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�سلطان بن زايد يكرم الفائزين يف 
مناف�سات مهرجان الإبل يف �سويحان

عربي ودويل

هزاع بن زايد يفتتح 
موؤمتر الدفاع اخلليجي 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اأزمة التحوير الوزاري يف تون�ص .. اللجوء
جيح..!  اإىل الوقت الإ�سايف.. قبل ركالت الترّ

•• ع�شق اآباد-وام:

حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عقد 
مع  ام�����س  ثنائيا  ..اج��ت��م��اع��ا  لرتكمان�شتان  الر�شمية  زي��ارت��ه  ب��داي��ة  يف  اهلل 
ومت  تركمان�شتان..  رئي�س  حم��م��دوف  ب��ردي  ق��ويل  ق��رب��ان  الرئي�س  فخامة 
خالل االجتماع بحث �شبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين خا�شة يف 
املنطقة  يف  امل�شتجدات  اخر  بحث  اىل  باال�شافة  واال�شتثمار  ال�شراكة  جمال 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اأكد �شاحب  امل�شرتك. وقد  االهتمام  ذات  والق�شايا 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وفخامة الرئي�س قربان قويل بردي 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ح��ر���س  تركمان�شتان  جمهورية  رئي�س  حم��م��دوف 
املتحدة وجمهورية تركمان�شتان على بناء مناخ الثقة والتفاهم املتبادل وتعزيز 
اال�شتقرار على ال�شعيدين االقليمي والعاملي و�شددا على �شرورة حل الق�شايا 
الدولية من خالل الو�شائل والطرق الدبلوما�شية وال�شلمية. واأعرب �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة وفخامة الرئي�س قربان قويل بردي حممدوف خالل 
ال�شمو  �شاحب  الر�شمية  الزيارة  ختام  يف  �شدر  ال��ذي  امل�شرتك  البيان  �شدر 
رئي�س الدولة لرتكمان�شتان عن رغبتهما يف تعزيز التعاون االقت�شادي القائم 
واأكدا  البلدين  م�شلحة  االعتبار  يف  االأخ��ذ  مع  املتبادلة  املنفعة  مبادئ  على 
�شرورة اال�شتفادة الق�شوى من القدرات واالمكانيات املتوفرة لدى البلدين.. 
العمل  كفاءة  ورف��ع  تو�شيع  بهدف  امل�شرتكة  اجلهود  تكثيف  عزمهما  واأعلنا 
امل�شرتك لكال البلدين يف املجاالت ذات االأولوية مثل النفط والغاز واملنتجات 

النفطية وال�شناعات الكيمائية والطاقة املتجددة.        )التفا�شيل �س2(

   

قافلة الهالل الأحمر الإغاثية الثالثة 
تتوجه اىل الأردن لدعم النازحني ال�سوريني 

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  الثالثة البالد متوجهة  غادرت قافلة هيئة الهالل االأحمر االإغاثية 
اململكة االأردنية الها�شمية لتقدمي يد العون االإغاثي وامل�شاعدة االإن�شانية 
للنازحني ال�شوريني اال�شقاء املتواجدين يف املخيمات القريبة من احلدود 
تركوا  الذين  النازحني  كبرة من  اأع���دادا  ت��اأوي  التي  ال�شورية  االأردن��ي��ة 
القافلة �شمن  ديارهم ب�شبب االح��داث التي متر بها �شوريا. وتاأتي هذه 
برنامج اغاثي تنفذه هيئة الهالل االحمر يف االردن ل�شالح االف النازحني 
ال�شوريني اال�شقاء �شواء املقيمني يف خميم الزعرتي على احلدود االردنية 

ال�شورية او يف عدد من املدن االردنية.                        )التفا�شيل �س5(

�سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبوظبي 
يعلن حزمة من القرارات ال�سرتاتيجية 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي عن حزمة من  التقاعد الإمارة  اأعلن �شندوق معا�شات ومكافاآت 
القرارات اال�شرتاتيجية ال�شادرة عن جمل�س اإدارة ال�شندوق برئا�شة �شمو 
ال�شيخ حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س 
م�شتوى  وتعزز  املواطن  م�شلحة  يف  ت�شب  التي  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س 

الرفاه االجتماعي والعي�س الكرمي .                         )التفا�شيل �س2( رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع الرئي�س الرتكمان�شتاين  )وام(

رئي�س الدولة ي�سل ع�سق اباد ويبحث مع الرئي�س الرتكمان�ستاين العالقات الثنائية وامل�ستجدات يف املنطقة 

خليفة وحممدوف يوؤكدان حر�سهما على تعزيز ال�ستقرار القليمي والعاملي 

•• دبي-اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ان معر�س وموؤمتر الدفاع 
اأهمية  العامل  الدفاع يف  معار�س  اأك��ر  اليوم من  ب��ات  اآيدك�س  ال��دويل 
املعرو�شات  وحجم  العار�شة  وال�شركات  ال��دول  يف  الكبر  االزدي���اد  مع 

واأنواعها وعدد الزائرين من ع�شرات الدول القريبة والبعيدة.
اآل نهيان ويل  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد  اأكد الفريق  من جانبه 

االإمارات  دول��ة  اأن  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
واالأمن  اال�شتقرار  حتقيق  على  دائما  تعمل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
العاملي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ب��ل  االإم�����ارات فح�شب  دول���ة  االإن�����ش��اين لي�س يف 
..معربا �شموه عن ثقته باأن اللقاءات الدولية على اأر�س االإمارات توفر 
البيئة املنا�شبة لتبادل الروؤى واالأفكار البناءة حول العديد من الق�شايا 
العاملية وهي دعوة لتحقيق اال�شتقرار وال�شالم ومعاجلة التحديات التي 

تواجه االأمن الدويل.

وقال �شموه يف ت�شريح مبنا�شبة معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�س 
اإن  اليوم  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مبركز  ينطلق  ال��ذي   2013
والثقافية  العلمية  اجلوانب  تطوير  يف  املهمة  املعامل  من  يعد  املعر�س 
واالقت�شادية واأحد عنا�شر �شيا�شة تنويع م�شادر الدخل ..مو�شحا اأن 
اإ�شتمراره طوال عقدين كاملني يعك�س مدى اال�شتقرار واالأمن اللذين 
تتمتع بهما دولتنا الغالية ويوؤكد املكانة املتقدمة للدولة على اخلريطة 

العاملية للمعار�س.
 )التفا�شيل �س3(

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

قتلى ق�شوا يف انفجار قنبلة مبدينة كويتا الباك�شتانية )ا ف ب(

ثوار ي�شتبكون مع القوات النظامية قرب مطار حلب  )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

يف  املناطق  م��ن  العديد  على  ق�شفها  �شوريا  يف  النظامية  ال��ق��وات  كثفت 
اأحياء حم�س القدمية والق�شور وجورة ال�شياح  حم�س وريفها، خا�شة يف 
 32 بينهم  قتلى   107 خلف  دام  ي��وم  اأع��ق��اب  يف  واحل��ول��ة،  والقرابي�س 

مدنيا.
على  ال�شواريخ  ب��راج��م��ات  ق�شفا  نا�شطون  بثها  م�شربة  �شور  واأظ��ه��رت 
اأعلن اجلي�س احلر  مناطق يف حم�س ليال ب�شكل متوا�شل ومكثف، بينما 
اأرنبة يف  بخان  البلد  دوار  الع�شكري ومنطقة  االأم��ن  مبنى  على  �شيطرته 

ريف مدينة القنيطرة جنوب �شوريا. 
وحتدثت �شبكة �شام عن ا�شتباكات عنيفة يف بلدة خان اأرنبة بريف القنيطرة 
اأن اجلي�س احلر متكن من  اإىل  النظام، م�شرة  بني اجلي�س احلر وق��وات 
حترير دوار البلدة واغتنام دبابة. واأ�شارت ال�شبكة يف الوقت نف�شه اإىل جتدد 
اأحياء مدينة دير  الق�شف العنيف باملدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على 

الزور.
وقال املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان يف وقت �شابق اإن مقاتلني من جبهة 
الن�شرة االإ�شالمية وكتيبة املهاجرين �شيطروا على كتيبة الدفاع اجلوي 
ا�شتباكات  بعد  ال���دويل،  حلب  مطار  و���ش��رق  حا�شل  بلدة  غ��رب  تقع  التي 
عنيفة مع القوات النظامية التي ا�شتعادت الكتيبة قبل اأيام. وذكر املر�شد 
حميطه  ي�شهد  ال��ذي  ال���دويل  حلب  مطار  م��ن  لقربها  مهمة  الكتيبة  اأن 
وحميط مطار النرب الع�شكري القريب منه، ا�شتباكات متقطعة وق�شفا. 

ا�شتباكات متفرقة

خطف مئات املدنيني �سمال غرب �سوريا 

ق�سف مكثف على حم�ص وريفها ومعارك حول مطار حلب 

حممد بن را�سد: اآيدك�ص من اأكرب معار�ص الدفاع يف العامل اأهمية
حممد بن زايد: املعر�ص ر�سخ مكانته عامليا واأ�سحى ملتقى دوليا يحظى باهتمام العامل

ت�سعيد غرامة املخالفات لـ 50 األفا
م�سنع لالأخ�ساب رغم تعر�سه حلريق قبل 
�سهور ي�سر اأ�سحابه على موا�سلة التجاوز

•• اأم القيوين – حم�شن را�شد 

اأكد املقدم ح�شن علي بن �شرم مدير اإدارة الدفاع املدين باأم القيوين ، على اأن 
�شيتم   ، واال�شرتاطات  ال�شوابط  بجانب جمموعة من  اإج��راءات �شارمة  هناك 
هناك  اإىل  م�شرا   ، بامل�شانع  وال�شالمة  االأم��ن  اإج���راءات  توفر  ب�شاأن  اتخاذها 
غرامات �شتفر�س على املخالفني من اأ�شحاب امل�شانع  �شت�شل ل� 50 األف درهم 
اأن  اأي�شا وفق حجم املخالفة وتكرارها ،موؤكدا على  ، وتزيد عن ذلك بال�شعف 
املخالفة التي �شتفر�س على املخالفني لن يتم رفعها اأو تخفي�شها حتت اأي بند . 

جاء ذلك ردا على ا�شتف�شار جريدة )الفجر( .                  )التفا�شيل �س9(

•• كويتا-ا.ف.ب: 

اكرث  وا���ش��ي��ب  �شخ�شا   47 ق��ت��ل 
ق��ن��ب��ل��ة عن  ت��ف��ج��ر  200 يف  م���ن 
�شيعة  م�����ش��ل��م��ني  ا���ش��ت��ه��دف��ت  ب��ع��د 
الغربية  اجل���ن���وب���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�شبت،  ب��اك�����ش��ت��ان  يف  امل�����ش��ط��رب��ة 

بح�شب ما افادت ال�شرطة.
هزارة  بلدة  يف  القنبلة  وان��ف��ج��رت 
مب��ن��ط��ق��ة ك��وي��ت��ا ع��ا���ش��م��ة والي���ة 
بالنفط  ت�شتهر  ال��ت��ي  بلو�ش�شتان 
وال���غ���از. وق����ال وزي����ر خ���ان نا�شر 
الكبر يف �شرطة لوكالة  ال�شابط 
فران�س بر�س قتل 47 �شخ�شا على 
االقل وا�شيب ما ال يقل عن 200 
عدد  يرتفع  ان  ويحتمل  اخ��ري��ن، 
ال��ق��ت��ل��ى. و���ش��ب��ب االن��ف��ج��ار قنبلة 

فجرت عن بعد.
مذهبيا  هجوما  ك��ان  لقد  وا�شاف 

حظر جتول يف تلعفر بعد ت�سفية �سابط عراقي كبري
الك�سف عن حماولة اغتيال جديدة لعالوي

•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت القائمة العراقية عن حماولة جديدة الغتيال زعيمها، اياد عالوي، 
بق�شف منزله ومقر عمله يف بغداد بقذائف الهاون.

وقالت املتحدثة با�شم القائمة، مي�شون الدملوجي، يف بيان، ام�س، اإن هناك 
العراقية  ائتالف  زعيم  الغتيال  جديدة  مبحاولة  تفيد  موؤكدة  معلومات 
اأياد عالوي من خالل ق�شف م�شكنه ومقر عمله ببغداد بقذائف الهاون، 

بعدما ف�شلت اجلهات ذاتها من اغتياله بال�شابق بو�شائل �شتى.
املعنية بهذا  االأم��ن��ي��ة  ب��اإب��الغ اجل��ه��ات  ق��ام  العراقية  ائ��ت��الف  ان  واأ���ش��اف��ت 
االأمر. واأ�شارت اىل ان من ي�شعى لزعزعة اال�شتقرار واإ�شاعة الفو�شى يف 
العراق اأ�شبح وا�شحاً للقا�شي والداين، وان دواًل يف املنطقة ت�شعى للهيمنة 
على العراق من خالل فر�س �شيا�شاتها وا�شتهداف الرموز الوطنية التي 

ترف�س اخل�شوع الإرادتها.
للتجوال يف  ال��ع��راق��ي��ة، ح��ظ��راً  ال��ق��وات االأم��ن��ي��ة  م��ن جهة اخ���رى فر�شت 
مدر�شة  اآم��ر  اغتيال  اث��ر  على  العراق  ب�شمال  املو�شل  بغرب  تلعفر  ق�شاء 
ام�س  �شباح  حمايته  اف��راد  من  و3  علي  العميد  الع�شكرية  اال�شتخبارات 

ال�شبت.، بعد قليل من مقتل قا�س يف تفجر اآخر.

ي�شتهدف الطائفة ال�شيعية.
اكر  الوالية  داخلية  وزي��ر  و�شرح 
ان  ب��ر���س  لفران�س  دوراين  ح�شني 

بني القتلى ن�شاء واطفاال.
وا�������ش������اف ن���خ�������ش���ى ازدي�����������اد ع���دد 

طوارئ  ح��ال��ة  اعلنا  وق��د  القتلى. 
ان  دوراين  وق��ال  امل�شت�شفيات.  يف 
عمود  من  بالقرب  زرع��ت  القنبلة 
بناية يف احد اال�شواق، م�شيفا ان 

املبنى انهار من قوة االنفجار.

وخماطر  حت��دي��ات  ي�ستعر�ص  »امل��زم��اة«  
الإخوان امل�سلمني على الإمارات ودول املنطقة

•• دبي-وام:

للدرا�شات  امل����زم����اة  م���رك���ز  ي��ق��ي��م 
ال�شهر  م����ن   24 يف  وال����ب����ح����وث 
ب���ع���ن���وان خماطر  ن������دوة  احل������ايل 
امل�شلمني على  االإخ���وان  وحت��دي��ات 
وذل���ك  امل��ن��ط��ق��ة  ودول  االإم��������ارات 
توا�شال ل�شل�شلة الندوات التوعوية 
لك�شف حقائق  املركز  التي يقيمها 
على  التاآمر  ونتائج  واآف���اق  ج��ذور 
واملنطقة  واخلليج  االإم���ارات  دول��ة 
ت�شتهدف  وال��ت��ي  ك��ك��ل  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
التحتية  وبناها  ال�شعوب  مقدرات 
والتنمية  النه�شة  يف  وم�شرتها 
الندوة  يف  وي���ت���ح���دث  وال���ت���ط���ور. 
عدد من اخلراء واملتخ�ش�شني يف 
�شاأن اجلماعات االإ�شالمية خا�شة 
االإخوان امل�شلمني وما يحيط بهم. 
الندوة  امل��ت��ح��دث��ني يف  اأب����رز  وم���ن 
موؤلف  ال�شابق  االإخ��واين  القيادي 
ك��ت��اب ���ش��ر امل��ع��ب��د اال���ش��ت��اذ ثروت 
ق�����ش��ى عمرا  ال������ذي  اخل�����رب�����اوي 

طويال يف ع�شوية اجلماعة.
)التفا�شيل �س4(

ي�شار يف هذا ال�شياق اإىل اأن مقاتلي املعار�شة حققوا تقدما يف االأيام املا�شية 
مع  اجل���راح  م��ط��ار  على  و�شيطروا  ح��ل��ب،  يف  الع�شكرية  امل��ط��ارات  ب��اجت��اه 
ا�شتمرار ح�شارهم ملطار منغ، يف حماوالت لتحييد �شالح الطران الذي 

ميثل نقطة تفوق للنظام.
اىل ذلك خطف اكرث من 300 مدين بينهم ن�شاء واطفال خالل يومني يف 
�شمال غرب �شوريا، بح�شب ما ذكر املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان و�شكان 
بدء  منذ  احلجم  بهذا  لها  �شابق  ال  طائفي  طابع  ذات  عمليات  يف  ال�شبت، 
23 �شهرا. و�شجلت يف وقت الحق اخلمي�س واجلمعة عمليات  النزاع قبل 

ع�سرات القتلى بانفجار قنبلة يف باك�ستان
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�سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبوظبي يعلن حزمة من القرارات ال�سرتاتيجية 
واملكافاآت  التقاعد  مب�شتوى  ترتقي  التي  الطموحة  اخلطوة  ه��ذه  على 
يف االإم��ارة وتندرج يف اإطار ا�شرتاتيجية ال�شندوق الرامية اىل االرتقاء 
االأهداف  مع  اإن�شجاما  وذل��ك  للمتعاملني  املقدمة  اخل��دم��ات  مب�شتوى 
اال�شرتاتيجية لل�شندوق وروؤية اأبوظبي 2030. ولفت احلمادي اإىل اأن 
القرارات الثالثة اجلديدة �شتتيح للموؤمن عليهم �شراء املدة االعتبارية 
املكملة ال�شتحقاق املعا�س التقاعدي وذلك يف حالة كان املوؤمن عليه قد 
بلغ اخلم�شني �شنه للذكور و ال� 45 �شنه لالإناث. كما اأن املدة االعتبارية 
املعا�س  م�شتحق  عليه  امل��وؤم��ن  ي��ك��ون  مبوجبها  وال��ت��ي  �شرائها  امل��ط��ل��وب 
التقاعدي 25 �شنة خدمة بحيث يجب اأن ال تتجاوز 5 �شنوات واأن تكون 
املدة املطلوب �شمها ال�شتحقاق املعا�س ..و يجب اأن تكون املراأة متزوجة اأو 
مطلقة اأو اأرملة ولديها اأبناء ومدة خدمتها 10 �شنوات. واأ�شار احلمادي 

مدد  �شم  من  عليهم  املوؤمن  �شيتمكن  اجلديدة  للقرارات  وفقا  اأن��ه  اإىل 
اخلدمات ال�شابقة يف القطاع اخلا�س خارج اإمارة بوظبي وامل�شتحق عنها 
مكافاأة التقاعد من الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية ومن 
االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  للهيئة  تابعة  الغر  اجلهات 
مكافاأة  عليه  امل��وؤم��ن  عنها  ي�شتحق  مل  وال��ت��ي  ال�شابقة  اخل��دم��ة  وم���دد 
التقاعد. ويف هذا االإطار اأكد احلمادي حر�س ال�شندوق على تفعيل هذه 
�شوق  املواطنني يف  اأداء  تعزز  اأن  �شاأنها  التي من  ف��وري  ب�شكل  ال��ق��رارات 
العمل. ولفت  بيئة  الوظيفي وحتفيز  الرفاهية والر�شا  العمل وحتقيق 
يف  املواطنني لالنخراط  ال��ق��رارات يف حتفيز  ه��ذه  اأهمية  اإىل  احلمادي 
القطاع اخلا�س كونها ت�شكل �شمانة مهمة حلفظ حقوقهم املتعلقة ب�شم 

�شنوات اخلدمة التي اأم�شوها خالل فرتة عملهم يف القطاع اخلا�س.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �شندوق معا�شات ومكافاآت التقاعد الإمارة اأبوظبي عن حزمة من 
القرارات اال�شرتاتيجية ال�شادرة عن جمل�س اإدارة ال�شندوق برئا�شة �شمو 
ال�شيخ حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س 
م�شتوى  وتعزز  املواطن  م�شلحة  يف  ت�شب  التي  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س 
للموؤمن  املجال  فتح  اأبرزها  ..وم��ن  الكرمي  والعي�س  االجتماعي  الرفاه 
التقاعدي  امل��ع��ا���س  ال�شتحقاق  املكملة  االع��ت��ب��اري��ة  امل���دة  ل�����ش��راء  عليهم 
ابوظبي  اإم��ارة  القطاع اخلا�س خارج  ال�شابقة يف  ..و�شم مدد اخلدمات 
وامل�شتحق عنها مكافاة التقاعد من الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 
ال��ع��ام��ة للمعا�شات  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ت��اب��ع��ة  ال��غ��ر  االج��ت��م��اع��ي��ة وم���ن اجل���ه���ات 

عنها  ي�شتحق  والتي مل  ال�شابقة  ومدد اخلدمة  االجتماعية  والتاأمينات 
املوؤمن عليه مكافاأة التقاعد. واأكد �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة بن زايد 
اآل نهيان بهذه املنا�شبة حر�س ال�شندوق على توفر بيئة العمل املثالية 
ال�شامية  للتوجيهات  تنفيذا  وذلك  اأب�شر  مبادرة  للمواطنني متا�شيا مع 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اهلل بتوفر احلياة الكرمية والفر�س الوظيفية للمواطنني ..م�شرا اإىل 
اأهمية هذه املبادرة النوعية يف تعزيز خطط التوطني يف الدولة والتاأ�شي�س 
لنهج جديد يف م�شرة التنمية الب�شرية للدولة مبا ميكن املوؤ�ش�شات من 
حتقيق االأهداف اال�شرتاتيجية الرامية اإىل ا�شتقطاب العنا�شر املواطنة 
جهته  من  املثلى.  بالطرق  الب�شرية  الطاقات  ا�شتثمار  ثم  ومن  املتميزة 
لل�شندوق  التنفيذي  املدير  احلمادي  رحمة  عبداهلل  خلف  �شعادة  اأثنى 

رئي�س الدولة ي�سل ع�سق اباد ويبحث مع الرئي�س الرتكمان�ستاين العالقات الثنائية وامل�ستجدات يف املنطقة 

خليفة وحممدوف يوؤكدان حر�سهما على تعزيز ال�ستقرار القليمي والعاملي 

االمارات وتركمان�ستان توؤكدان على تعزيز عالقات ال�سداقة والتعاون

خليفة وحممدوف يوؤكدان تقارب مواقف البلدين حيال الق�سايا العاملية وال�سيا�سة القليمية
•• ع�شق اآباد-وام:

اأك����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
قربان  الرئي�س  وفخامة  اهلل  حفظه 
رئي�س  حم�����م�����دوف  ب��������ردي  ق������ويل 
دولة  حر�س  تركمان�شتان  جمهورية 
املتحدة وجمهورية  العربية  االإمارات 
الثقة  م��ن��اخ  ب��ن��اء  ع��ل��ى  تركمان�شتان 
اال�شتقرار  وتعزيز  املتبادل  والتفاهم 
والعاملي  االقليمي  ال�شعيدين  على 
الق�شايا  ح���ل  ����ش���رورة  ع��ل��ى  و����ش���ددا 
ال�����دول�����ي�����ة م������ن خ�������الل ال����و�����ش����ائ����ل 
وال�شلمية.  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  وال���ط���رق 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  واأعرب �شاحب 
وف����خ����ام����ة ال���رئ���ي�������س ق����رب����ان ق���ويل 
بردي حممدوف خالل �شدر البيان 
امل�شرتك الذي �شدر يف ختام الزيارة 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال��ر���ش��م��ي��ة 
رغبتهما  ع��ن  لرتكمان�شتان  ال��دول��ة 

•• ع�شق اآباد-وام:

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عقد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
حفظه اهلل يف بداية زيارته الر�شمية 
لرتكمان�شتان ..اجتماعا ثنائيا ام�س 
م���ع ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ق���رب���ان قويل 
بردي حممدوف رئي�س تركمان�شتان 
�شبل  ب��ح��ث  االج���ت���م���اع  خ����الل  . ومت 
ت���ط���وي���ر ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة بني 
ال�شراكة  جم��ال  يف  خا�شة  البلدين 
اخر  بحث  اىل  باال�شافة  واال�شتثمار 
امل�شتجدات يف املنطقة والق�شايا ذات 

االهتمام امل�شرتك.
مباحثات  جل�شة  ذلك  بعد  عقدت  ثم 
الدولة  ال��ي��ه��ا وف����د  ان�����ش��م  م��و���ش��ع��ة 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  امل���راف���ق  ال��ر���ش��م��ي 
�شمو   .. ي�شم  وال���ذي  ال��دول��ة  رئي�س 
نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ 
ال�شرقية  املنطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن زاي���د اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
ع���ب���داهلل ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل 
م�شت�شار  ن���ه���ي���ان  اآل  ح����م����دان  ب����ن 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ومعايل 
ال��دك��ت��ور را���ش��د اأح��م��د ب��ن فهد وزير 
البيئة واملياه ومعايل حممد حرو�س 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�����ش��وي��دي 
اأح��م��د جمعه  رئي�س ال��دول��ة وم��ع��ايل 
الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي 
ح�شرم  بن  �شلطان  خلفان  و�شعادة 
الكتبي وكيل بدائرة االأعمال اخلا�شة 
ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة و�شعادة 
ح�شن عبداهلل الع�شب �شفر الدولة 
ال�شيوخ  تركمان�شتان وعدد من  لدى 

وكبار امل�شوؤولني املرافقني ل�شموه.
ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان معايل  وم����ن ج���ان���ب 
مردوف ر�شيد نائب رئي�س جمل�س 
اخلارجية  وزي��رال�����ش��وؤون  ال����وزراء 
وم���ع���ايل حم���م���دوف خ���وج���ة حممد 
رئي�س  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
دي����وان ال��رئ��ا���ش��ة وم��ع��ايل حممدوف 
باي مراد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ل�����ش��ئ��ون ال��ن��ف��ط وال���غ���ازوم���ع���ايل ياز 
مرادوف نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
والبيئة  وامل����ي����اه  ال�����زراع�����ة  ل�����ش��ئ��ون 
وال��ف��رو���ش��ي��ة وم��ع��ايل ت��ول��ي��ف �شفر 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  زوردي 
والريا�شة  وال�شحة  التعليم  ل�شئون 
نائب  حم��م��د  ان���ا  كوت�شيف  وم��ع��ايل 
رئي�س جمل�س الوزراء ل�شئون البنوك 
ومعايل  وال�������ش���رائ���ب  واالق���ت�������ش���اد 
كاكاييف يخ�شي جلدي اليا�شوفيت�س 
ل�شئون  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

النفط  مثل  االأول���وي���ة  ذات  امل��ج��االت 
والغاز واملنتجات النفطية وال�شناعات 

الكيمائية والطاقة املتجددة. 
واك���د ال��زع��ي��م��ان ع��ل��ى اه��م��ي��ة تعزيز 
يف  التعاون  وتو�شيع  الثقايف  التبادل 
جماالت ال�شياحة والريا�شة والتعليم 
اعرتافا منهما بدور التعاون يف املجال 
االن�شاين كاأداة هامة لتقريب ال�شعوب 
بينهم  امل���ت���ب���ادل  ال��ت��ف��اه��م  وت��ع��م��ي��ق 
والتعاون.   ال�شداقة  عالقات  وتعزيز 
واأبدى رئي�شا البلدين اهتماما خا�شا 
ن��ح��و ت��ع��زي��ز ال����دور امل��ح��وري ملنظمة 
االأمم املتحدة يف حل الق�شايا العاملية 
امل�شتقرة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال����دويل  ل��الأم��ن 

واحلد من النزاعات. 
االإرهاب  اأن  على  الرئي�شان  اك��د  كما 
واجل����رائ����م ال���دول���ي���ة واالجت������ار غر 
وباملوؤثرات  امل��خ��درة  ب��امل��واد  القانوين 
التهديدات  م��ن  واح���دة  تعد  العقلية 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل�����ش��الم واالأم������ن واأك����دا 

القائم  االقت�شادي  التعاون  تعزيز  يف 
على مبادئ املنفعة املتبادلة مع االأخذ 
واأكدا  البلدين  م�شلحة  االعتبار  يف 
�����ش����رورة اال����ش���ت���ف���ادة ال��ق�����ش��وى من 
لدى  املتوفرة  واالمكانيات  ال��ق��درات 
ال��ب��ل��دي��ن.. واأع��ل��ن��ا ع��زم��ه��م��ا تكثيف 
اجلهود امل�شرتكة بهدف تو�شيع ورفع 
البلدين  لكال  امل�شرتك  العمل  كفاءة 
يف املجاالت ذات االأولوية مثل النفط 
والغاز واملنتجات النفطية وال�شناعات 
ال���ك���ي���م���ائ���ي���ة وال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة. 
امل�شرتك  ال���ب���ي���ان  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني 
ختام  يف  ���ش��در  ال���ذي  وتركمان�شتان 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال���زي���ارة 
اأباد. بدعوة من  رئي�س الدولة لع�شق 
فخامة قربان قويل بردي حممدوف 
رئي�س تركمان�شتان قام �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان بزيارة 
 16 بتاريخ  تركمان�شتان  اإىل  ر�شمية 

الزيارة  خ��الل  يف  م.   2013 فراير 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  رئي�شا  تبادل 
النظر  وجهات  وتركمان�شتان  املتحدة 
واآف���اق تنمية العالقات  اأو���ش��اع  ح��ول 
وتو�شيع  ال��رتك��م��ان��ي��ة  االإم����ارات����ي����ة 
املو�شوعات  اأه��م  يف  التعاون  وتعميق 
واالقت�شادية  والثقافية  االجتماعية 
ذات  وال��دول��ي��ة  االقليمية  والق�شايا 

االهتمام امل�شرتك. 
املجال  امل�شرتك يف  التعاون  اط��ار  ويف 
البلدين  رئ��ي�����ش��ا  اأع����رب  االق��ت�����ش��ادي 
التعاون  ت���ع���زي���ز  يف  رغ��ب��ت��ه��م��ا  ع����ن 
مبادئ  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م  االق���ت�������ش���ادي 
املنفعة املتبادلة مع االخذ يف االعتبار 
�شرورة  اأي���دا  كما  البلدين  م�شلحة 
القدرات  م���ن  ال��ق�����ش��وى  اال���ش��ت��ف��ادة 
البلدين..  املتوفرة لدى  واالمكانيات 
اجلهود  تكثيف  على  عزمهما  واأعلنا 
كفاءة  ورف��ع  تو�شيع  بهدف  امل�شرتكة 
ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك ل��ك��ال ال��ب��ل��دي��ن يف 

ا�شتعدادهما لتطوير التعاون ملكافحة 
هذه التحديات. 

ك�����م�����ا اأك������������د ال������زع������ي������م������ان ح����ر�����س 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات  دول������ة 
الثقة  مناخ  بناء  على  وتركمان�شتان 
اال�شتقرار  وتعزيز  املتبادل  والتفاهم 
والعاملي  االقليمي  ال�شعيدين  على 
الق�شايا  ���ش��رورة حل  اإىل  اأ���ش��ارا  كما 
الدولية من خالل الو�شائل والطرق 
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة وال�����ش��ل��م��ي��ة. واأك�����د 
كثر  يف  مواقفهما  ت��ق��ارب  الطرفان 
وال�شيا�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  م���ن 
وفقا  ذلك  تعزيز  و�شيتم  االقليمية.. 
خارجية  وزارة  بني  التعاون  لرنامج 
دولة االإمارات العربية املتحدة ووزارة 
 2013 لعام  تركمان�شتان  خارجية 

واملوقع يف اإطار الزيارة. 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  واأع��رب �شاحب 
اآل نهيان عن خال�س �شكره  زاي��د  بن 
ل���ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س ق����رب����ان ق���ويل 

ت�شهم  ا�شتثمارية  وامكانيات وحوافز 
احلكومي  القطاعني  دور  تعزيز  فى 
واخلا�س فى البلدين وايجاد م�شاريع 
ا���ش��ت��ث��م��اري��ة م�����ش��رتك��ة ن��اج��ح��ة مبا 
ال�شديقني  البلدين  م�شالح  يخدم 
فخامة  ن��وه  جانبه  م��ن  و�شعبيهما. 
املثمرة  بالنتائج  تركمان�شتان  رئي�س 
العا�شمة  اىل  االخ�������رة  ل����زي����ارت����ه 
ابوظبي والتي توجت بتوقيع اتفاقية 
ومذكرة تفاهم وان�شاء جلنة م�شرتكة 
على م�شتوى وزيري خارجية البلدين 
يف  رئي�شيا  دورا  م��وؤخ��را  لعبت  والتي 
تعزيز اوا�شر العالقات بني البلدين 

يف �شتى املجاالت.
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  و�شهد 
مرا�شم  تركمان�شتان  رئي�س  وفخامة 
برنامج  ب�شاأن  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
كال  يف  اخلارجية  وزارة  بني  للتعاون 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وقعها  البلدين 
وزي���ر اخلارجية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأوفيز  ر���ش��ي��د  م����ري����دوف  وم���ع���ايل 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  ج��ل��دي��ف��ي��ت�����س 
اخلارجية  وزي��ر  تركمان�شتان  وزراء 
حكومتي  ب���ني  ات��ف��اق��ي��ة  ج���ان���ب  اىل 
ال��ب��ل��دي��ن ب�����ش��اأن ال���ت���ع���اون يف جمال 
و�شهادات  وامل��رتول��وج��ي��ا  ال��ت��ق��ي��ي�����س 
امل��ط��اب��ق��ة واالع���ت���م���اد وق��ع��ه��ا معايل 
ال��دك��ت��ور را���ش��د اأح��م��د ب��ن فهد وزير 
البيئة واملياه ومعايل تاج ماميدوف اآ. 
رئي�س الهيئة الوطنية يف تركمان�شتان 

للمراقبة على اجلودة واملوا�شفات.

اخلارجية  ال��ب��رتول��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
�شفر  ق���رب���ان  م����راد  اأوراز  و����ش���ع���ادة 
ج����م����ه����وري����ة ت���رك���م���ان�������ش���ت���ان ل����دى 
يف  امل�شئولني  كبار  من  وع��دد  الدولة 

تركمان�شتان. 
تركمان�شتان  رئي�س  فخامة  ورح���ب 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  بزيارة 
حفظه اهلل .. موؤكدا اأن دولة االمارات 
ت��ع��د اأح���د اأه���م واأب�����رز ���ش��رك��اء بالده 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى عالقات 
بني  امل�����ش��رتك  واال���ش��ت��ث��م��ار  التنمية 
تتطلع  تركمان�شتان  واأن  اجل��ان��ب��ني 
التعاون  اآف���اق  تو�شيع  اىل  با�شتمرار 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  واك������د  امل���������ش����رتك. 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
وفخامة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
قربان قويل بردي حممدوف خالل 
اال�شتفادة  على  حر�شهما  املباحثات 
التجارية  االم���ك���ان���ي���ات  ج��م��ي��ع  م���ن 
 .. للبلدين  امل��ت��وف��رة  واالق��ت�����ش��ادي��ة 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  و�شدد 
والرئي�س الرتكمن�شتاين على �شرورة 
تن�شيق مواقف البلدين على ال�شاحات 
واالن�شانية  وال���دول���ي���ة  االق��ل��ي��م��ي��ة 
خا�س  ب�شكل  البيئة  على  واحل��ف��اظ 
تعزيز  اأهمية  على  الزعيمان  واأك��د   .
التعاون  وت��و���ش��ي��ع  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ب��ادل 
والريا�شة  ال�����ش��ي��اح��ة  جم�����االت  يف 
والتعليم . كما اأكد الزعيمان حر�س 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  دول�����ة 
الثقة  مناخ  بناء  على  وتركمان�شتان 

اال�شتقرار  وتعزيز  املتبادل  والتفاهم 
والعاملي  االقليمي  ال�شعيدين  على 
الق�شايا  ���ش��رورة حل  ا���ش��ارا اىل  كما 
الدولية من خالل الو�شائل والطرق 

الدبلوما�شية وال�شلمية.
وجهات  ت��ب��ادل  املباحثات  خ��الل  ومت 
االو����ش���اع يف منطقتي  ح���ول  ال��ن��ظ��ر 
اىل  االو�شط  وال�شرق  الو�شطى  اآ�شيا 
والدولية  االقليمية  الق�شايا  جانب 
ك��م��ا مت   . امل�������ش���رتك  االه���ت���م���ام  ذات 
دعم  �شبل  مناق�شة  املباحثات  خ��الل 
اال����ش���ت���ث���م���ارات ب���ني دول�����ة االم������ارات 
العربية املتحدة وتركمان�شتان خا�شة 
واملنتجات  والغاز  النفط  جم��االت  يف 
الكيمائية  وال�����ش��ن��اع��ات  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
اللجنة  املتجددة من خالل  والطاقة 
م�شتوى  على  البلدين  بني  امل�شرتكة 

وزيري خارجية البلدين.
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واك���د 
ن���ه���ي���ان ح���ر����س دول����ة  اآل  ب����ن زاي������د 
االمارات على اأيجاد املزيد من فر�س 
ال��ت��ع��اون واال���ش��ت��ث��م��ار امل�����ش��رتك بني 
االمكانيات  من  واال�شتفادة  البلدين 
واملقومات التي يتمتع بها كل بلد مبا 
ال�شعبني  على  ونفعا  ايجابا  ينعك�س 
���ش��م��وه اىل ان  ال�����ش��دي��ق��ني . وا����ش���ار 
فى  ال���دول  اه��م  اح��دى  تركمان�شتان 
دولة  باهتمام  حتظي  ال��ت��ى  املنطقة 
االم��������ارات م��ع��رب��ا ���ش��م��وه ع���ن امله 
نتائج  امل��ب��اح��ث��ات  ه���ذه  ت�شهد  ان  ف��ى 
ملمو�شة تتيح للبلدين فر�شا واعدة 

االتفاقيات  ان  البلدين  زعيما  واك��د 
الرغبة  ت��ع��ك�����س  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت  ال���ت���ى 
املتميزة  العالقات  لتعزيز  امل�شرتكة 
بني البلدين فى العديد من املجاالت. 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وا�شار 
ال��رتك��م��ان�����ش��ت��اين اىل ان  وال��رئ��ي�����س 
هذه االتفاقيات تعد امتدادا ملا يربط 
ومذكرات  ات��ف��اق��ي��ات  م���ن  ال��ب��ل��دي��ن 
ت���ف���اه���م ث��ت��ائ��ي��ة ل���ل���ت���ع���اون ف����ى عدة 
والغاز  النفط  �شمنها  م��ن  جم���االت 
ال�شريبي  االزدواج  وجتنب  وامل��ع��ادن 
وح����م����اي����ة وت�������ش���ج���ي���ع اال����ش���ت���ث���م���ار 

وغرها. 
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة قد و�شل 
اباد  ع�شق  اىل  وحفظه  اهلل  ب�شالمة 
لرتكمان�شتان  ر�شمية  زي��ارة  يف  ام�س 
ف��خ��ام��ة قربان  م���ن  ل���دع���وة  ت��ل��ب��ي��ة 
رئي�س  حم�����م�����دوف  ب��������ردي  ق������ويل 
الرئي�س  فخامة  وك��ان  تركمان�شتان. 
الرتكمان�شتاين يف مقدمة م�شتقبلي 
لدى  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
الرئي�س  ����ش���اف���ح  ح���ي���ث  و�����ش����ول����ه 
الرتكمان�شتاين �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة مرحبا ب�شموه يف تركمان�شتان 
. وقدمت طفلتان عند الطائرة باقتي 
رئي�س  ال�شمو  ب�شاحب  ترحيبا  زهور 
ال��دول��ة ث��م ت��وج��ه م��وك��ب �شموه اىل 
ال�شوارع  ازدان���ت  فيما  الرئا�شة  مقر 
وتركمان�شتان  االم��ارات  دولة  باأعالم 
ال�شمو  ب�����ش��اح��ب  ت��رح��ي��ب  والف���ت���ات 

نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س 
حرو�س  حم���م���د  وم����ع����ايل  ال����دول����ة 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�����ش��وي��دي 
اأح��م��د جمعه  ال��دول��ة وم��ع��ايل  رئي�س 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي 
ح�شرم  ب��ن  �شلطان  خلفان  و�شعادة 
الكتبي وكيل بدائرة االأعمال اخلا�شة 
وعدد  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب 
من كبار امل�شوؤولني املرافقني ل�شاحب 

ال�شمو رئي�س الدولة.

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�����ش��ل��ح��ة و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

حاكم دبي.
كما كان يف وداع �شموه والوفد املرافق 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو   ..
املنطقة  يف  احل����اك����م  مم���ث���ل  ن���ه���ي���ان 
الغربية و�شمو ال�شيخ �شيف بن حممد 
اآل ن��ه��ي��ان و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��رور بن 
هزاع  ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل  حممد 
االأمن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الوطني و�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
�شمو  والفريق  واالإن�شانية  اخل��ري��ة 
اآل نهيان نائب  ال�شيخ �شيف بن زايد 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شمو 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عمر 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 
اخلرية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 
الدكتور  ال�شيخ  و���ش��م��و  واالإن�����ش��ان��ي��ة 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار 
و�شمو  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
وال�شيخ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �شعيد  الدكتور 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل 
والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان 
اآل  العلمي وال�شيخ هزاع بن طحنون 
يف  احلاكم  ممثل  دي��وان  وكيل  نهيان 
ال�شيوخ  من  وع��دد  ال�شرقية  املنطقة 

وكبار امل�شوؤولني يف الدولة.
ويرافق �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ���ش��م��و   .. ي�����ش��م  رف���ي���ع  وف����د 
ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون 
و�شمو  ال�شرقية  املنطقة  يف  احل��اك��م 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ عبداهلل 
وزي���ر اخلارجية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ومعايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل 
نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س 
اأحمد  را�شد  الدكتور  الدولة ومعايل 
وامل��ي��اه ومعايل  البيئة  وزي��ر  بن فهد 
م�شت�شار  ال�شويدي  حرو�س  حممد 
����ش���اح���ب ال�������ش���م���و رئ���ي�������س ال����دول����ة 
نائب  الزعابي  جمعه  اأحمد  ومعايل 
خلفان  و�شعادة  الرئا�شة  �شوؤون  وزير 
���ش��ل��ط��ان ب��ن ح�����ش��رم ال��ك��ت��ب��ي وكيل 
ب��دائ��رة االأع���م���ال اخل��ا���ش��ة ل�شاحب 
ح�شن  و�شعادة  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
لدى  الدولة  �شفر  الع�شب  عبداهلل 
ج��م��ه��وري��ة ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان وع����دد من 

ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني.

بردي حممدوف على دعوته لزيارة 
ال�شيافة  ك���رم  وع��ل��ى  ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان 
ودع��اه لزيارة دولة االإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة يف زي�����ارة ر���ش��م��ي��ة. وق����د مت 
ق��ب��ول ال���دع���وة ب��ك��ل ت��رح��ي��ب والتي 
القنوات  خالل  من  موعدها  �شيحدد 
ل�شعب  �شموه  ومتنى  الدبلوما�شية. 
التقدم  دوام  ال�شديق  تركمان�شتان 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  وال����رق����ي 
لفخامة الرئي�س قربان قويل بردي 

حممدوف . 
ويرافق �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
لرتكمان�شتان  اخل��ا���ش��ة  زي���ارت���ه  يف 
والذي  ل�شموه  املرافق  الوفد  اأع�شاء 
ي�����ش��م .. ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
ال�شيخ  و����ش���م���و  ال�����ش��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
ومعايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل 

رئي�س الدولة و�شور �شموه مع رئي�س 
�شموه  و���ش��ول  ول���دى  تركمان�شتان. 
ل�شاحب  ج���رت  ال��رئ��ا���ش��ة  ق�شر  اىل 
ال�شمو رئي�س الدولة مرا�شم ا�شتقبال 
عزفت  حيث  الق�شر  قاعة  يف  ر�شمية 
امل��و���ش��ي��ق��ى ب��ال�����ش��الم ال���وط���ن���ي لكل 
وتركمان�شتان  االم������ارات  دول����ة  م���ن 
يرافقه  ذل��ك  بعد  �شموه  وا�شتعر�س 
ثلة  الرتكمان�شتاين  الرئي�س  فخامة 
م��ن ح��ر���س ال�����ش��رف ا���ش��ط��ف��ت حتية 
ثم  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ل�شاحب 
من  م�شتقبليه  ك��ب��ار  ���ش��م��وه  ���ش��اف��ح 
و�شعادة  ال��������وزراء  امل���ع���ايل  اأ����ش���ح���اب 
جمهورية  �شفر  ق��رب��ان  م���راد  اأوراز 
تركمان�شتان لدى الدولة . ثم �شافح 
ال�شعادة  اأ���ش��ح��اب  ذل���ك  ب��ع��د  ���ش��م��وه 
����ش���ف���راء ال��������دول امل���ع���ت���م���دي���ن ل���دى 
ال�شمو  �شاحب  وق��دم   . تركمان�شتان 
املرافق  الوفد  اأع�شاء  الدولة  رئي�س 
... لفخامة الرئي�س الرتكمان�شتاين 
طحنون  ال�شيخ  �شمو  ي�شم  ..وال���ذي 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  ب��ن حم��م��د 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال�شرقية  املنطقة  يف 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
عبداهلل  ال�����ش��ي��خ  و����ش���م���و  ال���رئ���ا����ش���ة 
وزي���ر اخلارجية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ومعايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل 
نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س 
اأحمد  را�شد  الدكتور  الدولة ومعايل 
وامل��ي��اه ومعايل  البيئة  وزي��ر  بن فهد 

م�شت�شار  ال�شويدي  حرو�س  حممد 
����ش���اح���ب ال�������ش���م���و رئ���ي�������س ال����دول����ة 
نائب  الزعابي  جمعه  اأحمد  ومعايل 
خلفان  و�شعادة  الرئا�شة  �شوؤون  وزير 
وكيل  الكتبي  ح�شروم  ب��ن  �شلطان 
ب��دائ��رة االأع���م���ال اخل��ا���ش��ة ل�شاحب 
ح�شن  و�شعادة  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
لدى  الدولة  �شفر  الع�شب  عبداهلل 
ج��م��ه��وري��ة ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان وع����دد من 
املرافقني  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار  ال�شيوخ 

ل�شموه.
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك���ان 
قد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
غادر برعاية اهلل وحفظه البالد قبل 
ظهر ام�س متوجها اىل تركمان�شتان 
ل��دع��وة من  تلبية  ر���ش��م��ي��ة  زي����ارة  يف 
قربان قويل بردي  الرئي�س  فخامة 

حممدوف رئي�س تركمان�شتان.
ويجري �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
حفظه اهلل مع فخامة الرئي�س قربان 
مباحثات  حم���م���دوف  ب����ردي  ق���ويل 
وال�شداقة  التعاون  بعالقات  تت�شل 
بني البلدين و�شبل تنميتها وتعزيزها 
عدد  اىل  ا�شافة  املجاالت  يف خمتلف 

من الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
�شاحب  م���ودع���ي  م��ق��دم��ة  يف  وك�����ان 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ..���ش��م��و 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان 
ال�شيخ  �شمو  اأول  وال��ف��ري��ق  ال���دول���ة 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
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برعاية حممد بن را�سد 

برنامج وطني ينظم ملتقى للقيم املجتعية الإماراتية
التميز وال�شيما اأن نتائج اال�شتطالع كانت واعدة جدا واإيجابية وتوؤكد 
االإمارات  لدولة  الر�شيدة  القيادة  عليه  ت�شر  ال��ذي  النهج  �شوابية 
ي�شهم  وال��ذي  وامل��واط��ن  الوطن  م�شلحة  لتحقيق  الدائم  �شعيها  يف 
بدوره يف متيزها امل�شتمر يف كثر من املحافل االإقليمية والدولية . 
واأو�شح �شعادته اأن هذا اال�شتطالع الذي يعد االأول من نوعه مينح 
�شناع القرار وامل�شوؤولني املعلومات االأ�شا�شية مل�شاعدتهم على اختيار 
القيم  اأول��وي��ات  على  ال�شوء  ت�شليط  خ��الل  من  ال�شائبة  ال��ق��رارات 
املجتمع  اأف��راد  جلميع  الرفاهية  حتقيق  يف  ت�شهم  والتي  املجتمعية 

االإماراتي. وي�شتمل امللتقى على جل�شة نقا�شية �شباحية .
ع��م��ل مغلقتني خالل  ور���ش��ت��ي  تنظيم  ي��ت��م  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اأن���ه  ك��م��ا 
فعاليات اجلل�شة امل�شائية تهدف االأوىل اإىل بيان اأهمية القيم املهنية 
واالأخ��الق��ي��ة ودوره����ا يف ن��ه��و���س ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وحت��ق��ي��ق االأه����داف 
القطاع  ك��ف��اءة  م��ن  وت��رف��ع  االإم����ارات  دول��ة  حلكومة  االإ�شرتاتيجية 
العام.. فيما تهدف الثانية اإىل بيان اأهمية القيم الرتبوية والتعليمية 

يف هذا القطاع على امل�شتوى املوؤ�ش�شي والهيئة التدري�شية والطلبة. 

والذي  االإم����ارات  ل��دول��ة  املجتمعية  القيم  ا�شتطالع  نتائج  اإع���الن 
اإىل  للقيم  ال��دويل  باريت  بالتعاون من مركز  اأج��راه برنامج وطني 
خلطة  االحت��ادي  امل�شتوى  على  الدولة  باإ�شرتاتيجية  النتائج  رب��ط 

2014-2016 وعلى م�شتوى وثيقة 2021 .. 
الو�شع  ت�شخي�س  خ��الل  م��ن  القيم  دور  تعزيز  اإىل  كذلك  وي��ه��دف 
و�شمان  ال�شلبية  للنتائج  ح��ل��ول  واإي��ج��اد  القطاعني  لكال  احل���ايل 
التح�شن امل�شتمر للنتائج االإيجابية اإ�شافة اإىل توعية اأ�شحاب القرار 
وامل�شوؤولني يف كال القطاعني العام والتعليمي يف كيفية تطبيق امل�شح 
واال�شتفادة من النتائج للنهو�س بكال القطاعني. وقال �شعادة �شرار 

بالهول الفال�شي مدير عام برنامج وطني اإن رعاية �شاحب ال�شمو 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اآل مكتوم وح�شور  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للملتقى يثبت للعامل كله اهتمام القيادة 
يف دولة االإمارات بالقيم املجتمعية ..كما يوؤكد على اهتمامهم باأهمية 
اأن تكون دولة االإمارات مبنية على القيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
واأ�شيال برتاث وتقاليد املجتمع االإماراتي وتعاليم ديننا االإ�شالمي 

احلنيف . 
واأ�شاف ان عقد ملتقى خا�س عن القيم املجتمعية ياأتي من اأهمية 
اإقامة حوار حول التحول اإىل دولة تدفعها القيم االإيجابية لتحقيق 

•• دبي-وام:

نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  حتت رعاية �شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ..وح�شور 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي ..ويف 
اأجراه  القيم املجتمعية الذي  ا�شتطالع  خطوة عملية لتفعيل نتائج 
وا�شت�شراف  للقيم  الدويل  باريت  بالتعاون مع مركز  برنامج وطني 

اآفاق اال�شتفادة منه يف القطاعات املختلفة ..
ينظم الرنامج غدا االثنني ملتقى وطني للقيم املجتعية االإماراتية 
التعليم  ق��ط��اع  امل��ع��ن��ي��ة يف  اإ����ش���راك اجل��ه��ات  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  . وي��ه��دف 
اال�شتفادة  كيفية  ومعرفة  النتائج  حول  للحوار  احلكومي  والقطاع 
دولة  ق��ي��ادة  توجهات  م��ع  يتنا�شب  فيما  القيم  ا�شتطالع  نتائج  م��ن 
االإم��ارات يف �شبيل الرقي باملجتمع وال�شعب االإماراتي للو�شول اإىل 
االإقليمية  املحافل  جميع  يف  ومتوا�شلة  متقدمة  واإجن���ازات  مراتب 
والدولية. كما يهدف امللتقى الذي يعقد يف جامعة زايد ويتم خالله 

حممد بن را�سد: معر�ص اآيدك�ص من اأكرب معار�ص الدفاع يف العامل اأهمية

اأكد اأن االمارات بقيادة خليفة تعمل على حتقيق اال�ستقرار واالأمن االإن�ساين على امل�ستوى العاملي

حممد بن زايد: معر�ص اآيدك�ص ر�سخ مكانته عامليا واأ�سحى ملتقى دوليا يحظى باهتمام العامل

رئي�ص اركان القوات امل�سلحة :معر�ص اآيدك�ص اأ�سبح واحدا من اأهم واأرقى املعار�ص الدفاعية الدولية املتخ�س�سة
ومتثل اأرقى ما اأنتجه العقل الب�شري 
يف جمال ال�شناعات الدفاعية ..كما 
ظلت دولة االإمارات توا�شل زيادتها 
ملنطقة  ال���ن���ج���اح  من�����اذج  ت���ق���دمي  يف 
ال�شرق االأو�شط والعامل يف جماالت 
عدة بينها �شناعة املعار�س. وقال ان 
جناحات معر�س اآيدك�س ترتافق مع 
االقت�شادي  االإم����ارات  مركز  تعزيز 
وموقعها االإ�شرتاتيجي الذي يربط 
بالعامل  وامل��ن��ط��ق��ة  ب��ال��غ��رب  ال�����ش��رق 
..وت����وؤك����د امل�����ش��ارك��ة ال��وا���ش��ع��ة من 
كريات  وم���ن  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
الروؤية  املرموقة  العاملية  ال�شركات 
ت�شر  ال��ذي  النهج  و�شحة  الثاقبة 
�شيدي  بقيادة  االإم����ارات  دول��ة  عليه 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
�شاحب  �شيدي  اأخ��ي��ه  مب����وؤازرة  اهلل 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رعاه 
ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  واإخ���وان���ه���م���ا  اهلل 

لالإحتاد  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 
وامل��ت��اب��ع��ة احلثيثة  االإم������ارات  ح��ك��ام 
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ل�شيدي 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اآيدك�س  معر�س  اإن  وق��ال  امل�شلحة. 
ع���رو����س حديثة  م���ن  ي��ق��دم��ه  مب���ا 
االإمارات  لنا يف دولة  بالن�شبة  ميثل 
واملوؤ�ش�شات  القرار  ل�شناع  وبالن�شبة 
ال�شقيقة  ال�������دول  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
وال�شديقة فر�شة مثالية لالإطالع 
ال��ذي ط��راأ على  على م��دى التطور 
انه  واو���ش��ح  ال��دف��اع��ي��ة.  ال�شناعات 
من  جديدة  دورة  ن�شتقبل  اإذ  ونحن 
اجلهود  كافة  نقدر  املعر�س  دورات 
بتناغم  ون�شيد  تبذل الإجناحه  التي 
كافة  ب��ني  اجل��ه��ود  وت��ن�����ش��ي��ق  االأداء 
امل�شتويني  ع���ل���ى  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات 
ال��ع�����ش��ك��ري وامل������دين وال������ذي ي����وؤدي 
دائما ملزيد من النجاحات يف تنظيم 
امل���ع���ار����س مب���ا ي��ل��ي��ق وم��ك��ان��ة دول���ة 
اإن  وقال  املتحدة.  العربية  االإم��ارات 

على  منها  ح��ر���ش��ا  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
اإجن�������اح ه�����ذا امل���ع���ر����س وغ������ره من 
األتزمت  املعار�س التي تقام بالدولة 
ال�شبل  ك��ل  وت��وف��ر  بالتعاون  دائ��م��ا 
اإجناح  االإ���ش��ه��ام يف  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
لي�شاف  واملميز  ال��ه��ام  احل���دث  ه��ذا 
يف  ال��ب��اه��رة  ال��ن��ج��اح��ات  �شل�شلة  اإىل 
�شناعة املعار�س بالدولة ..موؤكدا اأن 
هذا النجاح �شيتعزز دائما وم�شتقبال 
مبزيد من العمل الدوؤوب واملتوا�شل 
نطاق  وتو�شيع  االإمكانيات  لتطوير 
امل�����ش��ارك��ة م��واك��ب��ة ل��ت��ط��ورات ع�شر 

التقنية.

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ان معر�س  رع���اه اهلل  دب���ي  ح��اك��م 
وم��وؤمت��ر ال��دف��اع ال���دويل اآيدك�س 
بات اليوم من اأكر معار�س الدفاع 
يف ال���ع���امل اأه���م���ي���ة م���ع االزدي������اد 
وال�شركات  ال��������دول  يف  ال���ك���ب���ر 
املعرو�شات  وح���ج���م  ال���ع���ار����ش���ة 
واأن���واع���ه���ا وع����دد ال���زائ���ري���ن من 
ع�شرات الدول القريبة والبعيدة.

لوكالة  ح��دي��ث  يف   - �شموه  وق���ال 
مبنا�شبة  )وام(  االم�����ارات  اأن���ب���اء 
م�����ع�����ر������س وم��������وؤمت��������ر ال������دف������اع 
الذي   2013 اآي��دك�����س  ال�����دويل 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  ينطلق 
بالدنا  نهج  ان  ال��ي��وم-  للمعار�س 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال����ذي و���ش��ع��ه اآب���اوؤن���ا 
ونطوره  عليه  ون�شر  املوؤ�ش�شون 
ونكيفه مع امل�شتجدات واملتغرات 
بقيادة اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و���ش��دد خطاه  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
املتوازنة  دول��ت��ن��ا  ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ك��ف��ل 
ع��الق��ات وا�شعة وج��ي��دة م��ع كافة 
دول ال��ع��امل ..م��ع��رب��ا ���ش��م��وه عن 
ملعر�س  امل�شطرد  بالتقدم  فخره 
للفريق  بال�شكر  ..وتوجه  اآيدك�س 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
املعر�س  ب����ه����ذا  اه���ت���م���ام���ه  ع���ل���ى 
ورع��اي��ت��ه امل��ت��وا���ش��ل��ة ل��ه مب��ا كفل 
بعد  دورة  ي��زداد  للمعر�س جناحا 

اأخرى.
القوات  يف  اأب��ن��اءه  �شموه  حيا  كما 
االإمارات  امل�شلحة و�شباب و�شابات 
املتخ�ش�شني والعاملني يف معر�س 

ال��دف��اع وال���ط���ران ..ع���ر �شموه 
عن �شعادته مبا و�شلت اإليه بالدنا 
من �شمعة طيبة يف اإقليمنا وعاملنا 
ب�شبابنا  ال��ك��ب��ر  اع����ت����زازه  وع����ن 
و���ش��اب��ات��ن��ا ال��ذي��ن اأظ���ه���روا كفاءة 
�شناعة  فعاليات  ق��ي��ادة  يف  كبرة 
املعار�س التي باتت ميزة اإماراتية 
عالقاتنا  وتو�شع  اقت�شادنا  تعزز 
مع دول و�شعوب العامل وتتيح لنا 
متابعة كل جديد ومتطور يبدعه 
اأنا  �شموه  ..وق��ال  الب�شري  العقل 
هي  الوطنية  كفاءاتنا  اأن  اأع��ت��ر 
تر�شيخ  االأه����م يف  ال��ع��ام��ل  ال��ي��وم 
�شبابنا   .. املعار�س  �شناعة  جن��اح 
و���ش��اب��ات��ن��ا ي��ح��م��ل��ون ال���وط���ن يف 
�شمعته  على  ويحر�شون  قلوبهم 
واع��������الء ا����ش���م���ه ل����ذل����ك ت���راه���م 
يتفانون يف عملهم وي�شعون دائما 

لالإتقان والتفوق .
اأما عوامل النجاح  واأ�شاف �شموه 
االأخ����������رى ف���ه���ي ع����دي����دة اأول����ه����ا 
ال�شيا�شي  ب��الدن��ا  ن��ه��ج  يف  ي��ك��م��ن 
املوؤ�ش�شون  اآب����اوؤن����ا  و���ش��ع��ه  ال����ذي 
ونكيفه  ون����ط����وره  ع��ل��ي��ه  ون�����ش��ر 
بقيادة  واملتغرات  امل�شتجدات  مع 
اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ف�شيا�شة  و�شدد خطاه  حفظه اهلل 
دولتنا املتوازنة كفلت لها عالقات 
وا����ش���ع���ة وج����ي����دة م����ع ك���اف���ة دول 
ال��ع��امل وع���زز البعد االن�����ش��اين يف 
ال�شباقة  دولتنا  �شمعة  �شيا�شتنا 
يف م�����ش��اع��دة ال�����دول االأق�����ل حظا 
وال�������ش���ع���وب امل���ن���ك���وب���ة ب���احل���روب 
..معربا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وال�����ك�����وارث 
االإم����ارات  ب���اأن  الفخر  ع��ن  �شموه 
ال����ع����امل يف  اأك������ر دول  ب����ني  م����ن 
لدخلها  قيا�شا  امل�شاعدات  تقدمي 
القومي .. وباعث هذه امل�شاعدات 
ان�شاين بحت ي�شتند اإىل عقيدتنا 

االأمنية  اأج���ه���زت���ن���ا  ك����ف����اءة  ع����ن 
و�شيادة حكم القانون فاإن العوامل 
يف  جمتمعة  اأ�شهمت  ال��ذك��ر  اآن��ف��ة 
تعزيز العامل الرابع وهو ا�شتتاب 
االأمن واال�شتقرار يف ربوع بالدنا 
..وهناك عامل اآخر اأ�شهم يف جناح 
�شناعة املعار�س وهو قدرتنا على 
ت��وظ��ي��ف م��وق��ع ب��الدن��ا اجلغرايف 
و�شعبنا  بالدنا  م�شالح  خدمة  يف 
نوليه  ال��ذي  م��ن خ��الل االهتمام 
والبحري  اجل��وي  النقل  ل�شبكات 
التي  احلديثة  االت�شال  وو�شائل 
كمركز  دول���ت���ن���ا  م���ك���ان���ة  ع�������ززت 
واالأعمال  ل��ل��ت��ج��ارة  رئ��ي�����س  ع��امل��ي 

واال�شتثمار.
وحول اال�شتعدادات لدورة معر�س 
ل��ل��ط��ران اجلديدة  ال���دويل  دب��ي 
ال�����ش��م��و �شاحب  ���ش��اح��ب  ..ق�����ال 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
ان الدورة الثالثة ع�شرة للمعر�س 
�شهر  ال�شابع ع�شر من  �شتعقد يف 
نوفمر املقبل والتح�شر للدورة 
الزمني  اجل�������دول  وف�����ق  ي���ج���ري 
اأن  ال���دورة  املو�شوع وج��دي��د ه��ذه 
اإىل  �شينتقل  ال���ط���ران  م��ع��ر���س 
بيته اجلديد يف مركز دبي العاملي 
وقد  مكتوم  اآل  م��ط��ار  مقر  حيث 
للمعر�س  الرئي�شي  البناء  اكتمل 
القاعات و�شركات الزوار و�شيكون 
ا���ش��اف��ة جديدة  امل���رك���ز اجل���دي���د 
ل�شناعة املعار�س يف دولة االمارات 
موؤ�شرات  ان  اىل  ���ش��م��وه  ..الف���ت���ا 
ع�شرة  الثالثة  للدورة  احلجوزات 
منوا  �شت�شجل  ال���دورة  ب��اأن  تب�شر 
مهما باملقارنة مع ال��دورة ال� 12 
التي �شجلت بدورها منوا يف عدد 
العار�شني الذي بلغ 960 �شركة 
الزائرين  واأع����داد  دول���ة   50 م��ن 

اآيدك�س وكافة املعار�س.
واأو�شح �شموه ان معر�س اآيدك�س 
الذي اأخذ مكانة معرتفا بها على 
خ��ري��ط��ة امل��ع��ار���س ال��ع��امل��ي��ة لي�س 
���ش��وق��ا ل��ل�����ش��الح امن����ا ه���و خمزن 
لتحديثها  وم��ن�����ش��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
م��ن خ���الل االط����الع ع��ل��ى اأحدث 
االخ�����������رتاع�����������ات واال��������ش�������اف�������ات 
الر  اأ����ش���ل���ح���ة  يف  وال���ت���ع���دي���الت 
الر�شد  وم��ع��دات  والبحر  واجل���و 
وكافة  واالت�������ش���ال  واال���ش��ت��ط��الع 
اللوج�شتية  الع�شكرية  امل��ف��ردات 
ف���ال���دول ال ت��ر���ش��ل وف���وده���ا اإىل 
امل���ع���ار����س ل�������ش���راء ال�������ش���الح امنا 
لتو�شيع املعرفة والتعلم واالطالع 
على اجلديد واجليو�س ال ت�شتقر 
ونوعية  ال��ت�����ش��ل��ي��ح  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 
اأ�شابيع  اأو  اأي�����ام  خ���الل  ال�����ش��الح 
امنا تاأخذ الوقت الالزم للدرا�شة 
البدائل  بني  واملقارنة  واالختبار 
ال�شفقات  اأم���ا  ال��ق��رار  تتخذ  ث��م 
املعار�س  ه��ذه  مثل  يف  تعقد  التي 
ي�شتغرق  ب��ق��رار  م�شبوقة  فتكون 
�شهور  ع��دة  اأحيانا  اإليه  الو�شول 
فاإن  ه��ن��ا  ..م����ن  ���ش��ن��وات  ع����دة  اأو 
اأه��م��ي��ة اآي��دك�����س ت��ت�����ش��اع��ف النه 
حتديث  من  املعنية  ال��دول  ميكن 
معلومتها يف �شاأن املو�شوعات التي 
تو�شيع خيارتها  لها  ويتيح  تهمها 
والتعرف  ومعاينتها  البدائل  بني 
على خ�شائ�شها واأحيانا اختبارها 
االإمارات  دول��ة  يف  لنا  ..وبالن�شبة 
فاإن املعر�س يقدم لقواتنا امل�شلحة 
فر�شة مثالية لتحديث املعلومات 
جديدة  ومعدات  اأ�شلحة  واختبار 
كفاءتها  تعظيم  على  ي�شاعد  مبا 

وجهوزيتها.
وحول العوامل التي اأتاحت لدولة 
�شهرة  وحتقيق  النجاح  االم���ارات 
معار�س  وتنظيم  اإقامة  يف  عاملية 

وق��ي��م��ن��ا واإمي���ان���ن���ا ب����االأخ����وة بني 
الب�شر ووحدة امل�شر االن�شاين.

ال��ع��وام��ل هو  وق���ال �شموه وث���اين 
امل�شتدامة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ت���زام���ن���ا 
يعر  ك��م��ا  حتقيقها  يف  وجن��اح��ن��ا 
امل�شتمرين  وال��ت��ق��دم  ال��ن��م��و  ع��ن��ه 
فاقت�شادنا  التنمية  هذه  لعنا�شر 
الذي هو ثاين اأكر اقت�شاد عربي 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ب��ع��د 
تنوعا  وي��زداد  �شنويا  ي�شجل منوا 
يف مكوناته وتزداد و�شائله واأدواته 
املعرفة  اق���ت�������ش���اد  ن���ح���و  ان���ت���ق���اال 
بنية  االإم����ارات  ال��ي��وم يف  ومنتلك 
امل�شتويات  اأف�شل  ت�شاهي  حتتية 
تطويرها  ون����وا�����ش����ل  ال���ع���امل���ي���ة 
هذه  على  التفوق  اإىل  متطلعني 
ال�شياق  ويف  الف�شلى  امل�شتويات 
ترتيبنا  حت�����ش��ن  ي��ت��وا���ش��ل  ذات�����ه 
للتنمية  ال���دول���ي���ة  امل��ق��اي��ي�����س  يف 
الب�شرية والتناف�شية ونحن بعملنا 
تطوير  جم�������االت  يف  امل���خ���ط���ط 
ال�شحية  واخل�����دم�����ات  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ومتكني املراأة نتطلع نحو املراتب 

االأكرث تقدما .
العوامل  ثالث  ان  �شموه  واأو���ش��ح 
و�شهولة  احل���ك���وم���ة  ك���ف���اءة  ه���ي 
فنحن  احل���ك���وم���ي���ة  امل����ع����ام����الت 
الذي  ال��ن��ج��اح  ك��ل  م��ع  م�شممون 
حققناه على تر�شيخ ثقافة االمتياز 
االحتادية  احلكومة  اأداء  يف  �شواء 
..معربا  امل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ات  اأو 
�شموه عن �شعادته بال�شوط الذي 
قطعته غالبية الوزارات والدوائر 
فاخلدمات  االم���ت���ي���از  م�����ش��ار  يف 
على  تتفوق  للمتعاملني  املقدمة 
ونريد  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
جميع  اإىل  ميتد  اأن  التفوق  لهذا 
و�شيتحقق  وال����دوائ����ر  ال�������وزارات 
ذل��ك يف وق��ت ق��ري��ب بتوفيق اهلل 
..وف�شال  و�شابتنا  �شبابنا  وهمة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال���ف���ري���ق  اأك�����د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
االإمارات  دولة  اأن  امل�شلحة  للقوات 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
تعمل دائما على حتقيق اال�شتقرار 
واالأم�����ن االإن�����ش��اين ل��ي�����س يف دولة 
االإم��ارات فح�شب بل على امل�شتوى 
ال��ع��امل��ي ..م��ع��رب��ا ���ش��م��وه ع��ن ثقته 
اأر�س  ب��اأن ال��ل��ق��اءات ال��دول��ي��ة على 
املنا�شبة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  االإم�������ارات 
البناءة  واالأف���ك���ار  ال�����روؤى  ل��ت��ب��ادل 
العاملية  الق�شايا  العديد من  حول 
اال�شتقرار  ل��ت��ح��ق��ي��ق  دع�����وة  وه����ي 
وال�شالم ومعاجلة التحديات التي 

تواجه االأمن الدويل.

اأن  اب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو  واأك���د 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم������ارات  دول����ة 
علمية  خ����ط����ة  ع����ل����ى  اع�����ت�����م�����دت 
وعملية يف اقامة املعار�س النوعية 
واملوؤمترات اخلا�شة وعملت خالل 
هذه ال�شنوات على التطوير امل�شتمر 
ل��ق��درات واإم��ك��ان��ي��ات امل��ع��ار���س مما 
اأن ت�شبح ملتقى  الدولة من  مكن 
تت�شدى  دول��ي��ة  م���وؤمت���رات  ل��ع��ق��د 
وا�شرتاتيجية  حيوية  ملو�شوعات 

تهم االإن�شانية.
وقال �شموه اإن ثقتنا كبرة وعميقة 
يف قدرة �شباب الوطن على االإ�شهام 
امل�شروعات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  واالب�������داع 
اإدارتها  م�شوؤولية  وحتمل  الكرى 
ل��ذل��ك مل نوفر  ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار 
املال  راأ����س  يف  اال�شتثمار  يف  ج��ه��دا 
بالعلم  لتاأهيله  الوطني  الب�شري 
بالتدريب  خرته  و�شقل  واملعرفة 
اأث���م���ر عنا�شر  ال����ذي  االأم�����ر  وه����و 

العاملية  ال�������ش���رك���ات  م����ع  ع���ال���ي���ة 
ت��وف��ر منتجات  م���ن  م��ك��ن��ه��ا  مم���ا 
وت���ق���ن���ي���ات وح����ل����ول م���ت���ق���دم���ة يف 
�شناعتها بف�شل الكفاءات القيادية 
التي  امل��واط��ن��ة  والفنية  واالداري�����ة 
اإمتلكت املهارات املتميزة والقدرات 
اإننا  ����ش���م���وه  وق������ال   . االب����داع����ي����ة 
الريادة  على  املحافظة  يف  ما�شون 
واملعار�س وذلك  املوؤمترات  مبجال 
اإىل  ت�شعى  ذاتية  نقدية  روؤي��ة  وفق 
امل�شتفادة  ال��درو���س  على  ال��وق��وف 
نقوم  وال�شعف فيما  القوة  ونقاط 
تعزيز  ن�شتطيع  حتى  عمل  من  به 
ال���ق���وة وم��ع��اجل��ة جوانب  م��ك��ام��ن 
اأعيننا  ن�����ش��ب  وا���ش��ع��ني  ال�����ش��ع��ف 

امل�شالح العليا للوطن واملواطن .
اأن  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو  واأك���د 
عامليا  ملتقى  اليوم  اأ�شبح  املعر�س 
العمل  اإىل  دع��وة  طياته  يف  يحمل 
والتعاون يف و�شع حلول للتحديات 

مبنا�شبة  ت�شريح  يف  �شموه  وق���ال 
الدويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س 
ينطلق  ال�����ذي   2013 اآي���دك�������س 
مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
املعامل  م��ن  يعد  املعر�س  ان  ال��ي��وم 
املهمة يف تطوير اجلوانب العلمية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة واأح����د 
م�شادر  ت��ن��وي��ع  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع��ن��ا���ش��ر 
اإ�شتمراره  اأن  ..م��و���ش��ح��ا  ال��دخ��ل 
طوال عقدين كاملني يعك�س مدى 
تتمتع  اللذين  واالأم���ن  اال�شتقرار 
املكانة  ويوؤكد  الغالية  دولتنا  بهما 
ع��ل��ى اخلريطة  ل��ل��دول��ة  امل��ت��ق��دم��ة 

العاملية للمعار�س.
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واأ���ش��اف 
اإن����ه  ن���ه���ي���ان  اآل  ب����ن زاي������د  حم���م���د 
ال������دورة احل���ادي���ة ع�شرة  ب��اإن��ع��ق��اد 
مل��ع��ر���س اآي��دك�����س جن���ده ق���د ر�شخ 
دوليا  واأ�شبح ملتقى  مكانته عامليا 

يحظى باالهتمام من دول العامل.

ت�شع  اأن  ا�شتطاعت  �شابة  وطنية 
اأجندة  على  وموؤمتراتنا  معار�شنا 
الن�شاط الدويل. واأ�شار �شموه اإىل 
اأن  يف  وم�شتمر  قائم  طموحنا  اأن 
اإقليميا  املناف�شة  ق��در  على  ن��ك��ون 
كافة  ����ش���خ���رن���ا  ول����ذل����ك  وع���امل���ي���ا 
االمكانيات لتحقيق ا�شرتاتيجيتنا 
املوؤ�ش�شات  قامت  نف�شه  الوقت  ويف 
لالإ�شهام  بدورها  املعنية  واجلهات 
اال�شرتاتيجية.  ه�����ذه  جن�����اح  يف 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واأ���ش��اف 
من  ان  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اجلوانب املهمة واال�شا�شية من وراء 
تنظيم املعار�س الع�شكرية النوعية 
لل�شركات  ال���ف���ر����ش���ة  ات����اح����ة  ه����و 
لتعزيز  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
متخ�ش�شة  ك�������ش���رك���ات  م��ك��ان��ت��ه��ا 
اأعلى  وف���ق  واالن���ت���اج  الت�شنيع  يف 
م���ع���اي���ر اجل���������ودة وامل����وا�����ش����ف����ات 
وبتناف�شية  ال���دول���ي���ة  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 

•• ابوظبي-وام:

اك����د ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ال���رك���ن حمد 
اركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد 

واحدا  ب��ح��ق  اأ���ش��ب��ح  اإذ  دورة  ك��ل  يف 
الدفاعية  املعار�س  واأرق���ى  اأه��م  م��ن 
الدولية املتخ�ش�شة ..وقد ظل منذ 
1993 يوا�شل  بداياته االأوىل عام 

اليومية  للن�شرة  امل�شلحه  ال��ق��وات 
الوطن  درع  جم��ل��ة  ت�����ش��دره��ا  ال��ت��ي 
 2013 اي��دك�����س  معر�س  مبنا�شبة 
ومتيزا  جناحا  ي�شجل  املعر�س  ..ان 

تاأكيد مكانته من خالل النمو املطرد 
امل�شاركة  وح��ج��م  امل�شاركني  ع��دد  يف 
ال��زائ��ري��ن وم��ن حيث نوعية  وع���دد 
املعرو�شات التي تتجدد مع كل دورة 

بلغوا حوايل  ال��ذي��ن  م��ن اخل���ارج 
60 األفا.

اإقامة  وحول قدرة دولة االمارات 
�شناعات دفاعية تلبي احتياجاتها 
ال��دف��اع��ي��ة يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة .. 
ال�شوؤال  اأن هذا  اأعتقد  قال �شموه 
ف��ف��ي العامل  ن��ف�����ش��ه  ي��ج��ي��ب ع���ن 
باأ�شره قد توجد ثالث اأو اأربع دول 
ف��ق��ط ق����ادرة ع��ل��ى اإق��ام��ة �شناعة 
احتياجاتها  تلبي  معترة  دفاعية 
ذاتيا  تكتف  ال���دول مل  ه��ذه  حتى 
اأج�����زاء من  اأو  اأن���واع���ا  ت�����ش��ت��ورد  و 
االأ�شلحة و املعدات من دول اأخرى 
.. نحن يف دول��ة االم���ارات نعرف 
هو  وم��ا  واحتياجاتنا  اإمكانياتنا 
منا�شب لنا و غر منا�شب واأ�شواق 
اأمامنا  مفتوحة  باأ�شرها  ال��ع��امل 

ومنتجاتها معرو�شة علينا.
امل�شلحة  قواتنا  ان  �شموه  واأو�شح 
ت�����ش��ت��ويف ب��ع�����س اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا من 
�شناعات  وم��ن  املحلية  ال�شناعة 

�شقيقة  دول  م������ع  م���������ش����رتك����ة 
و�شديقة ولدينا م�شنع يف العني 
اأج�شام الطائرات  ينتج اأجزاء من 
وت�شتخدم اإنتاجه م�شانع طائرات 
قيادتنا  راأت  واإذا  ���ش��ه��رة  ك���رى 
اأنواع  �شرورة وج��دوى يف ت�شنيع 
املعدات  و  االأ���ش��ل��ح��ة  م���ن  م��ع��ي��ن��ة 

ف�شتفعل ذلك.
التعاون  مل�شتوى  �شموه  وعن ر�شا 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق ال���دف���اع���ي ب���ني دول 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي قال 
والتن�شيق  ف��ال��ت��ع��اون  ن��ع��م  ���ش��م��وه 
الدفاعي بني دول جمل�س التعاون 
قائم و فعال ويغطي كافة املجاالت 
مب�شر  ..وامل�����ش��ت��ق��ب��ل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
والتعاون  التن�شيق  درج��ات  باأعلى 
واأنا واثق اأن دول جمل�س التعاون 
بع�شه  ي�شد  املر�شو�س  كالبنيان 
اأقرب  واأننا قيادات و�شعوبا  بع�شا 
حبل  م���ن  ال��ب��ع�����س  ب��ع�����ش��ن��ا  اإىل 

الوريد.

يكون  واأن  الب�شرية  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
هدف دول العامل يف حمل ال�شالح 
احل��م��اي��ة وال���دف���اع ال ال��ت��ه��دي��د اأو 
امل�شتقبل  ف�����ش��ن��اع��ة   .. ال����ع����دوان 

واالأجيال  الأب��ن��ائ��ن��ا  ن��ري��ده  ال����ذي 
اإىل كل جهد وفكر  القادمة حتتاج 
من  اإ�شراقا  اأك��رث  امل�شتقبل  ليكون 

احلا�شر.

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
  اخطار دفع  يف الق�سية التنفيذية - رقم   2012/93   تنفيذ م�ساحلة

بالن�شر   : عنوانه  ال�شناتي    يو�شف  حمد  حممد  حممود  عليه/  املحكوم  اىل 
النزاع رقم 2011/7398 ل�شالح املحكوم له/ حممد  قد �شدر �شدك حكم  يف 
عبدالرحيم رحيم بور ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، 
ك��االآت��ي: مطالبة  تنفيذه  املطلوب  ان احلكم  لذلك ومب��ا  املحدد  الر�شم  ودف��ع 
مالية مببلغ 4.000 اأ- املبلغ املطلوب حت�شيله: 4.000 درهم ب. ر�شم الت�شريح 
بالتنفيذ: 200 دره��م ت. املجموع: 4200 دره���م     ل��ذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة )8.30( من �شباح يوم  امام هذه املحكمة علما بانه حتددت جل�شة يف 
املحكمة  ف��ان  ذل��ك  ع��ن  اع���اله، ويف ح��ال تخلفك  ذك��ر  م��ا  2013/3/5م لتنفيذ 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  املنا�شبة.  القانونية  االج��راءات  بحقك  �شتتخذ 

بتاريخ 2013/2/13م.
 القا�سي/ ه�سام حممد الرتيكي                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    ادارة التنفيذ  

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1041 )مدين جزئي )
بناء على طلب املدعى / موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - موطنه او حمل اقامته 
/دبي- �شارع بني يا�س - برج االت�شاالت ديرة- مقابل �شراتون خور- الطابق 
العامة-  لل�شيانة  ال�شاحلية  عليه/  املدعى  اىل  رقم 042025657  الرابع هاتف 
موؤ�ش�شة فردية- موطنه او حمل اقامته/ الب�شتان- بناية يو�شف جميل يا�شني 
امام  باحل�شور  مكلف  ان��ت    0503521777 رق��م  ه��ات��ف   3 رق��م  حم��ل  الب�شر- 
ال�شاعة  بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  او  الدائرة اجلزئية- عجمان �شخ�شيا 
8.30 املوافق يوم 18 من �شهر 2 ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حرر بتاريخ  يف 2013/2/5
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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 )املزماة( ي�ستعر�ص حتديات وخماطر الإخوان امل�سلمني على الإمارات ودول املنطقة
اأن ف�شح  �شبق الب��ن متيم  االإم���ارات حيث   24 االإخ��ب��اري احلديث 
اأ�شاليب االإخوان يف لقاءات عدة ..فيما يدير الندوة الدكتور �شامل 

حميد رئي�س مركز املزماة للدرا�شات والبحوث. 
يذكر اأن م���ركز املزماة للدرا�ش����ات والبحوث �شبق واأن اأقام عدة ندوات 
العربي  الربيع  االإم���ارات يف ظل  بعنوان  ن��دوة  منها  ال�شاأن  ه��ذا  يف 
درع  االإم���ارات  �ش����باب  بعن�����وان  واأخ��رى  ال�شيا�شي  االإ�شالم  وح��راك 
الوطن واأي�ش����ا ندوة اأخرى للق�����اء املغ�����ردين على موق�����ع التوا�شل 
االأمم  االجتماعي تويرت وكذلك ندوة خارجية يف جنيف يف مبنى 

املتحدة حول حقوق االإن�شان يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

على الدول التي متك���ن االإخوان من الو�شول اإىل �شدة احلكم فيها 
ال�شرق  جلريدة  ال�شابق  التحرير  رئي�س  الغام����دي  قينان  بجانب 
مراحله  يف  له  وت�شدى  االإخ���واين  اخلطر  عا�شر  ال��ذي  ال�شعودية 
�شراج  االإره����اب  ���ش��وؤون  يف  اليمني  واخلبي����ر  والداعي�����ة  املختلفة 
ال��دي��ن ال��ي��م��اين ال���ذي ت��ن��اول يف م���رات ع��دة زي��ف ال�����ش��ع��ارات التي 
يرفعها االإخوان با�شم الدين بغية الو�شول للحكم واإفراغهم لتلك 
ال�شعارات الراقة من م�شامينها احلقيقية ما جعلهم اأبعد النا�س 

عن االإ�شالم.
 ويتحدث يف الندوة اأي�شا الدكتور علي بن متيم رئي�س حترير املوقع 

�شاأن  يف  واملتخ�ش����شني  اخل���راء  م��ن  ع��دد  الن����دوة  يف  وي��ت��ح��دث   
اجلم����اعات االإ�ش����المية خا�ش����ة االإخوان امل�ش����لمني وما يحيط بهم.  
موؤلف  ال�شابق  االإخ���واين  القيادي  الندوة  يف  املتحدثني  اأب��رز  وم��ن 
كتاب �شر املعبد اال�شتاذ ثروت اخلرباوي الذي ق�شى عمرا طويال 
يف ع�شوية اجلماعة وخر اأ�شرارها واطلع على خفايا تاآمرها على 
نفادي موؤ�ش�س حركة  �شحفيون  املنطقة وحممود  االإم��ارات ودول 
وك�شفت  االإخ���وان  اأق�شت م�شجع  التي  احلركة  تلك  االإخ���وان  �شد 
للثورات  �شرقتهم  خماطر  من  كثرا  وح��ذرت  امل�شتور  من  الكثر 
وت�شلقهم كرا�شي ال�شلطة وتنباأت مبا ن�شهده اليوم من نتائج كارثية 

•• دبي-وام:

يقيم مركز املزماة للدرا�ش����ات والبح�����وث يف 24 من ال�ش���ه����ر احلايل 
االإمارات  امل�ش����لمني على  االإخ��وان  بعن�����وان خماطر وحتديات  ندوة 
التي  التوع����وية  الن����دوات  ل�شل����ش����لة  توا�شال  املنط����قة وذلك  ودول 
على  الت����اآمر  ونتائ���ج  واآف��اق  ج���ذور  حق���ائق  لك�ش����ف  املركز  يقيمها 
دولة االإمارات واخلليج واملنطقة االإقلي���مي���ة كك���ل والتي ت�ش����تهدف 
مقدرات ال�ش����عوب وبناها التحتية وم����شرتها يف النه�شة والتنمية 

والتطور.

حتت رعاية رئي�س الدولة 

هزاع بن زايد يفتتح موؤمتر الدفاع اخلليجي 

وكيل وزارة الدفاع: اآيدك�ص اأ�سبح قبلة يوؤمها 
العار�سون لعر�ص ما هو جديد لديهم

نائب رئي�ص الأركان:
 اآيدك�ص ي�سجل يف كل دورة جناحا 

رئي�ص اللجنة املنظمة لآيدك�ص: للمعر�ص دور كبري يف �سوق الدفاع العاملي

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شمو  اف��ت��ت��ح  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ه����زاع  ال�����ش��ي��خ 
ال���وط���ن���ي نائب  م�����ش��ت�����ش��ار االأم������ن 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
الفريق  ���ش��ع��ادة  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي 
الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
رئي�س اركان القوات امل�شلحة �شباح 
اخلليجي  ال���دف���اع  م���وؤمت���ر  ام�������س 
مب�شاركة وفود ر�شمية رفيعة متثل 
قادة  كبار  اإىل  اإ���ش��اف��ة  دول��ة   33
وعدد  االإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
كبر من ال�شفراء والدبلوما�شيني 
الدفاع واخلراء.  �شركات  وم��دراء 
للموؤمتر  االوىل  اجلل�شة  وخ���الل 
الذي جرى يف نادي �شباط القوات 
اللواء  ت��ق��دم  ب��اأب��وظ��ب��ي  امل�����ش��ل��ح��ة 
ال��رك��ن ط��ي��ار )م( خ��ال��د ع��ب��د اهلل 
اإينغما  موؤ�ش�شة  رئي�س  البوعينني 
املنظمة للموؤمتر بال�شكر للح�شور 
م���ت���ن���اوال   .. م�������ش���ارك���ت���ه���م  ع����ل����ى 
املنطقة  يف  الديناميكية  التغرات 
يف  واالأمنية  الدفاعية  والعالقات 
معر�س  اأهمية  م��وؤك��دا  املنطقة... 
خالله  م��ن  تعر�س  ال��ذي  اأيدك�س 
يف  التكنولوجية  اإمكاناتها  ال��دول 

جمال الدفاع. 
االإفتتاحية  اجل��ل�����ش��ة  وا����ش���ت���ه���ل 
م��ع��ايل ج���ان اي���ف ل��و دري����ان وزير 
ب��اإل��ق��اء كلمته  ال��ف��رن�����ش��ي  ال���دف���اع 

وجهة  فيها  اأب���رز  ال��ت��ي  الرئي�شية 
يتعلق  م���ا  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ن��ظ��ر 
والدفاعي  االأمني  التعاون  باأهمية 
من  عدد  اإىل  م�شرا  االإقليمي.... 
التهديدات  فيها  مب��ا  ال��ت��ه��دي��دات 
واأ�شاد معالية   . واالإره��اب  النووية 
ال�����ذي ظ���ل يلعبه  ال���ه���ام  ب����ال����دور 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د االأع���ل���ى 
الكبر  التطور  امل�شلحة يف  للقوات 
بني  العالقات  ت�شهده  ظلت  ال��ذي 
وقال  امل��ج��االت.  كافة  يف  الدولتني 
م��ن��ذ قدمي  ارت���ب���ط���ت  ف��رن�����ش��ا  ان 
العامل  م��ع  وثيقة  بعالقات  االأزل 
40 عاما  ف���رتة  وخ����الل  ال��ع��رب��ي 
اأ�شحت واحدة من اأبرز �شركاء دول 
خا�شة  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
يف جم��االت ال��دف��اع وه��و م��ا ت�شهد 
املوقعة  العديدة  االتفاقيات  عليه 
الدفاعية...م�شرا  امل���ج���االت  يف 
ق��اع��دة م�شرتكة يف  اإن�����ش��اء  اأن  ايل 
مدى  على  بو�شوح  يدلل  اأبوظبي 
التزام فرن�شا كقوة عاملية بالتعاون 
مع �شركائها املتميزين يف جماالت 
للعامل  ق�شوى  اأهمية  ذات  تعتر 
التقدم  مب��دى  ا�شاد  كما  باأجمعه. 
اإل��ي��ه ع��الق��ات بالدة  ال���ذي و�شلت 

م��ع دول��ة االإم����ارات ...مو�شحا ان 
تقت�شر  ال  االم���ارات  مع  العالقات 
ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ال��دف��اع��ي بل 
اأخرى من �شمنها  تتعداه ملجاالت 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���دي���ث���ة. وق����ال 
رئي�شية  اأزم������ات  ث����الث  ه��ن��اك  ان 
التي  ال��ت��ه��دي��دات  على حجم  ت��دل 
نواجهها والتي تتطلب منا تكييف 
اإ�شرتاتيجياتنا الدفاعية واالأمنية 
وه��ي االن��ت�����ش��ار ال��ن��ووي واالإره����اب 
الكيماوية مبا  والتهديدات  العاملي 
ا�شتقرار  حتمله من خماطر تهدد 
امل��ن��ط��ق��ة... م�����ش��را حت���دي���دا اإىل 
اإيران و�شوريا ومايل. وا�شار اىل ان 
هناك العديد من التحديات اأبرزها 
االإيرانية  ل��الن��ت��ه��اك��ات  ح��د  و���ش��ع 
واحل�شول  ال��دول��ي��ة  الل��ت��زام��ات��ه��ا 
هو  برناجمها  ب���اأن  �شمانات  على 
من  ومنعها  بحت  �شلمي  ب��رن��ام��ج 
تبتز  اأن  ميكن  اأداة  على  احل�شول 
واأخرا  امل�شتقبل  يف  جرانها  بها 
والذي  النووي  االنت�شار  من  احلد 
ب���ات ي��ه��دد اأم���ن و���ش��الم��ة املنطقة 
م�شوؤوليتنا  ان  وق�����ال  وال����ع����امل. 
و�شمان  اجلهود  تثبيط  يف  تتمثل 
منع  ات����ف����اق����ي����ة  م������ن  اجل������������دوى 
ل�شالمة  حتقيقا  النووي  االنت�شار 
امل�شوؤولية  وه����ذه  اجل��م��ي��ع  وام����ن 

يناير ا�شتجابة لنداء اأطلقه رئي�س 
العنا�شر  هجمات  من  للحد  مايل 
االإره��اب��ي��ة ه��ن��اك حيث ب��ات خطر 
اآم��ن ل��الإره��اب م�شدرا  قيام م��الذ 
للمخاوف يف اأفريقيا واأوروب��ا وهو 
ما يرر التعبئة الفرن�شية والقرار 
وا�شار  عنها.  الناجم   2085 رق��م 
ال�شرق  جتاه  فرن�شا  التزام  ان  ايل 
االأو�شط هو التزام ثابت ودائم وهو 
ف��ق��ط الإق���ام���ة عالقات  ي��ه��دف  ال 
اإ�شرتاتيجية  �شراكات  ب��ل  جت��اري��ة 
لكافة  م�شرتك  حتليل  على  تعمل 
باأف�شل  اخل����روج  وع��ل��ى  امل���ه���ددات 
ت�شتند  �شراكات  ملجابهتنا.  ال�شبل 
امل�شرتك  واالإن���ت���اج  التطوير  على 
الدفاعية  ال����ع����الق����ات  ل���ت���ع���زي���ز 
وب���رام���ج ال��ت�����ش��ل��ي��ح امل�����ش��رتك. ويف 
هذه االأجواء العاملية التي يكتنفها 
فاإن  واملهددات  والتعقيد  الغمو�س 
القائمة  االإ�شرتاتيجية  ال�شراكات 
ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون والثقة  ع��ل��ى 
جتاوز  على  تعيينا  �شوف  املتبادلة 

كافة حتديات الغد.
الركن طيار  اللواء  األقى  بعد ذلك 
ال�شعدي  عبيد  �شامل  حممد  ر�شاد 
ق���ائ���د ك��ل��ي��ة ال����دف����اع ال���وط���ن���ي يف 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ك��ل��م��ة  االإم������ارات 
اأمن  ي�شكل  فيها:  ق��ال  االإم��ارات��ي��ة 

باجلمع  ف��رن�����ش��ا  ال����ت����زام  ت��ل��خ�����س 
التهاون  وع������دم  ال�������ش���رام���ة  ب����ني 
وك��ذل��ك االن��ف��ت��اح ع��ل��ى احل����وارات 
اجل���ادة وال��ب��ن��اءة...م�����ش��را ايل ان 
العقوبات املفرو�شة على اإيران هي 
للعودة  الإجبارها  الوحيد  ال�شبيل 
ف���اإي���ران  امل���ف���او����ش���ات  ط���اول���ة  اإىل 
���ش��وف ت�شتعيد  اأن��ه��ا  ت��ع��رف ج��ي��دا 
ما  اإذا  فقط  ال���دويل  املجتمع  ثقة 
�شلكت درب املفاو�شات بنية خال�شة 

وبدون �شروط م�شبقة. 
وحول الو�شع يف �شوريا قال: نحن 
اأوائ��ل املعرتفني  ودول اخلليج من 
كممثل  ال�شوري  الوطني  باملجل�س 
ال�شوري  لل�شعب  ووح��ي��د  ���ش��رع��ي 
وك��ن��ا اأي�����ش��ا م��ع دول اخل��ل��ي��ج من 
التي �شارعت لتقدمي  اأوائل الدول 

امل�شاعدات االإن�شانية. 
الفرن�شي  ال����دف����اع  وزي�����ر  وا�����ش����اد 
مبعوث  ي��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود 
العربية  واجلامعة  املتحدة  االأمم 
خل�����ش��ر االإب���راه���ي���م���ي..م���وؤك���دا ان 
ف��رن�����ش��ا ���ش��ت��وا���ش��ل ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
لهذه  ح���د  و����ش���ع  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
االأزم������ة. وح����ول ال��و���ش��ع يف مايل 
امل�شلحة  ال�������ق�������وات  ان  او�������ش������ح 
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•• اأبوظبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل ال���ل���واء ال��رك��ن عبيد 
رئي�س  ال��ك��ت��ب��ي  ����ش���امل  احل������ري 
وموؤمتر  ملعر�س  املنظمة  اللجنة 
ال��دف��اع ال����دويل اي��دك�����س 2013 
ال����دف����اع  وم�����وؤمت�����ر  م���ع���ر����س  اإن 
اأبوظبي  اإىل  اآيدك�س يعود  الدويل 
ع�شرة  احلادية  دورت��ه  لت�شت�شيف 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
واهتمام  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ش��ل��ح��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

امل��ع��ر���س وي�����ش��ت�����ش��ي��ف ن��خ��ب��ة من 
ك����ب����ار خ��������راء و�����ش����ن����اع ال����ق����رار 
العامل  اأن����ح����اء  م���ن  ال��ع�����ش��ك��ري��ني 
ملناق�شة  م��ت��م��ي��زة  من�شة  لي�شكل 
الدفاع.  ���ش��ن��اع��ة  ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث 
واأو�شح اأن اأكرث ما ي�شعدين يف كل 
دورة من اآيدك�س متر على اأبوظبي 
ه���و ت�����ش��اف��ر ج���ه���ود ال��ع��ام��ل��ني يف 
الدوائر املحلية واالحتادية املعنية 
اإخ���راج  ل�شمان  امل��ع��ر���س  بتنظيم 
ب�������ش���ورة م�����ش��رف��ة تعزز  اآي���دك�������س 
معار�س  اأب���رز  ك��اأح��د  مكانته  م��ن 
الدفاع حول العامل واأكر معر�س 
متخ�ش�س يف جمال الدفاع الري 
م�شتوى  على  واجل���وي  وال��ب��ح��ري 

دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل ومتابعة الفريق اأول �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�شاف  امل�شلحة.  للقوات  االأعلى 
ت�شدرها  ال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة  للن�شرة 
مبنا�شبة  ال�����وط�����ن  درع  جم���ل���ة 
مرور  وم���ع  ان���ه   2013 اي��دك�����س 
ما يقارب العقدين على انطالقته 
املزيد  اكت�شاب  يف  املعر�س  ي�شتمر 
اأه����م معار�س  ال��زخ��م ك��اأح��د  م��ن 
م�شتوى  على  الدفاعية  االأنظمة 
املوؤمترات  الأرف����ع  ووج��ه��ة  ال��ع��امل 
العاملية حيث يعقد موؤمتر الدفاع 
فعاليات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج��ي 

اإمارة اأبوظبي ويوؤهلها ال�شت�شافة 
والفعاليات  وامل��وؤمت��رات  امل��ع��ار���س 
ي��ع��زز من  ال���ذي  االأم����ر  ال�شخمة 
ك��وج��ه��ة جتارية  ع��امل��ي��ا  م��ك��ان��ت��ه��ا 
واق���ت�������ش���ادي���ة و����ش���ي���اح���ي���ة رائ�����دة 
حتتية  بنية  على  ذل��ك  يف  مرتكزة 
تنظيمية  وخ��رات  وكفاءات  قوية 
اأ�ش�شت  ع��امل��ي��ة  و���ش��م��ع��ة  حم��رتف��ة 
حكومتنا  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي�����ة  ل��ه��ا 
الر�شيدة. وقال اإن ملعر�س اآيدك�س 
دورا كبرا يف �شوق الدفاع العاملي 
الدفاعية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ر���ش��م  ويف 
توجهاتها  وا�شتنباط  امل�شتقبلية 
احل�شور  ي����وؤك����ده  ال������ذي  االأم�������ر 
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�شركة  و900  حم���ل���ي���ة  ����ش���رك���ة 
و�شيجمع  دول���ة   57 متثل  دول��ي��ة 
وزراء  من  القرار  �شانعي  املعر�س 
و�شخ�شيات  اأرك����ان  وروؤ����ش���اء  دف���اع 
اق���ت�������ش���ادي���ة م����ن اأك������رث م����ن 65 
دول����ة ف�����ش��ال ع���ن م�����ش��ارك��ة اأكرث 
يف  وحملية  دولية  �شركة   80 من 
الدورة الثانية من معر�س الدفاع 
واملخ�ش�س  ن��اف��دك�����س  ال���ب���ح���ري 
وتقنيات  منتجات  اأح���دث  لعر�س 
بالتزامن  ويعقد  البحري  الدفاع 
ال�شوء  وي�������ش���ل���ط  اآي����دك���������س  م����ع 
البحرية  ال�شناعات  ق���درات  على 
اأنه  واأو���ش��ح  اأبوظبي.  يف  النا�شئة 
الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  مل���واك���ب���ة 

العام  ه��ذا  اآيدك�س  يتميز  العاملية 
بتخ�شي�شه منطقة لالأنظمة غر 
جزء  ين�شب  اأ�شبح  حيث  املاأهولة 
والتقنيات  االب��ت��ك��ارات  م��ن  ك��ب��را 
واال�����ش����ت����ث����م����ارات ال����دف����اع����ي����ة يف 
هذا  اآيدك�س  ويخ�ش�س  جماالتها 
للطائرات  م��ن��ط��ق��ة  اأي�����ش��ا  ال���ع���ام 
املروحية و�شيقوم با�شت�شافة عدد 
ال��ع��م��ل ح���ول التقنيات  م��ن ور����س 
ال��دف��اع��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة. وا���ش��اف اأن 
اللجنة  اتخذتها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 
مل��ع��ر���س وموؤمتر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
الدفاع الدويل "اآيدك�س 2013" 
اآيدك�س  مبعر�س  االرت��ق��اء  بهدف 
�شركة  اأدخلتها  التي  والتح�شينات 

للمعار�س  ال���وط���ن���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي 
اأدنيك على مركز اأبوظبي الوطني 
به  املحيطة  وامل��ن��اط��ق  للمعار�س 
كافة  ت��وف��ر  يف  �شك  ب��ال  �شت�شهم 
اآيدك�س  ملعر�س  النجاح  مقومات 
العار�شة  ال�شركات  �شتتمكن  حيث 
وال������وف������ود م�����ن اال�����ش����ت����ف����ادة من 
اأي عام  اأكر من  م�شاركتها ب�شكل 
خطوة  العام  هذا  املعر�س  لي�شبح 
والنمو  التطور  درب  على  اإ�شافية 
اأبوظبي  اإم���ارة  روؤي��ة  حتقيق  نحو 
2030 والهادفة اإىل بناء اقت�شاد 
متنوع وم�شتدام يعزز من قدرتها 
التناف�شية على اخلارطة االإقليمية 

والدولية. 

و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
اأف��ري��ق��ي��ا. واأ���ش��اف اأن���ه م��ن خالل 
روؤيته للتح�شرات واال�شتعدادات 
ت�شاهم  وال���ذي   2013 الآي��دك�����س 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ا�شرتاتيجي  ك�شريك  تنظيمه  يف 
ال����ذي  احل������دث  اأن  ي����وؤك����د  ف����اإن����ه 
متميزا  ���ش��ي��ك��ون  ب�������ش���دده  ن��ح��ن 
التنظيمية.  ال��ن��واح��ي  جميع  م��ن 
�شهدتها  التي  النجاحات  اإن  واك��د 
ال�شابقة للمعر�س متهد  ال��دورات 
ال��ط��ري��ق اأم�����ام حت��ق��ي��ق امل���زي���د يف 
ع�����ش��رة ملعر�س  ال������دورة احل���ادي���ة 
ي��وؤك��د ع��ل��ى القدرة  اآي��دك�����س مم��ا 
متتلكها  التي  الكبرة  التنظيمية 

•• ابوظبي -وام:

عبيد  ال��رك��ن  الفريق  �شعادة  اك��د 
حممد عبداهلل الكعبي وكيل وزارة 
اأ�شبح  اآيدك�س  معر�س  اأن  الدفاع 
قبلة يوؤمها العار�شون لغر�س ما 
تتبادل  هو جديد لديهم وملتقى 
واملعلومات  واالآراء  االأف���ك���ار  ف��ي��ه 
االأنظمة  يف  ال���ق���رار  ���ش��ن��اع  ب���ني 
ال���دف���اع���ي���ة وح���دث���ا ع��امل��ي��ا يرز 

مبنا�شبة  ال����وط����ن  درع  جم���ل���ة 
ك����وادرن����ا  اإن   2013 اي���دك�������س 
ال�شنوات  اكت�شبت خالل  الوطنية 
امل��ا���ش��ي��ة خ���رة ك��ب��رة يف جمال 
مثل  املتخ�ش�شة  املعار�س  تنظيم 
وغرها  للطران  ودب��ي  اآي��دك�����س 
القيادية  الكفاءات  لدينا  وتوفرت 
والعلمية  واالإداري�������������ة  ال���ف���ن���ي���ة 
والتقنية والطاقات الب�شرية التي 
اإبداعية  وم��ه��ارات  ق��درات  متتلك 

املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
كمركز دويل ل�شناعة املعار�س وملا 
وواحة  اأر�شيه  من  الدولة  توفره 
من  م�شتمدة  واال�شتقرار  لالأمن 
حتت  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ق����ي����ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
وق���ال  اهلل".  "حفظه  امل�����ش��ل��ح��ة 
ت�شدرها  ال��ت��ي  اليومية  للن�شرة 

اأن  واأو���ش��ح  امل��ع��ار���س.  يف �شناعة 
بقدرة  را���ش��خ��ة  م��ازال��ت  قناعاتنا 
الع�شكرية  ال���وط���ن���ي���ة  ك�����وادرن�����ا 
امل��زي��د من  على حتقيق  وامل��دن��ي��ة 
االإجن�����ازات يف ه��ذا امل��ج��ال وكافة 
املجاالت االأخ��رى خدمة الأهداف 
وازدهاره  ورقيه  وتقدمه  الوطن 
قيادتنا  حت��ت  اأج��ي��ال��ه  وم�شتقبل 
ت��ب��خ��ل عليهم  ال��ت��ي ال  ال��ر���ش��ي��دة 

بتوفر االإمكانيات والتوجيهات.

•• ابوظبي- وام:

اكد �شعادة اللواء الركن املهند�س 
عي�شى �شيف بن عبالن املزروعي 
نائب رئي�س االرك��ان ان معر�س 
دورة  ك����ل  يف  ي�����ش��ج��ل  اآي���دك�������س 
جناحا ونحن اإذ ن�شتقبل يف هذا 
كافة  نقدر  جديدة  دورة  ال�شهر 
اجل���ه���ود ال���ت���ي ت���ب���ذل م���ن اأجل 

جناحه. 

ونحن  اإبداعية  وقدرات  مهارات 
بقدرة  را���ش�����������خ��ة  ق���ن���اع���ة  ع���ل���ى 
الع�شكرية  ك�����وادرن�����ا  وك�����ف�����اءة 
وب���ق���دره ���ش��ب��اب االإم�������ارات على 
حت��ق��ي��ق امل���زي���د ك���م االإجن�������ازات 
يف ه���ذا امل��ج��ال احل��ي��وي ب��ل ويف 
ك��اف��ة امل��ج��االت االأخ����رى خدمة 
الأه��داف الوطن ورقيه وتقدمه 

وازدهاره. 
اإذا كانت النج����احات متالأ  وقال 

ال��ي��وم��ي��ة التي  ل��ل��ن�����ش��رة  وق�����ال 
الوطن  درع  جم���ل���ة  ت�������ش���دره���ا 
ان    2013 اي��دك�����س  مبنا�شبة 
كوادرنا الوطنية الع�شكرية منها 
واملدنية اكت�شبت خالل ال�شنوات 
جمال  يف  ك��ب��رة  خ��رة  املا�شية 
املتخ�ش�شة  امل���ع���ار����س  ت��ن��ظ��ي��م 
القيادة  لها كفاءات  وقد توفرت 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة واالإداري������ة 
متتلك  واأ����ش���ب���ح���ت  وال��ت��ق��ن��ي��ة 

فاإنها  وال��ت��ف��اوؤل  بالثقة  اأنف�شنا 
امل���زي���د من  اإىل  اأي�����ش��ا حت��ف��زن��ا 
باجل����ودة  وااله��ت��م�����������ام  ال��ع��م��ل 
اأن  �شك  والتمي����ز واالبتك����ار وال 
دول����ة  اأن  يوؤك����د  النج���اح  ه��ذا 
االإم����ارات و�ش���لت مرحلة الريادة 
الكبي���رة  امل���ع���ار����س  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
واملتخ�ش����ش��ة التي توؤكد قدرتها 
تتمتع  وما  واالقت�شادية  املالية 

به من اأمن وا�شتقرار.

اإقليمية  اأه��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
���ش��واء وبالتايل  ودول���ي���ة ع��ل��ى ح��د 
وتاأمني  ح��ف��ظ��ه  م�����ش��وؤول��ي��ة  ف����ان 
���ش��الم��ة مم��رات��ه ال��ب��ح��ري��ة لي�شت 
وقال  ع��امل��ي��ة.  ب��ل  فح�شب  حملية 
االإم������ارات على  دول���ة  ق��ي��ادة  تعمل 
الع�شكرية  ج��ه��وزي��ت��ه��ا  م�����ش��اع��ف��ة 
دول  مع  التعاون  وتعزيز  واالأمنية 
لتعزيز  ال���دويل  واملجتمع  اجل���وار 
امل���ن���ط���ق���ة وال����ع����امل.  ال���������ش����الم يف 
اال�شرتاتيجية  القيادة  ان  واأ�شاف 
ت��ع��ت��م��د ال����ت����وازن يف ب���ن���اء ق����درات 
واجلوية  والبحرية  الرية  قواتها 
ب��ه��دف تعزيز  وال���ق���وات اخل��ا���ش��ة 
والقتالية  ال���دف���اع���ي���ة  ال����ق����درات 
القوات  اأن  كما  امل�شلحة..  لقواتنا 
بدعم  وت�����ش��اه��م  �شاهمت  امل�شلحة 
قوات حفظ ال�شالم يف اأماكن عدة 
م��ن ال��ع��امل وه���ي م�����ش��ت��ع��دة دائما 
ل��ل��م�����ش��اع��دة يف اأع���م���ال االغ���اث���ة يف 
املناطق التي ت�شهد كوارث طبيعية 

حول العامل. 
واختتم اجلل�شة االفتتاحية معايل 
ملعدات  دول�����ة  وزي�����ر  دون  ف��ي��ل��ي��ب 
والتكنولوجيا  وال����دع����م  ال����دف����اع 
اإىل  ...م�����ش��را  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف 
االإ�شرتاتيجي  احل�������وار  اأه���م���ي���ة 
ال��ري��ط��اين االإم����ارات����ي يف جمال 

االأمن وتاأثره على ازدهار منطقة 
الثقة  دور  على  م�شددا  اخلليج... 
وتطرق  امل�������ش���رتك���ة.  امل�����ش��ال��ح  يف 
الوقوف  اأهمية  اإىل  )دون(  معايل 
النووي  االإي���راين  امل�شروع  يف وج��ه 
. كما تناولت اجلل�شة االأوىل التي 
اأوريا�س  ج��ون  )م(  ال��ل��واء  تراأ�شها 
الدفاعية  اأو�شكو�س  �شركة  رئي�س 
القوات  دور  م���ن  ج���دي���دة  من�����اذج 
ال��ري��ة حيث حت��دث فيها ك��ل من 
قائد  بروك�س  ك.  فن�شنت  الفريق 
اجلي�س الثالث القيادة الو�شطى يف 
الركن  وال��ل��واء  االأمريكي  اجلي�س 
علي حممد �شبيح الكعبي امل�شت�شار 
القائد  ن���ائ���ب  ل�����ش��م��و  ال��ع�����ش��ك��ري 
واللواء  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
رئي�س  زك���اري���ادي�������س  ن���ي���ك���والو����س 
االنت�شار  فيلق  ال��ي��ون��اين  االأرك����ان 
ال�شريع التابع ملنظمة حلف �شمال 
االأط��ل�����ش��ي ال��ن��ات��و ورك���زت اجلل�شة 
القوات  يف  التحوالت  على  الثانية 
اجلوية امل�شتقبلية وحتدث فيها كل 
رئي�س  اأو�شنر  فابيان  العقيد  من 
القوات  االر�شي يف  اجل��وي  الدفاع 
املهام  ح���ول  ال�شوي�شرية  اجل��وي��ة 
ل��ل��دف��اع اجل���وي واللواء  اجل��دي��دة 
ن���ائ���ب رئي�س  ����ش���و  ه����وان����غ ج���ون���غ 
يف  التخطيط  لقوة  اجلي�س  اأرك��ان 

لي�شزيك  وال��ل��واء  اجلنوبية  كوريا 
�شيا�شة  ق�شم  مدير  �شفويدزن�شكي 
الت�شليح يف وزارة الدفاع البولندية 
اأه��م��ي��ة الدفاع  ال����ذي حت���دث ع���ن 
الرية  ال����ق����وات  دع����م  يف  اجل�����وي 
وتطرقت   . احل��دي��ث��ة  امل��ع��رك��ة  يف 
ن�شر  م�شاألة  اإىل  الثالثة  اجلل�شة 
والعمليات  ال���ب���ح���ري���ة  ال�����ق�����وات 
وتراأ�شها  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
مدير  كارا�شيك  ث��ي��ودور  ال��دك��ت��ور 
موؤ�ش�شة  يف  واال�شت�شارات  البحوث 
اإي��ن��غ��م��ا و���ش��م��ت ث��الث��ة متحدثني 
ه���م ال��ف��ري��ق رك����ن ب��ح��ري مارين 
يف  البحرية  املنطقة  قائد  غيلييه 
املحيط الهندي يف فرن�شا والفريق 
رئي�س  ج���ي���ورج���ي  دي  ج��ي��وزي��ب��ي 
االإيطالية  البحرية  القوات  اأرك��ان 
وال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ري حم��م��د �شفيق 
البحرية  االأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
الباك�شتانية. كما �شهد املوؤمتر وزير 
الدفاع اليمني حممد نا�شر احمد 
والتنزاين �شم�س �شواوي ناهودها 
قنايزية  امل��ال��ك  ع��ب��د  واجل���زائ���ري 
واللواء الركن عبيد الكتيبي نائب 
جلنة  رئي�س  ابوظبي  �شرطة  قائد 
م��ع��ر���س اي��دي��ك�����س وال���ل���واء الركن 
�شالح  قائد  امل�شرخ  �شامل  ابراهيم 
القوات  ارك����ان  ال��ب��ح��ري��ة وروؤ����ش���اء 
الفريق  ال�����ش��ع��ودي��ة  م���ن  امل�����ش��ل��ح��ة 
القبيل  اهلل  عبد  ح�شني  رك��ن  اول 
وم�����ن ع���م���ان ال���ف���ري���ق اح���م���د بن 
حارث النبهاين ومن م�شر الفريق 

�شديقي ال�شيد .
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حامد بن زايد يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص اأمناء جامعة خليفة

مبنا�سبة مرور 41 عامًا على تاأ�سي�س املجل�س الوطني االحتادي

د.اأنور قرقا�ص: تفعيل دور املجل�ص ومتكينه كان و�سيظل هدفًا �ساميًا تطمح اإليه القيادة ال�سيا�سية

قافلة الهالل الأحمر الإغاثية الثالثة تتوجه اىل الأردن لدعم النازحني ال�سوريني 

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ حامد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س دي��وان ويل عهد 
اأبوظبي نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
الدوري  االجتماع  خليفة  جامعة 
يف  م��وؤخ��را  عقد  ال���ذي  للمجل�س 

حرم اجلامعة باأبوظبي.
اأع�شاء  ح�شر االإجتماع عدد من 
اأمناء جامعة خليفة من  جمل�س 
ب��ي��ن��ه��م م���ع���ايل ال���دك���ت���ور مغر 
خ���م���ي�������س اخل���ي���ي���ل���ي م���دي���رع���ام 
و�شعادة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 

مناق�شة  االج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
والق�شايا  امل��وا���ش��ي��ع  م���ن  ع����دد 
ب�شكل مف�شل مبا يف ذلك عملية 
املزمع  العلوم  لكلية  التخطيط 
ومراجعة  اجل��ام��ع��ة  يف  اإق��ام��ت��ه��ا 
للجامعة  التح�شري  الرنامج 
م�شتجدات  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة 
برامج الدرا�شات العليا والبحوث 
جمل�س  وت���اأ����ش���ي�������س  وال���ت���ط���وي���ر 

ا�شت�شاري مل�شروع عنكبوت .
الهياكل  ع��ل��ى  االإج��ت��م��اع  وواف����ق 
ومقرتحات  للجامعة  التنظيمية 
الوظائف  بع�س  ت�شنيف  اإع����ادة 

وت�����رب�����ط ع���ن���ك���ب���وت اجل���ام���ع���ات 
 10 اإىل  ت�شل  �شرعتها  ب�شبكة 
���ش��رع��ة و�شول  م���ع  ج��ي��ج��اب��اي��ت 

ت�شل اإىل 1 جيجابايت ..
من  امل�شتخدمني  متكن  اأنها  كما 
اال�شتفادة من تطبيقات املحادثة 
ال�شوت  واالت�������ش���االت  ال���ف���وري���ة 

واملرئية 
ربط  خ����دم����ات  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
الدقيقة  ال�����ش��ب��ك��ي��ة  احل���و����ش���ب���ة 
وخدمات  ال�����ش��ح��اب��ي��ة  احل��و���ش��ب��ة 
االإلكرتوين  التعلم  مثل  اأخ���رى 
وال�����ري�����د االإل������ك������رتوين ورب����ط 

املهند�س ح�شني احلمادي و�شعادة 
و�شعادة  الرميثي  خلفان  حممد 
اإ�شافة  ال��ن��وي�����س  ج��ا���ش��م  ح�����ش��ني 
ت��ود الر���ش��ن رئي�س  ال��دك��ت��ور  اإىل 
عارف  وال��دك��ت��ور  خليفة  جامعة 
�شلطان احلمادي مدير اجلامعة 
امل���ع���ال نائب  وال���دك���ت���ور حم��م��د 
ل���ل���ب���ح���وث  االأول  ال�����رئ�����ي�����������س 

والتطوير.
وقبل االإجتماع قام عدد من طلبة 
اجلامعة والباحثني باإطالع �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�شيخ 

على اآخر امل�شاريع البحثية.

..كما  ل��ل��م��وظ��ف��ني  وال���رتق���ي���ات 
املدققني  ت��ق��اري��ر  ا�شتعرا�س  مت 
وميزانية اجلامعة للعام 2012 
وامل����واف����ق����ة ع���ل���ى م���ي���زان���ي���ة عام 

.2013
امل�شروع  ع��ن��ك��ب��وت  ���ش��ب��ك��ة  وت���ع���د 
ال��وط��ن��ي ال��رائ��د ل��دع��م البحوث 
االأداء  ع��ال��ي��ة  ب�شبكة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ب����ح����ي����ث ت�����ق�����دم ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات 
ات�شاال  بها  املرتبطة  االأكادميية 
�شبكات  ال�شرعة مع  وع��ايل  بينيا 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��وط��ن��ي��ة االأخ�������رى يف 

جميع اأنحاء العامل.

•• اأبوظبي-وام:

غادرت قافلة هيئة الهالل االأحمر 
متوجهة  البالد  الثالثة  االإغاثية 
الها�شمية  االأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 
ل����ت����ق����دمي ي�����د ال�����ع�����ون االإغ�����اث�����ي 
للنازحني  االإن�����ش��ان��ي��ة  وامل�����ش��اع��دة 
املتواجدين  اال���ش��ق��اء  ال�����ش��وري��ني 
احلدود  من  القريبة  املخيمات  يف 
االأردن�����ي�����ة ال�������ش���وري���ة ال���ت���ي ت����اأوي 
اأعدادا كبرة من النازحني الذين 
ت���رك���وا دي���اره���م ب�����ش��ب��ب االح����داث 

التي متر بها �شوريا.
برنامج  القافلة �شمن  وتاأتي هذه 
اغاثي تنفذه هيئة الهالل االحمر 
النازحني  االف  ل�شالح  االردن  يف 
املقيمني  �شواء  اال�شقاء  ال�شوريني 
احلدود  على  ال��زع��رتي  خميم  يف 
ع��دد من  او يف  ال�شورية  االردن��ي��ة 
�شعادة  وق���ال���ت  االردن�����ي�����ة.  امل�����دن 
االأمني  نائب  املهري  عيد  نعيمة 
وامل�شاريع  االإغ��اث��ة  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام 
باالنابة  االأح���م���ر  ال���ه���الل  ب��ه��ي��ئ��ة 
لتوجيهات  وت��ن��ف��ي��ذا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
االأحمر  ل��ل��ه��الل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة 
توا�شل تنفيذ براجمها االإن�شانية 
ال�شوريني  ل��ل��ن��ازح��ني  واالإغ���اث���ي���ة 
املزيد  بتقدمي  ول��ب��ن��ان  االأردن  يف 
اإغاثي  ج�شر  ع��ر  امل�شاعدات  م��ن 
الغذائية  امل�������واد  م����ن  م���ت���وا����ش���ل 
املختلفة  واالإي��وائ��ي��ة  وال��ع��الج��ي��ة 
الر�شمية  املوؤ�ش�شات  م��ن  امل��ق��دم��ة 
واملح�شنني  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��رك��ات 
املقيمني  واخل��ري��ن  االإم��ارات��ي��ني 
ال��ه��الل االأحمر  ���ش��رك��اء  ب��ال��دول��ة 
االإ�شرتاتيجيني يف العمل اخلري 

واالإن�شاين.
االغاثية  ال��ق��اف��ل��ة  ان  واأو����ش���ح���ت 
االحمر  ال���ه���الل  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ث��ال��ث��ة 
اطنان   206 م����ن  اأك������رث  حت���م���ل 
م�����ن امل����������واد االإغ�����اث�����ي�����ة امل���ك���ون���ة 

كاحلليب  االأغ�����ذي�����ة  ط������رود  م����ن 
والطحني وحليب االأطفال واالأرز 
ال�شتوية  وامل��الب�����س  وال��ب��ط��ان��ي��ات 

املتنوعة واالأحذية.
االإغاثي  ال��رن��ام��ج  ب����اأن  واأف������ادت 
الهيئة  و���ش��ع��ت��ه  ال�����ذي  ال�����ش��خ��م 
الدعم  ل��ت��وف��ر  م�شتمرا  وم����ازال 
االإغاثي واالإن�شاين الأكر �شريحة 
ال�شوريني  ال��ن��ازح��ني  م��ن  ممكنة 
ن��ت��اج لتفاعل  اإال  ه��و  م��ا  اال���ش��ق��اء 
ك���اف���ة ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي 
ودع����م����ه����م اخل��������ري امل���ت���وا����ش���ل 
التي  االإن�����ش��ان��ي��ة  وم�����ش��اه��م��ات��ه��م 
جت��د ك��ل �شكر وت��ق��دي��ر م��ن هيئة 
الهيئة  اأن  كما   .. االأح��م��ر  الهالل 
االأردن  يف  االإن�شاين  وجودها  تعزز 
بالتعاون مع �شفارة دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة يف ع���م���ان عر 
اأك������رث م����ن 20 وف������دا م����ن وف����ود 
اأر�شلت  ال���ت���ي  االأح����م����ر  ال����ه����الل 
املواد  ت��وزي��ع  علي  للعمل  ل����الأردن 
االإغ���اث���ي���ة ب��االإ���ش��اف��ة ل��ع��دد كبر 
املنت�شرين  الهيئة  متطوعي  م��ن 
الهيئة  �شيدتها  التي  املخيمات  يف 
امل�����ف�����رق احل�����دودي�����ة  يف م���ن���ط���ق���ة 

وخم��ي��م ال��زع��رتي .. ك��م��ا متكنت 
بخدماتها  ال��و���ش��ول  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
واالإن�شانية  والعالجية  االإغ��اث��ي��ة 
اال�شقاء  ال�شوريني  النازحني  اإيل 
االأردنية  اململكة  م��دن  خمتلف  يف 
امل�شت�شفى  وي�����ش��ارك   .. الها�شمية 
الذي  امليداين  االأردين  االإم��ارات��ي 
االأحمر  الهالل  يعمل حتت مظلة 
العالجية  خ����دم����ات����ه  ب����ت����ق����دمي 
ال�شورية  االأ���ش��ر  الآالف  والطبية 
ملخيمات  جل�����اأت  ال���ت���ي  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 
امل��ف��رق وخميم  االإي����واء يف مدينة 
الزعرتي واملقيمني منهم يف مدن 

�شمال االأردن احلدودية.
وف����ودا عديدة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
وع���ل���ى م�����ش��ت��وى رف���ي���ع م���ن هيئة 
النازحني  زارت  االأح���م���ر  ال��ه��الل 
خميمات  يف  اال���ش��ق��اء  ال�����ش��وري��ني 
على  لالطمئنان  ب���االأردن  االإي���واء 
على  والتعرف  املعي�شية  اأحوالهم 
ونا�شدت  احل��ي��ات��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
واملنظمات  ال��ه��ي��ئ��ات  ال��وف��ود  ت��ل��ك 
باالأردن  اإالغاثة  العاملة يف جمال 
االإغاثي  العون  املزيد من  بتقدمي 
نظرا  ل����ل����ن����ازح����ني  واالإن�������������ش������اين 

يعي�شونها  ال��ت��ي  احل��ي��اة  ل�شعوبة 
مو�شم  يف  خ�شو�شا  امل��خ��ي��م��ات  يف 

ال�شتاء البارد.
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  واأط���ل���ق���ت 
امل���ح���ل���ي ح��م��ل��ة اغ���ي���ث���وه���م جلمع 
ال�شتوية  االإغ���اث���ة  م����واد  وت��وف��ر 
ال�شوريني  ال����ن����ازح����ني  ل�������ش���ال���ح 
ك��م��ا ���ش��رت ال��ه��ي��ئ��ة ج�����ش��را جويا 
املا�شية عر  الفرتة  اإغاثيا خالل 

مطارات الدولة املختلفة.
م��ب��ادرات هيئة الهالل  وق��د لقيت 
االأح�����م�����ر االإغ����اث����ي����ة وامل���ك���رم���ات 
من  املقدمة  واخل��ري��ة  االإن�شانية 
بالدولة  واخل����ري����ن  امل��ح�����ش��ن��ني 
اإ�شادة من مفو�شية االأمم املتحدة 
ل�شوؤون الالجئني وبرنامج الغذاء 
ال�شعيد  الطفل  ومنظمة  ال��ع��امل��ي 
الدولية ومنظمة الهجرة الدولية 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن  وال��ك��ث��ر 
النازحني  اإغاثة  العاملة يف جمال 
ال���������ش����وري����ني اال�����ش����ق����اء ب���������االأردن 
واالإن�شانية  اخل���ري���ة  ب���اجل���ه���ود 
ودعمها  االأح���م���ر  ال���ه���الل  ل��ه��ي��ئ��ة 
للنازحني  امل���ت���وا����ش���ل  االإن�������ش���اين 
الذين يعي�شون يف ظروف �شعبة . 

للمجل�س  االأوىل  االنتخابات  م��ن 
التعديالت  اإىل  الوطني االحتادي 
الكبرة  التو�شعة  اإىل  الد�شتورية 
العام  يف  االن���ت���خ���اب���ي���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ات 
مبجملها  مت��ث��ل  وال���ت���ي   ،2011
�شيا�شية  لعملية  ديناميكية  �شورة 

تراعي جتربتنا وتبني لبناتها .
الديناميكة  ه��ذه  اأن  معاليه  وب��ني 
وح���ر����س ح��ك��ام��ن��ا ع��ل��ى حت�شني 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ج��رب��ة االحت���ادي���ة هو 
مع  للم�شتقبل،  االأم��ث��ل  ال�شمان 
الوا�شح  امل�����ش��ار  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
تطوير  اإىل  ال�شبيل  ه��و  وامل��ت��درج 
من�����وذج ي��ن��ا���ش��ب دول�����ة االإم�������ارات، 

نادي احلمرية ينفذ ملنت�سبيه ور�سة 
يف جتفيف النباتات وتن�سيقها

•• ال�شارقة –الفجر:

بنادي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ن���ف���ذت 
احل����م����ري����ة ال����ث����ق����ايف ال���ري���ا����ش���ي 
و�شمن مبادراتها املجتمعية ور�شة 
النباتات  ل��ت��ج��ف��ي��ف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
مب�شاركة  وت��ن�����ش��ي��ق��ه��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
املنت�شبني  من  طالبا  ع�شر  خم�شة 
اأع�شاء  للنادي وبح�شور عدد من 
واالإداري����ني  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

والقائمني على الور�شة .
رغبة  على  ب��ن��اء  ال��ور���ش��ة  ونظمت 
تعلم  يف  امل�������ش���ارك���ني  م����ن  ك���ب���رة 
اال�شتفادة من االأزه��ار خا�شة بعد 
للمحافظة  بها  وال��ع��ن��اي��ة  قطفها 

عليها من الذبول ال�شريع.
احلمرية  ن����ادي  منت�شبو  ومت��ك��ن 
معها  تفاعلوا  التي  الور�شة  خالل 
يف ت��ع��ل��م ك��ي��ف��ي��ة جت��ف��ي��ف االأزه�����ار 
االأخ���رى  ال��ن��ب��ات��ات  اأوراق  وب��ع�����س 
بعد  وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  اأط����ول  لتعمر 
ذلك يف عمل تن�شيق داخلي وديكور 
لتزيني  ل��ل��ن��ظ��ر  وم��ل��ف��ت  م��ت��م��ي��ز 
امل��ن��زل وف��ق عملية منظمة  اأرك���ان 
لتجفيف االأزهار والتي تعتر من 
امل�شاركني  اأ�شعدت  التي  العمليات 

كهواية حمببة .
وحر�س املنت�شبون على انتقاء املواد 
االإ�شابات  م��ن  اخل��ال��ي��ة  النباتية 
تعلموا  حيث  واملر�شية  احل�شرية 
النباتات  اأوراق  ا���ش��ت��خ��دام  جت��ن��ب 
بعد  وا�شحة  تبدو  وال��ت��ي  التالفة 
االأزهار  وجتمع  التجفيف  عملية 
وو�شعها بعد ذلك يف قواعد �شوق 
االأزه���ار يف امل��اء موؤقتا يف اإن��اء ملنع 
الذبول اأثناء اجلمع والتاأكيد على 
االنحناءات  ذات  ال���ف���روع  ان��ت��ق��اء 
واذا  جماال  تعطي  التي  الطبيعية 
مل يكن متي�شرا تعلموا عمل تلك 

االنحناءات اأثناء التجفيف .
عمليا  ���ش��رح��ا  ال���ور����ش���ة  وق���دم���ت 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني ع���ن ك��ي��ف��ي��ة جتفيف 
الكثر من اأزهار احلديقة وبع�س 

النباتات الرية ب�شهولة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ق��ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور حممد 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
ال��دول��ة ل�شوؤون  اخل��ارج��ي��ة، وزي���ر 
املجل�س الوطني االحتادي مبنا�شبة 
تاأ�شي�س  ع��ل��ى  ع���ام���اً   41 م�����رور 
الوطني االحتادي نحتفل  املجل�س 
الواحدة  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  اليوم 
املجل�س  ل��ت��اأ���ش��ي�����س  واالأرب������ع������ني 
الوطني االحتادي والذي يعد اأحد 
اأهم موؤ�ش�شاتنا الد�شتورية، والذي 
جمال  يف  ورائ���داً  كبراً  دوراً  لعب 
تعزيز التجربة االحتادية، كما اأننا 
واأعماله  له موا�شلة جهوده  ناأمل 
الرائدة التي ت�شهم يف دعم م�شرة 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  والتنمية  ال��ب��ن��اء 

املكت�شبات الوطنية.
�شاحب  برنامج  اأن  معاليه  واأك���د 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوطني  املجل�س  دور  لتعزيز  اهلل 
وميثل  متدرج  برنامج  االحت���ادي، 
طريق  وخ������ارط������ة  ع����م����ل  م���ن���ه���ج 

لتو�شيع امل�شاركة ال�شيا�شية.
وقال معاليه اإن تفعيل دور املجل�س 

ومتكينه كان و�شيظل هدفاً �شامياً 
ال�شيا�شية  ال��ق��ي��ادة  اإل���ي���ه  ت��ط��م��ح 
وي����ط����م����ح اإل�����ي�����ه اأب������ن������اء ال����وط����ن 
باعتباره ال�شرح االحتادي اجلامع 
حيث  املهمة،  التاريخية  واملوؤ�ش�شة 
االنتخابية  ال��ت��ج��رب��ة  وم��ن��ذ  اأن����ه 
اإيجابية  ���ش��ورة  ر���ش��م  مت  االأوىل 
وفريدة تقوم على تو�شيع امل�شاركة 
حراك  ت�شجيل  ومت  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
اإي��ج��اب��ي الف���ت، واأ���ش��ب��ح ج��ل��ي��اً اأن 
لدولة  ال�شيا�شية  التنمية  برنامج 
االإمارات، ال ميكن ف�شله عن باقي 
االقت�شادية  بجوانبها  ال��ت��ج��رب��ة 
اإنه  ب��ل  والتنموية،  واالجتماعية 
وب��ك��ل ت��اأك��ي��د مي��ث��ل اإ���ش��اف��ة اإليها 

واإىل جناحاتها امل�شتمرة.
القيادة  قناعة  اإن  معاليه  واأ�شاف 
وعلى  احلقيقة  ب��ه��ذه  ال�شيا�شية 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  راأ����ش���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل ي�شكل دعماً لنا ملتابعة خطوات 
بداأت  والتي  ال�شيا�شي،  برناجمنا 

وقال وعلينا اأن ال نن�شى كذلك اأن 
تاأ�شي�س املجل�س الوطني االحتادي 
ركناً  مثل  االحت��اد  قيام  بدايات  يف 
م���ن اأرك������ان االل����ت����زام ب��ب��ن��اء دولة 
االحتاد، كما اأنه �شاهم ب�شكل كبر 
والتنمية  ال��ب��ن��اء  م�����ش��رة  دع���م  يف 
املكت�شبات  ع����ل����ى  وامل����ح����اف����ظ����ة 
الرفاهية  وحت���ق���ي���ق  ال���وط���ن���ي���ة، 
االجتماعية جلميع اأبناء االإمارات 
كل  احلكيمة  القيادة  تبذل  الذين 
ل��ت��اأم��ني احل��ي��اة الكرمية  ج��ه��ده��ا 
االحتاد  دول���ة  تاأ�شي�س  م��ن��ذ  ل��ه��م، 
على يد املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 

رحمه اهلل وحتى االآن .
على  كلمته  ختام  يف  معاليه  واأك��د 
م�����ش��رة تعزيز  ا���ش��ت��م��رار  اأه��م��ي��ة 
امل�����ش��ارك��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ن خالل 
تنبع  االحت����ادي،  الوطني  املجل�س 
الرنامج  اأن  حقيقة  اإدراك  م��ن 
قواعده  اأر����ش���ى  ال����ذي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اخل����ي����ار  مي����ث����ل  اهلل-  –حفظه 
امل������ت������وازن ل���ت���ع���زي���ز م����وق����ع ه���ذه 
العريقة  االحت�����ادي�����ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة 

وتطوير اأدائها.

وال����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز على 
وان�شمام  امل�����ش��ارك��ة،  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر 

اأعداد اأكر واأكر من املواطنني.
الوطني  امل���ج���ل�������س  اأن  واأو������ش�����ح 
�شنواته  خ����الل  مت��ك��ن  االحت������ادي 
ال�41 من االإ�شهام بفاعلية يف بناء 
االإطار الت�شريعي الذي تقوم عليه 
اأن��ه لعب  التجربة االحت��ادي��ة، كما 
التطورات  جميع  يف  ك��ب��راً  دوراًَ 
ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا ال���دول���ة، ك��م��ا اأنه 
عمل وخالل جل�شاته على مناق�شة 
القوانني،  م�شروعات  من  العديد 
م���وؤك���داً م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اأهمية 
الدولة،  يف  الت�شريعية  املنظومة 
العامة  امل�����ش��ل��ح��ة  ي��ح��ق��ق  ومب�����ا 
معاليه  واأ���ش��ار  وامل��واط��ن.  للوطن 
بهذه  ن��ح��ت��ف��ل  ون���ح���ن  اأن����ن����ا  اإىل 
امل��ن��ا���ش��ب��ة الب���د ل��ن��ا اأن ن��وؤك��د على 
الكبر للمجل�س يف تر�شيخ  ال��دور 
دعائم االحتاد وبناء دولة القانون 
ال�شورى  نهج  وتر�شيخ  واملوؤ�ش�شات 
االأ�شيل يف تاريخنا احلديث الذي 
والتي  الع�شر،  م�شتجدات  يواكب 
ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع خ�����ش��و���ش��ي��ة جتربة 
االإمارات املتميزة وارتباطها بعادات 

وتقاليد �شعب االإمارات وتراثه.

البيانات  وا����ش���رتج���اع  امل��ك��ت��ب��ات 
واخلدمات بعد الكوارث.

وت���ق���وم ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ب������اإدارة 
وبتمويل  عنكبوت  �شبكة  م�شروع 

م�شرتك من قبل �شندوق قطاع 
االت�شاالت وجامعة خليفة.

وزارة العمل ت�ستعر�ص خمرجات القمة احلكومية
•• ابو ظبي-وام:

عقدت وزارة العمل لقاء داخليا مت خالله ا�شتعرا�س ابرز خمرجات 
جل�شات القمة احلكومية االوىل التي عقدت اال�شبوع املا�شي يف دبي 
اىل جانب ا�شتعرا�س تقرير نت�ائج موؤ�ش�رات اداء اخلطة الت�شغيلية 

للوزارة خالل العام املا�شي. 
�شكلت  احلكومية  القمة  ان  العمل  وزي��ر  غبا�س  �شقر  معايل  وق��ال 
الوظيفية  من�شة تفاعلية و�شعت ح�شورها يف خمتلف م�شتوياتهم 
يف �شورة فكر وروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
تكون  ان  دب��ي يف  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
حكومة دولة االمارات العربية املتحدة من اف�شل احلكومات تقدميا 

للخدمة وعلى خمتلف اال�شعدة.

وزير العمل تبداأ ادارة االت�شال احلكومي يف الوزارة اعتبارا من غد 
يف بث اجلل�شات احلوارية امل�شورة وور���س العمل التي عقدت خالل 
بالوزارة  اخل��ا���س  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ع��ر  وذل��ك  القمة احلكومية 
تبداأ  كما  داخ��ل��ي��ة.  الكرتونية  جملة  مبثابة  يعتر  وال���ذي  بوابتي 
ادارة االت�شال احلكومي بتزويد املوظفني عر بريدهم االلكرتوين 
مبلخ�شات مكتوبة حول كافة اجلل�شات و الور�س تباعا. ووجه معايل 
واليات  �شبل  لدرا�شة  فريق عمل  بت�شكيل  اللقاء  العمل خالل  وزي��ر 
تطوير اخلدمات التي تقدمها مراكز اخلدمة ت�شهيل بال�شكل الذي 
وتعزيز  للمتعاملني  املتميزة  اخل��دم��ات  من  املزيد  تقدمي  يف  ي�شهم 
ا�شتثمارات املواطنني احلا�شلني على تراخي�س هذه املراكز مبا يعود 
بالفائدة اي�شا على املواطنني واملواطنات العاملني يف مراكز اخلدمة 
التي حققت اجنازات ملمو�شة على �شعيد االهداف التي وجدت من 

املا�شي  اال���ش��ب��وع  نهاية  ال���ذي عقد  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وا���ش��اف معاليه   
الظاهري  �شعيد  مبارك  �شعادة  بح�شور  ظبي  باأبو  ال���وزارة  بديوان 
ا�شرار  ان  االدارات  م��دي��ري  و  امل�شاعدين  وال��وك��الء  ال����وزارة  وك��ي��ل 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
على الو�شول اىل التميز املن�شود ي�شع علينا عبئا كبرا بحيث نكون 
نقدمها  التي  اخلدمات  تطوير  خ��الل  من  التطلعات  م�شتوى  على 
مبوظفي  ثقته  معاليه  واك��د  با�شتمرار.  بها  االرتقاء  و  للمتعاملني 
ال����وزارة وق��درت��ه��م على ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء واق���رتاح االف��ك��ار التي من 
اأكد اهمية ان يطلع موظفو الوزارة  �شاأنها االرتقاء باخلدمة ..كما 
خالل  خمرجاتها  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  احلكومية  القمة  جل�شات  على 
لطريف  املقدمة  اخل��دم��ات  تطوير  ت�شتهدف  التي  امل��ب��ادرات  �شياغة 
عملية االنتاج من ا�شحاب عمل وعمال. وا�شتجابة لتوجيهات معايل 

اأجلها. و كان معاليه ا�شتعر�س خالل القمة احلكومية جتربة مراكز 
املتمثلة بدعم تقلي�س االدوار  اخلدمة ت�شهيل من حيث مرتكزاتها 
م�شاركة  وتعزيز  ال�شيا�شات  �شنع  على  والرتكيز  للوزارة  الت�شغيلية 
ال�شتعرا�س  ا�شافة  باخلدمة  واالرت��ق��اء  العمل  �شوق  يف  املواطنني 
الوزارة  واجهت  التي  التحديات  اهم  و  عملها  معاير  و  ن�شاأةاملراكز 
و�شهد  الواقع.  ار���س  على  تطبيقها  واث��ار  للتجربة  تطبيقها  خالل 
ال����وزارة  ق��ط��اع��ات  ا���ش��ت��ع��را���ش��ا الداء  ال������وزارة  ال��ت��ي نظمته  ال��ل��ق��اء 
ووحداتها االدارية خالل العام 2012 للوقوف على ن�شب اجناز كل 
منها للخطة الت�شغيلية املو�شوعة . وجرى خالل اللقاء نقا�شات مت 
االجنازات  تعزيز  اىل  الرامية  والطروحات  االفكار  تبادل  مبوجبها 
وجتاوز اية حتديات يف هذا ال�شاأن. و مت خالل اللقاء تكرمي االدارات 

التي حققت اعلى االجنازات يف تنفيذ اخلطط الت�شغيلية.

اإماراتي يح�سل من جامعة لندن على دكتوراه بامتياز مع مرتبة 
ال�سرف يف ال�سيدلة الكلينيكية تخ�س�ص القت�ساد الطبي

•• اأبوظبي-وام:

ح�����ش��ل االإم����ارات����ي م��ب��ارك نا�شر 
م����ب����ارك ال����ع����ام����ري ع���ل���ى درج����ة 
الدكتوراة يف ال�شيدلة االإكلينيكية 
تخ�ش�س االإقت�شاد الطبي بامتياز 
م���ع م��رت��ب��ة ال�����ش��رف م���ن جامعة 
عدة  جعل  م��ا  بريطانيا  يف  ل��ن��دن 
م��وؤ���ش�����ش��ات ط��ب��ي��ة دول���ي���ة تبدي 

اهتماما كبرا بها.
واأه�����دى ال��دك��ت��ور ال��ع��ام��ري هذه 
�شاحب  اإىل  امل�����ش��رف��ة  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإىل  اهلل  رع����اه 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
اأول  الفريق  واىل  االإم���ارات  حكام 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.
ال��ع��ام��ري لوكالة  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
اأنباء االمارات ان االهداء هو بع�س 
وللقيادة  للوطن  اجلميل  رد  م��ن 
ملا  الر�شيدة  واحل��ك��وم��ة  احلكيمة 
ح�شل عليه هو واأبناء الوطن من 
دعم متوا�شل للم�شي والنهل من 
كافة امليادين العلمية والعملية يف 
الوطن  لرقي  �شعيا  العامل  اأنحاء 
مقدمة  يف  ي�����ش��ب��ح  ك����ي  امل���ع���ط���اء 
انه  م�شيفا   .. املتح�شرة  ال���دول 
عليه  ن��ع��م��ه  وي�����ش��ك��ر  اهلل  ي��ح��م��د 
اأوائل  ب���اأن ت��وف��ق يف اأن ي��ك��ون م��ن 
�شهادة  على  احلا�شلني  املواطنني 
الدكتوراة يف هذا التخ�ش�س الذي 
ي��وؤدي دورا هاما يف تفعيل االإدارة 
تعمل  ال��ت��ي  الطبية  اللوج�شتية 
وامل�شتلزمات  االأدوي���ة  توفر  على 
الطبية ا�شتنادا اىل اأف�شل املعاير 
التكلفة يف عني  و�شع  مع  العاملية 

االعتبار.
اليها  تو�شل  التي  النتائج  وح��ول 
االأكادميية  االط����روح����ة  ه����ذه  يف 
اأكد ان عدة موؤ�ش�شات طبية دولية 
اأبدت اهتماما كبرا بهذه الر�شالة 
عدة  وتوثيقها يف  ن�شرها  التي مت 
ع��امل��ي��ة معروفة  ���ش��ح��ي��ة  م���راج���ع 
..وق���ال  العلمية  االأو����ش���اط  ل���دى 
ع����دة حماور  ���ش��م��ل��ت  ر���ش��ال��ت��ه  ان 
اللوج�شتية  االإدارة  م��ن  خمتلفة 
يف االإقت�شاد الطبي االإكلينيكي يف 
العامل  ال�شحة يف  وزارات وهيئات 
املعاير  اأف�������ش���ل  الإب��������راز  وذل������ك 
وامل��م��ار���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة مب��ا يخ�س 
وامل�شتلزمات  االأدوي���������ة  اخ���ت���ي���ار 
العام  بالنفع  ت��ع��ود  ال��ت��ي  الطبية 
على املر�شى وامل�شت�شفيات وبالتايل 

على النظام ال�شحي الكامل.
واأو����ش���ح ان���ه اأج����رى ب��ح��وث��ه على 
درا�شات ميدانية وخمريه يف عدد 
من م�شت�شفيات الدولة وبريطانيا 
للوقوف على حتديات العالج التي 
اإمكانية  وكيفية  امل��ر���ش��ى  ت��واج��ه 

التغلب عليها.
واأك���د ال��دك��ت��ور ال��ع��ام��ري اأن��ه عند 
البحوث  ه������ذه  ن���ت���ائ���ج  م���ق���ارن���ة 
والدرا�شات ات�شح له اأن املمار�شات 
الطبية وال�شيدالنية يف االإمارات 
لها موا�شفات عاملية ومثاليه وذات 
املمار�شات  بع�س  تفوق  ق��د  ج��ودة 

الطبية يف بريطانيا.
البحوث  ه������ذه  ان  اىل  واأ�������ش������ار 

ج���وان���ب خمتلفة  ع��ل��ى  اع��ت��م��دت 
التكافوؤ  خا�شية  توظيف  لكيفية 
اأو التماثل احليوي وهو عبارة عن 
اأدوية مت�شابهة لعالج نف�س املر�س 
خمتلفة  ت�شنيع  جهات  من  ولكن 
لت�شب  االخ���ت���ي���ار  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
وامل�شت�شفى  امل���ري�������س  ���ش��ال��ح  يف 
امل���وف���رة للدواء  وك��ذل��ك اجل��ه��ات 
وفعالية  ج��ودة  على  املحافظة  مع 

الرعاية ال�شحية.
التي  ال���ن���ت���ائ���ج  م����ن  ان  وا�����ش����اف 
اأن معظم  ر�شالته  اإليها يف  تو�شل 
امل�شت�شفيات والهيئات ال�شحية يف 
املبا�شر  ال�شعر  على  تعتمد  العامل 
للتبديل الدوائي لتقليل التكاليف 
دون الرتكيز على اثره االإكلينيكي 

على املر�شى.
اأن  اأث���ب���ت���ت  ال����درا�����ش����ات  ان  وق�����ال 
اأدوية  ياأخذون  املر�شى  من  كثرا 
م��ن م�شانع  امل��ر���س  نف�س  ل��ع��الج 
ي����������وؤدي اإىل  خم���ت���ل���ف���ة مم�����ا ق�����د 
املر�س  تفاقم  خطرة  م�شاعفات 
الكلفة  اإجمايل  ت�شاعف  وبالتايل 

العالجية.
الدواء  يف  التبديل  ه��ذا  اأن  وت��اب��ع 
قاعدة غر علمية  ع��ادة على  يتم 
اأي اختالفات  ت��وج��د  اأن���ه ال  وه��ي 
املتكافئة  االأدوي����ة  ب��ني  اإكلينيكية 
ح��ي��وي��ا ..الف���ت���ا اىل ان���ه اث��ب��ت يف 
ر���ش��ال��ت��ه اأن ه��ن��اك اخ��ت��الف��ات قد 
ت����ك����ون ج���وه���ري���ة وم������وؤث������رة بني 
االأدوي��ة املتكافئة حيويا والتي قد 
املري�س  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  �شلبا  ت��وؤث��ر 

وبالتايل تفاقم تكلفة العالج.
التبديل  ب����اأن  اث��ب��ت  ان���ه  واأو����ش���ح 
املري�س  ا�شت�شارة  ب��دون  ال��دوائ��ي 
يعتر  ومتابعته  تثقيفه  وب����دون 
الطبية  ل���ل���ت���ع���ام���الت  م���ن���اف���ي���ا 
�شحة  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  وق���د  ال�شحية 
بينه وبني  العالقة  املري�س وعلى 

الطبيب.
وقال الدكتور العامري ان من اهم 
ر�شالته  �شمنها  ال��ت��ي  التو�شيات 
�شرورة ا�شت�شارة املري�س واإ�شراكه 
وخا�شة  ال��ع��الج��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  يف 
كان  ل��و  حتى  ال����دواء  تبديل  عند 
ومن  علميا  موثقا  التبديل  ه��ذا 
واملتكافئة  املماثلة  االأدوي���ة  �شمن 

حيويا.
ك���م���ا ح����ث امل���ر����ش���ى ك���ذل���ك على 
املتابعة الدقيقة ل�شحتهم والتاأكد 
من اأن الدواء املماثل هو فعال وال 
جانبية  ت���اأث���رات  اأي  اىل  ي�����وؤدي 

خمتلفة عن الدواء امل�شتبدل.
اأن  اىل  ال�������ش���دد  ه����ذا  يف  واأ�����ش����ار 
والطبيب  امل��ري�����س  ب��ني  للعالقة 
م�������ن ن�����اح�����ي�����ة وب���������ني امل����ري���������س 
دور  اخ��رى  ناحية  وال�شيديل من 
االخ���ت���ي���ار اجليد  ت��ف��ع��ي��ل  ه����ام يف 
نظرا  وذل���ك  ل��الأدوي��ة  وال�شحيح 
ي��ت��ج��زاأ من  امل��ري�����س ج���زء ال  الأن 

املنظومة العالجية.
على  ان��ه يجب  تو�شياته  واك��د يف 
الطبيب وال�شيدالين العمل على 
املنظومة  هذه  يف  املري�س  اإ�شراك 
واملتابعة  ال��ت��ث��ق��ي��ف  ط���ري���ق  ع���ن 
ال�شحية واالأخ��ذ يف عني االعتبار 
يخ�س  م�����ا  يف  امل����ري���������س  ب���������راأي 

عالجه.
لفت  ان��ه  العامري  الدكتور  وق��ال 
�شراء  اأن  اىل  العلمية  ر�شالته  يف 
التكافوؤ  ذات  امل��م��اث��ل��ة  االأدوي��������ة 
احليوي اعتمادا فقط على ال�شعر 
امل���ب���ا����ش���ر ل��ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ل��ف��ة غر 
االإ�شرار  اإىل  ي���وؤدي  وق��د  �شحيح 
زي�����ادة  اإىل  وب���ال���ت���ايل  ب���امل���ري�������س 

جممل التكاليف العالجية.
كما لفت اي�شا اىل اأن اال�شتناد اإىل 
�شعر ال��وح��دة ال��دوائ��ي��ة ف��ق��ط يف 
واملتبع  الطبية  امل�شروفات  ح�شاب 
يف معظم م�شت�شفيات العامل غر 
يف  عليه  االعتماد  يجب  وال  دقيق 
حيث  امل�شتقبلية  امليزانيات  تقرير 
مبا�شرة ال  تكاليف غر  اأن هناك 

يتم ح�شابها.
وقال انه يجب اإدراج عدد املر�شى 
و�شفاوؤهم  ع��الج��ه��م  مت  ال���ذي���ن 
ال�����دواء وكذلك  ب��ا���ش��ت��خ��دام ه���ذا 
ي�شفوا  مل  ال���ذي���ن  امل��ر���ش��ى  ع����دد 
وا�شتدعى  اأم��را���ش��ه��م  وت��ف��اق��م��ت 
اأو  اأخ��رى  اأدوي���ه  اإ�شافة  عالجهم 

تدخالت طبية اأخرى.
كافة  اإدراج  ����ش���رورة  ع��ل��ى  واأك�����د 
ال�شعر  م��ث��ل  امل��ب��ا���ش��رة  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
امل��ب��ا���ش��ر ل���ل���دواء وال��ت��ك��ال��ي��ف غر 
االإ�شافية  التكاليف  مثل  املبا�شرة 
ل������ع������الج م���������ش����اع����ف����ات امل�����ر������س 
با�شتخدام هذا الدواء عند ح�شاب 
وتقرير  ال���ط���ب���ي���ة  امل���������ش����روف����ات 
امليزانيات امل�شتقبلية لهذا الدواء.

اإذا ك����ان ال������دواء ذا  ك��م��ا اك����د ان����ه 
ج�������ودة ع���ال���ي���ة وم���ك���ل���ف���ا وع���ال���ج 
املري�س بف�شل اهلل من اأول زيارة 
تكلفة  اأق���ل  يعتر  ف��ه��و  للطبيب 
ع��ل��ى امل�����دى ال��ب��ع��ي��د م���ن ال�����دواء 
املنخف�شني  وال�شعر  اجل���ودة  ذي 
وزيارات املري�س العديدة للطبيب 
املرجوة  النتيجة  على  للح�شول 
م�شيفا ان ذلك يعني ان ما يكلف 
على  الكثر  يكلف  قد  االآن  قليال 

املدى البعيد .
واأك���د ال��دك��ت��ور ال��ع��ام��ري يف ختام 
على  ا�شتملت  ر���ش��ال��ت��ه  ان  ال��ل��ق��اء 
والتو�شيات  الن�شائح  من  الكثر 
ال��ط��ب��ي��ة ل��رف��ع م�����ش��ت��وى اجل����ودة 
العالجية للمر�شى يف م�شت�شفيات 
الدولة مع املحافظه على اإجمايل 

التكلفة امل�شتقبلية.
بخرة  العامري  الدكتور  ويتمتع 
طويلة يف االإدارة الدوائية وب�شجل 
بعد  ان������ه  اإذ  م�������ش���رف  اك�����ادمي�����ي 
البكالوريو�س  ح�شوله على درجة 
مرتبة  م��ع  ب��ام��ت��ي��از  ال�شيدلة  يف 
�شتيت  ال�شرف من جامعة فر�س 
باأمريكا نال اي�شا درجة املاج�شتر 
االإكلينيكي  ال��دوائ��ي  التطوير  يف 
ب��ام��ت��ي��از م��ع م��رت��ب��ة ال�����ش��رف من 

جامعة لندن.
االقت�شاد  يف  الدكتوراة  درج��ة  اما 
نالها  ال��ت��ي  االإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي  ال��ط��ب��ي 
ال�شرف  مرتبة  مع  بامتياز  اي�شا 
قلبت  ف��ق��د  نف�شها  اجل��ام��ع��ة  م��ن 
والقوانني  امل��ف��اه��ي��م  م��ن  ال��ع��دي��د 
وال�شيدلة  الطب  عامل  يف  املتبعة 
وخا�شة من الناحية االإقت�شادية. 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / مارك مرور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179787     بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  ال�شيد / علي حممد اأحمد املقرو�س
وعنوانه: �س . ب 172202 ، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�س،  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخ��رى  وم��واد  االأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات 

وجلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.
الواق�عة بالفئة: 03

و�شف العالمة:  عبارة عن الكلمة MISSARA كتبت بحروف التينية كبرة و فوقها ر�شم هند�شي على 
�شكل مربع مائل حوافه الداخلية مقو�شة و حتتها خط اأفقي.

اال�ش��رتاطات: 
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  فرباير 2013 العدد 10718

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / مارك مرور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173785      بتاريخ :  17 / 05 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  مطعم م�شرت دونر �س. ذ. م.م.
وعنوانه: حمل LS 13 ملك يونيون للعقارات ، اأبتاون مردف مول ،

 �س.ب 502354، دبي، االإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تقدمي  خدمات  اخلفيفة،  الوجبات  تقدم  التي  املطاعم  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 
الطعام وال�شراب غر الكحويل.

الواق�عة بالفئة: 43
املحدد  االأح��م��ر  باللون  مميز  ب�شكل  التينية  ب��اأح��رف  مكتوبة   MR. DONER العالمة:عبارة  و�شف 
راأ�شه عمامة بي�شاء يف  باالأ�شود وحتتها ر�شم كرتوين ل�شيف )مقدم طعام( مبالب�س �شرقية تقليدية وعلى 
من  عري�س  اللون  اأحمر  �شريط  الر�شم  اأ�شفل  ويف  طعام  طبق  بيده  يحمل  االأحمر  باللون  ري�شة  مقدمتها 
TURKISH DONER KABAB باللون  الطرفني حمدد باللون االأبي�س مكتوب عليه العبارة 

االأبي�س والر�شم على خلفية دائرية حمراء ذات اإطار باللون االأ�شود واالأحمر. 
اال�ش��رتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  فرباير 2013 العدد 10718

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/05 املودعة حتت رقم : 170162  
تاريخ اإيداع االأولوية : 2011/12/19

با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، 

نيو جر�شي ، 08933 الواليات املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 مواد �شيدالنية ب�شرية. 
الواقعة بالفئة : 5

: العالمة عبارة عن كلمة PURNEXA  باللغة االإجنليزية . و�شف العالمة 
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  فرباير 2013 العدد 10718

EAT 62192

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/18 املودعة حتت رقم : 170681  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ،
 نيو جر�شي ، 08933 الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
مواد �شيدالنية ب�شرية.

الواقعة بالفئة : 5
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة EUNEXA باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  فرباير 2013 العدد 10718

EAT 62578

العدد 10718 بتاريخ 2013/2/17   

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

CN 1334947:كولد تيك للمكيفات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

تعديل عالمة جتارية 
 رقم االإيداع/الطلب :52410  تاريخ االإيداع :2003/03/30 

 تاريخ االأولوية    
43065   تاريخ الت�شجيل : 2003/10/26    رقم الت�شجيل : 

تاريخ اال�شدار ال�شابق : 25   رقم اال�شدار ال�شابق : 2003/07/20
 باإ�ش��م: كاوان فود مانوفاكت�شرنغ �س د ن ب ه� د  

العالمة قبل التعديل: 

   
العالمة بعد التعديل :

  
وعنوانه: القطعة 20 – جاالن بنغابيت 19/15 – 40000 �شاه االم، �شالنغور، دار االح�شان، ماليزيا.     

 تاريخ انتهاء احلماية :2013/03/30  
 اأ�شم الوكيل :�شما�س للملكية الفكرية  

)خبز(  ع��ادي  ومتي�س  بالبي�س  با�شته  ومتي�س  ح�شوة  مع  ومتي�س  حم��الة  وفالفل  هندي  متي�س  املنتجات: 
ومتي�س بدون زيت وخبز مفرود وخبز معكب وخبز مقبب و�شمبو�شة وكعك وفل وكرات ارز وكعك وكعك ارز 
وفطائر حلوى وفطائر حمالة ومعكرونة وتورتة وكعك �شغر حملى وكعك م�شتدير وكاري وجميع املنتجات 

امل�شتح�شرات الغذائية امل�شنوعة من الدقيق و /اأو االأرز. 
 التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: تعديل العالمة التجارية       

 رقم االإي�شال :  
 تاريخ االإي�شال : 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الأحد  17  فرباير 2013 العدد 10718

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2011/11/21 املودعة حتت رقم : 165482  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : مكتب اأبوظبي للهوية االإعالمية

وعنوانه : �س.ب. 62288 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر. 
الواقعة بالفئة : 39

باللون  مميزة  وطريقة  بخط  مكتوبة  العربية  باللغة  اأبوظبي  كلمة  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
االأبي�س على خلفية غر حمددة ال�شكل باللون البني وحتتها كلمة Abu Dhabi باللغة االإجنليزية بخط 

مميز باللون االأ�شود.
.) ABU DHABI ، اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف ) اأبو ظبي

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  فرباير 2013 العدد 10718

EAT 45004

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/20 املودعة حتت رقم : 170820  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ،
 نيو جر�شي ، 08933 الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 مواد �شيدالنية ب�شرية. 

الواقعة بالفئة : 5
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة NUAVA باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  فرباير 2013 العدد 10718

EAT 62623

العدد 10718 بتاريخ 2013/2/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املنفلوطي للوازم 

التدخني رخ�شة رقم:CN 1347061 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد حميد علي الدرعي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف احمد خمي�س �شرور �شامل ال�شام�شي 
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10718 بتاريخ 2013/2/17   

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

الدويل لال�شهم وال�شندات
رخ�شة رقم:CN 1117326 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10718 بتاريخ 2013/2/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/وادي الرادي 

CN 1409945:للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة منال احمد يو�شف بن كلبان بن وائل )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف عبداهلل طار�س �شعيد �شليويح املزروعي 

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

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

العدد 10718 بتاريخ 2013/2/17   

 اإعـــالن �سطب قيد
كران�شيون  ال�شادة/اك�شري�س  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
املحدودة - ابوظبي )بلغارية اجلن�شية( قد تقدمت بطلب 
حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب 
رقم )3296( يف �شجل ال�شركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد اإدارة الت�شجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1542 )تنفيذ جتاري )
املنهايل  عوي�شة  مبخوت  )ح��ال��ي��اً(  ال��ع��ام��ة  ل��ل��م��ق��اوالت  �شناب  ���ش��ده��ا/  املنفذ  اىل 
ابوظبي  بالن�شر  قد �شدر �شدك من حمكمة   : العامة )�شابقا( عنوانه  للمقاوالت 
يف  املحكمة  حكمت  ال��ف��زاري   علي  را�شد  ل�شالح/علي   2011/5 رقم  حكم  االبتدائية 
الدعوى اال�شلية بالزام املدعى عليها مبخوت عوي�شة املنهايل للمقاوالت باأن توؤدي 
للمدعي مبلغ 18.500 درهم مع الر�شوم وامل�شاريف ويف طلب االدخال برف�شه والزام 
املدعية مب�شاريفه، ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع 
تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  بتنفيذ  القيام  عليك  ل��ذا  املحدد  الر�شم 
بادارة  حل�شورك   2013/2/28 جل�شة  حتديد  بانه  نخطرك  .كما  االع��الن  هذا  ن�شر 
احل�شور  ع��ن  تخلفك  ح��ال��ة  ويف  التنفيذ،  يف  للنظر  ���س   )8.30( ال�شاعة  التنفيذ 
ف�شتتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/2/14
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
       ادارة التنفيذ
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•• اأم القيوين – حم�شن را�شد 

اأكد املقدم ح�شن علي بن �شرم مدير 
القيوين  ب����اأم  امل����دين  ال���دف���اع  اإدارة 
�شارمة  اإج������راءات  ه��ن��اك  اأن  ع��ل��ى   ،
ال�شوابط  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��ج��ان��ب 
واال�شرتاطات ، �شيتم اتخاذها ب�شاأن 
وال�شالمة  االأم����ن  اإج�����راءات  ت��وف��ر 
بامل�شانع ، م�شرا اإىل هناك غرامات 
�شتفر�س على املخالفني من اأ�شحاب 
 ، األ��ف دره��م   50 ل���  �شت�شل  امل�شانع 
وتزيد عن ذلك بال�شعف اأي�شا وفق 
،موؤكدا  وت��ك��راره��ا  امل��خ��ال��ف��ة  ح��ج��م 
�شتفر�س  ال���ت���ي  امل��خ��ال��ف��ة  اأن  ع��ل��ى 
ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ني ل���ن ي��ت��م رف��ع��ه��ا اأو 
. ج��اء ذلك  بند  اأي  تخفي�شها حتت 
 ، الفجر  ج��ري��دة  ا�شتف�شار  على  ردا 
امل�شانع  اأ�شحاب  اأح��د  تقاع�س  حول 
باملنطقة  ال���ق���ي���وي���ن  ب������اأم  ال���ع���ام���ل���ة 

وال��ذي يعمل يف  القدمية  ال�شناعية 
ال�شور  على  بناء   ، االأخ�شاب  ن�شاط 
العمال  ل�����ش��ك��ن  ال��ت��ق��اط��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
واأ�شطوانات  ل��ل��م�����ش��ن��ع  امل��ال���ش��ق   ،
ال�شكن  خ���ارج  ا�شطفت  ال��ت��ي  ال��غ��از 
دون ت��وف��ر اأدن����ى اإج������راءات االأم���ن 
وال�شالمة للم�شنع وال�شكن اخلا�س 
االهتمام  وان���ع���دام   ، امل�شنع  ب��ع��م��ال 
للمتطلبات  وف��ق��ا  العمايل  بال�شكن 
اإىل  الفتا   ، املطلوبة  واال���ش��رتاط��ات 
اأن نف�س امل�شنع كان قد �شهد حريقا 
اأن��ه من  اإال   ، �شهور  ع��دة  كبرا قبل 
الوا�شح اأنهم ي�شرون على املخالفة.

ب��ن �شرم  علي  امل��ق��دم ح�شن  وط��ل��ب 
ب����اأم  امل������دين  ال�����دف�����اع  اإدارة  م���دي���ر 
واعدا  بال�شور  م��واف��ات��ه   ، القيوين 
اليوم  ���ش��ب��اح  ت��وج��ي��ه��ات��ه  اأول  اأن 
مفت�شي  ت��وج��ي��ه  ���ش��ت��ك��ون   ، االأح������د 
باإدارة  املخت�شني  وال�شالمة  االأم���ن 

بعد  امل�����ش��ن��ع  اإىل   ، امل�����دين  ال����دف����اع 
معرفة اال�شم ، الفتا اإىل اأنه يف املرة 
االأوىل جنح رج��ال الدفاع امل��دين يف 
ال�شيطرة على احلريق ، وحما�شرته 
املن�شاآت  ب��ق��ي��ة  اإىل  ان���ت���ق���ال���ه  دون 
ال�شناعية املجاورة للم�شنع، واإخالء 
اآمنة،  اأم���اك���ن  اإىل  ون��ق��ل��ه��م  ال��ع��م��ال 
ولذا ينبغي على اأ�شحاب امل�شانع اأن 

تنفيذ  على  حري�شني  اأي�شا  يكونوا 
الأموالهم  حماية  اال�شرتاطات  تلك 
وعمالهم ، خا�شة واأن ن�شارة اخل�شب، 

تعتر من املواد �شريعة اال�شتعال.
م�شادر  اأك�������دت  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
، حر�شها  ال��ع��م��ل  ب�����وزارة  م�����ش��وؤول��ة 
التفتي�شية  زي���ارات���ه���ا  ت��ك��ث��ي��ف  ع��ل��ى 
كافة  يف  العمال  �شكن  على  امليدانية 
ال�شكر  م��وج��ه��ا   ، ال����دول����ة  اإم�������ارات 
ال  دورا  تلعب  التي  االإع��الم  لو�شائل 
العمل  مفت�شي  دور  عن  اأهمية  يقل 
والدفاع املدين وال�شرطة يف الك�شف 
ع��ن امل��خ��ال��ف��ات وال��ت��ج��اوزات ، لعدم 
ال�شحة  متطلبات  بتوفر  التزامها 
اإىل  للعمال، الفتا  املهنية  وال�شالمة 
العمايل  ال�����ش��ك��ن  ت���ويل  ال������وزارة  اأن 
املتابعة  ع��م��ل��ي��ات  يف  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة 
املن�شاآت  ع��ل��ى   ، ال����دوري  والتفتي�س 
ال��ع��م��ايل وتوفر  ال�����ش��ك��ن  ب��اع��ت��ب��ار 

ال�����راح�����ة واالأم���������ن ل���ل���ع���م���ال ، اأح����د 
اأه���م اال���ش��رتاط��ات ال��ت��ي ي��ج��ب على 
ال�شركات االهتمام بها، وموؤكدا على 
اجلوالت  �شتكون  املقبلة  ال��ف��رتة  اأن 
اأي�شا  ع���دة  ج��ه��ات  م���ن  التفتي�شية 
بعد  خا�شة   ، املخالفني  عن  للك�شف 
منحتها  ال��ت��ي  ال�شماح  ف��رتة  ان��ت��ه��اء 
الدولة للمخالفني .  واأ�شاف اإىل اأنه 
منا�شب  عمايل  �شكن  توفر  ينبغي 
ال�شالمة  ����ش���روط  ك��اف��ة  ب���ه  ت��وج��د 
للعمال،  ح��م��اي��ة  االأم������ن  وو����ش���ائ���ل 
التي  امل��خ��ال��ف��ات  اأه�����م  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
اكت�شافها  ومت  ال�����ش��رك��ات  ت��رت��ك��ب��ه��ا 
خ���الل احل��م��الت ت����دور ح���ول و�شع 
ا���ش��ط��وان��ات ال��غ��از ، ح��ي��ث ط��ل��ب من 
امل�شئولني �شرورة و�شعها يف اخلارج 
واأال  ال�شم�س،  اأ�شعة  م��ن  وتغطيتها 
ت����رتك ه���ك���ذا ع��ر���ش��ة ل��ل�����ش��م�����س اأو 

العبث .

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر: 

وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  مركز  ك��رم 
امل��ج��ت��م��ع ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة اجل��ه��ات التي 
الغربية  املنطقة  اإحتفاالت  يف  معه  �شاركت 
باليوم الوطني 41 لدولة االإمارات العربية 
حتقيقاً  امل��رك��ز  م�شرح  علي  وذل���ك  امل��ت��ح��دة 
للهدف االإ�شرتاتيجي لوزارة الثقافة والذي 
مع  والتن�شيق  ال��ت��ك��ام��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ه��دف 
�شراكات  وب��ن��اء  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
ال�شراكات  وتفعيل  لتطوير  و���ش��واًل  فعالة 
الثقافية  االأن�شطة  ل��دع��م  ال��ت��ع��اون  واآل��ي��ات 

واملجتمعية . 
التكرمي بال�شالم الوطني للدولة  بداأ حفل 

ترحيبية  وكلمة  الكرمي  ال��ق��راآن  واآي��ات من 
اجلهات  جلميع  و�شكر  باحل�شور  للمركز 
ال��ذي��ن �شاهموا  وال�����ش��رك��اء االإ���ش��رتات��ي��ج��ني 
بالغربية   41 ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
زاي��د رحمه اهلل  ال�شيخ  ثم عر�س فيلم عن 
وف��ك��رة ق��ي��ام االإحت���اد وب��ن��اء ال��دول��ة و�شواًل 
يف  ال��ب��الد  ت�شهدها  ال��ت��ي  احلالية  للنه�شة 
���ش��ت��ي امل���ج���االت ث���م ت��ب��ع��ه ف��ي��ل��م اآخ����ر �شمل 

اإحتفاالت املنطقة الغربية بهذه املنا�شبة .
حكومية  ج���ه���ة   11 امل����رك����ز  ك�����رم  ب���ع���ده���ا 
الغربيةوقام  م���دار����س  م���ن  و7  ب��ال��غ��رب��ي��ة 
نيابة  الكندي  علي  حممد  اجلهات  بتكرمي 
و�شامل  بالغربية  الثقايف  امل��رك��ز  م��دي��ر  ع��ن 
العو�شانة ممثاًل  بدع  الريكي مدير موقع 

احلفل  الوطنيةوح�شر  احل��ف��ر  �شركة  ع��ن 
م��دي��ري ب��ع�����س اجل��ه��ات امل��ك��رم��ة وممثلني 
ممثل  دي��وان  تكرمي  ومت  اجلهات  باقي  عن 
االإقليمي  واملكتب  الغربية  باملنطقة  احلاكم 
�شرطة  ومديرية  للتعليم  اأبوظبي  ملجل�س 
الغربية  املنطقة  وب��ل��دي��ة  الغربية  املنطقة 
و�شركة  ب��ال��غ��رب��ي��ة  امل����دين  ال���دف���اع  واإدارة 
بالغربية  جا�شكو ومركز الدعم االإجتماعي 
مدينة  وم�شت�شفي  املجتمعية  وال�����ش��رط��ة 
ال��دول��ة بالغربية ومركز  اأم��ن  زاي��د وج��ه��از 
مدينة زايد لتعليم الكبار ومدر�شة الغربية 
اخلا�شة  ال��ط��م��وح  وم���در����ش���ة  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
وم��در���ش��ة اخل��م��ائ��ل وم��در���ش��ة ف��اط��م��ة بنت 
اأ�شد بليوا ومدر�شة املرفاأ الدولية ومدر�شة 

حف�شة بنت �شرين .
ل�شركة احلفر  درع خا�س  املركز  اأه��دي  كما 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ي دع��م��ه��ا امل������ادي ل��ل��م��رك��ز يف 
ب��ال��ي��وم الوطني41  ال��ع��ام  اإح��ت��ف��االت��ه ه���ذا 
بالغربية وت�شلمه م�شبح الكندي املرر رئي�س 
ل�شركة  العو�شانة  ب��دع  مبوقع  االإدارة  ق�شم 

احلفر الوطنية .
من  التكرمي  بهذا  �شعادته  اجلميع  واأب���دي 
الدور  علي  م��وؤك��دي��ن  الثقافة  وزارة  جانب 
الكبر الذي تلعبه الوزارة يف خدمة املجتمع 
ورحبوا بالتعاون القريب ولقاءات اأخري يف 
فعاليات م�شرتكة تكون فيها كل هذه اجلهات 
جمتمعة مما يطعي قوة يف التنظيم والزخم 

يف الفعاليات واالأثر الطيب الفعال . 

ت�سعيد غرامة املخالفات لـ 50 األفا

م�سنع لالأخ�ساب رغم تعر�سه حلريق قبل �سهور ي�سر اأ�سحابه على موا�سلة التجاوز

املركز الثقايف بالغربية يكرم اجلهات امل�ساركة يف احتفالت اليوم الوطني 41 

•• دبي-وام:

اأكد معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه ان دولة االإمارات 
العربية املتحدة حر�شت وبدعم ورعاية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومن اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى لالإحتاد حكام االإمارات 
االأهداف  حتقيق  يف  رئي�شي  كعامل  الكيميائية  للمواد  ال�شليمة  االإدارة  على 
االأ�شا�شية للتنمية امل�شتدامة. وقال معاليه يف بيان مبنا�شبة االحتفال با�شبوع 
البيئة اخلليجي - الذي بداأت احتفاالته ام�س يف دول جمل�س التعاون حتت 
�شعار املواد الكيماوية .. اإدارة و تخطيط - ان حتقيق االإدارة ال�شليمة للمواد 
بالكيماويات  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  كافة  توفر  يتطلب  الكيميائية 

بها مما  امل�شروع  ال��دويل غر  والبيئة ومنع االجت��ار  ال�شحة  وتاأثرها على 
ويدعم  حياتها  دورة  ط��ول  امل��واد  تلك  عن  الناجتة  املخاطر  تقليل  يف  ي�شهم 
التنمية  وحتقيق  والبيئة  االإن�شان  �شحة  على  املحافظة  يف  الرامية  اجلهود 
للمجتمع.  والرفاهية  الرخاء  لتحقيق  االأمثل  ال�شبيل  باعتبارها  امل�شتدامة 
واأ�شاف معاليه ان دولة االإمارات بذلت الكثر من اجلهود يف اإطار اهتمامها 
بتطبيق مبادئ االإدارة ال�شليمة للمواد الكيماوية عن طريق تنفيذ العديد من 
املبادرات ومن بينها �شن الت�شريعات البيئية ويف مقدمتها القانون االحتادي 
املواد  ت��داول  وتنمتيها ونظام  البيئة  �شاأن حماية  1999 يف  ل�شنة   24 رقم 
اخلطرة والنفايات اخلطرة والنفايات الطبية ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء 
رقم 37 ل�شنة 2001 ..كما عملت الوزارة على و�شع االإجراءات وال�شوابط 
املنا�شبة الإدارة واإحكام الرقابة على املبيدات وتطوير ت�شريعات ونظم ت�شجيل 
املبيدات وتداولها وا�شتخدامها يف الدولة حيث تقوم بت�شجيل ومنح ت�شاريح 

ا�شتراد املبيدات وتنظم دخولها اإىل الدولة من خالل املنافذ املعتمدة وتنظيم 
تداول املبيدات يف الدولة والتحكم يف الكميات امل�شتوردة من املبيدات حيث مت 
حتويل ت�شاريح ا�شتراد املبيدات اإىل ت�شاريح اإلكرتونية االأمر الذي �شاهم 
اإن�شاء قاعدة بيانات �شاملة للمبيدات املتداولة يف الدولة واإحكام الرقابة  يف 
اإ�شافية  وتدابر  اإج���راءات  االم��ارات و�شعت  دول��ة  ان  واأو�شح  تداولها.  على 
لطبقة  امل�شتنزفة  امل���واد  مثل  اخل��ط��رة  امل���واد  م��ن  معينة  اأن���واع  م��ع  للتعامل 
جمال  يف  العاملة  القدرات  وتعزيز  بناء  على  وعملت  واالأ�شب�شتو�س  االأوزون 
الرقابة وذلك يف اإطار م�شاعيها للت�شدي لظاهرة االجتار غر امل�شروع باملواد 
اخلطرة. واأ�شار اىل ان هذه اجلهود وغرها الكثر تزامنت باالهتمام بتنمية 
والبيئية  ال�شحية  واملخاطر  الكيميائية  باملواد  البيئي  الوعي  م�شتوى  ورفع 
ال�شليم يف  اأن تنجم عن اال�شتخدام والتداول غر  التي ميكن  واالقت�شادية 
امل�شاركة  واأك��د معاليه ان االم���ارات حر�شت على  امل��واد.  النوع من  مثل ه��ذا 

الفاعلة يف كافة االتفاقيات االإقليمية والدولية ذات ال�شلة مثل اتفاقية بازل 
ب�شاأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عر احلدود والتخل�س منها واتفاقية 
ال�شحة  حماية  اإيل  تهدف  والتي  ثابتة  ع�شوية  ملوثات  ب�شان  �شتوكهومل 
الب�شرية وحماية البيئة من اأخطار امللوثات الع�شوية الثابتة وذلك عن طريق 
اأو منع اإطالق بع�س الكيماويات االأكرث �شمية وخطورة واملعروفة  تخفي�س 
با�شم امللوثات الع�شوية الثابته واتفاقية روتردام ب�شان االإخطار امل�شبق عن 
ختام  يف  معاليه  ودع��ا  معينة.  ومبيدات  خطرة  لكيماويات  الدولية  التجارة 
البيان اإىل �شرورة موا�شلة االهتمام بامل�شائل املتعلقة باإدارة املواد الكيميائية 
غر  اال�شتخدام  عن  تنجم  اأن  ميكن  التي  باالإ�شرار  اجلمهور  وعي  واأهمية 
ال�شليم لها على ال�شحة العامة والبيئة ..موؤكدا اأن وزارة البيئة واملياه وكافة 
باملواد  املتعلقة  املعلومات  كل  توفر  على  حري�شة  الدولة  يف  املعنية  اجلهات 

الكيميائية الأفراد اجلمهور ل�شمان اال�شتخدام ال�شليم لها.

وزير البيئة يوؤكد حر�ص الإمارات على تطبيق مبادئ الإدارة ال�سليمة للمواد الكيميائية 

•• عجمان ـ حممد بدير 

عجمان  ملنطقة  التابع  ال�شحي  املدينة  مركز  ا�شتقبل 
الطبية خالل العام املا�شي 2012، نحو 114،165 
العالج  خدمات  خمتلف  على  خاللها  ح�شلوا  مراجعا 
ال���ع���ام واخل���دم���ات ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة ، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت اأع����داد 
بينما  ح��ال��ة   40808 ال��ع��ام  ال��ع��الج  على  احلا�شلني 
ال���ذي���ن ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى اخل���دم���ات ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة بلغت 
، وبلغت ح��االت احل��وادث امل�شجلة   73357 اأع��داده��م 
يف مركز املدينة ال�شحي 2357 حالة ، منهم 1253 

مواطنني ، و1104 وافدين. 
عجمان  منطقة  مدير  ال�شام�شي  ت��رمي  حمد  واأو���ش��ح 
الطبية اأن االح�شائيات ال�شنوية الجنازات مركز املدينة 
املحولة من مراكز  احل��االت  اأن عدد  اأو�شحت  ال�شحي 
بلغت  ال�شحي  املدينة  ملركز  االأولية  ال�شحية  الرعاية 
باالإمرا�س  املتعلقة  االح�شائيات  5088 حالة، وحول 
بلغت  فقد  امل��رك��ز  يف  معها  التعامل  مت  وال��ت��ي  ال�شارية 
امل��واط��ن��ني ، و50 ح��ال��ة م��ن الوافدين  84 ح��ال��ة م��ن 
وبلغت عدد  امل��ائ��ي  اجل���دري  االأم��را���س  تلك  ت�شدرت   ،
احل���االت 99 ح��ال��ة ب��ني امل��راج��ع��ني ، 69 ح��ال��ة منهم 
مواطنون و30 حالة من الوافدين. بينما بلغت اأعداد 
الفحو�شات املخرية نحو 13998 حالة قاموا بعمل 
241130 حتليال خمريا يف مركز املدينة ال�شحي ، 
وت�شدرتها حتاليل الفحو�شات الكيميائية وبلغ عددها 
ال����دم نحو  ب��ل��غ��ت حت��ال��ي��ل  ك��م��ا   ، 124530 حت��ل��ي��ال 
94678 ، ثم الفحو�شات امليكروبية وعددها 11318 
حتليال، وبلغت اأعداد املراجعني من اأ�شحاب االأمرا�س 
املزمنة نحو 3600 مري�شا ومري�شة من املواطنني ، 
الو�شفات  اح�شائيات  واأم��ا  الوافدين.  من  و12625 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي مت ���ش��رف��ه��ا خ���الل ال���ع���ام امل��ا���ش��ي فقد 
و�شفة   29874 منها   ، و�شفة طبية   39751 بلغت 

للمواطنني ، و9877 و�شفة �شرفت للوافدين.
وقام مركز املدينة ال�شحي خالل عام 2012 بتحويل 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  اإىل  ح��ال��ة   5088
لهم  املقرر  العالج  ا�شتكمال  اأو  العالج  لتقلي  بعجمان 
تلك  ت�����ش��درت   ، بامل�شت�شفى  التخ�ش�شية  ال��ع��ي��ادات  يف 
 723 عددها  وبلغ  العظام  ق�شم  اىل  املحولة  احل��االت 
الوافدين  من  و207   ، مواطنني   516 منهم   ، حالة 
، وجاءت احلاالت اجللدية والتنا�شلية يف املرتبة الثانية 
، و135  647 ح��ال��ة )512 م��واط��ن��ني  وب��ل��غ ع��دده��ا 

وافدين(.
الباطنية  االأمرا�س  لعيادة  املحولة  احل��االت  اع��داد  اأما 
617 حالة  وبلغ عددها  الثالثة  املرتبة  ج��اءت يف  فقد 
418 حالة مواطنة ، و199 حالة وافدة  ، من بينهم 
 2012 امل��دي��ن��ة ال�شحي ك��ذل��ك يف ع��ام  ، وق���ام م��رك��ز 
�شاعة   1333 بلغت  ال�شحي  للتثقيف  �شاعات  بتنفيذ 
نحو  بتوزيع  ق��ام  كما   ، �شخ�س   8000 منها  ا�شتفاد 

3170 من املواد التثقيفية.

تطبيق نظام وريد مبركز املدينة ال�سحي
من جهة اأخرى بداأ مركز املدينة ال�شحي بتطبيق نظام 

وريد ، وقال عبداهلل حمد املهري مدير مركز املدينة 
وري��د يعتر مبادرة نوعية متميزة  اإن نظام   : ال�شحي 
، حيث  امل��رك��ز  ال�شحية يف  ال��رع��اي��ة  يف جم��ال حت�شني 
وقد  ال�شحية  للرعاية  متكامل  اإل��ك��رتوين  ن��ظ��ام  اأن���ه 
اجلودة  مب�شتوى  النهو�س  بهدف  ال�شحة  وزارة  تبنته 
اأداء خدمات الرعاية ال�شحية  وال�شالمة والفاعلية يف 

العامة.
وقال املهري اأن مركز املدينة يعتر ثالث مركز طبي 
م�شت�شفى  بعد  النظام  ه��ذا  يطبق  عجمان  يف  حكومي 
ال�شيخ خليفة بن زايد الذي اأختر ليكون اأول م�شت�شفى 
على  النظام  ه��ذا  يطبق  ال�شحة  ل���وزارة  تابع  حكومي 
م�شتوى الدولة ، تبعه تطبيق النظام يف مركز م�شرف 
، واليوم نقوم بتطبيق م�شروع وريد يف مركز  ال�شحي 
املراكز  ك��ل  يف  تطبيقه  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ال�شحي  امل��دي��ن��ة 
ال�شحية بعجمان قريباً. وقال املهري اأن املركز ا�شبح 
ومركز  خليفة  م�شت�شفى  مع  الكرتونيا  مرتبطا  االآن 
�شحي  ملف  للمري�س  اأ�شبح  حيث  ال�شحي  م�شرف 
واح���د ،وه����ذا ال��رب��ط م��ن ���ش��اأن��ه اأن ي�شهل االج����راءات 
االطالع  �شهولة  م��ن  الطبيب  ومت��ك��ني  امل��راج��ع  ع��ل��ى 
واأ�شعة  فحو�شات  من  باملري�س  املتعلقة  البيانات  على 
وحتليل وغرها يف امل�شت�شفى اأو املركز ، وت�شريع اجناز 
وتقنني   ، االأوراق  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن  والتقليل  امل��ع��ام��الت 
�شرف االأدوية ، واعطاء اح�شائيات دقيقة يف ا�شتهالك 
امل��راج��ع م��ن حدوث  ال��وق��ت يحمي  ، ويف نف�س  ال���دواء 
اأخطاء يف الو�شفات الطبية الأن الطبيب اأ�شبح يتعامل 
املدينة  ، ويقوم مركز  للمري�س  مع ملف �شحي واحد 
وال�شيدلية  العيادات  يف  وري��د  نظام  بتطبيق  ال�شحي 
واالأ�شعة واملختر وال�شجالت الطبية. من جهتها قالت 
وقالت الدكتورة �شناء ح�شون مديرة الرعاية ال�شحية 
على  يعمل  املركز  اأن  ال�شحي  املدينة  مركز  يف  االأولية 
فرتتني �شباحية وم�شائية حيث ي�شتقبل املركز مر�شاه 
حتى العا�شرة ليال ، وي�شتقبل يوميا نحو 300 مري�شا 
وي�شم   ، التمري�شية  اخل��دم��ات  و  العام  العالج  لتلقي 
املركز 6 عيادات للرجال والن�شاء واالأطفال ، وباال�شافة 
اىل عيادة الفح�س الطبي قبل الزواج التي ت�شتقبل نحو 

15 حالة يوميا من جميع االمارات.

تكرمي موظفي اخلدمات امل�ساندة باملركز
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ن��ظ��م م��رك��ز امل��دي��ن��ة ال�����ش��ح��ي حفال 
اأو�شح عبداهلل  ، و  امل�شاندة  اأ�شحاب اخلدمات  لتكري����م 
ال��ت��ك��رمي ج���اء ���ش��م��ن مبادرة  اإن ح��ف��ل  امل��ه��ري  ح��م��د 
حممد  ال�شيخ  ال�ش����مو  �شاحب  اأطلقها  التي  لكم  �شكرا 
بن را�ش����د اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاك���م دبي، رع������اه اهلل، و التي تعب����ر عن مدى 
وه�����ي  جمتمعنا،  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  احل��ر���س 
لكل  واالع��ت��زاز  الفخر  كل  حتمل  املعاين  بالغة  ر�ش���الة 
، ويف هذا احلفل  الط����يبة  االأر���س  من يقيم على هذه 
امل�شاندة  اأ�شحاب اخلدمات  41 موظفا من  مت تكرمي 

باملركز.

مركز املدينة ال�سحي بطبية عجمان ي�ستقبل 
اأكرث من 114 الف مراجع خالل العام 2012

لطيفة   – الغربية  املنطقة   ••
جابر: 

بابوظبي  النفايات  اإدارة  مركز  نظم 
اإط���الق املرحلة  اإط���ار  ور���ش��ة عمل يف 
الثانية من نظام التعرفة على منتجي 
ال���ن���ف���اي���ات وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا اع���ت���ب���ارا من 
اخلمي�س املا�شى وذلك يف اإطار �شيا�شة 
التطوير امل�شتمر التي ينتهجها مركز 
اإدارة النفايات ابوظبي بح�شور �شامل 
من�شات  مدير  م�شاعد  امل��زرع��ي  خلف 
ومرافق مركز اإدارة النفايات املنطقة 
واملهند�شني  وامل���ه���ت���م���ني  ال���غ���رب���ي���ة 
وال�شركات اخلا�شة العاملة يف جمال 
يف  املخت�شة  واجلهات  النفايات  ادارة 

جمال النفايات.

عقدت  التي  الور�شة  اأجندة  وتناولت 
ب�������ش���ال���ة االأع������را�������س مب���دي���ن���ة زاي����د 
اإنتاج  خف�س  اآل��ي��ة  الغربية  باملنطقة 
امل������راد حتقيقه  وال����ه����دف  ال��ن��ف��اي��ات 

واالإط�������ار ال��ت�����ش��ري��ع��ي الآل���ي���ة خف�س 
املمار�شة  ومتطلبات  النفايات  اإن��ت��اج 
يف  ال���ن���ف���اي���ات  الإدارة  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ب��ن��اء  ال��ه��دم  م�شاريع 

مناق�شة تقارير االأداء يف خف�س اإنتاج 
اأف�شل اخليارات.  باعتبارها  النفايات 
واو�شح املركز ان الهدف من اآلية هو 
تطوير  منها  النفايات  اإن��ت��اج  خف�س 
يف  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة  م��ت��ك��ام��ل  ن��ظ��ام 
اإم����ارة ابوظبي  االإن�����ش��اءات يف  ق��ط��اع 
للحد  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ر  م��ع  متا�شيا 
االإم��ارة وزيادة  النفايات يف  اإنتاج  من 
اإنتاج  ت��ق��ل��ي��ل  ح����ول  ال��ب��ي��ئ��ي  ال���وع���ي 
واإعادة  اال�شتخدام  واإع���ادة  النفايات 
التدوير للنفايات بهدف اأداء جيد يف 
النفايات  اإنتاج  وخف�س   2012 ع��ام 
 2015 ع���ام  ب��ح��ل��ول   70% بن�شبة 
عام  بحلول   80% بن�شبة  وخف�شها 

.2018
منتجي  على  التعرفة  نظام  ويطلب 

امل�شاءات  على  يتوجب  مب��ا  النفايات 
التي تنتج كميات كبرة من النفايات 
او  ���ش��ن��وي��ا  250 ط���ن  ي���ع���ادل  م���ا  او 
بن�شبة  نفاياتهم  اإن��ت��اج  خف�س  اأك���رث 
النظام  االأق��ل كما يهدف  %20على 
من  ال���ن���ف���اي���ات  اإن�����ت�����اج  خ���ف�������س  اىل 
الت�شجيع  وذلك من خالل  م�شدرها 
اال�شتخدام  واإع��������ادة  ال��ت��ق��ل��ي��ل  ع��ل��ى 
كمية  خ���ف�������س  ب����ه����دف  وال�����ت�����دوي�����ر 
النفايات الواردة اإىل مكبات النفايات 
الناجمة  ال�شلبية  االآث���ار  م��ن  واحل��د 
الطبيعية  امل�شادر  على  االعتماد  عن 
والعمل على خلق الفر�س اال�شتثمار 
اخل�شراء  ال�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع  ودع����م 
يف  ت�شاهم  التي  للبيئة(  )ال�شديقة 
واالرتقاء  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ش��اد  ت��ق��دم 

املقدمة  البيئية  اخل��دم��ات  مب�شتوى 
للمجتمع.

ال��ن��ف��اي��ات من  اإدارة  م��رك��ز  و���ش��ي��ق��وم 
ا�شت�شدار  اإج����راءات  بت�شهيل  جانبه 

امل�شاءات  جلميع  املمانعة  عدم  �شهادة 
العاملة باإمارة ابوظبي.

مركز النفايات ينظم حما�سرة عن املرحلة الثانية لنظام التعرفة على منتجي النفايات
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اأ�سبحت اأحد مظاهر التقدم ال�سناعي والتقني وركيزة حيوية لل�سيادة الوطنية

ال�سناعات الع�سكرية الإماراتية �سهدت تطورات فارقة وبداأت يف الدخول يف مناف�سة حقيقية مع نظرياتها العاملية
•• اأبوظبي-وام:

ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت جم��ل��ة درع ال���وط���ن يف 
مبنا�شبة  اأ����ش���درت���ه  ال�����ذي  ع���دده���ا 
ايدك�س  ال������دويل  ال����دف����اع  م��ع��ر���س 
ال�شناعات  ع����ن  م���ل���ف���ا    2013
موؤ�شرات   .. االإم���ارات  يف  الع�شكرية 
واأبعاد اإ�شرتاتيجية ..وقالت ان اأهمية 
ال�شناعات الع�شكرية ال تقت�شر على 
كونها اأحد مظاهر التقدم ال�شناعي 
ركيزة  اأي�شا  تعد  بل  فقط  والتقني 
ح���ي���وي���ة ل���ل�������ش���ي���ادة ال���وط���ن���ي���ة من 
املطلوبة  االحتياجات  توفر  خ��الل 
هام�س  توفر  م��ع  امل�شلحة  للقوات 
القرار  ال�شتقاللية  منا�شب  مناورة 
ال�شيا�شي والتخطيط االإ�شرتاتيجي 
للدول ف�شال عن ما ميكن اأن متثله 
من اإ�شافة نوعية القت�شادات الدول 
الت�شدير  قاعدة  تو�شيع  خ��الل  من 
وب��ن��اء ���ش��ب��ك��ات ال��ت��ع��اون م��ع ال���دول 
قاعدة  تكت�شب  املنظور  لهذا  ووفقا 
وفق  تنمو  التي  الع�شكري  الت�شنيع 
خ��ط��ط م��درو���ش��ة ب��دول��ة االإم�����ارات 
العربية املتحدة تطورا بالغ االأهمية 
ت�شعى درع الوطن اإىل ت�شليط ال�شوء 
عليه يف هذا امللف را�شدة اأبرز معامل 
هذه امل�شروع االإ�شرتاتيجي واأهدافه 

واأبعاده.
وا�شارت اىل انه خالل �شهر فراير 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ك�����ش��ف��ت   2011
اإ�شرتاتيجية  خطة  ع��ن  االإم��ارات��ي��ة 
يف  ع�شكرية  �شناعات  ق��اع��دة  لبناء 
..وقال  الدولة  يف  املجاالت  خمتلف 
ال��ل��واء عبيد احل���ري �شامل  م��ع��ايل 
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  ال��ك��ت��ب��ي 
اآيدك�س  ال�����دويل  ال�����دويل  م��ع��ر���س 
لبناء  اإ�شرتاتيجية  خطة  هناك  ان 
قاعدة �شناعات ع�شكرية يف خمتلف 
امل���ج���االت يف ال���دول���ة ..م�����ش��را اإىل 
عر  االإم��ارات��ي��ني  امل�شنعني  حتفيز 
لتاأ�شي�س  معهم  ع��دة  �شفقات  اإب���رام 

تلك القاعدة.
ال�شركات  ن�شجع  اإن��ن��ا  الكتبي  وق��ال 
الوطنية التي متتلك جودة ت�شاهي 
م��ث��ي��الت��ه��ا االأج��ن��ب��ي��ة م��و���ش��ح��ا اأن 
على  موقع  اأف�شل  متتلك  االإم���ارات 
االأ�شلحة  لتجربة  العاملية  اخلارطة 
اخلا�شعة للتجارب واأن تلك التجارب 
واالخ������ت������ب������ارات ت�����دع�����م اخل�������رات 
املجال  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  الت�شنيعية 
الع�شكري ..وذكر اأن القوات امل�شلحة 
اال�شتفادة  على  حتر�س  االإم��ارات��ي��ة 
اأكر  من التقنيات احلديثة لتوفر 
لها  االإلكرتونية  احلماية  م��ن  ق��در 
ال��ع��امل مبينا  مثل غ��ره��ا م��ن دول 
امل�شتقبل  يف  �شت�شبح  االإم�����ارات  اأن 
لتوريد  م���ه���م���ا  م���وق���ع���ا  ال����ق����ري����ب 
م�شتوى  ع��ل��ى  الع�شكرية  االأن��ظ��م��ة 
بف�شل  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة 
اأ�شعارها  وتناف�شية  منتجها  ج���ودة 
من  الوطنية  ال�شركات  تقدمه  وم��ا 

خدمات ما بعد البيع .
ويعك�س االهتمام بتطوير ال�شناعات 
الع�شكرية يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
احليوية  االأبعاد  املجلة  وا�شتعر�شت 
االإم�����ارات  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  لل�شناعة 
ومن اأهمها ان ال�شناعات الع�شكرية 
يف دولة االإمارات متثل اأحد مظاهر 
ال��ت��ق��دم ال�����ش��ن��اع��ي وال��ت��ق��ن��ي الذي 
ت�������ش���ه���ده ال�����دول�����ة ح���ي���ث ي���ع���د هذا 
التقدم  مل��ن��ظ��وم��ة  م��ك��م��ال  ال���ق���ط���اع 
وال���ت���ط���ور يف ال��ك��ث��ر م���ن جم���االت 
املجاالت  مبختلف  امل��دين  الت�شنيع 
اإذ اأ�شبحت االإمارات قاعدة �شناعية 
منها  ع�����دة  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ل�����ش��ل��ع 
والت�شييد  البناء  و�شناعات  االأملنيوم 
وال�شناعات  وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ب��ال��غ��ة ال���دق���ة وغ���ر ذلك 
بقطاع  االه���ت���م���ام  ف������اإن  وب���ال���ت���ايل 
يندرج  اإمن�����ا  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ت�����ش��ن��ي��ع 
للتطوير  متكاملة  منظومة  �شمن 

ال�شناعي والتقني يف الدولة.
الع�شكري  الت�شنيع  ان  اىل  وا�شارت 
من  لال�شتفادة  االآخ���ر  البعد  ميثل 
ال��ت��ي حققتها  ال��ن��وع��ي��ة  االجن�����ازات 
اأخرى  اقت�شادية  حم��اور  يف  الدولة 
م��ث��ل ���ش��ن��اع��ة امل���ع���ار����س ح��ي��ث يعد 
واأهم  اأ�شخم  اأح��د  اآيدك�س  معر�س 
تتبارى  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال���واج���ه���ات 
كريات ال�شركات الدفاعية يف عر�س 
فاإن  وبالتايل  خالله  من  منتجاتها 
مبنزلة  ي��ب��دو  الع�شكري  الت�شنيع 

خطوة الزمة لال�شتفادة من الفر�س 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال���دول���ة الآخ���ري���ن يف 

جمال الت�شنيع الع�شكري.
الت�شنيع  اإىل  النظر  ميكن  وق��ال��ت 
جديدة  دع��ام��ة  باعتباره  الع�شكري 
م�شادر  ت���ن���وي���ع  وخ���ط���ط  ل����رام����ج 
االإمارات  دول��ة  قطعت  التي  الدخل 
نوعية  واإجن���ازات  �شوطا كبرا  فيها 
الت�شنيع  �����ش����اأن  وم�����ن  ب���ه���ا  ي��ع��ت��د 
املحقق  ال��ت��ق��دم  ي��ع��زز  اأن  الع�شكري 

على هذا ال�شعيد.
واكدت جملة  درع الوطن ان قاعدة 
ت��ع��د مظهرا  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ت�����ش��ن��ي��ع 
الوطنية  ال�شيادة  مظاهر  من  مهما 
حقيقي  م����ن����اورة  ه��ام�����س  وت���وف���ر 
لتبني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ق���رار  ل�شناعة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���ت���ي حتقق 
امل�����ش��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة وب���ال���ت���ايل ف���اإن 
ارتباط  ذات  الع�شكرية  ال�شناعات 
وثيق بل وقد انطلقت اإ�شرتاتيجيات 
ال��ت�����ش��ن��ي��ع ال��ع�����ش��ك��ري م���ن حم���اور 
ع����دي����دة ك�����ان اأه���م���ه���ا ت���ع���زي���ز دور 
وتوجهيها  االإماراتية  اال�شتثمارات 
ق���ط���اع���ات  اال����ش���ت���ث���م���ار يف  ����ش���ط���ر 

الت�شنيع الع�شكري.
واو�شحت ان دولة االإمارات العربية 
عالقات  ���ش��ب��ك��ة  مت���ت���ل���ك  امل���ت���ح���دة 
الرائدة  ال��دول  مع  متميزة  تعاونية 
الع�شكري  ال���ت�������ش���ن���ي���ع  جم������ال  يف 
املتحدة  ال����والي����ات  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
وفرن�شا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  االأم���ري���ك���ي���ة 
ورو�شيا ف�شال عن عالقات التعاون 
اأخرى  ب���دول  تربطها  ال��ت��ي  القوية 
اأي�شا  ومتتلك  تكنولوجيا  متفوقة 
الت�شنيع  جم���ال  يف  ج��ي��دا  ر���ش��ي��دا 
اجلنوبية  ك���وري���ا  م��ث��ل  ال��ع�����ش��ك��ري 
وال���ه���ن���د وغ���ره���م���ا وب���ال���ت���ايل ف���اإن 
ف����ر�����س ب����ن����اء �����ش����راك����ات ق����وي����ة مع 
ي��ع��زز فر�س  ال���دول قائمة م��ا  ه��ذه 
جن��اح ه��ذا ال��ق��ط��اع ال��ول��ي��د يف دولة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ويوفر 
اأن  ال�شيما  النجاح  وفر�س  اآف��اق  له 
على  قائمة  �شيا�شات  تتبنى  ال��دول��ة 
املجال  هذا  يف  اال�شتثمارات  ت�شجيع 
اأي�شا غطاء دعم  احليوي كما توفر 
النا�شئة  الع�شكرية  لل�شناعات  قوي 
اأولوية  خ��الل منحها  م��ن  ب��ال��دول��ة 
االإماراتية  امل�شلحة  ال��ق��وات  ت��زوي��د 
الع�شكرية  املعدات  من  باحتياجاتها 
م�شروعات  يف  ت�شنيعها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
العربية  االإم������������ارات  دول�������ة  داخ�������ل 

املتحدة.
ال�شركات  م��ئ��ات  وج����ود  اإن  وذك����رت 
ال��دف��اع��ي��ة على اأر����س االإم�����ارات كل 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����الل  ���ش��ن��ت��ني 
فر�شة  اأف���������ش����ل  مي���ث���ل  اآي����دك���������س 
والتطورات  ب��اخل��رات  ل��الح��ت��ك��اك 
كما  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملية  التقنية 
لل�شركات  مثالية  فر�شة  اأي�شا  تعد 
اإمكانيات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ال��ع��امل��ي��ة 
وق������درات دول����ة االإم�������ارات م���ا يولد 
فر�شا هائلة الإقامة �شراكات التعاون 
م�شرتكة  م�شالح  �شمان  خالل  من 
التقدم  ان  واك�������دت   .. ل��ل��ج��ان��ب��ني 
والتطور يف قطاع ال�شناعات املدنية 
ب��دول��ة االإم����ارات يف جم���االت كثرة 
ال�شناعات  على  بالتبعية  �شينعك�س 
الع�شكرية القائمة يف الدولة ويجعل 
تطورها ومنوها اأمرا بديهيا يف ظل 
تتواجد  ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل  بيئة 

بها.
الثقايف  امل�����ش��ت��وى  ك����ان  اإذا  وق���ال���ت 
القوات  ال��ع��ل��م��ي الأف�����راد  وال��ت��اأه��ي��ل 
قدرة  مل��دى  رئي�شيا  حم��ددا  امل�شلحة 
التقنيات  ا���ش��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى  اجل��ي��و���س 
وال�����ع�����ت�����اد ال����ع���������ش����ك����ري احل����دي����ث 
�شاحة  على  بفعالية  وا�شتخدامها 
امل�شلحة  القوات  اهتمام  فاإن  املعركة 
اأفرادها  وتدريب  بتاأهيل  االإماراتية 
ومعرفيا  ع��ل��م��ي��ا  وج���ن���ودا  ���ش��ب��اط��ا 
التطور  اال�شتفادة من  يعظم فر�س 
الت�شنيع  جم�������ال  يف  احل����ا�����ش����ل 
ال��ع�����ش��ك��ري ب���ال���دول���ة وي��ج��ع��ل هذه 
ال�شناعات ت�شاير احتياجات القوات 
تقوم  التي  ال�شلمية  واملهام  امل�شلحة 
واملناطق  ال��ظ��روف  بها يف كثر من 

اجلغرافية.
اأن  ب��ال��رغ��م م���ن  ان����ه  واأ�����ش����ارت اىل 
ال�شناعات الع�شكرية يف اأي دولة من 
�شلة  يف  مبا�شرة  ت�شب  ال��ع��امل  دول 
والقتالية  الت�شليحية  قدراتها  دعم 
والعملياتية فاإن هذا الدعم النوعي 
ال ي���ع���ن���ي ب����ال���������ش����رورة م���ي���ل ه���ذه 

اأبوظبي  ���ش��رك��ة  ت��ع��ن��ى  ال�����ش��ف��ن  يف 
ا�س  دي  اأي���ه  انتجري�شن   �شي�شتمز 
مكاملة  عمليات  ك��اف��ة  ب��اإجن��از  اأي  
امل��ع��دات واالأن��ظ��م��ة ال�����ش��اروخ��ي��ة .. 
الثانية  املرحلة  تنفيذ  برنامج  ويعد 
القوات  ل�شالح  غناطة  م�شروع  من 
اأهم  اأح��د  االإم���ارات  لدولة  البحرية 
التي  احلربية  ال�شفن  بناء  م�شاريع 
يجري العمل عليها حاليا يف املنطقة 
عمليات  ع��ل��ى  ال��رن��ام��ج  وي�����ش��ت��م��ل 
اأنظمة  ب����اأح����دث  ال�����ش��ف��ن  جت��ه��ي��ز 
املتقدمة  والتقنيات  امل�شاعدة  الدفع 
جانب  اإىل  امل���ت���ط���ورة  واالأ����ش���ل���ح���ة 
ونظام  بعد  ع��ن  اال�شت�شعار  اأج��ه��زة 
االإدارة القتالية ما يجعلها من اأبرز 
القتالية  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن�����ش��ات  واأه����م 
امل��ت��اح��ة حاليا  امل���دجم���ة  ال�����ش��غ��رة 
�شواريخ  منظومة  ال�شفن  وحت��م��ل 
ومدفعية ويتم ت�شنيعها بطول 27 
مرتا من �شبائك االأملنيوم املخ�ش�شة 
ل��ل�����ش��ن��اع��ات ال��ب��ح��ري��ة ك��م��ا جتهز 
مبحركي دي��زل م��ن ط��راز ام ت��ي يو 
ن��ف��ث مائي  اإىل وح����دات  ب��االإ���ش��اف��ة 
ال�شفينة  تعطي  والتي  رايز  روز  من 
ت�شل  ب�شرعة  االإب��ح��ار  على  ال��ق��درة 

اإىل اأكرث من 23 عقدة بحرية.
..قال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ت��ل��ك  ع��ل��ى  وتعليقا 
حم����م����د �����ش����امل اجل���ن���ي���ب���ي امل����دي����ر 
اأب��وظ��ب��ي لبناء  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�شفينة  ب���اإط���الق  ..ن��ف��خ��ر  ال�����ش��ف��ن 
ح���رب���ي���ة اأخ��������رى ل�������ش���ال���ح ال����ق����وات 
ويحظى  االإم����ارات  ل��دول��ة  البحرية 
م�شروع غناطة باأهمية خا�شة كونه 
اأحدثت  اإ�شرتاتيجية  م��ب��ادرة  ميثل 
املفاهيم  م�شتوى  على  نوعية  نقلة 
واالإم���ك���ان���ات ال��ب��ح��ري��ة ون��ح��ن على 
بطول  حربية  �شفينة  بناء  ب��اأن  ثقة 
يقل عن 30 مرتا ومزودة مبدفعية 
�شيحظى  ����ش���اروخ���ي���ة  وم���ن���ظ���وم���ة 
باهتمام وا�شع من قبل اأبرز م�شغلي 
ال�شفن االإقليميني وميكن القول باأن 
هذا النوع يطرح مفهوما جديدا يف 
عامل ال�شفن احلربية ومن املقرر اأن 
يتم ا�شتكمال وت�شليم ال�شفن االثنتي 
ع�شر ل�شالح القوات البحرية لدولة 
االإمارات تباعا على اأن يكون الت�شليم 
النهائي ل�شفينة ال�شواريخ االأخرة 

خالل العام 2014.
ق�شة  ك����ذل����ك  امل����ج����ل����ة  وت�����ن�����اول�����ت 
ال�شتثمارات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  جن��اح 
االأن��ظ��م��ة ال��ذات��ي��ة اأدا���ش��ي ال��ت��ي تعد 
جمال  يف  الفريدة  ال�شركات  اإح��دى 
ال�شناعات الع�شكرية بدولة االإمارات 
ح���ي���ث يالحظ  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�شركة  اأن  واملتخ�ش�شون  اخل��راء 
حتقق قفزات نوعية يف جمال عملها 
ب�شكل مدرو�س اإذ انتقلت يف ال�شنوات 
الطائرات  ���ش��ن��اع��ة  م���ن  االأخ�������رة 
املناطيد  اأن��ظ��م��ة  اإىل  ط��ي��ار  ب����دون 
اإن�����ش��اء وح����دة ل��ت��زوي��د اأنظمة  ع��ر 
املناطيد لتلبية الطلب املتزايد على 
ه���ذا ال���ن���وع م���ن االأن��ظ��م��ة م���ن قبل 
يف  واخلا�شة  احلكومية  القطاعات 
اآ�شيا  ج���ن���وب  م��ن��ط��ق��ة  ويف  ال���دول���ة 
اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  وال�����ش��رق 
بالكامل  امل��م��ل��وك��ة  اأدا�����ش����ي  وق���ال���ت 
القاب�شة  االإم��ارات��ي��ة  ت��وازن  ل�شركة 
اأن ه���ذه اخل��ط��وة ق��د ج���اءت كثمرة 
لتعاونها مع عدد من اأبرز املوؤ�ش�شات 
يف  امل��ن��اط��ي��د  اأن��ظ��م��ة  يف  املتخ�ش�شة 
اإطار  ويف  ال�شمالية  واأمريكا  اأوروب��ا 
خراتها  لتوجيه  ال�شركة  توجهات 
الذاتية  االأنظمة  جمال  يف  املكت�شبة 
لتوفر خدمات متكاملة لعمالئها.

وقالت ال�شركة التي تتمتع بخرات 
املناطيد  وا�شعة يف ت�شميم وت�شنيع 
يتم  ���ش��وف  اإن���ه  واأنظمتها  الهوائية 
تكون جاهزة  املناطيد بحيث  توفر 
توجيه  وح�������دة  م����ع  ل���ال����ش���ت���خ���دام 
و�شاحنة  م���ق���ط���ورة  ع���ل���ى  م��ث��ب��ت��ة 
ا�شتخدامها  يتم  امل��ق��ط��ورة  ل�شحب 
واملعدات  ال��غ��ي��ار  قطع  حلمل  اأي�����ش��ا 
االإ�����ش����اف����ي����ة وغ�������از ال���ه���ي���ل���ي���وم اأم����ا 
اخلدمات املقدمة للجهات احلكومية 
�شيارة  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا  ت�شتمل  ف�����ش��وف 
حتكم  كمحطة  لال�شتخدام  جمهزة 
اأر���ش��ي��ة و���ش��م��م��ت امل��ن��اط��ي��د بحيث 
من  ف��ري��ق  ب��وا���ش��ط��ة  ت�شغيلها  ي��ت��م 
ثالثة اأفراد يذكر اأن �شركة اأبوظبي 
ال���ش��ت��ث��م��ارات االأن��ظ��م��ة ال��ذات��ي��ة هي 
�شركة تقوم بت�شنيع الطائرات بدون 
طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد 
التي  احل���االت  يف  ا�شتخدامها  ويتم 

اأو  االإن�شان خطرا  فيها وجود  يكون 
غر ذي جدوى اقت�شادية.

وت����اأ�����ش���������ش����ت �����ش����رك����ة اأدا���������ش��������ي يف 
مملوكة  ك�����ش��رك��ة   2007 م���ار����س 
ال�شركة  القاب�شة  ل��ت��وازن  بالكامل 
التوازن  برنامج  ملكتب  اال�شتثمارية 
وت�شمل  االإم������ارات������ي  االق���ت�������ش���ادي 
اجلوية  االأنظمة  ال�شركة  منتجات 
وتتعاون  وال���ب���ح���ري���ة  واالأر�����ش����ي����ة 
ب�����ش��ك��ل وث��ي��ق م���ع القوات  ال�����ش��رك��ة 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  امل�شلحة 
اأنظمة  بتطوير  تقوم  حيث  املتحدة 
حقول  يف  م���ت���ي���ن���ة  م�����ق�����درات  ذات 
والت�شنيف  وامل���الح���ة  اال���ش��ت�����ش��ع��ار 
حاليا  تبحث  وه��ي  املهام  وتخطيط 
اإمكانية اإقامة م�شاريع م�شرتكة مع 
واإطالق  العاملية  ال�شركات  من  عدد 

منتجاتها يف ال�شوق العاملية. 
ك��م��ا ت��ن��اول��ت امل��ج��ل��ة ���ش��رك��ة بركان 
ميوني�شنز �شي�شتمز التي تعتر اأول 
�شركة وطنية متخ�ش�شة يف �شناعة 
الذخائر املتو�شطة والثقيلة متعددة 
اال���ش��ت��خ��دام��ات وي��وؤك��د اخل���راء اأن 
النجاح الذي حققته هذه ال�شركة يف 
غ�شون �شنوات قليلة يعود باالأ�شا�س 
جانب  م��ن  تلقاه  ال���ذي  ال��دع��م  اإىل 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة حيث 
يوجه �شموه دوما ب�شرورة االهتمام 
توفر  وطنية  �شناعية  قاعدة  ببناء 
متطلبات القوات امل�شلحة االإماراتية 
ووف��ق��ا ل��ذل��ك ت��ع��م��ل ���ش��رك��ة بركان 
القوات  احتياجات  تلبية  على  االآن 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  امل�شلحة 
متعددة  ال����ذخ����ائ����ر  م����ن  امل����ت����ح����دة 
ال�شركة  وت��خ��ط��ط  اال���ش��ت��خ��دام��ات 
لت�شدير منتجاتها اإىل دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية ويعد 
االإمارات  االأول من نوعه يف  امل�شنع 
ومنطقة اخلليج العربي الذي يقوم 
ب��اإن��ت��اج واخ��ت��ب��ار وجت��م��ي��ع خمتلف 
اأن����واع ال��ذخ��ائ��ر مب��ا يف ذل���ك قنابل 
الطائرات �شواريخ وذخائر املدفعية 
والقوات  امل�����ش��اة  وذخ���ائ���ر  ال��ه��اون��ات 

البحرية.
ويوؤكد م�شوؤولو ال�شركة اأن منتجاتها 
املوا�شفات  وت��ط��اب��ق  اجل���ودة  عالية 
وحتديدا  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ب���اإن���ت���اج ذخ����ائ����ر طبقا  ت���ق���وم  ف���ه���ي 
خا�شة  عامليا  املطبقة  للموا�شفات 
فيما  الناتو  االأطل�شي  �شمال  حلف 
ت�شتخدمها  ال��ت��ي  بالذخائر  يتعلق 
اأن هذه  ق���وات احل��ل��ف كما ي��الح��ظ 
فريدا  جم��اال  اقتحمت  قد  ال�شركة 
املتخ�ش�س  ع��م��ل��ه��ا  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
ح���ي���ث ت����ق����دم خ����دم����ة ف�����ري�����دة من 
املنطقتني  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ن���وع���ه���ا 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وه���ي خدمة 
القدمية  ال��ذخ��ائ��ر  وت��دوي��ر  تفكيك 
و�شائل  با�شتخدام  ال�شاحلة  وغ��ر 
حديثة و�شديقة للبيئة كما تخطط 
القوات  احتياجات  لتلبية  ال�شركة 
الع�شر  لل�شنوات  االإماراتية  امل�شلحة 

املقبلة من الذخائر.
ب���رك���ان منطقة  ام���ت���الك  وب��ف�����ش��ل 
خم�����ش�����ش��ة ل��ل��ت��خ��ل�����س ب��ي��ئ��ي��ا من 
با�شتخدام  وال���ذخ���ائ���ر  امل��ت��ف��ج��رات 
احلراري  التخل�س  تقنيات  اأح���دث 
م����ن امل���ت���ف���ج���رات ي�����ش��ن��ف اخل�����راء 
ال�شركة يف مقدمة ال�شركات العاملة 
ا�شتخدامها  ب�شبب  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
التدوير  تكنولوجيا  اأن����واع  اأف�����ش��ل 
الذخائر  م��ن خم��ل��ف��ات  وال��ت��خ��ل�����س 
وك����ذل����ك م����راع����اة ك���اف���ة اجل���وان���ب 
عمليات  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة  ال���ب���ي���ئ���ي���ة 

التخل�س والتدوير.
ويذكر اأن بركان ميوني�شنز �شي�شتمز 
ه���ي م�����ش��روع م�����ش��رتك ب���ني ت����وازن 
القاب�شة وموؤ�ش�شة اجلابر التجارية 
االأملانية  ميوني�شنز  واف  رمي��ي��ت��ال 
لدولة  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات  وت����اأت����ي 
املتعاقدين  م��ق��دم��ة  يف  االإم��������ارات 
وال�شركاء اال�شرتاتيجيني مع بركان 
وهي اأهم عمالء ال�شركة فيما تعتر 
من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
يف  لل�شركة  امل�شتقبلية  االأ�شواق  اأهم 

املنطقة.
ملنتجات  م�شاحة  املجلة  اأب���رزت  كما 
اخلفيفة  االأ����ش���ل���ح���ة  م����ن  ك����راك����ال 
 100 وطنية  منتجات  تعد  وال��ت��ي 
تناف�شية  ب��امل��ائ��ة وحت��ظ��ى مب��م��ي��زات 
وال�شعر  اجل�����ودة  ح��ي��ث  م���ن  ع��امل��ي��ة 

�شهادة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل��ة  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
اع��ت��م��اد م��ن ال��ن��ات��و ومت��ث��ل الهدف 
فريد  منتج  ت�شنيع  يف  اإن�شائها  من 
وعايل اجلودة ودخول جمال �شناعة 
االأ�شلحة اخلفيفة التي عادة ما تقوم 
وا�شتهرت  با�شترادها  املنطقة  دول 
الفت  ب�شكل  وعامليا  اإقليميا  ال�شركة 
كراكال  م�شد�س  �شيت  ذاع  اأن  بعد 
بو�شفه اأحد اأجود واأكفاأ امل�شد�شات يف 
العامل وقد �شجلت مبيعات امل�شد�س 
اأول  ك��راك��ال  تنتجه  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
�شركة وطنية متخ�ش�شة يف ت�شنيع 
االأ�شلحة اخلفيفة يف الدولة ارتفاعا 
بلغ  اإذ  املتزايد  العاملي  للطلب  تلبية 
األف   40 ال�����ش��ن��وي  االإن���ت���اج  م��ع��دل 
عربية  اأ���ش��واق  اإىل  ت�شدر  م�شد�س 

وعاملية.
وكانت كراكال عقدت �شفقات خالل 
انطالقتها االأوىل يف معر�س اآيدك�س 
امل�شلحة  القوات  ا�شرتت  اإذ   2007
م�شد�س  اآالف   10 االإم�����ارات�����ي�����ة 
وا�شرتت وزارة الداخلية بدورها 10 
بعدما  النوع  هذا  م�شد�س من  اآالف 
ل�شباط  ر�شميا  م�شد�شا  اعتمدته 
ال���وزارة وق��وات االأم��ن الداخلي كما 
مملكة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ا���ش��رتت 
االأمور  500 قطعة ومن  البحرين 
الوطني  ال�شرح  ه��ذا  يف  االإي��ج��اب��ي��ة 
كراكال  م�����ش��د���ش��ات  اإن��ت��اج  اأن  اأي�����ش��ا 
ال�شواعد  على  كبرة  ب�شورة  يعتمد 
ال��وط��ن��ي��ة م���ن ك������وادر ال�����ش��رك��ة اإذ 
ي�����ش��ك��ل امل���واط���ن���ون 80 ب��امل��ائ��ة من 
اإجمايل القوى العاملة كما ت�شتحوذ 
امل����راأة االإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى وج���ود قوي 
يف  خ�شو�شا  ال�شركة  يف  وم��ل��ح��وظ 

ق�شم التجميع.
�شمو  د���ش��ن   2012 ���ش��ب��ت��م��ر  ويف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
رئي�س نادي �شقاري االإمارات خالل 
املعر�س  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��وه  اف���ت���ت���اح 
اخلط  والفرو�شية  لل�شيد  ال���دويل 
ال�شوزن  لذخائر  اجلديد  االإنتاجي 
اخلفيفة  للذخائر  ك��راك��ال  ل�شركة 
الذي  ن��وع��ه  م���ن  االأول  ي��ع��د  ح��ي��ث 
ت�����ش��ن��ي��ع��ه يف م��ن��ط��ق��ة دول  ي���ج���ري 
اخلليج  ل������دول  ال����ت����ع����اون  جم��ل�����س 
ريا�شة  اأ���ش��واق  وي�شتهدف  العربية 

الرماية.
اإن��ت��اج ذخائر  اأح��دث خطوط  ويقوم 
للذخائر  لكراكال  التابعة  ال�شوزن 
الرماة  احتياجات  بتلبية  اخلفيفة 
كراكال  وت�����ش��ت��ه��دف  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
وا�شعا  ط��ي��ف��ا  اخل��ف��ي��ف��ة  ل��ل��ذخ��ائ��ر 
م��ن العمالء م��ن خ��الل ه��ذا اخلط 
قائمة  وتت�شمن  اجلديد  االإنتاجي 
الرماية  ن�����وادي  م���ن  ك���ال  ال��ع��م��الء 
واملحرتفني  املتخ�ش�شني  وال��رم��اة 
ال�شخ�شيات  اأب�����رز  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

املهتمة بريا�شة الرماية.
واأع���ل���ن���ت ال�����ش��رك��ة م��ن��ذ ن��ح��و عام 
تقريبا اأنها تخطط الرتياد االأ�شواق 
حيث  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
يو  ك��راك��ال  ���ش��رك��ة  بتاأ�شي�س  ق��ام��ت 
ا�س ايه فيما تعكف حاليا على بلورة 
اأمريكيني  م��وزع��ني  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات 
ت�شنيع  يف  الرائدة  ال�شركة  وتهدف 
ع�شرة  بيع  اإىل  اخلفيفة  االأ���ش��ل��ح��ة 
اآالف قطعة من م�شد�شاتها املتطورة 
امل��ت��ح��دة التي  ال���والي���ات  ���ش��ن��وي��ا يف 
العامل لالأ�شلحة  �شوق يف  اأك��ر  تعد 
تقوم كراكال مبدئيا  املدنية و�شوف 
ب����ط����رح اث����ن����ني م����ن م��ن��ت��ج��ات��ه��ا يف 
امل�شد�س  وهما  االأمريكية  االأ���ش��واق 
ك��راك��ال اف وامل�����ش��د���س ك��راك��ال �شي 
تاأ�ش�شت عام  التي  اأن كراكال  ويذكر 
2007 يف اأبوظبي مملوكة بالكامل 
�شركة  القاب�شة وهي  ت��وازن  ل�شركة 
تركز  االإ�شرتاتيجية  لال�شتثمارات 
الت�شنيعية  ال��ك��ف��اءات  تطوير  على 
على  امل��ع��رف��ة  ون��ق��ل  والتكنولوجية 
امل���دى ال��ط��وي��ل م��ع ال��رتك��ي��ز ب�شكل 

حمدد على القطاعات الدفاعية.
الع�شكرية  ال�����ش��رك��ات  ���ش��م��ن  وم���ن 
االإم����ارات����ي����ة ت������وازن ال��ق��اب�����ش��ة هي 
االإ�شرتاتيجية  لال�شتثمارات  �شركة 
تركز على امل�شاهمة يف تطوير قطاع 
العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة  الت�شنيع 
املتحدة وعلى نقل املعرفة والكفاءات 
التكنولوجية مع الرتكيز على قطاع 

الت�شنيع الدفاعي. 

عدوانية  �شيا�شات  تبني  اإىل  الدولة 
اأي�شا  ي��ع��ن��ي  وال  االآخ�����ري�����ن  جت�����اه 
خالل  م��ن  ���ش��واء  ال�شيا�شة  ع�شكرة 
الع�شكرية  ب��ال��ق��وة  االع���ت���داد  ف��ك��رة 
ب���روز  اأو  ال����دول����ة  ل����دى  امل���ت���واف���رة 
الع�شكري  الت�شنيع  جممعات  نفوذ 
القرار  �شناعة  يف  اال�شتثمار  هائلة 
وتوجيهه خلدمة م�شالح  ال�شيا�شي 
من  العديد  فهناك  ال�شناعات  هذه 
ت�شنيع  ق��اع��دة  متتلك  التي  ال���دول 
ب�شيا�شاتها  وتتم�شك  قوية  ع�شكري 
االأمن  دع��م  على  وحتر�س  ال�شلمية 
واال���ش��ت��ق��رار ال��ع��امل��ي ول���ذا ال ميكن 
اع���ت���ب���ار اه���ت���م���ام دول������ة االإم���������ارات 
العربية املتحدة بالت�شنيع الع�شكري 
�شاأنه  م����ن  ج���دي���د  ت���وج���ه  مب���ن���زل���ة 
حدوث تعديل اأو تغير يف ال�شيا�شات 
اخل��ارج��ي��ة اإذ ت��وؤك��د دول���ة االإم����ارات 
االأمن  على  ال�شديد  حر�شها  دوم��ا 
اأن  على  وحتر�س  العامليني  وال�شلم 
بالقانون  االل��ت��زام  يف  منوذجا  تكون 
ح�شن  و�شيا�شة  الدولية  واالأع����راف 
ال�شوؤون  ال��ت��دخ��ل يف  وع���دم  اجل����وار 
ال��داخ��ل��ي��ة ل���ل���دول وب���ال���ت���ايل يبقى 
االجنازات  ب��اأن  القول  البديهي  من 
داعم  اإىل  حتتاج  املحققة  التنموية 
الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  م���ن  ردي����ف 
االأهمية  من  ذاتها  بالدرجة  واأي�شا 
اإىل غطاء ق��وي ي��ردع االآخ��ري��ن عن 
التجربة  م���ن  ال��ن��ي��ل  يف  ت��ف��ك��ر  اأي 
االإمارات  دول��ة  يف  املتميزة  التنموية 
فيها  ال��ت��اأث��ر  اأو  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
�شلبا باأي طريقة من الطرق وهناك 
العديد من الراهني والدالئل على 
ذلك منها اأن دولة االإمارات العربية 
ام��ت��الك��ه��ا منظومة  امل��ت��ح��دة ورغ���م 
ت�شلح متقدمة جدا مقارنة بالعديد 
ال�����ش��رق االأو����ش���ط ال متيل  م��ن دول 
ا�شتعرا�س القوة والنفوذ مثلما  اإىل 
يحدث ب�شكل معتاد من جانب بع�س 
اأو تدريبات  الدول وجتري مناورات 
االحرتافية  امل��ه��ن��ي��ة  االأط�����ر  خ����ارج 
القدرات  ت��ط��وي��ر  ت�����ش��ت��ه��دف  ال���ت���ي 
والتكتيكية  واخلططية  العملياتية 
ح���ي���ث يالحظ  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
ال�شاأن  ال�شيا�شات يف هذا  اأن  املراقب 
والكيا�شة  ف���ال���ه���دوء  ت��ن��ف�����ش��ل  ال 
ال�شيا�شة  مت��ي��ز  ال���ت���ي  وال���ر����ش���ان���ة 
العربية  االإم���ارات  لدولة  اخلارجية 
املتحدة هي اأي�شا ما يحكم توجهات 
والتنظيمي  القتايل  الفكر  ومبادئ 
وال��ع��ق��ي��دة ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل��ط��ب��ق��ة يف 

القوات امل�شلحة لدولة االإمارات.
الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  ان  وذك�����رت 
االإماراتية �شهدت تطورات فارقة يف 
ال�شنوات االأخرة وبداأت يف الدخول 
نظراتها  م��ع  حقيقية  مناف�شة  يف 
على امل�شتوى العاملي ويف هذا االإطار 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  اإىل  ي�����ش��ار  حت��دي��دا 
االأ�شلحة  و���ش��ن��اع��ة  ال�����ش��ف��ن  ل��ب��ن��اء 
وت�شنيع  كراكال  جممع  يف  الفردية 
طائرات بدون طيار يف �شركة اأدا�شي 
و�شركة بركان لت�شنيع الذخائر وقد 
اأن غالبية  امل��ف��ارق��ة  ب���اب  ي��ك��ون م��ن 
تكون  اأن  مي���ك���ن  ال�������ش���رك���ات  ه�����ذه 
للمهتمني  خ�شو�شا  عامليا  معروفة 
واخلراء يف هذا املجال ولكنها قد ال 
تكون على امل�شتوى ذاته من ال�شمعة 
وال�شهرة على امل�شتوى املحلي ب�شبب 
ال  ه���ذا  ول��ك��ن  اإن��ت��اج��ه��ا  تخ�ش�شية 
الت�شنيعية  ومكانتها  قدراتها  ينفي 
م�شمار  يف  و�شعتها  والتي  املتنامية 
املناف�شة العاملية بني كريات �شركات 

الت�شنيع الع�شكري يف العامل. 
واأ����ش���ارت  درع ال��وط��ن  اىل ان دولة 
بداأت  قد  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
املعدات  م���ن  ك��م��ي��ة  اأك�����ر  اإن���ت���اج  يف 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف حم���اول���ة ل��ل��ح��د من 
املجال  ه���ذا  االأج��ن��ب��ي��ة يف  ال��ت��ب��ع��ي��ة 
االإ�����ش����رتات����ي����ج����ي وامل�����������ش�����اع�����دة يف 
�شركة  فتمكنت  ال��وط��ن��ي  الت�شنيع 
ا�س  دي  اأي���ه  ال�شفن  لبناء  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شفن  من  جمموعة  اإن��ت��اج  من  بي 
خم�ش�س  برنامج  االإم����ارات  ول���دى 
 6 اإىل   5 واإن��ت��اج  وتطوير  لت�شميم 
اأنواع من ال�شفن احلربية املخ�ش�شة 
اخلليج  يف  �شحلة  مياه  يف  لالإبحار 
ال��ع��رب��ي.. ك��م��ا اأن��ه��ا اأن��ت��ج��ت وتنتج 
الع�شكرية  النقل  الذخائر ومركبات 
طيار  ب��دون  تطر  التي  والطائرات 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شغرة  واالأ�شلحة 
ومقاتلة  ت���دري���ب  ط���ائ���رة  ت��ط��وي��ر 
التخفي  تقني�ة  على  تعتم��د  خفيف��ة 
ت��دع��ى م��اك��و وذل����ك يف ت���ع���اون بني 
ال��ق��وات اجل��وي��ة االإم��ارات��ي��ة و�شركة 

اإيه اأيه دي ا�س/.
وك��ان��ع��ك��ا���س ل��ل��ت��ط��ور احل���ا����ش���ل يف 
االإماراتية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
�شاركت دولة االإمارات باأكر جناح يف 
مب�شاحة    2011 اآيدك�س  معر�س 
مربع  م�����رت  األ��������ف   12 جت����������اوزت 
ال�شركات  معظم  اجل��ن��اح  �شم  حيث 
االإماراتية امل�شاركة يف احلدث والتي 
بلغ عددها 169 �شركة �شمت توازن 
للتنمية  م��ب��ادل��ة  و���ش��رك��ة  القاب�شة 
وغرها  االت�����ش��االت  تنظيم  وهيئة 

من ال�شركات الوطنية البارزة.
وكان من اأبرز ال�شناعات الع�شكرية 
اآيدك�س  يف  امل���ع���رو����ش���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
اأنتجتها  التي  النمر  �شيارة   2011
�شركة منر لل�شيارات التابعة ل�شركة 
اآلية  اأول  ل��ت��ك��ون  ال��ق��اب�����ش��ة  ت�����وازن 
ع�شكرية من هذا النوع يتم اإنتاجها 
يف الدولة حيث تتميز باأدائها العايل 
ال�شعبة  ال�����ش��ح��راوي��ة  ال��ظ��روف  يف 
وتتمتع بدفع �شدا�شي اأو رباعي ويتم 
ال�شتخدامات  ال�����ش��ي��ارة  ه���ذه  اإن��ت��اج 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��ن��وع��ني: م���درع 

واآخر غر مدرع.
الدولية  كما عر�شت �شركة كاراكال 
لالأ�شلحة  االأول  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��ن��ع 
جمموعة  ال������دول������ة  يف  اخل���ف���ي���ف���ة 
م��ن اأح����دث االأ���ش��ل��ح��ة ال��ت��ي ت�شعها 
ل��ك��ب��ار منتجي  ح��ق��ي��ق��ي  ك��م��ن��اف�����س 
االأ���ش��ل��ح��ة اخل��ف��ي��ف��ة يف ال��ع��امل كما 
التابعة  ال�شركات  جمموعة  عر�شت 
من  جمموعة  بيانات  مثل  ل�مبادلة 
اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��ت��ق��دمي خدمات 
امل�شح اجلوي وجمع املعلومات والياه 
جمموعة  ت�����ش��ت��ع��ر���س  ال���ت���ي  ����ش���ات 
مم���ي���زة م����ن خ����دم����ات االت�������ش���االت 
ال���ف�������ش���ائ���ي���ة م���ت���ع���ددة االأغ�����را������س 

لعمالئها يف املنطقة.
وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت امل���ج���ل���ة ع�������ددا من 
االإماراتية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
ال�شفن  لبناء  ظبي  اأب��و  �شركة  منها 
التي تاأ�ش�شت يف عام 1996 ك�شركة 
يف  تعمل  اإم��ارات��ي��ة  ع��ام��ة  م�شاهمة 
و�شيانة  وت���رم���ي���م  واإ�����ش����الح  ب���ن���اء 
التابعة  احل��رب��ي��ة  ال�شفن  وت��ط��وي��ر 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
اأبوظبي  حكومة  ومتتلك  العربية 
فيما  ال�شركة  اأ�شهم  من  باملائة   10
 40 للتنمية  مبادلة  �شركة  متتلك 
باملائة اأما ال� 50 باملائة املتبقية فهي 
امل�شاهمني  م��ن  اآالف  لعدة  مملوكة 
ال�شفن  �شناعة  ت�شكل  فيما  االأف��راد 
من  باملائة   80 ن�شبته  م��ا  احلربية 

اإجمايل اأعمال ال�شركة.
ال�شفن  لبناء  اأبوظبي  �شركة  وتدير 
اأح���د اأح����دث اأح���وا����س ب��ن��اء ال�شفن 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  احلربية 
 200 م���ن  اأك�����رث  ت���ت���وىل اجن�����از  اإذ 
لل�شفن  و���ش��ي��ان��ة  اإ�����ش����الح  ع��م��ل��ي��ة 

�شنويا ويرتكز معظمها يف االأحوا�س 
اجل���اف���ة ف��ي��م��ا مت��ت��ل��ك ح��و���س بناء 
القادر  املنطقة  يف  ال��وح��ي��د  ال�شفن 
ع��ل��ى ت��وف��ر خ��دم��ات ب��ن��اء وجتديد 
احلربية  ال�شفن  وحتديث  واإ���ش��الح 
80 مرتا  ي��ت��ج��اوز  ب��ط��ول  امل��ع��ق��دة 

وعر�س يفوق 20 مرتا.
وت����ع����ت����ر ب���ي���ن���ون���ة اإح�����������دى اأك������ر 
ال����ف����رق����اط����ات احل����رب����ي����ة امل��������زودة 
ت�شليح متقدمة ومتعددة  مبنظومة 
امل��ه��ام الإط����الق ال�����ش��واري��خ وكذلك 
 16 بطول  البحري  االإن���زال  زوارق 
البحري  ل���الإن���زال  امل�����ش��م��م��ة  م���رتا 
ال�شريع للقوات واالإمدادات وقوارب 
االعرتا�س  وزوارق  ال�شريعة  القتال 
16 مرتا وت�شتخدم حلماية  بطول 
امل��ن�����ش��اآت وامل���راف���ق احل��ي��وي��ة و�شفن 
اإنزال بطول 42 مرتا لنقل القوات 
االإنزال  عمليات  وتنفيذ  وامل��رك��ب��ات 
نقل  ت�شتطيع  حيث  ال�شواطئ  على 
ب��ك��ام��ل ع��ت��اده��م وقد  136 ج��ن��دي��ا 
ال���ف���والذ وي��ب��ل��غ عر�شها  ب��ن��ي��ت م���ن 
ميال   120 وم����داه����ا  اأم����ت����ار   10
ببناء  ال�������ش���رك���ة  وت����ق����وم  ب����ح����ري����ا. 
ات�س  ار  ال����زوارق احل��رب��ي��ة م��ن فئة 
اأمتار والطرادات   10 اي بي بطول 
احلربية من طراز كورفيت�س بطول 
72 مرتا وخدمات اإ�شالح وجتديد 
ك�شيانة  احلربية  ال�شفن  وحتديث 
املن�شة الرئي�شية لالرتقاء مب�شتوى 

اأداء وكفاءة اأنظمة القتال.
لبناء  ظ���ب���ي  اأب������و  ����ش���رك���ة  وت��ت��م��ت��ع 
اخلرة  م��ن  ع��ال  مب�شتوى  ال�شفن 
الفنية والقدرات املهنية فيما تعتر 
اأك����ر زبائن  االإم���ارات���ي���ة  ال��ب��ح��ري��ة 
يوليو  يف  اأط���ل���ق���ت  ال���ت���ي  ال�����ش��رك��ة 
با�شم  ل��ه��ا  ج���دي���دا  ف���رع���ا   2009
�شركة اخلليج للخدمات اللوج�شتية 
واالإ������ش�����ن�����اد ال����ب����ح����ري م�����ن خ���الل 
�شرفي�س  ت����ي  يف  ب����ي  م����ع  حت���ال���ف 
املتفرعة  ال�شركة  وت�شتهدف  فليت 
متكاملة  ح��زم��ة  ت��وف��ر  اجل���دي���دة 
اللوج�شتية  البحرية  اخلدمات  من 
وال��ف��ن��ي��ة وال���ت���دري���ب اإ����ش���اف���ة اإىل 
اال�شت�شارات الفنية لدعم االأ�شاطيل 
ال�شرطة  ال�شواحل  حر�س  البحرية 
والقوات  االأمنية  اجلهات  البحرية 
يوليو  م���ن  االأول  ويف   .. اخل��ا���ش��ة 
لبناء  اأب��وظ��ب��ي  د�شنت   2011 ع��ام 
جمال  يف  ال��رائ��دة  ال�شركة  ال�شفن 
الدعم  وتوفر خدمات  ال�شفن  بناء 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  البحري 
بال�شواريخ  جم���ه���زة  ���ش��ف��ي��ن��ة  اأول 
م��ن ط����راز غ��ن��اط��ة ل�����ش��ال��ح القوات 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  البحرية 
املتحدة وذلك يف حو�س بناء ال�شفن 
التابع لل�شركة يف منطقة امل�شفح يف 

العا�شمة اأبوظبي.
ال�شفن  لبناء  اأبوظبي  �شركة  وكانت 
تنفيذ  ع����ق����د  ع����ل����ى  ح�������ش���ل���ت  ق�����د 
غناطة  برنامج  من  الثانية  املرحلة 
العقد  وا���ش��ت��م��ل   2009 ال���ع���ام  يف 
�شواريخ  ���ش��ف��ي��ن��ة   12 ب���ن���اء  ع���ل���ى 
ج��دي��دة وت��ط��وي��ر وحت��دي��ث ناقالت 
االأوىل  امل��رح��ل��ة  امل��ب��ن��ي��ة يف  اجل���ن���ود 
زوارق  اإىل  وحتويلها  الرنامج  من 
وعلى   .. م��دف��ع��ي��ة  وزوارق  ق��ت��ال��ي��ة 
الرنامج  من  االأوىل  املرحلة  غ��رار 
ت�����ش��ارك ال�����ش��رك��ة ال�����ش��وي��دي��ة وهي 
اأبوظبي  ل���  اال�شرتاتيجي  ال�شريك 
املرحلة  ت��ط��وي��ر  يف  ال�����ش��ف��ن  ل��ب��ن��اء 
�شواريخ  �شفن   3 بناء  ع��ر  الثانية 
من اأ�شل 12 �شفينة يف حني تتوىل 
م�شوؤولية  ال�����ش��ف��ن  ل��ب��ن��اء  اأب��وظ��ب��ي 
ونظرا  املتبقية  الت�شع  ال�شفن  اإن�شاء 
للمعدات القتالية املعقدة واملنظومة 
ال�������ش���اروخ���ي���ة امل���ت���ط���ورة امل����وج����ودة 

يتبع
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فنميكانيكا اليطالية تعر�ص مروحيات متطورة يف ايدك�ص2013
•• ابوظبي-الفجر:  

جميع  م�شاركة  االيطالية  ال�شناعية  فنميكانيكا  جمموعة  اعلنت 
ق�شوى  اهمية  م��ن  ي�شكله  مل��ا  ايدك�س2013   معر�س  يف  �شركاتها 
ا�شواق  اىل  والو�شول  والتقنية  الدفاعية  منتجاتها  باآخر  للتعريف 

جديدة يف املنطقة.
وقالت املجموعة وهي ثان اكر �شركة �شناعية دفاعية يف ايطاليا ان 
ابرز معرو�شاتها يف ايدك�س 2013  تت�شمن مروحيات متطورة من 
انتاج �شركة اوغ�شتا و�شتالند التابعة لها  ت�شمل مروحيات من طراز 
متطورة  مروحيات  وه��ي   101 و   189 و   139 و   169 اي.دب��ل��ي��و 
التنفيذي  الرئي�س  �شبانوليني  برونو  ال�شيد  واو�شح  املهام.   متعددة 

مروحيتها  ت�شويق  يف  ال�شركة  جن��اح  ان  و�شتالند   اوغ�شتا  ل�شركة  
ال�شرق  139  وخ��ا���ش��ة يف منطقة  اي.دب��ل��ي��و  م��ن ط����راز   ال�����ش��ه��رة 
ال��ع��امل ميثل  ا���ش��واق  رب��ع مبيعاتها يف  على  ت�شتحوذ  ال���ذي  االو���ش��ط 
املتطلبات  دليال وا�شحا على قدرتنا على تلبية جمموعة وا�شعة من 

يف ظروف ت�شغيلية تتطب الكثر. 
وا�شاف نحن واثقون ان اجليل اجلديد من طائرات الهليكوبرت التي 

انتجناها �شوف جتد جناحا كبرا يف املنطقة. 
وا�شرات املجموعة اىل انها تعر�س اي�شا عدد كبر من املعدات االخرى 
املتطورة والتي القت جناحا كبرا يف عملية الت�شويق يف عدد من الدول 
منها طائرة التدريب من طراز ام 346 من اجليل اجلديد الذي مت 
انتاجه من قبل �شركة الينيا  ايرماكي التابعة لها باال�شافة اىل طائرة 

ام.�شي 27 املتعددة املهام التي ت�شتخدم من قبل القوات اخلا�شة.
وقال ال�شيد جوزيبي جيوردو الرئي�س التنفيذي ل�شركة الينيا ايرماكي 
منذ اكرث من 40 �شنة دخلت طائرات التدريب التي ننتجها يف اخلدمة 
يف العديد من الدول يف منطقة ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا ونحن 
فخورون بهذا النجاح وهذه االجنازات وبالتعاون الوثيق مع عدد من 

دول املنطقة وخا�شة دولة االمارات. 
التابعة  اي.ا������س  �شيلك�س  ���ش��رك��ة  ت��ع��ر���س  االل��ك��رتون��ي��ات  جم���ال  ويف 
للمجموعة رادارات وانظمة حديثة اخرى ت�شتخدم يف عميات املراقبة 
ادارة  انظمة  يتم عر�س  على من�شات ماهولة وغر ماهولة يف حني 
قتالية بحرية يف معر�س نافاديك�س البحري من قبل ال�شفن التابعة 

للقوات البحرية يف االمارات و هي بينونة و الفالح 2 و ابو ظبي.

الق�اب�شة  ت�����وازن  اأه������داف  وت��ت��م��ث��ل 
 2007 ع�������ام  ت����اأ�����ش���������ش����ت  وال������ت������ي 
ب��ال��ك��ام��ل ملجل�س  ك�����ش��رك��ة مم��ل��وك��ة 
ال���ت���وازن االق��ت�����ش��ادي االإم���ارات���ي يف 
اإق���ام���ة م�����ش��اري��ع م��رب��ح��ة وجمدية 
ال�شناعية  ال�������ش���راك���ات  خ����الل  م���ن 
التي  االإ�شرتاتيجية  واال�شتثمارات 
ملمو�شة  قيمة  اإ���ش��اف��ة  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
الدولة  يف  الت�شنيعية  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
الدفاعي  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  جم������االت  يف 
..و�شركة  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لال�شتثمارات  امل��ت��ق��دم��ة  االإم������ارات 
عام  تاأ�ش�شت  اإم��ارات��ي��ة  �شركة  وه��ي 
مقرا  اأبوظبي  م��ن  وتتخذ   2006
نقل  اإىل  ال�شركة  تهدف  لها  رئي�شا 
ال�شركات  املتقدمة من  التكنولوجيا 
التقنيات  وتوفر  ال�شديقة  العاملية 
امل���ت���ق���دم���ة ال���ت���ي ت�������ش���اع���د ال���ق���وات 
حماية  يف  مهامها  اأداء  يف  امل�شلحة 
مكت�شباته  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��وط��ن 
االقت�شاد  رف������د  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
التكنولوجيا  م��ن  مب��زي��د  ال��وط��ن��ي 
الكفاءات  وتاأهيل  املتقدمة  واملعرفة 
حتاكي  اأن  ت�شتطيع  ال��ت��ي  الوطنية 
يف  والتقنية  التكنولوجية  املتغرات 
الروؤية  حتقيق  يف  وت�شاهم  ال��ع��امل 
الإمارة  امل��دى  بعيدة  االإ�شرتاتيجية 
التنويع  ن���ه���ج  وت����دع����م  اأب����وظ����ب����ي 
التعليم  نظم  وتطوير  االقت�شادي 
الروؤية االقت�شادية  مبا يتواكب مع 
احتياجات  م��ع  وين�شجم  امل��ت��ط��ورة 

�شوق العمل.
وت���ع���م���ل جم���م���وع���ة االإم�������������ارات يف 
العلوم  اإط�����ار  يف  جم����االت خم��ت��ل��ف��ة 
وال���ت���ق���ن���ي���ات احل���دي���ث���ة م����ن خالل 
وال�شراكات  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��رك��ات 
املجموعة  م��ظ��ل��ة  ت��ن��ف��ذ حت���ت  ال��ت��ي 
الدفاعية  باخلدمات  تخت�س  والتي 
جماالت  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  وامل���دن���ي���ة 
على  ك��ب��را  اع��ت��م��ادا  ت�شهد  اأخ����رى 
احلديثة  والتكنولوجيا  الرجميات 
ال�شحية  ال�����رع�����اي�����ة  ن����ظ����م  م����ث����ل 
واال�شت�شارات  املتخ�ش�س  والتدريب 

واإدارة امل�شاريع والتنمية.
رئي�شا  داع�����م�����ا  امل���ج���م���وع���ة  وت����ع����د 
وم��ت��ع��اون��ا م��ع ال��ع��دي��د م��ن املعاهد 
التقنية للتعليم العايل مع التزامها 
الكبر مبعاير اجلودة العاملية كما 
اأن�����ش��اأت امل��ج��م��وع��ة ���ش��رك��ة  جلوبال 
من  وه��ي  لوج�شتك�س  اأيروا�شبي�س 
خلدمات  الرئي�شة  امل��زودة  ال�شركات 
والنظم  الطائرات  و�شيانة  ال��دف��اع 
واإدارة وا�شت�شارات م�شاريع الطران 
يف االإمارات العربية املتحدة الأنظمة 
التحكم وم�شاريع التقنية وبرجميات 
ال��دف��اع واالأم����ن يف االإم�����ارات ودول 
جم��ل�����س ال����ت����ع����اون اخل���ل���ي���ج���ي كما 
اأدفان�شد  تالي�س  ���ش��رك��ة   اإن�����ش��اء  مت 
للقوات  ال��دف��اع  حل��ل��ول  �شوليو�شنز 
الدفاع  و���ش��وق  االإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة 

العاملي و �شركة  اإميراج �شي�شتمز .
و�شركة اأدفان�شد انتجريتد �شي�شتمز 
وطنية  اإم���ارات���ي���ة  ���ش��رك��ة  اأول  وه���ي 
ت����ق����دم ح����ل����وال م���ت���ك���ام���ل���ة ل���الأم���ن 
الداخلي وكانت ال�شركة قد منت من 
خالل عمليات االندماج واال�شتحواذ 
التكنولوجيا والبحوث  على �شركات 
التنمية  وج���ه���ود  امل��ه��م��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
م�شروعات  ال�����ش��رك��ة  ل���دى  وح��ال��ي��ا 
جميع  يف  ال������������دوالرات  مب����ل����ي����ارات 
حماية  اإىل  ت��ه��دف  ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
النقل  وم����راك����ز  ال���ه���ام���ة  االأ�����ش����ول 
احل�شرية  وامل�������راك�������ز  واحل�����������دود 
انتجريتد  اأدف��ان�����ش��د  �شركة  وتعكف 
براجمها  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ���ش��ي�����ش��ت��م��ز 
والفعالية  ال��ك��ف��اءة  درج���ات  باأق�شى 
اأ�شاليب  اأحدث  ا�شتخدام  عن طريق 
التكنولوجيا التي تلبي االحتياجات 

املتزايدة.
تقنيات  امل����ج����ل����ة  وا�����ش����ت����ع����ر�����ش����ت 
االت�شاالت احلديثة التي تلعب دورا 
الع�شكرية  االإ�شرتاتيجيات  يف  ب��ارزا 
يف ال��وق��ت ال���راه���ن وي��ت��وق��ع ل��ه��ا اأن 

واأو�شحت بانه يتعني على ال�شناعات 
الع�شكرية يف دولة االإمارات العربية 
ثقة  لك�شب  كبر  بذل جهد  املتحدة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  اخل������ارج  يف  ال���ع���م���الء 
ب����ج����ودة امل���ن���ت���ج وم���ع���اي���ر اجل�����ودة 
املطبقة يف هذا ال�شاأن ويف هذا االإطار 
يالحظ اأن ال�شهرة العاملية الوا�شعة 
التي يحظى بها م�شد�س كاراكال قد 
الدولية  االأو�شاط  ثقة  بعد  حتققت 
املتخ�ش�شة يف جودة املنتج ومل يكن 
ك�����ش��ب��ه يف ه����ذا ال�����ش��ع��ي��د ���ش��ه��ال بل 
املرتبة  النتزاع  �شاقة  م�شرة  خا�س 

التي يرتبع عليها االآن عامليا.
وذك����رت ان ه��ن��اك حت��د م��ه��م يتعلق 
ال�شناعات  يف  اال�شتثمارات  بطبيعة 
يالحظ  حيث  عام  ب�شكل  الع�شكرية 
الت�شنيع  جم���م���ع���ات  اأغ�����ل�����ب  اأن 
الع�شكري حتظى برعاية احلكومات 
�شيا�شات  بتوجيه  اأح��ي��ان��ا  ت��ق��وم  ب��ل 
بع�س الدول من اأجل انت�شال بع�س 
���ش��رك��ات ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي من 
ع����رثات اق��ت�����ش��ادي��ة ورغ����م معدالت 
االأرباح العالية التي حتققها �شركات 
ا�شتمرار  فاإن  العامل  القطاع يف  هذا 
ه���ذه امل��ع��دالت ال��رب��ح��ي��ة ي��ظ��ل رهن 
ال�����ش��رك��ات من  رع��اي��ة م�شالح ه��ذه 
ج��ان��ب احل��ك��وم��ات ال��ت��ي مي��ك��ن لها 
اأن توظف عالقاتها مع دول العامل 
ال��ت�����ش��ل��ح وغر  ���ش��ف��ق��ات  ع���ق���د  يف 
ال�شناعات  اأن  امل��الح��ظ  ولكن  ذل��ك 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف دول����ة االإم��������ارات قد 
جودتها  على  ق��وي  ب�شكل  اع��ت��م��دت 
النوعية يف االنت�شار والت�شويق ف�شال 
ع��ن ك��ون��ه��ا ت��خ��ت��ار اق��ت��ح��ام ميادين 
الحتياجات  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  وجم������االت 
دول  يف  خ�شو�شا  املحلية  االأ����ش���واق 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة م���ن اأج����ل �شمان 
لها  الن�شبية  امليزة  وانتزاع  الت�شويق 
املجلة اىل  واأ�شارت  امل�شمار.  يف هذا 
ي�شر  القائمة  ال�شواهد  حتليل  ان 
لل�شناعات  واع������د  م�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل 
االإم���ارات فرغم  دول��ة  الع�شكرية يف 
ال�شابق  ال��ت��ح��دي��ات  ع���ن  احل���دي���ث 
ذك�����ره�����ا ف��������اإن جت������اوزه������ا يف دول�����ة 
ع�شرا  لي�س  اأم����را  ي��ب��دو  االإم�����ارات 
اهتماما  تبدي  الدولة  اأن  خ�شو�شا 
متعاظما بهذا القطاع االإ�شرتاتيجي 
وتربط اأهدافه بروزنامة ال�شيا�شات 
وبالتايل  للدولة  العامة  واخل��ط��ط 
ي�شبح توقع تطوره م�شاألة ال جدال 
هذا  يف  ال�شواهد  اأح���دث  وم��ن  فيها 
امل�شمار البيان ال�شادر عن اجلانبني 
ختام  يف  وال���ري���ط���اين  االإم�����ارات�����ي 
الريطاين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  زي�����ارة 
االإمارات  دول��ة  اإىل  كامرون  ديفيد 
اتفق  ح���ي���ث   2012 ن���وف���م���ر  يف 
الطرفان على اإقامة �شراكة �شناعية 
الوثيق  ال��ت��ع��اون  على  تقوم  دفاعية 
تايفون  يوروفايرت  مقاتالت  ب�شاأن 
التكنولوجية  ال�شناعات  من  وع��دد 

اجلديدة .
اتفقا على  اأن��ه��م��ا  ال��ب��ل��دان  اأك���د  كما 
ت��ن��م��ي��ة اال����ش���ت���ث���م���ارات االإم���ارات���ي���ة 
الريطانية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
واال�����ش����ت����ث����م����ارات ال���ري���ط���ان���ي���ة يف 
اجلوية  ال�������ش���ن���اع���ة  يف  االإم�����������ارات 
واالت�شال  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 

ال���ف�������ش���ائ���ي���ة ال���ع�������ش���ك���ري���ة امل���وؤم���ن���ة 
وتكون  ال���ت���ق���اط���ه���ا  ي�����ش��ع��ب  ال���ت���ي 
وتتمتع  ما  اإىل حد  بياناتها م�شفرة 
ي�شعب  اأمنية  ع�شكرية  مبوا�شفات 

اخرتاقها من اأي جهة م�شادة.
وا�شتفادت القوات امل�شلحة من الياه 
اخلارجية  م�شاركاتها  خ��الل  ���ش��ات 
يف م��ه��ام ح��ف��ظ ال�����ش��الم واالإغ���اث���ة 
االت�شاالت  وف���رت  حيث  االإن�شانية 
املرتبطة باالأقمار ال�شناعية املرونة 
امل���اأم���ون للقوات  و���ش��رع��ة االت�����ش��ال 
ا�شتخدام  بف�شل  ه��ن��اك  امل��ت��واج��دة 
املحمولة  الطرفية  االت�شال  اأجهزة 
تركيبها  ي��ت��م  ال��ت��ي  اأو  ال��ظ��ه��ر  ع��ل��ى 
ع���ل���ى االآل�����ي�����ات وم�����ن امل����ع����روف اأن 
الدول التي متتلك براجما ف�شائية 
ت�����ش��ن��ف �شمن  واأق����م����ارا ���ش��ن��اع��ي��ة 
ال����دول امل��ت��ق��دم��ة وي��ك��ون ل��ه��ا وزنها 
الطيبة  و���ش��م��ع��ت��ه��ا  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي 
يف جم���ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ح��ي��ث تعد 

الرامج الف�شائية مقيا�س التقدم.
وي��وؤك��د اخل���راء اأن دول���ة االإم����ارات 
تقود املنطقة اليوم يف جمال الرامج 
الياه  اأقمارها  خالل  من  الف�شائية 
دب����ي �شات  ن���ظ���ام  و  ال���رثي���ا  و  ����ش���ات 
دبي  يوفر  حيث  ميزاته  قمر  ولكل 
الف�شائي  للت�شوير  احل��ل��ول  ���ش��ات 
ال��رثي��ا فتوفران  ���ش��ات و  ال��ي��اه  اأم���ا 
ويلبي  االإت�شاالت  احللول يف جمال 
قمر الياه �شات املتطلبات الع�شكرية 
مبوا�شفات  وي��ت��م��ي��ز  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة 
ع�������ش���ك���ري���ة ت���ل���ب���ي ح����اج����ة ال����ق����وات 
امل�����ش��ل��ح��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى مدى 
من  امل�����ش��روع  تطوير  ومت  عاما   15
فقط  الع�شكرية  االأغ���را����س  خ��دم��ة 
التجارية  اخل����دم����ات  ت���وف���ر  اإىل 
يوفر  حيث  اال�شتخدامات  متعددة 
القمر خدمة االإنرتنت واالت�شاالت 
املاأهولة  غ���ر  ال��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
البرتول  ����ش���رك���ات  م��ن��ه  وت�����ش��ت��ف��ي��د 
اأو امل�شت�شفيات  العاملة يف ال�شحراء 
قرى  يف  الواقعة  والبيوت  واملدار�س 
اخلدمات  وتتميز  امل���دن  ع��ن  بعيدة 

باأ�شعارها املنخف�شة التكاليف.
الف�شائية  االت�شاالت  �شركة  واأنهت 
املرحلة االأوىل من  ياه �شات موؤخرا 
باإطالق  املتعلقة  الفنية  ال��درا���ش��ات 
الثالث  ال�����ش��ن��اع��ي  اأب���وظ���ب���ي  ق��م��ر 
املتخ�ش�س يف قطاع التعليم والبحث 
مع  ب��ال�����ش��راك��ة  واجل��ام��ع��ات  العلمي 
كرى اجلامعات العلمية الدولية يف 

بريطانيا والهند.
من  االأوىل  امل����رح����ل����ة  اأن  ي����ذك����ر 
ال�شناعي  للقمر  الفنية  ال��درا���ش��ات 
ال��ث��ال��ث امل��ت��خ�����ش�����س يف االأغ���را����س 
حددت  والتطوير  والبحث  العلمية 
على  االإ�شرتاتيجيني  ال�شركاء  اأه��م 
جامعة  يف  املتمثلني  املحلي  ال�شعيد 
االت�شاالت  ت��ن��ظ��ي��م  وه��ي��ئ��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
الوطنية  اجل����ام����ع����ات  م����ن  وع�������دد 
نوعية  الثانية  املرحلة  تدر�س  فيما 
االأبحاث العلمية املطلوبة لتحميلها 
الثالث  ال�������ش���ن���اع���ي  ال���ق���م���ر  ع���ل���ى 
والتقنية  الفنية  املهارات  ف�شال عن 
القمر  ت�����ش��غ��ي��ل  ع���ل���ى  ل���ل���ع���ام���ل���ني 
ملراحل  ال��زم��ن��ي��ة  امل�����دة  ج���ان���ب  اإىل 
واأهم  الفعلي  والت�شغيل  االإط����الق 

وفح�س  الت�شنيع  عملية  ���ش��ر  يف 
ومعايرة املنتجات ل�شمان ا�شتيفائها 
������ش�����روط االإن������ت������اج ب���ح�������ش���ب اأع���ل���ى 

املوا�شفات العاملية.
يف  مهمة  حم��ط��ات  املجلة  وت��ن��اول��ت 
االإماراتية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
�شهد   2011 �شهر فراير  منها يف 
ع�شكرية  اآلية  اأول  اآيدك�س  معر�س 
ي��ت��م ت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل يف دول���ة 
االإمارات وهي النمر االإماراتي التي 
ت��ن��اف�����س ب��ق��وة ن��ظ��رت��ه��ا م���ن طراز 
�شاحب  اأزاح  حيث  االأمريكي  الهمر 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
ال�شتار   2011 اآيدك�س  معر�س  يف 
عن اأول اآلية ع�شكرية يتم ت�شنيعها 
ب���ال���ك���ام���ل يف دول������ة االإم����������ارات من 
التي  االآل��ي��ة  ه��ذه  وتنتج  النمر  ن��وع 
امل�شوؤولني والزوار  اأنظار كبار  لفتت 
ومقرها  ل���ل�������ش���ي���ارات  من����ر  ����ش���رك���ة 
اأبوظبي بهدف توفر اأكر قدر من 
متعددة  واحلركة  واحلماية  املرونة 
االأغرا�س ومت اإنتاج نوعني من هذه 
ال�شتخدامات  املخ�ش�شة  ال�����ش��ي��ارة 
ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة ب���اأي���د اإم���ارات���ي���ة 
مدرع  ط����راز  وم��ن��ه��ا  ب��امل��ائ��ة   100
اآليات  واآخر غر مدرع وتفي جميع 
للحرب  ال�شارمة  باملتطلبات  النمر 
بالدفع  ����ش���ي���ارات  اإن���ت���اج  وت��ت�����ش��م��ن 
ذات قدرة  والرباعي وهي  ال�شدا�شي 
هائلة  واإم��ك��ان��ات  االأداء  على  عالية 
بعيدة  مل�����ش��اف��ات  وال��ت��ن��ق��ل  للتحميل 
النمر  اآل��ي��ات  ف���اإن  اخل���راء  وح�شب 
الذي ي�شنعها اأبناء االإمارات تناف�س 
االأمريكية  الع�شكرية  التايغر  �شيارة 
يف  االأوىل  باأنها  ت�شنف  كانت  التي 
العامل وهي الهمر . ويعتر ياه �شات 
النموذج االأول من نوعه الذي يخدم 
القطاعني الع�شكري واملدين ويعتر 
امل�شروع االإماراتي الرائد مثاال على 
ال��ت��ن��وع االق��ت�����ش��ادي واال���ش��ت��ث��م��ار يف 
التكنولوجيا املتطورة والف�شاء وبداأ 
 2008 �شنة  امل�شروع  العمل يف هذا 
ياه  االأول  ال�شناعي  القمر  واأط��ل��ق 
ليحمل   2011 اأب��ري��ل  يف   1 ���ش��ات 
ا�شم االإمارات عاليا يف الف�شاء بينما 
اأبريل  يف  ال��ث��اين  القمر  اإط���الق  مت 
يوليو  �شهر  نهاية  خ��الل   .2012
2012 متكنت توازن القاب�شة من 
الدفاعية  ال�����ش��ن��اع��ات  ���ش��وق  دخ���ول 
االأفريقية بتوقيعها اتفاقية م�شروع 
م�شرتك مع جممع ترقية ال�شناعات 
امليكانيكية جي بي اي ام وهي �شركة 
ال�شناعات  م��دي��ري��ة  حت���ت  ت���ن���درج 
الدفاع  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  الع�شكرية 
االتفاقية  وتن�س  باجلزائر  الوطني 
متخ�ش�شة  ���ش��رك��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى 
بت�شنيع املركبات املدرعة يف اجلزائر 

حتمل ا�شم منر اجلزائر .
ال�شناعات  ت��ن��م��ي��ة  جم���م���ع  وي���ع���د 
الت�شنيعي  ال���������ذراع  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
الدفاع  ب���وزارة  الع�شكرية  ل��الآل��ي��ات 
االتفاقية  وت�شر  باجلزائر  الوطني 
امل�شروع اجلديد  اإنتاج  �شت�شهد  التي 
ملركبات منر املدرعة امل�شممة اإماراتيا 
يف اجل���زائ���ر ب��رتخ��ي�����س م���ن ت���وازن 

الع�شكري  التخطيط  حم��ور  ت��ك��ون 
اإىل  ي�شار  االإط��ار  م�شتقبال ويف هذا 
���ش��ات وه����و م�شروع  ال���ي���اه  م�����ش��روع 
من  من����وذج  واأول  اإم����ارات����ي  وط��ن��ي 
الع�شكري  ال��ق��ط��اع��ني  ي��خ��دم  ن��وع��ه 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  وامل��دين 
ح���ي���ث ي����رك����ز ع���ل���ى ن���ق���ل امل���ع���رف���ة 
واخلرة الف�شائية اإ�شافة اإىل �شراء 
االأنظمة و�شناعتها وبداأ تنفيذ هذا 
2007 حيث  العمالق عام  امل�شروع 
القوات  اأن  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  راأت 
امل�شلحة حتتاج اإىل اأداة ت�شاعدها يف 
اأداء عملها يف امل�شتقبل وتكون يف ذات 
الوقت اأداة لال�شتخدامات الع�شكرية 

احلديثة.
وي���وؤك���د خ�����راء وم��ت��خ�����ش�����ش��ون اأن 
املركزي  ال�شبكي  الع�شكري  العمل 
ل����ه م���ف���ه���وم ج����دي����د يبنى  اأ����ش���ب���ح 
ا�شتغاللها  وكيفية  املعلومات  على 
واال�شتفادة منها يف خدمة اجلوانب 
اجليو�س  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
يجب  املفهوم  ه��ذا  ولتبني  احلديثة 
نقل  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  اأدوات  ام���ت���الك 
امل��ع��ل��وم��ات وت��رب��ط وح����دات القوات 
امل�شلحة ببع�شها البع�س �شواء داخل 
ات�شاالت  بو�شيلة  ال��دول��ة  خ���ارج  اأو 
ماأمونة وم�شتقلة ووطنية تغني عن 

االعتماد على االآخرين.
العليا  للقيادة  ك��ان  اأن���ه  اإىل  وي�����ش��ار 
م�شروع  ه���ن���اك  ي���ك���ون  ب�����اأن  ت���وج���ه 
وطني يخدم القوات امل�شلحة لدولة 
ودول  املنطقة  يخدم  كما  االإم����ارات 
اخلليج  ل������دول  ال����ت����ع����اون  جم��ل�����س 

العربية.
وقد وقعت القوات امل�شلحة و مبادلة 
االإ�شرتاتيجي  ال��������ذراع  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
اال�شتثماري الإمارة اأبوظبي اتفاقية 
الياه  ���ش��رك��ة   تاأ�شي�س  مبوجبها  مت 
الإدارة  الف�شائية  لالت�شاالت  �شات  
اإ�شرتاتيجيا  �شريكا  وتكون  امل�شروع 
بنجاح  مت  وق����د  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
اأبريل   23 اإط��الق القمر االأول يوم 
�شبي�س  اإي��ري��ان  2011 من حمطة 
الف�شائية يف مدينة كورو يف غوايانا 
القمر  اإط���الق  مت  بينما  الفرن�شية 
بوا�شطة   2012 اأب��ري��ل  يف  ال��ث��اين 
ال�����������ش�����اروخ ب�����ورت�����ون م�����ن ق���اع���دة 
كازاخ�شتان  كوزمودروم يف  بايكونور 
امل�����ش��روع حم��ط��ات طرفية  وي�����ش��م��ل 
لال�شتخدام الع�شكري واملدين داخل 

وخارج االإمارات.
الياه  اأطلقتها  التي  االأق��م��ار  وتوفر 
االت�شاالت  ح���ل���ول  خ���دم���ات  ����ش���ات 
املدنية والع�شكرية وتلبي احتياجات 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ل��دول��ة االإم�����ارات 
التعاون  جم��ل�����س  دول  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ف�شال  وال�شديقة  ال�شقيقة  والدول 
ع���ن رب���ط���ه ����ش���ف���ارات االإم���������ارات يف 
ات�شاالت  و���ش��ي��ل��ة  وت���وف���ر  اخل�����ارج 
ال��ت��وا���ش��ل مع  م��ن  م��وؤم��ن��ة متكنها 
اأج���ه���زة ال���دول���ة خ��ا���ش��ة يف ح���االت 
ال������ط������وارئ وال�������ك�������وارث ال����ت����ي قد 
ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال����دول ال��ت��ي تتواجد 
ويوفر  االإم����������ارات  ����ش���ف���ارات  ف��ي��ه��ا 
ال�شوتية  االت�����ش��االت  ح��ل��ول  القمر 
ويوفر  البيانات  وات�شاالت  واملرئية 
للجانب الع�شكري حلول االت�شاالت 

واالت�شاالت  اخلدمية  وامل�شروعات 
وتو�شيع  وال������ق������درات  وال����ذخ����ائ����ر 
ال�شراكات ال�شناعية والتجارية بني 
والريطانية  االإم��ارات��ي��ة  ال�شركات 
والتطوير  ال���ت���ن���وي���ع  ي����دع����م  مب����ا 
اأن  ذلك  اإىل  اإ�شافة   .. التكنولوجي 
املنتج  موا�شفات  اأن  اخل���راء  ي��وؤك��د 
الع�شكري االإماراتي اأ�شبحت توؤهله 
اإىل  الفتني  خارجية  اأ�شواق  لدخول 
اأن ال�شوق املحلية ال ت�شتوعب املنتج 
 200 االإماراتي كامال لوجود نحو 
املجال  ه��ذا  يف  عاملة  حملية  �شركة 
ال�شركات  مع  التناف�شية  اإىل  اإ�شافة 
ويبدي  الطلب  االأجنبية وحم��ددات 
مب�شتقبل  تفاوؤلهم  اخل��راء  ه��وؤالء 
ال�������ش���ن���اع���ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف دول����ة 
�شركات  ح���ر����س  ظ���ل  يف  االإم��������ارات 
العاملة يف الدولة على  هذا القطاع 
اخلدمات  بع�س  خ��الل  م��ن  التميز 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة م��ث��ل خ���دم���ات م���ا بعد 
ال��ب��ي��ع وت��وف��ر ق��ط��ع غ��ي��ار وبرامج 
تدريب و�شيانة باأ�شعار مناف�شة ولو 
ال��دع��م احلكومي  ذل���ك  اإىل  اأ���ش��ف��ن��ا 
والت�شهيالت  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  ال��ق��وي 
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا وخلو 
ال�شرائب  م����ن  اال����ش���ت���ث���م���ار  ب��ي��ئ��ة 
العالية  ال��ف��ن��ي��ة  اخل�����رات  وت���واف���ر 
ف�شال ع��ن م��زاي��ا اإ���ش��اف��ي��ة ق��وي��ة ال 
جوهريا  دورا  وت��ل��ع��ب  ب��ه��ا  ي�شتهان 
يف ف��ت��ح االأ�����ش����واق اخل���ارج���ي���ة اأم����ام 
ال�����ش��ادرات االإم��ارات��ي��ة يف اأي جمال 
و�شبكات  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  مثل 
العالقات القوية التي تربط الدولة 
تعاظم  الأدرك��ن��ا  العامل  دول  بجميع 
هذا  م�شتقبل  اأم��ام  املتاحة  الفر�س 
القطاع يف الدولة رغم قوة املناف�شة 
املجال.  ه���ذا  يف  ال�����ش��ر���ش��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
التفاوؤل  على  يبعث  م��ا  اأك���رث  ول��ع��ل 
الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  مب�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال��ك��ث��ر من  اأن  االإم�������ارات  دول����ة  يف 
ال�شديد  االهتمام  يوؤكدون  اخل��راء 
والدعم القوي الذي حتظى به هذه 
ال�شناعة من لدن القيادة ال�شيا�شية 
�شاحب  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  ال����دول����ة  يف 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل كما 
حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن جانب 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
حيث يرى اخلراء اأن اأهم ما مييز 
ال�����ش��ن��اع��ة االإم���ارات���ي���ة جن��اح��ه��ا يف 
والعقول  اخل��راء  اأف�شل  ا�شتقطاب 
..ويرى  العربية  املنطقة  يف  النرة 
اأن االإم����ارات تاأخذ  ه���وؤالء اخل���راء 
اإتقان  م�����ش��األ��ة  ع��ل��ى حم��م��ل اجل����د 

ال�شناعات الع�شكرية.
ويف ه��ذا االإط��ار ي�شر موقع االأمن 
اأنه  اإىل  املتخ�ش�س  العربي  والدفاع 
عند زيارة مرا�شله زيارة اإىل م�شنع 
م�����ش��د���ش��ات ك���راك���ال االإم���ارات���ي���ة يف 
الحظ   2009 ف��راي��ر  يف  اأبوظبي 
واالإتقان  وااله���ت���م���ام  ال���دق���ة  م���دى 
وامل���������ش����ت����وى ال�����ع�����ايل م�����ن اخل�����رة 
وال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل ال���ذي يتمتع 
باالإ�شافة  امل�شنع  يف  ال��ع��ام��ل��ون  ب��ه 
والليزري  االإل��ك��رتوين  التحكم  اإىل 

االأبعاد االإ�شرتاتيجية وتاأثر القطاع 
االإم����ارات  ب��دول��ة  والعلمي  البحثي 
ت�شتمر  ق��د  وال��ت��ي  االإط���الق  بعملية 

لفرتة ثالث �شنوات مقبلة.
وتاأتي تلك الدرا�شات االأولية لتوؤكد 
اأن منظومة اإمارة اأبوظبي الف�شائية 
قائمة  يف  م��رم��وق��ة  م��ك��ان��ة  �شتحتل 
جمال  يف  العاملة  العاملية  االأنظمة 
االت�شاالت الف�شائية والتي تخاطب 
كافة الفئات من العمالء �شواء على 
اأو  ال�شركات  اأو  احلكومي  ال�شعيد 

حتى االأفراد.
ل�شركة  الف�شائية  املنظومة  وتغطي 
ياه �شات اأكرث من 100 دولة يف كافة 
الدول االأوروبية واالأفريقية وبع�س 
ال���ب���ل���دان االآ����ش���ي���وي���ة وق�����د جنحت 
يف اإط�����الق ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة يف 
خم�س دول حتى االآن هي اأفغان�شتان 
والعراق  اأفريقيا  وجنوب  ونيجريا 
ت�شل  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  واأجن�������وال 
الأكرث  الف�شائي  االإن��رتن��ت  خدمات 
 2015 28 دولة بحلول العام  من 
 7.2 نحو  ال�شركة  ا�شتثمرت  وق��د 
�شنوات  اأرب������ع  خ����الل  دره�����م  م��ل��ي��ار 
وم��ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ب��اع خ��دم��ات تلك 
امل��ن��ظ��وم��ة جت��اري��ا ب��ال��ك��ام��ل بحلول 
تلك  خ�������ش���و����ش���ا   2015 ال�����ع�����ام 
لل�شركات  امل��خ�����ش�����ش��ة  اخل����دم����ات 

التجارية واحلكومات واالأفراد.
التحديات  اه��م  املجلة  وا�شتعر�شت 
الع�شكرية  ال�شناعات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
يعتر  اب����رزه����ا  وم����ن  االإم��������ارات  يف 
توطينها  ث����م  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ن���ق���ل 
اأح���د اأب����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
دولة  يف  والتقني  ال�شناعي  القطاع 
حتر�س  حيث  ع��ام  ب�شكل  االإم����ارات 
لتوطني  ال�شبل  توفر  على  الدولة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال�����ش��ن��اع��ة واخل�����رات 

الفنية الالزمة.
وجه  ع��ل��ى  االإم�������ارات  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
ال��ت��ح��دي��د مت��ت��ل��ك م����وروث����ا هائال 
ال�شركات  م��ع  التعاطي  خ��رات  م��ن 
العاملية الكرى عر �شفقات وعقود 
امل���ب���ادل���ة ح��ي��ث جن��ح��ت ال����دول����ة يف 
االقت�شادية  املغريات  ورق��ة  توظيف 
التي تتيحها اإمكانات وقدرات ال�شوق 
ال�شروط  على  االتفاق  يف  االإماراتي 
املنا�شبة لالإمارات ال�شيما ما يتعلق 
وتاأهيل  وتدريب  التكنولوجيا  بنقل 

الكوادر الب�شرية املواطنة.
ويف ه��ذا االإط���ار ميكن االإ���ش��ارة اإىل 
�شيظل  التكنولوجيا  نقل  حت��دي  اأن 
ماثال ولن يختفي يف املدى املنظور 
هناك  اأن  يف  يتمثل  مبا�شر  ل�شبب 
ت�شنيع  �شركات  م��ن  كبرا  اع��ت��م��ادا 
ال���ع���امل على  ال���ك���رى يف  ال�������ش���الح 
ال�شرق  دول  من  ال���واردة  التعاقدات 
ال�شهل  من  لي�س  وبالتايل  االأو���ش��ط 
ال�شركات  ه�����ذه  ا����ش���ت���ج���اب���ة  ت���وق���ع 
ب�����ش��ه��ول��ة ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال���ت���ع���اون يف 
ن��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ح��ي��ث مي��ك��ن اأن 
ت��ن��ج��ح ال�����ش��ن��اع��ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
دول��ة االإم���ارات يف حرمان ال�شركات 
�شخمة  عقود  م��ن  ال��ك��رى  العاملية 
ل��ي�����س ف��ق��ط يف دول����ة االإم�������ارات بل 
التعاون  جمل�س  دول  بقية  يف  اأي�شا 

لدول اخلليج العربية.

القاب�شة اإىل اأن دولة االإمارات تقوم 
الدفاعية  تقنياتها  بت�شدير  حاليا 
املتطورة واملجهزة باملهارات واملعارف 
املطلوبة اإىل اأ�شواق اأخرى يف خمتلف 
االتفاقية  ت�شهل  كما  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
ال�شناعات  �شوق  اإىل  ت��وازن  و�شول 
ال��دف��اع��ي��ة االأف��ري��ق��ي��ة ع��ر تقدمي 
لل�شركة  ج���دي���دة  جت���اري���ة  ف���ر����س 
ال�شناعية االإ�شرتاتيجية التي متتاز 
ال�شركة  وت��ه��دف  ال�����ش��ري��ع  ب��ن��م��وه��ا 
ي��زي��د عن  م��ا  اإىل ت�شنيع  اجل��دي��دة 
200 مركبة مدرعة رباعية الدفع 
مبجرد االنتهاء من اإن�شائه وتعليقا 

على االتفاقية اجلديدة.
وقال �شعادة �شيف الهاجري الرئي�س 
القاب�شة  ت���وازن  ل�شركة  التنفيذي 
اأنه يف ظل تنامي التناف�شية يف قطاع 
امل�شتوى  على  الدفاعية  ال�شناعات 
ال�شركات  �شعي  اأهمية  ت��رز  العاملي 
جديدة  ط���رق  اإي��ج��اد  ن��ح��و  امل�شنعة 
باختيار  قمنا  وقد  اأعمالها  لتو�شيع 
امليكانيكية  ال�شناعات  تنمية  جممع 
يتمتع به  ملا  لنا نظرا  �شريكا  ليكون 
م��ن ق���درة على اجل��م��ع ب��ني املعاير 
مع  تتما�شى  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م  ال��ع��ال��ي��ة 
ك���ون  ذل������ك  اإىل  وي���������ش����اف  ق��ي��م��ن��ا 
لالأ�شواق  طبيعية  ب��واب��ة  اجل���زائ���ر 
ال��ت��ي �شت�شمح  االإف��ري��ق��ي��ة اجل��دي��دة 
ف���ر����س جتارية  ع����ن  ب��ال��ب��ح��ث  ل���ن���ا 

جديدة يف امل�شتقبل القريب .
واأ�شاف اأنه باتت املنتجات الدفاعية 
امل�شنوعة يف دول��ة االإم���ارات مرادفا 
العالية  واجل���ودة  املبتكر  للت�شميم 
ال��ذي يعزز ما  ب�شرعة كبرة االأم��ر 
وتنمية  ت��ط��ور  م��ن  ال��دول��ة  ت�شهده 
وت��ف��خ��ر ���ش��رك��ة من��ر ب��ق��درت��ه��ا على 
ت�����ش��دي��ر ال��ت��ق��ن��ي��ات امل���ط���ورة حمليا 
واملهارات  امل��ع��ارف  لتوفر  وامل�شممة 
التقنية املطلوبة يف االأ�شواق االأخرى 
ونحن  ق�شرة  زمنية  ف��رتة  �شمن 
ع��ل��ى ث��ق��ة ع��ال��ي��ة م���ن ت��ع��زي��ز منر 
التي  اال�شتثنائية  لل�شمعة  اجلزائر 
بتطويرها  االإماراتية  العملية  تقوم 
املنتجات  وم�شتخدمي  م�شرتي  مع 
وخارجها  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���دف���اع���ي���ة 
و�شوف يقوم امل�شروع امل�شرتك باإنتاج 
مركبات منر لتلبية متطلبات عمالء 
اجلزائرية  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  م��ث��ل 
ووزارة الداخلية يف ظل القدرة على 
ي�شل  مب��ا  امل�شلحة  ال���ق���وات  ت��زوي��د 
الفرتة  خ��الل  مركبة   2500 اإىل 
 10 التي متتد بني  املقبلة  الزمنية 
و15 �شنة. واأكد الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية على 
اأهمية قيام �شناعة ع�شكرية وطنية 
يف دول����ة االإم�������ارات واأو����ش���ح خالل 
كاراكال  ���ش��رك��ة   ج��ن��اح  اإىل  زي���ارت���ه 
ال��دول��ي��ة  مب��ع��ر���س االأم����ن الدويل 
اأن   2008 اآي�����ش��ن��ار  امل��خ��اط��ر  ودرء 
وطنية  ���ش��رك��ة  اأول  ت��ع��د  ك����اراك����ال 
االأ�شلحة  ���ش��ن��اع��ة  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 

اخلفيفة بدولة االإمارات.
املتطورة  الدفاعية  بال�شناعة  واأ�شاد 
التي تنتجها �شركة  كاراكال الدولية  
واملعاير  امل��وا���ش��ف��ات  اأف�����ش��ل  �شمن 
الكبرة  القدرات  يوؤكد  مما  العاملية 
جمال  يف  االإم�������ارات  متتلكها  ال��ت��ي 
والع�شكري  ال���دف���اع���ي  ال��ت�����ش��ن��ي��ع 
وت�شجيعه  دع��م��ه  ���ش��م��وه  ..م����وؤك����دا 
الوطنية  ال���دف���اع���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ة 
ومهارات  باإمكانيات  منوها  القائمة 
قاعدة  تاأ�شي�س  على  القادرة  الكوادر 
حتقق  م��ت��ط��ورة  اإم��ارات��ي��ة  �شناعية 
االك��ت��ف��اء ال���ذات���ي مل��ت��ط��ل��ب��ات االأم���ن 

وتفي باحتياجات دول املنطقة.
واأث���ن���ى ع��ل��ى ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني على 
ك��ارك��ال يف  ف��ري��ق  ال�شركة وخ���رات 
اأمله  عن  معربا  الدفاعي  الت�شنيع 
يف ا�شتمرار اإجنازات ال�شركة العاملية 
خ��الل امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ورف���ع ا�شم 
االإمارات عاليا �شمن الدول املتقدمة 

امل�شنعة لالأ�شلحة الدفاعية.
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هزاع بن زايد:اإقامة الدورة احلالية من اآيدك�ص يف اأبوظبي �سهادة اإ�سافية على ما و�سلت اإليه م�سرية التنمية يف الإمارات 
•• ابوظبي-وام:

نائب  الوطني  االأم��ن  اآل نهيان م�شت�شار  زايد  ال�شيخ هزاع بن  �شمو  اكد 
رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبى للن�شرة اليومية التي ت�شدرها 
يتخذ  عام  بعد  عاماً  ..ان��ه   2013 ايدك�س  الوطن مبنا�شبة  درع  جملة 
دولة  يف  لي�س  متزايدة  اأهمية  اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع  وموؤمتر  معر�س 
االإم��ارات العربية املتحدة فح�شب بل يف العامل اأجمع ..اإذ حتول بف�شل 
الدعم املتوا�شل الذي يحظى به من قبل دولة االإمارات اإىل وجهة اأوىل 
يعك�س  مما  الدفاع  مبجال  املهتمة  واجلهات  والهيئات  ال�شركات  جلميع 
وال�شيما  ال��دول��ي��ة  اخل��ري��ط��ة  على  اأب��وظ��ب��ي  للعا�شمة  املميز  احل�����ش��ور 
على  قدرتها  ويكر�س  املعاير  اأعلى  وف��ق  املعار�س  بتنظيم  يتعلق  فيما 

فلقد  م��ع��روف..  ه��و  ..ك��م��ا  وق��ال  الفعاليات.  م��ن  ال��ن��وع  بهذا  النهو�س 
بات االأمن وخ�شو�شا يف اجلانب الدفاعي منه يحتل مكانة متقدمة يف 
عاملنا املعا�شر الذي تع�شف به خمتلف التحديات وهي حتديات تفر�س 
علينا جميعا الكثر من التاأمل والتفكر واإعادة النظر لي�س يف الناحية 
اأي�شا  واملفاهيم  االأفكار  بل يف  اأهميتها  الرغم من  التقنية فح�شب على 
بالفعل  ..فهو  اأهمية مزدوجة  يكت�شب  اآيدك�س  فاإن معر�س  هنا  ..وم��ن 
اأحد اأبرز املعار�س التي ميكن االطالع من خاللها على اأحدث ما تو�شلت 
اأي�شا ومن خالل اخلراء  اإليه التكنولوجيا الع�شكرية والدفاعية لكنه 
الذين ي�شاركون فيه والفعاليات واالأن�شطة امل�شاحبة له ي�شكل م�شاحة 
حقيقية لتبادل االأفكار واخلرات مما من �شاأنه اأن ي�شب يف خدمة االأمن 
من  عاملنا  ي�شهده  ما  �شورة  يف  ال��ق��رار  �شناع  وي�شع  العامليني  وال�شالم 

الدفاعية فيه. واو�شح  الع�شكرية  للتكنولوجيا  املحتمل  تغرات والدور 
ان اإقامة الدورة احلالية من اآيدك�س يف اأبوظبي هو �شهادة اإ�شافية على 
ما و�شلت اإليه م�شرة التنمية يف دولة االإمارات العربية املتحدة بقيادة 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
االأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل ورعاه” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  اأول �شمو  رعاه اهلل والفريق 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة من تطور كبر يعك�س حجم 
االإجنازات التي �شهدتها وت�شهدها الدولة يف خمتلف املجاالت وخ�شو�شا 
واأمانا  اأمنا  العامل  اأك��رث بلدان  ال��ذي جعل دولتنا من  االأمني  املجال  يف 

واأتاح لها اأن تكون مركزا ال�شتقطاب مثل هذه الفعاليات البارزة. 

عبداهلل بن زايد يوؤكد حر�ص املجل�ص الوطني لالإعالم على توفري تغطية اإعالمية كاملة ملعر�ص اآيدك�ص 2013

افتتاح الدورة احلادية ع�سرة ملعر�ص الدفاع الدويل اآيدك�ص 2013
•• ابوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اليوم  تنطلق  اهلل..  حفظه  الدولة 
ملعر�س  ع�����ش��رة  احل����ادي����ة  ال�������دورة 
ال���دف���اع ال����دويل اأي��دك�����س 2013 
الدفاع  مل��ع��ر���س  ال��ث��ان��ي��ة  وال������دورة 
ال����ب����ح����ري ن����اف����دك���������س وال����ل����ذي����ن 
الوطنية  اأبوظبي  �شركة  تنظمهما 
ل��ل��م��ع��ار���س اأدن���ي���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
وت�����ش��ت��م��ر ف��ع��ال��ي��ات��ه��م��ا ح��ت��ى 21 
ف��راي��ر اجل����اري . واأع����رب معايل 
رئي�س  الكتبي  عبيد  الركن  ال��ل��واء 
ملعر�س  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
امتنانه  ع����ن   2013 اأي����دك���������س 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ملعر�س  امل�����ش��ت��م��رة  ل��رع��اي��ت��ه  اهلل 
ال�شيخ  ال�شمو  ول�شاحب  اأي��دك�����س 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأول  رع��اه اهلل وللفريق  دب��ي  حاكم 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 

اآليات ع�شكرية من دبابات وناقالت 
اإ�شافة اإىل عرو�س  جند ومدفعية 
�شيارات الدفع الرباعي والدراجات 
احلادية  ال������دورة  وت���ع���د  ال���ن���اري���ة. 
ع�������ش���رة مل���ع���ر����س اأي���دك�������س االأك�����ر 
انطلق  ال�����ذي  امل��ع��ر���س  ت���اري���خ  يف 
ت�شارك  ح��ي��ث  ع��ام��ا  ع�شرين  ق��ب��ل 
ف��ي��ه ال���ف و112 ���ش��رك��ة م��ن 59 
م�شاحة  ع��ل��ى  ج��ن��اح��ا  و38  دول����ة 
مرت  األ��ف   133 اإىل  ت�شل  عر�س 
الوطنية  ال�شركات  مربع. وت�شارك 
ع�شرة  احلادية  ال��دورة  يف  بالدولة 
ملعر�س اأيدك�س 2013 باأكر جناح 
تعر�س  وطنية  �شركة   147 ي�شم 
منتجاتها وخدماتها �شمن اجلناح 
األفا   12 ال��ذي ميتد على م�شاحة 
اأيدك�س  يعد  م��رب��ع.  م��رت   500 و 
م��ع��ر���س وم��وؤمت��ر ال��دف��اع الدويل 
عام  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ع��ق��د  ال����ذي 
متخ�ش�س  معر�س  اأك��ر   1993
ال��ري والبحري  الدفاع  يف جم��ال 
منطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  واجل������وي 
اأفريقيا.  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق 
ويقام احلدث مرة كل �شنتني حتت 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

قناة  ال�������ق�������وارب  ه�������ذه  و����ش���ت���ع���ر 
لهذا  خ�شي�شا  اإن�شاوؤها  مت  مائية 
الفعاليات  ه����ذه  وت����اأت����ي  احل�����دث 
اأب��وظ��ب��ي للفنون  مب�����ش��ارك��ة ف��رق��ة 
اأبوظبي  ون������ادي  اال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة 
للريا�شات البحرية وهيئة اأبوظبي 
وجمل�س  وال���ث���ق���اف���ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
و�شت�شارك  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م.  اأب���وظ���ب���ي 
الفرقة  اأي�����ش��ا  االإف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  يف 
املو�شيقية للقوات امل�شلحة والفرقة 
وفرقة  اأبوظبي  ل�شرطة  املو�شيقية 
اال�شتعرا�شية  الن�شائية  ال�شرطة 

التي �شتقدم عر�شا ع�شكريا. .
فيجي  فرقة  م�شاركة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
من  القادمة  املو�شيقية  الع�شكرية 
ج��م��ه��وري��ة ج���زر ف��ي��ج��ي يف جنوب 
�شتقدم  ال����ت����ي  ال�����ه�����ادي  امل���ح���ي���ط 
منطقة  يف  م����رة  الول  ع��رو���ش��ه��ا 
ال�����ش��رق االأو���ش��ط ..ب��ج��ان��ب عر�س 
و�شي�شمل  الياباين.  التايكو  طبول 
حماكاة  للحفل  الرئي�شي  العر�س 
العمليات  ل���ب���ع�������س  ت�������ش���ب���ي���ه���ي���ة 
الع�شكرية تقوم بها القوات امل�شلحة 
املتحدة  العربية  االم����ارات  ل��دول��ة 
مقاتلة  ط��ائ��رة   25 فيها  ت�����ش��ارك 

نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
املتوا�شلة  واملتابعة  االهتمام  على 
ل��ل��م��ع��ر���س. واأك�������د م��ع��ال��ي��ه على 
حلفل  اال�شتعدادت  كافة  اإ�شتكمال 
ح�شور  �شي�شهد  وال����ذي  االف��ت��ت��اح 
االإقت�شادية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ك���ب���ار 
والع�شكرية من حول العامل ت�شمل 
وف��ودا ع�شكرية من 82 دولة على 
كافة امل�شتويات القيادية من وزراء 
دف��اع وروؤ���ش��اء اأرك��ان وق��ادة للقوات 

البحرية. 
واأ�شاد معايل اللواء الكتبي باجلهود 
التي تبذلها ،كافة اجلهات امل�شاركة 
تعاونها  يف  وع�شكرية  مدنية  م��ن 
مع اأدنيك على تنظيم هذا احلدث 
ال�شخم. ويبداأ حفل االإفتتاح الذي 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  يت�شمن 
والعرو�س ال�شيقة بعرو�س تراثية 
م�شارك   200 يقدمها  اإم��ارات��ي��ة 
احلفل  ف��ع��ال��ي��ات  �شتت�شمن  ح��ي��ث 
العيالة  ول��ف��رق  للخيالة  ع��رو���ش��ا 
اأبوظبي  م����دار�����س  م����ن  ول��ط��ل��ب��ة 
لقوارب  ع���رو����س  اإىل  ..اإ�����ش����اف����ة 
الغو�س  رح���الت  مل��ح��اك��اة  �شراعية 

بدون  وطائرات  عمودية  وطائرات 
الدعم  ع��م��ل��ي��ات  ط��ي��ار وط����ائ����رات 
وال���ت���زوي���د ال��وج��ي�����ش��ت��ي واالإن������ذار 
من  جل��ن��ود  اإن���زال  وعمليات  املبكر 
ط���ائ���رات ع��م��ودي��ة ب��اال���ش��اف��ة اىل 
حفل  يف  ال��ف��ر���ش��ان  ف��ري��ق  م�شاركة 
العرو�س  �شعيد  وع��ل��ى  االف��ت��ت��اح. 
املائية ي�شهد حفل االإفتتاح عرو�شا 
عمليات  حت����اك����ي  ح���ي���ة  ب���ح���ري���ة 
مب�شاركة  ال���ق���ر����ش���ن���ة  م���ك���اف���ح���ة 
ال�شريعة  ال����ق����وارب  م���ن  ال���ع���دي���د 
وذلك يف منطقة معر�س نافدك�س 
الرئي�شية.  ل��ل��م��ن�����ش��ة  امل���ق���اب���ل���ة 
�شت  ن��اف��دك�����س  م��ع��ر���س  وي�شتقبل 
�شفينة  تت�شمن  زائ��رة  دولية  �شفن 
املتحدة  ال�����والي�����ات  م����ن  ���ش��ي��ن��وك 
�شفينة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأم��ري��ك��ي��ة 
ات�����س.ام.ا���س وات�����س.ام.ا���س رامزي 
و�شفينة  امل����ت����ح����دة  امل���م���ل���ك���ة  م�����ن 
و�شفينة  ال���ف���رن�������ش���ي���ة  الدروات 
فولغو�شي  ���ش��ي��غ��اال  ك���وم���ان���دي���ت 
�شفينة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االي��ط��ال��ي��ة 
الباك�شتانية.  ج���ورات  ب��ي��ه.ان.ا���س 
اإفتتاح  حفل  ع��رو���س  و�شتت�شمن 
م�شاركة   2013 اأيدك�س  معر�س 

•• ابوظبي-وام:

اك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع����ب����داهلل بن 
 ، وزي��ر اخلارجية  نهيان  ال  زاي��د 
لالعالم  الوطني  املجل�س  رئي�س 
ع�شرة  احلادية  ال��دورة  انعقاد  ان 
الدويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  ملعر�س 
يف ابوظبي ايدك�س 2013 حتت 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
دليل  ه���و   ، اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
املعر�س  ه��ذا  م�شرة  جن��اح  علي 
اب��وظ��ب��ي عام  ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت يف 
1993 . واكد �شموه يف ت�شريح 
ان  )وام(  االم����ارات  ان��ب��اء  لوكالة 

وال�����ش��ح��اف��ي��ني امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
ابوظبي لتغطية فعاليات املعر�س، 
العامل  ل��ت��ع��ري��ف  ف��ر���ش��ة  ي�����ش��ك��ل 
التي  الكبرة  النوعية  بالقفزات 
احلكيمة  ال��ب��الد  ق��ي��ادة  حققتها 
ال���دول���ة احلديثة  ا���ش�����س  الر����ش���اء 
املعر�س  ان  �شموه  وق��ال  املتطورة 
لالآخرين  ف��ر���ش��ة  اي�����ش��ا  ي�����ش��ك��ل 
ل��زي��ارة دول���ة االم����ارات والتعرف 
ومكت�شباتها  اجن����ازات����ه����ا  ع���ل���ي 
احل�شارية واالقرتاب من عاداتنا 
واالإ�شالمية  العربية  وتقاليدنا 
التي  الت�شامح  اج���واء  ومعرفة   ،
ت�شود دولة االم��ارات يف اطار من 
العامل  احل�����ش��اري علي  االن��ف��ت��اح 

النجاح ملعر�س ايدك�س 2013 يف 
دورت��ه اجلديدة . وق��ال �شموه ان 
املجل�س  بني  فعاال  تن�شيقا  هناك 
الوطني لالعالم و اللجنة العليا 
 2013 ايدك�س  ملعر�س  املنظمة 
باجلانب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وخ��ا���ش��ة 
التغطية  ل�������ش���م���ان  االع�����الم�����ي 
والعربية  امل��ح��ل��ي��ة  االع���الم���ي���ة 
املعر�س  ل��ف��ع��ال��ي��ات  وال����دول����ي����ة 
 21  -  17 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
فراير اجلاري . وقال ان املجل�س 
ال��وط��ن��ي ل��الع��الم ي��وف��ر تغطية 
املعر�س  ل��ه��ذا  وا���ش��ع��ة  اع��الم��ي��ة 
م��ن خ��الل وك��ال��ة ان��ب��اء االمارات 
واالقليمي  املحلي  امل�شتوي  علي 

ورج���ال االأع��م��ال ال��ذي��ن يجدون 
واال�شتقرار  االأم���ن  االإم�����ارات  يف 
وق���وان���ني م��ال��ي��ة وجت���اري���ة مرنة 
االعالمية  الت�شهيالت  وح���ول   .
الوطني  امل��ج��ل�����س  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
�شموه  قال  لل�شحافيني  لالعالم 
لالعالم  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س  ان 
العليا  اللجنة  مع  بالتن�شيق  ق��ام 
مركز  القامة  للمعر�س  املنظمة 
ملئات  الت�شهيالت  يوفر  اع��الم��ي 
ال�����ش��ح��اف��ي��ني واالع��الم��ي��ني من 
املحلية  وامل������ج������الت  ال�������ش���ح���ف 
ووكاالت االنباء وحمطات التلفزة 
العرب  املرا�شلني  كبر من  وعدد 
واالجانب املعتمدين داخل الدولة 

قدرة  ت��وؤك��د  املعر�س  ا�شتمرارية 
اب��ن��اء االم�����ارات ع��ل��ي اق��ام��ة اهم 
العامل  يف  ال���دف���اع���ي���ة  امل���ع���ار����س 
وف�����ق ارق������ي امل���ع���اي���ر ال���ع���امل���ي���ة ، 
هذه  ����ش���اأن  م���ن  ان  ايل  م�����ش��را 
املعار�س توفراملزيد من الفر�س 
واال�شتثمارية  واملعرفية  العلمية 
اكد  كما   . الدولة  يف  وال�شناعية 
�شمو  اأول  ال���ف���ري���ق  م��ت��اب��ع��ة  ان 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
االأعلى للقوات امل�شلحة ، وت�شافر 
امل�شاركة  اجل��ه��ات  خمتلف  جهود 
يف االع��داد للمعر�س هي املحرك 
عنا�شر  ك����ل  ل���ت���وف���ر  اال����ش���ا����س 

و ثقافاته املتعددة. وا�شار ايل ان 
دول����ة االم������ارات ت��ع��د م��ن ال���دول 
ال��ت��ي حققت  املنطقة  ال��رائ��دة يف 
املعار�س  جناحا كبرا يف �شناعة 
املعار�س  خ���ا����ش���ة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
والطران  الدفاعية  وامل��وؤمت��رات 
وال�شياحية  واالق����ت���������ش����ادي����ة 
والتكنولوجية والريا�شية . وقال 
العاملية  املعار�س  جن��اح  ان  �شموه 
يرجع  ال�����دول�����ة  يف  ت����ق����ام  ال����ت����ي 
واالمكانات  امل��ق��وم��ات  ايل  اي�شا 
املتوفرة يف الدولة بف�شل �شيا�شة 
واالأ�شواق  االق��ت�����ش��ادي  االن��ف��ت��اح 
ت�شتقطب  ال�����ت�����ي  امل����ف����ت����وح����ة 
العاملية  وال�����ش��رك��ات  امل�شتثمرين 

وال�����دويل م�����ش��را ���ش��م��وه اىل ان 
يغطون  الذين  االعالميني  ع��دد 
االل�����ف �شخ�س  امل��ع��ر���س جت�����اوز 
موؤ�ش�شة  ث��الث��م��ائ��ة  م���ن  واك����رث 
اعالمية من خمتلف دول العامل. 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واو���ش��ح 
اإن املعر�س يف حد  زايد ال نهيان 
ذات����ه ل��ي�����س ه��دف��ا ب��ل ه��و و�شيلة 
لدولتنا  ال����رتوي����ج  و����ش���ائ���ل  م���ن 
منجزاتها  واب�����راز  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
ك�����اف�����ة خ����ا�����ش����ة االق����ت���������ش����ادي����ة 
وال�شياحية والرتفيهية والثقافية 
واال�شتثمارية . وا�شاف قائال ان 
تواجد مئات االعالميني و�شبكات 
والدولية  االق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ل��ف��زة 

والقادمني من الدول امل�شاركة يف 
التغطية  توفر  ل�شمان  املعر�س 
احلدث  لهذا  املالئمة  االعالمية 
الهام . وا�شار �شمو ال�شيخ عبداهلل 
وكالة  ان  ايل  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن 
انباء االمارات )وام( اعدت خطة 
اع��الم��ي��ة الب���راز امل��ع��ر���س حمليا 
وع���امل���ي���ا ت��ت�����ش��م��ن ب����ث ع�����دد من 
القادة  م��ع  ال�شحافية  امل��ق��اب��الت 
ومع  ال��دول��ة  يف  امل�شوؤولني  وكبار 
والقيادات  الدفاع  وزراء  من  عدد 
امل�شاركة  ال����دول  م��ن  الع�شكرية 
 2013 اي����دك���������س  م���ع���ر����س  يف 
احلية  امل���ي���دان���ي���ة  وال���ت���غ���ط���ي���ات 

لفعاليات املعر�س.

والبحرية  ال�����ري�����ة  ب����االأن����ظ����م����ة 
مثالية  م��ن�����ش��ة  وي���ع���د  واجل����وي����ة. 
لتاأ�شي�س وتر�شيخ �شراكات وعالقات 
م�شتدامة مع املوؤ�ش�شات احلكومية 
حيث  امل�شلحة  والقوات  وال�شركات 
اإ�شتقطاب  2011 يف  ع��ام  جنح يف 
 52 عار�شة من  �شركة  و60  ال��ف 
60 الف  اأك��رث م��ن  دول��ة وح�شره 
اأيدك�س  م�شارك. ويتزامن معر�س 
البحري  ال�����دف�����اع  م���ع���ر����س  م�����ع 
منطقة  ي�����ش��غ��ل  ال�����ذي  ن��اف��دك�����س 

دولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ويتم  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم�����ارات 
ت��ن��ظ��ي��م امل��ع��ر���س م���ن ق��ب��ل �شركة 
اأبوظبي الوطنية للمعار�س اأدنيك 
بالتعاون مع القيادة العامة للقوات 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  امل�شلحة 
معر�س  اأي��دك�����س  ويعتر  امل��ت��ح��دة. 
ال�شرق  الوحيد يف  الدفاع  وموؤمتر 
االأو���ش��ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا والذي 
تكنولوجيا  اأح����دث  ب��ع��ر���س  ي��ق��وم 
اخلا�شة  ال���دف���اع���ي���ة  اخل�����دم�����ات 

البحري  ال���دف���اع  ل��ق��ط��اع  خ��ا���ش��ة 
للمعدات  ع��رو���ش��ا  يت�شمن  ح��ي��ث 
البحرية وزي��ارات لل�شفن احلربية 
والقوارب  ال��ط��واف��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
له.  خم�ش�س  م��ب��ن��ى  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وال����ذي   2013 اأي���دك�������س  وي���ق���ام 
ترعاه �شركة توازن القاب�شة ب�شكل 
رئي�شي يف الفرتة ما بني 21-17 
اأبوظبي  مركز  يف   2013 فراير 
اأبوظبي  يف  ل��ل��م��ع��ار���س  ال��وط��ن��ي 

االإمارات العربي املتحدة. 

هيئة تنظيم الإت�سالت ت�سارك 
يف معر�ص اآيدك�ص 2013 

•• اأبوظبي-الفجر:  

التوايل  على  الثالثة  وللمرة  االإت�شاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  ت�شارك 
 21 اإىل   17 2013 وذل��ك يف الفرتة من  اأيدك�س  العاملي  الدفاع  يف معر�س 

فراير 2013 يف مركز ابوظبي الوطني للمعار�س يف اأبوظبي.
وتاأتي هذه امل�شاركة تتويجا للم�شاركات الناجحة التي قدمتها الهيئة يف ال�شنوات 
املا�شية حيث يتم عر�س اأحدث اأنظمة و�شيا�شات اإدارة ومراقبة الطيف الرتددي 
والتي ت�شكل بيئة اآمنة ال�شتخدام و�شائل االإت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية، كما 
الفعال للرتددات يف حاالت  االإ�شتخدام  ال�شارة وت�شمن  التداخالت  حتد من 
الطوارئ. وقامت الهيئة يف وقت �شابق بتو�شعة حمطات املراقبة اخلا�شة بها 
لت�شل اإىل 7 حمطات ثابتة و4 حمطات متحركة باالإ�شافة اإىل اأحدث اأجهزة 
الر�شد املحمولة، كما واأن هناك خطط م�شتقبلية للتو�شع وحتديث االأجهزة 

ملواكبة اأحدث التطورات يف جمال االإت�شاالت واأمن املعلومات.
م��ب��داأ احلكومة  ن��ح��و تطبيق  االإم�����ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة  �شيا�شة  م��ع  ومت��ا���ش��ي��ا 
االإلكرتونية. قامت هيئة تنظيم االإت�شاالت باإطالق اأحدث نظام اإلكرتوين يف 
ِكن هذا النظام املراجعني من تقدمي  العامل الإدارة الطيف الرتددي. حديث ميمُ

طلباتهم الكرتونيا دون احلاجة اإىل مراجعة مكاتب الهيئة.
اإم��ك��ان��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ح��ال��ة ط��ل��ب��ات��ه��م ال��ك��رتون��ي��ا ح��ت��ى ا�شتالم  ب��االإ���ش��اف��ة اإىل  
املقررة عن طريق خدمة  الر�شوم  اأي�شا دفع  املطلوبة، كما ميكنهم  الت�شاريح 
وبهذه املنا�شبة قال مدير عام الهيئة �شعادة حممد الغامن:   .e-payment
�شاهم هذا النظام يف توفر الوقت واجلهد على املراجعني كما �شاهم يف املقابل 
املعامالت  ال�شتخدام  احلاجة  لعدم  نظرا  وامل��ال  اجلهد  من  الكثر  توفر  يف 
من  كبر  ب�شكل  احل��د  يف  �شاهم  كما  وت�شليمها.   الطلبات  الجن���از  ال��ورق��ي��ة 
االأخطاء الب�شرية التي كانت حتدث عند التعامل يدويا مع الطلبات وي�شاعد 

يف حفظ امل�شتندات والوثائق واأر�شفتها األكرتونيا.

الداخلية تعر�ص الأجيال احلديثة للتقنيات يف اآيدك�ص 2013 
•• ابوظبي-وام:

ت�شارك وزارة الداخلية يف معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�س 2013 
الذي تنطلق فعالياته اليوم وت�شتمر حتى 21 فراير اجلاري حيث تعر�س 
االأجيال احلديثة للتقنيات والعديد من املبادرات واخلدمات االإلكرتونية 
املركزية  العمليات  عام  مدير  الري�شي  نا�شر  اأحمد  اللواء  وقال  املتطورة. 
التنظيمية مق�شمة  الوحدات  ت�شمل خمتلف  امل�شاركة  اإن  اأبوظبي  ب�شرطة 
الوزارة  يف  املعتمدة  اال�شرتاتيجية  ب��االأول��وي��ات  املبا�شر  االرت��ب��اط  ح�شب 
امل��ع��ر���س تتيح  ال����وزارة يف  اأن م�شاركة  ل��ه��ا. واأ���ش��اف  ال��داع��م��ة  واالأن��ظ��م��ة 
االطالع على اأحدث اخلدمات االإلكرتونية وعر�س بع�س اأحدث م�شاريع 
اأنظمة املعلومات اجلغرافية العاملية والتي �شتكون لها الريادة يف املنطقة يف 
جماالت انظمة الب�شمة احليوية واجلواز االلكرتوين واملنافذ االلكرتونية 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  االأم���ن وال�����ش��الم��ة  ا���س يف جم���االت   . .اأي  و تطبيقات اجل��ي 
فر�شة  ميثل  املعر�س  اأن  وذك��ر   . وال���زوار  امل�شاركني  مع  املبا�شر  التوا�شل 
حقيقية الإطالع جميع �شرائح املجتمع والزوار على حجم التقدم النوعي 
واخلدمات املتميزة التي و�شلت اإليها الوزارة عر خمتلف اأ�شكال التوا�شل 

الرقمي. 
االأح��دث يف جمال  اإىل  للتعرف  املعر�س ميثل فر�شة جيدة  اأن  اإىل  ولفت 
تقنية املعلومات م�شرا اإىل اأن وزارة الداخلية �شتعر�س العديد من امل�شاريع 
واخلدمات االإلكرتونية اجلديدة املتطورة. وقال اإن الوزارة حر�شت ومن 
خالل م�شاركتها يف املعر�س على تقدمي خدمات اإلكرتونية مبتكرة جديدة 
ن�شر  عن  ف�شال  تقدمها  التي  املتعددة  االإلكرتونية  للخدمات  وال��رتوي��ج 
اال�شتفادة  ب�اأهمية  االأعمال  وموؤ�ش�شات  كافة  اجلمهور  اأف��راد  لدى  الوعي 
من هذه اخلدمات ..م�شرا اىل ان من �شمن العرو�س م�شروع املحاكمة 
�شمن  العدل  وزارة  مع  بالتن�شيق  الداخلية  وزارة  ابتكرته  ال��ذي  بعد  عن 
م�شروع الربط االإلكرتوين امل�شرتك بني الوزارتني خلدمة نزالء املن�شاآت 
االإ�شالحية والعقابية على م�شتوى الدولة بغية متكني النزالء واملوقوفني 
الق�شاء دون احلاجة  اأمام  التحدث  والعقابية من  االإ�شالحية  املن�شاآت  يف 
واأو�شح  كونفران�س.  الفيديو  بتقنية  يعرف  ما  وعر  خارجها  نقلهم  اإىل 
اإىل  ي��ه��دف  املنطقة  يف  امل�شبوق  غ��ر  االإن�����ش��اين  امل�����ش��روع  ه��ذا  اأن  الري�شي 
بني  امل�شرتك  التعاون  وتعزيز  ال��ن��زالء  كاهل  ع��ن  اأم��ك��ن  م��ا  ال��ع��بء  تقليل 
من  امل�شروع  �شيحققه  ما  اإىل  الفتا  الفئة  ه��ذه  بخدمة  املعنية  املوؤ�ش�شات 
من  الداخلية  وزارة  انتهت  حيث  وغ��ره��ا  واأمنية  وبيئية  �شحية  ف��وائ��د 
تقوم  امل�شروع  فكرة  اأن  اإىل  ولفت  الربط.  مل�شروع  االأخ��رة  املراحل  اإجن��از 
اإال يف احلاالت  اأمام املحكمة  على اال�شتعا�شة عن ح�شور النزيل �شخ�شيا 
�شيحققها  التي  االإيجابيات  �شارحا جملة  املحكمة �شرورة ذلك  التي ترى 
امل�شروع واملتمثلة يف �شرعة البت يف اخلدمات العدلية متديد مدد احلب�س 
االحتياطي- اال�شتماع ل�شكاوى وطلبات النزالء- ا�شتدعاء النزيل للم�شاءلة 
اأو اال�شتف�شار- اال�شتماع لل�شهود.. ف�شال عن تخفيف االأعباء عن النزالء 
من  امل�شروع  .و�شيمكن  اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  ال�شن  وكبار  املر�شى 
عر  حمتملة  اإ���ش��اءة  اأي��ة  اإىل  التعر�س  اأو  الهرب  حماولة  فر�شة  تقلي�س 

احتكاك املجرمني اأو املتهمني ومن يف حكمهم بعموم اجلمهور. من جانبه 
ذكر العميد اإ�شماعيل ال�شركال نائب مدير عام العمليات املركزية يف �شرطة 
املتحركة  املركزية  العمليات  غرفة  عر�س  تت�شمن  امل�شاركة  اأن  اأبوظبي 
العامة  القيادة  يف  املركزية  للعمليات  العامة  االإدارة  يف  اجلديدة  امليدانية 
اال�شرتاتيجية  امل��ب��ادرات  �شمن  ا�شتحداثها  مت  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
وجهزت بتقنيات متطورة لال�شتفادة منها يف االأحداث واالأزم��ات. وت�شمل 
القيادة  مراكز  اإىل  االأح��داث  بنقل  وتقوم  حديثة  تقنيات  العمليات  غرفة 
يف  الثابتة  نظراتها  العمليات  غ��رف��ة  ومت��اث��ل  منها  االأوام����ر  وا�شتقبال 
التقنيات املتقدمة والكوادر الب�شرية املوؤهلة . وقال العميد مهند�س ح�شني 
رئي�س  اأبوظبي  ب�شرطة  وال��دوري��ات  امل��رور  مديرية  مدير  احلارثي  اأحمد 
يعتر  اآيدك�س2013  اأن  امل��روري��ة  لالأنظمة  �شاعد  �شركة  اإدارة  جمل�س 
فر�شة �شانحة الطالع الزوار على االأنظمة واحللول التقنية امل�شتخدمة يف 
جمال ال�شالمة املرورية وت�شمل نظام احل�شر املروري واملتعلق بتخطيط 
الرجوع  ميكن  بيانات  قاعدة  يف  وتخزينها  اإلكرتونية  بطريقة  احل��وادث 
اإليها يف اأي وقت . وا�شاف اأنه �شيتم عر�س اأنظمة ال�شبط املروري الرادار 
االأنظمة  من  وغرها  احلمراء  االإ�شارة  متجاوزي  ر�شد  واأنظمة  القنا�س 
ب��ج��ان��ب اط���الع اجل��م��ه��ور ع��ل��ى م��رك��ز االأن��ظ��م��ة امل���روري���ة ال��ذك��ي��ة والذي 
ي�شتمل على اأنظمة تتبع وتوزيع الدوريات ونظام اإدارة �شالمة التحويالت 
الذكية.  املرورية  التوعية  املرورية ونظام  املرورية ونظام حتليل احلوادث 
باالإدارة  االأمني  التفتي�س  اإدارة  مدير  حب�س  جمعة  جمال  العقيد  واأعلن 
العامة ل�شوؤون االأمن واملنافذ يف �شرطة اأبوظبي اأنه �شيتم خالل امل�شاركة 
يف  ت�شتخدم  للكالب  خم�ش�شة  رقمية  كامرا  عر�س  اآيدك�س2013  يف 
جمال االإنقاذ والبحث عن ال�شحايا يف االأماكن ال�شيقة واملغلقة باملباين 
املنهارة. ولفت اإىل اأن هذه الكامرا الرقمية متكن املدرب امل�شاحب للكلب 
تعمل ال�شلكيا  والتي  بعد  املحمولة عن  الكامرا  �شا�شة عر�س  من خالل 
ومالحظة  حت��رك��ات��ه  متابعة  م��ن  الكلب  ظهر  على  املثبتة  ال��ك��ام��را  م��ع 
اإ�شاراته واحل�شول على �شور ومقاطع فيديو تفيد بوجود �شحايا يف مكان 
وجود الكلب باالأماكن ال�شيقة واالأنفاق من اأجل التحرك الفوري الإنقاذ 
ال�شحايا العالقني يف هذه االأماكن حيث مت تطوير املنظومة بالتعاون مع 
مركز جي اأي ا�س االأمني مبا ميكن من حتديد موقع البحث ب�شورة دقيقة 
. وقال املقدم في�شل حممد ال�شمري رئي�س اللجنة املنظمة مل�شاركة وزارة 
الداخلية يف املعار�س واملوؤمترات ان االأنظمة التي �شيتم عر�شها يف املعر�س 
وبناء على تعليمات مدير عام العمليات املركزية ب�شرطة ابوظبي التالية : 
جواز ال�شفرااللكرتوين و خدمة الر�شائل التفاعلية وم�شروع مركز قاعدة 
ونظام  امل���روري  ال�شبط  واأنظمة  االت�����ش��االت  واأنظمة  ال��وراث��ي��ة  البيانات 
الت�شجيل  خدمة  توفر  مع  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  وب��واب��ة  العني  ب�شمة 
اأن��ظ��م��ة م�شرح اجل��رمي��ة واأن��ظ��م��ة وخدمات  يف اخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة و 
م��رك��ز نظم امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة االأم��ن��ي وم��رك��ز امل���رور ال��ذك��ي ووحدة 
البيانات املتنقلة ونظام االأدلة االلكرتونية وم�شاريع انظمة حماية الطفل 
بنظم  ال�شرطية  امل��وارد  ادارة  ونظام  االمني  التفتي�س  واإدارة  االلكرتونية 
البيانات اجليومكانية االحتادية  املعلومات اجلغرافية ف�شال عن م�شروع 

والبوابة اجليومكانية االحتادية والتحاليل اجلغرافية االأمنية والتعريف 
ومبادرات  الإنذاراحلريق  الال�شلكي  واجلهاز  الذكية  الهواتف  بتطبيقات 
وم�شاريع اأمن املعلومات كما يتم التعريف باأنظمة املرور ومركز االأنظمة 
املرورية وانظمة م�شرح اجلرمية وم�شروع التحكم بالبوابات االإلكرتونية 
اآيدك�س م�شروع  وم�شروع املنافذ االإلكرتونية. وتعر�س وزارة الداخلية يف 
وزارة  اأطلقته  ال��ذي  امل�شافرين  وعبور  حركة  خلدمة  االإلكرتونية  املنافذ 
الداخلية مطلع العام املا�شي وبداأ التطبيق الفعلي ال�شتخدامه يف مطار 

اأبوظبي الدويل اأخرا. 
وقال الرائد حممد اأحمد الزعابي مدير امل�شروع اإنه �شيتم عر�س تعريفي 
يقدمها  التي  واخل��دم��ات  امل�����ش��روع  اإن�����ش��اء  م��ن  الفكرة  يت�شمن  للم�شروع 
يف  م�شاهمته  وم��دى  الطران  �شركات  لقطاع  اأو  للم�شافرين  �شواء  حاليا 
الذي  التقني  والتقدم  الوجه احل�شاري  واإب��راز  ال�شياحي  القطاع  تن�شيط 
ت�شهده دولة االإمارات العربية املتحدة..و�شرح امل�شروع مو�شحا اأنه ي�شتمل 
ب�شمة  ال��ع��ني  ب�شمة  حيوية  ب�شمات  ث��الث  لت�شجيل  اآل��ي��ة  تطبيق  على 
اأجل تب�شيط  اليد ب�شمة الوجه للم�شافرين عر منافذها احلدودية من 
االإج��راءات كافة على �شيوف الدولة ترجمة لتوجيهات القيادة ال�شرطية 
با�شتحداث نظام حديث يعمل باملنافذ ويوفر للم�شافرين �شهولة و�شرعة 
اإجناز اإجراءات ال�شفر و�شالمة املرور عر املنافذ احلدودية م�شرا اإىل اأنه 
باملنافذ لتعمل معا  امل�شتخدمة حاليا  نظام يوحد ويجمع جميع االأنظمة 

كمنظومة واحدة. 
واأو�شح اأن اآلية عمل النظام التي بداأت برتكيب عدد 12 كاونرت اإلكرتوين 
ب�شماتهم  واأخ��ذ  امل�شافرين  عبور  خاللها  من  يتم  اإلكرتونيتني  وبوابتني 
ثم  فقط  واح��دة  مل��رة  الوجه  وب�شمة  اليد  وب�شمة  العني  ب�شمة  احليوية 
�شيتمكن امل�شافر من ا�شتخدام بوابات اإلكرتونية تعمل بنظام ب�شمة العني 
ال��ق��دوم بوقت قيا�شي.  اأو  امل��غ��ادرة  اإج���راءات �شفرهم عند  وال��وج��ه الإن��ه��اء 
ان�شيابية حركة  ال��ن��ظ��ام ���ش��م��ان  اأه���م مم��ي��زات  اأن م��ن  ال��زع��اب��ي  واأو����ش���ح 
امل�شافرين وفق االإج��راءات الالزمة وتقدمي خدمة فريدة للعائالت حيث 
يتمكن االأطفال من العبور مع ذويهم من خالل البوابات االإلكرتونية من 
�شنوات  خم�س  عن  اأعمارهم  تقل  الذين  اأم��ا  فوق  فما  �شنوات  خم�س  عمر 
االأه��ل عر  �شفرهم خ��الل عبور  اإج���راءات  اإنهاء  فيتوىل موظف خمت�س 
البوابات االإلكرتونية . من جانبه قال النقيب عبداملطلب احلمادي رئي�س 
الوزارة  م�شاركة  اإن  الداخلية  ملن�شة  املنظمة  باللجنة  االإع��الم��ي  الفريق 
وع��ر���س احدث  واالأم��ن��ي��ة  ال�شرطية  اجل��ه��ود  اب���راز  اىل  املعر�س تهدف  يف 
 . متناهية  ودقة  ب�شرعة  جمهورها  تخدم  والتي  الع�شرية  التكنولوجيات 
وقال النقيب ماجد الها�شمي �شابط اأمن املعلومات اإن امل�شاركة يف معر�س 
اآيدك�س 2013 تاأتي جت�شيدا ال�شرتاتيجية ال�شرطة للتوا�شل مع اجلمهور 
وموؤ�ش�شات املجتمع املختلفة ف�شال عن عر�س خدماتنا ومنتجاتنا التقنية 
اإىل بع�س االأنظمة االأمنية  اإ�شافة  امل�شتخدمة لدينا  واحللول واخلدمات 

واأنظمة املراقبة االأخرى.
 واأ�شار اإىل اأن اخلدمات االإلكرتونية التي تقدمها وزارة الداخلية متعددة 

االأ�شكال وال�شور مع تعدد اجلهات امل�شاركة.

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
اعـــــالن بالن�سر

املنظورة  ايجارات   )2012/2564( رقم  الق�شية  يف   تقرر  لقد 
الرابعة  اللجنة  )ابوظبي-(  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  امام 
واملرفوعة من املدعي/ احمد خليفة �شامل غامن �شايع املن�شوري، 
العقاري  لال�شتثمار  ملكياتي  �شركة  عليه  املدعى  اعالن  وذلك 
وال�شيانة  الذي ن�شراً وقد حتدد لنظر الدعوى جل�شة يوم االحد 
املوافق  2013/2/17 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة على نفقة 

�شاحب العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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اختار الرئي�س االأمركي باراك اأوباما احلي الذي ن�شاأ فيه ب�شيكاغو 
ليعرتف من هناك باأنه كان يتمنى اأن يكون الأبيه دور اأكر يف حياته، 
بالت�شويت على مقرتحاته لت�شديد  كما جدد مطالبته للكونغر�س 

قوانني حمل ال�شالح يف الواليات املتحدة.
وعاد اأوباما اإىل احلي القدمي الذي ن�شاأ فيه باجلانب اجلنوبي من 
االأ�شلحة  انت�شار  من  للحد  ر�شالته  ب�شاأن  خمتلفة  بروؤية  �شيكاغو 
النارية، وربط بني التما�شك االأ�شري وال�شيطرة على تلك االأ�شلحة، 
لالأطفال  بالن�شبة  املنزلية  البيئة  حت�شني  يتطلب  ذل��ك  اأن  موؤكدا 
خلف�س احتمال جلوئهم ذات يوم للعنف. وقال يف كلمة له يف مدر�شة 
مهمة  االأق���وى  العائالت  اإن  �شيكاغو  جنوبي  اأك��ادمي��ي  ب��ارك  هايد 
متاما مثل فر�س قيود على حيازة االأ�شلحة النارية من اأجل احلد 
من اجلرمية والعنف يف االأحياء التي تعاين من الفقر يف الواليات 
املتحدة . وقال اإنه من اأجل فعل هذا يتطلب االأمر حت�شني االأو�شاع 
وذلك  واملتو�شطة  الدنيا  الطبقتني  من  لالأمركيني  االقت�شادية 
من �شمن االأ�شباب التي جعلته يريد زيادة احلد االأدن��ى لالأجر يف 
9 دوالرات، وهو اقرتاح عر�شه يف  7.25 دوالرات اإىل  ال�شاعة من 

خطاب حالة االحتاد الذي األقاه يوم الثالثاء.
 

ب�شاأن  ت�شاوؤالت متعددة  ن��ارواين  �شارماين  الريطانية  الكاتبة  اأث��ارت 
البلدان،  من  وغرها  �شوريا  يف  ال�شحايا  بعدد  املتعلقة  االأرق���ام  دق��ة 
لهذه  اجل��ه��ات  بع�س  ت�شخيم  وراء  الكامنة  االأه���داف  ب�شاأن  وك��ذل��ك 
االأعداد يف احلروب وال�شراعات، داعية اإىل توخي الدقة وعدم ا�شتغالل 
لها  ن�شرته  �شارماين يف مقال  �شيا�شية. وقالت  النقطة الأه��داف  هذه 
اأرقام  عن  تعلن  املتحدة  االأمم  اإن  الريطانية  غ��اردي��ان  ذي  �شحيفة 
اأن  مو�شحة  �شوريا،  يف  ال�شراع  ل�شحايا  ال�شدمة  على  تبعث  عالية 
املفو�شة ال�شامية حلقوق االإن�شان يف املنظمة الدولية اأعلنت اأن حم�شلة 
�شحايا ال�شوريني تقرتب من �شبعني األفا. وت�شاءلت هل ت�شاعد هذه 
اأطراف  اإحراج  اأنها ت�شهم يف  اأم  ال�شوريني،  اأرواح  اإنقاذ  االإح�شاءات يف 
تزيد من  اأنها  اأم  �شيا�شي،  اإىل حل  بالتايل  ودفعهم  املتعنتني  ال�شراع 
تبادل االتهامات وتعميق االنقا�شامات وت�شعيد االأزمة؟ وقالت الكاتبة 
له مدلوالت  �شار  احل��روب احلديثة  واالإ�شابات يف  ال�شحايا  اإن عدد 
العنف  حجم  اإىل  ال��دويل  املجتمع  تنبيه  يف  ي�شهم  قد  فهو  �شيا�شية، 
واأ�شافت  املعني وخارجه.  البلد  داخل  ال�شراع  واإىل خماطر  واملعاناة، 
�شارماين اأن عدد ال�شحايا قد يتم ا�شتغالله وت�شخيمه والتالعب به 
اأي�شا بهدف حتقيق م�شالح واأهداف �شيا�شية، وذلك كما عليه احلال 
يف �شوريا والعراق ودارفور وجمهورية الكونغو الدميقراطية وغرها. 
ويف اإطار التاأكيد على ما تقوله، اأ�شارت اإىل اأن احلكومة الليبية اأعلنت 
حديثا اأنه مت ت�شخيم عدد القتلى خالل اأعمال العنف التي �شهدتها 
البالد عام 2011، واأن احلكومة اأعلنت اأن العدد احلقيقي للقتلى ال 

يتجاوز خم�شة اآالف من كل جانب.

ينتخب القبار�شة الذين يقلقهم االنكما�س العميق املرتبط باالزمة 
اليونانية اكرث من تق�شيم اجلزيرة املتو�شطية، رئي�شا جديدا اليوم 

االحد.
التجمع  ح���زب  زع��ي��م  ع��ام��ا(   66( ان�شتا�شياد�س  نيكو�س  وي��ع��ت��ر 
بهذه  للفوز  االوف��ر حظا  املعار�س  اليميني  )دي�شي(  الدميوقراطي 
االنتخابات التي دعي اىل امل�شاركة فيها 545 الف قر�شي. ويعتر 
خراء انه قد يفوز حتى من الدورة االوىل خ�شو�شا اذا ما ارتفعت 

ن�شبة االمتناع عن الت�شويت.
ان  على  ت��غ(   5،00( ال�شابعة  ال�شاعة  يف  الت�شويت  مكاتب  وتفتح 
تقفل يف ال�شاعة ال�شاد�شة )16،00 ت غ(، اما النتائج فمن املتوقع 

ان تعرف يف ال�شاعة الثامنة والن�شف )18،30 ت غ(.
ويف لقائه االنتخابي االخر، قال ان�شتا�شياد�س الذي يوؤيد التو�شل 
ال��ب��الد اىل حتمل عبء  ا���ش��ط��رت  ل��و  ان��ق��اذ دول��ي��ة حتى  اىل خطة 
االوىل  ال��دورة  الفوز من  اىل  البالد  قا�شية، حتتاج  تق�شف  عمليات 

حتى ان�شرف ابتداء من االثنني اىل معاجلة اخطار الديون .

عوا�شم

وا�سنطن

نيقو�سيا

لندن

هل تخ�سى اإ�سرائيل ثورة 
معلومات الإنرتنت؟ 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يتعلق  فيما  التحديات  من  الكثر  اأم��ام  اإ�شرائيل  املعلوماتية  ال��ث��ورة  و�شعت 
التي ما زالت  االأمنية  بالق�شايا  املعلومات والن�شر خا�شة ما يت�شل  مب�شتوى 
اأع���اد ل��الأذه��ان دور االأم���ن االإ�شرائيلي يف  اأب��ي��ب، مم��ا  ت�شكل حم��ور ج��دل بتل 
عن  عاجزة  �شبه  االأم��ن  اأجهزة  وباتت  فيها.  والتحكم  املعلومة  على  ال�شيطرة 
مواجهة املعلومة وال�شيطرة عليها مع ت�شعيد حرب ال�شاير الذي دفع بوزارة 
اأطلقت  ع�شكرية  وح��دات  تد�شينها  عن  ر�شميا  لالإعالن  االإ�شرائيلية  احل��رب 
عليها غرفة الهدف من اأجل اكت�شاف هجمات هاكرز حمتملة من قبل عنا�شر 
الك�شف يف االإع��الم االأجنبي عن ما تعرف  معادية وال��رد عليها باملثل. وعقب 
بق�شية ال�شجني اإك�س ، وهو يهودي اأ�شرتايل عمل ل�شالح املو�شاد انتحر ب�شجنه 
املوؤ�ش�شة  بني  ما  العالقة  لرتتيب  تدعو  التي  االأ���ش��وات  تعالت  اإ�شرائيل،  يف 
يف  الق�شية  ن�شر  حظر  بعد  املطالبات  وج��اءت  االإعالمية.  واملوؤ�ش�شة  االأمنية 
تتطلع  التي  االإع��الم  لو�شائل  �شبب حرجا  ال��ذي  االأم��ر  االإ�شرائيلي،  االإع��الم 
واأكدت  م�شداقيتها.  على  لتحافظ  ال��ق��رار  اتخاذ  من  يتجزاأ  ال  ج��زءا  لتكون 
اأو�شاط اإعالمية اأن على اإ�شرائيل اأن تقبل ال�شفافية بتداول املعلومات ون�شرها، 
الذي يجعلها  اإىل احلد  االإعالمي  بامل�شهد  االأم��ن  ا�شتعمال غطاء  والكف عن 
تفرط يف ا�شتخدام هذه الفزاعة االأمنية يف ق�شايا لي�س لها اأي عالقة باالأمن 
اجلهاز  قبل  م��ن  م�شبوق  غ��ر  بدعم  يحظى  ال��ذي  اال�شتخدام  ه��ذا  القومي، 
اإحكام  اإىل  ال�شيا�شية  االأو���ش��اط  بع�س  دع��ت  املقابل  ويف  وامل��ح��اك��م.  الق�شائي 
�شيطرة املوؤ�ش�شة االأمنية على ال�شبكة العنكبوتية و�شبكات التوا�شل االجتماعي 

حل�شم احلرب االإلكرتونية ومواجهة االأعداء يف العامل االفرتا�شي.

هيومن ووت�س ت�سدر تقريرًا توثيقيًا للعدوان االأخري

م�ساٍع ملقا�ساة اإ�سرائيل على جرائمها يف غزة 

قلق اأممي على الإعالم بجنوب ال�سودان 

اأ�سرتاليا علمت بجا�سو�ص 
املو�ساد قبل انتحاره

•• �شيدين-ا ف ب:

ان  ام�����س  ا���ش��رتال��ي��ة  ذك���رت �شحيفة 
كانت  اال����ش���رتال���ي���ة  اال����ش���ت���خ���ب���ارات 
جا�شو�س  ق�شية  بتفا�شيل  علم  علم 
ا�شرائيلي قبل وقت طويل من موته 
يف �شجن يف تل ابيب يف 2010. وقال 
م�شوؤول ا�شرائيلي كبر ل�شحيفة ذي 
ا�شرتاليان �شرتون يف كل يوم مير اىل 
اي حد كانوا متورطني ، موؤكدا انه من 
باالمر  علم  على  كانوا  انهم  الوا�شح 
منذ فرتة طويلة . واكد هذا امل�شدر 
هويته  تك�شف  مل  ال��ذي  اال�شرائيلي 
كانوا  اال���ش��رتال��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني  ان 
ي�شتبهون بان ال�شجني اك�س يتج�ش�س 
با�شتجوابه،  ا�شرائيل وقاموا  حل�شاب 
م��وؤك��دا ان��ه��م )اال���ش��رتال��ي��ون( كانوا 
عاد  عندما  وا���ش��اف  الكثر  يعرفون 
نع�شه اىل ا�شرتاليا ادركوا انه مل يكن 

جمرد رحالة ا�شاع طريقه .
ويثر الغمو�س الذي يكتنف مالب�شات 
موت من اطلقت عليه و�شائل االعالم 
ب�شبب  اك�س  ال�شيد  ا�شم  اال�شرائيلية 
منذ  ملفه،  على  امل��ف��رو���ش��ة  ال��رق��اب��ة 
ت��ع��ل��ي��ق��ات وج����دال اعالميا  ال��ث��الث��اء 
نف�شها.  ا�شرائيل  يف  كبرا  و�شيا�شيا 
وك�����ش��ف��ت ق��ن��اة اي���ه ب��ي ���ش��ي الثالثاء 
عليه  ال��ذي عرث  ال�شجني  ه��ذا  هوية 
ملراقبة  خا�شعة  زن��زان��ة  يف  م�شنوقا 
م�شددة يف �شجن ايالون قرب الرملة 
 ،2010 دي�شمر  ابيب يف  تل  جنوب 
يدعى  يهودي  ا�شرتايل  انه  مو�شحة 
بن زيغر )34 عاما( وجنده املو�شاد، 

وفق القناة اال�شرتالية.

كرزاي يطالب برف�ص امل�ساندة اجلوية من الناتو 
•• كابول-يو بي اأي:

دع��ا الرئي�س االأف��غ��اين، حميد ك��رزاي، ام�س 
اإىل عدم  ب��الده  الوطني يف  االأم��ن  موؤ�ش�شات 
التحالف  قوات  م�شاندة جوّية من  اأية  طلب 
الع�شكرية.  العمليات  تنفيذ  خ��الل  ال���دويل 
كرزاي  عن  االأفغانية  خاما  �شحيفة  ونقلت 
االأكادمييات  الإح�����دى  زي���ارت���ه  خ���الل  ق��ول��ه 
يف  �شي�شدر  رئا�شياً  مر�شوماً  اإن  الع�شكرية 
هذا ال�شاأن قريباً . وذكر اأن عدداً من املدنيني 
ب��ع��د ط��ل��ب قوات  اأو ج��رح��وا م���وؤخ���راً  ق��ت��ل��وا 

اأفغان�شتان  يف  الدولية  امل�شاعدة  ق��وات  من  جوياً  ا�شناداً  االأفغانية  االأم��ن 
قتلوا خالل  واأطفال  ن�شاء  10 مدنيني من  وك��ان  كونار  اإقليم  اإي�شاف يف 
�شرق  كونار  يف  واالأفغانية  الدولية  القوات  بني  م�شرتكة  ع�شكرية  عملية 

البالد يوم االأربعاء الفائت.

برينان يتعهد بال�سراحة يف مكافحة الإرهاب
•• وا�شنطن-وكاالت:

وكالة  لرئا�شة  اأوب��ام��ا  ب���اراك  االأم��رك��ي  الرئي�س  مر�شح  برينان  ج��ون  وع��د 
الذين  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  )���ش��ي.اآي.اأي(  االأمركية  املركزية  املخابرات 
مكافحة  ب��رام��ج  ب�����ش��اأن  ال�����ش��راح��ة  م��ن  مب��زي��د  تعيينه،  الإق����رار  �شي�شوتون 
االإرهاب، قائال اإنه يجب اإعالن عدد ال�شحايا املدنيني جراء غارات الطائرات 
اإن��ه يف  �شيا�شيني،  ت�شاوؤالت ل�شحفيني  وق��ال يف ردود مكتوبة على  بال طيار. 
التي يقتل فيها مدنيون جتري مراجعات ويتم تقدمي  النادرة  تلك احلاالت 
تعوي�شات للعائالت اإذا كان ذلك مالئما. و�شئل برينان هل مبقدور احلكومة 
���ش��ن ه��ج��م��ات ب��ط��ائ��رات ب��ال ط��ي��ار داخ���ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ف��ق��ال اإن هذه 
ذلك.  نيتها فعل  ولي�س يف  البالد  داخ��ل  الهجمات  ت�شن مثل هذه  االإدارة مل 
ملنطقة  املدى اجلغرايف  االأمركية مل حتدد  القانونية  ال�شلطات  اإن  قال  كما 
حرب ال�شتخدام القوة �شد القاعدة وفروعها، واأ�شاف لكن هذا ال يعني اأننا 
ن�شتخدم القوة الع�شكرية متى واأينما �شئنا . وكان برينان قد واجه اأ�شئلة حادة 
من الدميقراطيني واجلمهوريني على حد �شواء خالل جل�شة عقدتها جلنة 
-اإىل  �شئل  املا�شي، حيث  االأ�شبوع  تر�شيحه  ب�شاأن  ال�شيوخ  املخابرات مبجل�س 
جانب اأ�شاليب اال�شتجواب- عن الهجمات التي ت�شنها طائرات بال طيار �شد 

امل�شتبه باأنهم اإرهابيون يف باك�شتان واأفغان�شتان واليمن ومناطق اأخرى.

•• نيويورك-رويرتز:

اإن  ال�����ش��ودان  جنوب  يف  املتحدة  االأمم  مبعوثة  قالت 
املتزايدة  التهديدات  من  منزعجة  الدولية  املنظمة 
ون�شطاء  ال�شحفيني  ت�شتهدف  التي  العنف  واأع��م��ال 

حقوق االإن�شان يف الدولة.
واأو�شحت هيلدا جون�شون لل�شحفيني اأن بعثة االأمم 
املتحدة يف جنوب ال�شودان منزعجة ب�شدة من تقارير 
ع���ن ت��ع��ر���س ال�����ش��ح��ف��ي��ني ون�����ش��ط��اء امل��ج��ت��م��ع املدين 
وم�شايقات  وت���روي���ع  ل��ت��ه��دي��دات  االإن�������ش���ان  وح���ق���وق 

وهجمات.
ت�ش���ريع  لل�ش�لطات  ينبغي  اأن����ه  ج��ون�����ش��ون  وت��اب��ع��ت 
كاتب  وه��و  اأوول  ت�ش������ان  دينجال  مقتل  يف  التحقيق 
�شحفي كان منتقدا للحكومة يف دي�شمر كانون االأول 
اجلمهورية  يف  ل�شحفي  قتل  جرمية  اأول  يف  املا�شي 

اجلديدة.
وكثرا ما ي�شكو ال�شحفيون من امل�شايقة واالعتقال 
يف ج��ن��وب ال�����ش��ودان ال���ذي ان��ف�����ش��ل ع��ن ال�����ش��ودان يف 
اأن  بعد  بالر�شا�س  اأوول  جمهولون  وقتل   .2011
تربيون وهو موقع  �شودان  ن�شر يف موقع  كتب مقاال 

ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ا���ش��ي اث��ن��ني م��ن ك��ب��ار ال��ع��ام��ل��ني يف 
االإذاعة الر�شمية الأيام عدة بعد اأن تخلفت املحطة عن 

تغطية زيارة �شلفاكر لبلدة واو.
وتراجع جنوب ال�شودان 13 مرتبة على موؤ�شر حرية 

اإىل  احلكومة  يدعو  باري�س  مقره  اإخباري  اإلكرتوين 
حت�����ش��ني ال��ع��الق��ات م��ع ال�����ش��ودان ع��دوت��ه��ا القدمية 

واالمتناع عن دعم جماعات متمردة هناك.
جنوب  يف  االإع���الم  و�شائل  الأن  ح�شا�شة  ق�شية  وه��ذه 
ال�شودان تتبع عادة نهج احلكومة القائل باأنها ال توؤيد 
املتمردين يف ال�شودان والراف�س التهامات اخلرطوم.

جنوب  يف  الع�شكرية  امل��خ��اب��رات  اإن  جون�شون  وق��ال��ت 
ال�����ش��ودان اح��ت��ج��زت يف ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين املا�شي 
لالأمم  تابعني  االإن�شان  بحقوق  خمت�شنينْ  حمققنينْ 
ل�شحفي  موجهة  تهديدات  يف  يحققان  كانا  املتحدة 

اآخر وا�شتجوبتهما ل�شاعات عدة.
لالتفاقيات  �شارخة  انتهاكات  االأفعال  هذه  واأ�شافت 
التي  واحل�شانة  ولالمتيازات  احلكومة  وقعتها  التي 
يتمتع بها اأفراد االأمم املتحدة وقدمنا احتجاجا وفقا 

لذلك .
ال�شودان  ج��ن��وب  ح��ك��وم��ة  اأغ��ل��ق��ت   2011 ع���ام  ويف 
�شحيفة دي�شتني التي ت�شدر باللغة االإجنليزية بعدما 
الرئي�س ميارديت �شلفاكر الأنه �شمح البنته  انتقدت 

بالزواج من اأجنبي.
يناير  الغزال يف  بحر  غ��رب  واحتجزت حكومة والي��ة 

بال  مرا�شلون  منظمة  تعده  ال��ذي  العاملي  ال�شحافة 
دولة   179 ب��ني  م��ن   124 ال��رتت��ي��ب  ليحتل  ح���دود 
ال�شودان وال يوجد  �شابقون جنوب  ويحكم متمردون 

قانون ينظم االإعالم هناك.

كاتب يدعو اأوباما لعدم لقاء حما�ص 
اأن حما�س منظمة  اإىل  اأال يكون يف حاجة لتو�شيح نظرا 

اإرهابية تعهدت بتدمر اإ�شرائيل .
اإ�شرائيل  لتدمر  التي يدعو ميثاقها  اأن حما�س  واأ�شاف 
الدويل  املجتمع  و�شط  م�شداقيتها  زي��ادة  باإمكانها  كان   ،
الدعوة  ه��ذه  على  حتتوي  التي  الفقرة  باإلغاء  باالكتفاء 

دون احلاجة لتغير هدفها.
الرتحيب  ف�شتجد  ذل��ك  اإذا فعلت حما�س  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
والتاأييد من الدول نف�شها يف اأوروبا التي رحبت باملنظمات 

االإرهابية مثل حزب اهلل .
وعلق قائال اإن حما�س ال ترغب حتى يف عمل هذه االإ�شارة 
الرمزية ليدلل على اأن حما�س ترغب ب�شدة يف طرد ال�6 

ماليني يهودي والق�شاء عليهم . وذكر اأن اأوباما قال يف 
على  اإ�شرائيل  على  اإن   2011 م��اي��و-اأي��ار  يف  ل��ه  حديث 
بحجة  التفاو�س مع حما�س  اإمكانية  يف  تبحث  اأن  االأق��ل 
القول  اأوب��ام��ا  اإىل  ون�شب  دائ���م.  غ��ر  ال��راه��ن  الو�شع  اأن 
مهما تكن �شعوبة بدء مفاو�شات مفيدة يف ظل الظروف 
الف�شل يف حماولة بدء  باأن  االإق��رار  الراهنة، يجب علينا 

هذه املفاو�شات ال ميثل خيارا .
اأوب���ام���ا اإىل ال�شغط على  ال��ك��ات��ب  اأخ����رى دع���ا  م��ن ج��ه��ة 
وحدة  حكومة  ت�شكيل  ع��ن  نف�شه  الإب��ع��اد  عبا�س  حم��م��ود 
وطنية مع حما�س الأن ذلك يثبت مبا ال يدع جماال لل�شك 

اأن عبا�س ال يرغب يف التو�شل ل�شالم مع اإ�شرائيل.

•• وا�شنطن-وكاالت:

دعا الكاتب ديفد مير�س الرئي�س االأمركي باراك اأوباما 
اإىل عدم االلتقاء مبمثلني عن حركة املقاومة االإ�شالمية 
الفل�شطينية )حما�س( لدى زيارته ال�شهر املقبل اإ�شرائيل 
ال�شلطة  رئي�س  على  لل�شغط  دعا  كما  الغربية،  وال�شفة 

الفل�شطينية حممود عبا�س لالبتعاد عن حما�س.
تاميز  وا���ش��ن��ط��ن  ب�شحيفة  ل��ه  م��ق��ال  م��ي��ر���س يف  وق����ال 
االأمركية اليمينية املحافظة اإن لقاء اأوباما مبمثلني من 
حما�س اأمر حمتمل بناء على ت�شريحات �شابقة للرئي�س 
لقاء حما�س كان يجب  اأن االمتناع عن  االأمركي. وذك��ر 

ال�سعودية: خطر الإرهاب ل يزال قائمًا

وال��ت��واري��خ وال�����ش��اع��ات واالأح���داث 
ال�شهود  ����ش���ه���ادة  وت���وف���ر  ب���دق���ة، 
امل����وث����وق بها.  واالأدل�������ة االأخ�������رى 
وذكر عبده اأن املر�شد يجمع هذه 
للمعلومات  الإ�شافتها  املتطلبات 
ا�شتهداف  ب�����ش��اأن  ب��ح��وزت��ه  ال��ت��ي 
االإ�شرائيلي،  العدوان  يف  االأطفال 
 40 ن���ح���و  م��ق��ت��ل  ت���وث���ي���ق  مت  اإذ 
ق����وات االحتالل  ي���د  ط��ف��اًل ع��ل��ى 

االإ�شرائيلي اأثناء احلرب.
ال�������ش���واب���ق  اأن  ع����ب����ده  وي���ع���ت���ق���د 
ت��ق��ا���ش��ى فيها  ال���ت���ي  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
ال�شحايا اأمام املحاكم االإ�شرائيلية 
الإقناع  وكافية  قوية  اأدل��ة  �شتكون 
الق�شاء  ف��ع��ال��ي��ة  ب���ع���دم  امل��ج��ل�����س 
االإ�شرائيلي فيما يتعلق مبحاكمة 
مهمة  نقطة  ي�شكل  مم��ا  اجلي�س، 

من اأجل قبول الدعوى.
هو  دولياً  املطلوب  اأن  عبده  وذك��ر 
غرار  ع��ل��ى  حتقيق  جل��ن��ة  ت�شكيل 
جل��ن��ة غ��ول��د���ش��ت��ون ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 
اإذا ما  ال��ت��ي  امل���دع���اة،  االن��ت��ه��اك��ات 
مبجل�س  ي���ف���رت����س  ف����اإن����ه  ث��ب��ت��ت 
حقوق االإن�شان اأن يرفع االأمر اإىل 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

•• غزة-وكاالت:

رايت�س  ه��ي��وم��ن  منظمة  اأ���ش��اف��ت 
بحقوق  املعنية  االأمركية  ووت�س 
جديدة  توثيقية  �شهادة  االإن�����ش��ان 
ل��الن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي وق��ع��ت خالل 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي على قطاع  ال��ع��دوان 
غ��زة يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 14 و21 
املا�شي  ال��ث��اين  ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��ر 
االح���ت���الل عملية  اأ����ش���م���اه  ال�����ذي 

عامود ال�شحاب .
وح�شب املنظمة التي اأجرت حتقيقاً 
تف�شيلياً م�شتفي�شاً، فاإنه تبني اأن 
على  اإ�شرائيلية  جوية  غ��ارة   18
احلرب  قوانني  انتهكت  قد  االأق��ل 
44مدنياً  ا�شت�شهاد  عن  واأ�شفرت 
 12 بينهم  االأق��ل  على  فل�شطينياً 

طفاًل.
�شواريخ  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع���دة �شربت  وق��ن��اب��ل 
م��دن��ي��ني واأه����داف����ا م��دن��ي��ة، مثل 
دون  وم�����زارع،  ال�شكنية  ال��ب��ن��اي��ات 
وج������ود ه�����دف ع�����ش��ك��ري وا����ش���ح. 
ومب���وج���ب ق���وان���ني احل�����رب ف���اإن 
االأه�������داف ال��ع�����ش��ك��ري��ة ف��ق��ط هي 

و�شددت  ب��ا���ش��ت��ه��داف��ه��ا.  امل�����ش��م��وح 
اأنه يمُعد من ياأمرون  املنظمة على 
مدنيني  ت�شتهدف  بهجمات  عمداً 
يف  ي�شاركون  اأو  مدنية،  اأعياناً  اأو 
ه����ذه ال��ه��ج��م��ات، م�����ش��وؤول��ني عن 

جرائم حرب.
املحلي  ال���ت���وث���ي���ق  ب��ف��ع��ل  ومي���ك���ن 
اإ�شافة مهمة  وال��دويل ال��ذي يعد 
يف التقا�شي والو�شول اإىل املجتمع 
التقا�شي  ع��م��ل��ي��ات  ب���دء  ال�����دويل 
االحتالل  ���ش��د  ال�����ش��ك��اوى  ورف����ع 
االإ�شرائيلي ملا ارتكبه من انتهاكات 

ترتقي جلرائم حرب.
وق������������������ال رئ��������ي�����������������س امل������ر�������ش������د 
االإن�شان  حلقوق  االأورومتو�شطي 
ب�شدد  امل��ر���ش��د  اإن  ع���ب���ده  رام�����ي 
اإىل جمل�س حقوق  �شكوى  تقدمي 
وحتديداً  العدوان  ب�شاأن  االإن�شان 
الكبر  باال�شتهداف  يتعلق  فيما 
حرب  جرائم  ميثل  مبا  لالأطفال 

وا�شحة.
وبنّي عبده اأن قبول ال�شكوى لدى 
املجل�س يتطلب عدداً من ال�شروط، 
ب�شكل  بالتوثيق  يتعلق  م��ا  منها 
د ب���االأرق���ام  ق���ان���وين وا����ش���ح، م�����زوَّ

القرار  الت���خ���اذ  االأم�����ن  وجم��ل�����س 
املنا�شب حيالها.

الفل�شطيني  احل���ق���وق���ي  وب�������نّي 
املوؤ�ش�شات  ع����ن  ي�������ش���در  م����ا  اأن 
عاماًل  ي�شكل  الدولية  احلقوقية 
احلكومة  على  ال�شغط  يف  مهماً 
لتخفيف  اأو  ل��وق��ف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا حلقوق  ع��ل��ى االأق�����ل 

االإن�شان.
م�����ن ج���ه���ت���ه ذك������ر م����دي����ر امل���رك���ز 
االإن�شان  حل���ق���وق  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

راج��ي ال�����ش��وراين اأن ج��ه��وداً غر 
عادية بذلت على ال�شعيد الدويل 
التاأثر  اأج��ل  من  طويلة  ل�شنوات 
على مو�شوعية التقارير الدولية، 
والتي اأ�شبحت تت�شم بها اإىل مدى 

بعيد.
التقارير  اإن  ال�������ش���وراين  وق�����ال 
وتوثق  ت�������ش���در  ال���ت���ي  ال����دول����ي����ة 
االن������ت������ه������اك������ات االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة 
وت��ع��م��ق وجهات  ال�����ش��وء  ت�����ش��ل��ط 
ال��ن��ظ��ر ال��دول��ي��ة ب�����ش��اأن م���ا يدور 

م����ن ان���ت���ه���اك���ات وج�����رائ�����م ح���رب 
ت��رت��ك��ب��ه��ا ق�����وات االح����ت����الل �شد 

الفل�شطينيني.
العملية  ال��ف��ائ��دة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اأن  اإىل  ت�شر  التقارير  ه��ذه  ملثل 
االنتهاكات  وي���ح���دد  ي���دي���ن  م���ن 
بل  وح��ده��م،  الفل�شطينيني  لي�س 
املنظمات الدولية اأي�شاً، لكنه ذكر 
اأن اأمر املحا�شبة خا�شع للمجتمع 
الدويل واإرادته ال�شيا�شية يف اتخاذ 

ما يلزم من اإجراءات.

اطالق النار على �سحفي �سريالنكي
•• كولومبو-رويرتز:

قال زمالء �شحفي �شريالنكي وم�شوؤولون ام�س ان م�شلحني جمهولني 
يف  بالغة  بجروح  ا�شابته  اىل  اأدى  مما  ال�شحفي  على  ال��ن��ران  اأطلقوا 
واقعة من املرجح اأن تزيد من ت�شليط االنتباه على �شجل حقوق االن�شان 
يف  �شريالنكا  جي�س  قمع  اأن  منذ  ال�شيا�شي  التوتر  وه��داأ  �شريالنكا.  يف 
30 عاما ولكن  ا�شتمر  2009 متردا انف�شاليا للتاميل  ايار عام  مايو 
جماعات حقوق االن�شان الدولية تقول انه ما زالت هناك م�شاكل قائمة 
فيما يتعلق بااللتزام ب�شيادة القانون حيث تقع جرائم خطف وهجمات 
م�شت�شفى  اأط��ب��اء يف  وق���ال  احل��ك��وم��ة.  ومنتقدي  االع���الم  و���ش��ائ��ل  على 
كولومبو الوطني ان فراز �شوكتلي 52 عاما ال�شحفي ب�شحيفة �شنداي 

ليدر اال�شبوعية يخ�شع ملزيد من الفحو�شات قبل اجراء جراحة له.

••  الريا�س-ا ف ب:

قال م�شوؤول �شعودي رفيع امل�شتوى خالل موؤمتر دويل 
ملكافحة االره��اب يعقد يف الريا�س ام�س بالتن�شيق مع 
االمم املتحدة ان خطر االرهاب ال يزال قائما داعيا اىل 

التعاون يف هذا املجال.
وق���ال االم���ر ت��رك��ي ب��ن حممد ب��ن �شعود وك��ي��ل وزارة 
اخلارجية للعالقات متعددة االطراف ان خطر االرهاب 
واالرهابيني ال يزال قائما وممتدا يف العديد من الدول 
مما يتطلب �شرورة مواجهته بكل الو�شائل وعلى كافة 

امل�شتويات املحلية واالقليمية والدولية.
داعيا  متييز  دون  اجلميع  ي��ه��دد  االره����اب  ان  وا���ش��اف 
وحت�شني  املتطرف  الفكر  ومواجهة  القدرات  بناء  اىل 

امل��ج��ت��م��ع واع������داد امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت��ق��و���س خمططات 
بني  وامل�شاركة  التن�شيق  تفعيل  خ��الل  من  االرهابيني 

املراكز املتخ�ش�شة يف جمال مكافحة االرهاب.
وا����ش���ار االم����ر ام����ام مم��ث��ل��ني م��ن 49 دول����ة بح�شور 
اىل  بلمبلي  اريك  املتحدة  العام لالمم  االمني  م�شاعد 
اهمية اخلروج بتو�شيات فاعله ملواجهة ظاهرة االرهاب 

والق�شاء عليها .
و�شيناق�س امل�شاركون خالل �شبع جل�شات طوال يومني 
مل��ك��اف��ح��ة االره������اب وكيفية  ال��دول��ي��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
معاجلة الظروف املوؤدية اىل انت�شاره وتعزيز دور االمم 
املتحدة يف هذا ال�شدد كما �شيبحثون �شبل التعاون بني 
قدراتها  وا�شتعرا�س  االره��اب  ملكافحة  الدولية  املراكز 

والو�شائل التي ي�شتخدمونها يف هذا ال�شان.
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/234   

مقدم من: املنذرة/بروبرتى كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: ح�شني ديب )ح�شب العقد( ح�شني حممد ديب )ح�شب االقامة( 

تنذر املنذرة املنذر  اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/238   

مقدم من: املنذرة/بروبرتى كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
ياكيفوبوجيال  مومنيج  العقد(  )ح�شب  ياكيفوبوجيال  مومنيج  اليه:  املنذر   - �شد 

)ح�شب االقامة( 
تنذر املنذرة املنذر  اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/235   

مقدم من: املنذرة/بروبرتى كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: �شامي فوؤاد برباري   )ح�شب العقد( �شامي فوؤاد برباري

 )ح�شب اجلواز( 
تنذر املنذرة املنذر  اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/232   

مقدم من: املنذرة/بروبرتى كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: حممد مازن املارديني )ح�شب العقد(   حممد مازن عادل املارديني 

) ح�شب االقامة(
تنذر املنذرة املنذر  اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/241   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
)ح�شب  دي��ف��اراج  خ��ان��ا  �شاجنيتا  العقد(  )ح�شب  خ��ان��ا   �شاجنيتا  ال��ي��ه:  امل��ن��ذر   - �شد 
تاريخه  بذمتها حتى  املرت�شد  االيجار  قيمة  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر  االقامة( 
وما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7( 
ايام من تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( 
علما بان املنذرة �شوف تلجاأ لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال 
رف�س املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات 
القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها باال�شاف اىل الر�شوم وامل�شاريف 

واأية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/242   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: اليتيو تريدينج اف زد �شي او )ح�شب العقد(اليتيو للتجارة �س.م.ح  

)ح�شب الرخ�شة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/230   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: جياراما �شيتي )ح�شب العقد( جيارما �شيتي غانابايا �شيتي )ح�شب 

اجلواز( 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/239   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: فار�س ابوبكر   )ح�شب العقد(  فار�س حممد �شعيد م�شطفى ابوبكر   
بذمتها حتى  املرت�شد  االيجار  قيمة  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر  االقامة(  )ح�شب 
امل��وؤج��رة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  ي�شتجد من  وم��ا  تاريخه 
اق�شاها )7( ايام من تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل 
)30 يوما( علما بان املنذرة �شوف تلجاأ لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي 
كافة  التخاذ  الق�شاء  اىل  اللجوء  اىل  ا�شفا  ن�شطر  �شوف  اليه  املنذر  رف�س  حال  ويف 
االجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها باال�شاف اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واأية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/236   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م( 
بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه وبدرية مالك

�شد - املنذر اليه: حممود اخرت )ح�شب العقد(  حممود عنايت حممد اخرت 
بذمتها حتى  املرت�شد  االيجار  قيمة  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر  االقامة(  )ح�شب 
امل��وؤج��رة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  ي�شتجد من  وم��ا  تاريخه 
اق�شاها )7( ايام من تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل 
)30 يوما( علما بان املنذرة �شوف تلجاأ لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي 
كافة  التخاذ  الق�شاء  اىل  اللجوء  اىل  ا�شفا  ن�شطر  �شوف  اليه  املنذر  رف�س  حال  ويف 
االجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها باال�شاف اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واأية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/294   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: و�شيم احمد با�شا  )ح�شب العقد(  و�شيم احمد با�شا  

)ح�شب االقامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/240   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: يف يو)ح�شب العقد( يف يو    )ح�شب االقامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/233   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
واحة  العقد(   )ح�شب  �شي  ال  ال  وورك  تيكنيكال  املعمورة  واح��ة  اليه:  املنذر   - �شد 
ب�شداد  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر  الرخ�شة(  ���س.ذ.م.م )ح�شب  الفنية  املعمورة لالعمال 
قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية 
العديل  االن��ذار  ا�شتالم  تاريخ  اي��ام من  اق�شاها )7(  ف��رتة  امل��وؤج��رة يف  للعني  الفعلية 
وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان املنذرة �شوف تلجاأ لرفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل 
اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ 

لها حقوقها باال�شاف اىل الر�شوم وامل�شاريف واأية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/296   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: يو�شف مراد م�شرخ  )ح�شب العقد( يو�شف مراد يو�شف غلوم م�شرخ 
البلو�شي  )ح�شب اجلواز( تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها 
حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة 
اق�شاها )7( ايام من تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل 
)30 يوما( علما بان املنذرة �شوف تلجاأ لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي 
كافة  التخاذ  الق�شاء  اىل  اللجوء  اىل  ا�شفا  ن�شطر  �شوف  اليه  املنذر  رف�س  حال  ويف 
االجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها باال�شاف اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واأية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1237  مدين جزئي           
ان  االقامة مبا  �شازها  جمهول حمل  ام��ر جيت  بيمان  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )5458.60 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم 
االثنني املوافق 2013/3/11 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/167  ا�ستئناف  احوال �سخ�سية ومواريث  

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -جوين عطا جبور جمهول حمل االقامة مبا ان 
امل�شتاأنف /نبيل عاروين وميثله: �شمر حليم كنعان  قد ا�شتاأنف القرار/ 
ال�شادر بالدعوى رقم 2008/55 تركات غر م�شلمني    بتاريخ  احلكم 
2008/4/30 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/7 ال�شاعة 
ch2D.17  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من  10.00 �شباحا بالقاعة  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/229   

مقدم من: املنذرة/بروبرتى كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: ا�شرف ثاياداكاندي )ح�شب العقد( ا�شرف ثاياداكاندي

)ح�شب االقامة( 
تنذر املنذرة املنذر  اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/292   

مقدم من: املنذرة/بروبرتى كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: عبداهلل احمد حامد اخلطيب )ح�شب العقد( عبداهلل احمد حامد 

اخلطيب )ح�شب االقامة( 
تنذر املنذرة املنذر  اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/293   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
حممد  يو�شف  العقد(  )ح�شب  ال��رف��اع��ي   م�شباح  حممد  يو�شف  ال��ي��ه:  امل��ن��ذر   - �شد 

م�شباح الرفاعي )ح�شب االقامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/291   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
ال��ع��ق��د( غ��الم م�شطفى  ع��ب��داجل��ل��ي��ل   )ح�شب  ال��ي��ه: غ��الم م�شطفى  امل��ن��ذر   - �شد 

عبداجلليل )ح�شب االقامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/295   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: ر�شا ح�شن عبداهلل عبا�س  )ح�شب العقد(  ر�شا ح�شن عبداهلل عبا�س 

البلو�شي )ح�شب اجلواز(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
اي��ام من  اق�شاها )7(  املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  من 
تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجاأ  �شوف  املنذرة 
املنذر اليه �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء اىل الق�شاء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واأية  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شاف  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/231   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: غبا�س بن غبا�س )ح�شب العقد(  غبا�س �شقر عبيد بن غبا�س املري   
حتى  بذمتها  املرت�شد  االيجار  قيمة  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر  اجل��واز(  )ح�شب 
امل��وؤج��رة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  ي�شتجد من  وم��ا  تاريخه 
اق�شاها )7( ايام من تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل 
)30 يوما( علما بان املنذرة �شوف تلجاأ لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي 
كافة  التخاذ  الق�شاء  اىل  اللجوء  اىل  ا�شفا  ن�شطر  �شوف  اليه  املنذر  رف�س  حال  ويف 
االجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها باال�شاف اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واأية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/237   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد - املنذر اليه: �شومي�س كومار كاكاماين )ح�شب العقد(   �شومي�س كوماركاكاماين 
كادين  )ح�شب االقامة( تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمتها 
حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة 
اق�شاها )7( ايام من تاريخ ا�شتالم االنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل 
)30 يوما( علما بان املنذرة �شوف تلجاأ لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي 
كافة  التخاذ  الق�شاء  اىل  اللجوء  اىل  ا�شفا  ن�شطر  �شوف  اليه  املنذر  رف�س  حال  ويف 
االجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها باال�شاف اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واأية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:جينني خلدمات التقنية �س.ذ.م.م رقم الرخ�شة 574126 عنوانها: 
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  امل��رر  -دي���رة-  يعقوب   رق��م 203 ملك بخيت حممد  مكتب 
دائرة  التجاري: 76640 مبوجب هذا تعلن  بال�شجل  القيد  م�شئولية حمدودة رقم 
التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
بتاريخ    )2013/1/20952( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/2/04( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )04-2226266( 
فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة ملتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شر يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية 
بخيت  ملك   203 رق��م  وعنوانها:مكتب  التقنية)�س.ذ.م.م(  خلدمات  جينني 
العمومية  ال�شادر من اجلمعية  القرار  املر وذلك مبوجب  حممد يعقوب  -دي��رة- 
بتاريخ   .)2013/1/20952( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/2/04( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )04-2226266( 
فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة ملتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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بورما تنفي ا�ستخدامها الفو�سفور �سد متظاهرين 

ماليزيا ترف�ص دخول �سيناتور اأ�سرتايل

•• رانغون-ا ف ب:ع�سرة قتلى باأعمال عنف يف كرات�سي

ام�س  ال���ب���ورم���ي���ة  رف�������ش���ت احل���ك���وم���ة 
ا�شتخدام  ع��ن  حت��دث  م�شتقال  تقريرا 
لقمع  االبي�س  الفو�شفور  االم��ن  ق��وات 

تبد  مل  لكنها  للنحا�س،  ملنجم  معار�شون  فيها  ���ش��ارك  تظاهرة 
مالحظات على خال�شاته. ويف اواخر ت�شرين الثاين يناير، فرقت 
قوات االمن يف عملية هي االعنف منذ ت�شلم النظام اال�شالحي 
الذين  املتظاهرين  مئات  بالقوة   ،2011 مار�س  اذار  يف  احلكم 

كانوا يعت�شمون يف موقع هذا املنجم يف مونيوا �شمال . 
الرهبان  م��ن  كبر  ع��دد  بينهم  اال�شخا�س  ع�شرات  ا�شيب  وق��د 

يدوية  قنبلة  للمحامني  هيئة  وار�شلت  خطرة  بحروق  البوذيني 
امل���وق���ع اىل خم��ت��ر يف اخل���ارج  ع��ل��ي��ه��ا يف  ع���رث  ل��ل��دم��وع  م�شيلة 
قنبلة  يف  ال�شتخدامه  �شاحلا  موؤك�شدا  فو�شفورا  فيها  اكت�شف 
، كما جاء  الفو�شفور االبي�س  يدوية دخانية ع�شكرية عادية مع 
�شد  للقوة  امل��ف��رط  اال���ش��ت��خ��دام  اي�شا  انتقد  ال���ذي  تقريرها  يف 
املتظاهرين. لكن املتحدث با�شم الرئي�س رف�س التقرير الذي مل 
ان احلكومة  اي من خال�شاته، م�شرا اىل  يبد مالحظات على 

التحقيق  ب���ن���ت���ائ���ج  اال  ت����ع����رتف  ل����ن 
الر�شمي الذي جتريه زعيمة املعار�شة 
اونغ �شان �شو ت�شي. اال انه قال لوكالة 
او نعلق على  ن��در���س  ب��ر���س ال  ف��ران�����س 
التحقيقات الفردية ، م�شرا اىل ان هذا التقرير ميكن ان يعرقل 
عمل اللجنة التي تراأ�شها �شو ت�شي احلائزة جائزة نوبل لل�شالم 
ونظم  ف��راي��ر.  �شباط  نهاية  قبل  خال�شاته  تك�شف  ل��ن  وال��ت��ي 
نوفمر  ال��ث��اين  ت�شرين  عملية  بعد  التظاهرات  م��ن  كبر  ع��دد 
للمطالبة باعتذار من احلكومة التي اعربت عن ا�شفها خ�شو�شا 
لدى الرهبان. وكان مكتب الرئي�س ثني �شني نفى االتهامات التي 

وجهتها و�شائل اعالم بورمية با�شتخدام ا�شلحة كيميائية.

•• كواالملبور-رويرتز:

مبجل�س  ع�شو  ل��رتح��ي��ل  امل��ال��ي��زي��ة  ال�شلطات  ت�شتعد 
كواالملبور  مطار  يف  احتجازه  اإث��ر  االإ���ش��رتايل،  ال�شيوخ 
البالد  ب��دخ��ول  ل��ه  ال�����ش��م��اح  ال�شلطات  ورف�����س  اأم�����س، 
ال�شناتور  وق����ال    . اأم��ن��ي��ا  خ��ط��را  ي�شكل  اأن����ه  ب��دع��وى 
اال�شرتايل امل�شتقل نيك زينوفون الذي اأبدى ا�شتغرابه 
من القرار، اإنه مت اإبالغي باأنني اأمثل خطرا اأمنيا وال 
ميكن ال�شماح يل بالدخول ، م�شيفاً اإن ترتيبات يجريها 
م�شوؤويل املطار لكي يغادر ماليزيا يف اأول رحلة طران 
متاحة. وكان زينوفون ينوي االإجتماع مع عدة اأطراف 
مباليزيا بينها زعيم املعار�شة انور ابراهيم وم�شوؤولون 
من حكومة رئي�س الوزراء وجلنة االإنتخابات والق�شاء.
رئي�س  نائب  ابراهيم  ان��ور  من  ر�شالة  ت�شلم  اإن��ه  وق��ال 

•• اإ�شالم اباد-يو بي اأي:

نار  اإط���الق  ح���وادث  االأق���ل، يف  اأ�شخا�س على   10 قتل 
ال�شاعات  خالل  الباك�شتانية  كرات�شي  مبدينة  متفرقة 
ام�س  الباك�شتانية  جيو  قناة  وذك���رت  االأخ���رة   24 ال��� 
ال�شبت، اأن م�شلحني جمهولني فتحوا النار على �شيارة 
العري�س  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  م��ا  ب���زف���اف،  حمتفلني  ت��ق��ل 

بواعث  املا�شي توجز  العام  اال�شبق يف  املاليزي  ال��وزراء 
القلق ب�شاأن االنتخابات وطالب مبراقبني م�شتقلني.

من جهته ، اأكد وزير اخلارجية اال�شرتايل بوب كار اأن 
الفوري عن  م�شوؤولني ا�شرتاليني ي�شعون اىل االف��راج 

زينوفون واثاروا الق�شية مع احلكومة املاليزية.
اجراء  زينوفون  ال�شناتور  احتجاز  بيان  كار يف  واأ�شاف 
بلد حتتفظ معه  للده�شة ومثر لالحباط من  مثر 

ا�شرتاليا بعالقات دبلوما�شية قوية بطريقة روتينية.
وات�شمت العالقات الدبلوما�شية بني ا�شرتاليا وماليزيا 
يف ب��ع�����س االح���ي���ان ب��ال��ت��وت��ر. وح���دث���ت خ���الف���ات بني 
الوزراء  رئي�س  و�شف  عندما  عاما   20 منذ  البلدين 
ال�شابق  املاليزي  الزعيم  بول كيتنج  ال�شابق  اال�شرتايل 
مهاتر حممد باأنه عنيد ملقاطعته املنتدى االقت�شادي 

لدول ا�شيا واملحيط الهادي يف عام 1993 .

و�شديق له واإ�شابة 5اأ�شخا�س اآخرين.
اأطلق  كما  خم�شيني،  رجل  قتل  مانغوبر،  منطقة  ويف 
كورانغي  منطقة  يف  �شقيقني  ع��ل��ى  ال��ن��ار  جم��ه��ول��ون 

ال�شناعية ما اأدى ملقتلهما.
كما  ل��الأدوي��ة،  ب�شركة  موظف  قتل  �شايت،  منطقة  ويف 
قتل يف منطقة اأوام��ي حار�س اأمن ورجل اآخر من قبل 

جمهولني.

وزير خارجية ال�سني يزور رو�سيا وجنوب اأفريقيا 
•• بكني-يو بي اأي:

اإن وزي���ر  ق���ال���ت اخل���ارج���ي���ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة، ام�������س، 
اخلارجية ال�شيني، يانغ جيه ت�شي، �شيقوم بزيارة 
ر�شمية اإىل جنوب اإفريقيا ورو�شيا يف الفرتة من 

�شباط-فراير.  23 اإىل   17
ونقلت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة �شينخوا ، عن 
املتحدث با�شم وزارة اخلارجية، اإن يانغ، �شي�شافر 
اإىل البلدين بدعوة من وزير العالقات اخلارجية 
والتعاون الدولية يف جنوب اإفريقيا مايتي اإنكوانا 
� م��ا���ش��اب��اين ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي �شرغي 

الق�شايا  ال�شيني،  املتحدث  يذكر  ومل  الف��روف. 
التي �شيبحثها الوزير يانغ، ولكن يتوقع اأن يثر 
ال�شورية  امل�شاألة  االأق��ل  على  الرو�شي  نظره  مع 
وامللف النووي االإيراين والو�شع يف �شبه اجلزيرة 

الكورية.
وكان يانغ، اأجرى اخلمي�س مع الفروف حمادثات 
ه��ات��ف��ي��ة ب�����ش��اأن االإخ��ت��ب��ار ال���ن���ووي االأخ����ر الذي 

اأجرته كوريا ال�شمالية.
ي�شار اإىل اأن ال�شني ورو�شيا تدعوان اإىل حل �شلمي 
لالأزمة ال�شورية على اأ�شا�س اتفاقيات جنيف وحل 

�شلمي اأي�شاً للم�شاألة النووية االإيرانية.

•• الفجر - تون�س - خا�س:

ب��ع��د م���ارات���ون ا���ش��ت��م��ّر اأك����رث من 
اأربع �شاعات، راوغ رئي�س احلكومة 
التون�شية املوؤقتة حمادي اجلبايل 
جحافل االإعالميني الذين كانوا 
يف ان��ت��ظ��ار احل��ل��ق��ة االأخ�����رة من 
اإذ مل  م�شل�شل التحوير ال��وزاري، 
يحمل يف حقيبته مفاجاأة احل�شم 
التي وعد بها والتي تفّن االإعالم 
بكل و�شائطه يف �شيناريو الت�شويق 
لالإعالن عنها وعر�شها، واكتفى 
بتلك الكلمة ال�شحرية التي تزيد 
من حجم الت�شويق والتاأويل وهي 

كلمة التاأجيل .

الوقت غري مهّم
ف���ق���د اأع����ل����ن ح����م����ادي اجل���ب���ايل 
االجتماع  بعد  اأّن��ه  اجلمعة  م�شاء 
روؤ�شاء  م���ن  ب���ع���دد  ج��م��ع��ه  ال�����ذي 
اتفقت جميع االأطراف  االأحزاب، 
امل�شاركة على تاأجيل االإعالن عن 
ت�شكيلة احلكومة املنبثقة عن هذا 
االج��ت��م��اع اإىل ي���وم االث��ن��ني 18 

فيفري اجلاري.
وق���ال اجل��ب��ايل اإّن ك��ل االأط���راف 
ت��واع��دت ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة احل���وار، 
على  ك��ان  اللقاء  اأّن  على  م�����ش��ّددا 
ال�شفافية  م����ن  راق  م�������ش���ت���وى 
واالحرتام، وبكل واقعية انطلقنا 
التي قدمتها،  املبادرة  يف مناق�شة 
ب��ني م��ن ه��و م��دّع��م لها وم��ن هو 
�شّدها ومن يطلب �شمانات اأكرث 

اأو مزيدا من التو�شيح .
واأو�شح اجلبايل اأّنه اأمام م�شلحة 
البالد فالوقت غر مهم، معترا 
وذل���ك  ح����ّل  ي���وج���د  اأن  امل���ه���م  اأّن 
ب��ح�����ش��ور االأح��������زاب واالأط�������راف 
االأخ���������رى ال����ت����ي مل ت�������ش���ارك يف 

االجتماع. 
واعتذر رئي�س احلكومة لالأحزاب 

 •• نيويورك-وكاالت:

ت����وّع����د جم��ل�����س االأم��������ن ال�����دويل 
بفر�س عقوبات على من يعرقلون 
عملية االنتقال ال�شيا�شي يف اليمن 
ويف مقدمهم الرئي�س املخلوع علي 
عبد اهلل �شالح، حمذرا من زعزعة 
ومرحبا  ال����ب����الد  يف  اال����ش���ت���ق���رار 

بالدعوة اإىل حوار وطني. 
اأ�شدره  ب��ي��ان  امل��ج��ل�����س يف  واأع�����رب 
قلقه  عن  ال�15  اأع�شائه  باإجماع 
اأفراد  تدخل  ع��ن  معلومات  حيال 
ال�شابق  النظام  ميثلون  اليمن  يف 
العملية  يف  ال�شابقة  املعار�شة  اأو 
خ�شو�شا  م�����ش��م��ي��ا  االن���ت���ق���ال���ي���ة، 
الرئي�س املخلوع �شالح ونائبه علي 

�شامل البي�س.
وكرر املجل�س عزمه اتخاذ اإجراءات 
هذه  ا�شتمرت  اإذا  عقوبات  وفر�س 
العرقلة وفق املادة 41 من ميثاق 
قلقه  اأب����دى  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة.  االأمم 
اأ�شلحة  حيال معلومات عن توزيع 
االإ�شرار  بهدف  اليمن  واأم��وال يف 
اأن  دون  م��ن  االنتقالية  بالعملية 

ي�شمي اإيران ب�شكل مبا�شر.
بت�شليح  ط��ه��ران  �شنعاء  وات��ه��م��ت 
�شمال  يف  احل��وث��ي��ني  امل��ع��ار���ش��ني 
ال�شلطات  اعرت�شت  بعدما  اليمن 
ك���ان���ت حمملة  ���ش��ف��ي��ن��ة  ال��ي��م��ن��ي��ة 
ب�40 ط��ن��ا م��ن االأ���ش��ل��ح��ة، االأم���ر 
اأع�شاء  و���ش��دد  اإي���ران.  ال��ذي نفته 

وقال  احل��وار  يف  ت�شارك  مل  التي 
هذا لي�س ا�شتنقا�شا من دورها بل 
�شيتم  اأنه  العمل م�شيفا  لنجاعة 
خ���الل اج��ت��م��اع االث��ن��ني مراكمة 
االي���ج���اب���ي���ات وذل�����ك ب��ع��د رج���وع 
وحتى  موؤ�ش�شاتها  اإىل  االأح����زاب 

لقواعدها.
واأّك��������د اجل����ب����ايل اأّن�������ه ط���ل���ب من 
عن  ميتنعوا  اأن  االأح���زاب  ممثلي 
ال��ت�����ش��ري��ح ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى جناعة 
لي�س  ال��وق��ت  اأّن  معترا   ، العمل 
والت�شريحات  ل��ل��م��زاي��دات  وق��ت��ا 
اإاّل  امل���������ش����ادة،  وال���ت�������ش���ري���ح���ات 
م�شجعة  ب��ن��ت��ائ��ج  خ���رج���ن���ا  اأّن����ن����ا 
وج��ل��و���س ج��م��ي��ع االأح�������زاب على 
طاولة احل��وار يف حّد ذات��ه يب�ّشر 
االجتماع  اأن  اإىل  ي�شار  ب��اخل��ر  
اأربع  ح��وايل  دام  اجلمعة  املنعقد 
�شاعات. وقد ح�شر هذا االجتماع 
الغنو�شي  را�����ش����د  ب��اخل�����ش��و���س 
ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة وال��ب��اج��ي قايد 
وكل  تون�س  ن��داء  حركة  ال�شب�شي 

ال�شعبية  اجلبهة  اأم��ن��اء  جمل�س 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة عن  اأن دع����وة اجل��ب��ه��ة 
ودون  االإلكرتوين  الريد  طريق 
الوقت  ت�����ش��اور يف  اأو  ل��ق��اء  ���ش��اب��ق 
الذي قامت فيه رئا�شة احلكومة 
بالّلقاء مع قيادات اأحزاب وطنّية 
م��ع��ه��ا م�شبقا  وال��ت�����ش��اور  اأخ�����رى 
االأدنى  احل��ّد  ب�شروط  ا�شتخفافا 
والت�شاور  احل������وار  مل�����ش��ت��ل��زم��ات 
وحم���اول���ة ل��و���ش��ع اجل��ب��ه��ة اأم���ام 
ة  خا�شّ �شلفا  املقّرر  الواقع  االأم��ر 
جمل�س  ب  ي�شّمى  ما  ت�شكيل  بعد 
احلكماء والبدء يف ت�شريب اأ�شماء 
بع�س الوزراء لالإعالم وفق ن�س 

البيان.
اجلبهة  مت�����ش��ك  ال���ب���ي���ان  وج�����دد 
م���وؤمت���ر وطني  داخ�����ل  ب����احل����وار 
لالإنقاذ تتوّفر فيه �شروط احلوار 
وال��ت��ف��اع��ل اجل�����ّدي ب���ني ال����روؤى 
اجلبهة  ورف�����ش��ن  وال���ت�������ش���ّورات 
ال�شعبية اللقاءات التمويهية التي 
يمُراد من خاللها االإيهام بح�شول 

واأحمد جنيب  مّية اجلريبي  من 
احلزب  اإبراهيم  ويا�شني  ال�شابي 
احلامدي  وحم��م��د  اجل���م���ه���وري 
الدميقراطي  ال��ت��ح��ال��ف  ح����زب 
وحم��م��د ع��ب��و ح���زب امل���وؤمت���ر من 
اأج���ل اجل��م��ه��وري��ة وج��ن��ي��دي عبد 
اجل��������واد امل�������ش���ار ال���دمي���ق���راط���ي 
االجتماعي وم�شطفى بن جعفر 
اأج�����ل العمل  ال��ت��ك��ت��ل م���ن  ح����زب 
االبراهمي  وحم��م��د  واحل���ري���ات 
القوماين  ال�شعب وحممد  حركة 
ولزهر  والتنمية  االإ���ش��الح  ح��زب 
بايل حزب االأم��ان وعلي رم�شان 

حزب العمل التون�شي.
وق���د ���ش��ج��ل غ��ي��اب ك��ل م��ن حزب 
للحرية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال���ع���ري�������ش���ة 
واجلبهة  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال���ع���دال���ة 
االجتماع  ه�����ذا  ع����ن  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
اأع��ل��ن��ا يف  ال��ت�����ش��اوري بعد اأن ك��ان��ا 
امل�شاركة  رف�����ش��ه��م��ا  ���ش��اب��ق  وق���ت 

فيه. 
اعتر  امل�����ش��ارك��ة  ع���دم  تعليل  ويف 

حتييد وزارات ال�شيادة ، الداخلية 
واخل���ارج���ي���ة وال���ع���دل وال���دف���اع، 
الدينية،  ال�شوؤون  وزارة  وحتييد 
وت��ع��ي��ني ك���ف���اءات غ��ر ح��زب��ي��ة يف 
وزارات االخت�شا�س، كما اأنه على 
يف  �شي�شاركون  الذين  ال�شيا�شيني 
احلكومة اأن يعلنوا عدم تر�شحهم 

لالنتخابات.
وت���اأت���ي ه���ذه ال��ت��ط��ورات يف وقت 
تدعو  حزبية  ق��ي��ادات  فيه  ب���داأت 
�شغرة  لت�شكيل حكومة �شيا�شية ممُ

اإذا ف�شلت مبادرة اجلبايل. 

ائتالف خما�سي
الناطق  ك�����ش��ف  االأث���ن���اء،  ه���ذه  يف 
الر�شمي با�شم رئا�شة اجلمهورية 
ال���رتوي���ك���ا  اأن  م��ن�����ش��ر  ع����دن����ان 

�شت�شبح خما�شية . 
وق����ال ع���دن���ان م��ن�����ش��ر اإن االأم���ر 
متعلق بائتالف اأو�شع من ال�شابق 
ت��ظ��ه��ر وي�شم  وب������داأت م��الحم��ه 
وموجود  ع��ري��ق  بع�شها  اأح�����زاب 

واملفاو�شات م�شتمرة . 
الك�شف  م��ن�����ش��ر  ع���دن���ان  ورف�������س 
عن اأ�شماء االأحزاب التي �شتن�شم 
لت�شكيلة الرتويكا متعلال يف ذلك 
امل��ف��او���ش��ات م��ازال��ت جارية،  ب���ان 

النه�شة،  بيد حركة  املفتاح  يبقى 
فهي اخل�شم واحلكم..!

رمب����ا ك����ان ه����ذا ال��ت��اأج��ي��ل م����رّده 
انتقال  عدم  على  اجلميع  حر�س 
واأعمق  اأع��ق��د  ���ش��وط  اإىل  االأزم����ة 
واأحرج با�شتقالة رئي�س احلكومة، 
حمادي  تراجع  �شورة  ويف  ولكن، 
اجل����ب����ايل ع����ن م�������ش���روع���ه وع����دم 
بحكومة  وق����ب����ول����ه  ا����ش���ت���ق���ال���ت���ه 
خمتلطة، وهو يف النهاية مقرتح 
النه�شة، فان ذلك قد يعّزز وجهة 
اأّن ك��ل م��ا حدث  ال��ن��ظ��ر ال��ق��ائ��ل��ة 
ال�شيناريو  ج��ّي��دة  م��ن��اورة  جم���ّرد 
من  مت��ّك��ن��ت  واالإخ�������راج،  واالأداء 
خاللها حركة النه�شة واحلكومة 
عملية  ت��داع��ي��ات  امت�شا�س  م��ن 
ال���ب���ارز �شكري  اغ��ت��ي��ال امل��ع��ار���س 
الزلزال  ارت���دادات  وتفادي  بلعيد 

على النه�شة واحلكومة معا.
ب����دورن����ا ال مي��ك��ن��ن��ا اجل�����زم ب����اأّي 
ونوؤّجل  امل��ت��داول��ة،  االأط���روح���ات 
اإذا مل  ه��ذا  االث��ن��ني،  اإىل  احل�شم 
الن  اآخ���ر..  تاأجيل  بخر  ناأتيكم 
ال�شيا�شة، كما يقول ماك�س فير، 
ه��ي ���ش��راع ال��ق��وى و لي�س �شراع 
ال���ن���واي���ا، ون���ح���ن يف ان��ت��ظ��ار من 

االأقوى واالأقدر على احل�شم. 

فقط موؤكدا اأّن الرتويكا �شت�شبح 
واأو�شح عدنان من�شر   . خما�شية 
التكتل مولدي  كتلة  رئي�س  قولة 
الرتويكا  ق��ال:  عندما  ال��ري��اح��ي 
ان��ت��ه��ت ، م��ب��ي��ن��ا ان����ه ي��ق�����ش��د اأن 
االئتالف احلاكم �شيتو�شع وي�شم 

عددا من االأحزاب االأخرى. 
واع��ت��ر ال��ن��اط��ق ال��ر���ش��م��ي با�شم 
حكومة  اأّن  اجل��م��ه��وري��ة،  رئ��ا���ش��ة 
احلقائب  يف  م��دّع��م��ة  �شيا�شيني 
بتكنوقراط  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����وزاري�����ة 

اأ�شهل خيار موجود االآن .

هي اخل�سم واحلكم
م��ب��اراة حمي وطي�شها  اأم���ام  اإن��ن��ا 
يف دقائقها االأخ��رة، ومّت اللجوء 
اإىل الوقت االإ�شايف قبل اأن حت�شم 
يبدو،  م��ا  على  الرتجيح،  رك��الت 
الدالئل  بع�س  اأّن  رغ��م  نتيجتها 
بداأ  ال��ع��ام  امل��ن��ح��ى  اأّن  اإىل  ت�شر 
بالتعادل  االكتفاء  ب��اجت��اه  ي�شر 
حكومة  منا�شري  ب��ني  وف���اق  اأي 
وذلك  ومعار�شيها  التكنوقراط 
مزدوجة  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  ع���ر 
جتمع بني �شيا�شيني وتكنوقراط 
جميع  ي���ر����ش���ي  و�����ش����ط  ح������ّل  يف 
االأطراف.. ولكن ويف كل احلاالت 

اإجراء  جمل�س االأمن على �شرورة 
اإق�شاء،  دون  م��ن  الوطني  احل���وار 
ومب�شاركة كاملة من كافة اأطياف 
املجتمع اليمني و�شمنهم ممثلون 

للجنوب والن�شاء.
مقرر  ال����وط����ن����ي  احل���������وار  وه�������ذا 
االنتقالية  املرحلة  اتفاق  مبوجب 
الذي �شلم مبوجبه �شالح ال�شلطة 
ال�شابق الرئي�س احلايل  اإىل نائبه 
عبد ربه من�شور هادي يف فراير 

يزال  وال   .2014 �شباط  فراير 
التيار املت�شدد يف احلراك اجلنوبي 
اليمن  جنوب  با�شتقالل  املطالب 
تيارات  لكن  احل��وار  لهذا  معار�شا 
اأك���رث اع��ت��داال يف احلراك  اأخ����رى 
قبلت امل�شاركة فيه ويذكر اأن وفدا 
م���ن جم��ل�����س االأم�����ن ال�����دويل قام 
بزيارة ا�شتثنائية ل�شنعاء يوم 27 
يناير كانون الثاين املا�شي لتقدمي 

الدعم للرئي�س هادي.

من  اأك������رث  ب���ع���د   2012 ����ش���ب���اط 
ال�شارع  ع��ام م��ن االح��ت��ج��اج��ات يف 

اليمني.
ويواجه هادي �شعوبات يف تطبيق 
االت��ف��اق ب�شبب اه��ت��زاز االأم����ن يف 
القاعدة  تنظيم  ع��زز  حيث  البالد 
اأن�شار �شالح  ي��زال  وج��وده كما ال 
م���وؤث���ري���ن. وي���ه���دف احل������وار اإىل 
والتح�شر  ج��دي��د  د���ش��ت��ور  و���ش��ع 
يف  ورئا�شية  ت�شريعية  النتخابات 

احلوار دون وقوعه فعال.
اأن������ه ال ميكن  ال���ب���ي���ان  ن���ّب���ه  ك���م���ا 
احلكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ب���ني  ال��ف�����ش��ل 
وبني احل��وار حول برنامج جّدي 
االأزم���ة  واق���ع  ي�شتوعب  ل��الإن��ق��اذ 
وي�شبط برناجما عملّيا للخروج 
منها الإكمال ما تبّقى من املرحلة 

االنتقالية.
مقاطعتها  اجل����ب����ه����ة  وب�����������ّررت 
تكون  ال  ب���اأن  اجلمعة  مل��ف��او���ش��ات 
�شاهد زمُور للمحاوالت الرتقيعّية 
التي ال ت�شتهدف اإنقاذ البالد بل 
تاأجيل اأزمتها ، وفق البيان الذي 

اأ�شدرته اجلبهة.

ف�سل اأم ال.. تلك هي امل�سكلة
وج����اءت ت�����ش��ري��ح��ات اجل��ب��ايل يف 
وقت ت�شربت فيه معلومات اأولية 
ال��ت��ف��او���س اجلمعة  ف�����ش��ل  ح����ول 
تكنوقراط  حكومة  ت�شكيل  ب�شاأن 
التون�شي  امل�شهد  م��وق��ع  واأورد   ،
امل����ق����ّرب م����ن ح�����زب امل����وؤمت����ر اأن 
رئي�س احلكومة حمادي اجلبايل 
الفرقاء  ج��م��ي��ع  اإق���ن���اع  يف  ف�����ش��ل 
لت�شكيل  مب��ب��ادرت��ه  ال�شيا�شيني 
م�شادر  وف����ق  ك����ف����اءات،  ح��ك��وم��ة 
م��ط��ل��ع��ة.  وك�����ان م���ن امل���ق���رر اأن 
ا�شتقالته  اجلبايل  حمادي  يقدم 
ال�شبت  اأم�س  اجلمهورية  لرئي�س 
يف ح��ال ع��دم اخل��روج بنتيجة اإال 
اأنه تراجع عن قراره على ما يبدو 
على اأمل الو�شول اإىل اتفاق بعد 
ا�شتئناف املفاو�شات يوم االثنني. 
مفتوحة  ���ش��ت��ك��ون  ي���ب���دو  وال���ت���ي 
تاريخ  ع��ن  الك�شف  يتم  مل  حيث 

ثان الإنهاء هذه املفاو�شات.
ورغ����������م ال����ت����ك����ت����م ع������ن ف���ح���وى 
الذي  التقدم  وطبيعة  املحادثات 
اأف���رزت���ه، ف��ان م�����ش��ادر ���ش��ّرب��ت اأن 
جدي  ب�شكل  ت��ق��ّدم��ت  ال��ن��ق��ا���ش��ات 
لت اإىل حلول يف ما يخ�ّس  وتو�شّ

كوريا ال�سمالية ت�سكل حتديًا لل�سني 
•• بكني-ا ف ب:

انها  حمللون  ي��رى  التي  لل�شني  كبرا  حتديا  ال�شمالية  كوريا  ت�شكل 
�شت�شطر اما ملمار�شة نفوذها كجار كبر على بيونغ يانغ او لقبول قيام 
دولة نووية خارجة عن ال�شيطرة ال تعطي اذانا �شاغية لدعواتها اىل 
م�شالة  ب�شاأن  اليابان  مع  خالفها  جانب  ف��اىل  ح��دوده��ا.  على  الهدوء 
ال�شيادة على جزر دياويو او �شينكاكو، وجدت بكني نف�شها مرة جديدة 
امام حتد مبا�شر الثالثاء من قبل بيونغ يانغ التي مل تاأبه بتحذيراتها 
وقامت بتجربتها النووية الثالثة بعد جتربة بال�شتية ناجحة يف كانون 
يواجه  يانغ  وبيونغ  بكني  بني  التحالف  وب��ات  املا�شي.  دي�شمر  االول 
الدويل،  اال�شتنكار  موجة  بعد  املجهر  حتت  ا�شبح  كما  �شعبا  اختبارا 
ابدت  وقد  ال�شينية.  الدبلوما�شية  يف  للقلق  مثرا  مو�شوعا  لي�شبح 

ال�شني معار�شتها احلازمة للتجربة النووية لكنها تفادت عبارة االدانة 
اال�شيوي يف جامعة  االم��ن  ���ش��وؤون  ي��وان اخلبر يف  دون��غ  وراى جينغ 
تكتفي  ان��ه��ا  ه��و  االن  حتى  ال�شني  ارتكبته  ال���ذي  اخل��ط��اأ  ان  �شيدين 
بت�شريحات قوية ال تتبعها بافعال معينة . ولفت هذا الباحث اىل ان 
 ، بيونغ يانغ املدركة متاما بان ال�شني قلقة على اال�شتقرار االقليمي 
مهامه  املقبل  ال�شهر  جينبيغ  ت�شي  و�شيت�شلم  الذاتية.  �شيا�شتها  تتابع 
الرئا�شية خلفا لهو جينتاو الذي ابدت ال�شني يف ظل حكمه معار�شة 
ي��ان��غ يف جمل�س االمن  ب��ي��ون��غ  ع��ل��ى  ���ش��دي��دة  ع��ق��وب��ات  ل��ف��ر���س  �شر�شة 
الدولية يف جامعة  العالقات  كينغوو من مدر�شة  وق��ال جيا  ال��دويل. 
الق�شوى.  ح���دوده  اىل  ال�شيني  بال�شر  ت��دف��ع  ي��ان��غ  بيونغ  ان  بكني 
وهناك اكرث فاكرث من النا�س يف ال�شني يعتقدون ان كوريا ال�شمالية 

ت�شكل م�شدرا لزعزعة اال�شتقرار اكرث من عامل ا�شتقرار .

اأزمة التحوير الوزاري يف تون�س

جيح..! اللجوء اإىل الوقت الإ�سايف.. قبل ركالت الرترّ

جمل�س االأمن يتوعد �سالح والبي�س 

الأمم املتحدة حتذر من زعزعة ا�ستقرار اليمن 

اجتماع الفرقاء على طاولة واحدة

ت�شريح اجلبايل بعد االجتماع

منع تظاهرة موؤيدة 
لغباغبو يف اأبيدجان 

•• ابيدجان-ا ف ب:

بالغاز  ام�������س  ال�������ش���رط���ة  ف���رق���ت 
حظرتها  تظاهرة  للدموع  امل�شيل 
لرئي�س  ل�شبان موؤيدين  ال�شلطات 
����ش���اح���ل ال�����ع�����اج ال�������ش���اب���ق ل������وران 
غباغبو، كما ذكرت مرا�شلة لوكالة 

فران�س بر�س
وق������د �����ش����دت ال�������ش���رط���ة ح�����واىل 
خم�شني �شابا يهتفون افرجوا عن 
غباغبو بينما كانوا يقتحمون احد 
الغاز  عليهم  اطلقت  ثم  حواجزها 

امل�شيل للدموع.
يريدون  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  وال�����ش��ب��ان 
يوبوغون  ���ش��اح��ة  يف  ي��ن��ظ��م��وا  ان 
ت��ظ��اه��رة حم��ظ��ورة م��ن��ذ اجلمعة، 
ع��ن هذا  بعيدا  ذل��ك  بعد  ت��ف��رق��وا 
للعا�شمة  الغربي  احل��ي  يف  املوقع 
االقت�شادية يف �شاحل العاج، معقل 
موؤيدي غباغبو منذ فرتة طويلة. 
ث���م ان��ت�����ش��ر ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��رط��ة يف 

القطاع.
ال�����ش��رط��ة الذين  واق��ف��ل ع��ن��ا���ش��ر 
هراوات  ويحملون  خوذا  يعتمرون 
ودروعا ال�شوارع املوؤدية اىل ال�شاحة 
و���ش��ارك��ت ق���وة ك��ب��رة م��ن عملية 
االمم املتحدة يف �شاحل العاج على 
رباعية  و���ش��ي��ارات  م���درع���ات  م��ن 
ال��دف��ع يف تعزيز ه��ذه االج����راءات 
فاأقفلت خ�شو�شا ال�شارع الرئي�شي 

املوؤدي اىل مكان التظاهرة.
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العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/658   عقاري كلي                       
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة   حم��ل  جمهول  �شميا   خليل  اليا�س    -1/ عليه  املحكوم  اىل 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/20 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك للتمويل)�شركة 
م�شاهمة عامة( بف�شخ عقد االجارة املرم بني املدعية واملدعى عليه ومالحقه والزام املدعى عليه 
برد حيازة الوحدة اىل املدعية الغاء ا�شارة القيد العقاري ال��واردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعى 
لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  اج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  تخ�شع   ( فيها  ج��اء  والتي  عليه 
االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وخماطبة دائرة االرا�شي واالمالك بذلك، 
بالزام املدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 687.865.19 درهم ) �شتمائة و�شبعة وثمانون الف وثمامنائة 
وخم�شة و�شتني درهم وت�شعة ع�شر فل�شا( للمدعية تعوي�شا لها عما حلقها من �شرر  وما وفاتها 
من ك�شب، والزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب حماماة. حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/298   عقاري كلي                       

اىل املحكوم عليه /1-  �شاهد ب�شر  جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2012/9/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك للتمويل)�شركة م�شاهمة 
بان  عليهما  املدعى  والزمت  الدعوى  2005/11/9 مو�شوع  امل��وؤرخ  البيع  ونفاذ عقد  ب�شحة  عامة( 
وت�شعون  و�شبعة  الف  وت�شعون  واحد  وخم�شمائة  )مليون  درهم   1591097 مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا 
لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  اج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  تخ�شع   ( عبارة   وب�شطب  دره��م( 
االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن 
بالر�شوم وامل�شروفات  املدعى عليهما  الزمت  الدائرة. كما  دائرة االرا�شي واالم��الك من �شجالت 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/160   عقاري كلي                       

اىل املحكوم عليهما /1-  �شيلفيا رو�شي بينتو 2- ا�شتيوام انتونيو الك  فرناندي�س  جمهويل حمل 
املذكورة  الدعوى  يف   2012/11/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  
اعاله ل�شالح/ امالك للتمويل)�س م ع( بف�شخ العقد مو�شوع الدعوى و�شطب عبارة   ) تخ�شع 
ملكية العقار اىل ترتيبات اجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته 
الوحدة  بت�شليم  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  العقاري   ملكية  ب�شهادة  يف  ال���واردة  ال��دائ��رة(  ل��دى  امل��ودع 
العقارية املحل التداعي للمدعية ورد احليازة لها وباأن يوؤديا للمدعية مبلغ )545606.15 درهم( 
خم�شمائة خم�شة واربعون الف �شتمائة و�شتة دراهم وخم�شة ع�شر فل�شا والر�شوم وامل�شروفات ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1212  عقاري كلي                                 
ف��ورت�����ش��ني لال�شتثمار  ل��ل��ع��ق��ارات 2-  ال��ك��ام��ل  ال��ب��ي��ت  امل��دخ��ل /1-  اىل اخل�����ش��م 
3- برج العامل هولينجز ليمتد   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة 
عليك  اق��ام  قد  بوج�شيم    �شعيد  حممد  را�شد  وميثله:  ذ.م.م  العقارية  تكامل 
مبلغ  للمدعية  تدفع  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
)19.817.143.93 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى   2006/5/2 تاريخ 
2013/3/11 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1767  جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه /1- فيتا �شوي�س املحدودة- �شركة منطقة حرة   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /بنك �شادرات ايران- فرع املكتوم وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد 
القا�شم قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها االوىل مببلغ 
وقدره )3910027.07 درهم( بالتكافل والت�شامن مع املدعى عليه الثاين يف حدود مبلغ 
وامل�شاريف  والر�شوم  االول  عليها  املدعى  به  املطالب  املبلغ  اجمايل   ) دره��م   2500000(
 2012/9/4 يف  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  التاأخرية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
وحتى متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/701  جتاري جزئي                                 
اىل املدعى عليه /1- عبدالقادر حممد احمد هي�شان جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /م�شرف ابوظبي اال�شالمي �س م ع وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم 
اجلرمن   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
وق��دره )50000 دره��م ( والر�شوم وامل�شاريف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.    وح��ددت لها 
 ch2.D.19 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1123  مدين جزئي                                   
اىل املدعى عليه/1- هادي ديارا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ا�شماعيل 
بانقوا جادزاما  وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ )15.960 درهم( والفائدة 
الدعوى  بات يف  ال�شيك وحتى �شدور حكم  ا�شتحقاق  تاريخ  القانونية 9% من  
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامه 
الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1767  جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/1- علي ر�شا مراج  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك �شادرات 
عليك  اق��ام  ق��د  القا�شم     احمد حممد  ابراهيم حممد  املكتوم وميثله:  ف��رع   - اي���ران 
 3910027.07( وقدره  االوىل مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم(   2500000( مبلغ  ح��دود  الثاين يف  عليه  املدعي  مع  والت�شامن  بالتكافل  دره��م( 
من اجمايل  املبلغ املطالب به املدعى عليها االوىل والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التاخرية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2012/9/4 وحتى متام ال�شداد . 
 ch2.E.21 وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/9  عمايل كلي                                 
اىل املدعى عليه/1- اك�شلن�س جرني�شن لال�شتثمار )���س.ذ.م.م(  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�شاره حممد عو�س الكرمي رحمه وميثله: 
الفا�شل معت�شم عبدالرحمن املقبول  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )253793 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
. رقم ال�شكوى )2013/135550(  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  ���س   9:30 ال�شاعة   2013/2/26
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/976  جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه   /1- �شركة ام تي ام- ام اي- ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
ذ.م.م  املحدودة  الوطنية  املدعي /�شركة م�شانع اال�شباغ  ان  االقامة مبا 
ومي��ث��ل��ه: ع��ل��ي ا���ش��م��اع��ي��ل اب��راه��ي��م اجل���رم���ن   ق��د اق���ام عليك الدعوى 
عليها  املدعي  ال��زام  مع  الدعوى  يف  حمكم  بتعيني  املطالبة  ومو�شوعها 
االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم 
املوافق 2013/2/27 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
 مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/1  تظلم عقاري                                   
اىل املتظلم �شدهما/ كال طباع بن ر�شاد طباع 2- بيت ال�شحراء �س.م.ح   جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املتظلم /جوين غندور غندور   قد اقام عليكم املذكور اعاله 
ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف احلجز التحفظي)عقاري( رقم 2013/3 
والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/2/24 ال�شاعة 
11:00 �س بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�ض الق�سم                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/30  ا�ستئناف  تنفيذ مدين
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة بري ال�شرق االو�شط للمقاوالت بدبي  
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /عمران حممد عبداهلل عمران 
العمران وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي    قد 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/77 ا�شكاالت مدنية    
املوافق 2013/3/6  االربعاء  لها جل�شه يوم  بتاريخ 2012/5/14 وحددت 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  ch2E.21  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/668  ا�ستئناف  عقاري  
حمل  جمهول  علي   عبد  عبداحل�شني  -ك��ف��اح   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /ديراج اآند اي�شت كو�شت )���س.ذ.م.م( وميثله: 
احمد احلاج خادم بطي امليدور املهري قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2011/425 عقاري كلي بتاريخ 2012/11/21 وحددت لها 
بالقاعة   ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2013/4/4  يوم اخلمي�س  جل�شه 
ch1B.10  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1134  ا�ستئناف  مدين  

فور�شتايل  انيزياتيف  فينفور   -2 فافيال  -فرانكو   1  / �شدهم  امل�شتاأنف  اىل 
ا�س ار ال- فرع دبي 3- فينفور انيزياتيف فور�شتايل انرتنا�شيونال �س.ذ.م.م  
واال�شت�شارات  للدرا�شات  /ال��ع��راب  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
التجارية واالداري��ة ���س.ذ.م.م  وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  قد 
بتاريخ  كلي  مدين   2012/218 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف 
ال�شاعة   2013/2/21 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2012/12/24
10.00 �شباحا بالقاعة  ch2E.23  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/138  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
مدعي/ �شاج لتجارة العدد احلديدية ومواد البناء ذ.م.م- بوكالة/جنيد عبدال�شالم 
ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  جيلني  ال�شني  كوريا  �شركة  عليه:  مدعى  االمارات  اجلن�شية: 
املطلوب  درهم   23.188.96 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات     اجلن�شية: 
اعالنه/ �شركة كوريا ال�شني جيلني ملقاوالت البناء ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً  2013/2/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/06
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 309و308و2013/307  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيني/ 1- تيكودين لونابان توما�س اجلن�شية: الهند 2- تاج اال�شالم نور اال�شالم 
اجلن�شية: بنغالدي�س 3-حممد ندمي عا�شف حممد رفيق اجلن�شية: باك�شتان مدعى 
عليه: �شركة اطل�س للخ�شار والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ �شركة اطل�س للخ�شار والفواكه ذ.م.م 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ابوظبي  فرع 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/3 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة العمالية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 287 و2013/289  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- مق�شود الرحمن حممد اهلل اجلن�شية: بنغالدي�س2-فاروق �شراج 
اال�شالم اجلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: الريف الوا�شع للمقاوالت العامة 
اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية: 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الوا�شع  الريف 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/3
الكائنة املحكمة  ابوظبي االبتدائية -  ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة العمالية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/3083  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبداجلليل  دي  ام  ح�شني  ذاكر  مدعي/  
ركن املثايل العمال ال�شبغ والبال�شرت اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: 
والبال�شرت  ال�شبغ  العمال  املثايل  اعالنه/ركن  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/2/26 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
امل�شتنداتك موقعا عليها  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/05
قلم املحكمة العمالية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   58و2013/57  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- حممد رفيق  مر حممد اجلن�شية: باك�شتان 2-حممد حنيف 
العامة  للنقليات  الراقي  عليه:  مدعى  باك�شتان  اجلن�شية:  بخ�س  حممد 
اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية: 
الراقي للنقليات العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/3/3 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة العمالية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/119  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ حممد ماهر حممد ريا�س دم�شقية وينوب عنه حممد خالد حممد 
بكر  عبدالاله  عالم  حماده  عليه:  مدعى  �شوريا  اجلن�شية:  دم�شقية  ريا�س 
واخرون اجلن�شية: م�شر مو�شوع الدعوى: اعادة �شيك 25000 درهم   املطلوب 
اعالنه/حماده عالم عبدالاله بكر   اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
ال�شاعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  2013/2/27 موعدا لنظر 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 

2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/85 ت عمل-م ع- ت- اأظ)
 : �شده  املنفذ  �شوريا   اجلن�شية:  حممود  ابو  خالد  اآمنة  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  الطائرات  لتاأجر  جت  بر�شتيج 
بر�شتيج جت لتاأجر الطائرات ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1709
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  2013/3/3 موعدا 
بوا�شطة وكيل  او  العمالية �شخ�شيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10718 بتاريخ   2013/2/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3408 ت عمل-م ع- ت- اأظ)
املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الرحمن  مفي�س  �شهيل  حممد  التنفيذ/  طالب 
�شده : عر احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه:  
مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  واالن�شاءات  للطاقة  احلقول  عر 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2579
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  2013/3/3 موعدا 
او بوا�شطة وكيل  العمالية �شخ�شيا  الكائنة باملحكمة  التنفيذ-  الثانية بادارة 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: مدينة االت�سال لالعالن  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 207 ملك نا�شر احمد - بردبي- ام هريره ال�شكل القانوين: ذات 
التجاري: 1050574  بال�شجل  القيد  الرخ�شة: 631104  رقم  م�شوؤولية حمدودة. رقم 
ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
وعلى   2013/1/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2013/1/14 بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني حار�س و�سركاه لتدقيق 
احل�سابات  ، العنوان: مكتب رقم 604 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم ) بن حم 
معه  04 م�شطحباً  ف��اك�����س/2959945   04  2959958 هاتف:  بور�شعيد  دي��رة-  العقارية( 
كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:حار�س و�سركاه لتدقيق احل�سابات 
 العنوان: مكتب رقم 604 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم ) بن حم العقارية( 
ديرة- بور�شعيد هاتف: 2959958 04 فاك�س/2959945  مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  )�ــس.ذ.م.م(  لالعالن  االت�سال  مدينة 
بتاريخ 2013/1/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/14  
مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�شتندات  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً  اأع����اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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ا�ستباكات يف ذكرى اعتقال اأوجالن 

تركيا تعتقل جرنالت بتهمة التورط يف انقالب
•• اأنقرة-وكاالت:

اأنقرة  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ق�����ّررت 
متقاعدين،  ج����رناالت   3 اع��ت��ق��ال 
ق�شية  يف  ب����ال����ت����ورط  م���ت���ه���م���ني 
الدين  ب��ح��ك��وم��ة جن���م  االإط����اح����ة 
28 �شباط- اأربكان االإ�شالمية يف 
فيما   ،1997 ال����ع����ام  ف����راي����ر 
وو�شعتهم  اآخرين   3 عن  اأفرجت 

حتت املراقبة الق�شائية.
االأنا�شول  اأن���ب���اء  وك���ال���ة  واأف������ادت 
اأنه بناء على هذا القرار،  الرتكية 
البحري  ال��ف��ري��ق  م��ن  ك��ل  مت نقل 
والعماد  اأرول،  اأي������دن  امل��ت��ق��اع��د 
واللواء  ط����وران،  �شوكت  املتقاعد 
البحري املتقاعد ا�شماعيل روه�شار 
بالعا�شمة  ���ش��ج��ن  اإىل  ����ش���وم���ر، 

اأنقرة.
ا�شتمعت،  ال��ع��ام��ة  النيابة  وك��ان��ت 
الإفادة الفريق اأول املتقاعد، اأركني 
ال���ق���وات اجلوية  ج��ال���ش��ني، ق��ائ��د 
ال�����ش��اب��ق، واأخ��ل��ت �شبيله  ال��رتك��ي��ة 
باإطار التحقيقات حول االإنقالب، 
الذي اأطاح عام 1997 باحلكومة 
الرتكية،  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  ال�54 
بالتحالف  وق��ت��ه��ا  ت�����ش��ك��ل��ت  ال���ت���ي 
باأعلى  الفائز  ال��رف��اه،  حزبي  ب��ني 
االأ�شوات يف االنتخابات الرملانية 
جنم  ب�����زع�����ام�����ة   ،1995 ع��������ام 
القومي  الطريق  و  اأرب��ك��ان،  الدين 
عرف  فيما  ت�شيلر،  تان�شو  بزعامة 

للقوات  ال�شابق  والقائد  كوركجي، 
الرية حكمت كوك�شال، واجلرنال 
امل�شاركة  ب��ت��ه��م��ة  ب����ر،  ت�����ش��ي��ف��ي��ك 
فراير  ���ش��ب��اط   28 ان���ق���الب  يف 

.1997
ال�شرطة  ق��وات  ا�شتبكت  ذل��ك،  اىل 
ال��رتك��ي��ة م���ع اأك�����راد حم��ت��ج��ني يف 
�شرق  ب���ج���ن���وب  ع�����دة  حم���اف���ظ���ات 
اع���ت���ق���ال زعيم  ذك�����رى  ال���ب���الد يف 
حزب العمال الكرد�شتاين عبد اهلل 

اأوجالن.
ون����ظ����م امل����ح����ت����ج����ون م����ظ����اه����رات 
وجتمعات و�شط ال�شوارع الرئي�شية 
و�شرناق  وجيزرة  ماردين  مدن  يف 
القب�س  اإل����ق����اء  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج���ا 
اأوج��الن يف كينيا يف الذكرى  على 
واإيداعه  العتقاله  ال�14  ال�شنوية 
�شجن يمُ�شار بجزيرة اإميرايل ببحر 
مرمرة اإىل اجلنوب من اإ�شطنبول 

منذ اعتقاله عام 1999.
الرتكية  يف  ت��ي  اأن  �شبكة  وذك����رت 
اندلعت  ا�شتباكات  اأن  االإخ��ب��اري��ة 
ا�شتخدم  ح��ي��ث  امل����ذك����ورة  ب���امل���دن 
العمال  ح�����زب  م��ن��ظ��م��ة  اأن���������ش����ار 
ال���ق���ن���اب���ل احل�����ارق�����ة امل����ول����وت����وف 
واحل�����ج�����ارة واأح������رق������وا اإط��������ارات 
ال�شيارات و�شط ال�شوارع الرئي�شية 
واأوقفوا حركة امل��رور. من جانبها 
ا�����ش����ت����خ����دم����ت ق���������وات ال�������ش���رط���ة 
املدمعة  وال���غ���ازات  امل����اء  خ��راط��ي��م 

لتفريق املتظاهرين. 

االأ������ش�����ب�����ق، اجل���������رنال امل���ت���ق���اع���د، 
اعتقل  داي،  ق��ره  حقي  اإ�شماعيل 
3 كانون الثاين يناير اجلاري،  يف 
العامة  النيابة  بناء على قرار من 
يف اأنقرة، وذلك لدوره يف االإطاحة 

بحكومة اأربكان االإ�شالمية.
ج�����رناالت   6 اع���ت���ق���ل  اأن  و����ش���ب���ق 
ايلهان  اجل����رنال  بينهم  ���ش��اب��ق��ون 
ك��ي��ل��ي��ج االأم��������ني ال����ع����ام االأ����ش���ب���ق 
والقائد  ال��ق��وم��ي،  االأم����ن  ملجل�س 
ال�����ش��اب��ق ل�����ش��الح ال���ط���ران احمد 

باالنقالب االأبي�س.
املحامي،  بتقدمي  الق�شية  وب��داأت 
يون�س اأق يول، �شكوى للنائب العام 
 ،2011 ني�شان  اإبريل  يف  الرتكي 
املذكور،  االن��ق��الب  اإن  فيها  يقول 
 312 امل����ادة  اأح��ك��ام  ي��ن��درج �شمن 
الرتكي،  اجل��ن��ائ��ي  ال���ق���ان���ون  م���ن 
االإط����اح����ة  اأن  ع���ل���ى  ت��ن�����س  ال���ت���ي 
عن  اإع��اق��ت��ه��ا  اأو  ت��رك��ي��ة،  بحكومة 

اأداء عملها، يعتر جرمية.
وبناء على ذلك، بداأت النيابة العامة 

يف البالد التحقيق بالق�شية، منذ 
ذل��ك احل��ني، وا�شتدعت ع��دداً من 
التي  املختلفة،  الع�شكرية  ال��رت��ب 
تلك  يف  ع�شكرية  منا�شب  ت��ول��ت 

احلقبة الزمنية.
الرتكية  العامة  النيابة  واأح��ال��ت 
متقاعدين  �شباط   6 االأول  اأم�س 
اإىل املحكمة، مطالبة باإ�شدار اأمر 
اأخذ  اأن انتهت من  باعتقالهم بعد 

اأقوالهم ب�شاأن الق�شية.
وكان رئي�س هيئة االأركان الرتكية 

فرن�سا تدعو اإىل عملية انتقالية يف �سوريا 
•• ابوظبي-ا ف ب:

ل��و دري����ان ام�س  ال��دف��اع الفرن�شي ج���ان-اي���ف  دع���ا وزي���ر 
احلرب،  تدميها  ال��ت��ي  �شوريا  يف  حت��رك  اىل  ابوظبي  يف 
ب�شار  الرئي�س  دون  من  انتقالية  بعملية  القيام  لت�شجيع 
اال�شد. وقال الوزير الفرن�شي حيال الثمن الباهظ الذي 
امللح اكرث من اي  ال�شوري حتى االن.. من  ال�شعب  دفعه 
وقت م�شى التحرك من اجل جتاوز االنق�شامات من اجل 
يفرت�س  �شوريا  يف  التغير  ان  وا�شاف   . �شيا�شي  انتقال 
اال�شد  للرئي�س  فيها  مكان  ال  انتقالية  عملية  يكون  ان 
ما  حيث  ال���دويل  االم���ن  جمل�س  يف  دائ���م  ع�شو  وفرن�شا 

�شيا�شي  حلل  امكانية  اي  تعرقالن  وال�شني  رو�شيا  زالت 
الف   70 ع��ن  االن  حتى  ا�شفرت  التي  �شوريا  يف  للحرب 
لالمم  ح�شيلة  تفيد  ك��م��ا  �شنتني،  ح���واىل  خ���الل  قتيل 
ال�شوري  النظام  متد  التي  رو�شيا  عرقلت  وق��د  املتحدة. 
منذ  و�شريكته  الغربية،  االنتقادات  رغ��م  على  باال�شلحة 
الغربية  القرارات  ال�شني  مع  م��رات  فرتة طويلة، ثالث 
بفر�س  التهديد  �شغوط عر  ملمار�شة  املتحدة،  االمم  يف 

عقوبات على نظام الرئي�س ب�شار اال�شد.
ح��وار من  اي  ان  اىل  ال�شورية  املعار�شة  ائ��ت��الف  وا���ش��ار   
اجل حل للنزاع يف �شوريا يجب ان ي�شتبعد الرئي�س اال�شد 

واركان نظامه.

•• نواك�شوط-وكاالت:

توقع خبر اإ�شباين يف �شوؤون االإرهاب ا�شتمرار العمليات 
الع�شكرية يف �شمال مايل ب�شعة اأ�شهر، م�شتبعدا تكرار 
ما  ب�شبب  املنطقة  يف  ال��ع��راق��ي  اأو  االأف���غ���اين  ال��ن��م��وذج 

و�شفه عزلة اجلهاديني يف مايل عن ال�شكان املحليني.
وا�شتبعد كبر الباحثني يف معهد اإلكانو امللكي باإ�شبانيا 
باأن  اأنه ذكر  اأن تطول احل��رب، رغم  فرناندو ريناري�س 
املعركة.  م�����ش��ار  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ���ش��ت��ح��دد  خمتلفة  ع��وام��ل 
اجلماعات  على  النهائي  الق�شاء  اإمكانية  ا�شتبعد  كما 
ن�شاطها  م��ن  احل���د  �شيتم  اأن���ه  راأى  لكنه   ، االإره��اب��ي��ة 
يناهز  م�شاحة  ع��ل��ى  ال�شيطرة  م��ن  وح��رم��ان��ه��ا  ك��ث��را 
ي�شارك يف  الذي  ريناري�س  وذّك��ر  ن�شمة.  �شكانها مليون 
االإرهاب  عن  نواك�شوط  املوريتانية  بالعا�شمة  ملتقى 
ب����اأن ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري ال��ف��رن�����ش��ي ج����اء ب��ط��ل��ب من 
من  جزء  على  �شلطتها  ا�شتعادة  بهدف  باماكو  حكومة 
اإحدى  م��ن  التخل�س  ي�شتهدف  واأن���ه  الوطني،  ترابها 
بوؤر االإره��اب التي تهدد، ف�شال عن مايل، دول اجلوار 
اأن  راأى  اأوروبا نف�شها. وب�شاأن م�شتقبل التدخل،  ورمبا 
القيام  امل��ايل يف  اإىل م��دى جن��اح اجلي�س  االأم���ر يرجع 

�شيلقاه  ال���ذي  ال��دع��م  وم��ق��دار  �شحيح  ب�شكل  مبهامه 
اأهمية خماطر  م��ن  قلل  لكنه  االأف��ري��ق��ي��ة،  ال���دول  م��ن 
تلك  اأن  اإىل  ال��غ��رب يف م�شتنقع ج��دي��د، م�شرا  ت��ورط 
على  التاأثرات  وبخ�شو�س   . ن�شبيا  �شعيفة  الفر�شية 
ه�شا�شة  االأك���رث  ال���دول  اإن  ريناري�س  ق��ال  اجل���وار  دول 
االأ�شعف  ت��ل��ك  احل���ال  بطبيعة  ه��ي  ال��ت��ه��دي��دات  اأم����ام 
ت�شاهم  اأن  ي�شتبعد  اأمنية واالأق��ل و�شائل، ومل  جاهزية 
العديد من  بت�شرب  ليبيا وتون�س  الراهنة يف  الظروف 
اأن االإره��اب يف العموم  اأرا�شيها. واأ�شاف  اإىل  امل�شلحني 
غاو  يف  ذل��ك  راأي��ن��ا  وق��د  للعيان،  م��اث��ال  تهديدا  ي�شكل 
�شمال مايل وخارج مايل، يف اإ�شارة لعملية عني اأمينا�س 
التي خطف فيها م�شلحون رهائن غربيني.  باجلزائر، 
وراأى اخلبر املتخ�ش�س يف �شوؤون االإرهاب اأن التهديد 
ب�شكل  ت�شاهم  جم��اورة  وبلدان  مايل  يف  موؤقتا  �شي�شتد 
مبا�شر اأو غر مبا�شر يف االأعمال الع�شكرية، ويف فرن�شا 
مقارنة  ن�شبيا  �شعيفا  ف�شيكون  م�شتقبال  اأم��ا  نف�شها. 
مايل  ���ش��م��ال  ع��ل��ى  ال��ق��اع��دة  تنظيم  �شيطرة  مب��خ��اط��ر 
الذي كان بالفعل خا�شعا لتحكمها، حيث كانت تفر�س 
�شيء،  وكل  والعائلة  واملجتمع  الدين  فهم  طريقتها يف 

ح�شب قوله.

•• احللة-ا ف ب:

تظاهر مئات العراقيني امام مبنى حمافظة بابل ام�س 
ال�شبت، مطالبني باقالة رئي�س جمل�س النواب العراقي 
ا���ش��ام��ة ال��ن��ج��ي��ف��ي، ف��ي��م��ا ج��م��ع م��ئ��ة ن��ائ��ب يف الرملان 
تواقيع ل�شحب الثقة عنه. وا�شتنكر املتظاهرون وبينهم 
التي قام  ال��زي��ارة االخ���رة  دي��ن،  �شيوخ ع�شائر ورج���ال 
بها رئي�س جمل�س النواب ا�شامة النجيفي اىل الدوحة 
حل�شور لقاء تلفزيوين يف الوقت الذي التزال موازنة 

البالد معلقة اثر خالفات �شيا�شية.
النجيفي  اق��ال��ة  عليها  كتب  الف��ت��ات  املتظاهرون  ورف��ع 
نت�شدى  واخ����رى  ال��ب��الد  لتوحيد  ج��م��اه��ري  مطلب 

لالرهاب وبارواحنا نبني البالد .
كان  للتظاهرة،  املنظمني  احد  علي  كاظم  ال�شيخ  وقال 
االحرى بالنجيفي البقاء يف البالد والعمل على اقرار 

امل��واط��ن ينتظر ح�شم  ال��وق��ت  ال��ه��روب يف  امل���وازن���ة، ال 
النجيفي  و�شن   . تلفزيوين  برنامج  امللف حل�شور  هذا 
الوزراء  رئي�س  قناة اجلزيرة هجوما على  يف ح��وار مع 

نوري املالكي وطالبه باال�شتقالة.
من جانبه، قال ع�شو ائتالف دولة القانون النائب علي 
عن  الثقة  ل�شحب  تواقيع  جمعوا  نائب  مئة  ان  �شاله 
النجيفي بعد الت�شريحات التي ادىل بها من الدوحة .

وا�شاف ان النجيفي ا�شبح ال ي�شتطيع ان يكون رئي�س 
العملية خطوة  وهذه  زعيم طائفي  بل  للنواب  جمل�س 
للنواب الراغبني يف حفظ الوحدة الوطنية . وبح�شب 
النواب  جمل�س  رئي�س  اقالة  ميكن  العراقي،  الد�شتور 

باغلبية ب�شيطة يف حال حتقق الن�شاب يف اجلل�شة.
ورددوا  الف��ت��ات  ال�شنية  امل���دن  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  ورف�����س 
هتافات تطالب بالغاء قانوين اجثتاث البعث ومكافحة 

االرهاب، معترين انها ا�شتهداف لهم.

•• داكا-رويرتز:

تدفق ع�شرات االالف من املحتجني يف بنجالد�س 
اأحد زعماء املعار�شة على  اأغ�شبهم مقتل  الذين 
عقوبة  بتوقيع  للمطالبة  ام�س  العا�شمة  �شوارع 
اأدينوا بارتكاب جرائم حرب يف  االع��دام على من 

ال�شراع من اجل اال�شتقالل عام 1971 .
ال�شجن  بحكم  نددوا  الذين  املتظاهرون  وتراجع 
ال�شهر �شد زعيم  ه��ذا  ال��ذي �شدر  م��دى احلياة 
ا���ش��الم��ي ���ش��ارك يف احل����رب ع��ن ق����رار بتقلي�س 

ع�شر  الثاين  يومها  االن  دخلت  التي  املظاهرات 
وكان رجب حيدر وهو مهند�س معماري �شخ�شية 
وك���ت���ب مدونة  امل���ظ���اه���رات  ت��ن��ظ��ي��م  رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
منزله  خ���ارج  للهجوم  وت��ع��ر���س  ل��ه��ا.  خ�ش�شها 
م�شاء ام�س االأول بعد عودته من مظاهرة حا�شدة 
�شارك فيها 100 األف �شخ�س يف �شاحة �شاهباج.

حتى  طعن  ان��ه  لل�شحفيني  حيدر  عائلة  وق��ال��ت 
اأ�شخا�شا  املوت النه ت�شدى لال�شالميني وجذب 

للم�شاركة يف االحتجاجات.
اأ�شخا�س  خم�شة  احتجزت  انها  ال�شرطة  وقالت 

نحو  احت�شد  ام�س  ع�شر  وبحلول  بهم  م�شتبها 
ان  ويتوقع  �شاهباج.  ميدان  يف  �شخ�س  الف   50
يحت�شد اأكرث من �شعف هذا العدد يف وقت الحق 
مع توقع و�شول جثمان حيدر اىل ال�شاحة ل�شالة 

اجلنازة عليه.
�شينمائي  وه��و خم��رج  يو�شف  الدين  ن�شر  وق��ال 
موت حيدر اأ�شعل اأرواحنا جمددا. لن يذهب دمه 
اأخرى  مدنا  كبرة  احتجاجات  واجتاحت  �شدى 
وقامت قوات االمن بحرا�شة ال�شوارع باأعداد اأكر 

بكثر من االيام ال�شابقة.

احتجاجات مناه�سة لالإ�سالميني يف بنجالد�ص 

خبري ي�ستبعد تكرار النموذج الأفغاين مبايل 

•• عوا�شم-وكاالت:

ت�����ش��ود خ���الف���ات ب���ني االأوروب���ي���ني 
االأ�شلحة  على  احلظر  رف��ع  ب�شاأن 
حزمة  �شمن  �شوريا  اإىل  املوجهة 
يف  اأجلها  ينتهي  متكاملة  عقوبات 

اجلاري.  فراير-�شباط   28
اأكد م�شدر مطلع يف املجل�س  فقد 
الوزاري االأوروبي اأن العمل يجري 
قبل  ق���رار  اإىل  التو�شل  اأج���ل  م��ن 
االأج���ل امل��ح��دد، غ��ر اأن���ه �شكك يف 
خارجية  وزراء  ت��و���ش��ل  اإم��ك��ان��ي��ة 
ل���ق���رار بهذا  االأوروب���������ي  االحت������اد 
ال�شاأن يف اجتماعهم الدوري املقرر 

غدا االثنني يف بروك�شل.
واأو�شح اأن اأي قرار بتعديل اأو رفع 
�شوريا  اإىل  ال�����ش��الح  ت��وري��د  ح��ظ��ر 
اإذ يجب  يحتاج ملزيد من النقا�س، 
االعتبار،  بعني  ع��وام��ل  ع��دة  اأخ���ذ 
املت�شارعة  ال��ت��ط��ورات  اأه��م��ه��ا  م��ن 
تبذل  التي  الدبلوما�شية  واجلهود 

من اأجل التو�شل حلل �شيا�شي.
الدول  م��ن  الكثر  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ت���زال م����رتددة ب�شاأن  االأع�����ش��اء ال 
رف������ع احل����ظ����ر الأ�����ش����ب����اب ع���دي���دة 
�شيت�شلم  ال���ذي  ال��ط��رف  اأه��م��ه��م��ا 
ال�����ش��الح وال�����ش��م��ان��ات ال��ت��ي يجب 
االأ�شلحة  م�����ش��ار  ملتابعة  ت��واف��ره��ا 
باالإ�شافة  للمعار�شة،  تعطى  التي 
لت�شليم هذا  املنا�شب  التوقيت  اإىل 

ال�شالح.
ون����وه ب����اأن امل��م��ث��ل��ة ال��ع��ل��ي��ا لالأمن 
االحتاد  يف  اخل��ارج��ي��ة  وال�شيا�شة 
االأوروب������ي ك��اث��ري��ن اآ���ش��ت��ون كانت 
ط��ل��ب��ت اإي�����ش��اح��ات ق��ان��ون��ي��ة حول 

تلقينا تقريرا  املو�شوع، وقال  هذا 
يبقى  ولكن  خرائنا،  من  قانونيا 
ال�شيا�شي  ال����ق����رار  ات���خ���اذ  ع��ل��ي��ن��ا 

املنا�شب، وهنا تكمن امل�شكلة .
واأفاد امل�شدر باأن االحتاد االأوروبي 
ي�����ش��ع م�����ش��األ��ة م�����ش��ت��ق��ب��ل احلظر 
ال�شالح  ت���وري���د  ع��ل��ى  امل���ف���رو����س 
�شلة متكاملة من  اإطار  ل�شوريا يف 
االإج�����راءات واالأع��م��ال ال��ت��ي يجب 

القيام بها حلل االأزمة ال�شورية.
فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  وك��ان 
فراير   8 يف  اأع���ل���ن  ق���د  ه���والن���د 
�����ش����ب����اط رف���������ش����ه رف��������ع احل���ظ���ر 
املوجهة  االأ�شلحة  على  االأوروب����ي 
دام  ما  ال�شوريني،  املعار�شني  اإىل 

اإذا كان الرئي�س ال�شوري ب�شار  انه 
فال  لبالده  االأف�شل  يريد  االأ���ش��د 
بد له اأن ي�شمح بانطالق املحادثات 

ال�شيا�شية.
وق����ال����ت ن����والن����د خ������الل م���وؤمت���ر 
����ش���ح���ايف ب��������وزارة اخل���ارج���ي���ة انه 
يبدو ان املعار�شة ال�شورية حققت 
االأ���ش��ب��وع، فقد  ه��ذا  ك��ب��راً  تقدماً 
���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى اأم����ن م��ط��ار فيما 
وال  اجل��وي  بالق�شف  النظام  ي��رد 
ي�شرب املدنيني وح�شب بل �شرب 

بع�س قواته ما يعك�س ياأ�شه .
واإذ اأ�شارت اإىل القتال جنوب دم�شق 
�شقوط  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و���ش��رق��ه��ا، 
ع����دة م����دن ب��ي��د امل��ع��ار���ش��ة، قالت 

ه���ن���اك ف��ر���ش��ة ول����و ���ش��ئ��ي��ل��ة حلل 
���ش��ي��ا���ش��ي ي�����ش��ع ح�����دا ل���ل���ن���زاع يف 

�شوريا.
اليوم  يف  االأب��ي�����س  البيت  واأو���ش��ح 
اأوباما  ب����اراك  ال��رئ��ي�����س  اأن  نف�شه 
ت�شليح  ال���ف���ائ���ت  ال�����ش��ي��ف  رف�������س 
بهدف  ال�������ش���وري���ني  امل���ع���ار����ش���ني 
للتاأكد  واأي�����ش��ا  امل��دن��ي��ني  ح��م��اي��ة 
اأيدي  االأ�شلحة يف  وق��وع  ع��دم  من 

متطرفني .
املتحدثة  اأك���دت  اأخ���رى،  م��ن جهة 
االأمركية  اخلارجية  وزارة  با�شم 
فيكتوريا نوالند ان النظام ال�شوري 
ك��ب��ر ويحارب  ل�����ش��غ��ط  ي��ت��ع��ر���س 
اإىل  م�شرة  متعددة،  جبهات  على 

نوالند من الوا�شح ان نظام االأ�شد 
ملحوظ  ل�����ش��غ��ط  ي��ت��ع��ر���س  ب����ات 

ويقاتل على جبهات متعددة.
وا�شنطن  ل����دى  ك����ان  اإن  و���ش��ئ��ل��ت 
اأي������ام االأ�����ش����د باتت  ان���ط���ب���اع ب�����اأن 
ي�شقط  اأن  امل��م��ك��ن  وم���ن  م���ع���دودة 
وق����ت،  اأي  يف  ال���������ش����وري  ال���ن���ظ���ام 
وال  االأم��ر �شعب ج��داً  ان  فاأجابت 
ميكن الأحد اأن يتنباأ ب�شيء حوله.

االأ���ش��د يهتم  ك��ان  اإذا  ان��ه  واأ�شافت 
فعاًل مبا هو االأف�شل لبالده، واإذا 
كان يهتم مبا هو االأف�شل ملن هم 
ببدء  ي�شمح  اأن  فعليه  ج��ان��ب��ه،  يف 

املفاو�شات ال�شيا�شية .
كان  اإذا  ع���م���ا  �����ش����وؤال  ع���ل���ى  ورداً 
�شحيحاً ان االأ�شد ال يعي ما يدور 
الو�شع،  من حوله ومدى �شعوبة 
اأن  ميكنها  ال  ان��ه��ا  ن��والن��د  ق��ال��ت 
ال�شوري  الرئي�س  راأ���س  تقراأ ما يف 
واملعار�شة  ال�����ث�����وار  ت����ق����دم  ل���ك���ن 
ال�شوري  اجل��ي�����س  ع��ل��ى  وال�����ش��غ��ط 
والقوات التي ما زالت خمل�شة له 

يرتك تاأثراً اأقله على قواته .
تنتظر  اأم���رك���ا  ان  ع��ل��ى  و����ش���ددت 
ل���رتى ك��ي��ف ت��ت��ط��ور االأم�����ور، وما 
ا�شتمرار  ه���و  االآن  وراءه  ن�����ش��ع��ى 
ال�شوري  املعار�شة  ائتالف  تقوية 
جلهة ارتباطته املبا�شر بالالعبني 
املحررة  واملجتمعات  ال�شيا�شيني 
داخل �شوريا، ومعاً ميكنهم امل�شي 

بالعملية االنتقالية قدماً.
وختمت بالقول ان امل�شالة هي متى 
ن�شل اإىل نقطة نكون فيها فعاًل يف 
عملية انتقالية، وعندها نبحث يف 

االأمور االأخرى .

وا�سنطن: النظام ال�سوري حتت �سغط كبري

خالفات اأوروبية على حظر الأ�سلحة يف �سوريا 

تامي: ملاذا جتاهل الحتجاجات على غزو العراق؟ 
•• وا�شنطن-وكاالت:

اإي�شان ثارور يف مقال له مبجلة تامي االأمركية عن  الكاتب  ت�شاءل 
ال�شبب وراء جتاهل االإدارة االأمركية االحتجاجات ال�شعبية يف خمتلف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل �شد غ��زو ال��ع��راق قبيل ال��غ��زو، رغ��م اأن��ه��ا اأك��ر حجما 
االأخرة  ال�شنوات  التي جرت خالل  االحتجاجات  نطاقا من  واأو�شع 
يف املنطقة العربية واأوروبا والغرب عموما. ورغم اأن الكاتب مل يعط 
اإجابة لت�شاوؤله، فاإنه اأ�شار ب�شكل غر مبا�شر اإىل اأن تلك االحتجاجات 
واملوقف الر�شمي املتجاهل لها قد ت�شببت جزئيا يف ما متخ�شت عنه 
اأقل حجما ونطاقا يف العامل بعد ذلك من نتائج كبرة،  احتجاجات 
عموما.  االحتجاجات  على  ردا  احلكام  عناد  تخفيف  يف  ت�شببت  كما 
وقال اإنه من ال�شعب فهم اأن عر�س القوة ال�شعبية الذي مت قبل عقد 

من الزمان على نطاق وا�شع يف العامل يوم 15 فراير �شباط 2003 
تاأثر على جمرى  له  للعراق، مل يكن  الغربي  الغزو  احتجاجا على 
التاريخ.  االأ�شخم يف  االحتجاجات  كانت  اأنها  رغ��م  اآن��ذاك  االأح���داث 
اإىل االأذه��ان كر وات�شاع نطاق تلك االحتجاجات التي  واأع��اد ث��ارور 
10 و15 مليون �شخ�س �شاركوا فيها، و�شملت اأكرث  اإن ما بني  قال 
فانكوفر  اإىل  اليابان  اأوكالهوما يف  العامل من  600 مدينة يف  من 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ع��راق.  لغزو  واح��د ال  ب�شوت  تقول  وكانت  كندا،  يف 
ثالثة ماليني ن�شمة نزلوا اإىل �شوارع روما، واأكرث من مليون �شخ�س 
األف يف �شان فران�شي�شكو   200 تظاهروا يف لندن وبر�شلونة، وخرج 
نيويورك تاميز قالت يف ذلك  اأن �شحيفة  الكاتب  واأورد  ونيويورك. 
الوقت يف و�شف كر وقوة تلك االحتجاجات هناك قوتان عظميان يف 

العامل: الواليات املتحدة االأمركية والراأي العام العاملي .

تظاهرة يف جنوب بغداد تطالب باإقالة النجيفي 

اأرمينيا تنتخب رئي�سها و�سركي�سيان الأوفر حظًا 
•• يريفان-ا ف ب:

�شرج  الرئي�س  فيه  يبدو  اق��رتاع  رئي�شهم يف  االثنني  غ��دا  االرم��ن  ينتخب 
ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة يف هذه  ا���ش��ا���ش��ي��ة  وي��ع��ت��ر جت��رب��ة  ح��ظ��ا،  االوف����ر  �شركي�شيان 
التي   2008 يف  الرئا�شية  االنتخابات  بعد  ال�شابقة،  ال�شوفياتية  اجلمهورية 
�شابتها مواجهات دامية. وقد وعد �شركي�شيان )59 عاما( املر�شح لوالية ثانية 
انتخابات حرة يف هذا  باجراء  �شتة مناف�شني،  يواجه  وال��ذي  ارمينيا،  رئا�شة  يف 
وقال  ن�شمة.  ماليني  ثالثة  �شكانه  عدد  ويبلغ  القوقاز  جنوب  يف  الواقع  البلد 
�شركي�شيان نحتاج اىل انتخابات حرة ونزيهة كما نحتاج اىل االوك�شيجني. ولدينا 
اليوم كل الو�شائل لتنظيم اف�شل انتخابات ممكنة .  ويف 2012، وجهت منظمة 
احلزب  بها  ف��از  التي  النيابية  لالنتخابات  انتقادات  اوروب��ا  يف  والتعاون  االم��ن 

اجلمهوري بزعامة �شركي�شيان ب�شبب انعدام الدميوقراطية.
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املقبل  للعام  الطريق  خ��ارط��ة  معامل  ال��ق��دم  لكرة  بر�شلونة  ن��ادي  ح��دد 
وكيفية التعامل مع متطلبات املرحلة احلالية حيث خل�س ما يحتاج اإليه 

ا�شتمرار النجاح يف �شبع نقاط.
ووفقا ملا ذكرته �شحيفة )ماركا( االإ�شبانية فاإنه مت حتديد �شبع نقاط 
اجتماع  عقب  معها  التعامل  يجب  الكتالوين  للفريق  بالن�شبة  اأ�شا�شية 
جمع موؤخرا بني املدير الفني للفريق تيتو فيالنوفا واملدير الريا�شي 

للنادي اأندوين زوبيزاريتا.
وياأتي يف �شدارة اأولويات الر�شا للعام املقبل م�شاألة التعاقدات وباالأخ�س 
يف م��رك��ز ح��را���ش��ة امل��رم��ى ع��ق��ب اإع����الن احل��ار���س فيكتور ف��ال��دي��ز نيته 
الرحيل حيث ت�شم قائمة اخليارات كال من مارك اأندريه تر �شتيجن 

حار�س برو�شيا مون�شنجالدباخ االأملاين وحار�س اإ�شبانيول االإ�شباين كيكو 
كا�شيا اأو بيبي رينا حار�س ليفربول االإجنليزي اأو في�شنتي جوايتا حار�س 
�شم  ���ش��رورة  تاأتي  بالتعاقدات  يتعلق  فيما  الثاين  املقام  ويف  فالن�شيا. 
مدافع جديد ب�شبب االأداء غر املقنع للكامروين األك�شندر �شوجن، حيث 

يبحث الر�شا عن العب مبو�شفات االأملاين مات�س هوميل�س.
النقطة الثانية يف ملف الر�شا للعام املقبل هي م�شاألة التجديدات فعقب 
بويول  وكارلي�س  هرنانديز  ت�شايف  االإ�شبانيني  من  كل  ا�شتمرار  �شمان 
واالأرجنتيني ليونيل مي�شي يف الفريق عقب التجديد لهم، ي�شعى الر�شا 
اأدريانو،  والرازيلي  اإنيي�شتا  اأندري�س  ال�شاحر  تعاقدات كل من  لتمديد 

حيث ينتهي عقد االأول يف 2015 والثاين يف 2014.

وكعادة الر�شا تظل م�شاألة النا�شئني ت�شغل حيزا من خطته قبل بداية 
كل عام، ولذا تاأتي كثالث نقطة يف ملف 2014 ، حيث �شيحاول النادي 
اإذا ما �شارت االأمور  الكتالوين ت�شعيد العبيه �شرجيو روبرتو ورافينيا 

ب�شورة جيدة.
ويف الف�شل الرابع تاأتي اأكرث النقاط ح�شا�شية وهي م�شاألة الراحلني عن 
الفريق خا�شة يف ظل االأنباء التي ترتدد بقوة عن �شقوط ديفيد فيا من 
بجانب  االإ�شابات  ب�شبب كرثة  املقبلة  الفرتة  الفني يف  ح�شابات اجلهاز 

جوناثان دو�س �شانتو�س، الذي يقال اإنه يرف�س الرحيل.
يوجد  حيث  ال��ن��ادي،  خ��ارج  االإع����ارات  مب�شاألة  تتعلق  اخلام�شة  النقطة 
اأن فر�س  اإال  ب��ارت��را وم��ون��ت��وي��ا  م��ث��ل  ال��ف��ن��ي  الع��ب��ون يعجبون اجل��ه��از 

م�شاركتهم لي�شت كبرة، لذا مت االتفاق بني زوبيزاريتا وفيالنوفا على 
اأن اخليار االأمثل �شيكون اإعارتهم متهيدا لعودتهم حينما ت�شنح الفر�شة 

للفريق.
اأهمية ملف العام املقبل، وفقا لل�شحيفة،  يف املرتبة ال�شاد�شة من حيث 
يتوجب  وال��ذي  الأياك�س  املعار  كوينكا  اإي�شاك  املعارين، مثل  جاءت عودة 
عليه اإظهار اأنه بداأ بالفعل التعايف من اإ�شابة الركبة التي حلقت به لكي 
يدخل يف ح�شابات اجلهاز الفني، اإال اأن الو�شع يختلف بالن�شبة الإبراهيم 
اأفيالي حيث اأن فر�شته اأقل بكثر من كوينكا ويف املرتبة ال�شابعة تاأتي 
اأبيدال وهل �شيعود ملالعب كرة  اإريك  ال�شكوك حول م�شتقبل الفرن�شي 

القدم اأم ال بعد عالجه من االإ�شابة من مر�س ال�شرطان.

�سب���ع نق����اط حت�����دد خارط���ة الطري���ق يف بر�سلون�������ة 

اأ�شاد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
ظل  التي  الكبرة  بالنجاحات  الفجرة  عهد  ويل 
البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  يف  االإم�����ارات  اأب��ط��ال  يحققها 
ال��ع��امل��ي��ة وامل�����ش��ارك��ات اخلارجية  ال��ب��ط��والت  خ���الل 
واالنت�شارات املتتالية الأمراء البحار مثمنا احل�شور 
املتميز الأبناء االإمارات يف ال�شاحة الدولية من خالل 

التنظيمات واالحتادات على اخلارطة العاملية.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه يف الديوان االأمري 
لوفد جمعية املحرتفني الدولية للزوارق ال�شريعة 
الدكتور خالد حممد  ال��ذي �شم  اإي��ه  ب��ي  ب��ي  دبليو 
الزاهد نائب رئي�س اجلمعية وعارف الزفني املدير 
�شعادة  بح�شور  تيم  الفيكتوري  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
عهد  ويل  �شمو  مكتب  مدير  الزحمي  حممد  �شامل 
الفجرة واحمد اإبراهيم حممد نائب رئي�س احتاد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات  االإم������ارات 
و�شيد  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  الفجرة  لنادي 

بن �شالح االأمني العام للجمعية
واأك����د ���ش��م��وه ع��ل��ى ال��ت��زام اإم����ارة ال��ف��ج��رة بتنظيم 
وا�شت�شافة جائزة الفجرة الكري للزوارق ال�شريعة 
اك�س كات والتي متثل احدي جوالت بطولة العامل 
املدوي  التنظيمي  للنجاح  ا�شتمرارا  وذل��ك   2013
واالأ�شداء  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ال��ب��ط��ول��ة  �شجلته  ال���ذي 
العاملية التي وجدتها االأمر الذي جعل الفجرة يف 
الواجهة دائما مباركا اإقامة احلدث العاملي يف املوعد 
املقرتح �شمن روزنامة البطولة العاملية يف الن�شف 

االأول ل�شهر نوفمر املقبل.
ووجه �شموه اأ�شرة نادي الفجرة الدويل للريا�شات 
ال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ع��م��ل وال��ت��ن�����ش��ي��ق ال���ت���ام م���ع جمعية 
بي  –دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الدولية  املحرتفني 
بي اإيه- من اجل حتقيق االأه��داف وتنظيم احلدث 
املرتقب واإخراجه يف اأبهي حلة خا�شة وان البطولة 
الوطنية  القيادة  ظل  يف  جديدة  وحلة  ث��وب  لب�شت 
املتمثلة يف وجود جمعية املحرتفني الدولية )دبليو 
على  م�شرفة  كجهة  احل�شري  املنظم  اإي���ه(  ب��ي  ب��ي 
البطولة. ووجه الدكتور خالد حممد الزاهد نائب 
الدولية  امل��ح��رتف��ني  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�شكر اجلزيل  اإي��ه  بي  بي  دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
اإىل �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 

ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رة ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ب��ال وف���د اجلمعية 
وتف�شل �شموه برعاية حدث جائزة الفجرة الكري 
�شمن  �شيقام  وال���ذي  ك��ات  اك�س  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
2013 يف  اأحداث وجوالت بطولة العامل  روزنامة 

الن�شف االأول من �شهر نوفمر املقبل.
ونقل نائب رئي�س جمعية املحرتفني الدولية )دبليو 
بي بي ايه( حتيات وامتنان اأ�شرة الريا�شات البحرية 
اإمارة  �شجلته  ال���ذي  الباهر  النجاح  على  ال��دول��ي��ة 
اخلتامية  اجل��ول��ة  وا�شت�شافة  تنظيم  يف  الفجرة 
من بطولة العامل للزوارق ال�شريعة 2012 موؤكدا 
اإيه(  بي  بي  )دبليو  الدولية  املحرتفني  جمعية  اأن 
يف حلتها اجلديدة برئا�شة �شعادة �شيف بن مرخان 
الكتبي ت�شعي اإجناح البطولة والرتويج الكامل عن 
ال�شوء  ملقيا  ال��دول��ة  يف  ال��رائ��ع  ال�شياحي  التنوع 
اجلمعية  نظمتها  التي  والفعاليات  االأن�شطة  علي 
الطموحة  امل�شتقبلية  واخلطط  املا�شية  الفرتة  يف 
خا�شة  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  لتنفيذها  ي�شعي  وال��ت��ي 
فكرة  هو  ك��ات  اك�س  ال�شريعة  ال���زوارق  م�شروع  وان 
اإماراتية املولد والن�شاأة ما كان النجاح ليكتب لها لو 

ال االهتمام والدعم من قبل القيادة الر�شيدة.

زورقي  بنجاحات  ي�سيد  الفجرية  عهد  ويل 
فزاع والفيكتوري

اأ�����ش����اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
التي  املتميزة  بالنتائج  الفجرة  عهد  ويل  ال�شرقي 
الثنائي  بقيادة   3 ف��زاع  زورق  اللقب  حامل  حققها 
امل��ري يف  العاملي ع��ارف �شيف الزفني وحممد �شيف 
بطولة العامل للزوارق ال�شريعة اك�س كات هذا العام 
بر�شيد  الكاملة  بالعالمة  العام  الرتتيب  وت�شدره 

800 نقطة بعد نهاية اجلولتني االأويل والثانية.
ت��ع��د م��وا���ش��ل��ة للتميز  اأن ه���ذه االن��ت�����ش��ارات  وق���ال 
التي  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  والكبر من  الوا�شح 
زورق  ف��وز  �شيما  ال  ال��ن��ج��اح��ات  م��ن  الكثر  ر�شمت 
الفيكتوري 3 بقيادة الثنائي عارف الزفني وحممد 
الفئة  ال�شريعة  للزوارق  العامل  بطولة  بلقب  امل��ري 
الثانية ع�شرة  اللقب للمرة  2012 حمققا  االأوىل 

يف تاريخ البطولة وال�شاد�شة على التوايل.

الكتبي ي�سيد بدعم حكومة الفجرية
الكتبي رئي�س جمعية  �شعادة �شيف بن مرخان  عر 
بي  بي  دبليو  ال�شريعة  للزوارق  الدولية  املحرتفني 

اإيه عن �شعادته العميقة بالدعم الكبر الذي حتظي 
به ريا�شة االإمارات من قبل القيادة الر�شيدة والدعم 
املتوا�شل من قبل امل�شئولني م�شيدا با�شتقبال �شمو 
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
الفجرة لوفد اجلمعية وتقدميه الدعم وامل�شاندة 
املطلوبة لهم من اجل اإجناح بطولة العامل 2013 
بحر  ع��رو���س  ال�شت�شافة  �شموه  مباركة  خ��الل  م��ن 

العرب الأحدي جوالت البطولة هذا العام.
العامل  اإيل  اأن الفجرة قدمت نف�شها  الكتبي  وقال 
ب�����ش��ك��ل رائ����ع م���ن خ���الل مت��ي��زه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي لي�س 
خالل اجلولة اخلتامية من بطولة العامل للزوارق 
ال�شريعة اأم�س مات يف املو�شم املا�شي بل من خالل 
م�شرتها احلافلة يف جمال تنظيم كري االأحداث 
الريا�شية ب�شكل عام وال�شباقات البحرية علي وجه 
من  نابع  بل  ال�شدفة  وليد  لي�س  وه��ذا  اخل�شو�س 

الدعم احلقيقي والكبر من م�شوؤويل االإمارة.

يوا�سل  الــبــحــري(  )الــفــجــرية  اإبــراهــيــم: 
رحلة التميز

رف����ع اح��م��د اإب���راه���ي���م حم��م��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س احتاد 

التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات  االإم������ارات 
ا�شمي  البحرية  للريا�شات  الدويل  الفجرة  لنادي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآي���ات 
حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
الفجرة علي الدعم امل�شتمر والتوجيهات ال�شديدة 
حتققت  التي  الكبرة  النجاحات  ع��ن  اأث��م��رت  التي 
ال��ع��امل��ي��ة يف خمتلف االأح����داث  يف االإم�����ارة وامل��ك��ان��ة 

والفعاليات ومنها الريا�شية.
احلثيثة  واملتابعة  وامل�شتمر  الكبر  بالدعم  واأ���ش��اد 
ب��ن حممد  ب��ن حمد  ال�شيخ حممد  �شمو  ل��دن  م��ن 
االأن�شطة  مل��خ��ت��ل��ف  ال��ف��ج��رة  ع��ه��د  ويل  ال�����ش��رق��ي 
اأبناء  تهم  والتي  والريا�شية  املجتمعية  والفعاليات 
جمعية  لوفد  �شموه  ا�شتقبال  اأن  م��وؤك��دا  الفجرة 
ي��دل على  اإي���ه(  ب��ي  ب��ي  ال��دول��ي��ة )دبليو  املحرتفني 
ال�شخ�شية لنادي الفجرة  مدي االهتمام واملتابعة 

الدويل للريا�شات البحرية.
الفجرة  ن����ادي  ادارة  جم��ل�����س  دور  ع��ل��ي  اث��ن��ى  ك��م��ا 
توجيهات  ترجمة  يف  البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
القيادة والعمل علي اإبراز الفجرة كوجهة ريا�شية 
و�شياحية متميزة يف العامل واملنطقة م�شيدا بجهود 
رئي�س  ال�����ش��رق��ي  �شيف  ب��ن  ح��م��د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ 

ال���ن���ادي وحم��م��د ���ش��ع��ي��د ال�����ش��ن��ح��اين ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س االإدارة.

وقال اأن توجيهات �شمو ويل عهد الفجرة بتنظيم 
ال��ك��ب��ر للزوارق  ال��ف��ج��رة  واإجن�����اح ح���دث ج���ائ���زة 
الفجرة  ت�شهدها  �شوف  والتي  كات  اك�س  ال�شريعة 
حيز  دخلت  املقبل  نوفمر  ل�شهر  االأول  الن�شف  يف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي م��ب��ك��را ح��ي��ث ���ش��رع ال��ن��ادي وم���ن خالل 
الدولية  امل��ح��رتف��ني  ب��ج��م��ع��ي��ة  امل��ب��ا���ش��ر  االت�������ش���ال 
الإقامة  والتجهيز  الرتتيب  يف  اإي��ه(  بي  بي  )دبليو 
مثلما  التنظيمي  التميز  وموا�شلة  الكبر  احل��دث 
الفجرة على  ح��ازت  املا�شي حيث  املو�شم  ح��دث يف 
الكبر يف تنظيم اجلولة  اأف�شل )منظم( بنجاحها 
اخلتامية والتي حتولت اإىل عر�س ريا�شي ا�شتثنائي 

يف عرو�س بحر العرب.
اللجنة  ح��ث  ال��ف��ج��رة  عهد  ويل  �شمو  اأن  واأ���ش��اف 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ب��ت��ق��دمي اأق�����ش��ي ج��ه��د الإجن���اح 
�شرح  اإىل  االجتماع  خ��الل  وا�شتمع  الكبر  احل��دث 
اتفاقية  توقيع  بعد  اجل��دي��دة  اخل��ط��وات  ع��ن  واف 
التي  اجل��م��ع��ي��ة  م���ع  اأم(  اأي  )ي���و  ال�����دويل  االحت�����اد 
ت�شهد  وال��ت��ي  للبطولة  اأحل�����ش��ري  املنظم  اأ�شبحت 

عدة جوالت هذا العام.

ا�ستقبل وفد جمعية املحرتفني الدولية واأ�ساد بثوبها اجلديد

حممد بن حمد ال�سرقي يبارك ا�ست�سافة الفجرية ملونديال )اإك�ص كات(
)عرو�س بحر العرب( حتت�سن جائزة الزوارق ال�سريعة نوفمرب املقبل

�سموه يوجه باإجناح التظاهرة العاملية وموا�سلة التميز التنظيمي

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
رعاه اهلل �شباق كا�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للقدرة 
االمارات  االول علي ميادين قرية  اأم�س  يوم  اأقيم  الذى 
�شمو  م��ه��رج��ان  ورع��اي��ة  ب��دع��م  بالوثبة  ل��ل��ق��درة  العاملية 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية. 
و�شارك يف ال�شباق 132 فار�شا وفار�شة من داخل الدولة 
اآل  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  تقدمهم  وخ��ارج��ه��ا 

مكتوم ويل عهد دبي والذى خرج من ال�شباق بعد املرحلة 
الرابعة راأفة بجواده. و�شهد ال�شباق �شمو ال�شيخ حمدان 
و�شمو  املالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
ال�شيخ  �شمو  �شهده  كما   .. الرئا�شة  �شئون  وزي��ر  ال���وزراء 
من�شور بن حممد اآل مكتوم و�شاركت فى ال�شباق الفار�شة 
. وت��وج بطال  ال�شيخة فطيم بنت حممد بن را�شد  �شمو 
على  ال�شعفار  علي  حممد  االم���ارات���ي  ال��ف��ار���س  لل�شباق 

اإ�شطبالت الريح  اأورم��ان دي ك��اردون من  �شهوة اجل��واد 
وتاله يف املركز الثاين الفار�س خليفة على اجلهوري على 
يف  وج��اء  الوثبة  ا�شطبالت  م��ن  جيلدين  اجل���واد  �شهوة 
�شعيد �شقر االم��ري على �شهوة  الفار�س  الثالث  املركز 
م�شافة  وبلغت   . ف���زاع  ا�شطبالت  م��ن  ايليكب�س  اجل���واد 
ال�شباق 160 كم علي مدى �شتة مراحل ور�شدت اللجنة 
املنظمة للبطولة جوائز مالية قدرها مليون و500 الف 
للثالثة  �شيارات  ثالثة  منها  للفائزين  و4�شيارت  دره��م 

قام  ال�شباق  ختام  ويف  البطل.  للفريق  و���ش��ي��ارة  االوائ���ل 
عدنان �شلطان مدير عام نادى ابوظبي للفرو�شية والرا 
ال  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  �شوايا مدير مهرجان 
نهيان العاملي للخيول وليان ويليمز ممثل االحتاد الدويل 
لفرو�شية وممثلون عن ال�شركات الراعية بتتوج الفائزين 
الثالثة االوائل واول الفرق باجلوائز . ومن جانبه اهدى 
رئي�س  كا�س  بلقب  الفائز  ال�شعفار  على  حممد  الفار�س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  ال��ف��وز  اجن��از  للقدرة  ال��دول��ة 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واىل  خليفة بن زايد 
واىل  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد ال مكتوم. وقال البطل اأنه 
اأف�شل نتيجة يحققها  �شعيد للغاية بتلك النتيجة الأنها 
اإ���ش��م غ��اىل على نفو�س كل  ال��ذي يحمل  ال�شباق  ه��ذا  يف 
م�شرا  الدولة..  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وهو  االإماراتيني 
اأنها املرة الثالثة التي يحقق فيها نتيجة طيبة على  اإىل 

ظهر جواده اورمان دي كاردون.

حممد بن را�سد ي�سهد �سباق كاأ�ص رئي�ص الدولة للقدرة بالوثبة
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تت�شمن قائمة العبي منتخبنا العنابي ا�شم الالعب الواعد جاراهلل املّري 
ال��ق��ط��ري حيث  ال����دوري  يف  املهاجمني  اأف�����ش��ل  م��ن  يعتر  الأن���ه  كمهاجم 
يتمتع بقوة االأداء وبحا�شة تهديفية عالية، وقد حتدث جاراهلل عن اأهمية 

الريا�شة يف حياته خالل هذا اللقاء مع الالعب املتميز. 
لكرة  و  عامة  للريا�شة  تكر�س حياتك  ان  تقرر  ال��ذي جعلك  الدافع  -ما 
للريا�شة  لتكري�س حياتي  داف��ع معني  الواقع ال يوجد  القدم خا�شة؟ يف 
، و لكن قد يكون �شغفي بكرة القدم منذ نعومة اأظافري هو من جعلني 
اجته ملزاولة لعبة كرة القدم فقد تدرجت يف الفئات ال�شنية يف نادي الريان 

و�شواًل للفريق االأول و من هاوي اإىل حمرتف. 
-من كان مثلك االعلى اأثناء ن�شاأتك؟ حممد �شامل العنزي ، جنم املنتخب 

القطري و نادي الريان ال�شابق هو مثايل االعلى ، و امتنى اأن ا�شر على 
نهج هذا الالعب اخللوق ، فكوين العب يف الريان منذ ال�شغر كنت اأنظر 
ملحمد �شامل العنزي كمثال يحتذى به خ�شو�شا و اإين األعب يف نف�س املركز 
ع��ادت عليك كونك  التي  الفوائد  . -ما هي  الهجوم  ال��ذي لعب فيه وهو 
ريا�شي حمرتف؟وهل تن�شح النا�س بان يحذو حذوك؟ الريا�شه منحتني 
ال�شهره و حب النا�س وهو اأمر افخر به ، باال�شافه اإىل اجلوانب املادية بكل 
تاأكيد .. و من دون �شك فاإن الريا�شة �شر احلياة، و اأنا اأن�شح كل االأفراد 
مبزاولة الريا�شة ، لي�س فقط كرة القدم اإمنا الريا�شة ب�شكل عام .  -كيف 

ت�شتمتع بحياتك كريا�شي؟
اأنا احب كرة القدم ، و بالتايل فاإن ممار�شة كرة القدم بالن�شبة يل تعتر 

متعه الأبعد احلدود . -هل تعتقد ان مبادرة اليوم الريا�شي للدولة �شتقود 
قطر الن ت�شبح دولة حا�شنة للريا�شة؟ 

كونها  قطر  لدولة  حت�شب  خطوة  هي  الريا�شي  اليوم  مبادرة  اأن  ال�شك 
و  ملعلوماتي،  وفققا  الفكره  ه��ذه  طبقت  التي  الوحيدة  العربية  ال��دول��ة 
من  باأ�شره  املجتمع  على  اإيجابي  ب�شكل  ينعك�س  االم��ر  ه��ذا  ف��اإن  بالتايل 

مواطنني و مقيمني .
-ما هي احالمك كالعب كرة قدم؟

بكل تاأكيد هو التاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل .. و هو حلم اأي العب قطري 
اأن ميثل منتخب بالده يف كرى التظاهرات الكروية وهي مونديال كاأ�س 

العامل .

تعليقًا على اليوم الريا�سي للدولة
 الالعب جار اهلل املري: الريا�سة �سر احلياة

ك���رم م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اح��م��د مبارك 
امل�����زروع�����ي رئ���ي�������س احت������اد االم�������ارات 
ل��ل��ري��ا���ش��ات اجل��ل��ي��دي��ة رئ��ي�����س نادي 
كادر  اجلليدية  للريا�شات  اب��وظ��ب��ي 
بلقب  املتوج  الن�شائي  �شتورمز  فريق 
 2012 ب��ط��ول��ة ب��ان��ك��وك امل��ف��ت��وح��ة 
والذي كتب ق�شة جناح مميزة خالل 
حتديه الأبرز واقوى الفرق اال�شيوية 
لهوكي اجلليد يف مناف�شات البطولة 
التي اقيمت على مدى خم�شة ايام يف 

�شهر نوفمر العام املا�شي .
ال�شرياين  ح���م���د  ال���ت���ك���رمي  ح�����ش��ر 
ابوظبي  ل��ن��ادي  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
وجمعة  اجل����ل����ي����دي����ة  ل����ل����ري����ا�����ش����ات 
ام��ني �شر احت��اد االمارات  ال��ظ��اه��ري 
للريا�شات اجلليدية مدير اخلدمات 
ب��ج��ان��ب العبات  ال��ن��ادي  امل�����ش��ان��دة يف 
العني  وذي�����ب�����ز  ال����ب����ط����ل  �����ش����ت����ورم����ز 

والكوادر التدريبية واالدارية امل�شرفة 
وحت�شرهم  ال��ف��ري��ق  ت���دري���ب  ع��ل��ى 
الر�شمية  واال�شتحقاقات  للم�شاركات 

على امل�شتويات االقليمية والقارية .
مبارك  احمد  ال��دك��ت��ور  معايل  وق��دم 
والتقدير  ال�شكر  ���ش��ه��ادات  امل��زروع��ي 
����ش���ت���ورم���ز خ������الل حفل  ل����الع����ب����ات 
التزلج  اقيم يف �شالة  ال��ذي  التكرمي 
، معرا  ال��ري��ا���ش��ي��ة  زاي�����د  مب��دي��ن��ة 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ن��ج��اح ال����ذي حققه 
مناف�شات  يف  �شتورمز  �شيدات  فريق 
موؤكدا   ، امل��ف��ت��وح��ة  ب��ان��ك��وك  ب��ط��ول��ة 
وقوة  �شالمة  على  ي��وؤك��د  االجن���از  ان 
للمنتخبات  والتكوين  البناء  ق��اع��دة 
العمرية  امل��راح��ل  وجلميع  الوطنية 
التتويج  م��ع��ت��را   ، ال��ل��ع��ب��ة  احت����اد  يف 
م�شاركة  ث���ال���ث  يف  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 
ل��ه ام���را مم��ي��زا ل��ل��غ��اي��ة وي���وؤك���د على 

ودورها  اخل��ارج��ي��ة  امل�شاركات  اهمية 
يف دع��م ال��ف��ري��ق مب��ق��وم��ات اخلرات 
املتقدمة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 
الفرق  م���ن  امل���ت���ط���ورة  وامل���م���ار����ش���ات 

اال�شيوية والدولية.
املزروعي عن �شكره وتقديره  واع��رب 
الر�شيدة  قيادتنا  توليه  الذي  للدعم 
والريا�شيني  ال��ري��ا���ش��ة  ل�����ش��ري��ح��ة 
امال  حتقيق  على  الكبر  وحر�شها 
وط���م���وح���ات ال�����ش��ب��اب وال���ف���ت���ي���ات يف 
احراز  يف  ال��ك��ب��ر  ودوره   ، ال��ري��ا���ش��ة 
اه��م االإجن�����ازات واالل��ق��اب ال��دول��ي��ة ، 
اأكد  ال���ذي  ال�����ش��ي��دات  ب��ف��ري��ق  م�شيدا 
االأداء  ال��ع��ال��ي��ة م���ن خ����الل  ب�����ش��م��ت��ه 
الكبرة لالعباته  واالإمكانيات  املميز 
التمثيل  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ر  واإ����ش���راره���ن 
ب���ن���ت���ائ���ج مهمة  واخل���������روج  امل�������ش���رف 
وامل�شتوى  ال��ع��ال��ي��ة  ال�����روح  م��ث��م��ن��ا   ،

امل�������ش���رف ل���الع���ب���ات ال���ف���ري���ق خالل 
ج��م��ي��ع امل���ب���اري���ات ال���ت���ي ل��ع��ب��ه��ا اأم����ام 
ف�����رق م��ت��م��ر���ش��ة و����ش���اح���ب���ة خ����رات 
اللعبة  م�شرة  يف  ومتقدمة  طويلة 

وبطوالتها .
الذي  الكبر  بالدعم  املزروعي  وا�شاد 
الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ي��ق��دم��ه 
برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
م�شرة  دع��م  يف  الكبر  ودوره  نهيان 
فرقها  وجميع  اجلليدية  الريا�شات 
له  كان  ،والتي  الوطنية  ومنتخباتها 
ال���ب���ارز يف دف���ع ع��ج��ل��ة التقدم  االث����ر 
االل��ع��اب وخ�شو�شا  مل�����ش��وار  وال��ن��ج��اح 
ملعانقة  و������ش�����وال  اجل����ل����ي����د  ه����وك����ي 
االندية  �شواء على �شعيد  االجن��ازات 

او املنتخبات .
بلقب  ال���ف���وز  ان  امل����زروع����ي  واأو�����ش����ح 
بطولة بانكوك يعتر امتدادا ناجحا 

مل�شرة اجنازات ريا�شة هوكي اجلليد 
�شواء على ال�شعيد املنتخبات الوطنية 
ابوظبي  ن��ادي  ف��رق  م�شتوى  على  او 
ل��ل��ري��ا���ش��ات اجل��ل��ي��دي��ة ، م���وؤك���دا بان 
بتعزيز  ا�شهمت  البطولة  يف  امل�شاركة 
امل�شتوى  على  الفريق  وه��وي��ة  مكانة 
مكت�شبات  ج��ن��ي  يف  وجن����ح  ال����ق����اري 
كبرة  مبنفعة  بالفريق  لتعود  كبرة 
واكت�شاب  اخل��رات  تبادل  طريق  عن 
القوة واالحتكاك من خالل مواجهته 
م���ع ال���ف���رق االآ���ش��ي��وي��ة ، م���وؤك���دا بان 
ال����ت����واج����د مب���ث���ل ه������ذه ال���ب���ط���والت 
وبفريق لل�شيدات يعك�س مدى التقدم 
وال��ت��ط��ور ال��ت��ي و���ش��ل��ت ل��ه اللعبة يف 
دول�����ة االم��������ارات وم�����دى مت��ي��زه��ا يف 
اخلارجية  وال���ب���ط���والت  امل�������ش���ارك���ات 
عن  اأث��م��رت  مهمة  لنتائج  وح�شادها 
الريا�شة  م�����ش��رة  جن���اح���ات  ت��ع��زي��ز 

االإماراتية .
ب���ان احت����اد اللعبة  امل���زروع���ي  وا����ش���ار 
الفرق  ج��م��ي��ع  دع�����م  ع���ل���ى  ح���ري�������س 
وامل����ن����ت����خ����ب����ات ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���رج���ال 
 ، العمرية  املراحل  وبكافة  وال�شيدات 

الوطني  ودوره  حر�شه  من  انطالقا 
والنجاحات  االجن��ازات  لغة  تعزيز  يف 
مل�شرة الريا�شة االماراتية ولريا�شة 
ه��وك��ي اجل��ل��ي��د ال��ت��ي جن��ح��ت خالل 
الفرتة املا�شية وبفرتة زمنية قيا�شية 

قاريا  االجن�����ازات  ارف���ع  ت�شجيل  م��ن 
الن�شائي  ل��ل��ف��ري��ق  م��ت��م��ن��ي��ا  وع���امل���ي���ا، 
الوطنية  واملنتخبات  الفرق  وجلميع 
م�شاركاتهم  خ��الل  وال��ت��ق��دم  ال��ن��ج��اح 

املقبلة .

تنطلق يف الرابعة والن�شف من م�شاء 
اليوم االحد مناف�شات الن�شخة الرابعة 
لبطولة نادي ابوظبي الريا�شي على 
كاأ�س ال�شيخ زايد بن هزاع بن زايد اآل 
 12 حت��ت  لال�شبال  ال��ك��روي��ة  نهيان 
�شنة و�شط م�شاركة ثمانية فرق متثل 
املراحل  وف��رق  الكروية  االكادمييات 
والتي  اب��وظ��ب��ي  ان���دي���ة  ال��ع��م��ري��ة يف 
17-26 فراير  تقام خالل الفرتة 
ابوظبي  ن��ادي  اجل��اري على مالعب 

الريا�شي يف منطقة امل�شرف.
وتقام البطولة حتت ا�شراف جمل�س 
نادي  وبتنظيم  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي 
اب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ش���ي ب����ه����دف دع���م 

لفرق  وال����ب����ن����اء  ال���ت���ك���وي���ن  خ���ط���ط 
ابوظبي  ان��دي��ة  يف  العمرية  امل��راح��ل 
، واحلر�س  ال��ك��روي��ة  واالك��ادمي��ي��ات 
الكبر الذي يوليه املجل�س من اجل 
وان�شطة  وم�����ش��اب��ق��ات  ب��رام��ج  اق��ام��ة 
االكادمييات  ف����رق  مل��م��ار���ش��ة  ف��اع��ل��ة 
دوره�����ا وا���ش��ت��ث��م��ار وج���وده���ا يف دعم 
الندية  وال���ن�������ش���ئ  اال�����ش����ب����ال  ق���ط���اع 
الوعي  ل��ن�����ش��ر  وال�����ش��ع��ي   ، اب���وظ���ب���ي 
الرتابط  وتنمية  والثقايف  الريا�شي 
ال�شغار  ال��الع��ب��ني  ب��ني  وال��ع��الق��ات 
اىل  تهدف  كما   ، املجتمعية  وال��ف��رق 
والقدرات  وامل���واه���ب  امل���ه���ارات  �شقل 
ودع�����م م�����ش��رت��ه��م ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 

طاقاتهم يف امل�شتقبل .
بواقع  ف��رق،   8 البطولة  وي�شارك يف 
، حيث �شمت  ك��ل جمموعة  ارب���ع يف 
 ( الكروية  االكادمييات  ف��رق  االوىل 
االحتاد ، غلينغ ، النجوم ، الفرن�شية 
( يف ح��ني ���ش��م��ت ال��ث��ان��ي��ة ك��ل م��ن ) 
نادي ابوظبي الريا�شي ، االكادميية 
الكورية اجلنوبية ، اكادميية املارينا ، 

انرت نا�شونال كوميونتي ( .
وتنطلق البطولة اليوم على مالعب 
مبواجهات  الريا�شي  ابوظبي  ن��ادي 
يلتقي  حيث   ، االوىل  املجموعة  فرق 
مع  والفرن�شية   ، االحت���اد  م��ع  غلينغ 
املجموعة  ت�شهد  ح��ني  يف   ، ال��ن��ج��وم 

نادي  الثانية مباراتني جتمع االوىل 
اب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ش���ي واالك���ادمي���ي���ة 
الكورية ، ويلتقي يف الثانية اكادميية 

املارينا مع انرت نا�شونال .
الها�شمي  اع��ت��ر ط���الل  م��ن ج��ان��ب��ه 
مدير ادارة ال�شوؤون الفنية يف جمل�س 
البطولة  اق��ام��ة  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي 
امرا   ، ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع��ة  للمرة 
االكادمييات  ل��ف��رق  بالن�شبة  م��ه��م��ا 
والأكادميية  اب���وظ���ب���ي  يف  ال���ك���روي���ة 
توفره  مل��ا   ، الريا�شي  ابوظبي  ن��ادي 
من ممار�شات وجتارب مميزة للفرق 
الكبرة  النجاحات  بجانب  امل�شاركة 
ال��ت��ي ي��ج��ن��ي ث��م��اره��ا امل�����ش��ارك��ون يف 

ك��ل ع��ام م��ن خ��الل ال��ن��واح��ي الفنية 
م�شيدا   ، واالداري���������ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ابوظبي  ل���ن���ادي  ال��ك��ب��رة  ب��اجل��ه��ود 
ال���ري���ا����ش���ي وح���ر����ش���ه ال���ك���ب���ر على 
وخمرجاتها  ال��ب��ط��ول��ة  ا���ش��ت��م��راري��ة 
والنا�شئني  اال�شبال  لفرق  االيجابية 
ابوظبي  جم���ل�������س  ان  م���و����ش���ح���ا   ،
اف�شل  تقدمي  اىل  يتطلع  الريا�شي 
اال�شبال  لقطاع  وامل�شابقات  الرامج 
وال���ن���ا����ش���ئ���ني ل�����دوره�����م ال���ك���ب���ر يف 
العمرية  املراحل  قاعدة  ورفد  تنمية 
املميزة  والطاقات  ال��واع��دة  باملواهب 
، متمنيا النجاح والتقدم لكل الفرق 

امل�شاركة يف البطولة .

الثالثة  اجل���ول���ة  م���واج���ه���ات  ���ش��ه��دت 
ل������دور امل���ج���م���وع���ات ال��ت��م��ه��ي��دي من 
لبطولة  الثانية  الن�شخة  مناف�شات 
ل�شباعيات  ال�شكنية  ل��الح��ي��اء  ال��ع��ني 
ومناف�شة  ك���ب���رة  اث�����ارة  ال���ق���دم  ك����رة 
حمتدمة يف �شراع الفرق للتاهل اىل 
التي تقام  الثاين من البطولة  ال��دور 
حتت ا�شراف وتنظيم جمل�س ابوظبي 
العني  بلدية  م��ع  بالتعاون  الريا�شي 
ق���ط���اع و����ش���ط امل��دي��ن��ة ون������ادي العني 

الريا�شي .
االوىل  املجموعة  مواجهات  وا�شفرت 
قريح  ملعب  مبارياتها  احت�س  التي 
ال�شيخ  ف��ري��ق  املت�شدر  موا�شلة  ع��ن 
الدور  انت�شاراته يف  زايد بن طحنون 
الفوز  حتقيق  يف  وجن��ح   ، التمهيدي 
ال����ت����وايل ع���ل���ى فريق  ال���ث���ال���ث ع���ل���ى 
اهداف  بخم�شة  اجل��دي��دة  ال�����ش��اروج 
، ومت��ك��ن �شعاب اال���ش��خ��ر من  ل��ه��دف 

اهداف  بخم�شة  اخلالدية  على  الفوز 
نظيفة ، وحقق اليحر ال�شمايل الفوز 
على ال�شالمات باربعة اهداف لهدفني 
وال�شراع  ال��ن��دي��ة  حملة  م��واج��ه��ة  يف 
زايد  ال�شيخ  فريق  ليت�شدر   ، املحتدم 
االوىل  جمموعته  ف���رق  ط��ح��ن��ون  ب��ن 
عن جدارة بر�شيد 9 نقاط وحل بعده 
نقاط  ب�شبعة  ال�شمايل  اليحر  فريق 
وجاء ثالثا فريق �شعاب اال�شخر ب�شتة 
ن��ق��اط وح��ل راب��ع��ا ال�����ش��اروج اجلديد 
باربعة نقاط ووقف خام�شا ال�شالمات 
و�شاد�شا اخلالدية بدون نقاط تذكر .

ويف مواجهات املجموعة الثانية وا�شل 
حي منازف انت�شاراته املتتالية بفوزه 
 ، نظيفة  بثالثية  يوناتيد  العني  على 
ا�شود  على  الفوز  من  مزيد  وا�شتطاع 
 ، دون مقابل  اه���داف  بثالثة  اخل��زن��ة 
يف حني متكن ا�شود اليحر من الفوز 
ع��ل��ى ف��ري��ق ام غ��اف��ة ب��ارب��ع��ة اه���داف 

ح���ي منازف  ف���ري���ق  ل��ي��ق��ف   ، ل���ه���دف 
مت�شدرا  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  خ���ت���ام  يف 
للرتتيب العام بر�شيد 9 نقاط وحل 
ثانيا فريق ا�شود اليحر ب�شبعة نقاط 
وجاء ثالثا فريق مزيد بخم�شة نقاط 
ووق���ف راب��ع��ا ام غ��اف��ة ب��ث��الث��ة نقاط 
بنقطة  يونايتد  ال��ع��ني  خام�شا  وح��ل 
ا�شود  واخ���را  �شاد�شا  وج���اء   ، وح��ي��دة 

اخلزنة بدون نقاط .
التعادل  ���ش��اد  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
االي���ج���اب���ي ب���ه���دف ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا على 
 ، وال�شاد  اليحر  ا�شبال  مباراة فريقي 
املنا�شر  ا�شود  من  كل  اي�شا  وتعادل 
منهما  لكل  بهدفني  الطوية  و�شباب 
الهرمودي  ، يف حني حقق فريق حي 
الفوز بهدفني لهدف لقلعة اجلاهلي 

.
وت�شدر فرق املجموعة ا�شود املنا�شر 
ب�شبعة نقاط وجاء بعده على التوايل 

ب  وال�شاد  نقاط   6 ب  اجلاهلي  قلعة 
نقاط   4 ب  الطوية  و�شباب  نقاط   4
وا�شبال  نقاط   3 ب  الهرمودي  وح��ي 

اليحر بنقطة وحيدة .
البطني  حقق  الرابعة  املجموعة  ويف 
ال��ف��وز ع��ل��ى ال��ع��ال��ي��ة ب��ث��الث��ة اه���داف 
اخلبي�شي  مع  النعمة  وتعادل  لهدف 
ب��ه��دف ل��ه��دف و���ش��ج��ل ال��ظ��اه��ر فوزا 
بنتيجة  الب�شرة  ف��ري��ق  على  كا�شحا 
ليت�شدر اخلبي�شي فرق   ،  )0-13  (
املجموعة بر�شيد 7 نقاط وجاء ثانيا 
نعمة  ثالثا  وح��ل  نقاط   6 البطني ب 
ب 5 نقاط ووقف رابعا الظاهر ب 4 
نقاط وحل خام�شا العالية ب 3 نقاط 
ال�شاد�س  باملركز  اخرا  الب�شرة  وجاء 

بدون ر�شيد .
اخلام�شة  املجموعة  نتائج  وا���ش��ف��رت 
اليحر على فلج هزاع  ف��وز ردي��ف  عن 
هزع  على  وال�شعبية   )1-2( بنتيجة 

على  ون��اه��ل   )0-3( بنتيجة  البو�س 
رديف  لينجح   ، بنتيجة )0-1(  املقام 
اليحر من ت�شدر املجموعة اخلام�شة 
ب��ر���ش��ي��د 9 ن��ق��اط ووق����ف ث��ان��ي��ا فلج 
6 نقاط وح��ل ثالثا ناهل ب  ه��زاع ب 
الر�شيد  بنف�س  رابعا  وج��اء  نقاط   4
فريق ال�شعبية ووقف باملركز اخلام�س 
نقاط وج��اء اخرا   3 امل��ق��ام ب  فريق 

هزع البو�س بدون نقاط .
و���ش��ت��ق��ام م�����ش��اء ال���ي���وم االح�����د على 
مبدينة  ال�شكنية  القطاعات  مالعب 
مواجهات  �شمن  م��ب��اراة   15 ال��ع��ني 
التمهيدي  الدور  الرابعة من  اجلولة 
اخلالدية  االوىل  يف  �شيلتقي  حيث   ،
زايد  وال�شيخ  اجل��دي��دة  ال�شاروج  مع 
ب��ن ط��ح��ن��ون م��ع ال�����ش��الم��ات و�شعاب 
اال�شخر مع اليحر ال�شمايل ، وجتمع 
مع  مزيد  الثانية  املجموعة  مباريات 
حي منازف وا�شود اخلزنة مع ام غافة 

يف   ، يونايتد  العني  مع  اليحر  وا�شود 
الثالثة  املجموعة  مباريات  تقام  حني 
ب���ل���ق���اءات ق��ل��ع��ة اجل���اه���ل���ي م���ع ا�شود 
الهرمودي  حي  مع  وال�شاد  املنا�شر 

وا�شبال اليحر مع �شباب الطوية ، كما 
الرابعة  املجموعة  مواجهات  �شتجري 
بني الظاهر والبطني ونعمة والب�شر 
واخلبي�شي مع العالية ، ويف املجموعة 

هزاع  فلج  م��ع  ناهل  يلتقي  اخلام�شة 
وال�����ش��ع��ب��ي��ة م���ع ردي����ف ال��ي��ح��ر وهزع 

البو�س مع املقام .

ف����از ال���ق���ارب ���ش��اي��ب مل��ال��ك��ه م����روان 
وبقيادة  امل�����رزوق�����ي  ع���ل���ي  ع����ب����داهلل 
م�����روان عبداهلل  ع���ب���داهلل  ال���ن���وخ���ذة 
للمحامل  اأبوظبي  ب�شباق  امل��رزوق��ي 
ال�شراعية فئة 22 قدما والذي جرى 
اأبوظبي  كورني�س  على  االول  اأم�����س 
مب�����ش��ارك��ة 60 ق��ارب��ا ع��ل��ى م��ن كل 
منها اأربعة بحارة لي�شل عدد البحارة 
بحارا جميعهم   240 اإىل  امل�شاركني 

من مواطني دولة االإمارات.
وج�������اء يف امل����رك����ز ال����ث����اين ال����ق����ارب 
مق�ش�س ملالكه حممد را�شد الرميثي 
وبقيادة النوخذة حممد اأحمد حممد 
الرميثي ويف املركز الثالث حل القارب 
الو�شف ملالك والنوخذة حممد حمد 

م�شبح الغ�شي�س املري.
اأح��م��د ث���اين م��ر���ش��د الرميثي  وت���وج 
اأبوظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
للريا�شات ال�شراعية واليخوت الفائز 
باملركز االأول فيما توج �شاحب املركز 
جمل�س  ع�شو  املهري  ط��ارق  الثاين 
اإدارة النادي وتوج الثالث ماجد عتيق 

املهري املدير التنفيذي للنادي.

اإعالميا  اهتماما  ال�شباق  �شهد  وق��د 
املحلية  القنوات  من  �شواء  ملحوظا 
الريا�شية  اأب��وظ��ب��ي  ق��ن��اة  يف  ممثلة 
ر�شالة  وق��دم��ت  ال�شباق  تابعت  التي 
وافية عن فعالياته كما ح�شره عدد 

من االإعالميني االأوروبيني.
للريا�شات  اأب���وظ���ب���ي  ن������ادي  وك������ان 
اأال  ا�شرتط  قد  واليخوت  ال�شراعية 
15 عاما  امل�����ش��ارك ع���ن  ي��زي��د ع��م��ر 
وذلك ت�شجيعا لفئة ال�شباب للم�شاركة 
وتعتر  اخل��رة  من  مزيد  واكت�شاب 
الفئة  لهذه  االأوىل  اجلولة  ه��ذه هي 

من القوارب خالل هذا املو�شم.
ي���ت���واج���د على  ال���ن���ت���ائ���ج مل  وب����ه����ذه 
االأوائل  الثالثة  بني  التتويج  من�شة 
اأقيم  امل��ا���ش��ي وال�����ذي  ال�����ش��ب��اق  م���ن 
للقوارب  الوطني  اليوم  �شباق  با�شم 
ال�شابع  يف  ق���دم���ا   22 ال�����ش��راع��ي��ة 
القارب  ���ش��وى  امل��ا���ش��ي  دي�شمر  م��ن 
بال�شباق  فاز  كان قد  ال��ذي  مق�ش�س 
����ش���ب���اق يوم  ب��ي��ن��م��ا ح����ل يف  امل���ا����ش���ي 

اخلمي�س يف املركز الثاين.
وكان القارب مق�ش�س قد فاز ب�شباق 

ال�شراعية  ل��ل��ق��وارب  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
ال�شابع من  اأقيم يف  ال��ذي  22 قدما 
دي�شمر املا�شي وجاء يف املركز الثاين 
القارب مهاجر بقيادة النوخذة اأحمد 
ب���ن م���اج���د ويف امل���رك���ز ال���ث���ال���ث حل 
عمر  النوخذة  بقيادة  داح�س  القارب 

عبداهلل حممد.
الرميثي  ث��اين مر�شد  اأح��م��د  واأ���ش��اد 
اأبوظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
واليخوت  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
للمحامل  اأب��وظ��ب��ي  �شباق  بفعاليات 
م����وؤك����دا  ق�����دم�����ا..   22 ال�������ش���راع���ي���ة 

ان ال���ت���زام ال��ب��ح��ارة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال 
وال�شالمة  االأم��ن  �شعيد  على  �شيما 
..وب����ارك  ال��ن��ج��اح  ك���ان �شببا يف ه���ذا 
اأ�شاد  كما  االأوىل  باملراكز  للفائزين 
موؤكدا  املت�شابقني  ب��اق��ي  ق��دم��ه  مب��ا 
اأن اجلميع فائزون �شواء من �شعدوا 

مل  ال��ذي��ن  اأو  ال��ت��ت��وي��ج  من�شة  ع��ل��ى 
ي�شعدوا الأن اجلميع �شاركوا يف ر�شم 
للريا�شات  الزاهية  ال�شورة  تفا�شيل 

البحرية باالإمارات.
االأعمار  على  امل�شاركة  ق�شر  وح���ول 
ثاين  اأح���م���د  ..ق�����ال  ع��ام��ا   15 دون 
اأن  هلل  احل����م����د  ال���رم���ي���ث���ي  م���ر����ش���د 
فعاليات النادي هذه االأيام ال تتوقف 
وك��ل ال��ب��ح��ارة وال��ن��وخ��ذة يف خمتلف 
للتباري  ���ش��اح��ات  ي���ج���دون  االأع���م���ار 
وتلبي  اإمكاناتهم  تنا�شب  والتناف�س 
لدينا  ال���ن���ادي  يف  ون���ح���ن  رغ��ب��ات��ه��م 
توا�شل  ع��ل��ى  ت���ق���وم  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
االأج���ي���ال واإي���ج���اد ق��اع��دة ث��ري��ة من 
ال���ب���ح���ارة ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون ام���ت���دادا 
الرتاث  ���ش��ون  ي�شاركونهم  الآب��ائ��ه��م 
ال��ب��ح��ري ال���ذي ن��ع��ت��ره م��ن اأع���ز ما 
منلك كما اأن ه��وؤالء البحارة يف تلك 
وهم  الكبار  البحارة  اأبناء  هم  ال�شن 
الفر�شة  ت��ل��ك  ب��اإت��اح��ة  ���ش��ع��داء  معنا 
للتباري  ���ش��اح��ة  ومنحهم  الأب��ن��ائ��ه��م 
ترز قدراتهم ومتكنهم يف هذه ال�شن 
التتويج  م��ن�����ش��ات  اإىل  ال�����ش��ع��ود  م��ن 

وه��ذا يف حد ذات��ه ميثل حافزا وقوة 
دافعة للبحارة ال�شغار .

ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وث���م���ن 
ال�شراعية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  اأب����وظ����ب����ي 
وال��ي��خ��وت اجل��ه��ود االع��الم��ي��ة التي 
الريا�شات  ور�شوخ  تعزيز  يف  �شاهمت 
البحرية.. موؤكدا اأن االإعالم �شريك 

اأ�شيل مع النادي يف مهمته.
واأعرب عن �شعادته باأن تتجاوز �شهرة 
واأن  املحلية  احل���دود  ال��ن��ادي  اأن�شطة 
على  اأوروب���ي���ون  اإع��الم��ي��ون  يحر�س 
اآخرها  ك���ان  ف��ع��ال��ي��ات ع���دة  ح�����ش��ور 
قدما   22 ال�شراعية  املحامل  �شباق 
فعاليات  ق��ب��ل  م��ن  ح�����ش��روا  اأن  ب��ع��د 
باأن�شطة  اإع��ج��اب��ه��م  واأب������دوا  اأخ�����رى 

وعمل النادي.
اأح��م��د ث���اين م��ر���ش��د الرميثي  وح��ي��ا 
اأبناء  م���ن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ج���ه���ود 
ي�����ش��ط��رون جناحات  ال���ذي���ن  ال���ن���ادي 
اكت�شبوا  اأن  ب��ع��د  م��ب��ه��رة  تنظيمية 
خرات كثرة من خالل التعاطي مع 
التي  الكثرة  وال��ب��ط��والت  االأح����داث 
ينظمها النادي.. الفتا اإىل اأن النادي 

باعتبارها  اخل���رات  ه��ذه  اإىل  ينظر 
مك�شبا اإ�شافيا ال ميكن جتاهله ي�شر 
ب���ال���ت���وازي م���ع جن���اح ال��ت��ن��ظ��ي��م ذاته 
�شبيها  تتويجا  النادي  الأبناء  وميثل 
باالألقاب.  والنوخذة  البحارة  بتتويج 
الرميثي يف ختام ت�شريحاته  ورحب 
العربي  الطواف  يف  امل�شاركة  بالفرق 
قادمة من  اأبوظبي  والتي حلت على 
العا�شمة  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ال���دوح���ة 
فريق  بينها  وم��ن  م�شقط  العمانية 
االأوىل  للمرة  ي�شارك  ال��ذي  اأبوظبي 
اآمال لفريق النادي اأن يحقق مبتغاه 
واأن يكت�شب خرات تعزز من وجوده 
يتطلع  ال���ت���ي  االآف�������اق  اإىل  وت����ق����وده 

اإليها.
ال�����ش��ب��اق فريق  اأب���وظ���ب���ي يف  ومي��ث��ل 
ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي 
ع���ادل خ��ال��د ع�شو  بقيادة  وال��ي��خ��وت 
فريق عزام يف �شباقات فولفو اإ�شافة 
واأحمد  الفال�شي  اأح��م��د  يو�شف  اإىل 
اهلل  م��ال  ويو�شف  القبي�شي  اهلل  م��ال 
البلو�شي  حم��م��د  واأي�����وب  القبي�شي 

واأحمد اإ�شماعيل املرزوقي.

املزروعي يكرم فريق �ستورمز الن�سائي املتوج بلقب بطولة بانكوك املفتوحة

تقام للعام الرابع على التوايل 

اليوم.. انطالق مناف�سات بطولة نادي اأبوظبي الريا�سي على كاأ�ص زايد بن هزاع الكروية لالأ�سبال

اليوم.. 15 مباراة يف اجلولة الرابعة للدور التمهيدي 

مواجهات مثرية يف اجلولة الثالثة لبطولة العني لالأحياء ال�سكنية ل�سباعيات الكرة 

�سايب يفوز ب�سباق اأبوظبي للمحامل ال�سراعية فئة 22 قدما 
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املو�شم  هذا  املظفرة  م�شرته  املت�شدر  ميونيخ  بايرن  وا�شل 
للتتويج باللقب بعد اأن و�شع الفارق مع اأقرب مالحقيه اإىل 
18 نقطة، اإثر تغلبه على �شيفه فولف�شبورغ 2-�شفر م�شاء 
ام�س االأول يف افتتاح املرحلة ال�22 من الدوري االأملاين لكرة 
القدم. وحقق الفريق البافاري الفوز اخلام�س على التوايل 
ملهاجم فولف�شبورغ  ب��ه  وي��دي��ن  امل��و���ش��م،  ه��ذا  وال��ث��ام��ن ع�شر 
افتتح  ال��ذي  ماندزوكيت�س  ماريو  الكرواتي  ال��دويل  ال�شابق 
روبن  اأري��ني  الهولندي  وال��دويل   36 الدقيقة  الت�شجيل يف 
بدل  الوقت  من  الثانية  الدقيقة  يف  الثاين  الهدف  �شاحب 
15 هدفا منفردا  اإىل  ال�شائع. ورفع ماندزوكيت�س ر�شيده 
ب�شدارة الئحة الهدافني واإىل �شتة اأهداف يف املباريات االأربع 
التي خا�شها فريقه حتى االآن يف 2013 و15 يف 19 مباراة 

ملواجهته  ممكنة  طريقة  باأف�شل  بايرن  وا�شتعد  االآن.  حتى 
نهائي  بذهاب ثمن  االإجنليزي  اأر�شنال  املرتقبة مع م�شيفه 
نقاط  ث��الث  واأ���ش��اف  املقبل،  الثالثاء  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري 
ال���ذي توج  ال��ل��ق��ب  اإىل ر���ش��ي��ده يف �شعيه ال���ش��ت��ع��ادة  ج��دي��دة 
الأنه  وذل��ك  االأخ��ري��ن،  املو�شمني  دورمت��ون��د يف  بورو�شيا  به 
و�شع الفارق اإىل 18 نقطة بينه وبني االأخر الذي يطارده 

وتنتظره قمة نارية اأمام اإينرتاخت فرانكفورت الرابع.
ت�شدر  االأمل����اين يف  ال����دوري  ت��اري��خ  يف  ف��ري��ق  اأي  ينجح  ومل 
اأو اأكرث عن اأقرب مالحقيه بعد  الرتتيب بفارق 15 نقطة 
اأي  يتمكن  مل  كما  املو�شم،  ان��ط��الق  على  فقط  مرحلة   21
فريق من ح�شد 57 نقطة يف 22 مباراة اأو اأن تتلقى �شباكه 

�شبعة اأهداف فقط حتى هذه املرحلة من املو�شم.

وكان بايرن حقق اأف�شل بداية مو�شم يف تاريخ ال� بوند�شليغا 
م�شتهل  يف  متتالية  ان��ت�����ش��ارات  ثمانية  حتقيقه  خ��الل  م��ن 
حملته التي مل ي�شقط فيها �شوى مرة واحدة وكانت يف 28 
اأكتوبر ت�شرين االأول املا�شي على اأر�شه اأمام باير ليفركوزن 

. 2-1
ترتيب فرق ال�شدارة

1- بايرن      57 نقطة من 22 مباراة.
2- دورمتوند    39 من 21
3- ليفركوزن    38 من 21
4- فرانكفورت   37 من 21

5- ماينت�س     31 من 21
هامبورغ      31 من 21

بايرن يهزم فولف�سبورغ ويعزز �سدارته 

�شاحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
اأن جهودنا  ت��راث االم���ارات  ن��ادي  ال��دول��ة رئي�س  ال�شمو رئي�س 
م�شتمرة للمحافظة على تراث االمارات الوطني ب�شتى اأنواعه، 
ال���رتاث اخل��ا���س بريا�شة الهجن وم��ا يت�شل بها  مب��ا يف ذل��ك 
ن�شاطات  خالل  من  وبخا�شة  وثقافية،  احتفالية  مظاهر  من 
وفعاليات هذا املهرجان التالاثي الذي حظي مب�شاركة وا�شعة 
الدولة  ابناء  من  اال�شيلة  العربية  الريا�شة  ه��ذه  حمبي  من 
واأ�شاف  العربية.  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  واب��ن��اء 
اإن اجلهود  5 االيطالية  اأنطينا  �شموه يف ت�شريح خا�س لقناة 
ال��رتاث متوا�شال  املجال متوا�شلة وحثيثة ليظل هذا  يف هذا 
عر االجيال بكامل مفرداته واأ�شالته التي تعك�س اأ�شالة �شعب 
والتقدير  ال�شكر  ت�شريحه  خ��ت��ام  يف  �شموه  ووج���ه  االم����ارات. 
التوايل  على  ال��ث��اين  للعام  يح�شر  ال���ذي  االي��ط��ايل  ل��الع��الم 
فعالياته  عن  م�شرقة  �شورة  وعك�س  املهرجان  ن�شاطات  لنقل 
املحلي  ل��الع��الم  ال�شكر  �شموه  وج��ه  كما  ال���دويل،  االع���الم  يف 
موؤكدا  عالية،  مبهنية  الفعاليات  تغطية  يف  ودوره  واخلليجي 
طيبة  �شورة  تقدمي  يف  ومميزاً  كبراً  دوراً  لالعالم  اأن  �شموه 
وتقدميه  تطويره  عن  نتوانى  لن  ال��ذي  املهرجان  عن  للعامل 
باأف�شل �شورة ممكنة مبا يليق ومكانة هذه الريا�شة يف الدولة، 
ويتما�شى مع النه�شة احل�شارية التي ت�شهدها الدولة بف�شل 
ودعم القيادة احلكيمة، حتى تظل ثقافة الرتاث هي النرا�س 
امل�شئ لالجيال يف اإطار معادلة االأ�شالة واملعا�شرة.  جاء ذلك 
نهيان  اآل  زايد  �شلطان بن  ال�شيخ  �شمو  خالل ح�شور ومتابعة 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث االإمارات 
ام�س ختام فعاليات مهرجان �شموه لالبل 2013 الذي نظمه 
ن���ادي ت���راث االم�����ارات يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 28-1 وح��ت��ى 16 
فراير-�شباط اجلاري يف ميدان �شباقات الهجن التابع للنادي 
يف �شويحان وت�شمن احلدث الذي ا�شتمل على ما يزيد 100 
تراثية  و�شوقا  واأه��ل��ي��ة،  ر�شمية  جهة   35 وم�شاركة  فعالية، 
ت�شدرتها  رئي�شية  مناف�شات  جمموعة  دكاكني،   107 احتوت 
و�شباق  ال�شاد�شة،  دورتها  يف   ) املزاينة   ( االب��ل  جمال  م�شابقة 

املحالب  م�شابقة  والع�شرين،  ال�شاد�س  اال�شيل  الرتاثي  االب��ل 
العربي  ال�شلوقي  و�شباق  جمال  وم�شابقة  الثانية،  دورت��ه��ا  يف 
الثالثة، ونظمها االنادي بالتعاون والتن�شيق مع مركز ال�شلوقي 
�شمو  اىل جانب  �شهد حفل اخلتام  وق��د  اأب��وظ��ب��ي.   العربي يف 
والعربية  اخلليجية  ال���دول  �شفراء  م��ن  ع��دد  امل��ه��رج��ان  راع���ي 
الدولة  ل���دى  امل��ع��ت��م��دي��ن  وممثليهم  وال�����ش��دي��ق��ة  واالأج��ن��ب��ي��ة 
هوزلندا   ، بلجيكا   ، ماليزيا   ، العراق   ، عمان  �شلطنة  من  لكل 
املدير  الرميثي  اهلل  عبد  علي  و�شعادة  ال�شنغال،   ، بيالرو�شيا   ،
االب��ل من  التنفيذي لالأن�شطة، وع��دد من كبار مالك ومربي 
كافة امارات الدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجية، وو�شائل 
االعالم، وجمهور كبرمن املواطنني واملقيمني وابناء اجلاليات 
اإحت�شد  حيث  والعائالت،  واالأ���ش��ر  الدولة  يف  املقيمة  االجنبية 
اجلمع الغفر يف من�شة تتويج الفائزين مبيدان �شباق الهجن 
ال�شعر  وب��ي��وت  ال��رتاث��ي��ة  اخل��ي��ام  م��ن  وجمموعة  �شويحان،  يف 
التي اقيمت خ�شي�شا للمنا�شبة، حيث قام �شمو راعي املهرجان 
ب��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن يف اأ���ش��وط ���ش��ب��اق االب���ل ال��رتاث��ي ال�شاد�س 

والع�شرين .

ويكرم الفائزين يف امل�سابقة ال�سعرية
كما كرم �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان، ممثل �شاحب 
الفائزين  االإم����ارات  ت��راث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�شمو 
زايد  مركز  يف  ال�شعر  بيت  نظمها  التي  ال�شعرية  امل�شابقة  يف 
وعددهم  االإم����ارات،  ت��راث  ل��ن��ادي  التابع  والبحوث  للدرا�شات 
خم�شة حيث فاز كل منهم ب�شيارة فخمةذات دفع رباعي، واألقى 
راعي  �شمو  اأم��ام  النبطي  ال�شعر  من  جديدة  ق�شيدة  اأح��ده��م 
وو�شف  والهجن  للرتاث  �شموه  برعاية  فيها  تغنى  املهرجان 
االأجواء الكرنفالية التي �شاحبت املهرجان واأعرب عن فرحته 
حفل  وجاء  النامو�س.  على  واحل�شول  �شموه  بلقاء  والفائزين 
املهرجان واجلمهور  �شهد راعي  اخلتام كرنفاليا كالعادة حيث 
احتفالية تراثية و�شعبية كبرة ت�شمنت عرو�س الفرق الفنية 
االهازيج  وبثت  ال�شعبية،  الرق�شات  من  العديد  قدمت  التي 

الذي  احل���دث  بختام  اح��ت��ف��اء  وال��وط��ن��ي��ة  ال�شعبية  واالغ��ن��ي��ات 
اأعداد  انت�شرت  كما  م�شبوقة،  غر  جماهرية  مبتابعة  حظي 
كبرة من الزوار والوفود ال�شياحية يف جنبات القرية ومناطق 
امليدان، التي �شمت العديد من االجنحة واالركان، وفيها ترفع 
ادارة االن�شطة وال�شباقات �شعار االمارات وطن الريادة والتميز، 
ق��دم��ت للجمهور م��ن خ���الل ط���الب وط��ال��ب��ات مراكز  وال��ت��ي 
وعرو�شاً  والفنية،  والثقافية  الرتاثية  االن�شطة  عديد  النادي 

فنية خمتلفة .

امل�ساركون : ر�سالة حمبة للقائد 
عقب ختام االحتفالية رفع امل�شاركون ر�شالة حمبة ووفاء ملقام 
الدولة   اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
حفظه اهلل  ، عروا من خاللها عن تقديرهم ل�شخ�س �شموه 
اله��ت��م��ام��ه ودع��م��ه ال���الحم���دود ل��ري��ا���ش��ات االآب����اء واالج�����داد ، 
املوروث  يف  اأ�شيال  ركنا  ت�شكل  التي  الهجن،  ريا�شة  وبخا�شة 
نهج  على  ما�شون  اأنهم  ر�شالتهم  يف  واأك���دوا   ، للدولة  ال�شعبي 
���ش��م��وه يف اح��ي��اء وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه���ذا ال����رتاث اال���ش��ي��ل مبا 
من  بها  يت�شل  م��ا  ك��ل  وي�شون  الوطنية،  الهوية  ث��واب��ت  يعزز 
عر  متوا�شلة  تقليدية  ومفردات  احتفالية  وجوانب  ن�شاطات 
االجيال. وجدد امل�شاركون العهد للقائد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل  باأن يكونوا 
العزيز  وتراثه  العزيز  وترابه  الوطن  حلماية  احل�شني  ال��درع 

والغايل.

اإ�سادة بجهود �سلطان بن زايد
عدد  اأ�شاد  املهرجان  فعاليات  ال��ذي حققته  الكبر  النجاح  بعد 
كبر م��ن م��الك وم��رب��ي االإب���ل وامل�شمرون م��ن ال��دول��ة ودول 
جمل�س التعاون اخلليجية وامل�شاركني يف ال�شوق ال�شعبية التي 
�شمو  يقدمه  ال��ذي  ال��الحم��دود  بالدعم  دك��اك��ني   107 ت�شم 
رئي�س  ال�شمو  نهيان ممثل �شاحب  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
االإم��ارات للريا�شات الرتاثية بوجه  نادي تراث  الدولة رئي�س 

اأن  امل�شاركون  واأو���ش��ح  خ��ا���س،  بوجه  امل��ه��رج��ان  وفعاليات  ع��ام 
بريا�شة  لالحتفاء  فريداً  حدثا  لهم  بالن�شبة  ميثل  املهرجان 
ال�شيخ  باإذن اهلل تعاىل  املغفور له  اأر�شى قواعدها  التي  الهجن 
زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان  ط��ي��ب اهلل ث����راه ، م��وؤك��دي��ن اأن 
تواجدهم وح�شورهم وم�شاركتهم يف املهرجان وبخا�شة �شباق 
للمحافظة على  واج��ب��ا وطنيا  وامل��زاي��دة ميثل  ال��رتاث��ي  االإب���ل 
خالل  م��ن  االإم��ارات��ي��ة  ال�شخ�شية  وتكري�س  ال�شعبي  امل���وروث 
مثل هذه الفعاليات املعرة عن هوية ال�شعب وثقافته الرتاثية 
والتي تعك�س اإ�شرتاتيجية نادي تراث االإمارات يف احلفاظ على 

الرتاث الثقايف .

اللجنة املنظمة : جناح ا�ستثنائي 
وجهت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان برئا�شة علي عبد اهلل 
اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  الرميثي 
لن�شاطاته  ال��الحم��دود  ودعمه  للمهرجان  رعايته  على  نهيان 
امل�شاركني  مع  ل�شموه  اليومي  اأن احل�شور  اللجنة  واأو�شحت   ،
عدد  زي��ادة  يف  �شهم  اأ  ال�شديدة  التوجيهات  وتقدميه  واللجن 
تليق  مميزة  ب�شورة  وتقدميها  الفعاليات  وتطوير  امل�شاركني 
بحجم احلدث واأهمية ريا�شة الهجن، كما وجهت اللجنة ال�شكر 
االعالم  للحدث، وكذلك  والراعية  الداعمة  كافة اجلهات  اىل 
ال����دويل وامل��ح��ل��ي، م��وؤك��دة اأن امل��ه��رج��ان جن��ح ب��دع��م وح�شور 
اجلمهور ومتابعة االعالم، واأن هذه االحتفالية هي خر تعبر 
�شعبي  باهتمام  يحظى  ال��ذي  ال�شعبي  للموروث  تقديرنا  عن 
كانت  �شويحان  اأن  ت�شريحها  ختام  يف  اللجنة  واأك���دت  وا���ش��ع. 
املكان االأمثل الحت�شان هذا التقليد ال�شنوي الرائع الذي يعيد 
واأن تلك  االب��اء واالج��داد ب�شورة ح�شارية  لنا �شرة وم�شرة 
االجواء املنا�شبة القامة مثل هذه االحتفاليات �شاهمت يف جذب 
اعداد �شخمة للم�شاركة واحياء ال��رتاث، واأن هذه االأج��واء ما 
كانت لتتحقق بهذا الزخم لوال الدعم الذي قدمه اأهل �شويحان 

للتظاهرة التقليدية التي ا�شبحت مثار اعجاب اجلميع .

مركز ال�سمحة بطاًل لليولة 
مع ختام املهرجان اأنهت اإدارة االأن�شطة يف نادي تراث االإمارات 
الرتاثية  القرية  يف  اليولة  بطولة  واآخ��ره��ا  مناف�شاتها  جملة 
�شمن الفعاليات امل�شاحبة ملهرجان �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
مراكز  طالب  مب�شاركة  �شويحان،  منطقة  يف  لالإبل  نهيان  اآل 
النادي » اأبوظبي، الوثبة، �شويحان، العني، ال�شمحة ، وح�شرها 
�شعيد علي املناعي مدير اإدارة االأن�شطة باالإنابة واأع�شاء اللجنة 
النادي وجمهور كبر من  الرتبوية، ومديرو وم�شرفو مراكز 

خمتلف اجلن�شيات.
ويف حفل تكرميي خا�س توج الطالب �شلطان خليفة الرميثي 
من مركز ال�شمحة بطاًل ملناف�شات اليولة، تاله اأمني امل�شعبي 
يف املركز الثاين مركز الوثبة ، ونال املركز الثالث الطالب خالد 
املركز  االأحبابي فجاء يف  اأحمد  اأما   ، �شويحان  املرزوقي مركز 
املركز  على  املقبايل  اأحمد  فهد  وح�شل   ، العني  مركز  ال��راب��ع 

اخلام�س من مركز اأبوظبي.
من جهة ثانية �شهدت القرية الرتاثية يف �شويحان عقب ختام 
طالب  قدمها  االأن�شطة  الإدارة  تراثية  عرو�شاً  اليولة  بطولة 
مراكز النادي، مثل االألعاب ال�شعبية، ال�شّقارة، واإعداد القهوة 
كما  للجمهور،  تراثية  م�شابقات  وت��ق��دمي  القر�س،  العربية، 
األقى عدد من الطالب جمموعة ق�شائد �شعرية تتغنى بالوطن 
وبالقيادة الر�شيدة.كما �شاهد جمهور القرية الرتاثية عرو�شاً 
للفرو�شية والهجن، وخ�ش�س ركن خا�س للحناء، وقامت اإدارة 
االأن�شطة طيلة اأيام املهرجان بتوزيع عدد كبر من املطبوعات 
من  العام  م��دار  على  املمتدة  ون�شاطاتها  براجمها  التعريفية 
خالل امللتقيات الربيعية وال�شيفية يف جزيرة ال�شمالية اأو من 

خالل القوافل الرتاثية التي جتوب اإمارات الدولة كافة. 
اجلدير ذكره اأّن القرية الرتاثية ت�شم املعر�س الدائم لالأن�شطة 
الذي تعر�س فيه اأبرز االأن�شطة والفعاليات التي تنفذها اإدارة 
مدى  تو�شح  وال��ت��ي  ال��ع��ام،  خ��الل  مراكزها  لطالب  االأن�شطة 
اأجل  اأن�شطتها وبراجمها ذات ال�شلة برتاث الدولة من  اأت�شاع 

املحافظة على تراث االآباء واالأجداد.

فريق  قائد  الهتمي  جمعة  �شعيد 
قطر الوطني لكرة الطائرة واأحد 
و تتويجا  االأك��رث مهارة  الالعبني 
الطائرة.  ال��ك��رة  لعبة  يف  قطر  يف 
من  اك��رث  يكون  ان  �شعيد  ا�شتطاع 
جم�����رد الع�����ب ع������ادي م����ن خالل 
وخالل  بداياته  منذ  للعب  اتقانه 
م�����ش��رت��ه ال��ط��وي��ل��ة ال���ت���ي حتدث 

عنها قائاًل:
  بداأت لعب كرة الطائرة يف املدر�شة 
ال���ث���ان���وي���ة ح����ني ك�����ان اأخ������ي عبد 
الكرة  ف��ري��ق  يف  ب�شغف  يلعب  اهلل 
وكذلك  العربي  ن��ادي  يف  الطائرة 
ن�شحني  فقد   . الوطني  املنتخب 
اللعب مع املحرتفني يف  اأب���داأ  ب��اأن 
النادي وا�شتمرعلى ت�شجيعي حتى 

ان�شممت اإىل النادي نف�شه الحقا. 
الكبر  ب��االم��ت��ن��ان  اأ���ش��ع��ر  ال���ي���وم 
للمنتخب  لالن�شمام  دفعني  الن��ه 
اأحببت  ك��ل��م��ا  ك��ل��م��ات��ه:  ات���ذك���ر  و 
. وقد  كلما تفوقت فيها  الريا�شة 
ثبت اأنه على حق فعبداهلل الهتمي 
الطائرة  ال��ك��رة  فريق  رئي�س  االآن 
يف ن���ادي ال��ع��رب��ي و اأن���ا ال��ك��اب��ن و 
قائد الفريق الوطني بف�شل حبي 
للريا�شة و ت�شجيعه املتوا�شل يل. 
بدوري  ك��ث��راً  حياتي  ت��اأث��رت  لقد 
كالعب حمرتف للطائرة حري�س 
على احراز البطوالت العالء ا�شم 
ال��ن��ادي حملياً  ا�شم  و  دول��ي��اً  قطر 
تعريفي  ال��ري��ا���ش��ة  اأع������ادت  ق���د  و 
ك�شخ�س ، فهمت معاٍن كثرة مثل 

و حتمل  ال��ف��ري��ق  روح  و  االل���ت���زام 
امل�شوؤولية. 

�شغف �شعيد جعله يخ�ش�س معظم 
وقته ملمار�شة ريا�شته املف�شلة التي 
تعلم منها ال�شر على حد قوله: 
ال���ط���ائ���رة عليك  ال���ك���رة  ل��ع��ب��ة  يف 
اال���ش��ت��م��رار يف ال��ل��ع��ب ح��ت��ى ح�شم 
هناك وقت حمدد  فلي�س  النتيجة 
للمبارة كما يف باقي املباريات، فقد 
تاخذ املباراة الواحدة عدة �شاعات. 
ك�شفراً  ا����ش���م���ه  اع������الن  اأم����اع����ن 
قطر  دول��ة  احتفالية  يف  للريا�شة 
ب���ال���ي���وم ال���ري���ا����ش���ي ل���ل���دول���ة قال 
اأن  ي�شرفني  و  ف��خ��ور  اأن���ا  �شعيد: 
ام���ث���ل ا����ش���دق���ائ���ي و زم����الئ����ي يف 
كل  و  املنتخب  العربي ويف  ال��ن��ادي 

�شباب  الطائرة من  من يحب كرة 
قطر، و بالطبع اأود ان ا�شكر �شمو 
ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل 
العهد على مبادرته الكرمية التي 
النا�س  وع��ي  م��ن  �شتغر  و  غ��رت 
ال��ري��ا���ش��ي يف ال���ب���الد.  ث��م اأ�شاف 
اال�شابيع  ���ش��اأخ�����ش�����س   : ق����ائ����اًل 
ال���ق���ادم���ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال���ن���ا����س على 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع ال���ي���وم ال��ري��ا���ش��ي و 
كذلك ممار�شة الريا�شات املختلفة 
يف  مرتني  ال�شباحة  او  امل�شي  مثل 
احلقيقة  يف   ، االق��ل  على  االإ�شبوع 
اأ�شعر بالدافع و الت�شجيع يغمرين 
كبارا  ال���ع���ائ���الت  اأ����ش���اه���د  ع��ن��دم��ا 
و ���ش��غ��ارا مي��ار���ش��ون ال��ري��ا���ش��ة يف 
الكورني�س اأو اأ�شباير النها �شرورة 

حل���م���اي���ة ���ش��ع��ب��ن��ا م����ن االم����را�����س 
كذلك  و  ال�شكري  و  ال�شمنة  مثل 
و  �شحي  حياة  منط  على  لالبقاء 

م�شتوى يليق بدولة قطر. 
اليوم ي�شتعد �شعيد لقيادة زمالئه 
يف الفريق الوطني الحراز بطولة 
التي  و  ال���ط���ائ���رة  ل��ل��ك��رة  اخل��ل��ي��ج 
مع  ك��ذل��ك  و  ال���دوح���ة  يف  �شتعقد 
ناديه يبذل ق�شارى جهده الإحراز 
الرابعة  للمرة  االم��ر  �شمو  كاأ�س 
العربي  ال���ن���ادي  ت���اري���خ  ع�����ش��رة يف 

العريق.
للدولة  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ي��وم  ���ش��ف��راء 
الريا�شيني  نخبة  م��ن  جم��م��وع��ة 
ت��ع��ه��دوا بتقدمي  ال��ذي��ن  ق��ط��ر  يف 
دعمهم لريا�شة يف دولة قطر من 

و  االلتزام  وروح  مهاراتهم،  خالل 
اخللق الريا�شي الذي يج�شد قيم 

اليوم الريا�شي للدولة
لدولة  الريا�شي  باليوم  ويمُحتفل 
ال��ث��الث��اء من  ي��وم  يف  �شنوياً  قطر 
فراير،  ل�شهر  ال��ث��اين  االإ���ش��ب��وع 
الكرمية  للمبادرة  ا�شتجابة  وذلك 
التي اأطلقها �شمو ال�شيخ متيم بن 
االأمر  �شمو  نائب  ث��اين  اآل  حمد 

ويل العهد االأمني. 
وق����د ���ش��ارك��ت خم��ت��ل��ف ال������وزارات 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
الريا�شية  الفعاليات  من  بالعديد 
اأفراد املجتمع  والرتفيهية جلميع 
خ��الل ه��ذا اليوم ال��ذي واف��ق 12 

فراير 2013.

ختام كرنفايل واحتفالية �سعبية وتراثية ملهرجان �سلطان بن زايد لالإبل يف �سويحان 

�سلطان بن زايد يكرم الفائزين يف مناف�سات املهرجان وامل�سابقة ال�سعرية

�سفري الريا�سة وكابنت الفريق الوطني للكرة الطائرة �سعيد 
الهتمي يلهم اجلماهري للتفاعل مع اليوم الريا�سي للدولة

واملركز  توازنه  املا�شي  املو�شم  بطل  و�شيف  ميالن  ا�شتعاد 
الرابع موؤقتا بفوزه على �شيفه بارما 2-1 على ملعب �شان 
�شرو يف ميالنو يف افتتاح املرحلة اخلام�شة والع�شرين من 
�شقوطه يف  القدم. وعو�س ميالن  لكرة  االيطايل  ال��دوري 
فخ التعادل امام م�شيفه كالياري 1-1 يف املرحلة املا�شية، 
بر�شلونة  ل�شيفه  املرتقبة  مواجته  قبل  غاليا  ف��وزا  وحقق 
اال�شباين االربعاء املقبل يف ذهاب الدور ثمن النهائي مل�شابقة 
الثالث ع�شر مليالن هذا  ال��ف��وز  وه��و  اوروب���ا.  اب��ط��ال  دوري 
44 نقطة بفارق االه��داف خلف  املو�شم فرفع ر�شيده اىل 
الت�شيو الثالث والذي يحل �شيفا على �شيينا االثنني املقبل 
يف ختام املرحلة، وبفارق نقطة واحدة امام جاره انرت ميالن 
والذي  املا�شية  املرحلة  ال��راب��ع يف  امل��رك��ز  منه  ان��ت��زع  ال��ذي 

فيورنتينا.  م�شيفه  ام��ام  االح��د  اليوم  نارية  قمة  تنتظره 
اك��رث من العب  ال��ذي غ��اب عن �شفوفه  ومل يقدم ميالن 
ا�شا�شي خ�شو�شا هدافه �شتيفان ال�شعراوي، امل�شتوى املتوقع 
منه خ�شو�شا يف ال�شوط االول الذي انهاه بهدف وحيد من 
النران ال�شديقة �شجله املدافع االرجنتيني غابريال باليتا 
يف الدقيقة 39 عندما حاول ابعاد كرة عر�شية من اجلهة 
وحت�شن  فريقه.  مرمى  داخ��ل  باخلطاأ  تابعها  لكنه  اليمنى 
اكرث  ملهاجميه  و���ش��ن��ح��ت  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  يف  م��ي��الن  اداء 
ماريو  اجلديد  الوافد  يفعلها  ان  قبل  للتعزيز  فر�شة  من 
بالوتيلي من ركلة حرة مبا�شرة رائعة رافعا ر�شيده اىل 4 
اهداف مع فريقه اجلديد منذ ان�شمامه اىل �شفوفه قادما 

من مان�ش�شرت �شيتي يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية.

ميالن ي�ستعيد التوازن يف الكالت�سيو
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مديكلينيك م�ست�سفى املدينة
 يدعم مركز دبي لتطوير منو الطفل

ترعت مديكلينيك م�شت�شفى املدينة مببلغ 27 األف درهم اإماراتي لدعم 
التابع  الطفل  لتطوير منو  دبي  يقدمها مركز  التي  واملبادارات  اخلدمات 
لهيئة تنمية املجتمع يف دبي لالأطفال ذوي االإعاقة، يف مبادرة م�شرتكة بني 
اأفراد  تدعم  التي  املجتمعية  امل�شوؤولية  برامج وخطط  تعزز من  اجلانبني 
امل�شت�شفى  ق��ام  وق��د  املجتمع.  من  املهمة  ال�شريحة  ه��ذه  �شيما  ال  املجتمع 
املوظفني  من  لتاأ�شي�شه  الرابعة  الذكرى  مبنا�شبة  الترع  عملية  بتنظيم 
درهم   15،000 اإىل مبلغ مقطوع قيمته  باالإ�شافة  املوردين  وم�شاهمات 

من اإدارة امل�شت�شفى.

العائلية  ال��وج��ه��ة  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة  ت�شت�شيف   
املنطقة  يف  والرتفيه  والت�شوق  للثقافة  االأوىل 
الفلكلورية  ال��ع��رو���س  م���ن  ج���دي���دة  جم��م��وع��ة 
حول  املنت�شرة  م�شارحها  خ�شبة  على  والرتاثية 
هذا امللتقى الفني الثقايف. وتاأتي هذه العرو�س 
العاملية  ال���ق���ري���ة  ج�����دول  ���ش��م��ن  ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة 
وفني  ج��دي��د  ك��ل  لزائريها  لتقدم  امل��و���ش��م  ل��ه��ذا 
وجمموعة كبرة من االفرق الفلكلورية التي مت 

التعاقد معها من كافة اأقطار العامل.
ال�سريك ال�سيني

مب��ا اأن ال�����ش��ني ق��د ا���ش��ت��ه��رت م��ن��ذ زم����ان بعيد 
الريا�شية  واالإ�شتعرا�شات  االأك��روب��ات  بريا�شة 
اأن ج��ع��ل��ت ه���ذه ال��ع��رو���س جزءا  ال��ب��دي��ع��ة ب��ع��د 
مدار�س  م��ن  ال��ع��دي��د  واأ���ش�����ش��ت  �شعبها  نهج  م��ن 
ل��ذا فقد  الفردية.  امل��ه��ارات  االأك��روب��ات لتطوير 
ال�شرك  اإدراج  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  ح��ر���ش��ت 
ال�شيني �شمن قائمة عرو�شها اجلديدة واملفعمة 
الذي  االأداء اجل�شدي  بالن�شاط واحليوية ورقي 
التي  املتفردة  املو�شيقية  االأنغام  اإيقاع  على  يقام 

ت�شتهر به دولة ت�شم اأكرث من مليار ن�شمة. 
ويت�شمن العر�س الذي انطلق منذ بداية فراير 
وي�شتمر حتى نهايته فوا�شل عدة حتمل ب�شمات 
العمق الثقايف ملفهوم التوازن اجل�شدي يف االأداء 
والتحكم  الريا�شة  اأن���واع  اأ�شعب  من  يعد  ال��ذي 
العر�س  ه����ذا  ب���ح���رك���ات اجل�������ش���م. وق����د ���ش��م��م 
االأوىل  للمرة  ويعر�س  العاملية  للقرية  خ�شي�شاً 
يف دبي على خ�شبة �شاحة العرو�س وي�شمل ثالثة 
واأداء  التوازن  اداء  االأكروباتي،  االأداء  من  اأن��واع 

الطوق الهوائي واأداء املرونة والقفز. 

روبر�ست �سميتز ونيفني عزت يزوران مركز الرعاية اخلا�سة
ذوي  لالأطفال  العا�شمة  اخلا�شة يف  الرعاية  بزيارة مركز  اأبوظبي  ميلينيوم  فندق  عام  �شميتز مدير  روبر�شت  قام 
االأحتياجات اخلا�شة واالعاقة اجل�شدية . وكان يف ا�شتقباله قمر ال�شريف مديرة الفعاليات وني�شا توما�س رئي�س ق�شم 
التعليم والتدريب حيث تفقد املركز و اأق�شامه، كما اأ�شرتك مع االأطفال يف العر�س الذي قدموه خ�شي�شا بالرق�س 

والغناء ووزع عليهم هدايا رمزية كمحاولة لر�شم ال�شعادة على وجوههم ولو للحظات.
و اأو�شحت نيفني عزت مدير اأدارة العالقات العامة و االعالم بامليلينيوم ،  لقد كان من دواعي �شرورنا تواجدنا مع 
االأطفال و هم يرق�شون و ميرحون، فقد كانت جتربة رائعة و�شوف نكررها مرة اأخرى يف القريب العاجل. ونتوجه 
بال�شكر لكامل اأع�شاء فريق العمل باملركز الذين يبذلون جهدا كبرا مل�شاعدة هوؤالء االأطفال لي�شبحوا اأفراد منتجني 
قادرين اأن يحيوا حياتهم با�شتقاللية و ر�شا تام ، كما اأنهم مل يدخرون جهدا يف �شبيل خدمة هذه الفئة بتزويدهم 
باملعرفة و املهارات ال�شرورية التي متكنهم من ا�شتغالل طاقتهم الكافية من خالل توفر بيئة اأمنة و�شليمة وحمفزة 

ل�شمان اندماجهم فى املجتمع. 
كما اأنها اأو�شحت ارتباط ا�شم الفندق باأن�شطة من هذا النوع و فهمه الأهدافها كر�شالة قوية ووا�شحة ي�شلط عليها 
ال�شوء كجانب هام الأ�شعاد هوؤالء االأطفال و االأهتمام بق�شاياهم و حمايتهم من العزلة. كما اأعربت اأنه من واجبنا 

الدائم واملكثف اأن ندمج هذه الفئة من االأطفال يف املجتمع ونن�شر الوعي ون�شاركهم يف جميع الفعاليات.

اأمريكية دبي ت�ست�سيف برنامج تبادل 
الطلبة جلامعة بوكوين الإيطالية

لل�شنة الرابعة على التوايل ا�شت�شافت اجلامعة االأمريكية يف دبي برنامج 
تبادل الطلبة الذي نظمته احدى املوؤ�ش�شات ال�شريكة لها، جامعة لويجي 
بوكوين االيطالية، الذي جرى من بداية يناير حتى بداية فراير و�شارك 
تتعلق  وحما�شرات  نقا�س  بحلقات  غني  برنامج  يف  طالًبا  ثالثني  ح��وايل 

مبوا�شيع العلوم ال�شيا�شية ، والبيئة واال�شتدامة، ودور املراأة يف املجتمع.

مهرجان »بيديغري ووي�سكا�ص للحيوانات الأليفة« ال�سنوي 
يف دبي ي�ستقطب اأكرث من 33 األف زائر من اأنحاء املنطقة

ووي�شكا�س  »بيديغري  مهرجانمُ  بدبي  �شيفنز«  »ذا  ب�شتاد  موؤخرا  يوم  اأقيم 
التوايل،  2013«، يف دورته اخلام�شة والع�شرين على  للحيوانات االأليفة 
ق اإىل موقع املهرجان اأكرث من 33 األف زائر من االأطفال والعائالت  وتدفَّ
بِّي احليوانات االأليفة من اأنحاء الدولة واملنطقة لال�شتمتاع بفعالياته  وحممُ
والفعاليات  وعرو�شها،  الكالب  م�شابقات  �شملت  التي  املتنوعة  العائلية 
ومركز  العربية،  ال�شلوقية  ال�شيد  ك��الب  وفعالية  التفاعلية،  التدريبية 

ووي�شكا�س ل�شحة احليوانات االأليفة وغرها الكثر.
ال�شاعة  عند  �شيفنز«  »ذا  �شتاد  اإىل  ق  بالتدفُّ واجل��م��ه��ور  امل�شاركون  وب���داأ 
الأف�شل  احلما�شية  ال�شباحية  بامل�شابقات  لال�شتمتاع  �شباحاً  الثامنة 
نِّفت اإىل ثالثني  �شالالت الكالب، قبل م�شابقات بعد الظهر ال�شيِّقة التي �شمُ
اأزي��اء الكالب ، وعرو�س الكالب  فئة خمتلفة، مثل اأجمل �شاللة و اأجمل 
اأبوظبي ودبي. وميثل املهرجان فر�شة �شنوية  البولي�شية التابعة ل�شرطة 
اأنحاء املنطقة وتبادل االأفكار  بِّي ومقتني الكالب االأليفة من  اللتقاء حممُ

بمُل رعايتها وتدريبها. حول اأف�شل �شمُ

اأجمل حفالت عيد امليالد يف مركز 
الرتفيه العائلي »بالي ني�سن«

مركز  ن���ي�������ش���ن«،  »ب��������الي  اأع�����ل�����ن 
املميز يف »مردف  العائلي  الرتفيه 
اأجمل  تنظيم  ع��ن  ���ش��ن��رت«،  �شيتي 
لالأطفال  امل���ي���الد  ع��ي��د  ح���ف���الت 
ال�شغار«،  »امل�شتك�شفون  مركز  يف 
»�شوكر  ال��ري��ا���ش��ي��ة  واالأك���ادمي���ي���ة 
الطران  وم��رك��ز  دب���ي«،  �شرك�س 

الداخلي »اآي فالي دبي«.
و�شي�شتمتع االأطفال من عمر 7-2 
امل�شتك�شفون  »م���رك���ز  يف  ���ش��ن��وات 
ال�������ش���غ���ار« ب���اأج���م���ل ح���ف���الت عيد 
امل��ي��الد مل���دة �شاعتني م��ن امل���رح يف 
املركز،  يف  اخلم�شة  اللعب  مناطق 
فقرات  احل��ف��ل  �شيت�شمن  ح��ي��ث 
ال��رق�����س اجل��م��اع��ي، وق��ط��ع كعكة 
الكثر من  وغ��ره��ا  امل��ي��الد،  عيد 

الفعاليات املرحة.

اآ�سيا لل�سفر وال�سياحة حتتفل بعيدها العا�سر
•• دبي – حممود علياء

االإدارة  جمل�س  رئي�س  لوتاه  را�شد  نا�شر  ح�شني  االأ�شتاذ  �شعادة  بح�شور 
االأثيوبية بدبي  لل�شفر وال�شياحة وكالء اخلطوط  اآ�شيا  احتفلت موؤ�ش�شة 
الب�شتان  فندق  يف  اأقيم  حا�شد  حفل  خ��الل  وذل��ك  العا�شر  تاأ�شي�شها  بعيد 
روت��ان��ا ب��دب��ي م�شاء ي��وم االأح���د املا�شي ، ومت خ��الل��ه ت��ك��رمي امل�����ش��وؤول��ني ، 
االأ�شدقاء  و  ال�شخ�شيات  كبار  من  عدد  بح�شور  العمل  وفريق   ، وامل��دراء 
اأكد �شعادة االأ�شتاذ ح�شني نا�شر را�شد لوتاه باملنا�شبة  واالإعالميني. وقد 
يواكب  مبا  وعاملياً  واإقليمياً  حملياً  التو�شع  م�شرة  يف  قدماً  امل�شي  على 

تطور دولة االإمارات و�شوق ال�شفر العاملي.

ميغا مول يقوم بتوزيع جوائز حملة املليون درهم 
اأقام مركز ميغا مول مركز الت�شوق العائلي يف اإمارة ال�شارقة حفل توزيع اجلوائز حلملة املليون درهم والبالغ 
مدير  اخلمي�س  ع��ب��داهلل  ال�شيد  واإ���ش��راف  بح�شور   ،2013 يناير   31 ي��وم  دره��م  مليون  جوائزها  جمموع 
ال�شيد اأجمد عو�س وال�شيد عبدالعزيز �شطاف  ، وكاًل من  العالقات العامة واحلكومية يف مركز ميغا مول 

ممثلني عن غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة .
وقد قام ال�شيد حممد �شرور مدير خدمة العمالء يف املركز بت�شليم اجلوائز للفائزين اأمام ح�شد من اجلمهور 

والزائرين يف احتفالية خا�شة يف املركز تخللتها عرو�س وفقرات وم�شابقات ترفيهية .
 100،000 والبالغة قيمتها  العا�شر واالأخ��ر  ال�شحب  الفلبني بجائزة  ال�شيدة بالنكيتا داي من  وقد فازت 

درهم اإماراتي نقدا، فيما فاز يف ال�شحوبات ال�شابقة كاًل من :
. االإمارات  من  علي  اآل  عبداهلل  الثاين-  2(الفائز      . االإمارات  من  ح�شن  حممد   - االأول  1(الفائز 

. الهند  من  �شيتي  اأرونداثي   - الرابع  4(الفائز     . الباك�شتان  من  نو�شاد  علم   - الثالث  3(الفائز 
من  داوود  �شيخ  الدين  حمي   - ال�شاد�س  6(الفائز   . الفلبني(   ( اإيديلبرتوبالبا�شرتو   - اخلام�س  5(الفائز 

الهند 
. الهند  من  برين�شجالرينا�س   - الثامن  8(الفائز   . فل�شطني  من  خمي�س  دعاء   - ال�شابع  7(الفائز 

العرو�س اجلديدة يف القرية العاملية

فلكلور من �سميم جنوب اأمريكا الالتينية وال�سني وغرب اأفريقيا

اأحمد بن حمدان وجناله 
يح�سرون زفاف حمد �سامل النيادي 

•• العني - وام- ف�شل اجلابري :

ح�شر �شمو ال�شيخ اأحمد بن حمدان اآل نهيان وجناله  ال�شيخ حممد بن اأحمد 
اأم�س  اآل نهيان م�شاء  اأحمد بن حمدان  را�شد بن  وال�شيخ  اآل نهيان  بن حمدان 
حفل الع�شاء الذي اأقامته عائلة املرحوم ، �شامل �شعيد بن نايع النيادي مبنا�شبة 
زفاف جنلها حمد اإىل كرمية عبداهلل ح�شن الكتبي ، كما ح�شر احلفل الذي اأقيم 
يف قاعة االإحتفاالت مبركز العني للموؤمترات يف اخلبي�شي ، مدير مكتب �شمو 
وزير �شوؤون الرئا�شة ، علي بن �شامل الكعبي، وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني وكبار 
ال�شخ�شيات وال�شباط ولفيف من االأهل واالأ�شدقاء ، وتخللت احلفل عرو�س 

فنية �شعبية تراثية  منوعة .

الفكرة  اأن  اإىل  الف��ت��ة   ، ال��ي��وم  ذل���ك 
الرئي�شية هي اأن يذهب املوظف اإىل 
حمل العمل ، و هو يرتدى املالب�س 
اأجازة  التي تعّر عن كيف �شيق�شى 
نهاية االأ�شبوع  ، بحيث يقوم بتهيئة 
، للتخل�س من  نف�شه لهذه االأج��ازة 
جو و مود العمل امل�شني يف اآخر اأيام 

االأ�شبوع.
باملجموعة  ال��ع��ام��ل��ني  ك��اف��ة  وق��اب��ل 

كانت  واإن  ك��ب��ر،  ب��رتح��اب  ال��ف��ك��رة 
 ، اأوروب���ي���ة  ب���دول  ومتبعة  تقليدية 
اأن���ه���ا فكرة  ع��ل��ى  اأج��م��ع��وا  اأن���ه���م  اإال 
جيدة ومبتكرة ، ت�شيع جو من املرح 
العمل  م��ق��ر  يف  النف�شية  وال���راح���ة 
اأي���ام االأ���ش��ب��وع مبا  اآخ���ر  ، خا�شة يف 
ي�����ش��وده م��ن ان��ط��ب��اع اإي��ج��اب��ي ، لدى 
اأثناء  ال��ع��م��ل  م��ق��ر  ع���ن  ال��ع��ام��ل��ني 
منه  وي��ج��ع��ل   ، االأ���ش��ب��وع��ي��ة  العطلة 

ينعك�س   ، ل��ه��م  حمببة  ج��اذب��ة  بيئة 
بالتبعية يف اأول اأيام العمل مبعنوّيات 
اأعلى يف مقر العمل ، وبالتايل تعود 
معربني   ، االإنتاجية  على  بالفائدة 
ع��ن اأم��ل��ه��م م��ن ب��اب ال��دع��اب��ة يف اأن 
ت�شتكمل االإدارة تلك املبادرة الطيبة 
، باأال يقت�شر على لب�س الكاجوال بل 
يكون ن�شف يوم عمل فقط كما هو 

متبع يف الدول االأوروبية . 

فريق جامعة دبي يح�سد املرتبة الثانية 
يف م�سابقة يونيليفر اآيديا ترويف

ح�شل فريق من طلبة جامعة دبي على املرتبة الثانية يف م�شابقة يونيليفر 
�شاي  ال�شركة  ملنتج  ت�شويق  اإ�شرتاجتية  عر�س  تقدميهم  اإث��ر  ت��رويف  اآيديا 

التيه ليبتون.
 30 بني  من  دب��ي  جامعة  يف  املاج�شتر  طلبة  من  فريق  تر�شيح  مت  قد  و 
اإ���ش��راء �شاهني وع���روة ط��ارق وعبدالرحمن ب���دوان م��ن بني  ف��ري��ق��اً، وه��م 
الثانية، كما فاز  املرتبة  الفريق على  امل�شابقة وح�شل  االأوائ��ل يف  اخلم�شة 
اجلميع بهواتف �شام�شوجن جاالك�شي الذكية ، وكان فريق جامعة دبي قد 
فاز باملرتبة االأوىل العام املا�شي حيث ٌكرم برحلة اىل مقر �شركة يونيليفر 

يف لندن.

اأ�سرة و�سل تزور املر�سى يف م�ست�سفى دبي 
ت��زام��ن��اً م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل�����ش��رط��ان، نظمت اأ���ش��رة و���ش��ل اإح����دى كرى 
ال�شركات الرائدة يف اإدارة العقارات يف دبي زيارة اإىل مر�شى ال�شرطان يف 
م�شت�شفى دبي، حيث التقى بع�س امل�شوؤولني االإداريني يف ال�شركة، عدداً من 
االأطفال امل�شابني بال�شرطان، وقدموا لهم االألعاب والهدايا، االأمر الذي 
اأ�شفى اأجواء من ال�شعادة والبهجة و�شاهم يف ر�شم ابت�شامة على وجوههم.   
طرق  ح��ول  واملمر�شات  االط��ب��اء  م��ن  جمموعة  اإىل  و�شل  فريق  وا�شتمع 
من  دبي  م�شت�شفى  يف  العمل  فريق  يبذلها  التي  الطبية  واجلهود  العالج 
اأجل توفر اأف�شل م�شتويات الرعاية الطبية للمر�شى.  ويف �شياق التزامها 
ال�شرطان  مكافحة  ي��وم  دع��م  اإىل  و�شل  ب��ادرت  االإجتماعية،  مب�شوؤوليتها 
4 فراير من كل عام والذي يهدف اإىل رفع الوعي حول  العاملي، املوافق 
اإطالق  ال�شرطان من خالل  ملر�س  املبكر  والعالج  والك�شف  الوقاية  طرق 
داخ��ل مكاتب و�شل يف  اجل��اري،  �شهر فراير  امتداد  توعوية، على  حملة 

مقرها الرئي�س.

الروتني  وك�����ش��ر  ال��ت��غ��ي��ر  ب���ه���دف   
واالألفة يف العمل، اأطلقت جمموعة 
���ش��رك��ات  م���وارد للتمويل  م��وؤخ��را ، 
العاملني  ك��اف��ة  ا���ش��ت��ه��دف��ت  م���ب���ادرة 
باملجموعة، فجعلت من يوم اخلمي�س 
للكاجوال  ي���وم���ا  اأ����ش���ب���وع،  ك���ل  م���ن 
واملوظفني  ال��ع��ام��ل��ني  فيها  ي��ت��ح��رر 
الر�شمّيات  ق��ي��ود  م��ن  وامل�����ش��وؤول��ني 
يف ذل���ك ال��ي��وم ، ف��ه��م ي��ذه��ب��ون اإىل 
ال��ك��ام��ل��ة ودون  ال��ب��ذل��ة  ال��ع��م��ل دون 
الغر متكّلفة  ، ولبا�س  العنق  رباط 
قم�شان ن�شف كم وتي�شرت وجينز. 

فهد  ب��ن  فاطمة  تقول  جهتها  وم��ن 
للموارد  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
باملجموعة  واالإداري�����������ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
ال����ك����اج����وال ه����و م����ا اأ����ش���ط���ل���ح على 
عن  للتعبر  اال���ش��م  ب��ه��ذا  ت�شميته 
، و الذي  ب��االأ���ش��ب��وع  ي��وم عمل  اآخ���ر 
ي�شبق يوم االأج��ازة االأ�شبوعّية،و قد 
بهذا  ا�شطالحيا  اإل��ي��ه  االإ����ش���ارة  مت 
فكرته  م�شمون  عن  للتعبر  اال�شم 
و  العاملني  حترير  اإىل  تهدف  التي 
امل��وظ��ف��ني م��ن ق��ي��ود ال��ر���ش��م��ّي��ات يف 

اخلمي�ص لل� »كاجوال« مبوارد للتمويل لك�سر الروتني والألفة يف العمل



مت�سللون يخرتقون في�سبوك 
قبل  م��ن  الهجمات  م��ن  ل�شل�شلة  تعر�شت  اإن��ه��ا   ، في�شبوك  �شركة  ق��ال��ت 
جمموعة جمهولة من املت�شللني، ولكنها مل جتد دلياًل على تعر�س بيانات 
في�شبوك  اأم���ن  اكت�شف  تدوينة  يف  ال�شركة  وق��ال��ت  خل��ط��ر.  امل�شتخدمني 
الهجوم  اأنظمتنا يف هجوم متطور، ووقع  ا�شتهداف  اأنه مت  املا�شي  ال�شهر 
عندما زارت حفنة من املوظفني موقعاً على االإنرتنت لتطوير التلفونات 

املحمولة تعر�س للخطر .
اأكرث من مليار  اإن لديها  التوا�شل االجتماعي التي تقول  واأ�شافت �شبكة 
لي�شت وحدها يف هذا  في�شبوك  اأن  العامل،  اأنحاء  �شتى  فعلي يف  م�شتخدم 
الهجوم. من الوا�شح اأن اآخرين تعر�شوا للهجوم والت�شلل يف االآونة االأخرة 
اأي�شاً . وياأتي اإعالن في�شبوك بعد هجمات وقعت يف االآون��ة االأخ��رة على 

�شبكات كمبيوتر خا�شة مبواقع بارزة اأخرى على االإنرتنت.
تعر�شت  اإنها  املا�شي،  ال�شهر  االجتماعي  للتوا�شل  تويرت  �شبكة  وقالت 
األف ح�شاب   250 اأن ما يقرب من  لهجوم من مت�شللني، واإن من املحتمل 
مل�شتخدمني تعر�س خلطر مع متكن املهاجمني من الدخول اإىل معلومات، 

من بينها اأ�شماء امل�شتخدمني وعناوين بريدهم االإلكرتوين.
وذكرت موؤ�ش�شات نيويورك تاميز و وا�شنطن بو�شت و ول �شرتيت جورنال 
اأن مواقعها على االإنرتنت مت اخرتاقها اأي�شاً. وعزت هذه املوؤ�ش�شات تلك 

الهجمات اإىل مت�شللني �شينيني ا�شتهدفوا تغطيتها لل�شني.

طريقة حتكم جديدة يف بالي �ستي�سن 
تعمل �شركة �شوين موؤخراً على جتربة جهاز لوحي جديد عبارة عن جهاز 
اجلهاز  وهو  تنتجها،  التي  ال�شهرة  �شتي�شن  بالي  االألعاب  مبن�شة  حتكم 

. Eyepad الذي �شيحمل ا�شم
اخ��رتاع��ه يف عام  ب���راءة  ال�شركة  �شّجلت  ال��ذي  ويحتوي اجل��ه��از اجل��دي��د، 
 PlayStation قب�شات  يف  امل��وج��ود  مثل  حركة  تتبع  نظام  على   ،2012
حتريك  خ��الل  من  االأل��ع��اب  يف  بالتحكم  للم�شتخدم  ت�شمح  التي   Move
حول  املوجودة  االأ�شياء  تتح�ش�س  كامرا  على  يحتوي  كما  فقط،  القب�شة 

اجلهاز وتتبع حركة اليد.
وو�شفت �شركة �شوين اجلهاز يف براءة االخرتاع باأنه لوح م�شّطح مع اأطراف 
م�شيئة تفيد يف حت�ش�س حركة اجلهاز، باالإ�شافة اإىل ذلك �شيحتوي اجلهاز 

على كامرات تتح�ش�س حركة اليد اأو االأ�شابع.
االألعاب  ة  من�شّ قب�شات  اإح����دى  اجل��دي��د  اجل��ه��از  ي��ك��ون  اأن  امل��م��ك��ن  وم���ن 
املنتظرة بالي �شتي�شن 4 ، التي تنوي �شوين طرحها يف العام احلايل حيث 

من املتوقع اأن تك�شف عنها يوم 20 فراير �شباط اجلاري.
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ديفيد بيكهام ملك 
يعي�س جنم كرة القدم الريطاين، 
العا�شمة  يف  كامللك  بيكهام،  ديفيد 
يف  ينزل  ان��ه  اإذ  باري�س،  الفرن�شية 
ج��ن��اح ف��خ��م ب��ف��ن��دق 5 جن���وم تبلغ 
تكلفة الليلة الواحدة فيه اأكرث من 
�شحيفة  واأف�����ادت  دوالر.  األ���ف   22
منذ  ان��ه  الريطانية  �شتار  داي��ل��ي 
�شان  ب��اري�����س  ف��ري��ق  اإىل  ان�شمامه 
امل���ا����ش���ي، ينزل  ال�����ش��ه��ر  ج���رم���ان 
اجلناح  يف  ����ش���ن���ة(   37( ب���ي���ك���ه���ام 
لوبري�شتول  بفندق  االإم��راط��وري 
الليلة  ق�����ش��اء  ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ  ال�����ذي 
الواحدة فيه 22 األف و400 دوالر. 
قلب  يف  ال��ف��ن��دق  ان  اإىل  واأ�����ش����ارت 
جناح  ويتميز  الفرن�شية،  العا�شمة 
بيكهام مبطبخه اخلا�س باالإ�شافة 
اإىل كل و�شائل الراحة. وكان بيكهام 
ان�شم ر�شمياً يف اأواخر كانون الثاين 
نادي  ���ش��ف��وف  اإىل  امل��ا���ش��ي  ي��ن��اي��ر 
الفرن�شي،  ج��رم��ان  ���ش��ان  ب��اري�����س 
و�شيح�شل على الرقم 32. وديفيد 
اأبطال  دوري  ب��ل��ق��ب  ف��ائ��ز  ب��ي��ك��ه��ام 
اأف�شل  واختر   ،1999 عام  اأوروب��ا 
الع���ب يف االحت����اد االأوروب������ي لكرة 

القدم )ويفا( يف العام ذاته.

عجوزان يتزوجان يف �سيدلية
يف  �شيدلية  ال�79،  يف  ورج���ل  ال�87  يف  ام�����راأة  اخ���ت���ارت 
مكان  لتكون  االأمركية  مادي�شون  مبدينة  �شوبرماركت 

احتفالهما بزواجهما يف يوم عيد الع�شاق.
اأول�شر  اأن  واأف��ادت �شحيفة كالريون ليدجر االأمركية، 
اليوم  ال���زواج  يعتزمان  كانا  اللذين  �شمال،  وبيلي  م��ور، 
عندما  وال���زم���ان  امل��ك��ان  تغير  ق���ررا  كني�شة،  يف  االأح����د 
اقرتح مور اأن يكون االأمر اأكرث رومان�شية، فقال انه عيد 

الع�شاق.. فلماذا ال نتزوج؟.
وبعدها ذكر مور و�شمال، اأمام مالك �شوبرماركت كروغر 
جون بيل كرو�شبي، انهما يودان الزواج باملحكمة، فاقرتح 
ان لديه  اأن يكون هو من يزوجهما مبا  عليهما ممازحاً 

�شالحيات قانونية تخوله ذلك.
ال��زواج يف  ف�شاأل مور، وهو �شيديل متقاعد، هل ميكننا 
بهما يفعالن ذلك فعاًل بح�شور عدد  واإذ   ، ال�شيدلية؟ 

من الزبائن واملوظفني.
ا�شتمر  وق��د  �شابقاً،  متزوجة  كانت  �شمال  ان  اإىل  ي�شار 
زواجها 56 �شنة، لكن زوجها تويف قبل 14 �شنة، اأما مور 
فقد توفيت زوجته بعد زواج دام 60 �شنة، قبل زواجه من 

عرو�شه اجلديدة.
ويذكر ان مور و�شمال كانا باملدر�شة عينها قبل 60 �شنة، 
وكان لكل منهما حياته اإىل اأن عادا والتقيا يف اأيار-مايو 

املا�شي.

ماأمت يتحول اإىل فرح 
ب��اإح��دى القرى  ف��رح  اإىل  حت��ول م��اأمت عجوز جزائرية 
التنف�س  لها  وع���اد  عينيها  فتحت  اأن  بعد  اجل��زائ��ري��ة 
الرتاب  اإهالة  قبل  القر  يف  وجهها  عن  الك�شف  عقب 
عليها اأم�س االأول واأ�شبحت تلك الواقعة النادرة حديث 
على  تقع  التي  خن�شلة  بوالية  املحمل  بلدة  يف  اجلميع 

م�شافة 450 كيلومرتا �شرق اجلزائر.
عن  اجلزائرية  ال�شروق  �شحيفة  نقلت  التفا�شيل  ويف 
روايات �شكان البلدة اأن عجوزا تبلغ من العمر 72 عاما 
ظن اأهلها اأنها توفيت وتعاملوا معها على هذا االأ�شا�س، 
اإذ مت تغ�شيلها وتكفينها وال�شالة عليها مب�شجد احلي 
املدينة  م��ق��رة  اإىل  نقلها  ل��ي��ت��م  اجل��م��ع��ة  ���ش��الة  ب��ع��د 

لدفنها.
اأن���ه ح��ني مت و�شعها يف القر  ال�����ش��ه��ود  اأح���د  واأ����ش���اف 
وجهها  ع��ن  الك�شف  ب���اإج���راءات  امل�شيعني  اأح���د  و���ش��رع 
امليتة عينيها والنظر  النبوية فوجئ بفتح  وفقا لل�شنة 
بقية  اإب��الغ  اإىل  ف�شارع  التنف�س،  يف  �شروعها  قبل  اإليه 
ا�شتيعابه  ي�شتطع  مل  اأغلبهم  لكن  ب��االأم��ر،  امل�شيعني 

والذوا بالفرار.
يف املقابل بقي البع�س يف املقرة ليتم اإخراج العجوز من 
القر والعودة بها اإىل املنزل وهي اللحظة التي حتول 
مل  ال��ذي��ن  اأبنائها  عند  خ�شو�شا  ف��رح  اإىل  امل���اأمت  فيها 
ي�شدقوا ما راأوا بحكم اأن والدتهم ومنذ ليلة اخلمي�س 

وحتى زوال اجلمعة وهي تعتر يف عامل االأموات.

املو�سيقى تطور الدماغ
يتفاعل التدريب على عزف املو�شيقى يف ال�شغر مع التطور الطبيعي للدماغ فيزيد قوة الروابط الع�شبية ون�شجها 
مبونرتيال،  ماكجيل  جامعة  يف  اأجريت  كندية  درا�شة  اأكدته  ما  هذا  الدماغ.  يف  واالإح�شا�س  احلركة  مناطق  بني 
مقدمة دلياًل قوياً على اأن ال�شنوات بني ال�شاد�شة والثامنة من العمر تعد فرتة ح�شا�شة عندما يتفاعل التدريب على 
عزف املو�شيقى مع التطور الطبيعي للدماغ، ما ينتج تغرات طويلة االأمد يف القدرات احلركية وبنية الدماغ. وذكر 
موقع �شاين�س ديلي املعني ب�شوؤون العلوم اأن درا�شة ن�شرت يف جورنال اأوف نيورو �شاين�س )جملة علوم االأع�شاب( 
ال�شهر املا�شي، واأ�شارت اإىل اأن لتعلم العزف على االآالت املو�شيقية قبل �شن ال�شابعة تاأثراً كبراً على تطور الدماغ. 
وقامت بالبحث جمموعة من الطلبة يف خمتر بجامعة كونكورديا حتت اإ�شراف اأ�شتاذة الطب النف�شي فرجينيا 
بينهون بالتعاون مع الباحث روبرت جيه زاتورا يف معهد وم�شت�شفى االأع�شاب بجامعة ماكجيل يف مونرتيال بكندا. 
كما تقدم الدرا�شة دلياًل قوياً كما تقول بينهون على اأن تعلم العزف على اآلة مو�شيقية يتطلب تن�شيقاً بني حركة 
اليدين واملحفزات الب�شرية اأو ال�شمعية، واأن التدريب على العزف على اآلة مو�شيقية قبل �شن ال�شابعة يعّزز على 
االأرجح الن�شج الطبيعي للمو�شالت الع�شبية بني مناطق احلركة واالإح�شا�س يف الدماغ، ما يوفر اإطاراً ميكن اأن 

يبني عليه التدريب امل�شتمر على العزف املو�شيقي .
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اأ�س�����د ي�سح����ك 
�شدم م�شور هاٍو يف والية كارولينا اجلنوبية  االأمريكية، حني 
فوجئ باأ�شد �شغر وهو ي�شحك يف وجه الكامرا، لكن النتيجة 

جاءت يف �شور رائعة.
وقالت �شحيفة الديلي ميل الريطانية، اإن امل�شور االأمريكي 
ك��ان يف حديقة حيوان  54 ع��ام��اً،  ال��ه��اوي، ران���دي رمي��الن��د، 
 ، كارولينا اجلنوبية  كولومبيا  يف والية  ريفربانك�س مبدينة  
حني التقط هذه ال�شور لل�شبل. وقالت ال�شحيفة: اإن رميالند 

يقوم بالت�شوير منذ 10 �شنوات.
وح�شب ال�شحيفة اأ�شار رميالند اإىل اأن ال�شبل هو اأحد ثالثة 
اإخوة يعي�شون مع اأمهم واأبيهم، ورمبا كان يتثاءب حني التقطت 

ال�شورة.
ويقول رميالند: لقد كنت حمظوظاً اأن التقط ال�شور يف تلك 
اللحظة، حتى يظهر ال�شبل وهو ي�شحك، ل�شت متاأكداً من اأنه 
كان يفعل ذلك، لكن كلبي يبت�شم يل اأحياناً وي�شيف: اإن تاأمل 
احليوانات ل�شاعات طويلة والتقاط ال�شور لها، رمبا يك�شف عن 

وجوه �شديدة الغرابة والطرافة.

�ساق امراأة تزن 108 كغم
تت�شبب يف ت�شخم  ت�شكو ام��راأة بريطانية من حالة نادرة جداً 

�شاقيها بحيث ان وزن ال�شاق اليمنى بات 108 كيلوغرامات.
 38( �شيالرز  ماندي  ان  الريطانية  ال�شن  �شحيفة  واأف��ادت 
انه  اإذ  احل��راك  تتمكن من  ال  �شنة( من النكا�شاير بريطانيا 
بالرغم من وزنها الطبيعي، فقد اأ�شيبت باختالل جيني نادر 
جداً مل يعان منه اإال 120 �شخ�شاً يف العامل باأ�شره وهو يت�شبب 

بت�شخم �شاقيها.
واأو�شحت �شيالرز، التي تعرف با�شم املراأة ذات ال�شاق العمالقة 
بلغ  ي��وم   2010 العام  يف  الي�شرى  �شاقها  لبرت  ا�شطرت  اأنها   ،

وزنها 32 كيلوغراماً واأ�شيبت بالتهاب حاد.
لكنها ا�شتمرت بالنمو، فيما ت�شخمت �شاقها اليمنى وبات وزنها 

ال ي�شدق وهو 108 كيلوغرامات.
وتخ�شع �شيالرز لفحو�س اأماًل منها بالتو�شل اإىل دواء يعالج 

هذا اجلني الذي يت�شبب بت�شخم اأطرافها.

تقر بقتل ر�سيعها قبل 30 عامًا
ك�شفت م�شادر ملوقع �شبق اأن مواطنة �شعودية توجهت ملركز 
حديث  ابنها  قتلت  ب��اأن��ه��ا  لتعرتف  ب��ج��دة  النزلتني  �شرطة 
الوالدة عمداً قبل 30 عاماً، حيث كان عمرها يف ذلك الوقت 
اأحد  اأن  مبينة  �شيئاً،  االأمومة  اأم��ور  تفقه من  وال  عاماً،   11
االأ�شخا�س متوفى منذ �شنوات كان قد حر�شها على فعلتها 

دون اأن تذكر االأ�شباب.
واأو�شحت ال�شيدة اأن هدفها من اعرتافها املتاأخر هو رغبتها 
اأن زوجها ووال��د الطفل متوفى  يف التطهر من الذنب علماً 
اأنها كانت يف ذلك الوقت حتمل اجلن�شية النيجرية  كا�شفة 
اإي��داع��ه��ا ال�شجن مت��ه��ي��داً الإح��ال��ت��ه��ا جلهة  ال��ف��ور مت  وع��ل��ى 

االخت�شا�س.

فتيات ت�شتمعن اىل �شرح من األرت مورال امل�شوؤول يف جمعية �شباديل الفلكية يف بر�شلونة حول كويكب مير بالقرب من االأر�س. )رويرتز(

عار�سات اأزياء ير�سحن 
اأنف�سهن لالنتخابات يف لبنان

ال��ع��ار���ش��ة م���ري���ام كلينك  اأع��ل��ن��ت 
نيتها الرت�شح لالنتخابات النيابية 
املقبلة يف لبنان، وجاء بعدها اإعالن 
ع��ار���ش��ة االأزي������اء و���ش��اح��ب��ة وكالة 
Nathaly،s Agencyناتايل 

ف�شل اهلل نيتها الرت�شح اأي�شا.
ويف ح��دي��ث ل��ه��ا الإح����دى االإذاع����ات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ن��ق��ل��ت��ه ال��ق��ب�����س اأك����دت 
ف�شل اهلل اأن تر�شحها لالنتخابات 
بل  ال��ب��ارح��ة،  ول��ي��د  لي�س  النيابية 
ولفتت  ����ش���ن���وات.  ع�����ش��ر  اإىل  ي��ع��ود 
ومن  �شجعوها  االأ���ش��دق��اء  اأن  اإىل 
بينهم �شيا�شيون ال ينتمون اإىل اأي 
بعدم  كما طالبوها  ط��رف،  اأو  ل��ون 
تطمح  اأن��ه��ا  خا�شة  لبنان،  م��غ��ادرة 
بع�س  حت��ق��ي��ق  واإىل  ال��ت��غ��ي��ر  اإىل 
اأو�شلهم  مطالب اللبنانيني الذين 
الياأ�س والفقر  اإىل  الطاقم احلاكم 
الن�شاء،  اإىل  وت��وج��ه��ت  وامل���ع���ان���اة. 
قائلة: �شيلو الغرة من بني بع�شنا 
لنو�شل للرملان فالعن�شر الن�شائي 
عليه امل�شاركة الفعالة، م�شيفة وما 
ف�شوف  راد  اهلل  واإذا  �شي،  ينق�شنا 
اأتر�شح اإىل رئا�شة اجلمهورية. من 
كلينك  مريام  اأعلنت  اأخ��رى  جهة 
اجلن�شية  قانون  تعديل  توؤيد  اأنها 
ل��ل��م��راأة مب��ن��ح جن�شيتها  وال�����ش��م��اح 
اإىل اأطفالها، اإن مل يكن الأزواجهن، 
واأن���ه���ا اأي�����ش��ا ت��وؤي��د ال�����زواج املدين 
ك��خ��ي��ار..وب��ح�����ش��ب م��ا ذك���رت ديلي 
���ش��ت��ار ف����اإن م���ري���ام ت��ع��ت��زم تاأمني 
العي�س  ولقمة  واالإمن����اء  الكهرباء 
خميمات  واإقامة  والبيئة،  للفقراء 
م��وؤق��ت��ة ل��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني، ويف 
نظام  م��ن  التخل�س  امل��ط��اف  نهاية 

احل�ش�س الطائفية يف احلكومة.

ابن�ة جاك�س�ون 
تغي����ر �س����كلها 

الراحل،  االأمركي  البوب  ملك  ابنة  تعمل 
م��اي��ك��ل ج��اك�����ش��ون، ال��وح��ي��دة ب��اري�����س، على 
اأك�����رث ن�شوجاً  ت���ب���دو  ك���ي  ���ش��ك��ل��ه��ا،  ت��غ��ي��ر 

بالرغم من ان عمرها ال يتعدى ال�14.
واأفاد موقع يو اإ�س ماغازين ، انه غالباً ما 
تن�شر جاك�شون �شوراً لها عر موقع تويرت ، 
لكن اجلديد هو �شبغ �شعرها باللون االأ�شود 
الداكن، باالإ�شافة اإىل ق�شه بطريقة تبدو 
من  ب��ال��رغ��م  نا�شجة  ام����راأة  بالفعل  فيها 
�شبق  جاك�شون  ان  اإىل  ولفت  �شنها.  �شغر 
ب�شعر  ����ش���ورة  ب��ن�����ش��ر  متتبعيها  وم���ازح���ت 
ق�شر جداً، لكنها عادت واأو�شحت ان االأمر 

جمرد دعابة وال يزال �شعرها طوياًل.
اأوالد  على  لطت  �شمُ االأ����ش���واء  ان  اإىل  ي�شار 
�شنتني،  قبل  املفاجئ  رحيله  منذ  جاك�شون 
جدتهم  اإىل  ع��ل��ي��ه��م  ال���و����ش���اي���ة  وان���ت���ق���ال 

كاثرين .

بالكثر  البوح  توا�شل  الفرعونية  االثار  التزال 
من اأ�شرار قدماء امل�شريني ، وتفا�شيل حياتهم 

التى ت�شتهر بال�شحر والغمو�س . 
اأعدتها  م�شرية  درا���ش��ة  قالت  احل��ب  عيد  وف��ى 
االأق�شر  مب���رك���ز  م�������ش���ري���ات  ب���اح���ث���ات  ث�����الث 
م�شر  �شعيد  فى  والتنمية  واحل���وار  للدرا�شات 
للتعبر  الورود  ا�شتخدموا  امل�شريني  ان قدماء 
ور�شوم  ن��ق��و���س  واأن   ، مل��ح��ب��وب��ات��ه��م  احل���ب  ع���ن 
م��ع��اب��د وم��ق��اب��ر ال��ف��راع��ن��ة ت��ر���ش��د ال��ك��ث��ر من 
واأن   ، الفرعونية  والع�شق يف م�شر  �شور احلب 
خلدها  حب  ق�شة  اأول  هي  ونفرتاري  رم�شي�س 
ال��ت��اري��خ ح��ي��ث ق��ال��ت ال��ب��اح��ث��ة امل�����ش��ري��ة هدى 
خليل ال�شقري اإنه مع االحتفال بظاهرة تعامد 
ال�شم�س على وجه امللك رم�شي�س الثاين يف يوم 
الثاين  رم�شي�س  امل��ل��ك  م��ي��الد  ي��وم  اأك��ت��وب��ر   22
22 فراير من كل  تتويجه يف  ي��وم  والثانية يف 

عام ، تتجه القلوب اإىل اأجمل ق�شة حب ربطت 
بني قلبي رم�شي�س الثاين وزوجته نفرتاري فى 
من  اأك���رث  قبل  ال��ت��اري��خ  خلدها  ح��ب  ق�شة  اأول 

ثالثة اآالف �شنة . 
وي��ظ��ه��ر ه���ذا احل���ب ال��ف��ي��ا���س ج��ل��ي��ا م��ن خالل 
ال��ك��ل��م��ات ال��رق��ي��ق��ة ال��ت��ي ن��ق�����ش��ت ع��ل��ى ج���دران 
فيها  ي�شف  وال��ت��ي  بابو�شمبل  ن��ف��رت��اري  معبد 
رم�شي�س الثاين زوجته احلبيبة باأنها ربة الفتنة 
واجلمال وجميلة املحيا و�شيدة الدلتا وال�شعيد 
وت�شر هدى خليل ال�شقري اىل اأن يتميز معبد 
تعر  التي  احلانية  االأنثوية  باللم�شة  نفرتاري 
عن رقة �شاحبته حيث يوجد فيه جمموعة من 
النقو�س الناعمة التي ترز جمال نفرتاري وهي 
ال�شال�شل   القرابني للمالئكة ويف يدها   تقدم 
رمز املو�شيقى ويعلو راأ�شها تاج االآلهة احلتحوري 

ربة الفتنة واجلمال عند القدماء امل�شريني . 

اأول ق�سة حب خلدها التاريخ

�س����ارة رو
 اأ�سبح����ت اأم������ًا 

تختر املمثلة االأمركية، �شارة رو، �شعور االأمومة بعد اإجنابها طفلة هي االأوىل لها من زوجها 
34 �شنة وزوجها براي�س رزقا بابنتهما  اإعالم امركية ان رو  كيفني براي�س واأف��ادت و�شائل 

االأوىل واأطلقا عليها ا�شم تالوال.
زوجي  مع  ع�شاق  عيد  اأف�شل  اأم�شيت  فيها  ج��اء  تويرت  موقع  عر  تغريدة  رو  وكتبت 
ومولودتنا اجلديدة تالوال واأ�شافت ان ال�شغرة ولدت قبل اأيام ونحن نحبها ب�شكل ال 

يو�شف.
، وMalibu Country وهي مل   Less Than Perfect ب�  ا�شتهرت  اإىل ان رو  ي�شار 

تعلن عن حملها واإمنا بدا بطنها منتفخاً يف اأيلول �شبتمر املا�شي.


