688�شهم  (

ورقم 98792)بعدد 6880�شهم  (
 على من يجدها برجاء ت�شليمها اإىل املوؤ�ش�شة املذكورة م�شكورا

تنـــــويـــه
تعلن �شركة دوب��زل عن تواجدها حاليا يف مدينة 
دب���ي ل��الن��رتن��ت حت��ت ا���ش��م دوب����زل م��ي��دل اي�شت 

منطقة حرة -ذ.م.م وهذا للعلم.
 Dubizzle is now registered in Dubai Internet

 City under Dubizzle Middle East FZ LLC

اعــــــــــــــالن
ف�ضخ حم�ضر  اجتماع اجلمعية العمومية ل�ضركة رينتك�س للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(

را�شد  وال�شيد/  ام��ارات��ي   ال�شحي  العقيدة  �شامل  احمد  �شعيد  احمد  ال�شيد/  التفاق بني   مت 
يف  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حم�شر  بف�شخ  ال�شحي  العقيدة  �شامل  احمد  �شعيد 
التنمية  دائرة  الرخ�شة رقم 646621 �شادرة من  العامة )���ض.ذ.م.م(  للتجارة  �شركة رينتك�ض 
القت�شادية  دبي- مقر ال�شركة- جممع الذهب والملا�ض- بر دبي- القوز- مكتب رقم )210( 
بدبي  العدل  الكاتب  لدى  وتوثيقها  التفاقية  هذه  توقيع  تاريخ  من  املح�شر  ف�شخ  مت  حيث 
اك��ت��م��ال الج����راءات  ل��ع��دم  ن��ظ��را  ال��غ��ري  التعامل م��ع  ل��الط��راف  ب��ت��اري��خ 2013/2/5 ول يحق 
على  ال�شركة  مقر  مراجعة  اع��رتا���ض  لديه  من  كل  وعلى  ال�شركة  وت�شفية  بحل  الر�شمية. 

العنوان اعاله وذلك خالل )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

�ضركة  رينتك�س للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( دبي- المارات العربية 

فقدان جواز �سفرت
كاليار�شان  املدعو/  فقد  
�����ش����ي����الم����وث����و -ه�����ن�����دي 
اجلن�شية    - جواز �شفره 
   )7078556( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 050/6155517

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ كفايت ح�شني 
ح�شني  رح�����م�����ت  م����ال����ي����ك 
اجلن�شية     -ب����اك���������ش����ت����اين 
رق������م   �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  م��ن     )281172(
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/3118810

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ تيبو �شيدورى 
خوكا �شيدورى -بنغالدي�ض 
اجلن�شية    - ج��واز �شفره 
   )1104868( رق��������م  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 055/6648496

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ جناتيماه بت 
-اندوني�شيا   بيجو  واجيمان 
�شفرها  ج���واز   - اجلن�شية    
�شادر   )413553( رق���م  
يجده  م��ن  اندوني�شيا.   م��ن 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 050/6999436

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ ن�����وف�����ل 
فيلورماراكار فيلور   -هندي 
اجل��ن�����ش��ي��ة    - ج�����واز �شفره 
�شادر   )7017096( رق��م  
م��ن ال��ه��ن��د .م���ن ي��ج��ده عليه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م     

 055/8172705

فقدان جواز �سفرت
عبدالنا�شر  امل���دع���و/  ف��ق��د  
����ش���ولك���ا ����ش���ي���ب���ال    -هندي 
اجل��ن�����ش��ي��ة    - ج�����واز �شفره 
�شادر   )5038196( رق��م  
م��ن ال��ه��ن��د .م���ن ي��ج��ده عليه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م     

 055/8172705

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ م����ون����اج����ا 
-اث���ي���وب���ي���ا  ادم      ي���و����ش���ف 
اجل��ن�����ش��ي��ة    - ج�����واز �شفره 
�شادر   )953646( رق����م  
يجده  .م������ن  اأث����ي����وب����ي����ا  م�����ن 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 050/4448262

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ دينى مارك 
-ا�شرتاليا  ����ش���ت���اف���ورد  
اجلن�شية    - جواز �شفره 
  )8550190( رق������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/7131124

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
العرب  ال�ش�����ادة/ب�شتان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1134768:لتجارة قطع غيار ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي ح�شني �شعيد مهدي الحبابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شعيدان م�شفر �شعيدان جرادان الحبابي 

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

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

رخ�شة رقم:CN 1104978 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة احمد �شامل �شعيد ال �شودين

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالنا�شر عارف خليل كلبونه )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد علي عبا�ض

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد حممد هالل عبيد الظاهري 
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
العاجل  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رخ�شة رقم:CN 1123970 قد تقدموا الينا بطلب: التنازل 

عن الرئي�شي والفرع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل عبداهلل لحج علي العامري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف عبدالرحمن بولياتيل اريكاتو كونها حمد
تعديل وكيل خدمات/حذف �شهيل حممد �شلطان ال�شام�شي 

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�لقبار�ضة ينتخبون رئي�ضهم على وقع �أزمة �قت�ضادية خانقة

�تهام بريطانية بالتج�ض�س مل�ضلحة �إير�ن 

قائد �لناتو ي�ضاعد يف تنفيذ مر�ضوم كرز�ي ب�ضاأن �لغار�ت 
•• كابول-رويرتز:

قال اجلرنال المريكي جوزيف دانفورد القائد اجلديد 
لقوات حلف �شمال الطل�شي يف اأفغان�شتان ام�ض الحد 
لتنفيذ  الدفاعية  البالد  قيادة  مع  �شيعمل  احللف  ان 
ح��ظ��ر ���ش��ي��ف��ر���ش��ه ال��رئ��ي�����ض ح��ام��د ك�����رزاي ع��ل��ى طلب 
ال���ق���وات الف��غ��ان��ي��ة م��ن احل��ل��ف ���ش��ن غ����ارات ج��وي��ة يف 
مناطق �شكنية. واأعلن كرزاي اأم�ض ال�شبت انه �شي�شدر 
مر�شوما مينع قوات المن الفغانية من اأن تطلب من 
اأو  حلف �شمال الطل�شي �شن غ��ارات جوية على منازل 
اقليم  ع�شرة مدنيني يف  اأعقاب مقتل  يف  اأفغانية  قرى 

كونار ال�شرقي يوم الربعاء املا�شي.
وقال كرزاي اأم�ض ان وكالة املخابرات 
الفغانية كانت تطلب الغارات اجلوية 

من احللف.
ال�شحفيني  م��ع  ل��ه  اجتماع  اأول  ويف 
منذ توليه قيادة قوة املعاونة المنية 
الدولية اي�شاف التابعة حللف �شمال 
اجلرنال  ق��ال  اأ���ش��ب��وع  قبل  الطل�شي 
كيفية  تفا�شيل  �شي�شع  ان��ه  دان��ف��ورد 

تنفيذ مر�شوم كرزاي.
وت��اب��ع يف م��ق��ر اي�����ش��اف ال��واق��ع حتت 
حرا�شة م�شددة على بعد مئات المتار 
اخلطوط  ت�شلمنا  ك���رزاي  ق�شر  م��ن 
و�شن�شع  ال��رئ��ي�����ض  م���ن  ال��ع��ري�����ش��ة 

•• نيقو�صيا-ا ف ب:

با�شواتهم  الدلء  الح���د  ال��ق��ب��ار���ش��ة  ال��ن��اخ��ب��ون  ب���داأ 
ان��ت��خ��اب��ي��ة حامية  ب��ع��د حملة  لن��ت��خ��اب رئ��ي�����ض ج��دي��د 
الحتاد  يف  الع�شو  اجل��زي��رة  ان��ق��اذ  خطة  على  ت��رك��زت 

الوروبي من الفال�ض.
انا�شتا�شياد�ض )66 عاما( زعيم حزب  نيكو�ض  ويعترب 
املعار�ض  اليميني  )دي�����ش��ي(  ال��دمي��وق��راط��ي  التجمع 

الوفر حظا للفوز بهذه النتخابات.
وي���رى خ���رباء ان���ه ق��د ي��ف��وز ح��ت��ى م��ن ال�����دورة الوىل 
ح�شل  اذا  املقبل  ال�شبوع  ثانية  دورة  خو�ض  ويتجنب 
القبار�شة  ال��ن��اخ��ب��ني  ا���ش��وات  م��ن   50% ن�شبة  ع��ل��ى 

���ش��خ�����ض. ويحظى  ال���ف   550 ال��ب��ال��غ ع��دده��م ق��راب��ة 
بدعم حزب ديكو )و�شط-ميني( يف ال�شباق اىل الرئا�شة 
الزمة  على  ال�شابقة،  لالنتخابات  وخالفا  رك��ز  ال��ذي 

القت�شادية ولي�ض على ازمة انق�شام اجلزيرة.
 07،00 ال�شاعة  ابوابها عند  الق��رتاع  وفتحت مراكز 
 16،00( 18،00 )05،00 تغ( وتقفل عند ال�شاعة 
تغ(، يف حني يتوقع �شدور نتائج القرتاع قرابة ال�شاعة 

تغ(.  18،30(  20،30
اطلب  له  انتخابي  جتمع  اخ��ر  يف  انا�شتا�شياد�ض  وق��ال 
ال���دورة  م��ن  ال��ف��وز  م�شيفا  ق��وي��ة  ولي���ة  منحي  منكم 
اعتبارا من  البالد ولذلك  الوىل هو ما حتتاجه هذه 

الثنني ميكنني ان ابداأ مبعاجلة ازمة الديون .

•• لندن-يو بي اأي:

امراأة  اأن  الأح��د  ام�ض  �شندي  اأون  ميل  �شحيفة  ذك��رت 
وزوجها  ال��ع��م��ر  م��ن  واخل��م�����ش��ني  ال��ث��ان��ي��ة  يف  بريطانية 
تقرير  يف  ط��ه��ران،  مل�شلحة  بالتج�ش�ض  اتهما  الإي���راين 

م�شّرب للحكومة الأمريكية.
وقالت ال�شحيفة اإن اآن �شنغلتون جرى ابتزازها للتدرب 
اإىل  بها  قامت  زي��ارة  خ��الل  الإيرانية  ال�شتخبارات  مع 
طهران مع زوجها م�شعود خودابانده �شنة 2002، وذكر 
الإم���راأة  اأن  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  ل���وزارة  امل�شّرب  التقرير 
الربيطانية وزوجها الإيراين وافقا على العمل مل�شلحة 
امل�شجون.  �شقيقه  حياة  اإن��ق��اذ  مقابل  الي���راين  النظام 
واأ�شافت اأن التقرير، الذي وّزع �شراً يف وا�شنطن وح�شلت 
على ن�شخة منه، ذكر باأن عمالء اإيرانيني هددوا مب�شادرة 
ممتلكات والدة خودابناده وممتلكاتها الوا�شعة يف طهران، 
واأن الزوجني وافقا على التج�ش�ض على املعار�شني للنظام 
اليراين، مبا يف ذلك حركة )جماهدي خلق(، التي كانت 
عن  ال�شحيفة  ونقلت  فيها.  ع�شوين  وزوجها  �شنغلتون 
عام  التقت  �شنغلتون  اإن  الأمريكية  الدفاع  وزارة  تقرير 

الوطني  الأم��ن  وزارة  من  عمالء  طهران  يف   2002
الإيرانية ووافقت على التعاون معهم لإنقاذ حياة �شقيق 
اإق��ام��ت��ه��ا يف العا�شمة  ال�����ش��ج��ني، وت��ل��ق��ت خ���الل  زوج��ه��ا 
الإيرانية التدريب من ال��وزارة، وقامت بعد عودتها اإىل 
بريطانيا باإن�شاء موقع على �شبكة الإنرتنت حول اإيران 
اإيران  اإىل  2002، واأج��رت زي��ارات عديدة  يف �شتاء عام 

و�شنغافورة، حيث ين�شط عمالء املخابرات الإيرانية .
واأ�شارت اإىل اأن م�شادر اأمنية بريطانية اأكدت اأن النظام 
على  للتج�ش�ض  ال��غ��رب  يف  عمالء  على  يعتمد  الي���راين 
املعار�شني و�شن حملة دعائية �شدهم لت�شويه �شمعتهم. 
وذكرت ال�شحيفة اأن �شنغلتون وزوجها خودابناده البالغ 
من العمر 56 عاماً، يديران من منزلهما مبدينة ليدز 
الربيطانية �شركة لالت�شالت يف ال�شرق الأو�شط، وهددا 
باتخاذ اإجراءات قانونية ب�شاأن املزاعم الواردة يف تقرير 

وزارة الدفاع الأمريكية عنهما.
ون�شبت اإىل �شنغلتون قولها اإن التقرير �ُشحب ومل ُين�شر 
ومت ت�شريبه عمداً من قبل اأحد ال�شحافيني يف اأمريكا، 
ومت تلفيق حمتواه واأنا كنت يف اإيران، لكن التقرير طبخ 

�شورة كاذبة متاماً للزيارة .

اأن ي�شدر  املتوقع  املقبلة. ومن  التفا�شيل خالل اليام 
اأ�شدرته  تكتيكيا  توجيها  ي���وازي  وه��و  ك���رزاي  مر�شوم 
على  حظر  املا�شي  العام  من  حزيران  يونيو  يف  اي�شاف 
القوات الدولية اللجوء للغارات اجلوية �شد امل�شلحني 

داخل املناطق املدنية.
مدنيا   18 مقتل  م��ن  اأي���ام  بعد  التوجيه  ه��ذا  و���ش��در 
خالل غارة جوية حللف الطل�شي يف اقليم لوجار ب�شرق 
اجتماع  عقد  املزمع  من  ان  دان��ف��ورد  وق��ال  اأفغان�شتان. 
بينه وبني وزير الدفاع الفغاين ب�شم اهلل خان حممدي 
وقائد هيئة الركان العامة �شري حممد كرميي يف وقت 

لحق اليوم ملناق�شة العنا�شر الفنية للحظر.
الطل�شي  حلف  ي�شنها  التي  اجلوية  الغارات  واأ�شبحت 
���ش��ح��اي��ا من  ����ش���ق���وط  وت��������وؤدي اىل 
املدنيني مثار توتر يف العالقات بني 
كرزاي وم�شانديه الجانب يف الوقت 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت��دخ��ل فيه  ال���ذي 
حجم  ب�شاأن  مفاو�شات  واأفغان�شتان 
ان�شحاب  مبجرد  المريكي  ال��وج��ود 
اأغ��ل��ب ال��ق��وات ال��دول��ي��ة م��ن البالد 

بنهاية العام املقبل.
ال��غ��ارات اجلوية  م��ن  و�شيزيد احل��د 
م����ن ال�������ش���غ���ط ع���ل���ى ق�������وات الم����ن 
فرد  األ��ف   352 وقوامها  الفغانية 
يف الوقت الذي تت�شلم فيه ال�شيطرة 

المنية من القوات الدولية.

مقتل 2 يف �نفجار قنبلة بجنوب تايالند كرز�ي ياأمر بن�ضب كامري�ت يف �ضاالت ��ضتجو�ب �ملعتقلني 
•• بانكوك-رويرتز: 

ال�شرطة  وقالت  الح��د  ام�ض  تايالند  جنوب  يف  �شخ�شني  قنبلة  قتلت 
انها اأبطلت مفعول قنابل اأخرى زرعها فيما يبدو انف�شاليون م�شلمون 
قاعدة  ملهاجمة  فا�شلة  حم��اول��ة  رغ��م  هجوم  �شن  على  قدرتهم  لب���داء 

بحرية ال�شبوع املا�شي.
وبداأ انف�شاليو املاليو العرقيني متردا يف جنوب تايالند يف عام 2004 
وقتل اأكرث من 5300 �شخ�ض منذ ذلك الوقت يف اأقاليم باتاين ويال 
ون��ارات��ي��وات. ويف اأدم��ى ح��ادث يف املنطقة خ��الل ت�شعة اأع���وام هاجم ما 
اأن  ال  ناراتيوات  الرب��ع��اء قاعدة بحرية يف  ي��وم  60 م�شلحا  اىل  ي�شل 
ال�شلطات كانت تلقت بالغا م�شبقا وقتلت م�شاة البحرية 16 مهاجما 

ومل تقع خ�شائر يف الرواح بني اأفراد اجلي�ض.

•• كابول-ا ف ب:

�شالت  ب��ت��زوي��د  ك���رزاي  الف��غ��اين حميد  الرئي�ض  ام��ر 
حالت  ح��دوث  لتجنب  بكامريات  املعتقلني  ا�شتجواب 

تعذيب جديدة بعد تقارير عديدة يف هذا ال�شاأن.
وكانت جلنة للتحقيق عني اع�شاوؤها بامر منه، اعرتفت 
امر  التعذيب  اىل  اللجوء  ب��ان  ���ش��ب��اط-ف��رباي��ر  مطلع 
وكذلك جنود حلف  الفغانية  المن  قوات  داخل  �شائع 
ال�شجناء  ن�شف  ان  اللجنة  واو�شحت  الطل�شي.  �شمال 
ان��ه��م تعر�شوا  ق��ال��وا  ال�����ش��وؤال عليهم  ال��ذي��ن مت ط���رح 
جلنة  و�شكلت   . تعذيب  او  م�شايقات  او  معاملة  ل�شوء 

ال�شماح  الفغانية  ال�شتخبارات  وعنا�شر  ال�شرطيني 
ح�شب   ، توقيفه  ف��ور  حماميه  مقابلة  من  م�شبوه  لي 
ال�شجناء  الف��راج عن  الرئي�ض  املر�شوم. كما طلب  ن�ض 
الذين متت تربئتهم او ام�شوا عقوبتهم خالل �شهرين 
من ذل��ك وم��ا زال ع��دد كبري من ال�شجناء معتقلني يف 
الدارة  ���ش��ع��ف  ب�شبب  مم��اث��ل��ة  ظ����روف  يف  اف��غ��ان�����ش��ت��ان 
الفغانية ويفيد تقرير المم املتحدة ان 326 �شجينا 
من ا�شل 635 مت لقاوؤهم يف جميع انحاء البالد قالوا 
باملئة   76 الن�شبة  وبلغت  انتهاكات.  �شحايا  كانوا  انهم 
تعر�شوا  ان��ه��م  ث��م��ان��ون منهم  اك���د  ق��ا���ش��را   105 ب��ني 

لتعذيب.

التحقيق هذه بعد تقرير لالمم املتحدة ن�شر يف كانون 
وقد  املعتقلني.  م��ن  اك��رب  ع���ددا  وي�شمل  الثاين-يناير 
وخ�شو�شا  اجلي�ض  ب�شاأن  للقلق  مثرية  معلومات  اورد 
ب�شاأن ال�شرطة وال�شتخبارات الفغانية. وين�ض املر�شوم 
ال�شبت وار�شلت ن�شخة منه  الذي �شدر م�شاء  الرئا�شي 
اىل وكالة فران�ض بر�ض انه يطلب من ال�شلطات املعنية 
تزويد وكالت ال�شتخبارات والتحقيق جتهيزات حديثة 
ت�شتخدم جلمع الدلة وت�شجيل جل�شات ال�شتجواب من 
اجل منع اي فر�شة لتقدمي �شكاوى من اطراف اخرى  
ويتوىل النائب العام مالحقة العنا�شر الذين ميار�شون 
على  يجب  بينما  الف��غ��ان��ي��ة  الم���ن  ق���وات  يف  التعذيب 

قوية ملالحقة  ل�شغوط  وتتعر�ض 
متطرفني �شنة.

جماعة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  واع���ل���ن 
املت�شددة  ال�شنية  جنجوي  ع�شكر 
التفجري  عن  اجلماعة  م�شوؤولية 
�شقوط  عن  اأ�شفر  ال��ذي  كويتا  يف 
�شحايا اأي�شا قرب مدر�شة ومركز 
للكمبيوتر واأعلنت ع�شكر جنجوي 
يف  تفجري  ع��ن  م�شوؤوليتها  اأي�شا 
بحياة  اأودى  املا�شي  ال�شهر  كويتا 

تقودها  التي  املتطرفة  اجلماعات 
�شعدت  ج��ن��ج��وي  ع�شكر  ج��م��اع��ة 
هجماتها التفجريية على ال�شيعة 

بهدف اطالق العنف الطائفي.
�شيعي يف   400 م��ن  اأك���رث  وق��ت��ل 
باك�شتان العام املا�شي راح كثريون 
الر�شا�ض  اط���الق  �شحية  منهم 
بع�ض  وردت  قنابل  ت��ف��ج��ريات  اأو 
اجلماعات ال�شيعية املت�شددة بقتل 

رجال دين �شنة.

من  واح��د  يف  �شخ�ض   100 نحو 
ا����ش���واأ ال��ه��ج��م��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة التي 

�شهدتها باك�شتان.
�شيعية  �شيا�شية  منظمات  ودع���ت 
لال�شراب يف كويتا احتجاجا على 
العديد  واغلقت  الخ��ري  الهجوم 
وتوجه  وال������ش�����واق  امل���ت���اج���ر  م���ن 
للم�شت�شفيات  اجل���رح���ي  اق�����ارب 
تلبية لدعوات التربع بالدم ويقول 
م�شوؤولو خمابرات باك�شتانيون ان 

•• ا�صالم اباد-وكاالت:

الدميقراطي  ال��ه��زارة  ح��زب  منح 
�شاعة   48 الباك�شتانية  ال�شلطات 
التفجري  يف  امل��ت��ورط��ني  لع��ت��ق��ال 
اأم�����ض يف مدينة كويتا  ال��ذي وق��ع 
 80 م���ن  اأك����رث  م��ق��ت��ل  اإىل  واأدى 
الهزارة  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��م  ���ش��خ�����ش��اً 

ال�شيعة.
وذكرت قناة )جيو تي يف ( اأن زعيم 
اأمهل  ه������زارة  اهلل  ع���زي���ز  احل�����زب 
يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف ام�����ض الأح���د 
لالإم�شاك  ���ش��اع��ة   48 ال�شلطات 
باملتورطني ويف حال مل يتم ذلك، 
�شيتم ت�شيري تظاهرات يومية اأمام 

مقر ّاملحكمة العليا يف باك�شتان.
�شتقام  ال��ت��ظ��اه��رات  اأن  واأ����ش���اف 
املتحدة  الأمم  مكاتب  اأم��ام  اأي�شاً 
وا�شرتاليا  واأم����ريك����ا  اأوروب�������ا  يف 

وغريها.
�شحايا  ح�����ش��ي��ل��ة  ارت���ف���ع���ت  وق����د 
كويتا  مدينة  ه��ّز  ال��ذي  النفجار 
بالو�ش�شتان  اإق����ل����ي����م  ع���ا����ش���م���ة 

83 قتياًل واأكرث  الباك�شتاين اإىل 
من 190 جريحاً.

باك�شتانية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  ونقلت 
انت�شلنا  قوله  حملي  م�شوؤول  عن 
املزيد من اجلثث من ركام الأبنية 
ح�شيلة  ارت��ف��ع��ت  وق����د  امل����دم����رة، 

القتلى اإىل 83 .
وتقول ال�شرطة اإن انتحارياً فجر 
نف�شه اأم�ض الول يف �شهريج مياه 
من  ك���ي���ل���وغ���رام  ب�800  حم���ّم���ل 
بلدة  يف  مبنيني  ق��رب  امل��ت��ف��ج��رات 
من  اأغ��ل��ب��ي��ة  ت�شكنها  ال��ت��ي  ه����زارا 

الهزارا ال�شيعة.
امل�شلمني  وح����دة  جم��ل�����ض  واأع���ل���ن 
احل���داد 10 اأي���ام والإغ���الق العام 
ام�ض  ان��ط��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا  ك���وي���ت���ا،  يف 
حمتجون  قادها  تظاهرات  الأح��د 
اأعمال  على  احتجاجاً  ال�شيعة  من 
العنف التي ت�شتهدفهم، فيما �شهد 
عدد من املدن الباك�شتانية اإغالقا 

عاماً حداداً على ال�شحايا.
ع�����ش��ك��ر جنجوي  واأع��ل��ن��ت ح��رك��ة 
املت�شددة املحظورة م�شوؤوليتها عن 

كرات�شي  يف  ���ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  يف 
كربى املدن الباك�شتانية وعا�شمة 
يد  اأطلقت  ال�شند احلكومة  اقليم 

املجرمني.
حكومة  ت�شتمر  ان  امل��م��ك��ن  وم���ن 
ح���زب  ان�������ش���ح���اب  ب���ع���د  زرداري 
احل���رك���ة ال��ق��وم��ي��ة امل���ت���ح���دة من 
الئتالف ف�شيظل حزبه حمتفظا 
بالغلبية يف اجلمعية الوطنية يف 

ا�شالم اباد.
لكن خ�شارة واحد من اهم �شركاء 
حزب  يف  ب�شدة  �شيوؤثر  التحالف 
ي�شتعد  ال��ذي  الباك�شتاين  ال�شعب 
ملعركة انتخابية �شعبة بعد خم�ض 
���ش��ن��وات م��ن احل��ك��م ال���ذي �شابته 
بالف�شل  وات��ه��ام��ات  ف�شاد  م��زاع��م 

الداري وعدم الكفاءة.
م�شوؤول  انتقد  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
الباك�شتانية  الم��ن  ق��وات  اقليمي 
ا�شتهدف  اثر تفجري  الحد  ام�ض 
طائفة الهزارة ال�شيعية اأ�شفر عن 
كويتا  مبدينة  قتيال   80 �شقوط 

ب�شمال غرب باك�شتان.

الهجوم وي�شار اإىل اأن 3 تفجريات 
�شيعية  اأك��رثي��ة  ذات  ه��زت منطقة 
ي���وم واح���د يف كانون  ك��وي��ت��ا يف  يف 
اأ�شفر  م��ا  امل��ا���ش��ي  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
عن مقتل اأكرث من 100 �شخ�ض 

واإ�شابة مئات اآخرين بجروح.
من جهة اخرى هدد حزب احلركة 
باك�شتان  يف  امل���ت���ح���دة  ال��ق��وم��ي��ة 
بالن�شحاب من الئتالف احلاكم 
مما يزيد ال�شغوط على الرئي�ض 
النتخابات  ق��ب��ل  زرداري  ا���ش��ف 

املقرر اجراوؤها هذا الربيع.
القومية  احل����رك����ة  ح�����زب  وق������ال 
ب�شعبية  ي��ت��م��ت��ع  ال�����ذي  امل���ت���ح���دة 
العا�شمة  ك���رات�������ش���ي  يف  ك����ب����رية 
التجارية لباك�شتان انه �شين�شحب 
من الئتالف احتجاجا على قرار 
املوجهة  التهم  با�شقاط  ال�شلطات 
ال�شعب  بحزب  مرتبطة  ملجموعة 
الباك�شتاين الذي يتزعمه زرداري 

يعتقد اأنها ارتكبت جرائم قتل.
وق�������ال ف���������اروق ����ش���ت���ار ال���ق���ي���ادي 
املتحدة  القومية  احل��رك��ة  ب��ح��زب 

وقال نواب ذو الفقار علي ماج�شي 
حاكم اقليم بلوخ�شتان اثناء جولة 
الهجوم الرهابي على  مب�شت�شفى 
عن  ينم  كويتا  يف  ال�شيعة  الهزارة 

ف�شل املخابرات وقوات المن.
وت���اب���ع اط��ل��ق��ن��ا ي���د ق�����وات الم���ن 
الرهابية  ل��ل��ج��م��اع��ات  ل��ل��ت�����ش��دي 
واملتطرفة ورغم ذلك وقع تفجري 
كويتا وارتفع عدد �شحايا تفجري 
اثناء  قتيال   80 اىل  الول  اأم�����ض 
يف  ال�شحايا  معظم  و�شقط  الليل 
ال�شوق الرئي�شية يف كويتا عا�شمة 
ب���ل���وخ�������ش���ت���ان ق�����رب احل��������دود مع 

افغان�شتان.
وقال  الهزارة  من  القتلى  ومعظم 
م�شوؤول اأمني كبري اأن عدد القتلي 
 20 ي��رت��ف��ع لن ه��ن��اك  اأن  مي��ك��ن 

�شخ�شا اأ�شيبوا بجروح خطرية.
احلكومة  ����ش���ع���ب���ي���ة  وت����راج����ع����ت 
عدد  ب�شبب  بالفعل  الباك�شتانية 
ب��ي��ن��ه��ا الفقر  ال��ق�����ش��اي��ا م���ن  م���ن 
وانقطاع الكهرباء قبل النتخابات 
اأ����ش���ه���ر قليلة  ب��ع��د  ال���ت���ي جت����ري 

حزب يهدد بالن�ضحاب واآخر ميهل ال�ضلطات 48 �ضاعة لعتقال املتورطني 

حاكم باك�ضتاين ينتقد �الأمن �إثر تفجري �أودى بحياة �لع�ضر�ت

•• بنغازي-ا ف ب:

اأحيت ليبيا ام�ض الذكرى ال�شنوية 
التي  ال����ث����ورة  ال��ث��ان��ي��ة لن���ط���الق 
معمر  ال�����ش��اب��ق  بزعيمها  اط��اح��ت 
اج������راءات امنية  ال���ق���ذايف، و���ش��ط 
م�شددة حت�شبا لي اعمال عنف يف 

هذا البلد امل�شطرب.
حماولت  م��ن  ال�شلطات  وح���ذرت 
امل��خ��ل��وع لغتنام  ال��زع��ي��م  ان�����ش��ار 
املنا�شبة بهدف زرع الفو�شى . وقد 
اغلقت حدودها الربية يف حني مت 

تعليق رحالت جوية عدة.
وقررت جمموعات ومنظمات عدة 
ان�شار  بينهم  امل��دين  املجتمع  م��ن 
ارجاء  البالد،  �شرق  يف  للفدرالية 
املقررة  الح��ت��ج��اج��ي��ة  حت��رك��ات��ه��ا 
�شباط-  15 م��ن  اع��ت��ب��ارا  ا���ش��ا���ش��ا 
فرباير، وذلك خ�شية اعمال عنف.

وبداأت الحتفالت منذ اجلمعة يف 
ثاين  )���ش��رق(،  وبنغازي  طرابل�ض 
ك����ربى م����دن ال���ب���الد، ح��ي��ث نظم 
�شيارة  م�شريات  ال�شخا�ض  الف 
الليبية  الع���الم  حاملني  وراج��ل��ة 
وهاتفني �شعارات متجيدا لذكرى 
�شهداء الثورة . لكن هذه الجواء 
متظاهرين  متنع  مل  الحتفالية 
يف بنغازي، مهد الثورة، من انتقاد 
ال�����ش��ل��ط��ات اجل����دي����دة م���ن خالل 
امل��ط��ال��ب��ة خ�����ش��و���ش��ا مب���زي���د من 
وبتفعيل  ال�شلطة  يف  الالمركزية 

دور اجلي�ض والجهزة المنية.
واكد رئي�ض الوزراء علي زيدان انه 
مقررا  ر�شمي  برنامج  هناك  لي�ض 
الثورة،  الثانية من  الذكرى  لهذه 

ان  تف�شل  ال�����ش��ط��ات  ان  م��و���ش��ح��ا 
ل��ل�����ش��ع��ب الح���ت���ف���ال بهذه  ت����رتك 

املنا�شبة على طريقته .
الوطني  امل��وؤمت��ر  يف  م�����ش��درا  لكن 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ان  ���ش��رح  ال��ل��ي��ب��ي 
الحد  �شيتوجه  القمريف  حممد 
اىل ب���ن���غ���ازي ح��ي��ث ���ش��ي�����ش��ارك يف 
يف  دبلوما�شي  وق���ال  الح��ت��ف��الت. 
انه  بر�ض  فران�ض  لوكالة  بنغازي 
على الرغم من الجراءات امل�شددة 
بتعبئتها  ال�شلطات  اتخذتها  التي 
ال�شابقني  وال���ث���وار  الم����ن  ق����وات 
القذايف  معمر  نظام  قاتلوا  الذين 

ل ميكن التكهن بالو�شع .
طالبا  الدبلوما�شي  ه��ذا  وا���ش��اف 

�تفاق �ل�ضالم يف �لكوجنو 
�لدميقر�طية يوقع 24 فرب�ير

•• االمم املتحدة-رويرتز:

وتتو�شط  ت��اأج��ل  ال��ذي  ال�شالم  ات��ف��اق  توقيع  امل��ق��رر  م��ن  ان  املتحدة  المم  قالت 
الكوجنو  �شرق  يف  ال�شراع  من  عقدين  انهاء  اىل  ويهدف  الدولية  املنظمة  فيه 
الدميقراطية يف 24 فرباير �شباط بالعا�شمة الثيوبية اأدي�ض ابابا. وف�شل زعماء 
املا�شي جراء خماوف بع�ض الدول حول  ال�شهر  اأفارقة يف التوقيع على التفاق 
من �شيدير قوة اقليمية جديدة �شتن�شر يف �شرق الكوجنو للتعامل مع جماعات 
القوة اجلديدة  ال�شراع. و�شيجري �شم  التي ميزقها  املنطقة  م�شلحة تن�شط يف 
املتحدة  التابعة لالمم  ال�شالم  التدخل اىل قوة حفظ  ل��واء  با�شم  �شتعرف  التي 
واملوجودة حاليا يف الكوجنو الدميقراطية. وقال مارتن ن�شريكي املتحدث با�شم 
بان جي مون المني العام لالمم املتحدة ان بان اأر�شل دعوات يوم اجلمعة حل�شور 
اثيوبيا  اىل  ال�شفر  ويعتزم  فرباير   24 يف  ال�شالم  اتفاق  على  التوقيع  مرا�شم 
اأو  للح�شور  ا�شتعدادهم  اأب��دوا  املدعوين  الروؤ�شاء  كل  واأ�شاف  املنا�شبة.  حل�شور 
نائب �شفري رواندا  اأوليفييه ندوهاجنريهي  للتوقيع. وقال  ايفاد م�شوؤول كبري 
ملنطقة  ال��دويل  وامل��وؤمت��ر  الفريقي  الحت��اد  ان  تويرت  املتحدة على  ل��دى المم 
البحريات العظمى وجمموعة تنمية دول جنوب القارة الفريقية �شادك ا�شافة 

اىل ع�شرة روؤ�شاء دول يف املنطقة �شيح�شرون مرا�شم التوقيع.

لن تكون مرتعا وم�شدرا لالرهاب 
وح��ا���ش��ن��ا ل��ه ، واع��ل��ن ع��ن مبادرة 
حلوار وطني من اجل الوفاق بني 

القوى ال�شيا�شية يف بالده.
وقال املقريف خماطبا �شركاء ليبيا 
الدوليني ان ليبيا لن تكون مرتعا 
وم�����ش��درا ل���الره���اب وح��ا���ش��ن��ا له 
ان  املقريف  اعلن  اخ��رى  من جهة 
املوؤمتر الوطني العام ، اعلى �شلطة 
اليام  خ���الل  �شيطلق  ال���ب���الد،  يف 
الوطني  للحوار  م��ب��ادرة  ال��ق��ادم��ة 
التيارات  خمتلف  بني  وف��اق  خللق 
ال�شيا�شية الليبية موؤكدا ان املوؤمتر 
امل�شاحلة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  ح��ري�����ض 
ال�شاملة العادلة بني كل الليبيني . 

ع������دم ك�������ش���ف ه���وي���ت���ه ن���ت���خ���ذ كل 
نعرف  ان  ميكن  ول  الح��ت��ي��اط��ات 

ما ميكن ان يحدث .
كانت  ال����ت����ي  ب����ن����غ����ازي  و�����ش����ه����دت 
من  �شل�شلة   ،2011 ث����ورة  م��ه��د 
م�����ش��ال��ح غربية  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات 
وم�����راك�����ز ل��ل�����ش��رط��ة واغ���ت���ي���الت 
ومتمردين  ام���ن���ي���ني  مل�������ش���وؤول���ني 
ا���ش��ب��ح��ت معقال  ك��م��ا  ���ش��اب��ق��ني. 

للمجموعات اجلهادية.
املوؤمتر  رئ��ي�����ض  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال���وط���ن���ي ال���ل���ي���ب���ي ال����ع����ام حممد 
املقريف خالل كلمة القاها الحد 
ببنغازي مبنا�شبة الذكرى الثانية 
لثورة 17 �شباط-فرباير، ان ليبيا 

كما اكد ان املوؤمتر �شيتخذ قرارات 
جريئة خالل اليام القادمة ترفع 
الليبية  امل���راة  ع��ن  واجل���ور  الظلم 
الول����وي����ات  اوىل  ان  اىل  وا�����ش����ار 
للعام  امليزانية  ق��ان��ون  ا���ش��دار  ه��و 
احلايل وقانون العدالة النتقالية 
مع  م�شيفا  الوطنية  وامل�����ش��احل��ة 
على  ���ش��ي��ع��م��ل  امل����وؤمت����ر  ان  ذل�����ك 
ا���ش��دار ال��ت�����ش��ري��ع��ات امل��ه��م��ة لهذه 
العزل  قانون  را�شها  احلقبة وعلى 
ال�شيا�شي وقانون النظام الق�شائي 
التي  وال��ق��وان��ني  امل���دين  واملجتمع 
معي�شة  م����ن  ال����رف����ع  اىل  ت�����ش��ع��ى 

املواطن وت�شمن رفاهيته .
واكد املقريف ان ال�شالم هو دين 
الرئي�شي  امل�������ش���در  وه����و  ال����دول����ة 
ال�شتني  جلنة  ان  مبينا  للت�شريع 
للبلد  الدائم  الد�شتور  �شتعد  التي 
�شت�شع يف ح�شبانها ذلك ولن تقر 

قوانني تخالف �شرع اهلل .
البالد  ام���ن  ان  امل��ق��ري��ف  واع��ت��رب 
لي�ض م�شوؤولية الدولة فقط وامنا 
 ، ومواطنة  مواطن  كل  م�شوؤولية 
قائال ان ليبيا تدفع تكلفة باهظة 
عن توتر المن ياتي يف اولها عدم 

عودة ال�شركات للعمل يف ليبيا .
ب��ن��اء للبلد  ن��ت��وق��ع اي  وا���ش��اف ل 
المنية  الو����ش���اع  ا���ش��ت��ق��رار  دون 
بنغازي  م��دي��ن��ة  يف  وان��ط��ل��ق  ف��ي��ه 
الحد  �شباح  الليبية  ال��ث��ورة  مهد 
باملنا�شبة،  ال��ر���ش��م��ي  الح���ت���ف���ال 
باملدينة  التحرير  �شاحة  و�شهدت 
عرو�شا جوية ل�شالح اجلو الليبي 
بال�شافة اىل زوارق حربية جابت 

ال�شاطئ املقابل لل�شاحة.

املقريف: ليبيا لن تكون مرتعًا وم�ضدرًا لالإرهاب وحا�ضنًا له 

�إحياء �لذكرى �لثانية للثورة �لليبية و�ضط �إجر�ء�ت �أمنية 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوزان غالريي 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1154198 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/لوزان غالريي ذ.م.م
LOUZAN GALARY LLC

اىل/ كنزي لل�شيلة والعبايا ذ.م.م
KENZI SHELA & ABAYA LLC

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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 اعــــــــــــالن
ال�شادة/ بان  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 

 TL11064 رقم  والعطالت رخ�شة  لل�شفر  فيني�شيا 
قد ابدوا رغبتهم يف الغاء الرخ�شة .

وعلى كل من له احلق يف العرتا�ض على هذا الجراء 
من  ميالدي  ا�شبوع  خالل  الهيئة  ومراجعة  التقدم 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الهيئة غري م�شوؤولة 
عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�شاء هذه املده حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املذكورة اعاله .
 اإدارة املعايري ال�سياحية

 هـيئة ابوظـبي لل�ســياحة
ABU DHABI TOURISM AUTHORITY
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  املدينة  غيوم  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1126294 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة غيوم املدينة للمقاولت العامة
GAUOM AL MADINA GENERAL CON. EST

اىل/ موؤ�ش�شة غيوم املدينة للدهانات
GHOUM AL MADINA PAINTS EST

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

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

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

CN 1036454:ال�شباح للمالب�ض رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بدر مبارك علي �شيف املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد بدر مبارك علي �شيف املزروعي

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

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

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امليدالية الذهبية للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1101548 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/امليدالية الذهبية للمقاولت العامة
GOLDEN MEDALLIO GENERAL CONTRACTING

اىل/ امليدالية الذهبية لل�شيانة العامة
GOLDEN MEDALLION GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10719 بتاريخ 2013/2/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ن�شراوي للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1192493 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 60*40 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ن�شراوي للمقاولت العامة
NASRAWI GENERAL CONTRACTING EST

اىل/ ن�شراوي لل�شيانة العامة
NASRAWI GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

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

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

بتاريخ :2012/7/8م املودعة حتت رقم : 176374 
با�شم:برفكيت لتجارة ال�شاعات    

وعنوان:�شارع حمدان ، �ض.ب: 34171 ، هاتف: 0509072482   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

ال�شاعات .
الواقعة بالفئة :14

باللون  الر�شية  للكرة  �شكل  الكلمة  ال�شود وفوق  باللون   I witness العالمه:العالمة عبارة عن  و�شف 
الذهبي وفوق الكره الر�شية تاج باللون الذهبي .

ال�شرتاطات:.
على من لديه اعرتا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  18  فرباير 2013 العدد 10719

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

بتاريخ :2011/6/5م املودعة حتت رقم : 158088 
    KOOL EYEWEAR:با�شم

وعنوان:دبي ، ديرة البطينة �ض.ب:13058 هاتف: 042957000 ، فاك�ض: 042958800   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

نظارات طبية .
الواقعة بالفئة :9

و�شف العالمه:�شكل اخللفية بي�شاء والكتابة باللون ال�شود .
ال�شرتاطات:ل يوجد  .

على من لديه اعرتا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  18  فرباير 2013 العدد 10719

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

بتاريخ :2011/6/5م املودعة حتت رقم : 158089 
    Retro:با�شم

وعنوان:دبي ، ديرة البطينة �ض.ب:13058 هاتف: 042957000 ، فاك�ض: 042958800   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

نظارات طبية و�شم�شية .
الواقعة بالفئة :9

و�شف العالمه:اخللفية �شوداء والكتابة باللون البي�ض .
ال�شرتاطات:ل يوجد  .

على من لديه اعرتا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  18  فرباير 2013 العدد 10719

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

بتاريخ :2013/2/6م املودعة حتت رقم : 186407 
با�شم:بيت�ض & بي�شز ذ.م.م    

وعنوان:جزيرة ابوظبي - املرور ، �ض.ب:43399 ، هاتف: 024471001 ، فاك�ض: 024471002   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 
احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( ا�شترياد ت�شدير .

الواقعة بالفئة :35
و�شف العالمه:العالمة عبارة عن حرف )P B( باللون البني والبني الفاحت ومندجمني مع بع�شهما لي�شكال 
حرف واحد ب�شكل مميز وعلى ميينها بيت�ض & بي�شز باللون البني ويدنوها BITS & PIECES باللون 

البني .
ال�شرتاطات:.

على من لديه اعرتا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  18  فرباير 2013 العدد 10719
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ذيبز  فريق  على ح�شاب  مميزا  ف��وزا  �شتورمز  فريق  حقق 
التي جرت  املباراة  اأه��داف مقابل هدف يف  العني بخم�شة 
بينهما يف �شالة التزلج مبدينة زايد الريا�شية بابوظبي، 
لهوكي  الم����ارات  ل���دوري  ال��ث��اين  ال���دور  مناف�شات  �شمن 
اجلليد والذي يقام حتت ا�شراف احتاد المارات للريا�شات 
وبتنظيم  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي  جمل�ض  وب��دع��م  اجلليدية 
خم�شة  ومب�����ش��ارك��ة  اجلليدية  للريا�شات  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
املباراة قوية من الطرفني وحافلة بالندية  فرق. وجاءت 

وال�شراع والقوة على مدى الأ�شواط الثالثة التي متكن 
من خاللها لعبو �شتورمز من فر�ض اأدائهم و�شيطرتهم 
افتتح  حيث  والنتيجة،  اللعب  يف  تفوق  عن  اأ�شفرت  التي 
�شهيل  املباراة  من  الثاين  ال�شوط  يف  ل�شتورمز  الت�شجيل 
املهريي ويل بيكر، يف حني متكن جمعة الظاهري من اإحراز 
الثالث والرابع،وجاء الهدف اخلام�ض عن طريق  الهدف 
ماتيا�ض ، فيما �شجل هدف ذيبز الوحيد روك يف ال�شوط 
الثالث . من جانبه اأعرب جمعة الظاهري كابنت �شتورمز 

عن ارتياحه لعودة نغمة النت�شارات للفريق يف مواجهات 
الدور الثاين والتي نتطلع من خاللها اىل موا�شلة ح�شاد 
الول  املركز  على  املناف�شة  من  بالقرتاب  م��رورا  النقاط 
بثبات  مميزة  وع��رو���ض  ملحات  يقدم  الفريق  ان  منوها   ،
وجدارة انطالقا من هدف التعوي�ض وتفريط النقاط يف 
وتقديره جلهود زمالئه  �شكره  ، معربا عن  الول  ال��دور 
كبرية  واردة  بعزم  م�شوارهم  يوا�شلون  ال��ذي  الالعبني 

لتحقيق الألقاب والبطولت .

�ضت���ورم���ز ي����و��ض����ل ت��األق������ه يف دوري 
�الإم�����ار�ت له�����وك����ي �ل��ج���ل���ي����د 

• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:
اللجنة  تتبعها  التي  التوا�شل  �شيا�شة  اإط���ار  يف 
الريا�شية،  الحت���ادات  م��ع  البحرينية  الأومل��ب��ي��ة 
الأوملبية  للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة مبكتبه �شباح 
�شمو  للتن�ض  البحريني  الحت���اد  رئي�ض  اأم�����ض، 

ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة.

عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  رح��ب  اللقاء،  بداية  يف 
للتن�ض،  البحريني  الحت���اد  برئي�ض  خليفة  اآل 
واط��ل��ع ع��ل��ى خ��ط��ط وب���رام���ج الحت����اد والأفكار 
اإدارة الحت���اد  ي��ت��ط��ل��ع جم��ل�����ض  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
لالإرتقاء  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  خ���الل  لتطبيقها 
اأبدى ال�شيخ خالد بن  باللعبة وتطويرها، حيث 
عبداهلل اآل خليفة اإعجابه با�شرتاتيجية الحتاد 
املقبلة، داعياً الحتاد اإىل زيادة الهتمام باللعبة 

وتطويرها باعتبارها واحدة من الألعاب الأوملبية 
الهامة. ومن جانبه، اأ�شاد �شمو ال�شيخ اأحمد بن 
املتبعة  اجل��دي��دة  العمل  باآلية  خليفة  اآل  حممد 
يف اللجنة الأوملبية، والرامية اإىل تطوير العمل 
اإىل  بالإ�شافة  الريا�شية،  ب��الحت��ادات  الإداري 
توا�شلها الدائم مع امل�شئولني يف الحتادات، كما 
اأبدى اإعجابه بالهيكل التنظيمي اجلديد للجنة 
وال�����ذي ���ش��ي��ث��م��ر ع���ن ت��ط��ور اخل���دم���ات املقدمة 

لالإحتادات الريا�شية.
واأع��������رب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح����م����د ب����ن حم���م���د اآل 
رئي�ض  اإىل  وت��ق��دي��ره  �شكره  خال�ض  ع��ن  خليفة 
اآل  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  الأوملبية  اللجنة 
ال���ذي يقدمه  ال���الحم���دود  ال��دع��م  ع��ل��ى  خليفة 
اأثمر  ال��ذي  الأم���ر  الريا�شية،  الحت���ادات  لكافة 
م���ن الإجن�������ازات للريا�شة  ال��ك��ث��ري  ع���ن حت��ق��ي��ق 

البحرينية مبختلف املحافل اخلارجية.

اأع��ل��ن الحت���اد العربي لبناء الأج�����ش��ام م��ن مقرة 
 18 الرئي�شي بالقاهرة الأحد عن تلقيه ملوافقة 
اأعمال  اأع�شاءه حل�شور  عربية هم جممل  دول��ة 
اجلمعية العمومية وانتخابات جمل�ض اإدارة جديدة 
للدورة )2013-2017( خالل الفرتة من 25 
وحتى 28 فرباير مبدينه الإ�شكندرية، وهى املرة 
الأوىل التي ت�شهد اأعمال جمعية عمومية موافقة 
جميع الدول الأع�شاء على احل�شور وامل�شاركة يف 

اأع�شاء  وبح�شور  �شاخنة  اأعمال  ج��دول  مناق�شة 
ت�شهد  وال��ت��ي   ، جمتمعني  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ح�شور الدكتور رفائيل �شانتوجتا رئي�ض الحتاد 
ال���دويل ، وق���ام ال��دك��ت��ور ع���ادل فهيم وال���ذي فاز 
بالتزكية برئا�شة الحتاد العربي بتوجيه الدعوة 
حل�شور اجلل�شة الفتتاحية للعامرى فاروق وزير 
اأعمال  يف  الإم����ارات  وميثل   . امل�شرية  الريا�شة 
النتخابات  يف  والت�شويت  العمومية  اجلمعية 

الكرمي �شعيد،  اأم��ني عام الحت��اد الماراتى عبد 
البحريني  الحت���اد  ع��ام  اأم���ني  البحرين  ومي��ث��ل 
طارق احمد، وميثل عمان رئي�ض الحتاد العماين 
الحتاد  رئي�ض  الكويت  ومي��ث��ل   ، البحري  ���ش��امل 
الكويتي بدر بودى ، وميثل م�شر حممد البطاط 
اأمني عام الحتاد العربي ، وتون�ض رئي�ض الحتاد 
رئي�ض  ،وليبيا  اللطيف حممود  د. عبد  التون�شي 
الحتاد الليبي عز الدين جرناز ، واملغرب رئي�ض 

الحتاد املغربي عبد املجيد الدمناتى ، واجلزائر 
 ، الدين  موؤمن �شالح  اجلزائري  الحت��اد  رئي�ض 
وال�شودان �شكرتري عام الحتاد ال�شوداين ح�شان 
ح�����ش��ن ، وال��ي��م��ن رئ��ي�����ض الحت�����اد ال��ي��م��ن��ى زيد 
اأم��ني ع��ام الحت��اد العراقي  ، وال��ع��راق  القا�شمى 
ال�شوري  ، و�شوريا رئي�ض الحت��اد  حيدر الدخيل 
منار هيكل ،ولبنان رئي�ض الحتاد اللبناين مليح 
الردن����ى  ع���ام الحت����اد  اأم����ني  والأردن   ، ع��ل��ي��وان 

ي��و���ش��ف ال�����ش��وارب��ه ،وف��ل�����ش��ط��ني رئ��ي�����ض الحت���اد 
،وقطر  الرحيم  نزيةعبد  الدكتور  الفل�شطيني 
اأم����ني ع���ام الحت����اد ال��ق��ط��ري اإب��راه��ي��م ك��اف��ود ، 
ال�شعودية  بناء الأج�شام  وال�شعودية رئي�ض جلنه 
مقاعد  على  الن��ت��خ��اب��ات  وت�شهد  املهو�ض  خ��ال��د 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض ك��ل م��ن اإب��راه��ي��م ك��اف��ود )قطر 
هيكل  منار   ، )امل��غ��رب(  الدمناتى  املجيد  عبد   ،)
اأن  (، على  ال��دي��ن ج��رن��از )ليبيا  ع��ز  )���ش��وري��ا(، 

يتم انتخاب ثالث نواب من بينهم ووفقا للنظام 
كما   ، العربية  الوملبية  اللجان  لحتاد  ال�شا�شى 
)اليمن(،  القا�شمى  زيد  الع�شوية  على  يتناف�ض 
حميى  جبار   ، )ال�����ش��ودان(  ح�شن  ح�شان  ال�شيد 
)العراق( ،�شامل البحري )عمان (،مو�شى م�شاور 
و�شيتم   ، )الأردن(  ال�شواربه  يو�شف   ، )اجلزائر( 
اأع�شاء ليتم بعدها ت�شكيل جلان  انتخاب خم�ض 

الحتاد .

ح���ج���ز ال��ن�����ش��ر م���ق���ع���ده يف ال�����دور 
ال����ن����ه����ائ����ي ل����������دوري ك�������رة ال����ق����دم 
ال�شاطئية لأندية الإمارات العربية 
 ،2013-2012 مو�شم  املتحدة 
بفوزه  دب��ي  بر  ديربي  ح�شم  بعدما 
على الو�شل بنتيجة 7-4 يف اللقاء 
ال�����ش��ب��ت على  اأول م��ن  اأق��ي��م  ال���ذي 
بدبي  املمزر  �شاطئ  حديقة  ملعب 

يف خ��ت��ام ال���ش��ب��وع اخل��ام�����ض للدور 
الأول لريفع ر�شيده اإىل 12 نقطة 
التي  الثانية  املجموعة  ���ش��دارة  يف 
كلباء  لحت����اد  ثمينا  ف����وزا  ���ش��ه��دت 
خلط   7-8 بنتيجة  الفجرية  على 
به الأوراق حيث بات يت�شاوى حاليا 
 6 م��ع ال��ف��ج��رية وال��و���ش��ل بر�شيد 
ال�شاد�شة  اجل��ول��ة  ب��ان��ت��ظ��ار  ن��ق��اط 

والأخرية التي تقام نهاية ال�شبوع 
اجلاري.

من جانبه مت�شك ال�شباب بحظوظه 
حقق  بعدما  النهائي  ال���دور  لبلوغ 
 5-6 بنتيجة  عجمان  على  ال��ف��وز 
امل���ا����ش���ي لريفع  اجل���م���ع���ة  م�������ش���اء 
ر�شيده اإىل 9 نقاط باملركز الثاين 
ف��ي��م��ا جت��م��د ر���ش��ي��د ع��ج��م��ان عند 

ب��اأن الأه��ل��ي حامل  6 ن��ق��اط، علما 
املجموعة  ب�����ش��دارة  ي��ن��ف��رد  ال��ل��ق��ب 

بر�شيد 15 نقطة.

الن�ضر يح�ضم التاأهل
ل��ق��ب كاأ�ض  ال��ن�����ش��ر ح���ام���ل  ح�����ش��م 
اإىل  التاأهل  م�شاألة  ال��دول��ة  رئي�ض 
للم�شابقة  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  ال����دور 
ال���ف���وز ع��ل��ى الو�شل  ب��ع��دم��ا ح��ق��ق 
تاألق  �شهد  لقاء  يف   ،4-7 بنتيجة 
الالعب الإي��راين اأحمد زاده الذي 
الدقائق  يف  ج����اء  ه��ات��ري��ك  ���ش��ج��ل 
ال��ث��الث الأخ����رية ل��ل��ق��اء، فيما كان 
علي كرمي قد افتتح باب الت�شجيل 
عادل  واأ����ش���اف  الأول  ال�����ش��وط  يف 
ال�شوط  يف  ال���ث���اين  ال���ه���دف  ع��ل��ي 
الثاين فيما اأ�شاف كل من اللبناين 
الفتال وعبا�ض علي هدفا يف  هيثم 

ال�شوط الثالث.
ك�����ان حيدر  ال���و����ش���ل  م����ن ج���ان���ب 
ع���ب���ا����ض ق����د اف���ت���ت���ح ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
�شعيد  اأ�شاف  فيما  الأول،  ال�شوط 
ي��و���ش��ف وع�����ادل حم��م��د ه��دف��ني يف 
ال�������ش���وط ال���ث���اين واخ���ت���ت���م حممد 
ال�شوط  يف  الو�شل  اأه���داف  عبا�ض 
العميد  ذلك  مينع  اأن  دون  الثالث، 
م���ن ا���ش��ط��ي��اد ع�����ش��ف��وري��ن بحجر 
التاأهل  بطاقة  خطف  بعدما  واحد 
ليتجنب  الأول  امل����رك����ز  و����ش���م���ن 
م��واج��ه��ة الأه��ل��ي ح��ام��ل ال��ل��ق��ب يف 

الدور ن�شف النهائي.

احتاد كلباء يعود للمناف�ضة
عاد احتاد كلباء اإىل اأجواء املناف�شة 
من اأ�شوع الأبواب بعدما حقق فوزا 
مثريا على الفجرية بنتيجة 7-8، 
لريفع ر�شيده اإىل 6 نقاط بانتظار 
فيها  يواجه  التي  الأخ��رية  املرحلة 
مع  الفجرية  يلتقي  فيما  الو�شل 

الن�شر يف مواجهتني حا�شمتني.
ال�شوط الأول جاء متكافئا وانتهى 
بنتيجة التعادل 2-2، بعدما �شجل 
اأح��م��د هدفني لحت��اد كلباء  ط��ارق 

اإبراهيم هدفني للفجرية،  ومو�شى 
قبل اأن يتمكن الفجرية من خطف 
بنتيجة  ال��ث��اين  ال�شوط  يف  التقدم 
ك���ل من:  ل���ه  ���ش��ج��ل  ب��ع��دم��ا   5-6
اإب��راه��ي��م وع���ب���داهلل �شالح  م��و���ش��ى 
الرحمن  وع���ب���د  حم��م��د  وي���و����ش���ف 
���ش��ع��ي��د، ف��ي��م��ا ���ش��ج��ل لحت����اد كلباء 
ك����ل م�����ن: حم���م���د م���ف���ت���اح وع�����ادل 
دروي�������ض وحم��م��د ع���ب���داهلل، ورغم 
للت�شجيل  ال�شباق  كان  الفجرية  اأن 
مو�شى  عرب  الثالث  ال�شوط  مطلع 
اإبراهيم الذي اأكمل �شوبر هاتريك 
يف  امل����وازي����ني  ق��ل��ب  ك��ل��ب��اء  اإن  اإل   ،
الدقاءق الأرب��ع الأخ��رية و�شجل 3 
اأه��داف عرب: حممد مفتاح وعادل 
اأح��م��د وط����ارق اأح��م��د ال���ذي اأكمل 
نقاط  ث������الث  وخ����ط����ف  ث���الث���ي���ت���ه 

ثمينة لفريقه.

ال�ضباب يرف�س ال�ضت�ضالم
ال�شباب  الأوىل رف�ض  املجموعة  يف 
ببلوغ  باآماله  ومت�شك  ال�شت�شالم 
حقق  بعدما  النهائي  ن�شف  ال��دور 
الفوز على عجمان بنتيجة 6-5، يف 
لقاء حب�ض الأنفا�ض حتى اللحظات 

الأخرية.
ال�����ش��وط الأول  وت��ق��دم ع��ج��م��ان يف 
بهديف اأحمد ب�شر واأده��م ح�شن، رد 
عليها �شالح دركو�ض وحممد علي 
بهدفني يف ال�شوط الثاين، قبل اأن 
ال�شوط  بالتحليق يف  يبداأ اجلوارح 
اأه������داف عرب:   4 ال��ث��ال��ث و���ش��ج��ل 
����ش���الح درك���و����ض ه���دف���ني وحممد 
جاءت  فيما  عبا�ض،  وع��ب��داهلل  علي 
ب�شر  اأح��م��د  اأه����داف عجمان ع��رب: 
وح�شن علي اأي�شا فيما �شجل ح�شن 

علي باخلطاأ يف مرمى فريقه.
وتنطلق اجلولة ال�شاد�شة والأخرية 
املقبل  اجل��م��ع��ة  ي���وم  الأول  ل��ل��دور 
باإقامة مباراتني يف  )22 فرباير( 
املجموعة الأوىل ويلتقي يف الأهلي 
م�شاء  الثالثة  ال�شاعة  ال�شباب  مع 
ال�شاعة  احل�شن  دب��ا  م��ع  وعجمان 

تقام  فيما  م�شاء،  وال��رب��ع  ال��راب��ع��ة 
م���ب���ارات���ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة يوم 
ال�شبت املقبل )23 فرباير(، حيث 
الو�شل  م���ع  ك��ل��ب��اء  احت�����اد  ي��ل��ت��ق��ي 
والفجرية  م�شاء  الثالثة  ال�شاعة 
والربع  الرابعة  ال�شاعة  الن�شر  مع 

م�شاء.
مل�شابقات  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 

ال�شاطئية  ال�����ق�����دم  ك������رة  دوري 
قامت  ق��د  الريا�شي  دب��ي  مبجل�ض 
اإىل  امل���������ش����ارك����ة  ال�����ف�����رق  ب����ت����وزي����ع 
كل  الأوىل  ت�������ش���م  جم���م���وع���ت���ني، 
ال�����ش��ب��اب، عجمان  الأه����ل����ي،  م����ن: 
الثانية:  ت�شم  فيما  احل�شن،  ودب��ا 
كلباء  احت������اد  ال����و�����ش����ل،  ال���ن�������ش���ر، 
امل�شابقة  نظام  وبح�شب  والفجرية، 

�شتتواجه فرق كل جمموعة بنظام 
الدوري من مرحلتني ذهاب واإياب، 
املركزين  �شاحبي  ي��ت��اأه��ل  اأن  على 
جمموعة  ك��ل  م��ن  وال���ث���اين  الأول 
الذي  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  ال�����دور  اإىل 
يقام بنظام خروج املغلوب من مرة 
واحدة على اأن يتاأهل الفائزان اإىل 

املباراة النهائية.

لدى ا�ضتقباله ال�ضيخ اأحمد بن حممد 

خالد بن عبد�هلل يطلع على خطط وبر�مج �الحتاد �لبحريني للتن�س

بعد فوز فهيم بالرئا�ضة بالتزكية

عبد �لكرمي �ضعيد ميثل �الإمار�ت يف �أ�ضخن جمعية عمومية و�نتخابات لالحتاد �لعربي لبناء �الأج�ضام باالإ�ضكندرية و  مب�ضاركة رفائيل �ضانتوجنا رئي�س �الحتاد �لدويل

احتاد كلباء يهزم الفجرية ويخلط اأوراق املجموعة الثانية والن�ضر يحجز مقعده يف نهائيات دوري الكرة ال�ضاطئية

�ل�ضباب يتم�ضك بحظوظه بفوز ثمني على عجمان يف �ملجموعة �الأوىل
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وا�شل اأبطال الإمارات تاألقهم يف مناف�شات اجلولة 
املائية التي  الثالثة من بطولة الإم��ارات للدراجات 
يوم  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  نظمها 
�شقيم  اأم  يف  امل��ف��ت��وح  ال�����ش��اط��ئ  يف  ال�����ش��ب��ت  م��ن  اأول 

وحققت جناحا فنيا وتنظيميا وجماهرييا كبريا.
و���ش��ه��دت اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال��ب��ط��ول��ة م�شاركة 
وايطاليا  فرن�شا  دولة هي   14 مثلوا  مت�شابقا   60
وا�شبانيا  وا���ش��ت��ون��ي��ا  وامل��ج��ر  وال��ن��م�����ش��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
واليابان وال�شعودية والكويت وقطر و�شلطنة عمان 
واإي��ران اإ�شافة اإيل جنوم الإم��ارات مما يوؤكد تزايد 
الهتمام باحلدث الذي اكت�شب �شمعة عاملية عري�شة 
اأم��ام مناف�شيهم  الدولة علو كعبهم  اأبطال  . واثبت 
خالد  خليفة  بطلنا  �شطر  حيث  البلدان  باقي  م��ن 
رائ���ع���ة يف  م��ل��ح��م��ة  اأر  اأم  اأم  ف��ري��ق  ب��ال�����ش��الح جن���م 
مناف�شات الأقوياء فئة جال�ض حمرتفني )حي بي( 
كان  بينما  وا�شتحقاق  بجدارة  الأول  املركز  حمققا 
الفال�شي  املع�شم  وج��اب��ر  �شيف  لل�شقيقني  التميز 
جنما فريق �شكاي دايف دبي يف فئتي واقف حمدود 
اك�شربت وواقف نا�شئني حمرزين املركز الأول فيهما 
ال�شاطئ  رواد  الرميثي  �شعيد  حممد  بطلنا  وابهر 
املفتوح يف اأم �شقيم بحركاته املتميزة علي �شطح املياه 
حمققا املركز الأول يف فئة احلركات ال�شتعرا�شية. 
وا�شتمرت جناحات جنوم الإمارات من خالل �شعود 
بطلنا  �شكي(  اأن��د جت  بايك  )اك�شرتمي  جنم فريق 
حمققا  التتويج  من�شة  را�شد  عبداهلل  عمر  العاملي 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف فئة واق���ف حم��رتف��ني )ج��ي بي( 
نال  الذي  العوي�ض  عبداهلل  را�شد  بالفريق  وزميله 
املركز الثاين يف فئة واقف حمدود فيما نال بطلنا 
فئة  ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز  القبي�شي  ���ش��امل  خ��ال��د بطي 

احلركات ال�شتعرا�شية. 
جال�س حمرتفني

)اأم  فريق  بال�شالح جنم  بطلنا خليفة خالد  وجنح 
علي  الثانية  للمرة  الأول  امل��رك��ز  حتقيق  يف  اأر(  اأم 
تاألقه  اأم�ض بعد  اأول من  اأم �شقيم  التوايل يف �شباق 
يف اجلولة املا�شية يف العا�شمة ابوظبي بعدما حقق 
املركز الأول يف الفرتة ال�شباحية والثاين يف الفرتة 
ر�شيده  رفعت  جديدة  نقطة   60 لي�شيف  الثانية 
لهذه  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ���ش��دارة  نقطة يف   168 اإيل 
الفئة بينما كان املركز الثاين يف اجلولة من ن�شيب 
الثالث  امل��رك��ز  وذه��ب  ال��ب��از  جا�شم  حممد  الكويتي 
عزز موقعه يف  ال��ذي  ال�شر�شني  وليد  القطري  اإيل 
ويف  نقطة   141 اإيل  ر�شيده  رافعا  العام  الرتتيب 
تويرا�ض  �شبي�شتيان  الفرن�شي  ان��ت��زع  امل��راك��ز  باقي 
املركز  حم�شن  حم��م��د  بطلنا  ون���ال  ال���راب���ع  امل��رك��ز 

اخلام�ض.

العالمة الكاملة
ووا�شل بطلنا العاملي �شيف حممد املع�شم الفال�شي 
ال��ت��األ��ق يف مناف�شات  دب��ي  داي���ف  �شكاي  ف��ري��ق  جن��م 
واقف حمدود اك�شربت حمققا املركز الأول بجدارة 
لي�شيف  وامل�شائية  ال�شباحية  الفرتتني  مت�شدرا 
الكاملة  العالمة  علي  ليح�شل  جديدة  نقطة   60
وا�شل  بينما  نقطة   180 جامعا  ج��ولت  ث��الث  يف 
املت�شدر  م��ط��اردة  ال��ع��وي�����ض  ع��ب��داهلل  را���ش��د  بطلنا 
بحلوله يف املركز الثاين يف �شباق يوم اأول من اأم�ض 
159 نقطة بينما جاء يف املركز  اإيل  رافعا ر�شيده 

الثالث الكويتي عبدالوهاب العي�شي.

بطل النا�ضئني
الفال�شي  املع�شم  العاملي جابر حممد  البطل  و�شار 
علي نف�ض درب اأخيه )�شيف( حمققا ال�شدارة يف فئة 
اإماراتيا فرن�شيا  التي �شهدت �شراعا  واقف نا�شئني 
بعدما  الأول  باملركز  ليفوز  مل�شلحته  بطلنا  اأن��ه��اه 
ت�شدر اأي�شا املرحلتني ال�شباحية وامل�شائية متفوقا 
ومواطنه  )ال��ث��اين(  اي��ف��ان  كو�شتي  الفرن�شي  علي 
نقطة   60 لي�شيف  )ال��ث��ال��ث(  �شوبلي�ض  ج��ك��ت��ان 
�شدارة  يف  نقطة   173 اإيل  ر�شيده  رفعت  جديدة 

الرتتيب العام لهذه الفئة.

املهارات واحلركات
امل��ه��ارات واحلركات  فئة  اإم��ارات��ي��ا يف  المتياز  وك��ان 
املركز  ان��ت��زع  ح��ي��ث  ���ش��ت��اي��ل(  )ف���ري  ال�شتعرا�شية 
والإع��ج��اب بطلنا حممد  الآه���ات  ذل��ك  الأول وقبل 
�شعيد الرميثي الذي فاز باملركز الأول متفوقا علي 
)ال��ث��اين( وبطلنا خالد بطي  اأك��وم��ا  الياباين ج��ون 
�شامل القبي�شي )الثالث( لي�شرب الرميثي اأكرث من 
اإيل  اأهله  ع�شفور بحجر واحد منتزعا الفوز الذي 
مع  النقاط  يف  ت�شاويه  رغم  العام  الرتتيب  �شدارة 

بطلنا القبي�شي بر�شيد 161 نقطة.

حمرتيف واقف
و���ش��ه��دت م��ن��اف�����ش��ات واق����ف حم��رتف��ني )ج����ي بي( 
الإمارات  اأبطال  اإماراتيا فرن�شيا حيث قدم  �شراعا 
ملحمة اأمام اأبطال العامل يف هذه الفئة حيث انتزع 
امل��رك��ز الأول جن��م ف��ري��ق اك�����ش��رتمي ب��اي��ك اأن���د جت 
املركز  يف  وح���ل  دوال���ي���اك  �شتيفان  الفرن�شي  �شكي 
احتل  بينما  ل��ودوف��ي�����ض  ك��ام��ون��ت  م��واط��ن��ه  ال��ث��اين 
جت  اأن��د  بايك  اك�شرتمي  فريق  جنم  الثالث  املركز 
�شعد  الذي  را�شد  العاملي عمر عبداهلل  بطلنا  �شكي 
اإيل  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ذه��ب  بينما  التتويج  من�شة  اإيل 
جنم فريق �شكاي دايف دبي بطلنا العاملي املر حممد 
لودوفي�ض  كامونت  �شعد  النتائج  وبهذه  حريز  بن 
الفئة  ل��ه��ذه  ال��ع��ام  الرتتيب  ���ش��دارة  اإيل  )فرن�شا( 
بر�شيد 156 نقطة ويحتل املركز الثاين بطلنا املر 
نقطة  بر�شيد151  )الإم����ارات(  حريز  بن  حممد 
بينما ياأتي يف املركز الثالث كيفان ريترير )النم�شا( 

بر�شيد 145 نقطة.
ويف باقي الفئات تاألق الأ�شقاء من دولة الكويت يف 
مناف�شات جال�ض �شتوك اك�شربت حيث احتل املركز 
الثاين مواطنه  املركز  بوربيع وج��اء يف  الأول خالد 

حممد بوربيع بينما ذهب املركز الثالث اإيل القطري 
را�شد املناعي وبذلك يوا�شل الكويتي حممد بوربيع 
بينما  نقطة   166 بر�شيد  الفئة  ل��ه��ذه  ���ش��دارت��ه 
بر�شيد  بوربيع  خالد  مواطنه  الثاين  املركز  يحتل 
يف  العمر  عبدالعزيز  الكويتي  وتاألق  نقطة.   156
ال�شعودي  جن��ح  بينما  مبتدئني  جال�ض  مناف�شات 
�شعود عبدالعزيز يف اإحراز املركز الثاين وعاد املركز 
ابوفي�شل  ثامر  القطري  اإيل  الفئة  هذه  يف  الثالث 
الذي احتفظ ب�شدارة الرتتيب العام بر�شيد 161 
متابعة  الثالثة  اجلولة  مناف�شات  و�شهدت   . نقطة 
دبي  ن���ادي  اإدارة  ق��ب��ل جمل�ض  م��ن  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا 
املناف�شات  تابع  حيث  البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  باحلبالة  نا�شر  علي 
و���ش��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر وحم��م��د ���ش��ه��ي��ل العيايل 
بالوكالة  التنفيذي  املدير  غليطة  بن  جمعة  وعلي 
املناف�شات  نهاية  عقب  الأبطال  بتتويج  قاموا  حيث 
اإدارة  مدير  امل��ه��ريي  را���ش��د  حممد  امل��ق��دم  يرافقهم 
الأمن ال�شياحي بالإدارة العاملة للتحريات واملباحث 
اجلنائية يف القيادة العامة ل�شرطة دبي وغامن املري 
م�شرف عام ال�شباق بتتويج الأبطال وتقدمي الدروع 

اإيل اأ�شحاب الجنازات.

)دبي البحري( ي�ضكر اجلهات املتعاونة
وجه علي جمعة بن غليطة املدير التنفيذي بالوكالة 
ال�شكر  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  يف 
اجلزيل اإيل اجلهات املتعاونة مع اللجنة املنظمة يف 
اإجناح الأن�شطة وال�شباقات التي ينظمها نادي دبي 
اجلولة  �شباق  وخا�شة  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
الثالثة من بطولة الإمارات للدراجات املائية الذي 
نظمه النادي يوم اأول من ال�شبت يف ال�شاطئ املفتوح 
يف اأم �شقيم. واأ�شاد بن غليطة بالدور الكبري واملهم 
املوانئ  و�شرطة  البحري  الإن��ق��اذ  اإدارة  تلعبه  ال��ذي 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  ال�شياحي  الأم��ن  واإدارة 
دبي يف اإجناح البطولة واأي�شا موؤ�ش�شة دبي خلدمات 
الإ�شعاف وبلدية دبي اإ�شافة اإيل قناة امل�شاهري دبي 
من  ال�شورة  يف  امل�شاهدين  و�شعت  التي  الريا�شية 
وكذلك  البطولة  لفعاليات  املبا�شر  النقل  خ��الل 
البطولة وقامت  اأخبار  تابعت  التي  الع��الم  و�شائل 

بواجبها علي اأكمل وجه.

النتائج الكاملة ملناف�ضات اجلولة الثالثة
جال�ض مبتدئني:

الأول:عبدالعزيز العمر )الكويت(

الثاين: �شعود عبدالعزيز )ال�شعودية(
الثالث:ثامر ابوفي�شل )قطر(

واقف حمدود:
الأول: �شيف املع�شم )الإمارات(

الثاين: را�شد العوي�ض )الإمارات(
الثالث: عبدالوهاب العي�شي )الكويت(

جال�ض �شتوك اك�شربت:
الأول:خالد بوربيع )الكويت(

الثاين: حممد بوربيع )الكويت(
الثالث:را�شد املناعي )قطر(

واقف حمرتفني:
الأول:�شتيفان دولياك )فرن�شا(

الثاين: كامونت لودوفي�ض )فرن�شا(
الثالث: عمر عبداهلل را�شد )الإمارات(

واقف نا�شئني:
الأول:جابر املع�شم )الإمارات(
الثاين: كو�شتي ايفان )فرن�شا(

الثالث:جكتان �شوبلي�ض )فرن�شا(
جال�ض حمرتفني:

الأول:خليفة بال�شالح )الإمارات(
الثاين: حممد الباز )الكويت(
الثالث:وليد ال�شر�شني )قطر(

ال�شتعرا�شات املفتوحة:
الأول:حممد �شعيد الرميثي )الإمارات(

الثاين: جون اأكوما )اليابان(
الثالث:خالد القبي�شي)الإمارات(

الرتتيب العام لبطولة الإمارات 
جال�ض مبتدئني:

الأول: ثامر ابوفي�شل )قطر( 161 نقطة

الثاين: عبدالعزيز العمر )الكويت( 151 نقطة
الثالث: �شعود عبدالعزيز )ال�شعودية( 135نقطة 

واقف حمدود:
الأول: �شيف املع�شم )الإمارات( 180 نقطة 

الثاين: را�شد العوي�ض )الإمارات( 159 نقطة
الثالث: عبدالوهاب العي�شي )الكويت( 135 نقطة

جال�ض �شتوك اك�شربت:
الأول: حممد بوربيع )الكويت( 166 نقطة

الثاين:خالد بوربيع )الكويت(156 نقطة
الثالث:را�شد املناعي )قطر( 130 نقطة

واقف حمرتفني )جي بي(:
الأول: كامونت لودوفي�ض )فرن�شا( 156 نقطة

ال��ث��اين: امل���ر حم��م��د ب��ن ح��ري��ز )الإم������ارات( 151 
نقطة

الثالث: كيفان ريترير )النم�شا( 145 نقطة
واقف نا�شئني:

الأول:جابر املع�شم )الإمارات( 173 نقطة
الثاين: جكتان �شوبلي�ض )فرن�شا( 161 نقطة

الثالث: كو�شتي ايفان )فرن�شا( 144 نقطة
جال�ض حمرتفني )جي بي(:

الأول:خليفة بال�شالح )الإمارات( 168 نقطة
الثاين:وليد ال�شر�شني )قطر( 141 نقطة

ال��ث��ال��ث: ي��و���ش��ف ال��ع��ب��د ال�����رزاق )ال��ك��وي��ت( 139 
نقطة

ال�شتعرا�شات املفتوحة:
 161 )الإم������ارات(  الرميثي  �شعيد  الأول:حم���م���د 

نقطة
الثاين:خالد القبي�شي)الإمارات( 161 نقطة

الثالث: جون اأكوما )اليابان( 152 نقطة .

تبداأ يف ال�شاعة العا�شرة من �شباح اليوم 
بابوظبي  فورتيه  روك��و  بفندق  الث��ن��ني 
ت��ق��ام حتت  ال��ت��ي  ال��ط��ب الريا�شي  ن���دوة 
ا�شراف ورعاية جمل�ض ابوظبي الريا�شي 
الريا�شية  ال��رع��اي��ة  ب��رن��ام��ج  وبتنظيم 
�شمن �شل�شلة دوراته ومبادراته التوعوية 
التاأهيل  على  خاللها  من  يحر�ض  التي 
�شفوف  يف  الح��������رتاف  ث���ق���اف���ة  ون�������ش���ر 

الريا�شيني املنظمني اليه .
وت�����اأت�����ي ال�����ن�����دوة يف اإط���������ار اخل����ط����وات 

ابوظبي  مل��ج��ل�����ض  ال���ف���اع���ل���ة  وامل�����ح�����اور 
ال���ري���ا����ش���ي وب����راجم����ه ال���ت���ط���وي���ري���ة يف 
ال�����ش��اح��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة وذل����ك ع���ن طريق 
ب���رن���ام���ج ال����رع����اي����ة ال���ري���ا����ش���ي���ة ال����ذي 
ي��ق��دم امل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات ال��ت��وع��وي��ة يف 
لأجندته  وف��ق��ا  الخت�شا�شات  خمتلف 
كما   ، ال�شنوية  ال�شرتاتيجية  وخططه 
تطور  على  ال�شوء  اإل��ق��اء  ال��ن��دوة  تهدف 
ال��ري��ا���ش��ي وامل�����ش��اه��م��ة يف توعية  ال��ط��ب 
وتعريفهم  الإ�شابات  باأنواع  الريا�شيني 

اأثناء  الإ���ش��اب��ات  م��ن  ال��وق��اي��ة  باأ�شاليب 
للتعريف  وال�شعي  الريا�شية  املمار�شة 
األقاء  بجانب  الإ���ش��اب��ات  ع��الج  بو�شائل 
املتخ�ش�شة يف  امل��راك��ز  اب��رز  على  ال�شوء 
الطب الريا�شي والت�شجيع على تدريب 
وتاأهيل اأطباء ومعاجلني متخ�ش�شني يف 

الطب الريا�شي .
وي��ح��ا���ش��ر يف ال���ن���دوة ال��دك��ت��ور ج���وردي 
م��ون��ي��ز م���دي���ر امل���رك���ز ال��ط��ب��ي يف ن���ادي 
يعقوب  ال���ش��ب��اين،وال��دك��ت��ور  ب��ر���ش��ل��ون��ة 

الركبة  يف  متخ�ش�ض  ج���راح  احل���م���ادي 
هانز  وال����دك����ت����ور  ال����ع����ظ����ام،  وج�����راح�����ة 
العظام  جراحة  ا�شت�شاري  بويزل  واكيم 
الطبي  امل���رك���ز  يف  ال���ري���ا����ش���ي  وال���ط���ب 
زافريوبولو�ض  ج��ورج  الأملاين،والدكتور 
اإدارة جراحة العظام يف م�شت�شفى العني 
الطبية  اخل���دم���ات  م��دي��ر  ورث  ون��ي��ك   ،
الريا�شي،والدكتور  اجل��زي��رة  ن���ادي  يف 
يف  الطبي  امل�شوؤول  زورودي�����ض  نيكول�ض 

نادي العني الريا�شي .

�ليوم.. برنامج �لرعاية �لريا�ضية ينظم ندوة �لطب �لريا�ضي

اآل  اعتمد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
الريا�شي  مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض جمل�ض دبي 
لالإبداع  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ج��ائ��زة حممد  راع���ي 
الثانية  ل��ل��دورة  الأم��ن��اء  جمل�ض  ت�شكيل  الريا�شي 
العمل  ل��ت��ويل  وذل���ك   ، نوعها  م��ن  الأك���رب  للجائزة 
خ���الل ال������دورات الأرب�����ع امل��ق��ب��ل��ة م��ن اأج����ل حتقيق 
لروؤية  ترجمة  اطالقها  مت  التي  اجل��ائ��زة  اأه���داف 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وف��ك��ر 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف ت��ر���ش��ي��خ م��ف��ه��وم الإب�����داع 
ال��ري��ا���ش��ي من  امل��ن�����ش��ود للقطاع  ال��ت��ط��ور  وحت��ق��ي��ق 
خ���الل رع��اي��ة ودع����م امل��ب��دع��ني يف ج��م��ي��ع جمالت 

العمل الريا�شي.
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�شيخ  وك���ان �شمو 
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  رئ��ي�����ض اجل���ائ���زة  م��ك��ت��وم 

جديد  اأم��ن��اء  جمل�ض  بت�شكيل  وج���ه  ق��د  ال��وط��ن��ي��ة 
للجائزة بعد نهاية فرتة عمل جمل�ض الأمناء الأول 
التي ا�شتمرت لأربع دورات ، ثم �شادق على ال�شماء 
اجلائزة  راع��ي  �شمو  اإىل  ورفعها  اختيارها  مت  التي 

لالعتماد.
�شمو  اع��ت��م��ده  ال���ذي  اجل��دي��د  الت�شكيل  بح�شب  و   
اآل مكتوم  ب���ن را����ش���د  ب���ن حم��م��د  ال�����ش��ي��خ ح���م���دان 
فقد  الريا�شي  دب��ي  جمل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل 
ملجل�ض  رئا�شته  الطاير  حممد  مطر  �شعادة  وا�شل 
الأم��ن��اء ال��ذي ي�شم ثمانية اأع�����ش��اء اآخ��ري��ن ه��م : 
ع�شيبات  د.ع��اط��ف   ، )م�شر(  م�شطفى  ح�شن  د. 
د.   ، )اجل����زائ����ر(  ع���رف���اوي  م�����ش��ط��ف��ى  الأردن(،   (
خليفة  د.   ، )ال�����ش��ع��ودي��ة(  ب���خ���اري  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
ال�شعايل )الإمارات العربية املتحدة(، د.منى البحر 
 – ال�شريف  د.اأحمد   ، املتحدة(  العربية  )الإم���ارات 

اأحمد   ، املتحدة(  العربية  )الإم���ارات  العام  الأم��ني 
املن�شوري )الإمارات العربية املتحدة( ، وقد روعي 
املقبلة  الأرب���ع  ل��ل��دورات  الأم��ن��اء  يف ت�شكيل جمل�ض 
املخت�شني  م��ن  نخبة  ي�شم  اأن  اجل��ائ��زة  عمر  م��ن 
واأ���ش��ح��اب اخل���ربات ال��ك��ب��رية وال�شجل احل��اف��ل يف 
لدعم  والإع��الم��ي  الريا�شي  العمل  نواحي  جميع 
اجلائزة وامل�شاهمة يف حتقيق اأهدافها ، حيث يتوىل 
الدويل  الحت��اد  رئي�ض  من�شب  م�شطفى  د.ح�شن 
العرفاوي من�شب  �شغل م�شطفى  كما   ، اليد  لكرة 
طويلة  ل�شنوات  لل�شباحة  ال���دويل  الحت���اد  رئي�ض 
قيادية  منا�شب  الآخ���رون  الأع�����ش��اء  يتوىل  فيما   ،
والإعالمية  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  م��ن  العديد  يف 
املحلية والقارية والدولية ، و تتوىل د. منى البحر 
ويعمل   ، وا�شت�شارية  واأك��ادمي��ي��ة  تربوية  منا�شب 
يف  التلفزيونية  للقنوات  م��دي��را  املن�شوري  اأح��م��د 

ال�شيخ حمدان  �شمو  وك��ان  ل��الإع��الم.  دب��ي  موؤ�ش�شة 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض 
جمل�ض دبي الريا�شي راعي اجلائزة و �شمو ال�شيخ 
اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�ض اجلائزة 
قد التقيا خالل �شهر يناير املا�شي برئي�ض واأع�شاء 
جمل�ض الأمناء و�شكراهما على العمل الذي اجنزوه 
مرحلة  بكونها  متيزت  التي  املا�شية  الفرتة  خالل 
التاأ�شي�ض للجائزة والو�شول اإىل جميع العاملني يف 
القطاع الريا�شي يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
والوطن العربي واأي�شا العامل ، واأكد �شموهما باأن 
مرحلة  بكونها  �شتتميز  للجائزة  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة اجل���ائ���زة وم��وا���ش��ل��ة دوره����ا يف دعم 
القطاع الريا�شي وتطويره و تر�شيخ ثقافة الإبداع 
التو�شع  اإىل  بالإ�شافة  العربي  الريا�شي  العمل  يف 
نحو العاملية الذي بداأ منذ الدورة الرابعة للجائزة. 

اإىل  والعرفان  بال�شكر  الطاير  مطر  �شعادة  وتقدم 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
راعي  الريا�شي  دب��ي  جمل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل 
للجائزة  يقدمه  الذي  الالحمدود  للدعم  اجلائزة 
والرتقاء  ال��ع��م��ل  لتطوير  ال�����ش��دي��دة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
مب�شتوى الجنازات الريا�شية العربية ، كما تقدم 
ب��ال�����ش��ك��ر وال���ع���راف���ان اإىل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
لقيادته  اآل مكتوم رئي�ض اجلائزة  را�شد  حممد بن 
وروؤيته للجائزة وتوجيهاته التي �شاهمت يف حتقيق 
اأهدافها على جميع امل�شتويات ، و�شكر �شموهما على 
لتويل  الأمناء  باأع�شاء جمل�ض  اولياها  التي  الثقة 
الرائدة واملرموقة وحتقيق  العمل يف هذه اجلائزة 

اأهدافها كبرية.
ك��م��ا ع��اه��د ���ش��ع��ادة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض الأم���ن���اء �شمو 
موا�شلة  على  اجلائزة  رئي�ض  و�شمو  اجلائزة  راع��ي 

على  املحافظة  اأج��ل  من  مت�شاعدة  بوترية  العمل 
لهذه  املنجزات  من  املزيد  حتقيق  و  الرائدة  املكانة 
اجلائزة التي تت�شرف بارتباطها با�شم وفكر �شاحب 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
واملوؤ�ش�شات  الريا�شيني  جميع  حلم  وتعد  اهلل  رعاه 
العمل من  ، وكذلك موا�شلة  بها  للفوز  الريا�شية 
والدرا�شات  وامللتقيات  وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  خ��الل 
والبحوث من اأجل تر�شيخ ثقافة الإب��داع يف جميع 

جوانب العمل الريا�شي.
كما اأكد �شعادة مطر الطاير اأنه �شيتم عقد الجتماع 
الأول ملجل�ض الأمناء اجلديد خالل الفرتة القريبة 
املقبلة من اأجل و�شع خطة العمل للمرحلة املقبلة 
ال��دورة اخلام�شة  والتجهيز لإط��الق  املهام  وتوزيع 

للجائزة واإعالن حمور التناف�ض فيها.

حمدان بن حممد يعتمد اأع�ضاء جمل�س اأمناء جائزة حممد بن را�ضد لالإبداع الريا�ضي

مطر �لطاير رئي�ضًا وع�ضوية 8 �ضخ�ضيات عربية و�إمار�تية

�ضيف وجابر املع�ضم بطال واقف حمدود ونا�ضئني

خليف����ة بال�ض����الح بط�����ل )حمت����ريف جال�������س( �ل����در�ج�����ات �ملائي���������ة
الرميثي يبدع مع ال�ضتعرا�ضات وينتزع الإعجاب وال�ضدارة
عمر والقبي�ضي ثالث املحرتفني واملهارات والعوي�س و�ضيف ليمتد 

ل��ع��الج ورعاية  اأق�����ام م��رك��ز را����ش���د 
الطفولة يوما ريا�شيا لطلبته من 
الحتياجات اخلا�شة بح�شور  ذوي 
جمعة  بن  مكتوم  بن  جمعة  ال�شيخ 
للمركز  املنتدب  الع�شو  مكتوم  اآل 
وامل�����درب ال�����ش��وي��دي ���ش��ف��ني غ���وران 
للجنة  ال��ف��ن��ي  امل�شت�شار  اأري��ك�����ش��ون 
الح��رتاف يف �شركة ون��ادي الن�شر 

الريا�شي.

العديد  يف  املعاقني  الطلبة  وتبارى 
�شد  مثل  الريا�شية  امل�شابقات  م��ن 
.. بعدها  احل��ب��ل وال��ق��ف��ز واجل����ري 
ك���رم ال�����ش��ي��خ ج��م��ع��ة ب���ن م��ك��ت��وم اآل 

مكتوم الفائزين والرعاة.
ال���ي���وم ليوؤكد  ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا  وي���ات���ي 
حر�ض اإدارة املركز على دمج هوؤلء 

الطلبة يف جمتمعات الأ�شوياء.
ال�������ش���وي���دي على  امل��������درب  واأث�����ن�����ى 

والتدريبية  ال��ع��الج��ي��ة  اخل���دم���ات 
والتاأهيلية املقدمة للطلبة من ذوي 
تفعيل  على  موؤكدا حر�شه  الإعاقة 
را�شد  م��رك��ز  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اتفاقية 
لعالج ورعاية الطفولة و�شركة نادي 
الن�شر ما ي�شهم يف دمج الطلبة يف 
الريا�شي وتنمية قدراتهم  املجتمع 
ي�شهم  مبا  ومهاراتهم  وع�شالتهم 

يف حت�شني حالتهم النف�شية. 

مركز ر��ضد يقيم يومًا ريا�ضيًا لطلبته �ملعاقني

الفتيات  الثانية لدوري  �شهدت مواجهات اجلولة 
والنا�شئات الكروي اإثارة كبرية و�شراع حمتدم بني 
البطولتني  لقب  على  املناف�شة  الطاحمة  الفرق 
لل�شيدات  ال��ق��دم  ك���رة  جل��ن��ة  بتنظيم  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
مع  وبالتعاون  الريا�شي  ابوظبي  ملجل�ض  التابعة 
وبالتن�شيق  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الكرة  احتاد 

مع احتاد الريا�شة املدر�شية .
اأقيمت اأم�ض  ح�شر مباريات اجلولة الثانية التي 
الول يف مالعب نادي الأهلي بدبي، ح�شن لوتاه 
الرتبية  ب���وزارة  الريا�شية  الرتبية  اإدارة  م��دي��ر 
والتعليم وعلياء احلو�شني ع�شو جلنة كرة القدم 
ل��ل�����ش��ي��دات واأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وموجهي 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ب�����وزارة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��رتب��ي��ة 

وجمل�ض ابوظبي للتعليم .
 14 الفتيات حتت  نتائج مباريات دوري  واأ�شفرت 
�شنة، عن موا�شلة فريق دبي تاألقه بفوزه الثاين 
ال�شارقة  ت��دري��ب  مركز  فريق  على  ال��ت��وايل  على 
باأربعة اأهداف دون رد ، وجنح فريق النادي الأهلي 

من ت�شجيل الفوز على ح�شاب فريق مركز تدريب 
 ، مقابل  دون  اأه���داف  بثالثة  ال�شارقة-ال�شرقية 
ومتكن فريق مركز تدريب ام القيوين من الفوز 
على فريق مركز تدريب الفجرية بهدفني لهدف 
�شعبا  ف��وزا  اخليمة  را���ض  ت��دري��ب  ، وحقق مركز 
على فريق نادي ابوظبي الريا�شي باأربعة اأهداف 
ابوظبي  تدريب  مركز  فريق  وا�شتطاع   ، لثالثة 
تدريب  مركز  فريق  على  مميز  ف��وز  حتقيق  م��ن 

عجمان بخم�شة اأهداف لهدف .
فريق  فوز  النا�شئات  دوري  مواجهات  �شهدت  كما 
مركز تدريب را�ض اخليمة بثالثة اأهداف لهدف 
ال�شارقة-ال�شرقية، يف حني  تدريب  لفريق مركز 
ت��ع��ادل ف��ري��ق��ي ن���ادي اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ومركز 
تدريب دبي بدون اأهداف ، فيما متكن فريق مركز 
فريق  على  النت�شار  حتقيق  من  عجمان  تدريب 
، وانتهت مواجهة  الأهلي بثالثية نظيفة  النادي 
ال�شارقة  تدريب  ومركز  الفجرية  تدريب  مركز 
 ، منهما  لكل  بهدفني  اليجابي  التعادل  بنتيجة 

من  ابوظبي  ت��دري��ب  مركز  فريق  متكن  ح��ني  يف 
حتقيق الفوز على فريق مركز تدريب ام القيوين 

بهدفني لهدف.
ويف خ��ت��ام اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ت�����ش��در ف��ري��ق مركز 
، يف  نقاط   6 بر�شيد  الفتيات  دوري  دب��ي  تدريب 
حني وقف فريق نادي ابوظبي الريا�شي يف طليعة 

فرق دوري النا�شئني بر�شيد 4 نقاط .
من جانبه اأعرب ح�شن لوتاه مدير اإدارة الرتبية 
ال�شر  اأم��ني  والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  الريا�شية 
امل��در���ش��ي��ة ع���ن �شعادته  ال��ري��ا���ش��ة  ال���ع���ام لحت����اد 
الثاين  ع��ام��ه  يف  ل��ل��دوري  الناجحة  ب��الن��ط��الق��ة 
القدم  ك��رة  جلنة  جهود  تعزز  والتي  التوايل  على 
باجتاه  الريا�شي  ظبي  اأب��و  جمل�ض  يف  لل�شيدات 
ت��ك��وي��ن ق��اع��دة ق��وي��ة م��ن امل��م��ار���ش��ات للعبة من 
ال���الع���ب���ات امل���واط���ن���ات ال���ل���وات���ي خ�����ش��ن ال����دوري 
والذي يخدم بناء منتخبات وفرق متثل الدولة يف 
حمافل كرة القدم على كافة امل�شتويات الدولية يف 

امل�شتقبل.

لل�شيدات  ال��ق��دم  ك��رة  ل��وت��اه بجهود جلنة  واأ���ش��اد 
م�شتوى  على  مثنيا  الريا�شي،  ظبي  اأبو  مبجل�ض 
الدوري  يف  امل�شاركة  على  امل��دار���ض  طالبات  اإقبال 
وباأدائهن يف املناف�شات ،وقدم ال�شكر لفرق املراكز 
التدريبية، موؤكدا حر�ض الوزارة واحتاد الريا�شة 
امل��در���ش��ي��ة ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل �شبل واأ���ش��ك��ال الدعم 
املواطنات  الالعبات  ا�شتقطاب  اأج��ل  من  للدوري 
باللعبة  النهو�ض  يف  املوهوبات  طاقات  وا�شتثمار 

ون�شرها يف الأو�شاط الن�شائية.
و�شكر اإدارة النادي الأهلي على ا�شت�شافته جولت 
الدوري،ومبا يوؤكد النهج احل�شاري للنادي يف فتح 
مالعبه ومن�شاآته لبنات الوطن ملمار�شة الريا�شة 
يف اإطار من التناف�ض ال�شريف ويف اأجواء حتافظ 

على قيم وتقاليد جمتمع الدولة.
كرة  جلنة  ع�شو  احلو�شني  علياء  اأ���ش��ادت  بدورها 
املتقدمة  واخل��ط��وات  بالنتائج  لل�شيدات  ال��ق��دم 
براجمها  وتنمية  تعزيز  يف  اللجنة  قطعتها  التي 
من  ك��ان  وال��ت��ي  الريا�شية  ال�شاحة  يف  املتقدمة 

بينها دوري الفتيات والنا�شئات لكرة القدم الذي 
ك�شف عن اإمكانيات وقدرات واعدة �شت�شكل رافدا 
ومنتخبات  ف���رق  وت��ك��وي��ن  ال��ل��ع��ب��ة  لتنمية  مهما 
الن�شائية  القدم  امل�شرف لكرة  التمثيل  قادرة على 
واخلارجية  املحلية  واملنا�شبات  ال�شتحقاقات  يف 
ابوظبي  جمل�ض  مع  املثمر  التعاون  ب��ان  موؤكدة   ،
الريا�شي ووزارة الرتبية والتعليم واحتاد الريا�شة 
املدر�شية واحتاد كرة القدم اأ�شهم بتحقيق النجاح 
عن  معربة   ، والنا�شئات  الفتيات  دوري  لبطولت 

الفرق  بني  احل�شاري  للتناف�ض  الكبري  ارتياحها 
والنا�شئات  الفتيات  دوري  بطولتي  يف  امل�شاركة 
والتي اأثمرت عن مواهب واعدة ومميزة لتتما�شى 
مع  بالتعاون  اللجنة  ر�شمتها  التي  اخلطط  م��ع 
البارز  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي  ب���ال���دور  م�����ش��ي��دة   ، ���ش��رك��ائ��ه��ا 
املباريات  ج��م��ي��ع  اإدارة  يف  امل���واط���ن���ات  ل��ل��ح��ك��م��ات 
التحكيمية  اجلوانب  يف  براعتهن  اأك��دن  والالتي 
ومقدرتهن على حتقيق التميز يف الأداء وامل�شتوى 

التحكيمي الن�شوي.

اإثارة كبرية يف اجلولة الثانية للدوري 

�أبوظبي يت�ضدر �لنا�ضئات ودبي يتاألق يف دوري �لفتيات
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�شبق  ال��ذي  التن�ض  لع��ب  وي�شيلز،  بيرت  اأث��ب��ت 
له امل�شاركة يف بطولة كاأ�ض ديفيز، اأنه الأف�شل 
الفوز  من  متكن  بعدما  املنطقة  م�شتوى  على 
اأبوظبي  ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ة  يف  ال���رج���ال  ف��ئ��ة  بلقب 
ويل�شون املفتوحة، والتي اأقيمت يف مدينة زايد 

الريا�شية. 
وكان وي�شيلز، البالغ من العمر 34 عاماً، والذي 
الت�شنيف  70 �شمن  املركز  اأن حل يف  له  �شبق 

العاملي لالعبي التن�ض يف العامل، قد تغلب على 
مناف�شه الإماراتي عمر بهروزيان مبجموعتني 
يف  اأقيمت  التي  النهائية  املباراة  يف  مقابل  دون 

جممع التن�ض الدويل. 
وك����ان ال���الع���ب الإم����ارات����ي ق���د اأظ���ه���ر قدراته 
حقق  بعدما  اللعب  يف  القتالية  وروح��ة  املميزة 
املجموعة  �شمن  اأ���ش��واط  ثالثة  اأول  يف  ال��ف��وز 
الثانية، ولكن متكن وي�شيلز يف النهاية، وبف�شل 

ال�شبكة،  ق��رب  اللعب  يف  ومهاراته  اإر�شاله  ق��وة 
اإىل  و�شال  بعدما  وال��ف��وز  التعادل  حتقيق  من 
مرحلة ك�شر التعادل. وهذا هو النهائي الثالث 
الالعب  مواجهة  يف  الإم��ارات��ي  يخ�شره  ال��ذي 

الهولندي. 
وكان وي�شيلز والذي يعمل كمدرب يف اأكادميية 
بي اإ�ض اإ�ض – الإمارات قد ح�شل على ت�شجيع 
زم��الئ��ه يف الأك��ادمي��ي��ة التي مت��ار���ض عملها يف 

مدينة زايد الريا�شية. 
كان  بقوله:  وي�شيلز  الفوز، �شرح  وبعد حتقيق 
املباريات يف مواجهة  كانت  حافاًل. لطاملا  يوماً 
النتيجة  كانت  ل��و  حتى  وتناف�شية،  قوية  عمر 
النهائية الفوز مبجموعتني. وبالن�شبة يل، فقد 
كثرياً  عانيت  وق��د  الأ�شعب،  النهائي  ه��ذا  ك��ان 
�شعيد  واأن��ا  النهاية،  الفوز يف  ولكن متكنت من 

لتحقيق هذه النتيجة . 
اإحراز  من  اأي�شاً  متكن  ال��ذي  وي�شيلز  واأ���ش��اف 
ت�شارلوت،  فيلني  م��ع  املختلط  ال��زوج��ي  ل��ق��ب 
زم��ي��ل��ت��ه يف اأك��ادمي��ي��ة ب��ي اإ�����ض اإ�����ض الإم������ارات: 
األعب  ال��ذي��ن  الالعبني  م��ن  قليل  ع��دد  هنالك 
اأدائي.  م�شتوى  على  املحافظة  اأج��ل  من  معهم 
ولكن املباريات مع عمر تكون �شديدة التناف�ض، 
واأحتاج لبذل الكثري من اجلهد للتفوق عليه . 

اأي�شاً يف  ق��د ح�شل على لقب  ب��ه��روزي��ان  وك��ان 
فئة زوجي الرجال مع دايل فوا�شت، فيما كان 
لقب فئة ال�شيدات من ن�شيب الالعبة ماجايل 

دي لتر، والتي تغلبت على دراغانا زاريت�ض. 
الفائزين  تكرمي  حفل  اأقيم  البطولة  ختام  يف 
اأك���رب ب��ط��ول��ة خم�ش�شة  وت��ت��وي��ج ج��ه��وده��م يف 
ا�شتمرت على  وال��ت��ي  الإم����ارات  دول��ة  للهواة يف 
اأ���ش��ب��وع��ني م��ت��وا���ش��ل��ني يف م��دي��ن��ة زايد  م����دار 
495 لعب هاو بدءاً  الريا�شية، و�شارك فيها 
من عمر 7 �شنوات، وانتهاًء بالفئات املخ�ش�شة 

للكبار
وكان ال�شيد باري برمرن، مدير عام مدينة زايد 
الريا�شية قد قدم اجلوائز للفائزين معرباً عن 
بطولة  حققته  ال��ذي  النجاح  اإك��م��ال  يف  رغبته 
كنا  الأوىل:  دورت��ه��ا  يف  ويل�شون  اأبوظبي  كاأ�ض 
من  الكبري  امل�شاركة  حلجم  ال�شعادة  غ��اي��ة  يف 
اأن يحظى  اأم��ل  الإم���ارات، وكلنا  اأنحاء  خمتلف 
هذا احلدث ب�شعبية اأكرب يف ال�شنوات القادمة. 

يف  ب���ارزة  مكانة  الريا�شية  زاي��د  مدينة  حتتل   
العائالت  ت�شجيع  يف  كبري  دور  ول��ه��ا  املجتمع 
واملجتمع املحلي وحثهم على ممار�شة الريا�شة 
الفعاليات  واإق���ام���ة  �شحتهم  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
ويل�شون  اأبوظبي  كاأ�ض  بطولة  مثل  الريا�شية 

للتن�ض ت�شاهم يف حتقيق هذا الهدف . 
 اأود اأن اأنتهز هذه املنا�شبة لتهنئة الفائزين يف 
جميع الفئات، كما اأتوجه بال�شكر لكل من كان 
له دور يف هذا النجاح الذي حققته بطولة كاأ�ض 
البطولة  للتن�ض. لقد �شهدت  اأبوظبي ويل�شون 
م�شتويات رائعة يف فئات الكبار وال�شغار، الأمر 
املحلي  املجتمع  اهتمام  ت��زاي��د  على  ي��دل  ال��ذي 
الراعي  اأي�شاً  اأخ�ض بال�شكر  بلعبة التن�ض. كما 
واملنظمني:  ويل�شون،  �شركة  للبطولة  الر�شمي 
اأبوظبي  – الإم�������ارات، وجم��ل�����ض  اإ�����ض  اإ�����ض  ب��ي 

الريا�شي، وتن�ض الإمارات . 
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مايك�ض ماري�ض
زوجي خمتلط: بيرت وي�شيلز، فيلني ت�شارلوت 

اأولد وبنات حتت 7 �شنوات: ريا
اأولد وبنات حتت 9 �شنوات: اآرثر

اأولد وبنات حتت 10 �شنوات: اأنوراغ
اأولد حتت 12 �شنة: فيكتور جوفيك�ض

اأولد حتت 14 �شنة: كرمي ناجيا
اأولد حتت 16 �شنة: جماهد خان
اأولد حتت 18 �شنة: توما�ض لينج
بنات حتت 12 �شنة: اأجنل ماكلود

بنات حتت 14 �شنة: راي �شينغوبتا
بنات حتت 16 �شنة: اإمييلي �شوارت

وي�ضيلز ودي لتر يحققان األقاب اأكرب بطولة للهواة يف الإمارات

�ختتام فعاليات بطولة كاأ�س �أبوظبي ويل�ضون للتن�س يف مدينة ز�يد �لريا�ضية

احلرة  دب��ي  �شوق  بطولة  بدبي  املقبل  الأ���ش��ب��وع  تنطلق 
لتن�ض ال�شيدات مب�شاركة 8 من امل�شنفات الع�شر الأوائل 
 ، األقاب البطولت الأرب��ع الكربى  يف العامل، وحامالت 
وحاملة لقب تن�ض دبي، وجميعهن تتطلعن اإىل الظفر 
�شر�شة  مبناف�شات  ينذر  ال��ذي  الأم��ر   ، البطولة  بكاأ�ض 

�شيكون �شتاد �شوق دبي احلرة للتن�ض م�شرحاً لها. 
اإىل جانب فيكتوريا  امل�شاركات يف البطولة  ت�شم قائمة 
اإىل  عاملياً،  امل�شنفتني  اأوىل  ويليامز،  و�شريينا  اأزارينكا، 
ي��ك��ون هذا  ، وب��ذل��ك   20 ال���  14 م��ن امل�شنفات  ج��ان��ب 
رابطة  م�شوار  يف  الأق���وى  التن�ض  جنمات  م��ن  التجمع 
الكرة  جلماهري  و�شيقدم  امل��ح��رتف��ات،  التن�ض  لع��ب��ات 

للتن�ض  دب��ي  �شتاد  م��درج��ات  على  املحت�شدة  ال�����ش��ف��راء 
عر�شاً غاية يف الإثارة والت�شويق.

وق����ال ك���ومل م��اك��ل��وك��ل��ني، ال��ن��ائ��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي لرئي�ض 
واملنظمة  املالكة  دبي احل��رة؛ اجلهة  �شوق  اإدارة  جمل�ض 
للبطولة: قليلة هي البطولت العاملية التي تزخر بهذا 
اأن  وي�شعدنا  التن�ض،  لع��ب��ات  اأق���وى  م��ن  الكبري  ال��ع��دد 
اإح��دى حمطات  للتن�ض  دب��ي احل��رة  �شوق  تكون بطولة 
التن�ض  التوقف للعديد منهن يف م�شوار رابطة لعبات 
امل���ح���رتف���ات، وك���ل لع��ب��ة م���ن امل�����ش��ن��ف��ات الأوائ������ل تعد 
اللواتي  البطالت  قائمة  اإىل  لالن�شمام  قوية  مناف�شة 

ُتوجن بلقب دبي . 

ثالث  لتكون  اللقب  حاملة  رادفان�شكا،  اأن��ي��ازك��ا  ت�شعى 
اللقب  ان���ت���زاع  م��ن  تتمكن  ال��ب��ط��ول��ة  ت��اري��خ  لع��ب��ة يف 
لعامني متتاليني، ولكن ينبغي عليها اأوًل اإق�شاء كوكبة 
تاج  لن��ت��زاع  يرتب�شن  ال��الوات��ي  الالعبات،  اأف�شل  من 
البطولة منها، اإل اأنها قادمة بقوة للدفاع عن لقبها بعد 
اأوكالند  بطولة  لقبي  اإ�شافة  يف  العام  مطلع  جناحها 
ن��ه��ائ��ي بطولة  رب���ع  وب��ل��وغ��ه��ا  ���ش��ج��ل��ه��ا،  اإىل  و���ش��ي��دين 

اأ�شرتاليا املفتوحة. 
من جانبه قال �شالح تهلك، مدير البطولة: لن تقت�شر 
بقية  �شت�شمل  بل  فقط،  الأوائ���ل  الع�شرة  على  متابعتنا 
بطولة  و�شيفة  جورج�ض،  جوليا  مثل  املتاألقة  الأ�شماء 

واآنا  �شتو�شور،  و�شامانثا  كفيتوفا،  وبيرتا  املا�شي،  العام 
األقاب البطولت الأربع الكربى  اإيفانوفيت�ض، حامالت 
التي  كريبر  اأجنليك  ال�شاعدة  النجمة  وكذلك  �شابقاً، 
قفزت من الت�شنيف 27 العام املا�شي اإىل املركز ال� 5 .

ت��ن��ط��ل��ق م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة ����ش���وق دب����ي احل�����رة لتن�ض 
ال�شيدات الثنني 18 فرباير، تعقبها بطولة الرجال يف 
25 فرباير، وي�شارك فيها نوفاك ديوكوفيت�ض، امل�شنف 
املفتوحة،  اأ�شرتاليا  بطولة  لقب  وح��ام��ل  عاملياً  الأول 
وروج���ي���ه ف���ي���درر، ح��ام��ل ال��ل��ق��ب وب��ط��ل ت��ن�����ض دب����ي 5 
مرات ، والفرن�شي املتاألق جو ويلفرد ت�شونغا، وتوما�ض 
بريديت�ض، حامل لقب كاأ�ض ديفز، وجوان مارتن ديلربتو، 

الفائز ببطولة الوليات املتحدة املفتوحة 2009.
ال��ت��ي متلكها  ���ش��وق دب���ي احل���رة للتن�ض  ب��ط��ولت  ت��ق��ام 
فرباير   18 من  الفرتة  يف  احل��رة  دب��ي  �شوق  وتنظمها 
– 2 مار�ض، حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ض دولة الإمارات العربية 

املتحدة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي. 
تتوفر تذاكر البطولة يف �شباك تذاكر �شتاد دبي للتن�ض، 
يف منطقة القرهود، والذي ُيفتح يومياً من 9 �شباحاً - 
9 م�شاًء، وترتاوح اأ�شعار التذاكر بني 50 درهماً لالأدوار 
التمهيدية، و450 درهماً للنهائيات، كما تتوفر التذاكر 

املو�شمية )تذاكر لدخول جميع مبارايات احلدث(.

بطولة �ضوق دبي �حلرة للتن�س ت�ضتقطب جنمات �لتن�س يف �لعامل 

مت  ال����ذي����ن  ال32  ل��ل�����ش��ب��اب  مي���ك���ن 
الأوىل  ال����دورة  للم�شاركة  انتقائهم 
ل��ك��اأ���ض ���ش��ب��اب ع��م��ان ل��ل��رال��ي��ات الآن 
ال��ت��ط��ل��ع خل���و����ض حت���دي���ات جديدة 
ك��ج��زء م��ن ح��م��ل��ة ال�����ش��الم��ة اأول يف 

ال�شلطنة. 
فريدة  ب��ف��ر���ش��ة  ال�����ش��ب��اب  وي��ح��ظ��ى 
للمناف�شة ولتطوير حياتهم املهنية يف 
لعب  ذاته  الوقت  الراليات، ويف  عامل 
ل�شالمة  ك�شفراء  وه���ام  اأ�شا�شي  دور 
ال��ط��رق وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وع��ي��ة اجليل 

ال�شباب العماين مبخاطر القيادة. 
املوؤمتر  يف  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  ويف 
ال�شحفي الذي اأقيم م�شاء يوم ال�شبت 
لل�شيارات  العمانية  اجلمعية  مقر  يف 
الوهيبي،  ح��م��د  ����ش���رح  ال�����ش��ي��ب،  يف 
اأول، قائال:  ال�شالمة  �شركة  موؤ�ش�ض 
ه��ذا ي��وم رائ��ع جلميع من �شاركوا يف 
هذا امل�شروع، خا�شة بالن�شبة لل�شباب 
ان�شموا  وال��ذي��ن   ،32 ال���  العمانيني 

الآن لفريقنا املتنامي .
واأ�����ش����اف ق���ائ���ال: ل��ق��د ب���ذل���وا جهدا 
التواجد  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا  ح��ت��ى  ك��ب��ريا 
معنا هنا اليوم، ونتطلع قدما للعمل 
الأ�شا�شية  الأه����داف  لتحقيق  معهم 
بالتوعية  تتلخ�ض  والتي  للم�شروع، 
يف  ال��ط��رق��ات  على  ال�شالمة  باأهمية 
اأبطال  وتن�شئة  ولتطوير  ال�شلطنة، 
�شفراء  ليكونوا  و  الراليات  لريا�شة 

ال�شالمة اأي�شا . 
وت�����اب�����ع: ن����ه����دف م����ن خ������الل ك���اأ����ض 
مع  للتوا�شل  للراليات  عمان  �شباب 
الأعمار،  كافة  من  والأف���راد  ال�شباب 
ول��ت��وع��ي��ت��ه��م مب��خ��اط��ر ال��ق��ي��ادة على 
واأنه يتوجب علينا  العامة،  الطرقات 

املجتمع احلفاظ على  كاأفراد يف هذا 
اأرواحنا واأرواح الغري واأنه اذا ما اردنا 
الت�شابق فيتوجب علينا فعل ذلك يف 
بيئة اآمنة وخم�ش�شة لهذا الغر�ض .

للراليات،  ع��م��ان  �شباب  ك��اأ���ض  وي��ق��ام 
اأول،  ال�شالمة  �شركة  اأطلقته  وال��ذي 
والغري  امل�شتقلة  ال���رائ���دة،  ال�����ش��رك��ة 
الطريان  م��ن  ك��ل  م��ن  بدعم  ربحية، 

العماين لل�شحن وعمان لالإبحار. 
وتابع الوهيبي قائال: نحن �شاكرون 
وعمان  لل�شحن  ال��ع��م��اين  ل��ل��ط��ريان 
والت�شجيع  ال���دع���م  ع��ل��ى  ل���الإب���ح���ار 
اأول.  ال�����ش��الم��ة  ال��ك��ب��ريي��ن حل��م��ل��ة 
نت�شارك معا نف�ض الأهداف، امل�شاهمة 
وبذل اجلهود لتحقيق م�شتقبل اأف�شل 

ل�شباب عمان واملجتمع العماين .
الكندي،  را����ش���د  ����ش���رح  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
لالإبحار  الوطنية  املنتخبات  م��دي��ر 
والذين  لالإبحار،  عمان  يف  ال�شراعي 
يقدم فريق بحارته مثال يحتذى به 
على ال�شعيد العاملي، وقال: النا�ض يف 
ال�شلطنة �شي�شعدون بحملة ال�شالمة 

اأول نظرا للتزامها بجعل الطرقات 
اأكرث اأمنا و�شالمة .

اجلديدة  ب��احل��م��ل��ة  ن�شيد  واأ����ش���اف: 
التي اأطلقها حمد وفريق عمله، ذلك 
العماين  لل�شباب  فر�شا  تخلق  اأن��ه��ا 
�شاحة  يف  اأن���ف�������ش���ه���م  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
التاأثري  يف  وللم�شاهمة  ال��ري��ا���ش��ة، 
يعي�شون  ال���ذي  املجتمع  يف  اإي��ج��اب��ي��ا 

فيه .
ال�  ال�����ش��ب��اب  ب���ني  م���ن   28 وزع  وق����د 
الختيارعليهم  وق�����ع  ال����ذي����ن   32
عمان  ����ش���ب���اب  ك����اأ�����ض  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
كل  ف��رق،  اأربعة  يف   2013 للراليات 
للمناف�شة  �شباب،   7 موؤلف من  منها 
عمان  لبطولة  اخلم�شة  اجل���ولت  يف 
فريق  كل  ويتالف   .2013 للراليات 
م��ن ���ش��ائ��ق، ���ش��ائ��ق م�����ش��اع��د، وخم�شة 
اث��ن��ني من  ���ش��ي��ت��ن��اوب  بينما  ف��ن��ي��ني. 
املر�شحني الأربعة املتبقني على دوري 
�شائق و�شائق م�شاعد، يف حني �شيعمل 
للفرق  ك��م��دي��ر  الآخ����ري����ن  الث���ن���ني 

ومن�شق للفرق. 

لعمليات   32 ال�����  ال�����ش��ب��اب  وخ�����ش��ع 
خا�شة  برامج  �شملت  �شارمة  اختيار 
بالقيادة، وال�شيانة واللياقة البدنية، 
الأ�شابيع  م���دار  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي 
فيها  ���ش��ارك  وال��ت��ي  املا�شية  ال��ث��الث��ة 
العماين  ال�������ش���ب���اب  م����ن  ال���ع�������ش���رات 
كاأ�ض  م�����ش��روع  يف  بامل�شاركة  ال��راغ��ب 

�شباب عمان للراليات. 
وب����دءا م��ن ه���ذا الأ���ش��ب��وع، �شتخ�شع 
الفرق لتدريبات احرتافية ال�شعافات 
الولية، ومكافحة احلرائق والتنف�ض 
الدفاعية  وال���ق���ي���ادة  ال���ش��ن��ط��اع��ي 
وال�شالمة املرورية والقيادة واملالحة 
فيما  �شيخ�شعون  كما  ال��رال��ي��ات.  يف 
مهارات  يف  احرتافية  لتدريبات  بعد 
الريا�شي  النف�شي  والعلم  الت�����ش��ال 
والعالقات  والتقدمي  ال��رع��اة  واإدارة 
وامل�شاركة  وال���ت���ج���اري���ة  الع���الم���ي���ة 
واأخ���رى  للياقة  دوري����ة  اخ��ت��ب��ارات  يف 

لكيفية اجراء املقابالت.
تويوتا  ل�شيارات  من���اذج  وبا�شتخدام 
ب�شكل  واختبارها  تعديلها  مت  ي��ار���ض 

خ���ا����ض يف ال�����ش��ل��ط��ن��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
عنها  املعلن  الفرق  �شتقوم  الراليات، 
باملناف�شة يف فئة خا�شة بهم يف بطولة 
عمان للراليات، والذي تنطلق اأحداثه 

ال�شهر القادم وتختتم يف دي�شمرب. 
ال�شباب  �شي�شارك  ل��ه��ذا،  ب��الإ���ش��اف��ة 
الن�شاطات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  يف   32 ال����� 
املجتمعية التي تقام على طوال العام، 
بالقيادة  ال��ع��ام��ة  لتوعية  وامل�شممة 
ال�شلطنة،  يف  ال��ط��رق��ات  على  الآم��ن��ة 
و����ش���رورة ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك خلف�ض 

اعداد وفيات حوادث املرور. 
ال�شباب  ي��ت��ط��ل��ع  ال���وه���ي���ب���ي:  وع���ل���ق 
ال���ف���ر����ش���ة لكي  ل���ال����ش���ت���غ���الل ه�����ذه 
الراليات  ف���رق  م��ن  ج����زءا  ي�����ش��ب��ح��وا 
ال��وق��ت نف�شه هم  ل��ك��ن يف  امل��ن��اف�����ش��ة، 
متحم�شون للدور الذي �شليعبونه يف 
م�شاعدتنا لتحقيق اأهدافنا الأ�شا�شية 

بال�شالمة على الطرقات .
و�شيتم حتديد الفائزين بكاأ�ض �شباب 
عمان للراليات من خالل نظام يرتكز 
على النقاط ولي�ض على نتائج الرايل، 
اأداء الفرق خالل  كما �شيتم احت�شاب 
الن�شاطات املجتمعية امل�شممة لتعزيز 
القيادة  اأه��م��ي��ة  ح���ول  ال���ع���ام  ال���وع���ي 

الآمنة وال�شالمة على الطرقات. 
بفر�شة  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق  و�شيحظى 
امل�شاركة ب�شكل تلقائي يف دورة 2014 
والذي  للرليات  ع��م��ان  �شباب  لكاأ�ض 
���ش��ي��ت��م ت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق امل�����ش��ارك��ة فيه 
لي�شم فرقا اإ�شافية. وميكن لأع�شاء 
ال��ف��رق الأخ����رى اخ��ت��ي��ار امل�����ش��ارك��ة يف 
�شخ�شية  ب�شفة  ع��م��ان  رايل  بطولة 
اذا ما متكنوا من تاأمني رعاة لهم، اأو 
بالبحث عن فر�ض للعمل يف القطاع 

املف�شل لهم. 
اأول  ال�������ش���الم���ة  ح����م����الت  وت����ه����دف 
خل��ف�����ض اأع�����داد وف��ي��ات احل�����وادث يف 
ال�شلطنة بن�شبة %50 بحلول العام 
مبادرة  م��ع  متا�شيا  وذل���ك   ،2020
على  العمل  م��ن  عقد  املتحدة  الأمم 

�شالمة الطرق . 

فرق كاأ�س �ضباب عمان للراليات
ال��ف��ري��ق الأح��م��ر – ال�����ش��ائ��ق: �شعيد 
امل�������ش���اع���د: منان  ال�����ش��ائ��ق  ال��غ��ي��ث��ي. 
�شامي  ال��ف��ن��ي:  ال��ف��ري��ق  ال����رواح����ي. 
اأحمد  امل����ع����م����ري.  ع���م���ار  ال�������ش���امل���ي. 
البلو�شي.هيثم  ن������واف  ال�����ع�����ربي. 

الغنامي.
زكريا  ال�����ش��ائ��ق:   – الأزرق  ال��ف��ري��ق 
امل�����ش��اع��د: عي�شى  ال�����ش��ائ��ق  ال���ع���ويف. 
ال����������وردي. ال���ف���ري���ق ال���ف���ن���ي: اأي�����وب 
�شامل  ال����ري����ام����ي.  م���ع���اذ  امل���ح���رم���ي. 
املعمري. بدر �شعود. حممد ال�شباين. 

مروان ال�شبحي.
اإيهاب  ال�����ش��ائ��ق:  ال��ف��ري��ق الأب��ي�����ض - 
ال���زدج���ايل. ال�����ش��ائ��ق امل�����ش��اع��د: مازن 
ال�����ن�����ب�����ه�����اين. حم����م����د ال����ب����ه����الين. 

منذرالهنائي. 
ال��ف��ري��ق الأخ�����ش��ر- )ب��ال��ت��ن��اوب بني 
ال�شائق:  امل�شاعد(  وال�شائق  ال�شائق 
الزدجايل.  الرا�شدي-هيثم  يقظان 
ال�شباين-  اأح��م��د  امل�����ش��اع��د:  ال�����ش��ائ��ق 
عمار البلو�شي. الفريق الفني: نا�شر 
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ك�ضف النقاب عن الفرق امل�ضاركة يف الدورة الأوىل لكاأ�س �ضباب عمان للراليات

�لوهيبي يقود حملة �ل�ضالمة �أوال �جلديدة بهدف �لتوعية مبخاطر �لقيادة يف �ضو�رع �ل�ضلطنة
�أمل بو�ضالخ نائبًا لرئي�س �للجنة �لن�ضوية 

يف �حتاد غرب �آ�ضيا لكرة �لقدم 
قررت اللجنة الن�شوية باحتاد غرب ا�شيا لكرة القدم خالل اجتماعها الأخري 
ال�شباح،  الأحمد اجلابر  نعيمة  ال�شيخة  �شعادة  برئا�شة  الكويت  الذي عقد يف 
كرة  �شر جلنة  اأم��ني  بو�شالخ  اأم��ل  لل�شيدة  اللجنة  رئي�ض  نائب  اإناطة من�شب 
البارز  ل��دوره��ا  تقديرا  الريا�شي،  ابوظبي  ملجل�ض  التابعة  لل�شيدات  ال��ق��دم 
وجهودها الكبرية يف دعم م�شاعي الرتقاء والتقدم بواقع كرة القدم لل�شيدات 

على م�شتوى دولة المارات ودول غرب ا�شيا.
البحرين  م��ن  خليفة  اآل  ح�شة  ال�شيخة  اللجنة  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  وح�شر 
وال�شيدة اأمل بو�شالخ من الإمارات وال�شيدة عنود امل�شند من قطر، اإىل جانب 

م�شت�شارة اللجنة م�شعدة رامونية من الأردن ومقررتها اآيات ال�شعافني.
على  جديد  م��ن  ليوؤكد  الرئي�ض  نائب  من�شب  يف  بو�شالخ  تعيني  ق��رار  وج��اء 
الإمكانيات الإدارية والقدرات الكبرية التي تتمتع بها الكوادر الن�شائية الوطنية 
التي ا�شتحقت الثقة الدولية من املوؤ�ش�شات والحتادات الريا�شية ، كما اأقرت 
غرب  بطولة  من  اخلام�شة  الن�شخة  اقامة  اأهمية  على  اجتماعها  يف  اللجنة 
ا�شيا لل�شيدات خالل الفرتة 1-10 يوليو املقبل يف مدينة رام اهلل بفل�شطني 
مناق�شة  بجانب  والت�شال  الت�شويق  ا�شرتاتيجيات  الجتماع  ا�شتعر�ض  كما   ،
البطولة  ا�شت�شافة  الكويت  طلب  بخ�شو�ض  الهامة  والتو�شيات  املقرتحات 

الثالثة خلما�شي ال�شيدات خالل �شهري فرباير ومار�ض 2014.
عاماً   16 حت��ت  للنا�شئات  بطولتي  ا���ش��ت��ح��داث  اأه��م��ي��ة  على  اللجنة  واأك����دت 
الفئات  ق��اع��دة التطوير جلميع  اإك��م��ال  اأج���ل  م��ن  19 ع��ام��اً  وال�����ش��اب��ات حت��ت 
العمرية.كما قرر اللجنة عقد الجتماع الثاين يف ابوظبي خالل الفرتة 11-
13 ابريل القادم . من ناحيتها عربت اأمل بو�شالخ اأمني �شر جلنة كرة القدم 
لل�شيدات عن �شعادتها الكبرية بح�شولها على من�شب نائب الرئي�ض يف اللجنة 
نعيمة  ال�شيخة  �شعادة  الغالية من  الثقة  مثمنة   ، ا�شيا  الن�شوية لحت��اد غرب 
اخلربات  لتقدمي  ا�شتعدادها  مبدية   ، اللجنة  رئي�شة  ال�شباح  اجلابر  الأحمد 
ونقل جتربة المارات املميزة اىل دول غرب ا�شيا وان تكون ح�شن الظن والثقة، 
امل���راأة ب��دول��ة الم����ارات والهتمام  ب��ه  م��وؤك��دة ان ال��دع��م الكبري ال��ذي حتظى 
ال�شيخة فاطمة  املتوا�شل يف رعايتها وتنمية دورها يف املجتمع من قبل �شمو 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�ض  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
الأ�شرية ، وراء التميز والنقلة الكبرية التي قطعتها الكوادر الن�شائية �شواء على 
الكبرية ملجل�ض  ، مثمنة اجلهود  الريا�شي  املجال  والفني يف  الإداري  ال�شعيد 
متقدمة   ، لل�شيدات  القدم  كرة  دعم  على  الكبري  وحر�شه  الريا�شي  ابوظبي 
لل�شيدات  القدم  ك��رة  جلنة  رئي�ض  العلماء  حف�شة  ل�شعادة  والتقدير  بال�شكر 
وجلميع اأع�شاء اللجنة على تعاونهم ودعمهم امل�شتمر من اجل حتقيق النجاح 

يف جميع املهام واملنا�شبات للجنة كرة القدم لل�شيدات .



و�لد ريهانا ي�ضامح كري�س بر�ون 
ويوؤكد �أنه ي�ضتحق فر�ضة ثانية 

ب��راون على  املغني كري�ض  �شامح  اأنه  ريهانا  الأمريكية  النجمة  والد  اأعلن 
العتداء بال�شرب على ابنته، معترباً اأن اجلميع ي�شتحق فر�شة ثانية.

وق���ال رون��ال��د ف��ان��ت��ي، وال���د ري��ه��ان��ا، يف ح��دي��ث ل�شحيفة ���ش��ن��دي مريور 
الربيطانية اإن كري�ض ارتكب غلطة، بل غلطة فادحة ، غري اأنه اأ�شاف اأنني 
اأوؤمن حقاً باأن اجلميع ي�شتحق فر�شة ثانية، وكري�ض لي�ض ا�شتثناء . واأ�شار 

من  م��ا  مرحلة  يف  يخطئون  اجلميع  اأن  اإىل 
حياتهم ، متابعاً اأنني بدوري اأخطاأت .

غري اأنه اعترب اأن املهم هو الطريقة التي يختار 
املرء عي�شها بعد ارتكاب اأخطائه ، م�شيفاً اأنني 

�شعيد طاملا هي )ريهانا( �شعيدة .
ولفت فانتي الذي يعي�ض يف باربادو�ض اإىل اأن 
اأن  راأيهم بعالقتها بكري�ض، غري  اأعطوا  كرثا 

الأمر يعود لها لختيار طريقها اخلا�ض .
ولطيفاً  مهّذباً  ك��ان  طاملا  كري�ض  اأن  واأ���ش��اف 
م��ع��ي، وط��امل��ا ع��ام��ل��ن��ي ب���اح���رتام ، م��ع��ت��رباً اأن 

ريهانا  ان  وي��ذك��ر   . ابنته  م��ن حبيب  اأن يطلبه  للوالد  م��ا ميكن  ك��ّل  ه��ذا 
2009 يوم اعتدى عليها بال�شرب، واع��رتف املغني  ب��راون يف العام  تركت 
الأمريكي بعدئٍذ يف املحكمة بذنبه وهو ل يزال يف فرتة اختبار على خلفية 
للمرة  اأط��ال  وق��د  ليجددا عالقتهما  ع��ادا  الثنائي  اأن  غ��ري  احل���ادث،  ذاك 

الأوىل �شوياً يف اأواخر كانون الأول-دي�شمرب املا�شي.

 طليق بريتني يتهرب من �ل�ضر�ئب 

رفع جمل�ض ال�شرائب الأمريكي دعوى ق�شائية على مغني الراب، كيفن 
�شرائب  ب�شداد  فيها  يطالبه  �شبريز،  بريتني  النجمة  طليق  فيديرلين، 

متوجبة عليه تتعدى قيمتها ال�57 األف دولر.
وذكر موقع )تي اأم زد( الأمريكي اأن جمل�ض ال�شرائب رفع دعوى ق�شائية 
�شرائب  ب�شداد  فيديرلين  فيها  يطالب  اجل��اري  �شباط-فرباير   14 يف 
متوجبة عليه بقيمة 30 األفاً و517 دولراً عن عام 2009 و27 األفاً و99 
دولراً عن عام 2010. ي�شار اإىل اأن �شبريز و فيديرلين تزوجا يف اأيلول-

هما  طفالن  ولديهما   ،2007 متوز-يوليو  يف  وتطلقا   ،2004 �شبتمرب 
جايدن جيم�ض )5 اأعوام( و�شون بري�شتون )6 اأعوام(.

 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ليدي غاغا تقدم 
��ضت�ضار�ت نف�ضية 

ليدي  الأمريكية  النجمة  ت�شتمر   
معجبيها  مل�شاعدة  �شعيها  يف  غاغا 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن م�����ش��اك��ل، ما 
دفعها اإىل تقدمي ا�شت�شارات نف�شية 
جمانية خالل جولتها املو�شيقية.

 ونقلت و�شائل اإعالم اأمريكية عن 
الأم���ريك���ي���ة قولها  ال���ب���وب  جن��م��ة 
جمانية  ا���ش��ت�����ش��ارات  �شتقدم  اإن��ه��ا 
جولتها  اإط�����ار  يف  ح��ف��الت��ه��ا  ق��ب��ل 

املو�شيقية يف عام 2013.
اأخ�������ش���ائ���ي���ني يف  ان  واأو�����ش����ح����ت   
يف  �شيتواجدون  النف�شية  ال�شحة 
ميكن  حيث  م��ادون��ا،  فرقة  حافلة 
اأنواع  م��ن  ي�شتفيدوا  اأن  ملعجبيها 
بالإ�شافة  جم��ان��اً  خمتلفة  ع���الج 
اإىل تقدمي الطعام وتوفري الألعاب 

واملو�شيقى.
امل�شاعدة  هو  الهدف  ان  واأ�شافت   
ع���ل���ى ال���ت���خ���ل�������ض م�����ن الك���ت���ئ���اب 
وال���ت���ن���م���ر ومي���ك���ن ال���ت���ح���دث مع 
حمرتفني عن اأمور عدة من بينها 

الأ�شدقاء واملدر�شة.

�أمريكي يت�ضل بالطو�رئ 
�ضهرين  خالل  مرة   1200

ات�شل  رج��اًل  فلوريدا  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال�شلطات  اعتقلت 
بالطوارئ اأكرث من 1200 مّرة خالل �شهرين.

وقالت ال�شرطة يف مقاطعة هيلزبورغ اإنها تلقت اأكرث من 
1200 ات�شال من هاتف خليوي غري مو�شوع يف اخلدمة 
ولكنه جمهز لالت�شال برقم الطوارئ )911( منذ نهاية 
كانون الأول-دي�شمرب املا�شي، وقد مت تتبعه اإىل حّي يف 
تامبا. واأ�شارت اإىل اأنه كان ُي�شمع اأحياناً خالل الت�شالت 
ال�شرطة  وقامت  مفهوم.  غري  ب�شكل  يتكلم  رج��ل  �شوت 
مبراقبة احلّي ال�شكني واعتقلت جاي�شون مايكل هوناكر 
ويواجه  الت�شالت.  من  بالكثري  بالقيام  اع��رتف  ال��ذي 

هوناكر تهم الت�شال بالطوارئ من دون داع.

 زوجة ب�6000 دوالر فقط مع كفالة!
باللغة  اإع���الن���اً  الفيتنامية  ال�����ش��ح��ف  اإح����دى  اأ����ش���درت 
���ش��راء زوج���ة م��ن فيتنام  الإن��ك��ل��ي��زي��ة ج���اء ف��ي��ه ميكنك 
ب�شورة  الإع��الن  واأرف��ق  كفالة،  دولر فقط مع  ب�6000 
ب���دت ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ت��ي��ات ع��ل��ى اإ���ش��ت��ع��داد لأن 
امل�شار  املبلغ  ت�شديده  �شرط  للراغبني،  زوج��ات  ي�شبحن 
اإليه يف الإع��الن . وبح�شب الإع��الن، فاإن البائع ي�شمن 
 3 غ�شون  يف  بت�شليمها  ويتكفل  امل�شتقبل،  زوج��ة  عذرية 
اأ�شهر من دون تكبد تكاليف اإ�شافية، كما ت�شمن اجلهة 
مع  كامل  بعام  الزوجة  تلتزم  ان  ال�شفقة  لهذه  املنظمة 
الزوج الزبون. اأما يف حال هربت منه فتتكفل هذه اجلهة 

بتوفري عرو�ض ثانية جماناً كتعوي�ض.

 100 �ألف جنيه ��ضرتليني 
غر�مة ب�ضبب عنبة

غّرمت حمكمة بريطانية بقاًل اأكرث من 100 األف جنيه 
ا�شرتليني، بعد اأن ت�شببت بقايا العنب الذي يبيعه على 
اأمام متجره بانزلق اإمراأة على الأر�ض وك�شر  الر�شيف 

مع�شميها.
البقال  اأم��رت  املحكمة  اإن  م��ريور  ديلي  �شحيفة  وقالت 
اأونكار �شينغ دفع 111.859 جنيهاً ا�شرتلينياً كتعوي�ض 
ب�شبب  بها  حلقت  التي  الأ���ش��رار  عن  ح�شن  �شمرية  اإىل 
عنبه. وا�شافت اأن �شينغ )50 عاماً( ا�شتاأنف احلكم، لكنه 
ال�شابق  احلكم  على  العليا  املحكمة  �شادقت  حني  عق  �شُ
املراأة،  املحكمة كان حمقاً حني منح  اأن قا�شي  واعتربت 

البالغة من العمر 57 عاماً، تعوي�شاً �شخماً.
اأن  العليا  املحكمة  ابلغ  �شينغ  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وا�شارت 
العمال مبتجره يتخذون كل اخلطوات املطلوبة ل�شمان 
ابقاء الر�شيف خالياً من بقايا الفاكهة، مبا يف ذلك كن�شه 

5 مرات يف اليوم.
وقالت اإن البقال رف�ض التعليق على احلكم بحجة اأنه ل 

يريد اأن ي�شّيع نف�شه.

�ل�ضني جترب �الأبناء على زيارة �أهلهم 
�شتتم  واإل  اأهلهم  بزيارة  الأبناء  يلزم  الجتماعية  قوانينها  اأح��د  على  جديداً  تعدياًل  ال�شينية  ال�شلطات  اأق��رت    

مقا�شاتهم اأمام املحاكم.
وذكرت و�شائل اإعالمية اأن الهدف من التعديل اجلديد هو املحافظة على بناء و�شكل الأ�شرة ال�شينية، حيث اأن هذا 

القانون يجرب الأبناء على زيارة اآبائهم واأمهاتهم وخ�شو�شاً كبار العمر منهم ب�شكل منتظم.
وت�شمح املادة اجلديدة التي اأ�شيفت للقانون لأولياء الأمور الكبار يف ال�شن مبقا�شاة اأولدهم يف حالة ما لقوا منهم 

اإهماًل يف زيارتهم.
وتعاين ال�شني من م�شكلة اجتماعية كبرية لعدم قدرتها على رعاية كبار ال�شن لديها على ال�شكل ال�شحيح، خ�شو�شاً 
اأن 3 عقود متتالية من الإ�شالح الهيكلي لل�شوق يف ال�شني ومعدلت النمو ال�شخمة تركت اآثارها ال�شلبية على 

العالقات الأ�شرية التقليدية، كما اأن البدائل التي توفرها الدولة قليلة مثل دور التقاعد اأو دور رعاية امل�شنني.
وبداأت م�شاكل ال�شني الجتماعية يف الظهور منذ ارتفع متو�شط عمر املوطن ال�شيني من 41 عاماً اإىل 73 عاماً 
على مدار العقود اخلم�شة املا�شية، كما اأنها ارتبطت ب�شكل وا�شح مع �شيا�شة الطفل الواحد التي مت تطبيقه منذ 

عام 1979.
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جامعة تقا�ضي طالبًا 
الإنهائه در��ضته مبكرً�

على  طالبها  اأح���د  والأع���م���ال  للمال  خا�شة  جامعة  تقا�شي   
الأموال ال�شائعة بعد اأن اأنهى درجتي البكالوريو�ض واملاج�شتري 

فيما يقارب ربع املدة الطبيعية لإنهاء درا�شته اجلامعية.
 واأنهى مار�شل بول �شتني امتحانا يف ع�شرين �شهرا، حم�شال 

درجة تعادل 2.3، والتحق باجلامعة يف اغ�شط�ض 2011.
اأكمله يف  11 ف�شال درا�شيا، ولكنه   وي�شتغرق مثل ذلك املقرر 
الواقعة يف مدينة  اأ�شهر فقط.  وتطالب الآن اجلامعة  ثالثة 
بدفع ر�شوم  22 عاماً  العمر  البالغ من  الأملانية، الطالب  ا�شن 
الآن  الذي يعمل  ي��ورو. وقال بول  اآلف  اإ�شافية قدرها ثالثة 
يف بنك يف مدينة فرانكفورت عندما تلقيت الدعوى الق�شائية 
مل اأ�شدق عيناي، فقد ظننت اأن اأدائي الدرا�شي ي�شاوي �شيئا! 
وقال حماميه، نحن دائما �شد الطالب املتاأخرين ولكن عندما 
يقوم طالب باإنهاء درا�شته �شريعا نطالبه بدفع املال.  واجلدير 
الوقت  نف�ض  البنك يف  تدريبية يف  اأكمل فرتة  بول  اأن  بالذكر 

الذي اأكمل فيه درا�شته. 

طفل يف�ضل من �ملدر�ضة يف عامه �الأول!
هذا  اأن  اإل  الوديعة  وابت�شامته  الطفويل  وجهه  من  بالرغم   
�شتيد  ل��وغ��ان  ال��ربي��ط��اين  للطفل  ي�شفع  مل  اللطيف  املظهر 
البالغ من العمر خم�ض �شنوات فبعد اإيقافه عن الدرا�شة لأربع 

مرات مت ف�شله يف املرة اخلام�شة بعد ركله معلمته يف وجهها.
كل ذلك حدث خالل �شنته الأوىل يف املدر�شة. وا�شتهر لوغان 
ي�شرب  ك��ان  حيث  ومعلميه  زم��الئ��ه  م��ع  العدائية  بت�شرفاته 
الأطفال الآخرين و يخرب اأدوات املدر�شة بالإ�شافة اإىل تعامله 
به احلد  املدر�شة كما و�شل  والعاملني يف  املعلمني  العنيف مع 
اإىل ال�شرقة حتى اأنه يف اإحدى املرات مت اإخالء الف�شل كاماًل 
حلماية بقية زمالئه منه لتكون احلادثة الأخرية عندما ركل 
من  نهائياً  ف�شله  يف  ت�شببت  القا�شمة  هي  وجهها  يف  معلمته 
املدر�شة. ويرد والديه على كل هذه التهم املوجهة اإىل طفلهما 
حُت�شن  مل  املدر�شة  لكن  و  ومهذب  م��وؤدب  طفل  باأنه  بقولهما 
التعامل معه و كان اجلميع يت�شيد عليه اأخطاءه و قال والده 
ل�شمان  ك��ان  حيث  ابنه  ط��رد  �شبب  من  الق�شد  يفهم  مل  باأنه 
اأن  واملدر�شني منه فكيف ل�شبي يف اخلام�شة  الأطفال  �شالمة 
ي�شكل تهديداً بهذا القدر.  لكن املدر�شة ردت على والديه باأن 
�شوء ت�شرف ابنهما كان مالحظاً منذ اليوم الأول لن�شمامه يف 
العام املا�شي و توجد تقارير ملتابعة حالة وو�شع ال�شبي مثبته 
املنف�شالن  الطفل  ل��وال��دي  اإر�شالها  ومت  املدر�شة  �شجالت  يف 
حاولت  الذي  امل�شني  و�شلوكه  مل�شاغباته  تنبههما  بع�شهما  عن 
باتباع ع��دة ط��رق لكنها ف�شلت  اأك��رث من م��ره  املدر�شة عالجه 
ابنها  اإنها تفاجاأت ب�شلوك  الأم  كلها يف تهذيب �شلوكه. وقالت 
ال���ع���دواين ال����ذي اأظ��ه��رت��ه ت��ق��اري��ره امل��در���ش��ي��ة ح��ي��ث مل تكن 
باأنه  م�شيفة  املدر�شة  دخوله  قبل  النحو  ه��ذا  على  ت�شرفاته 
مطيع و ح�شن اخللق يف املنزل كما اأنه ذكي و يتمتع بالكثري من 
ال�شفات احلميدة التي قد تذهب �شدى اإذا ما زاد الرتكيز على 

اجلانب ال�شيء من حياته.
موكب مللكة الكرنفال خالل عر�ض كبري يطلق عليه )ملك القارات اخلم�ض( �شمن كرنفال ني�ض. )رويرتز(

�ضنوب دوغ مدين لل�ضر�ئب 
باأكرث من ن�ضف مليون دوالر 

يدين كثري من م�شاهري هوليوود 
بع�شرات الآلف من الدولرات اإىل 
الأمريكية،  ال�����ش��رائ��ب  م�شلحة 
دوغ،  �شنوب  ال����راب،  اأن جن��م  غ��ري 
اأن  ب��ع��د  حقيقية،  م�شكلة  ي��واج��ه 
تطالبه  دع�����وى  امل�����ش��ل��ح��ة  رف���ع���ت 
ب�������ش���داد ����ش���رائ���ب م��ت��وج��ب��ة عليه 
دولر.  م���ل���ي���ون  ال���ن�������ش���ف  ت����ف����وق 
اأم زد( الأمريكي  ونقل موقع )تي 
اأن م�شلحة  ال��دع��وى  وث��ائ��ق  ع��ن 
ال�شرائب رفعت دعوى على �شنوب 
األف   546 بدفع  فيها  دوغ تطالبه 

دولر عن عامي 2009 و2011.
واأو�شحت الوثائق اأن املغني يدين 
عن  دولراً  و952  األ��ف  ب�101  لها 
و318  األ���ف���اً  و444   ،2009 ع���ام 
اإىل  ي�شار   .2011 ع��ام  عن  دولراً 
اأن هذه لي�شت امل�شكلة الأوىل التي 
م�شلحة  مع  دوغ  �شنوب  يواجهها 
ال�����ش��رائ��ب، ف��ق��د ك���ان ي��دي��ن لها 
2008، غري  ع��ام  ع��ن  األ��ف��اً  ب�476 

اأنه متكن من �شداد املبلغ كاماًل.
 

مايا رودولف 
حامل بطفلها �لر�بع 

الكوميدية  امل��م��ث��ل��ة  ت��ن��ت��ظ��ر 
الأم����ريك����ي����ة م���اي���ا رودول������ف 
ال���������راب���������ع من  م�������ول�������وده�������ا 
ب���ول توما�ض  امل��خ��رج  زوج��ه��ا 

اأندر�شون.
ون���ق���ل���ت م����وق����ع )ه����ول����ي����وود 
اأبلغت  رودول���ف  اأن  ري��ب��ورت��ر( 
امل�شوؤولني يف �شبكة اأن بي �شي 
التي تعر�ض م�شل�شاًل ت�شارك 
بطفلها  ح����ام����ل  اإن�����ه�����ا  ف���ي���ه 

الرابع.
رودول���ف، جنمة  ان  اإىل  ي�شار 
اأم  ن��اي��ت(  اأول  )اأب  م�شل�شل 
ب���ريل )7  اأولد ه���م:  ل��ث��الث��ة 
�شنوات( ،ولو�شيل ) 3 �شنوات( 

،وجاك )19 �شهراً(.
اأ�شارت  ت��ق��اري��ر  ع���دة  وك���ان���ت 
بعد  �شيلغى  امل�شل�شل  اأن  اإىل 
املمثلة  جن���م���ت���ه  ان���������ش����ح����اب 

كر�شيتيا اأبلغايت.

عر�شه  ج��ال���ض  دو  ���ش��ريك  ال�شهري  العاملي  ال�شريك  ق��دم 
الردنية  العا�شمة  يف  ايفوليو�شن  اجلليد  على  امل�شرحي 
عمان لول مرة. العر�ض الول للم�شرحية بداأ يوم اخلمي�ض 
احل�شني  مبدينة  الثقافة  ق�شر  م�شرح  على  ف��رباي��ر   14
لل�شباب يف عمان ومن املقرر ان ي�شتمر ثالثة اأيام. ونظم 
العر�ض حتت رعاية جمعية اأ�شدقاء مهرجانات الردن وهي 
 2010 منظمة ل تهدف اىل الربح تاأ�ش�شت يف مار�ض اذار 
ث��ق��ايف. ودع���ت اجلمعية  ل���الردن كمركز  ال��رتوي��ج  ب��ه��دف 
فرقة �شريك دو جال�ض لتقدمي عر�شها يف الردن يف اطار 
جولة عاملية. وقالت �شهى بواب املديرة التنفيذية جلمعية 
اأ�شدقاء مهرجانات الردن ان ا�شت�شافة عرو�ض على غرار 
عر�ض فرقة �شريك دو جال�ض �شي�شهم يف الرتويج للمملكة 
واأو�شحت  ف��ق��ط.  ثقافيا  م��رك��زا  ولي�شت  �شياحي  كمركز 
قائلة الردن فيه مواقع اأثرية كتري مفتخرة.. وفيه اأماكن 
تيجي عندنا حت�شر  النا�ض ت�شري  ان  كتري مرتبة. وحلو 
فعاليات عاملية وبنف�ض الوقت يعملو �شوية �شياحة. وهادا 
هو هدفنا ايل عم اجنرب نتممه. كمان ا�شي كتري مهم انه 
تانية ع�شان نح�شر  ن�شافر على بالد  احنا متعودين دميا 
فعاليات. واحنا هال بدنا النا�ض ت�شافر عندنا ويكون كل �شي 
موجود بالبلد. واأ�شارت �شهى بواب اىل ان العر�ض يقدمه 

رو�ض حمرتفون للتزلج على اجلليد ح�شل كثريون منهم 
على اأو�شمة عاملية رفيعة يف التزلج على اجلليد من اأوروبا 
وغريها من دول العامل. ويحكي عر�ض ايفوليو�شن تاريخ 
التكنولوجيا.  مع  ورحلته  الن�شان  وتطور  الر���ض  كوكب 
واللعاب  الرائعة  والزي���اء  املو�شيقى  بني  مي��زج  والعر�ض 
ال��ب��ه��ل��وان��ي��ة. وق����ال ج��ول��ي��ان دب��ل��ي��دج ال��رئ��ي�����ض البداعي 
ورئي�ض عرو�ض �شريك دو جال�ض ان رد الفعل على العر�ض 
برد فعل مذهل..كما  واأ�شاف حظينا  للغاية.  ايجابيا  كان 
ترى قاعة امل�شرح مكتظة بالرواد يوميا. كل التذاكر بيعت 
هنا يف الردن. حظينا بوقت رائع يف الكويت. كنا من�شغلني 
للغاية واجلمهور كان ي�شفق بحرارة كل ليلة. وقال منظم 
اىل  للعر�ض  الالزمة  املعدات  كل  ا�شترياد  مت  انه  العر�ض 
الردن وانه جرى ا�شتخدام مربدات �شخمة لتجميد املاء 
لتوفري اجلليد الالزم للعر�ض. ورحب اأع�شاء فريق �شريك 
دو جال�ض خالل تدريباته على العر�ض الربوفات باأع�شاء 
اىل جمموعة من  بال�شافة  للجمباز  الردين  الحت��اد  يف 
فنانني اردنيني �شبان و�شخ�شيات معروفة يف عامل امل�شرح 
ان  امل��ق��رر  الفنية..ومن  خربتهم  يف  للم�شاركة  م�شعى  يف 
ت�شافر فرقة �شريك دو جال�ض اىل مومباي يف الهند بعد 

اختتام عرو�شها يف الردن.

�ضريك دو جال�س �لعاملي يقدم عر�ضا على �جلليد باالردن 

كيم كارد�ضيان تبيع منزلها يف بيفريل هيلز ب� 5 ماليني دوالر 
باعت جنمة تلفزيون الواقع، كيم كارد�شيان، املنزل الذي كانت تعي�ض فيه مع زوجها لعب كرة ال�شلة، 

كري�ض هامفريز، يف بيفريل هيلز ب 5 ماليني دولر.
ونقل موقع )تي اأم زد( الأمريكي عن م�شادر مطلعة، اأن كيم باعت منزلها يف بيفريل هيلز ب 5 ماليني 

دولر، بعد اأن كانت ا�شرتته عام 2010 ب�4 ماليني و800 األف دولر.
ال�شاري  املنزل ب�شرعة، فوافقت، من دون تردد،على طلب  اأرادت التخل�ض من  اأن كيم  اإىل  واأ�شارت امل�شادر 

الذي اأراد احل�شول على كامل اأثاث املنزل.
وقد متكن ال�شاري املحظوظ من احل�شول على الأرائك ، والطاولت، وغريها من الأغرا�ض التي ت�شاوي 

مئات الآلف الدولرات.
وكان موقع )بيبول( الأمريكي ذكر اأن كيم اأحرزت نقطة مل�شلحتها يف معركة طالقها من هامفريز، 

بعدما حدد القا�شي موعداً لبدء املحاكمة يف اأيار-مايو املقبل.


