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�شانع اإجنازات فيلب�ص ي�شيد مبجمع 
حمدان بن حممد بن را�شد الريا�شي

عربي ودويل

�رشطة عجمان تك�شف غمو�ص حادث ده�ص 
اأدى اإىل وفاة �شخ�ص من اجلن�شية الآ�شيوية

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

الأزمة ال�شيا�شية تع�شف مب�رش .. 
والهاوية القت�شادية تلوح يف الأفق

•• اأبوظبي-وام: 

�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أق��رت جلنة متابعة مبادر�ت �شاحب 
�لتنموية  �مل�شاريع �حليوية  �لدولة حفظه �هلل..ع��دد� من  نهيان رئي�س 
يف �لدولة بتكلفة 132 مليون درهم .. وذلك تنفيذ� لتوجيهات �شاحب 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو رئي�س �لدولة ومتابعة �لفريق 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. و�أر�شت 
�لرئا�شة برئا�شة  �شوؤون  �لذي عقدته يف وز�رة  �للجنة خالل �جتماعها 
معايل �أحمد جمعه �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة..م�شروع تطوير 
تقاطع �أم �لقيوين - فلج �ملعال على �شارع �لحتاد عند �ملدخل �لرئي�شي 

ملدينة �أم �لقيوين حيث يتكامل �مل�شروع مع م�شروع تطوير ج�شر عجمان 
�إم��ارة عجمان �لذي  �أي�شا على �شارع �لحت��اد وميثل مدخل  �ل��ذي يقع 
�فتتح موؤخر� ليقدم حال مروريا �شامال و�شامنا لن�شيابية �حلركة على 
�لو�قع على  �لقيوين فلج �ملعال  �أم  �أن تقاطع طريق  �لتقاطع..كما  هذ� 
طريق �لحتاد يتكامل مع �جلهة �لأخ��رى مع �لطريق �لد�ئري لر�أ�س 
�إىل تطوير �شبكة  �لر�مية  �للجنة  �مل�شروع �شمن خطة  �خليمة. وياأتي 
�لطرق �لتي تربط خمتلف �إمار�ت �لدولة وربطها بطريق �لحتاد �لذي 
�لتقاطعات  ورب��ط  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  ب��ن  للربط  �لأق���دم  �ل�شريان  ميثل 
�لو�قعة على �شارع �لحتاد بالطرق �حلديثة مثل طريق �ل�شيخ حممد 

بن ز�يد و�لطريق �لعابر.                                      )�لتفا�شيل �س3(

   

اأنباء عن ا�ستقالة اجلبايل..
يف انتظار اإعادة تكليفه

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

علمت �لفجر من م�شدر خا�س بتقدمي حّمادي �جلبايل رئي�س �حلكومة 
�ملرزوقي  رئي�س �جلمهورية من�شف  ق�شر  �إىل  و�شل  �ملوؤقتة  �لتون�شية 
حامال معه ��شتقالته مثلما وعد به وذلك بناء على ف�شل �ملبادرة �لتي 

�قرتحها بخ�شو�س ت�شكيل حكومة تكنوقر�ط.
�لتي  �مل��ب��ادرة  ف�شل  �أم�س  �إع��الن �جلبايل  �ل�شتقالة عقب  ه��ذه  وت��اأت��ي 
تقدم بها بخ�شو�س ت�شكيل حكومة كفاء�ت وطنية غري متحزبة وهو 
ر�أ�شها  وعلى  تون�س  يف  �ل�شيا�شية  �لأح���ز�ب  عديد  ب�شاأنه  يتفق  مل  م��ا 
�ل�شيا�شين  بن  جتمع  حكومة  بت�شكيل  مت�شكت  �لتي  �لنه�شة  حركة 

و�لتكنوقر�ط. 
�لربعاء   �ل��ي��وم  م��ن  �نطالقا  �أع��م��ال  ت�شريف  حكومة  ت�شكيل  و�شيتم 

تتوىل ت�شيري �شوؤون �لدولة �إىل حن تعين رئي�س حكومة جديد.      
مهلة  منح  نحو  تتجه  �مل��رزوق��ي  �ملن�شف  �ملوؤقت  �لرئي�س  نية  �أّن  وعلم 

�إ�شافية لرئي�س �حلكومة �ملوؤقتة حمادي �جلبايل.
�أّن �ملرزوقي يرى بان �جلبايل يف حاجة �إىل مزيد من  وذكرت م�شادر 
�لوقت ملزيد حتديث حكومته و�لت�شاور مع خمتلف �لأطر�ف �ل�شيا�شية 

�ملعنية بهذ� �خل�شو�س.
حركة  ع��ن  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  باملجل�س  �لنائب  �لبناين  ول��ي��د  وك���ان 
�أن �حل��رك��ة جت��دد ثقتها يف ح��م��ادي �جل��ب��ايل رئي�س  �أف���اد  �لنه�شة ق��د 
�حلكومة،وذلك باعتبار �لظرف �لدقيق �لذي متر به تون�س و�حلاجة 
�أن يقتنع بفكرة  �إىل �لنتخابات �شرط  �إىل ربح �لوقت و�مل��رور  �لأكيدة 

تكوين حكومة �ئتالف �شيا�شي ت�شم عدد� قليال من �لتكنوقر�ط.
يذكر �أّن �جلبايل و��شل �أم�س م�شاور�ته مع كل �لأطر�ف �ملعنية حيث 
و  لل�شناعة   �لتون�شي  رئي�شة �لحت��اد  �شماوي  بو  ود�د  لقاء مع  �أج��رى 
�لعبا�شي  ح�شن  و  �لعمل(  �أرب���اب   ( �لتقليدية  �ل�شناعات  و  �ل��ت��ج��ارة 
�جتماع  ��شرف على  لل�شغل. كما  �لتون�شي  �لعام  �لعام لالإحتاد  �لأم��ن 

جمل�س �لوزر�ء. 

حممد بن ز�يد خالل تفقده �أحد �أجنحة معر�س �آيدك�س 2013  )و�م(

تنفيذا لتوجيهات خليفة ومتابعة حممد بن زايد 

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تعتمد عددا من 
امل�ساريع احليوية يف الدولة بتكلفة 132 مليون درهم

الفجر........    05:31            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:20  
الع�صاء......   07:50

�شوريون يفت�شون عن �أحياء حتت �أنقا�س مبنى ق�شف بغارة على حلب )رويرتز(

رجال �لنقاذ يخمدون �حلريق �لناجت عن �شقوط �لطائرة يف حي �شكني)� ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

�شقطت قذيفتا هاون �م�س بالقرب 
م���ن ق�����ش��ر ت�����ش��ري��ن �ل��رئ��ا���ش��ي يف 
مادية،  ب��اأ���ش��ر�ر  وت�شببتا  دم�����ش��ق 
ذك����رت وك���ال���ة �لنباء  م���ا  ب��ح�����ش��ب 

�لر�شمية )�شانا(.
م�شوؤول  م�شدر  ع��ن  �شانا  ونقلت 
قوله �ن �لقذيفتن �شقطتا باجتاه 
ت�شرين  ل��ق�����ش��ر  �جل��ن��وب��ي  �ل�����ش��ور 

و��شفرتا عن ��شر�ر مادية فقط.
وي��وج��د ث��الث��ة ق�����ش��ور رئ��ا���ش��ي��ة يف 
�ل�شعب  ق�شر  هو  �حدهما  دم�شق، 
�ملهاجرين  بق�شر  �ي�شا  �مل��ع��روف 
�ملطل  قا�شيون  جبل  على  وموقعه 
ت�����ش��ري��ن، و�ل��ث��ال��ث هو  ع��ل��ى ق�شر 
ق�����ش��ر �ل��رو���ش��ة �ل����ذي ت��وج��د فيه 

�ملكاتب �لرئا�شية.
ن�شطاء من  ق���ال  ذل���ك  غ�����ش��ون  يف 
�ملعار�شة �ل�شورية �م�س �ن هجوما 
�ل�شوري  �جل��ي�����س  �شنه  ���ش��اروخ��ي��ا 
�شيطرة  حت�����ت  و�ق�������ع  ح�����ي  ع���ل���ى 

نائب  �علن  �شيا�شيا  �لر����س.  على 
غينادي  �لرو�شي  �خلارجية  وزي��ر 
�ن وزير �خلارجية  �م�س  غاتيلوف 
�ل�شوري وليد �ملعلم �شيزور مو�شكو 

يف 25 �شباط فرب�ير.
وقال خالل موؤمتر �شحايف ننتظر 
�ل�شوري  �خل���ارج���ي���ة  وزي����ر  زي�����ارة 
25 �شباط فرب�ير  �ىل مو�شكو يف 
�شتتناول  �مل��ح��ادث��ات  �ن  م��و���ش��ح��ا 
�ل����ن����ز�ع يف ����ش���وري���ا و�لج����������ر�ء�ت 

�لو�جب �تخاذها لبدء حو�ر.
رئي�س  �ن  �ن�����ذ�ك  �ي�����ش��ا  و�����ش���اف 
�لئتالف �لوطني �ل�شوري �ملعار�س 
�ي�شا  �شيزور  �حمد معاذ �خلطيب 

قريبا �لعا�شمة �لرو�شية.
رو�شيا  ���ش��رت���ش��ل  ذ�ت�����ه  �ل���وق���ت  يف 
�رب�����ع ���ش��ف��ن ح��رب��ي��ة ����ش��اف��ي��ة �ىل 
�ع��ل��ن��ت وز�رة  �مل��ت��و���ش��ط ع��ل��ى م���ا 
تفاقم  ظ���ل  �ل��رو���ش��ي��ة يف  �ل���دف���اع 
�نها �شتتخذ  �لزمة يف �شوريا، كما 
�ج���ر�ء�ت من �ج��ل �ج��الء رعاياها 

من �لبالد.

مو�سكو تر�سل اأربع �سفن حربية اإ�سافية اىل املتو�سط وت�ستقبل املعلم الأ�سبوع املقبل

معارك وحرب مطارات يف حلب وق�سف على ق�سر الرئا�سة

اأمري الكويت ياأمر باإيقاف ت�سريح 
الع�سكريني اخلليجيني من اخلدمة

•• الكويت -وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة �لكويت 
�لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  دول جمل�س  �لع�شكرين من  ت�شريح  بوقف 
و�ملقيمن ب�شورة غري قانونية من �خلدمة يف وز�رة �لدفاع. ونقلت وكالة 
�لأنباء �لكويتية كونا عن �ل�شيخ جابر مبارك �حلمد �ل�شباح رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء �أنه مل يعد هناك د�ع ملناق�شة جمل�س �لأمة يف جل�شته �م�س ر�شالة 
ع�شكر �لعنزي رئي�س جلنة �ل�شوؤون �لد�خلية و�لدفاع �لربملانية �لتي يطلب 
�إىل ت�شريح  �أدت  �لتي  �أن تبحث �للجنة �لأ�شباب  فيها مو�فقة �ملجل�س على 
�لع�شكرين �خلليجين و�ملقيمن ب�شورة غري قانونية من �خلدمة بعد �أن 
�أ�شدر �شمو �أمري �لكويت �أو�مره بوقف ت�شريحهم. و�أكد �أن �جلي�س قادر على 
�لدفاع عن �لكويت ول نقبل �أن يد�فع عنا �أحد �إل باملوؤ�زرة و�مل�شاعدة. وكان 
�أث��ارو� عدة مالحظات حول هذه �لر�شالة  عدد من نو�ب جمل�س �لأمة قد 

عند حديثهم يف بند ك�شف �لأور�ق و�لر�شائل �لو�ردة يف جل�شة �م�س. 

���س��ّي��اح   7 اخ���ت���ط���اف 
الكامريون  يف  فرن�سيني 

•• باري�ص-يو بي اأي:

�لدولية،  فرن�شا  �إذ�ع����ة  ق��ال��ت 
فرن�شين  ���ش��ّي��اح   7 �إن  �م�����س 
�لكامريون  �شمال  �ختطفو� يف 
ب����ال����ق����رب م������ن �حل�����������دود مع 
نيجرييا. و�أ�شافت �أن م�شّلحن 
 7 نارية �ختطفو�  در�ج��ة  على 
�لكامريون  يف  فرن�شين  �شياح 

و�قتادوهم �إىل نيجرييا.

•• ابوظبي -وام:

�آل نهيان  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  قام �لفريق 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
لليوم �لثالث بجولة تفقدية لفعاليات و�أجنحة معر�س 
2013 �لذي يقام يف  �آيدك�س  وموؤمتر �لدفاع �لدويل 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
وز�ر �شمو ويل عهد �بوظبي عدد� من �جنحة �ل�شركات 
ع�شرة  �حلادية  �ل��دورة  يف  �مل�شاركة  و�لدولية  �لوطنية 
 1112 ع��دده��ا  يبلغ  و�ل��ت��ي   2013 �آي��دك�����س  ملعر�س 

�شركة متثل 59 دولة من خمتلف دول �لعامل.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  و�ط��ل��ع 
�لتي  �حلديثة  و�لتقنيات  �ل�شناعات  �ه��م  على  نهيان 
يف  بال�شتخد�م  تت�شل  و�ل��ت��ي  �يدك�س  يف  عر�شها  يتم 

�لقطاعات �ملدنية و�لع�شكرية.
�لتي  للعقود  �لجمالية  �لقيمة  بلغت  �خ��رى  جهة  من 
�أيدك�س  معر�س  �شمن  �م�س  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أبرمتها 
�للو�ء  معايل  ذلك  �أعلن  دره��م.  مليار   4.9  2013
�ملتحدث  �لعليا  �للجنة  رئ��ي�����س  �لكتبي  عبيد  �ل��رك��ن 
�لر�شمي ملعر�س وموؤمتر �لدفاع �أيدك�س.       )�لتفا�شيل 

�أ�شفر  ح��ل��ب  م��دي��ن��ة  �مل��ع��ار���ش��ة يف 
�لقل  على  قتيال   20 �شقوط  عن 
�لقو�ت  �ر�شلت  و25 مفقود�. وقد 
تعزيز�ت  �م�س  �ل�شورية  �لنظامية 
حمافظة  �ىل  و�لآل��ي��ات  بالعنا�شر 
حلب يف �شمال �لبالد، غد�ة �حر�ز 
�جتاه  يف  تقدما  �ملعار�شة  مقاتلي 
و�لنريب  �ل�����دويل  ح��ل��ب  م���ط���اري 
ل����ه، بح�شب  �مل��ال���ش��ق  �ل��ع�����ش��ك��ري 
م��ا ذك���ر �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�لن�شان. وقال مدير �ملر�شد ر�مي 
عبد �لرحمن يف �ت�شال هاتفي مع 
من  �رت��ال  �ن  بر�س  فر�ن�س  وكالة 
حلب  �ىل  تتجه  �لنظامية  �ل��ق��و�ت 
و�شط  قادمة من  �ل�شرق  من جهة 
�شوريا، وقد و�شلت �ىل بلدة تلعرن 

جنوب �شرق مدينة حلب.
�ل��ه��دف من  �ن  �ملر�شد �ىل  و����ش��ار 
�شقوط  دون  �حل�����وؤول  �ل��ت��ع��زي��ز�ت 
م��ط��ار ح��ل��ب �ل������دويل، ث���اين �كرب 
�ملطار�ت �ل�شورية �ملقفل منذ �لول 
من كانون �لثاين يناير �مام حركة 

�مل��ع��ارك ح��ول��ه، يف  �مل��الح��ة ب�شبب 
�يدي �ملقاتلن �ملعار�شن.

�قرتبو�  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ق��ات��ل��و  وك����ان 
بعد معارك عنيفة من مطار حلب 
مرت  مئتي  بعد  على  بناء  و�حتلو� 
م��ا ذكر  �مل���ط���ار، بح�شب  ���ش��ور  م��ن 
ل��وك��ال��ة فر�ن�س  ع�����ش��ك��ري  م�����ش��در 

ب��ر���س، م��ا ج��ع��ل ���ش��ور �مل��ط��ار حتت 
مرمى نري�نهم.

ملحافظة  �لع�شكري  �ملجل�س  و�علن 
�ل�شوري  ل��ل��ج��ي�����س  �ل���ت���اب���ع  ح��ل��ب 
12 ���ش��ب��اط ف��رب�ي��ر بدء  �حل���ر يف 
هجوم و��شع على �ملطار�ت يف حلب 
�ملقاتلة  �لكتائب  كل  مع  بالتن�شيق 

ت�سامنا مع زمالئهم يف �سجون الحتالل

مئات الأ�سرى الفل�سطينيني ي�سربون عن الطعام 
•• القد�ص املحتلة-وام:

�لحتالل  �شجون  فل�شطيني يف ثالثة من  �أ�شري   800 ح��و�يل  �م�س  ب��د�أ 
�ل�شر�ئيلي ��شل ورميون ونفحة .. �إ�شر�با ت�شامنا مع �لأ�شرى �مل�شربن 
عن �لطعام. وقال نادي �لأ�شري �لفل�شطيني يف بيان له �م�س �إن �لإ�شر�ب 
�لتعامل  يف  لت�شاهلها  �لإحتالل  �شجون  �إد�رة  على  لل�شغط  حماولة  ياأتي 
�لأ�شري  ن��ادي  رئي�س  نفى  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  وعلى  ومطالبهم.  ق�شاياهم  مع 
لإبعاد  و�شيك  �إ�شر�ئيلي   - �تفاق م�شري  فار�س وجود  �لفل�شطيني قدورة 
�لأ�شريين �مل�شربن عن �لطعام �شامر �لعي�شاوي و�مين �ل�شر�ونة �إىل غزة 

�أو خارج �لأر��شي �لفل�شطينية.
م�شرية  �شفقة  ح���ول  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل  بع�س  تناقلته  م��ا  ع��ل��ى  وتعقيبا 
�إ�شر�ئيلية حلل ق�شية �لأ�شريين �مل�شربن عن �لطعام منذ حو�يل �شبعة 
�شهور باإبعادهما مقابل فك �إ�شر�بهما �إثر تدهور حالتهما �ل�شحية ب�شكل 
مع  �ت�شالنا  و�إث��ر  وين�شر  ي�شاع  ما  كل  باهتمام  تابعنا  فار�س  ق��ال  خطري 
�لأ�شقاء �مل�شرين �أكدو� �أن هذه �لأنباء عارية عن �ل�شحة و�ل�شيء �ل�شحيح 
و�إنقاذ حياتهم قبل فو�ت  �أن هناك جهود� م�شرية حثيثة لالإفر�ج عنهم 
�لأو�ن. و�أكد فار�س �أن �لقيادة �لفل�شطينية و�لرئي�س �لفل�شطيني حممود 
عبا�س و�ملوؤ�ش�شات �لتي تعنى بالأ�شرى تعمل جاهدة بالتعاون مع �حلكومة 
لل�شغط على  و�ل��ف��اع��ل��ة  �مل��وؤث��رة  �ل��دول��ي��ة  و�لأط�����ر�ف  و�جل��ه��ات  �مل�شرية 
�ت�شالت  �أكد وجود  كما  ف��ور�.  �لأربعة  �مل�شربن  �شر�ح  لإط��الق  �إ�شر�ئيل 
حثيثة ومكثفة جتري على مد�ر �ل�شاعة للتو�شل لتفاق لتحريرهم و�إنقاذ 

حياتهم حممال �شلطات �لحتالل كامل �مل�شوؤولية عن حياتهم.

ب�سنعاء  ع�سكرية  طائرة  حتطم  يف  قتيال   12
•• �صنعاء-ا.ف.ب:

طر�ز  من  ع�شكرية  طائرة  حتطم  يف  مدنيا   11 بينهم  �شخ�شا   12 قتل 
�شنعاء،  �شرق  يف  �لتغيري  �شاحة  من  بالقرب  �شكني  حي  يف  �شوخوي 22 
وقالت  �لن��ق��اذ.  وع��م��ال  �لر�شمية  �ليمنية  �لن��ب��اء  وك��ال��ة  �ف���ادت  بح�شبما 
�لوكالة �ن �ملعلومات �لأولية تفيد �ن عدد �ل�شحايا و�شل �ىل 12 �شخ�شا 
وذكر  م�شابا.   11 �مل�شابن  ع��دد  بلغ  بينما  وطفلن  ن�شاء  ث��الث  بينهم 
يف  �لن��ق��اذ  عمال  وبح�شب  تدريبية.  طلعة  يف  كانت  �لطائرة  �ن  �لوكالة 
�ملكان، فقد مت �ح�شاء 12 قتيال �حدهم قائد �لطائرة و�لباقون مدنيون 
من �ل�شكان، �ل �ن فرق �لنقاذ كانت ل تز�ل تبحث عن �شحايا �و ناجن 
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 4.9 مليار درهم اإجمايل �سفقات القوات امل�سلحة اأم�س 

حممد بن زايد يتفقد عددا من اأجنحة اآيدك�س 
ويطل��ع على اأح���دث البتك��ارات الدفاعي���ة

ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة ت��ه��دد 
اجل��ن��وب��ي��ة ب���ال���دم���ار!!

•• جنيف-رويرتز:

�ل�����ش��م��ال��ي��ة جارتها  ك���وري���ا  ه����ددت 
�جل��ن��وب��ي��ة ب���ال���دم���ار �م�����س خالل 
مناق�شات يف موؤمتر لالمم �ملتحدة 
ب�����ش��اأن ن���زع �ل�����ش��الح وح�����ذرت من 
ثانية  بخطوة  تقوم  �أن  ميكن  �أنها 
وثالثة بعد �أن �أجرت جتربة نووية 

�ل�شبوع �ملا�شي.
وق��������ال �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي �ل����ك����وري 
�ل�شمايل جون يوجن ريوجن خالل 
�لج��ت��م��اع �ل��ق��ول �مل��اأث��ور ي��ق��ول �ن 
تخاف  ل  حديثا  �مل��ول��ودة  �لدمية 
لكوريا  �لطائ�س  �ل�شلوك  �لنمر. 
�جلنوبية لن يوؤدي �ل �ىل دمارها 
�ل��ن��ه��اي��ة. وق���ال ج��ون �ن كوريا  يف 
خطوة  م��وؤخ��ر�  �ت��خ��ذت  �ل�شمالية 
حا�شمة للدفاع عن �لنف�س و�شفها 
رد� على  �أفعال م�شادة قوية  بانها 
�تخذت  �ذ�  و�أ�شاف  �أجنبي.  معتد 
و����ش��ن��ط��ن ن��ه��ج��ا ع��د�ئ��ي��ا ل��ن جتد 
�ن  ���ش��وى  خ��ي��ار�  �ل�شمالية  ك��وري��ا 

تتخذ خطوة ثانية وثالثة �أقوى.
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حممد بن زايد يتفقد عددا من اجنحة اآيدك�س ويطلع على احدث البتكارات الدفاعية

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان �سلطان تخريج طالب الدفعة الثانية من برنامج اإنتاجي الذي تنظمه تو فور 54
بروناي بعيد ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�شلطان  �لبلقيه  ح�شن  �ل�شلطان  �جلاللة  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل 

بروناي وذلك مبنا�شبة عيد �لإ�شتقالل ل�شلطنة بروناي.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بربقية تهنئة مماثلة �إىل 

�شاحب �جلاللة �شلطان بروناي.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
جامبيا بذكرى عيد ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س �لدكتور يحيى جامع رئي�س جامبيا 

وذلك مبنا�شبة ذكرى عيد ��شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بربقية تهنئة مماثلة �إىل 

فخامة رئي�س جمهورية جامبيا. 

حمرتفن عاملين متخ�ش�شن يف جمال �لت�شوير و�ل�شوت و�لإ�شاءة 
و�لإخر�ج وتعرفو� على كيفية ت�شوير فيلم هوليوودي طويل. و�أطلقت 
لعام  برنامج ميتد  وه��و   2010 �لعام  �إنتاجي يف  برنامج   54 ف��ور  تو 
عدة  �إعالمية  جم��الت  يف  بالتخ�ش�س  للطالب  �لفر�شة  ويتيح  كامل 
�ل�شوتية  و�لإد�رة  �لإع��الم  و�إد�رة  و�لإ���ش��اءة  �لكامري�ت  ت�شغيل  ت�شمل 
متنوعة  جمموعة  يف  متميزة  م��ه��ار�ت  �مل�����ش��ارك��ون  ويكت�شب  و�مل��رئ��ي��ة. 
من تخ�ش�شات �لبث �لتلفزيوين من خالل �لتدريب �ملتخ�ش�س �لذي 
يتلقونه �أثناء �شاعات �لعمل يف تو فور 54 - تدريب بالتعاون مع بع�س 
كربى �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية يف �لعامل مبا يف ذلك بي بي �شي و �آبل و�أدوب 
�لر�غبن يف  �ملو�طنن  �إنتاجي فر�شة فريدة لل�شباب  . ويقدم برنامج 
و�لإب��د�ع حيث يطمح  باحلياة  ناب�شة  �ملهار�ت يف مهنة مثرية  �كت�شاب 
�لإعالم.  جم��ال  يف  للعمل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ه��ب  ت�شجيع  �إىل  �لربنامج 

•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت �شركة تو فور 54 �لتابعة لهيئة �ملنطقة �لإعالمية يف �أبوظبي 
بتخريج طالب �لدفعة �لثانية من برنامج �إنتاجي �لذي تنظمه �شنويا 
عدد  مع  عمل  بفر�شة  �لربنامج  خريجو  ويحظى  �لإم��ار�ت��ي.  لل�شباب 
من �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة عامليا يف جمال �لإعالم..فيما �شارك طالب هذه 
�لدفعة يف ت�شوير م�شاهد خمتلفة من فيلم �لأك�شن ذ� بورن ليجا�شي 
بطولة جريميي رينري وريت�شيل ويا�شز و�يدو�رد نورتون. و�أ�شادت نورة 
�لتخرج  حفل  خ��الل   54 ف��ور  ت��و  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لكعبي 
�أظهرو� حما�شة  و�لذين  �إنتاجي  برنامج  �لثانية من  �لدفعة  بخريجي 
وتفان كبريين خالل عملهم يف �لربنامج حيث جتاوز تطبيقهم �ملهار�ت 
مر�فقة  جتربة  من  �لطالب  ��شتفادة  �إىل  �إ�شافة  �لتوقعات  �ملكت�شبة 

•• ابوظبي -وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل���ف���ري���ق  ق����ام 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
لليوم  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
لفعاليات  تفقدية  بجولة  �لثالث 
�لدفاع  وموؤمتر  معر�س  و�أجنحة 
�لذي   2013 �آي���دك�������س  �ل�����دويل 
�لوطني  �أب��وظ��ب��ي  ي��ق��ام يف م��رك��ز 

للمعار�س.
وز�ر �شمو ويل عهد �بوظبي عدد� 
�لوطنية  �ل�����ش��رك��ات  �ج��ن��ح��ة  م���ن 
و�ل���دول���ي���ة �مل�������ش���ارك���ة يف �ل�����دورة 
�آيدك�س  مل��ع��ر���س  ع�����ش��رة  �حل���ادي���ة 
ع���دده���ا  ي���ب���ل���غ  و�ل�����ت�����ي   2013
دولة   59 مت��ث��ل  ���ش��رك��ة   1112

من خمتلف دول �لعامل.
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  و�ط��ل��ع 
حممد بن ز�يد �آل نهيان على �هم 
�حلديثة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل�����ش��ن��اع��ات 
�لتي يتم عر�شها يف �يدك�س و�لتي 
�لقطاعات  يف  بال�شتخد�م  تت�شل 

�ملدنية و�لع�شكرية.
تبادله �لحاديث مع كبار  وخالل 
و�لأجنحة  �ل�شركات  يف  �مل�شئولن 
ت��ع��رف ���ش��م��وه ع��ل��ى �ر�ئ���ه���م حول 

فعاليات وبر�مج و�أن�شطة �ملعر�س 
و�لتو�جد  �مل�شاركة  يف  وتطلعاتهم 
�ل���ق���ادم���ة ح��ي��ث �كد  يف �ل�������دور�ت 
�لدفاع  م��ع��ر���س  �أن  �ل���ع���ار����ش���ون 
�آيدك�س جنح يف �إثبات مكانته على 
و�أ�شبح  �لعاملية  �ملعار�س  خريطة 
ع��الم��ة ب�����ارزة ع��ل��ى ن��ط��اق و��شع 
�ملعنية  �لعاملية  �ل�شركات  لكربيات 
ح�شوره  وع�����زز  �ل����دف����اع  ب��ق��ط��اع 
للدول  م��ه��م��ا  ح��دث��ا  مي��ث��ل  �ن  يف 
�لدفاع  ب�شوق  �ملهتمن  و�مل�شنعن 

�ملتنامي يف �ملنطقة.
و����ش��ت��ه��ل ���ش��م��وه �جل��ول��ة يف جناح 
“مبادلة”  للتنمية  �ملبادلة  �شركة 
�ل�شركات  من  ب�شبع  ت�شارك  �لتي 
�ململوكة لها و�لعاملة يف عدد من 

�لقطاعات �ملدنية و�لع�شكرية.
وقدم �مل�شئولون يف مبادلة ملحة عن 
ت�شارك  �لتي  �ملعرو�شات  من  عدد 
وجمموعة  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ات  فيها 
خ��دم��ات��ه��ا وخ��رب�ت��ه��ا يف جمالت 
و�إد�رة  و�ل��ت��دري��ب  �ل��ف��ن��ي  �ل��دع��م 
�لطري�ن  ق��ط��اع��ات  يف  �مل�����ش��اري��ع 
و�لربية  �ل��ب��ح��ري��ة  و�ل���دف���اع���ات 
�لوطنية  �لي��دي  ومدى م�شاهمة 
يف �لت�شنيع و�لإنتاج و�لإ�شر�ف كما 
قدم �مل�شئولون �برز �خلطط �لتي 

و�لتكنولوجيا  لالأبحاث  �لإم��ار�ت 
تعمل  �ل��ت��ي  “ �يرث”  �مل��ت��ق��دم��ة 
�ملتعلقة  �لأب����ح����اث  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
بالأمور �لفنية �لع�شكرية �ملرتبط 
م��ن��ه��ا ب��ال�����ش��الح �جل����وي و�ل����ربي 
و�ل��ب��ح��ري .. وت��ع��رف ���ش��م��وه من 
�ل�����ش��رك��ة ع��ل��ى �لعمال  م�����ش��وؤويل 
�ل��ت��ي جت��ري��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر خمتلف 
�مل�����ع�����د�ت م����ن �ج������ل رف������ع ك���ف���اءة 
و�أد�ئ���ه���ا يف خمتلف  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 

ت�شعى �ليها مبادلة يف �لتوطن يف 
تهيئة  خ��الل  م��ن  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة 
�أف�شل جمالت �لتدريب و�لتطور 
للمو�طنن حيث تدعم  �لوظيفي 
تطوير  عمليات  وت�شجع  �ل�شركة 
قدر�ت ومهار�ت �ل�شباب �لإمار�تي 
و�لهند�شة  �ل���ع���ل���وم  جم�����الت  يف 

و�لتكنولوجيا.
�لتابعة  �ل�شركات  قائمة  وت�شمل 
مل��ج��م��وع��ة م���ب���ادل���ة �مل�������ش���ارك���ة يف 

�ملعر�س كال من �لطيف للخدمات 
�لفنية وبيانات للخدمات �مل�شاحية 
)بيانات( و�إجناز�ت لنظم �لبيانات 
و�ملركز �لع�شكري �ملتطور لل�شيانة 
و�لإ������ش�����الح و�ل���ع���م���رة )�أم�������رك( 
�شركة  و  للطري�ن  �أف��ق  و�أكادميية 
)ياه  �لف�شائية  لالت�شالت  �لياه 
لبناء  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  و  ����ش���ات( 

�ل�شفن.
وز�ر �شمو ويل عهد �بوظبي �شركة 

تناف�شية  �يل  و����ش���ول  �ل��وط��ن��ي��ة 
�مل���ن���ت���ج �لم������ار�ت������ي يف �ل�����ش����و�ق 
“ �ن روؤية  �خلارجية وقال �شموه 
�مثالكم من �شباب �لوطن يف هذه 
و�لدقيقة  �لنوعية  �لتخ�ش�شات 
بكفاءة  �لثقة  وتعزز  �ل�شدر  تثلج 

�بنائنا ملو�جهة �لتحديات »
و���ش��اف��ح ���ش��م��وه �ث���ن���اء ج��ول��ت��ه يف 
�ملد�ر�س  طلبة  م��ن  ع��دد�  �ملعر�س 
و�ل�شرطية  �لع�شكرية  و�ل��ك��ل��ي��ات 
للتعرف  �ملعر�س  ي���زورون  �ل��ذي��ن 
�حلديثة  و�لأجهزة  �لتقنيات  على 
�لعاملية  �ل�شركات  تعر�شها  �ل��ت��ي 
مبديا �شموه �شعادته بروؤية �بنائه 
مثل  يف  ي��ت��و�ج��دون  وه���م  �لطلبة 
لتو�شيع  �لدولية  �لتظاهر�ت  هذه 
و�لإطالع  �لعلوم  وك�شب  �ملعرفة 

على تطور�ت �شناعة �لدفاع.
�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  ق�����ام  ب���ع���ده���ا 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لوليات  جل��ن��اح  تفقدية  بجولة 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة �ل����ذي ي�شم 
معر�س  يف  ت�����ش��ارك  �شركة   160
ومعر�س  �يدك�س  �ل��دويل  �ل��دف��اع 
�ل�����دف�����اع �ل���ب���ح���ري ن���اف���دك�������س .. 
���ش��م��وه مايكل  ����ش��ت��ق��ب��ال  وك���ان يف 
لدى  �لأم��ري��ك��ي  �ل�شفري  ك��ورب��ن 

�شموه  م�شتمعا  �مليد�نية  �لظروف 
و�لتجهيز�ت  �مل����و������ش����ف����ات  �يل 
�ل��ف��ن��ي��ة �ل���ت���ي �دخ���ل���ت ع��ل��ى عدد 
�لع�شكرية  و�مل��ع��د�ت  �ملركبات  من 
�لت�شغيلية  م���ه���ام���ه���ا  ل���ت���ط���وي���ر 
�لتعاون  �يل  ��شافة  و�لعملياتيه 
�ل�شركة  تقيمها  �لتي  و�ل�شر�كات 
م���ع �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ومن 
�شمنها م�شروع مع جامعة خليفة 
تعمل  مركبة  و�شناعة  لت�شميم 
طلبة  ينفذها  �ل��ظ��روف  ك��اف��ة  يف 
م�شابقة  يف  ���ش��ت�����ش��ارك  م��و�ط��ن��ون 
�شتعقد يف يونيو من �لعام �جلاري 
�لقائمون  ...و�����ش���ار  و��شنطن  يف 
و  لالأبحاث  �لم���ار�ت  �شركة  على 
لتكنولوجيا �ملتقدمة بان �مل�شاريع 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �ل�����ش��رك��ة ينفذها 
من  ع��ال  م�شتوى  على  مو�طنون 

�لكفاءة و�خلربة.
و�أع�����������رب �����ش����م����وه ع�����ن �ع�����ت�����ز�زه 
�ملو�طنة  �ل��ك��و�در  بروؤية  و�شعادته 
�ل��ف��ن��ي��ة وهي  �و  �لد�ري�������ة  ����ش���و�ء 
ت�����ش��اه��م ب��ف��اع��ل��ي��ة يف رف����ع ج���ودة 
�ملحلي  و�ملنتج  �لوطنية  �ل�شناعة 
�لدقيقة  �ل�����ش��ن��اع��ات  يف  خ��ا���ش��ة 
و�مل�شاركة يف دفع عجلة  و�لنوعية 
�ل�شركات  يف  و�لإن���ت���اج  �لت�شنيع 

رئي�س  ك��ي��ل��ي  وت���وم���ا����س  �ل����دول����ة 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وف��د 
م�شاعد  نائب  �ملعر�س  يف  �مل�شارك 
وزي��������ر �خل����ارج����ي����ة �لأم���ري���ك���ي���ة 

لل�شوؤون �ل�شيا�شية و�لع�شكرية.
وكبار  م��دي��ري  م��ع  �شموه  و�لتقى 
للعديد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ن  �مل�����ش��ئ��ول��ن 
�مل�شاركة  �لأمريكية  �ل�شركات  من 
ل��وك��ه��ي��د مارتن  ب��امل��ع��ر���س م��ث��ل 
وبوينج  ج�����روم�����ان  ون������ورث������روب 
ور�يثون و�شركة �أو�شكو�س و�شركة 
كينيتيك. ويف ختام �جلولة �لتقى 
بال�شيد  �ب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو 
�أوليني�س �وليك�شندر �لنائب �لول 
لوزير �لدفاع �لوكر�ين �لذي ��شاد 
معربا  �مل��ع��ر���س  تنظيم  مب�شتوى 
عن حر�س بالده على �مل�شاركة يف 
وعر�س  �لدولية  �لتظاهر�ت  هذه 
�ل�شناعات  �ل��ي��ه  و���ش��ل��ت  م��ا  �خ���ر 
..ومت  �لوك�����ر�ن�����ي�����ة  �ل���دف���اع���ي���ة 
تبادل �حلديث حول �شبل تطوير 
�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك و�ل��ع��م��ل على 
�ل��ت��ي م���ن �شانها  �ي���ج���اد �لل���ي���ات 
تعزيز عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون 
�مل����ج����الت  �مل���������ش����رتك خ���ا����ش���ة يف 
�لع�شكرية  ب��ال�����ش��ئ��ون  �مل��ت�����ش��ل��ة 

و�لدفاعية. 
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•• اأبوظبي-وام:

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل���������وزر�ء وزي������ر �ل���د�خ���ل���ي���ة حفل 
مل��ع��ر���س �لدفاع  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ع�����ش��اء 
�لدويل �أيدك�س 2013 ونافدك�س 
�أبوظبي  ����ش���رك���ة  �أق���ام���ت���ه  �ل������ذي 
�أم�س  م�����ش��اء  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لأمري  �شمو  �حلفل  ح�شر  �لول. 
في�شل بن �حل�شن ومعايل �للو�ء 
�لركن عبيد �حلريي �شامل �لكتبي 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
و����ش���ع���ادة ع��ل��ي ���ش��ع��ي��د ب���ن حرمل 

�لعاملية. وقال �إن �أيدك�س جنح منذ 
�نطالق م�شريته قبل ع�شرين عاما 
�لقيادة  م��ع  و�ل�شر�كة  وبالتعاون 
�لعامة للقو�ت �مل�شلحة يف �أن يكون 
من�شة عاملية بارزة ت�شتقطب كبار 
�مل�شوؤولن و�خلرب�ء و�ملتخ�ش�شن 
يف ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات �ل��دف��اع��ي��ة .. 
�لفرتة  تلك  �يدك�س ط��و�ل  ومتيز 
�لتطور�ت  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه 
كل  وتقدمي  �لعامل  ي�شهدها  �لتي 

جديد يف هذه �ملجالت.
و�أ�شاف �إن �شركة �أبوظبي �لوطنية 
للمعار�س �أدنيك تعتز بهذه �لثقة 
�لدويل  �ملجتمع  �إياها  �أولن��ا  �لتي 

و�لمتنان  �ل�����ش��ك��ر  خ��ال�����س  وق����دم 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
وك�����اف�����ة �جل�����ه�����ات و�مل����وؤ�����ش���������ش����ات 
ول�شركة  و�خل���ا����ش���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل���ر�ع���ي �ل��رئ��ي�����س للحدث  ت����و�زن 
�ل�شفن  ل��ب��ن��اء  �أب��وظ��ب��ي  ول�����ش��رك��ة 
وجلميع  نافدك�س  ملعر�س  �لر�عي 
�لع�شاء  ح��ف��ل  و�أق��ي��م  �ل��ع��ار���ش��ن. 
ب��ح�����ش��ور �أك����ر م���ن �أل���ف���ي مدعو 
مي��ث��ل��ون �ل�������ش���رك���ات �مل�������ش���ارك���ة يف 
معر�س �أيدك�س 2013 ونافدك�س 
ع���رو����س  ت���خ���ل���ل���ه  وق������د   2013
بالرمال  �لر�شم  ترفيهية ت�شمنت 

وعرو�شا بهلو�نية ومو�شيقية.

�أبوظبي  ل�شركة  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو 
�لوطنية للمعار�س �أدنيك.

و�أكد �شعادة علي �شعيد بن حرمل 
يف ك��ل��م��ة ل���ه يف ب���د�ي���ة �حل��ف��ل �أن 
ودعم  توجيهات  وبف�شل  �أبوظبي 
متكنت  ق����د  �حل���ك���ي���م���ة  ق���ي���ادت���ن���ا 
�لتناف�شية  ق���در�ت���ه���ا  ت��ع��زي��ز  م���ن 
�أف�شل  كاإحدى  لنف�شها  و�لرتويج 
تنظيم  يف  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل����وج����ه����ات 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل���ع���ار����س وذل�����ك ملا 
تتمتع به من بنية حتتية ومر�فق 
حديثة وفقا لأرقى �ملعايري �لعاملية 
ل�شت�شافة  م��وؤه��ل��ة  يجعلها  مم��ا 
و�لفعاليات  �مل���ع���ار����س  وت��ن��ظ��ي��م 

�لعاملية  �ل��ن��خ��ب��ة  ه���ذه  وم�����ش��ارك��ة 
م���ن ك���ب���ار �مل�������ش���وؤول���ن و�خل�����رب�ء 
�ل�������ش���ن���اع���ات  يف  �مل���ت���خ�������ش�������ش���ن 
من  �لتقنية  و�أنظمتها  �لدفاعية 
�ن  م���وؤك���د�  �ل���ع���امل  خم��ت��ل��ف دول 
�حلدث  لهذ�  �لكبري  �لنجاح  ه��ذ� 
د�ئما  ي�شاعف  �إمن��ا  �لبارز  �لعاملي 
خدماتنا  لتطوير  م�شوؤوليتنا  من 

ومر�فقنا ب�شكل م�شتمر.
�لنجاح  ه���ذ�  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أو����ش���ح 
تقف ور�ءه جهود خمل�شة جلميع 
م��ن ق��دم��و� �ل��دع��م �ل���الزم لإبر�ز 
ه������ذ� �حل�������دث �ل����ع����امل����ي يف �أب���ه���ى 

�شوره.

•• اأبوظبي-وام:

بلغت �لقيمة �لجمالية للعقود �لتي 
�أبرمتها �لقو�ت �مل�شلحة �م�س �شمن 
 4.9  -  2013 �أي��دك�����س  م��ع��ر���س 
- م��ل��ي��ار دره����م. �أع��ل��ن ذل���ك معايل 
رئي�س  �لكتبي  عبيد  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء 
�لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�أيدك�س  �ل���دف���اع  وم���وؤمت���ر  مل��ع��ر���س 
�ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  خ���الل   2013
�لذي عقده بعد ظهر �ليوم. و�أو�شح 
عدد  مع  �أبرمت  �لتي  �ل�شفقات  �أن 
و�لعاملية  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�������ش���رك���ات  م���ن 
و��شلحة  �آل���ي���ات  ����ش���ر�ء  ع���ن  ع���ب���ارة 
و�شيانة  للقنابل  وذخائر ومكمالت 
فنية  تعديالت  و�إ���ش��اف��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت 
على �لقطع �لبحرية. وقال معاليه 
�مروك  �شركة  م��ع  �لتعاقد  مت  �ن��ه 
و�إ�شالح  و���ش��ي��ان��ة  لإد�رة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�مل�����ش��ل��ح��ة بقيمة  �ل���ق���و�ت  ط���ائ���ر�ت 
1.8 مليار دره��م.. كما مت �لتعاقد 
مع �شركة ر�يثون �لأمريكية ل�شر�ء 
و   12 يو  بي  �لقنابل جي  مكمالت 
�لعقد  قيمة  وبلغت   58 يو  بي  جي 
و�أو�شح  دره�����م.  م��ل��ي��ون   430.7
�شفقة  �ب���ر�م  �ي�شا  مت  �ن��ه  معاليه 

مليون   146.9 بقيمة  فاير�شتورم 
درهم. و�أ�شار معاليه �ىل �ن �لقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة �ب���رم���ت �ي�����ش��ا ع���ق���د� مع 
�لذكية   ل��الأن��ظ��م��ة  �ل��ف��ه��د  ���ش��رك��ة  
�ملحلية ل�شر�ء وتركيب �أجهزة �أمنية 
مليون   45.9 ب��ق��ي��م��ة  و���ش��ي��ان��ت��ه��ا 
دره�����م... وع��ق��د� م��ع ���ش��رك��ة �د��شي 
�ملحلية ل�شر�ء كامري�ت �م �ك�س 10 
�ملناطيد  لأنظمة  وم��ع��د�ت  و�أج��ه��زة 
وتقدمي �لدعم �لفني لها بالإ�شافة 
للطائرة  �ل�شرب  ن��ظ��ام  تطوير  �إىل 
مليون   119.4 بقيمة  طيار  بدون 
دره����م. ك��م��ا مت �ل��ت��ع��اق��د م��ع �شركة  
�ملحلية  �ل�������ش���ف���ن   ل���ب���ن���اء  �لحت�������اد 
ل�شفن  �ل���ف���ن���ي  �لإ�����ش����ن����اد  ل���ت���ق���دمي 
دره������م...   176.4 ب��ق��ي��م��ة  �ل��ف��ل��ج 
من  بيلت�س  �شركة  مع  �لتعاقد  ومت 
ملنظار  غيار  قطع  ل�شر�ء  بالرو�شيا 
�شوزه ناموت لناقلة �جلنود بي �م بي 
59.6 مليون درهم. ومت  3 بقيمة 
�ملحلية  �لتعاقد مع �شركة ميليبول 
ل�شر�ء �أجهزة ومعد�ت دقيقة بقيمة 
قطع  و���ش��ر�ء  دره���م  مليون   43.5
�شركة   م��ن  �ملختلفة  ل��الآل��ي��ات  غيار 
�ل�شيار�ت   غيار  قطع  لتجارة  �جلزر 
�ملحلية بقيمة 12.6 مليون درهم. 

�ل�شو�ريخ  �ط������الق  �أن���ظ���م���ة  ع���ل���ى 
�مل�����ش��ادة ل��ل��دب��اب��ات ب��ق��ي��م��ة 43.5 
�ن  و�أو����ش���ح معاليه  دره����م.  م��ل��ي��ون 
موجهة  ذخ��ائ��ر  ل�شر�ء  تتجه  �لنية 
ك�شناعة  �ل����ط����ارق  �ل���دق���ة  ف��ائ��ق��ة 
�لتعاقد  �إمار�تية من خالل  وطينة 
ويف  د�ينامك�س...  ت��و�زن  �شركة  مع 
�ل��ن��ي��ة ل�شر�ء  ت��ت��ج��ه  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ� 
عدد 800 �آلية من ن��وع  منر �لتي 
تنتجها �شركة  منر لل�شيار�ت وهما 
�إح�����دى جم��م��وع��ة ���ش��رك��ات ت����و�زن. 
ورد� على �شوؤ�ل حول تركيز �لقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة ع��ل��ى ع��ق��د ���ش��ف��ق��ات��ه��ا مع 
�ل�شركات �لوطنية قال معايل �للو�ء 
�لركن عبيد �لكتبي  �ن �لليات �لتي 
تنتجها �شركة منر لل�شيار�ت تتميز 
لأغر��س  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  ب��ام��ك��ان��ي��ة 
و�ل�شعاف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  م��ن��ه��ا  ع����دة 
�لطبي مع �مكانية جتهيزها ح�شب 
و�أكد   . �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �حتياجات 
�مل��ح��ل��ي ميتاز  �لن���ت���اج  �ن  م��ع��ال��ي��ه 
بالتقنيات �لعالية و�جلودة و�لكفاءة 
ونحن يف �لقو�ت �مل�شلحة نهدف �إىل 
ل�شركاتنا  �مل��ح��ل��ي  �لن��ت��اج  ت�شجيع 
�مل����ج����الت  خ����ا�����ش����ة يف  �ل����وط����ن����ي����ة 

�لع�شكرية و�لدفاعية. 

مع �شركة كاركال للذخائر �خلفيفة 
ل�شر�ء  ت�������و�زن  ل�����ش��رك��ة  �مل���م���ل���وك���ة 
�لأع��رية مت  ذخائر خفيفة خمتلفة 
بقيمة  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  ت�شنيعها 
829.8 مليون دره��م... ومت �بر�م 
�ش�شتمز  ب��ورن  �ي��ر  �شركة   م��ع  عقد 
موجهة  مظالت  ل�شر�ء  �لأمريكية 
دي  �يه  بي  �ل�شناعية جي  بالأقمار 

بقيمة 27.7 مليون درهم.
وت����ع����اق����دت �ل�����ق�����و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة مع 
���ش��رك��ة  دروي�����س ب��ن �أح��م��د و�أولده 
 209 بقيمة  �آل��ي��ات  ل�شر�ء  �ملحلية 
تعاقد مع  دره���م.. كما مت  م��الي��ن 
�شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن �ملحلية 
�شفن  على  فنية  تعديالت  لإ�شافة 
درهم  مليون   265 بقيمة  بينونه 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  ���ش��ع��ى  �ط������ار  يف 
�لبحرية  �ل���ق���ط���ع  ك����ف����اءة  ل����رف����ع 
�شركة   مع  �لتعاقد  ومت  وتطويرها. 
�ن���رتن���ا����ش���ي���ون���ال ج����ول����دن ج����روب  
ومكمالتها  ��شلحة  ل�شر�ء  �ملحلية 
بقيمة  ع�شكرية  وم��ه��م��ات  وذخ��ائ��ر 
كما  دره����������م...  م���ل���ي���ون   367.1
�شركة   مع  �مل�شلحة  �لقو�ت  تعاقدت 
�لربيطانية  ك���ول���ي���ن���ز  روك������وي������ل 
و�لت�شويب  �لتهديف  نظام  ل�شر�ء 

�ير  �شركة  �ب��ر�م �شفقة مع  كما مت 
تالي�س �شي�شتمز ��س. �يه �لفرن�شية 
و�ل�شيانة  �ل��ف��ن��ي  �لإ����ش���ن���اد  ب�����ش��اأن 
�لكروتال  ل�������ش���و�ري���خ  و�لإ������ش�����الح 
بقيمة 37 مليون درهم. ويف نطاق 
مت  �مل��ع��ل��وم��ات  نظم  �شبكات  تطوير 
ملقاولت  �نكون  �شركة   مع  �لتعاقد 
�شركة حملية  �لتحتية  وهي  �لبنى 
دقيقة  وم����ع����د�ت  �أج����ه����زة  ل�������ش���ر�ء 
كما  دره���م...  مليون   43.5 بقيمة 
�شري  ت��ي  ب��ي  �شركة  م��ع  �لتعاقد  مت 
ريجيكي �ي�شمان �لأندوني�شية ل�شر�ء 
خمتلفة  ع�شكرية  ومهمات  مالب�س 
وقال  دره�����م.  م��ل��ي��ون   9.4 ب��ق��ي��م��ة 
�لكتبي  عبيد  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  معايل 
�ن �لقو�ت �مل�شلحة ت�شعى د�ئما �ىل 
رف���ع ك��ف��اءة وت��ط��وي��ر �ل���ق���در�ت من 
مبجال  تخت�س  عقود  �ب���ر�م  خ��الل 
�ل��ت��دري��ب ل��ذل��ك مت �إب����ر�م عقد مع 
�شولو�شن  �دفان�شد   4 �شي  �شركة 
وتقدمي  م�شبهات  ل�����ش��ر�ء  �مل��ح��ل��ي��ة 
و�لتدريب  �ل��ف��ن��ي  �ل��دع��م  خ��دم��ات 
بقيمة 185 مليون درهم. و�أبرمت 
�ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ع��ق��د� م��ع �شركة 
�لفرن�شية  �وب��رتون��ي��ك�����س  ت��ال��ي�����س 
لرتكيبها  كاترينا  كامري�ت  ل�شر�ء 

عبداهلل بن زايد يزور عددا من الجنحة الوطنية امل�ساركة يف اآيدك�س 2013
•• اأبوظبي-وام:

ز�ر �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
عدد�  �م�س  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان 
�لوطنية  و�ل�����ش��رك��ات  �لجنحة  م��ن 
2013( يف  )�آي��دك�����س  �مل�����ش��ارك��ة يف 
ي��وم��ه �ل��ث��ال��ث. وت��ع��رف ���ش��م��وه من 
ع���ل���ى ط��ب��ي��ع��ة وحجم  �ل���ع���ار����ش���ن 
و�شنوف  وت�����ش��ك��ي��الت  م�����ش��ارك��ات��ه��م 
�أجنحتهم  �ح��ت��وت��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل���ع���د�ت 
ومتثل �أحدث م�شتجد�ت تكنولوجيا 
و�ملنظومات  و�ل�������ش���ب���ك���ات  �ل����دف����اع 
�لأم���ن���ي���ة حل��م��اي��ة �حل������دود و�مل����دن 
�ملدنية.  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  و�ل�����ش��و�ح��ي 
و�����ش���ت���ه���ل ����ش���م���وه �جل����ول����ة ب���زي���ارة 
من  ت�شارك  و�لتي  )مبادلة(  �شركة 
�ململوكة  �ل�شركات  م��ن  �شبع  خ��الل 
�لدفاعي  �ل��ق��ط��اع  يف  و�ل��ع��ام��ل��ة  لها 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  دع���م  وت�����ش��اه��م يف 
خدماتها  وجم��م��وع��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�ل����دع����م  وخ�����رب�ت�����ه�����ا يف جم��������الت 
�مل�شاريع  و�إد�رة  و�ل��ت��دري��ب  �ل��ف��ن��ي 
و�لدفاعات  �ل���ط���ري�ن  ق��ط��اع��ات  يف 
�ل��ب��ح��ري��ة و�ل���ربي���ة. وت���ع���رف �شمو 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان على 
�ل�شركات  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�لطيف  وه���ي  للمجموعة  �ل��ت��اب��ع��ة 
للخدمات �لفنية وبيانات للخدمات 
لنظم  و�إجن��از�ت  )بيانات(  �مل�شاحية 
�ملتطور  �لع�شكري  و�ملركز  �لبيانات 
و�لعمرة  �لإ������ش�����الح  و  ل��ل�����ش��ي��ان��ة 

)�أمرك( و�أكادميية �أفق للطري�ن. 
�لياه  ����ش���رك���ة  ج���ن���اح  ����ش���م���وه  وز�ر 
لالإت�شالت �لف�شائية )�لياه �شات( 
يخدم  وطنيا  م�شروعا  تعد  و�ل��ت��ي 
�ل��ق��ط��اع��ن �ل��ع�����ش��ك��ري و�مل�����دين يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط ويركز على 
�لف�شائية  و�خل�����ربة  �مل��ع��رف��ة  ن��ق��ل 
�لأن����ظ����م����ة  �������ش������ر�ء  �إىل  �إ������ش�����اف�����ة 
و�شناعتها. كما ز�ر �شموه �كادميية 
و�لتى  ل��ل��ط��ري�ن  �ل���دول���ي���ة  )�ف�����ق( 
تاأ�ش�شت يف عام 2003 بهدف توفري 
للعمالء  للطري�ن  تدريبية  بر�مج 
�لع�شكرية  و�ملوؤ�ش�شات  �لف���ر�د  م��ن 
و�ملدنية يف منطقة �ل�شرق �لو�شط 
. ويف ج��ن��اح )ب��ي��ان��ات( �ط��ل��ع �شموه 
�ل�شركة  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �مل��ه��ام  على 

�ل���ت���ي �ن��ب��ث��ق��ت م���ن ع��م��ل��ي��ة حتويل 
�شركة  �إىل  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل�������ش���اح���ة 
خدمات م�شاحية جتارية. وتاأ�ش�شت 
 1974 �مل�����ش��اح��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة ع����ام 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  ت����زوي����د  ب���ه���دف 
و  �مل�شاحية  ب��اخل��دم��ات  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�إن��ت��اج �خل��ر�ئ��ط و منذ ذل��ك �حلن 
مت��ك��ن��ت �مل�����ش��اح��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة من 
لت�شمل  تقنياتها  و  تطوير خرب�تها 
�جليومكانية  �خل���دم���ات  خم��ت��ل��ف 
ل�شركة  ب����دوره����ا  �ن��ت��ق��ل��ت  و�ل����ت����ي 
بيانات. وتفقد �شموه بعد ذلك جناح 
�شركة �إجناز�ت لنظم �لبيانات وهي 
���ش��ر�ك��ة م��ا ب��ن م��ب��ادل��ة و�إت�������س بي 
تكنولوجيا  خل��دم��ات  م����زود�  وت��ع��د 
وتقدم  �لعمل  �شري  �ملعلومات ونظم 
جم��م��وع��ة و�����ش���ع���ة م���ن �خل���دم���ات 
�ل�شرت�تيجيات  و�شع  ذل��ك  يف  مب��ا 
جمال  يف  �ل����ش���ت�������ش���ار�ت  وت����ق����دمي 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �مل����ع����ل����وم����ات م������رور� 
بخدمات تكامل �لنظم �إىل تخطيط 
�لعمل.  و����ش���ري  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م������و�رد 
)تو�زن  �شركة  جناح  �شموه  ز�ر  كما 
�ل��ق��اب�����ش��ة( و�ل������ذي ي��ت��ي��ح ل���ل���زو�ر 
منتجاتها  ب��ع�����س  ع���ل���ى  �لإط��������الع 
مثل  �إمار�تية  كفاء�ت  �شنعت  �لتي 
�لآليات �لع�شكرية و�لأنظمة �لذ�تية 
للمعر�س  �خل���ارج���ي���ة  �ل�����ش��اح��ة  يف 
حيث �طلع �شموه على �شيارة �لنمر 
�إىل  و��شتمع  �ل�شركة  تنتجها  �لتي 

�ل�شيارة  �شرح موجز عن مو��شفات 
فيها  �ملتو�فرة  و�لتقنيات  و�ملميز�ت 
�شموه  و�خ���ت���ت���م  و����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا. 
" كر�كال"  ���ش��رك��ة  ب���زي���ارة  �جل��ول��ة 
�لبندقية  ع��ن  ك�شفت  �لتي  �لعاملية 
�آر  �إي  )����ش���ي  �جل����دي����دة  �ل��ق��ت��ال��ي��ة 
تبادل  �جل���ول���ة  وخ�����الل   .)816
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي����د �ل 
�لعار�شن عن  �لأحاديث مع  نهيان 
)�يدك�س  م��ع��ر���س  وم��ك��ان��ة  �أه��م��ي��ة 
�ملعار�س  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى   )2013
و�ل��ذي حقق مكانة متميزة  �لعاملية 
�ل�شركات  ل���دى  و����ش��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى 
 . �ل��دف��اع  جم��ال  يف  �ملعنية  �لعاملية 
و�أ����ش���اد ���ش��م��وه ب��ال��دور �ل���ذي يلعبه 
للتعرف  �لفر�شة  �إتاحة  يف  �ملعر�س 
و�شلت  �ل��ت��ي  �لتقنيات  �أح���دث  �إىل 
خالل  من  �حلربية  �ل�شناعة  �إليها 
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  ك���ربي���ات  ج��م��ع 
�أن  �شموه  و�أك���د  و�ح���د.  �شقف  حت��ت 
من  و�ح���د�  �أ�شبح   2013 �آيدك�س 
�ل���دف���اع يف منطقة  م��ع��ار���س  �أب�����رز 
�ل�شرق �لأو�شط وت�شعى من خالله 
�ل�������ش���رك���ات �ل����دول����ي����ة �ل���ع���ام���ل���ة يف 
و�مل���دين  �حل��رب��ي  �لت�شنيع  جم���ال 
�إنتاجها  وت�شويق  فيه  �مل�شاركة  �إىل 
�ملنطقة  حلكومات  �شو�ء  �لت�شليحي 
�أو للجهات �ملتخ�ش�شة. و�أ�شاد �شموه 
�لإعد�د  يف  �لوطنية  �لكو�در  بكفاءة 

و�لتنظيم لهذ� �ملعر�س �لعاملي.
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سيف بن زايد يكرم فريق وزارة الداخلية الفائز بجائزة الأمم املتحدة للخدمة العامة

ال�سيخة فاطمة ت�ستقبل �سيخة ال�سام�سي مديرة منظمة املراأة العربية 

�إن�شاء 8 مد�ر�س بقيمة 58 مليونا و 768 �ألف درهم . ومت �لتفاق على 
تنفيذ �ملرحلة �لأوىل من �مل�شروع �لتي تت�شمن �قامة 4 مد�ر�س يف �لوقت 
�إع��ادة بناء مركز �شحي  �إمكانية  �آخ��ر بحث �لطرفان  �ل��ر�ه��ن. ويف حم��ور 
خميم �شعفاط لالجئن يف �لقد�س و�لذي يبلغ عدد �شكانه 30 �ألف �شخ�س 
�لأون���رو� ..وتبلغ  ل��دى  �مل�شجلن  �أل��ف من �لالجئن   12 �أك��ر من  منهم 
كما   . درهما  و70  �ألفا  و622  مالين  خم�شة  �ملركز  تاأهيل  �إع��ادة  تكلفة 
بحث �لجتماع �شري �لعمل يف عدد من �مل�شاريع �جلاري تنفيذها من قبل 
على  �لهيئة  �طلعت  ..حيث  �لأون���رو�  عليها  وت�شرف  �لحمر  �لهالل  هيئة 
 73 �لتي متولها يف خانيون�س بتكلفة  �ل�شكنية  �ملدينة  مر�حل �لجن��از يف 
مليونا و460 �ألف درهم ..وتتكون من 600 منزل ومدر�شة مع خدمات 
�لبنية �لتحتية كالطرق و�ملياه و�لكهرباء و�ل�شرف �ل�شحي. ومتت مناق�شة 
برنامج كفالة �لأيتام �لذي تنفذه �لهالل يف قطاع غزة عرب �لأونرو� حيث 

تكفل �لهالل حاليا 2930 يتيما و88 �أ�شرة فقرية . ويف جمال �مل�شاعد�ت 
..متت  غزة  يف  �لأ�شر  حياة  لتح�شن  �لهالل  هيئة  تقدمها  �لتي  �لغذ�ئية 
خالل  �لهيئة  خطة  �شمن  �حليوي  �لربنامج  هذ�  يف  �لعمل  �شري  مناق�شة 
�لعامن �لقادمن . و�أكد �أحمد حميد �ملزروعي حر�س هيئة �لهالل �لأحمر 
�شمو  توجيهات  على  بناء  فل�شطن  يف  وم�شاريعها  بر�جمها  تعزيز  على 
�لغربية رئي�س  �ملنطقة  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف  ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن 
وقال  فل�شطن.  يف  �لإن�شانية  لالأو�شاع  كبري�  �هتماما  يويل  �لذي  �لهيئة 
�ل�شر�كات  �أق��وى  �لأون��رو� تعترب من  �لهيئة مع  �أقامتها  �لتي  �ل�شر�كة  �إن 
�لإن�شانية بن �ملنظمات ووكالت �لإغاثة ..وقد ��شتطاعت �لهيئة �أن ترتجم 
�ل�شقيق  �لفل�شطيني  �ل�شعب  بجانب  �لوقوف  �لر�شيدة يف  �لقيادة  تطلعات 
. و�شدد  للفل�شطينين  �لإغاثية  �لتنموية وعملياتها  من خالل م�شاريعها 
على �أن �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم �ملوقعة بن �لهيئة و�لأونرو� مكنتهما 

من تعزيز �شر�كتهما �مليد�نية و�إجناز �لعديد من �لرب�مج و�مل�شاريع �لتي 
�أحدثت نقلة كبرية يف م�شتوى �خلدمات �ملوجهة لالجئن �لفل�شطينين يف 
خمتلف �ملجالت �حليوية . من جانبه �أعرب بيرت فورد عن تقدير �ملنظمة 
�لدولية جلهود هيئة �لهالل �لأحمر يف حت�شن و�قع �حلياة يف فل�شطن 
ويف خميمات �لالجئن يف عدد من �لدول �لعربية موؤكد� �أن مبادر�ت �لهيئة 
ت�شاهم بقوة يف ح�شد �لدعم و�لتاأييد لق�شايا �لالجئن �لفل�شطينين يف 
خمتلف �ملجالت. وقال �إن تبني دولة �لإمار�ت للم�شاريع �لتنموية �حليوية 
�ملانحن �لآخرين على �ن حتذو حذوها  �ل�شاحة �لفل�شطينية ت�شجع  على 
يف مبادر�تها للنهو�س باخلدمات �ملوجهة لل�شعب �لفل�شطيني �لذي يو�جه 
�لأحمر  �لهالل  هيئة  حتركات  �أن  ف��ورد  و�أو�شح  كثرية.  �إن�شانية  �شعوبات 
يف  بقوة  ت�شاهم  �لإن�شانية  متطلباتها  وتلبية  �لفل�شطينية  �ل�شاحة  على 

توفري متطلبات �لفل�شطينين �مللحة و�لعاجلة .

•• اأبوظبي-وام:

بحثت هيئة �لهالل �لأحمر مع وكالة غوث وت�شغيل �لالجئن �لفل�شطينين 
م�شاريع  تنفيذ  �مكانية  �أون���رو�  �ملتحدة  ل��المم  �لتابعة  �لأدن���ى  �ل�شرق  يف 
لالجئن  �لإن�شانية  �مل��ع��ان��اة  تخفيف  يف  ج��ه��وده��ا  �شمن  ج��دي��دة  تنموية 
�م�س  �لهيئة  مبقر  عقد  �ل��ذي  �لجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  �لفل�شطينين. 
�لأحمر  �لهالل  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��زروع��ي  حميد  �حمد  برئا�شة 
و�مل�شاريع  �لإغاثة  ل�شوؤون  �لعام  �لأمن  نائب  �ملهريي  بح�شور نعيمة عيد 
�ملفو�س  نائب  ف��ورد  بيرت  �لأون���رو�  فيما ح�شره من   .. بالإنابة  �لهيئة  يف 
�ملخيمات  وتطوير  �لتحتية  �لبنية  برنامج  رئي�س  منه  �ليا�س  ومنري  �لعام 
وماريا حممدي من�شقة �لعالقات مع �ملانحن �لعرب يف �لوكالة. وتقدمت 
�لأونرو� بعدد من �مل�شاريع �لتي حتتاجها �ل�شاحة �لفل�شطينية حاليا منها 

تنفيذا لتوجيهات خليفة ومتابعة حممد بن زايد 

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تعتمد عددا من
 امل�ساريع احليوية يف الدولة بتكلفة 132 مليون درهم

هيئة الهالل الأحمر والأونروا يبحثان تنفيذ م�ساريع تنموية جديدة يف فل�سطني

•• اأبوظبي-وام: 

�أق�������رت جل���ن���ة م��ت��اب��ع��ة م����ب����ادر�ت 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�مل�شاريع  م��ن  ..ع����دد�  �هلل  حفظه 
�حل���ي���وي���ة �ل��ت��ن��م��وي��ة يف �ل���دول���ة 
 .. دره�����م  م��ل��ي��ون   132 ب��ت��ك��ل��ف��ة 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�  وذل��ك 
ومتابعة  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
خالل  �للجنة  و�أر����ش���ت  �مل�شلحة. 
وز�رة  يف  عقدته  �ل��ذي  �جتماعها 
����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
وزير  نائب  �لزعابي  جمعه  �أحمد 
تطوير  �لرئا�شة..م�شروع  ���ش��وؤون 
�ملعال  ف��ل��ج  �ل��ق��ي��وي��ن -  �أم  ت��ق��اط��ع 
ع��ل��ى ����ش���ارع �لحت�����اد ع��ن��د �ملدخل 
حيث  �لقيوين  �أم  ملدينة  �لرئي�شي 
م�شروع  م����ع  �مل���������ش����روع  ي���ت���ك���ام���ل 
يقع  �ل���ذي  عجمان  ج�شر  تطوير 
���ش��ارع �لحت���اد وميثل  �أي�����ش��ا على 
�فتتح  �لذي  �إم��ارة عجمان  مدخل 
موؤخر� ليقدم حال مروريا �شامال 
على  �حل��رك��ة  لن�شيابية  و�شامنا 
تقاطع  �أن  �ل��ت��ق��اط��ع..ك��م��ا  ه����ذ� 
�ملعال  ف��ل��ج  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ط���ري���ق 
�لو�قع على طريق �لحتاد يتكامل 
م��ع �جل��ه��ة �لأخ����رى م��ع �لطريق 
ل��ر�أ���س �خل��ي��م��ة. وياأتي  �ل���د�ئ���ري 
�للجنة  خ���ط���ة  ���ش��م��ن  �مل���������ش����روع 
�لر�مية �إىل تطوير �شبكة �لطرق 

•• اأبوظبي-وام:

ك���رم �ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية يف  جمل�س 
مكتبه �م�س فريق وز�رة �لد�خلية 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  ممثال 
�ملتحدة  �لأمم  بجائزة  �لفائز  دبي 
�إلغاء  تعزيز  فئة  �لعامة  للخدمة 

�لفو�رق بن �جلن�شن.
�لفائز  �ل����ف����ري����ق  ����ش���م���وه  وق����ل����د 
باجلائزة ميد�لية �لتميز �لوظيفي 
.. مثمنا حتقيقه �لإجناز ومتثيله 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
هذه  على  وح�شوله  متثيل  �أف�شل 
�شموه  ك��رم  كما  �لعاملية.  �جل��ائ��زة 
ع��ام هيئة  م��دي��ر  �لكمدة  خ��ال��د   ..
و�شمري  دب����ي  يف  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
�ل�شرق  م���ك���ت���ب  رئ���ي�������س  ع���ن���وت���ي 
ملنظمة  �إفريقية  و�شمال  �لأو���ش��ط 
مع  لتعاونهما  تقدير�  �ليون�شيف 
وز�رة �لد�خلية وتر�شيحهما فريق 
لهذه  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�لتكرمي  ح��ف��ل  ح�����ش��ر  �جل����ائ����زة. 
�ل�شعفار  ع��ب��د�هلل  ���ش��ي��ف  �ل��ف��ري��ق 

و�شوكة  �مل��ع��ال  ف��ل��ج  منطقتي  م��ن 
بتكلفة �إجمالية قدرها 22 مليون 
�لأوىل  �أن �حل��زم��ة  ي��ذك��ر  دره����م. 
�ل�شكنية  �لفلل  بناء  م�شاريع  من 
ل��ل��م��و�ط��ن��ن ق��د مت �لن��ت��ه��اء من 
تنفيذها وتعكف �للجنة حاليا على 
�مل�شاكن  ت��وزي��ع  معايري  م��ر�ج��ع��ة 
متهيد�  �ل����ش���ت���ح���ق���اق  وم���ع���اي���ري 
لعتماد تلك �ملعايري وتطبيقها يف 
معايل  و�أك��د  �مل�شاكن.  تلك  توزيع 
�لزعابي..�أن م�شروع  �أحمد جمعة 
فلج   - �لقيوين  �أم  تقاطع  تطوير 
�ن�����ش��ي��اب��ي��ة �حلركة  ي���وؤم���ن  �مل��ع��ال 
�مل�����روري�����ة ع���ن���د م���دخ���ل �لإم�������ارة 
وم��ن��ط��ق��ة ف��ل��ج �مل���ع���ال م���ن خالل 

�ل����ت����ي ت����رب����ط خم���ت���ل���ف �إم���������ار�ت 
�لحتاد  بطريق  ورب��ط��ه��ا  �ل��دول��ة 
�ل������ذي مي���ث���ل �ل�������ش���ري���ان �لأق������دم 
وربط  �لدولة  �إم��ار�ت  للربط بن 
�ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى �شارع  �ل��ت��ق��اط��ع��ات 
�لحت�����اد ب��ال��ط��رق �حل��دي��ث��ة مثل 
ط���ري���ق �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
�مل�شروع  وي�شمل  �لعابر.  و�لطريق 
ب��ط��ول حو�يل  �شفلي  ن��ف��ق  �إن�����ش��اء 
50 مرت باإجتاه طريق فلج �ملعال 
هبوط  منحدر�ت  مع  �لقيوين  �أم 
 200 ب����ط����ول ح�������و�يل  و����ش���ع���ود 
علوي  ج�شر  �إن�شاء  بجانب  م��رت.. 
ر�أ������س �خليمة  �ل�����ش��ارق��ة  ب���اإجت���اه 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ح���رك���ة م����روري����ة حرة 

لالإزدحام  تفاديا  �لإحت��اد  بطريق 
منطقة  يف  �حل���������ايل  �مل�������������روري 
منحدر�ت  �إىل  �لتقاطع..�إ�شافة 
للج�شر..�إ�شافة  وه��ب��وط  �شعود 
لتاأمن  �شوئية  �إ���ش��ارة  �إن�شاء  �إىل 
�إمارة  و�إىل  من  �للتفاف  حركات 
�أم �ل��ق��ي��وي��ن م���ن ج��ه��ة و�إم���ارت���ي 
جهة  من  �خليمة  ور�أ����س  �ل�شارقة 
�لذي  �مل�شروع  ينفذ  �أخرى..فيما 
درهم  مالين   110 تكلفته  تبلغ 
و�لت�شييد  �لت�شميم  لنظام  وفقا 
ويتوقع �أن يتم �لنتهاء من تنفيذه 
خالل فرتة عام ون�شف. كما �أقرت 
 27 لت�شييد  م�����ش��روع��ن  �للجنة 
ف��ي��ال ���ش��ك��ن��ي��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ن يف كل 

��شتهالك �لطاقة �لكهربية وذلك 
لتوفري  �لدولة  توجه  مع  متا�شيا 
�لطاقة . و�أو�شح �أن ن�شبة �لتوفري 
يف ��شتهالك �لطاقة مع ��شتخد�م 
�لنظام �جلديد تبلغ حو�يل 40 يف 
�لفرت��شي  �لعمر  �أن  �ملائة..كما 
ب��اأرب��ع م��ر�ت عن  �أك��ر  للم�شابيح 
�مل�����ش��اب��ي��ح �مل��ع��ت��ادة مم��ا ي��ق��ل��ل من 
�أع���م���ال �ل�����ش��ي��ان��ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة .. 
منوها باأن �للجنة �عتمدت نظاما 
بالطاقة  للتحكم  ك��ب��دي��ل  ح��دي��ث��ا 
�مل�شغل  و�ل�����ذي مي��ك��ن  �ل��ك��ه��رب��ي��ة 
�مل�شتهلكة  �ل��ط��اق��ة  تخفي�س  م��ن 
يف �أوق��ات �لليل �أو�لإج���از�ت فلي�س 
بكامل  �مل�شابيح  لعمل  د�ع  ه��ن��اك 
طاقتها مما �شيقلل من ��شتهالك 
�لطاقة بن�شبة 30 يف �ملائة يف تلك 
�لوقات �إ�شافة �ىل ن�شبة �لتوفري 
�لناجتة عن ��شتخد�م نظام �لإنارة 
�حلديث. ح�شر �لجتماع كل من 
�لنعيمي  بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور 
وحممد عبد �هلل �لرميثي و�شعيد 
�مل��ق��ب��ايل وع��ب��د �هلل �شيف  حم��م��د 
�شالح  حم��م��د  وحم��م��د  �لنعيمي 
�ملعيني  ح�شن  حم��م��د  و�مل��ه��ن��د���س 

ومتت  منا�شيب  ثالثة  ذي  تقاطع 
للم�شاة  �مل���روري���ة  در����ش��ة �حل��رك��ة 
نظر� للطفرة �لعمر�نية �مللحوظة 
�مل��ح��ي��ط��ة مب��ن��ط��ق��ة �ل���ت���ق���اط���ع..
وب��ن��اء على ذل��ك مت ت��اأم��ن حركة 
�لتقاطع  تزويد  خ��الل  من  �مل�شاة 
�أن  ل��ل��م�����ش��اة..م�����ش��ي��ف��ا  مب����م����ر�ت 
�لطرق متثل حلول  م�شاريع هذه 
�لربط  ت�����ش��م��ن  ���ش��ام��ل��ة  م���روري���ة 
وتعالج  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لإم�������ار�ت  ب���ن 
م�����ش��اك��ل �لخ��ت��ن��اق��ات �مل���روري���ة..
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ع�شرية  ت��ق��دم  ك��م��ا 
�لعمر�ين  �ل��ت��ق��دم  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى 
تقاطع  �إن  معاليه  وق��ال  للدولة. 
يقع عند  �ملعال  فلج   - �لقيوين  �أم 
�ملدخل �لرئي�شي ملدينة �أم �لقيوين 
ح��ي��ث �أجن�����ز ه����ذ� �ل��ت��ق��اط��ع على 
�ل�شبعينيات  م��ن��ذ  �لإحت�����اد  ���ش��ارع 
وط������ور ع�����دة م������ر�ت وم�����ع تطور 
�ل�شكانية  �لرقعة  و�ت�����ش��اع  �حل��ي��اة 
�لذي  �لإحت����اد  ���ش��ارع  جانبي  على 
مي��ت��د م���ن �إم�����ارة دب���ي �ىل �إم����ارة 
ر�أ�س �خليمة مار� بكل من �إمار�ت 
�لقيوين.. و�أم  وعجمان  �ل�شارقة 

لتطوير  ملحة  �حل��اج��ة  �أ�شبحت 

�شارع �لإحتاد و�لتقاطعات �لو�قعة 
عليه . و�أ�شاف..حيث �أن مدخل �أم 
من  ي��ع��اين  �مل��ع��ال  فلج   - �لقيوين 
�إخ��ت��ن��اق��ات م��روري��ة وخ��ا���ش��ة بعد 
ت��ط��وي��ر ط��ري��ق ف��ل��ج �مل��ع��ال �لذي 
يربط �لفجرية و�ملنطقة �لو�شطى 
جلنة  �لقيوين..قامت  �أم  مبدينة 
رئي�س  م���ب���ادر�ت  وم��ت��اب��ع��ة  تنفيذ 
م�����ش��روع تطوير  ب���ط���رح  �ل���دول���ة 
فلج  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ت��ق��اط��ع ط��ري��ق 
�مل��ع��ال م��ع ط��ري��ق �لإحت����اد و�لذي 
ت�شكل  �لتي  �لتقاطعات  يعترب من 
�لتي تعيق  �مل��روري��ة  �لعقد  �إح��دى 
و�أ�شار  �إمار�ت �لدولة.  �لربط بن 
�أعلى  وفق  �شينفذ  �مل�شروع  �أن  �إىل 
معايري �لت�شييد و�لبناء �لهند�شية 
�لإ�شتد�مة  تطبيقات  م��ر�ع��اة  مع 
لفتا  �مل�����ش��روع..  يف  �شتطبق  �ل��ت��ي 
نظاما  �ع��ت��م��دت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل 
�لطريق  لإن�������ارة  ك��ب��دي��ل  ح��دي��ث��ا 
وه��و ن��ظ��ام �لن���ارة �ل���ذي يتم فيه 
��شتخد�م �مل�شابيح �ملوفرة للطاقة 
ول��ي�����س ����ش��ت��خ��د�م �مل�����ش��اب��ي��ح �لتي 
تعمل بغاز بال�شوديوم مما �شيكون 
توفري  يف  �لإي����ج����اب����ي  �لأث�������ر  ل����ه 

•• اأبوظبي-وام:

�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ��شتقلبت 
رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�م�س  م�شاء  �لبحر  بق�شر  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لعربية  �مل��ر�أة  منظمة  مديرة  �ل�شام�شي  �شيف  �شيخة  �لدكتورة 

�لتي تعد �أول �شيدة �إمار�تية تتويل هذ� �ملن�شب.
�ل��ل��ق��اء عن  ب��ن��ت م��ب��ارك خ���الل  و�أع���رب���ت �شمو �ل�شيخة ف��اط��م��ة 
�عتز�زها بانتخاب مر�شحة دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملن�شب �لإقليمي 
�لإم��ار�ت��ي��ة على ول��وج كل �ملجالت  �مل���ر�أة  ق��درة  �لرفيع ما يوؤكد 
وتوىل �أعلى �ملنا�شب بدعم ومباركة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة رئي�س �لدولة حفظه �هلل �لذي مل 
ياأل جهد� يف �شيبل �لنهو�س باملر�أة و�لأخذ بيدها بو�شفها ن�شف 
�ملجتمع ومربية و�شانعة �لأجيال وتقف جنبا �إىل جنب مع �أخيها 
�لرجل من �أجل رفعة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتقدمها يف 
�ملر�أة  �أن  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  و�أك��دت  �ملجالت.  كل 
بدولة �لإم��ار�ت ��شتطاعت �لنجاح يف جميع �ملجالت �لتي تعمل 
بها ما يوؤكد كفاءتها ومو�هبها �لتي دعمتها �لقيادة �لر�شيدة بكل 
قوة �إميانا منها بقدرتها على حتقيق كل �آمالها ولت�شارك يف تقدم 
�لوطن ونه�شته .. م�شرية �إىل ما حظيت به �ملر�أة بدولة �لإمار�ت 

من رعاية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�شار على 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  نهجه 
�لدولة .. و�أ�شادت �شموها باملوؤهالت و�لكفاءة و�خلربة �لتي تتميز 
بها �لدكتورة �شيخة �شيف �ل�شام�شي. من جانبها �أعربت �لدكتورة 
�لر�ئد  للدور  و�إمتنانها  تقديرها  عظيم  عن  �ل�شام�شي  �شيخة 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�لإم���ار�ت يف  �لن�شائي يف دول��ة  �لعمل  ر�ئ��دة  لالأمومة و�لطفولة 

دعم �ملر�أة �لإمار�تية ب�شكل خا�س و�ملر�أة �لعربية ب�شكل عام.
�أن تتبو�أ ه��ذ� �ملن�شب ل��ول دع��م �شاحب  �أن��ه ما ك��ان لها  و�أك���دت 
جانب  �إىل  يقف  �ل��ذي  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�مل��ر�أة ودخولها كل جمالت �حلياة �إميانا من �شموه بقدرة �ملر�أة 
وكفاءتها .. و�أعربت عن �أملها يف �أن ت�شتطيع خدمة دولة �لإمار�ت 
من خالل من�شبها �جلديد عرفانا لها ولقيادتها �لر�شيدة �لتي 
دعمت ولتز�ل كل �أبناء �لوطن ليتقلدو� �أعلى �ملنا�شب ولريفعو� 

ر�ية �لدولة خفاقة يف كل �مليادين.
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك معن لين�شب من  �إن �شمو  وقالت 
�حلب و�لوفاء و�لعطاء �لد�ئم ونهر من �خلري يفي�س با�شتمر�ر 
.. منوهة باأن عطاء �شموها مل يقت�شر على �بنة �لمار�ت بل �إمتد 
�إىل ��شقاع �لدنيا و�شهد �لعامل لها بذلك. و�أ�شافت �ل�شام�شي �إن 

�شموها كانت د�ئما منارة ن�شرت�شد بها �إىل طريق �لنور و�ملثابرة 
.. موؤكدة �أنه لول توجيهات �شموها �مل�شتمدة من �أفكار �ملغفور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان رحمه �هلل ملا و�شلت �ملر�أة �إىل ما 

و�شلت �ليه من تقدم وعلم.
وعربت معاليها عن �شعوبة ح�شر منجز�ت �شموها على �شعيد 
تعزيز جهود �ملر�أة �لإمار�تية حيث �نطلقت �بنة �لم��ار�ت بدعم 
�شنوف  على  و�لط����الع  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  ���ش��وب  �شموها  م��ن 
�ملعرفة وجمالت �لعلم لتتبو�أ مر�كز قيادية تنفيذية وت�شريعية 
و�آخرى فنية و�إد�رية يف كل مر�فق �لدولة و�أ�شبحت �شيدة �أعمال 
.. ووجهت  �ملجالت  �شموها يف كل  �إىل عطاء�ت  ناجحة. ونوهت 
وفخر  �لن�شائية  للحركة  كر�ئدة  ل�شموها  و�ج��الل  تقدير  حتية 
خليفة  بنت  عو�شة  �ل�شيخة  �شمو  �للقاء  ح�شر  �لعربية.  للمر�أة 
بن ز�يد �آل نهيان ومعايل �لدكتورة ميثاء �شامل �ل�شام�شي وزيرة 
دولة و�شعادة نورة �ل�شويدى مديرة �لإحتاد �لن�شائي �لعام ع�شوة 
�لقياد�ت  م��ن  وع���دد  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل����ر�أة  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�س 

�لن�شائية.
كان �ملجل�س �لتنفيذي ملنظمة �ملر�أة �لعربية قد �نتخب يف �لجتماع 
�لعادي �لعا�شر يف �لقاهرة �لدكتورة �شيخة �شيف �ل�شام�شي مديرة 
عامة للمنظمة خلفا للدكتورة ودودة بدر�ن من م�شر �لتي �نتهت 

مدتها لتكون ثاين من ي�شغل هذ� �ملن�شب.

و�للو�ء  �ل�شارقة  �شرطة  عام  قائد 
�لقائد  نائب  �ملزينة  مطر  خمي�س 
طار�س  و�للو�ء  دبي  ل�شرطة  �لعام 
�لإد�رة  م���دي���ر  �مل���ن�������ش���وري  ع���ي���د 
ب�شرطة  �لب�شرية  للمو�رد  �لعامة 
دبي و�للو�ء �لدكتور عبد�لقدو�س 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �ل��ع��ب��ي��ديل 

ومعايل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك���ي���ل 
�ل���ف���ري���ق ����ش���اح���ي خ���ل���ف���ان متيم 
و�للو�ء  دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد 
�خلييلي  ح�����ارب  خ��ل��ي��ف��ة  �ل���رك���ن 
للمو�رد  �مل�����ش��اع��د  �ل������وز�رة  وك��ي��ل 
و�خلدمات �مل�شاندة و�للو�ء �ل�شيخ 
طالب بن �شقر �لقا�شمي قائد عام 

�شرطة ر�أ�س �خليمة و�للو�ء نا�شر 
�لعام  �لأم���ن  �لنعيمي  خلريباين 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب 
و�للو�ء  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  �ل�����وزر�ء 
�لركن عبيد �حلريي �شامل �لكتبي 
نائب �لقائد �لعام ل�شرطة �أبوظبي 
�لهديدي  حم��م��د  حميد  و�ل���ل���و�ء 

وم���ن �شمن  ن��ف�����ش��ه.  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت 
على  و�حلا�شلة  �لفائزة  �مل�شاركات 
�ملر�كز �لأوىل فقد مت تتويج وز�رة 
�لعامة  بالقيادة  ممثلة  �لد�خلية 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ممثلة  ل�����ش��رط��ة دب����ي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 

يف �حلدث.

دبي  ���ش��رط��ة  يف  �ل�شاملة  ل��ل��ج��ودة 
�لظاهري  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي  و�ل��ع��م��ي��د 
ل�شرطة  �لقيادة  �شوؤون  عام  مدير 

�أبوظبي وعدد من �ل�شباط.
تهدف  �جل��ائ��زة  �أن  بالذكر  جدير 
�لبتكار�ت  �أح�����دث  �ك��ت�����ش��اف  �إىل 
و�مل���������ب���������ادر�ت �لإب������د�ع������ي������ة ل����دى 

�لعام ومكافاأتها  موؤ�ش�شات �لقطاع 
وتعزيز �لكفاءة �ملهنية يف �خلدمة 
�لقطاع  موظفي  وحتفيز  �لعامة 
م�شتوى  رف��ع  �أج���ل  م��ن  �حلكومي 
�لبتكار وبناء �لثقة بن �ملوؤ�ش�شات 
�ملمار�شات  وت��ق��ا���ش��م  وح��ك��وم��ات��ه��ا 
�لأخرى  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �لناجحة 

دائرة النقل و�سرطة اأبوظبي تطلقان 
برناجما جتريبيا لل�سبط املروري لل�ساحنات

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي بالتعاون مع مديرية �ملرور و�لدوريات - �لقيادة 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي عن �إطالق برنامج جتريبي لل�شبط �ملروري لل�شاحنات 
 500 �أكر من  �أ�شابيع وذلك بهدف جمع بيانات  �بتد�ء من �م�س ملدة خم�شة 
�شاحنة يف �إمارة �أبوظبي لتكوين قاعدة بيانات دقيقه خا�شة بال�شاحنة و�ل�شائق 
و�حلمولت لتكون م�شدر� موثوقا ومهما للدر��شات �مل�شاحبة للربنامج. وتاأتي 
هذه �خلطوة �شمن �لعديد من �خلطو�ت �لتي تهدف لزيادة م�شتويات �ل�شالمة 
�إىل  بالإ�شافة  �أبوظبي  �إم��ارة  �لطرق يف  �لالزمة على  �ملرورية  و�يجاد �حللول 
�حلد من �ل�شلوكيات �خلاطئة و�حلو�دث �جل�شيمة �لتي ت�شببها �ل�شاحنات وذلك 
�ل�شاحنات  لفر�مل  ودقيق  �شامل  بفح�س  فنين من �جلهتن  قيام  من خالل 
وت�شرب �لزيت و�لإطار�ت و�لإ�شاءة ووزن وج�شم �ل�شاحنة بالإ�شافة �إىل طرح 
��شتبيان يت�شمن �أ�شئلة حمددة بلغات خمتلفة ل�شائقي �ل�شاحنات. و�شيتم �لبدء 
رقابة  لل�شاحنات يف حمطات  �مل��روري  لل�شبط  �لتجريبي  �لربنامج  تطبيق  يف 
�ل�شاحنات �لتي تغطي �ملو�قع �لإ�شرت�تيجية ل�شبكة �لطرق يف كل من منطقة 
م�شفح �ل�شناعية �إحدى �شو�حي مدينة �أبوظبي ومنفذ خطم �ل�شكلة �حلدودي 
يف مدينة �لعن بالإ�شافة �إىل منفذ �لغويفات باملنطقة �لغربية وهو �ل�شريان 

�حليوي �لذي يربط �إمارة �أبوظبي بر� مع �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
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•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  �لطيف  �شركة  وق��ع��ت 
للتنمية  ملبادلة  �ململوكة  �لفنية 
ع��ق��د� م���ع �ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ملدة 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  ع��ام��ا   -  20  -
و�لرتميم  و�لإ����ش���الح  �ل�����ش��ي��ان��ة 
للمركبات  �ل����دوري����ة  و�مل���ت���اب���ع���ة 
�ملنظومات  حت��دي��ث  ج��ان��ب  �إىل 
ودجمها  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لدفاعية 
�لتابعة  �ل����ربي����ة  �مل���رك���ب���ات  م����ع 
�مل�����ش��ل��ح��ة. وق����ال �شريل  ل��ل��ق��و�ت 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ع���ر�ر  �أ���ش��ع��د 
ل�شركة �لطيف �إن �ل�شركة ت�شعى 
�خلليجية  �لأ����ش���و�ق  �إىل  ل��ل��ول��وج 
منتجاتها  ل���ت���ق���دمي  و�ل���ع���رب���ي���ة 
خدمات  ت��وف��ري  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�ل�شاملة  و�لإ�����ش����الح  �ل�����ش��ي��ان��ة 
مل���ن���ظ���وم���ات �ل�����دف�����اع �ل�����ربي�����ة . 
من  ع������دد�  ه���ن���اك  �أن  و�أ������ش�����اف 
جدد  عمالء  ل�شتقطاب  �لفر�س 
م�شري�  �لعربية  �خلليج  دول  من 
�إىل �أن تو�جد �ل�شركة يف �آيدك�س 
من  �مل���زي���د  ل��ه��ا  �أت������اح   2013
�أولية  مناق�شات  لإج��ر�ء  �لفر�س 

•• اأبوظبي-وام:

للمطار�ت  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
�لعاملية  �ل�شركة  �شرتمي  جلف  �أن 
طائر�ت  ���ش��ن��اع��ة  يف  �ملتخ�ش�شة 
رج������ال �لأع�����م�����ال ت���ع���ت���زم �إط�����الق 
ط���ائ���رت���ه���ا �جل����دي����دة ج����ي 650 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لأوىل  للمرة 
�لأو����ش���ط و�أف��ري��ق��ي��ا وذل���ك خالل 
معر�س �أبوظبي للطري�ن �خلا�س 
2013 �لذي يقام مبطار �لبطن 
ل��ل��ط��ري�ن �خل��ا���س خ���الل �لفرتة 
من  �ل�������ش���اب���ع  �إىل  �خل���ام�������س  م����ن 

مار�س �ملقبل.
تاأتي هذه �خلطوة يف ظل �لقبال 
�لعاملية  �ل�شركات  ملختلف  �لو��شع 
قطاع  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل�����ر�ئ�����دة 
�لطري�ن على تقدمي وطرح �أحدث 
�ملنتجات وحلول �لطري�ن �خلا�س 
�شمن فعاليات �لدورة �لثانية من 
�ملتز�يد يف  �ملعر�س وتلبية للطلب 
�خلا�شة  �ل��ط��ائ��ر�ت  على  �ملنطقة 
�لو��شعة  �ملق�شور�ت  ذ�ت  �لفخمة 
و�لقادرة على قطع م�شافات كبرية 

ب�شرعات عالية.
وتتميز طائرة جي 650 با�شتيعاب 

و�لتجهيز�ت  �مل����ع����د�ت  و���ش��ب��ط 
وخدمات �لت�شنيع .

 وفيما يتعلق بتدريبات �ل�شيانة..
�لتدريب  م��در���ش��ة  �إن  ع���ر�ر  ق���ال 
�لطيف  �شركة  يف  �ل�شيانة  على 
ت��دري��ب��ي��ا متكامال  ن��ه��ج��ا  ت��ت��ب��ن��ى 
�لعاملية  �ملعايري  �أعلى  وفق  مبني 
تدريبية  وخ��ط��ط  مناهج  لو�شع 
تدريب  دور�ت  ل��ت��ق��دمي  متميزة 
�لقو�ت  لأف����ر�د  خا�شة  ميد�نية 
�لع�شكرية وتغطي عمليات �إجر�ء 
�ملركبات  على  �مليد�نية  �ل�شيانة 
م�شتودعات  و�إد�رة  �ل��ق��ت��ال��ي��ة 
�ملركز  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار   . �ل�شيانة 
و�لإ�شالح  ل��ل�����ش��ي��ان��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
ز�يد  مدينة  يف  يقع  و�مل�شتودعات 
�ل�شركة  ه���دف  و�أن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�مل�شلحة  �لقو�ت  خدمة  �لرئي�شي 
مر�فقها  و����ش��ت��خ��د�م  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لقطاع  ��شتقطاب  يف  و�إمكاناتها 
�ل��ع�����ش��ك��ري �لإق���ل���ي���م���ي . وح���ول 
نوه   .. و�لتو�شع  �لتطوير  خطط 
عر�ر بان �ل�شركة جتري حت�شينات 
�لطاقة  لزيادة  �لور�س  د�خلية يف 
�إع���ادة  �إ���ش��اف��ة �إىل  �ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

�لآليات  جاهزية  على  و�ملحافظة 
. وتقدم �شركة �لطيف لعمالئها 
جمموعة حلول متكاملة ل�شيانة 
و�إ�شالح �ملركبات �لثقيلة و�لعمرة 
�لربية  �لدفاع  منظومات  ت�شمل 
�ملدرعة  �لقتالية  �لآل��ي��ات  ومنها 
و�ملدولبة  �مل���ج���ن���زرة  و�لآل�����ي�����ات 
�لثقيلة ومعد�ت �لإ�شناد �لأر�شي 
وت�������ق�������دم جم�����م�����وع�����ة خ�����دم�����ات 
�لبحث  مبجالت  تت�شل  معتمدة 
و�لتي  و�ل���ه���ن���د����ش���ة  و�ل���ت���ط���وي���ر 
متطورة  خم����ت����رب�ت  ت��ت�����ش��م��ن 
ومعايرة  �مل���و�د  وحتليل  لفح�س 

حاليا مع ثالثة عمالء حمتملن 
�أن  وذك�����ر   . �خل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�ل�������ش���رك���ة م���ن���ذ �إط����الق����ه����ا ع���ام 
2006 دربت �ألفا و120 جنديا 
�خلرب�ء  �أف�شل  يد  على  �إمار�تيا 
وتقوم �شنويا بتدريب طاقم فني 
يعمل على خدمة و�شيانة حو�يل 
700 مركبة . و�أو�شح �ن عمالء 
بالقيادة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ن  �ل�����ش��رك��ة 
يتمثلون  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة 
�لتابع  �لعامة  �ل�شيانة  �شالح  يف 
�لقو�ت  قيادة  �إىل  �إ�شافة  للقيادة 
و�أ�شار   . و�ل��دف��اع �جل��وي  �جلوية 
�لرئي�شية  �ل�شركة  مهام  �أن  �إىل 
تتمثل يف �شيانة و�إ�شالح وعمرة 
�لآليات �لربية و�إد�رة �مل�شتودعات 
�لقطع  وتدوير  وت�شلم  و�ملخزون 
�ل����ك����و�در  ت����دري����ب  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
ناحية  م���ن  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
ترميم  وعمليات  فنية  �أ�شا�شيات 
و�إ�������ش������الح م���ع���ق���دة ف�������ش���ال عن 
�لهند�شية  �مل���ج���الت  يف  م��ه��ام��ه��ا 
وع��م��ل��ي��ات �ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر..

�لهند�شية  �خل����رب�ت  �أن  م���وؤك���د� 
تطوير  يف  رئ��ي�����ش��ي��ا  دور�  ت��ل��ع��ب 

�أبوظبي للطري�ن �خلا�س لإطالق 
من  �ملنطقة  يف  �جلديدة  طائرتها 
و�ملكانة  �لأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د  �أب��وظ��ب��ي 
�لإمارة  بها  تتمتع  �لتي  �مل��ت��ز�ي��دة 
ل��ت��ط��وي��ر قطاع  ك��م��رك��ز رئ��ي�����ش��ي 
�لطري�ن وجناح �ملعر�س يف تقدمي 
�لفر�س �ملميزة للعار�شن لتقدمي 
وتقنياتهم  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  �أح�������دث 

لأ�شو�ق �ملنطقة.

�سركة اأمريكية تعر�س عربة 
اإنقاذ متطورة يف اآيدك�س 

•• اأبوظبي-وام:

�ت�����س . دي . تي  ���ش��رك��ة   ت��ع��ر���س 
�لأوىل  للمرة  �لأم��ريك��ي��ة  ج��ل��وب��ال  
عربة �إنقاذ متطورة خالل م�شاركتها 
�لدويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�س  يف 
�ل�شركة  وق��ال��ت   .  2013 �آي��دك�����س 
م���ن طر�ز  �ل��ع��رب��ة  �أن  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف 
�ت�س . دي . تي �شتورم وو�ح��دة من 
�ل�شركة  تنتجها  �لتي  �مل��ع��د�ت  �أب���رز 
متطورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت�����ش��ت��خ��دم 
و�لنقاذ  �لبحث  عمليات  يف  للغاية 
خالل �حلروب و�حلو�دث يف خمنلف 
و�جلغر�فية  �مل���ن���اخ���ي���ة  �ل����ظ����روف 
ومتتاز بوزنها �خلفيف جد� و�شرعة 
م���ن تنفيذ  ح��رك��ت��ه��ا مم���ا مي��ك��ن��ه��ا 
�لظروف  �أ�شعب  يف  بنجاح  مهامها 
�أنها  �ل�شركة  و�أ�شافت  �جلغر�فية. 
لأول  �ملتطورة  �لعربة  ه��ذه  تعر�س 
تزويد  ب��ع��ق��ود  ف����ازت  �أن  م��ن��ذ  م����رة 
ع��رب��ة �لإن���ق���اذ �ل�����ش��اب��ق��ة ل��ع��دد من 
�لدول. و�شرح روبن �شتيفانوفيت�س 
�ل�شركة  �أن  �ل�����ش��رك��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
معر�س  يف  �ملتطورة  عربتها  تعر�س 
�آيدك�س ليت�شنى للجميع يف منطقة 
�أفريقيا  و���ش��م��ال  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
يعد  �آيدك�س  �أن   م�شاهدتها..موؤكد� 
م��ن �أك��رب و�أه���م �مل��ع��ار���س �لدفاعية 

و�ل�شرت�تيجية يف هذه �ملنظقة. 

ه��ن��د���ش��ة دو�ئ�����ر �ل��ع��م��ل و�إدخ�����ال 
�ل��ف��ن��ي��ة �لتي  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح������دث 
�لإنتاجية دون �حلاجة  تزيد من 
لزيادة �مل�شاحة . وب�شاأن �لتوطن 
.. �أفاد �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
لدى  �لتوطن  ن�شبة  بان  �لطيف 
باملائة   22 حاليا  تبلغ  �ل�شركة 
 40 �إىل  ت�شل  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
و�أ�شار  عام2014  بحلول  باملائة 
�إىل  ي�شل  �ملوظفن  ع��دد  �أن  �إىل 
�شركة  �ألف �شخ�س. وتعترب  نحو 
�لطيف للخدمات �لفنية �ململوكة 
�ل�شركات  �إح��دى  للتنمية  ملبادلة 
خدمات  ت��وف��ري  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�ل�شاملة  و�لإ�����ش����الح  �ل�����ش��ي��ان��ة 
مل���ن���ظ���وم���ات �ل�����دف�����اع �ل����ربي����ة يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
وم��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج وت��ع��م��ل على 
متكاملة  حلول  جمموعة  توفري 
ل���ع���م���الئ���ه���ا يف جم������ال خ���دم���ات 
و�لعمرة  و�لإ�����ش����الح  �ل�����ش��ي��ان��ة 
�لتي  �مل����درع����ة  �ل���ق���ت���ال  لآل����ي����ات 
و�لآليات  �ملقاتلة  �لدبابات  ت�شم 
�لثقيلة  و�مل����دول����ب����ة  �مل����ج����ن����زرة 

ومعد�ت �لإ�شناد �لأر�شي . 

�ملميزة  �ل��ط��ائ��رة  ه��ذه  ��شتعر��س 
ب����ع����ر�����س جم����م����وع����ة م������ن �أب�������رز 
طائر�ت  مثل  �ملتنوعة  ط��ائ��ر�ت��ه��ا 

جي 450 و جي 550 .
وقال يو�شف ح�شن �حلمادي رئي�س 
�أبوظبي  ملعر�س  �ملنظمة  �للجنة 
ل��ل��ط��ري�ن �خل��ا���س و�مل���دي���ر �لعام 
ملطار �لبطن للطري�ن �خلا�س �إن 
�ختيار �شركة جلف �شرتمي ملعر�س 

ث��م��ان��ي��ة م�����ش��اف��ري��ن ب���ر�ح���ة تامة 
�أربعة  م��ن  ج��وي��ة  �شيافة  وط��اق��م 
�أ���ش��خ��ا���س �إ���ش��اف��ة ل��ق��درت��ه��ا على 
م�شتمرة  ط����ري�ن  م�����ش��اف��ات  ق��ط��ع 
كيلومرت  �أل��ف   13 ت�شل حل��و�يل 
قطع  م��ن  متكنها  ك��ب��رية  ب�شرعة 
مدينة  �إىل  �أب���وظ���ب���ي  م���ن  رح���ل���ة 

نيويورك �لأمريكية دون توقف.
جانب  �إىل  �شرتمي  جلف  و�شتقوم 

•• اأبوظبي-وام: 

ز�ر �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
 2013 �آيدك�س  �ل���دويل   �ل��دف��اع  �م�س معر�س  �شباح 
�أرج��اء �ملعر�س و�طلع على  . وجت��ول �شموه يف خمتلف 
�لتكنولوجيا �لع�شكرية يف �لعامل  �إليه  �آخر ما تو�شلت 
معهم  وتبادل  �لعار�شة  �ل�شركات  مبمثلي  �لتقى  كما   .
�لأحاديث حول �أهمية هذه �مللتقيات �لعاملية �ملتخ�ش�شة 
ويف مقدمتها معر�س �آيدك�س �لذي يعد من�شة مثالية 
�لعلوم  و�كت�شاب  �لع�شكرية  �ملعرفة  لتبادل  وم�شجعة 
معرفة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�شتجدة  �ل��دف��اع��ي��ة  و�ل��ن��ظ��ري��ات 
 . �ل��دف��اع  �شناعة  تكنولوجيا  �إل��ي��ه  و���ش��ل��ت  م��ا  �أح����دث 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و�أع���رب 
م��ك��ت��وم ع��ق��ب ج��ول��ت��ه يف �أرج�����اء �مل��ع��ر���س ع��ن �إعتز�زه 
بالتنظيم �حل�شاري �لر�ئع للمعر�س وح�شن �ل�شتقبال 
�لذي يحظى به �لز�ئر خا�شة �لزو�ر �لأجانب ما يج�شد 
�ل�شورة �لإن�شانية ل�شعب �لإمار�ت وقدرة �أبنائه وبناته 
مثل  مع  متميزة  وكفاءة  عالية  بحرفية  �لتعامل  على 
دولتنا  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  و�مل���ع���ار����س  �لأح������د�ث  ه���ذه 
بالطاقات  �شموه  و�أ�شاد   . �لطيبة  �أر�شها  على  �حلبيبة 
و�للوج�شتية  �مل��ادي��ة  وب��الإم��ك��ان��ات  �مل��و�ط��ن��ة  �لب�شرية 
�إجناح معر�س  �أجل  �لتي توفرها قيادتنا �لر�شيدة من 
�آيدك�س و�إخر�جه ب�شكل يليق مبكانة دولة �لإمار�ت على 

�خلارطة �لعاليمة. 

•• اأبوظبي-وام:

�لتي  �لإ�شرت�تيجية  �ل�شتثمار�ت  �شركة  ت��و�زن  وقعت 
بدولة  �لت�شنيع  قطاع  تطوير  يف  �مل�شاهمة  على  تركز 
�شركات  ك��ربي��ات  �إح���دى  روكيت�شان  و�شركة  �لإم����ار�ت 
�لقو�ت  ل��ت��زوي��د  ع��ق��د�  ت��رك��ي��ا  يف  �ل��دف��اع��ي  �لت�شنيع 
بانظمة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�����ار�ت  ل��دول��ة  �مل�شلحة 
وياأتي  ج��ريي��ت.  ط���ر�ز  م��ن  بالليزر  موجهة  ���ش��و�ري��خ 

�مل�شلحة  �لقو�ت  تكليف  �أعقاب  يف  �لعقد  على  �لتوقيع 
ل�����ش��رك��ة ت����و�زن �ل��ق��اب�����ش��ة ب��ت��زوي��د ه���ذه �ل��ن��وع��ي��ة من 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �ل�شو�ريخ مبا يتنا�شب مع �حتياجات 
�ملعرفة  نقل  م��ن حيث  �ل��دول��ة  روؤي���ة  ويحقق  ل��ل��دول��ة 
�ل�شركتان مبوجب هذ�  �ل�شناعي.  ومتكنت  و�لتعاون 
يف  للنظام  �مل�شرتك  للتطوير  خطة  و�شع  م��ن  �لعقد 
�لقو�ت  منظومة  م��ع  تكامله  و�شمان  �لإم����ار�ت  دول��ة 

�مل�شلحة �لدفاعية. 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد حميد �ل�شمري �ملدير �لتنفيذي 
�لطري�ن.. ل�شناعة  مبادلة  لوحدة 
�ل���ع���ام���ل���ة يف  م���ب���ادل���ة  ����ش���رك���ات  �أن 
�مل�شاهمة  �لدفاع من �جلهات  قطاع 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  ج���ه���ود  دع�����م  يف 
عملياتها  على  للرتكيز  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�إن�شاء  خ��الل  م��ن  وذل���ك  �لأ�شا�شية 
ن��ظ��ام م��ن �مل�����ش��اري��ع �مل��رت�ب��ط��ة ذ�ت 
وقال  �مل�شتد�مة.  �لتجارية  �لعو�ئد 
�ل���ط���ري�ن   ل�����ش��ن��اع��ة  م���ب���ادل���ة  �إن  
مطار�ت  �شركة  مع  بالتعاون  تعمل 
�أب���وظ���ب���ي ع��ل��ى ب��ن��اء جم��م��ع �لعن 
�لذي  ن��رب����س  �ل���ط���ري�ن   ل�شناعة 
و�ملعاهد  �ل�شركات  خمتلف  �شي�شم 
وت�شنيع  ب�شيانة  �ملتخ�ش�شة  �لعليا 
�ل��ط��ائ��ر�ت �مل��دن��ي��ة و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة .. 
ميز�نية  و���ش��ع  �أن���ه مت  �إىل  م�����ش��ري� 
ل��ه��ذ� �مل�����ش��روع �ل��ط��م��وح مل��دة خم�س 
م�شاركة  وو����ش���ف  ق���ادم���ة.  ���ش��ن��و�ت 
�مل���ج���م���وع���ة يف م���ع���ر����س وم����وؤمت����ر 
�ل���دف���اع �ل�����دويل  �آي��دك�����س 2013  
حيث  �لإط��الق  على  �لأ�شخم  باأنها 
�لتابعة  �ل�����ش��رك��ات  ق��ائ��م��ة  ت�����ش��م��ل 
مل��ج��م��وع��ة م���ب���ادل���ة و�مل�������ش���ارك���ة يف 
للخدمات  �لطيف  من  كال  �ملعر�س 
�مل�شاحية   للخدمات  وبيانات  �لفنية 
�لبيانات  لنظم  و�إجن�����از�ت  ب��ي��ان��ات  
لل�شيانة  �ملتطور  �لع�شكري  و�ملركز 

و �لإ�����ش����الح و �ل���ع���م���رة  �أم������رك  و 
�أكادميية �أفق للطري�ن  و�شركة �لياه 
ل��الت�����ش��الت �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة  ي���اه �شات 
و�شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن. و�أكد 
�شعى هذه �ل�شركات لإبر�م �شر�كات 
ع��امل��ي��ة ج��دي��دة م��ن ���ش��اأن��ه��ا تو�شيع 
نطاق خدماتها ومنتجاتها �ملتطورة 

لقاعدة عمالئها �لإقليمين .
 وتوقع �ل�شمري �أنه يف �لعام 2015 
ل�شناعة  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ات  �شتعمل 
�لطري�ن على بناء قاعدة �قت�شادية 

ي��ب��ل��غ ح��ج��م �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت ف��ي��ه مع 
و  دولر  م��ل��ي��ون    800 �ل�����ش��رك��اء 
�لدولية  �ل���ع���ن  ك��ل��ي��ة  و  ����ش���رت�ت���ا  
�لعن  مطار  �إىل  �إ�شافة  للطري�ن  
مدينة  لتطور  خمطط  ع��ن  ف�شال 
�لعن.  م��ط��ار  يف  لوج�شتية  �إم����د�د 
�خلطوة  �أن  �ل�������ش���م���ري  و�أ������ش�����اف 
�شتتمثل   2015 ع���ام  يف  �ل��ت��ال��ي��ة 
�خلا�س  ل��ل��ق��ط��اع  �مل���ج���ال  ف��ت��ح  يف 
لتبد�أ  �لأج���ن���ب���ي���ة  و�ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
ب��ال���ش��ت��ث��م��ار د�خ�����ل ن���رب�����س حيث 

�لدولين  �شركائها  مع  لال�شتثمار 
مارتن  ل��وك��ه��ي��د  م��ث��ل  �أب���وظ���ب���ي  يف 
و�يربا�س  وب��وي��ن��غ  و���ش��ي��ك��ور���ش��ك��ي 

و�لينا �يرماكي وغريها . 
يف  ت���ع���م���ل  �مل����ج����م����وع����ة  �إن  وق���������ال 
�ملجمع  لتخطيط  �لنهائية  �ملر�حل 
ي���وج���د جهات  ح���ي���ث  وت�����ش��م��ي��م��ه��ا 
فاعلة حاليا ه��ي  كلية ه��وري��زون و 
�لبدء يف عمليات �لت�شميم �لنهائي 
لل�شيانة  �ملتطور  �لع�شكري  للمركز 
و�لإ���ش��الح و�ل��ع��م��رة  �أم����رك  �لذي 

تعمل مبادلة مع �حلكومة لتجهيز 
�مل�شتثمرين.  لكل  �لتحتية  �لبنية 
ل�شناعة  م���ب���ادل���ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�لطري�ن �أبرمت �تفاقات تعاون مع 
قطاعي  يف  �مل�شتوى  عاملية  �شركات 
�لطري�ن  �ل��ن��ق��ل �جل����وي و���ش��ن��اع��ة 
م�شتفيدة خالل ذلك من �خلرب�ت 
�لعاملية للتقنيات �ملتطورة و�ملتكاملة 
ومن قو�عد �لت�شنيع �ملتطورة �لتي 
ت�شم من�شاآت حديثة وقاعدة عمالء 
�ختارت  �أبوظبي  �أن  و�أ�شاف  عاملية. 
�ل��دخ��ول يف   2030 روؤي��ت��ه��ا  �شمن 
�لطائر�ت..متوقعا  هياكل  �شناعة 
م�شاهمة  �ل�شناعة  ه��ذه  حتقق  �أن 
يف �لناجت �لجمايل لدولة �لمار�ت 
ب��ن و�حد  ي���رت�وح   2030 يف ع��ام 
وثالثة يف �ملائة . وقال �ل�شمري �إن  
�أن�شاأت  �ل��ط��ري�ن   ل�شناعة  مبادلة 
���ش��رك��ة  ���ش��رت�ت��ا  ل�����ش��ن��اع��ة هياكل 
�لطائر�ت بعد در��شات لو�قع �ل�شوق 
�لعاملية وتتطلع للفوز بح�شة كبرية 
�لطائر�ت  هياكل  ت�شنيع  �شوق  من 
�لالعبن  م��ع  و�ملناف�شة  �ل��ع��امل  يف 
�لكبار يف �لعامل يف هذ� �ملجال مثل 
وغريها  و�ل��رب�زي��ل  و�لهند  �ل�شن 

من �لدول .
���ش��رت�ت��ا  مت��ل��ك عنا�شر  �أن    و�أك����د 
�شناعة  يف  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة  �ل��ت��ن��اف�����س 
على  تعتمد  �لتي  �لطائر�ت  هياكل 
وبناء  و�لطاقة  �لأولية  �ملو�د  توفري 

مبادلة ل�سناعة الطريان: اإجناز جممع نربا�س يف العني بالتعاون مع مطارات اأبوظبي

توازن لل�سناعات الدقيقة توقع اتفاقية توريد مع �سيليك�س اإي اإ�س اليطالية
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت تو�زن لل�شناعات �لدقيقة - �شركة ت�شنيع �ملكونات �لدقيقة يف 
�شيليك�س  �لإيطالية  �ل�شركة  �إتفاقية مع  توقيعها   - تو�زن  جمموعة 
�شركة  مع  �لتفاقية  ومبوجب  �آيدك�س.  يف  م�شاركتها  خالل  ��س  �ي 
و�لتي  �لإيطالية  فينميكانيكا  ملجموعة  �لتابعة   - �إ���س  �إي  �شيليك�س 
لالأنظمة  و�ملعلوماتية  �لإلكرتونية  �لتقنيات  توريد  جمال  يف  تعمل 
�لدفاعية وقطاع �لطري�ن و�لبيانات و�لبنى �لتحتية و�لأمن و�حلماية 
�لربية و�حللول �لذكية �مل�شتد�مة - �شتقوم تو�زن لل�شناعات �لدقيقة 
�لال�شلكية  �ل��رتدد�ت  تتبع  باأنظمة  تتعلق  متنوعة  مكونات  بت�شنيع 
جمموعة  يف  �لأ�شا�شية  �ملكونات  من  تعترب  و�لتي  �إ���س  �إي  ل�شيليك�س 

�شو�ريخ  �م بي دي �يه �ي تي مارتي  �وتوم��ات. ومت دع��م �لتفاقية 
�م   - قبل  م��ن  �لدقيق����ة  لل�شناعات  وت�����و�زن  ����س  �ي  �شيليك�س  ب��ن 
بن  �مل�ش����تقبلي  �لتعاون  جمال  يف  �أوىل  خطوة  وتعترب   - �يه  دي  بي 

�ل�شركتن.
وبت�شنيع �أج��ز�ء �آلية معقدة ملتتبعات - ��س �م 1 ��س و ��س �م 2 ��س 
- �خلا�شة ب�شيليك�س �ي ��س �شتح�شل تو�زن لل�شناعات �لدقيقة على 
خربة يف �نتاج �أنظمة تتبع �ل��رتدد�ت �لال�شلكية �لتي متهد �لطريق 
�أمام �إقامة �شر�كات جديدة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخارجها 

يف �لقريب �لعاجل.
�لتطور�ت  يف  تعاونهما  بتعزيز  لل�شركتن  �لت��ف��اق  ه��ذ�  و�شي�شمح 
�مل�شتقبلية يف جمموعة مارتي... وتعترب هذه �ملرة �لأوىل �لتي تقوم 

يتم  مبكونات  بال�شتعانة  �لإيطالية  �إ���س  �إ���س  �شيليك�س  �شركة  فيها 
ت�شنيعها خارج �إيطاليا.

�لدقيقة  لل�شناعات  لتو�زن  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعودة  وقال معت�شم 
�لقدر�ت  بناء  ب�شمان  �لتز�مها  توؤكد  �لدقيقة  لل�شناعات  ت��و�زن  �ن 
لتمكينهم  �ملحلية  �لعاملة  للقوى  و�خل��ربة  �ملعرفة  ونقل  �مل�شتمرة 
من تطوير �ملنتجات وعمل �لإجر�ء�ت �لتي تتما�شى مع �أعلى �ملعايري 
�لعمل  على  دليال  يعترب�ن  هامتن  �شر�كتن  نعلن  و�ليوم  �لعاملية.. 
بالتز�منا بنجاح. و�أ�شاف �شن�شتمر يف تر�شيخ مكانتنا عامليا وباإ�شافة 
هذه �ل�شر�كات �إىل حمفظتنا نتفح �أبو�با جديدة ل�شر�كات نثق متام 
�لثقة �أنها �شتجني تطور� متو��شال عرب تبادل �خلرب�ت و�لتكنولوجيا 

و�أف�شل �ملمار�شات.

بف�شل  �لدقيقة  لل�شناعات  ل��ت��و�زن  �لعقد  ه��ذ�  �ن��ه مت منح  و����ش��اف 
�ملوؤهالت �لإنتاجية و�لقدر�ت �لت�شغيلية و�لرقابة �ل�شارمة على جودة 
عمليات �لت�شنيع �لتي تعتمد على �أف�شل �ملمار�شات و�ملعايري �لعاملية. 
�ي  ل�شيليك�س  �لتنفيذي  �لرئي�س  فابريزيو غولياين  قال  من جانبه 
��س �إن �مل�شتوى �لر�ئع من �لقدر�ت �لتي حتظى بها تو�زن لل�شناعات 
�لدقيقة هو �لعامل �لأ�شا�شي �لذي ي�شاعدنا بال�شتمر�ر يف دعم �لنمو 

�لذي ت�شهده �لقاعدة �لت�شنيعية �لقوية لدولة �لإمار�ت.
ومركز  ت�شنيع  ك�شركة  �لدقيقة  لل�شناعات  ت���و�زن  �شركة  وتعمل 
خدمات للعديد من �ل�شركات و�لوكالت �لعاملة و�لتي تتخذ من دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقر� لها بالإ�شافة �ىل �ل�شركات �لعاملية يف 

جمالت �لغاز و�لنفط و�لطري�ن و�لقطاعات �لدفاعية.

الطيف للخدمات الفنية توقع عقد �سيانة مع القوات امل�سلحة ملدة 20 عاما 

 جلف �سرتمي تعر�س طائرة جي 650 للمرة الأوىل 
خالل معر�س اأبوظبي للطريان اخلا�س املقبل

من�سور بن حممد بن را�سد يزور معر�س اآيدك�س 2013 

توازن وروكيت�سان الرتكية تطوران اأنظمة 
�سواريخ من طراز جرييت ل�سالح القوات امل�سلحة

•• اأبوظبي-وام:

تتو�جد �شركة �ركانوم غلوبال �لمريكية للمرة �لوىل 
يف �يدك�س بعد �أن �فتتحت مطلع �ل�شهر �جلاري مكتبا 

�قليميا يف �بوظبي ليغطي منطقة �خلليج.
وتن�شط �ل�شركة يف عدة جمالت تقدم من خاللها حلول 
فنية و�قت�شادية مبتكرة وفعالة لز�لة �للغام وحماية 
�لبنى �لتحتية وم�شاكل �ل�شتخبار�ت و�لتج�ش�س و�من 

�ملعلومات.
وتعمل �أي�شا يف جمال �لدفاع �لوطني ومو�جهة �لعد�ء 
و�لرهاب �إىل جانب �ملهمات �خلا�شة و�لتدريب �ملتكامل 

للمهنين �لطبين يف �شاحات �لقتال و�ملناطق �لنائية.
و�إعترب ��شتيفانو�س �در�غنا مدير معارف �لعمالء نائب 
�للغة �لعربية مهمة جد�  �ل�شركة �ن  �ملدير �لد�ري يف 
ي�شوقو�  كي  �يدك�س  يف  �لجانب  للعار�شن  و�شرورية 
منتجاتهم يف منطقة مهمة كاملنطقة �لعربية وخا�شة 

دول �خلليج.
وقال �در�غنا لوكالة �نباء �لمار�ت �نه �شخ�شيا بد�أ تعلم 
�لعربية قبل فرتة يف و��شنطن وهو م�شتمر يف تعلمها 
حاليا يف �لم��ار�ت ب�شكل منتظم ..م�شري� �ىل �أنه على 
م�شوؤويل �ل�شركات �لجنبية �لطالع على �لدب �لعربي 

و�لثقافة �لعربية �لرية ملعرفة �لعرب عن قرب.
و�أ����ش���اف �إن ه���ذ� ه���و �لن��ف��ت��اح و�حل������و�ر �ل��ع��م��ل��ي مع 
�حل�شار�ت و�لثقافات �ملتنوعة يف �لعامل .. م�شري� �إىل 
�أن ذلك ي�شاعد يف تقريب وجهات �لنظر وتز�يد �لثقة 
�لعربية  تعلم  ع��دم  �أن  و�أك��د  وعمالئها.  �ل�شركات  بن 

خطاأ  �يدك�س  يف  �لعار�شة  �ل�شركات  مل�شوؤويل  بالن�شبة 
�لتجارية  �شفقاتهم  يف  يخ�شرون  ب��ذل��ك  و�ن��ه��م  كبري 
�لعرب.  �ل��زم��الء  مع  �ل�شخ�شي  �مل�شتوى  على  وكذلك 
عند  يخطئ  �أن  م��ن  يخجل  ل  �شخ�شيا  �إن���ه  و�أ����ش���اف 
لتح�شن  �شروريا  ذلك  يعترب  لكنه  بالعربية  �حلديث 
�خلليج  منطقة  يف  بالبقاء  �أم��ل��ه  ع��ن  وع��رب  م�شتو�ه.. 
لفرتة طويلة لتنمية وحت�شن م�شتو�ه يف �للغة �لعربية 
�ملزيد  ب�شكل جيد حاليا ولكنه يرغب يف  �لتي يتكلمها 
كدليل للتعرف على �لثقافة �لعربية وتبادل �حلو�ر يف 

�طار من �لحرت�م �ملتبادل.
�لتي جتنيها  �بوظبي و�لفائدة  �ل�شركة يف  وحول عمل 
بد�ية طيبة  ب��د�أت  �ل�شركة  �ن  �در�غنا  �كد  �يدك�س  من 
وياأمل  �يدك�س  و�ثناء  قبل  ومفاو�شات  �جتماعات  عرب 
و�ل��ع��امل يف خمتلف  ل��الم��ار�ت  تكوين فر�س جيدة  يف 
�ملجالت �لتي تقدمها �ل�شركة. و�أ�شاف �ن لدى �ل�شركة 
يف  �لليلية  �ل��روؤي��ة  وحلول  �لطري�ن  ��شتخد�م  �مكانية 
جمال �لتدريب وغريه من �ملهمات �لآخرى يف منطقة 

�خلليج و�آ�شيا و�فريقيا.
وقال �ن لدى �ل�شركة منذ حو�ىل عام عدد من �ل�شركاء 
على  ويتعاملون  قدر�تها  يعرفون  �لذين  �لم���ار�ت  يف 
مائة  �ل�شركة  موظفي  ع��دد  �ن  �ىل  ..م�����ش��ري�  ��شا�شها 
ع��دة مئات من  �أن��ه يوجد  و�أو���ش��ح  �ملكاتب.  موظف يف 
�لعاملن و�ملدربن و�خلرب�ء �ل�شت�شارين حول �لعامل 
و�ن���ه ميكن عند �حلاجة  �ل��ع��دد  ف��رق حم���دودة  �شمن 
ت��وف��ري ع���دد م��ن ه����وؤلء م��ن د�خ����ل �ل���ولي���ات �ملتحدة 

�لمريكية.

م�سوؤول من اركانوم غلوبال الأمريكية: العربية مهمة 
يف اآيدك�س وعلى ممثلي ال�سركات العار�سة اإتقانها 
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هورايزن تعر�س اأحدث طائراتها املروحية يف اآيديك�س
عن طريق �شخ�س و�حد �أو طيارين �إثنن ) �لطالب و�لتلميذ(.

و�إعترب مدرب �لطري�ن يف �أكادميية هور�يزن �لأديب زهري �أديب ، 
�أن عر�س هذه �لطائرة يهدف لإبر�ز كل ما هو جديد يف هور�يزن..
�ملدين  للتدريب  طائر�ت  �أ�شطول  متتلك  �لكادميية  �أن  م�شيفا 
�لثابت و�لتي توؤهل طيارين جتارين للعمل يف  �أو ذ�ت �جلناح   ،

�شركات �لطري�ن �لوطنية و�لعاملية .
، ومتتلك  �لتدريب  تركيزها يف  ت�شب  �لأكادميية  �أن  �أدي��ب  و�أك��د 
 ، 700 متدرب يف �ل�شنة  �أكر من  معايري خا�شة بها. وت�شتقبل 

من �لإناث و�لذكور ، من دول �خلليج و�لعديد من دول �لعامل.
�ل�شرق  �أدي��ب، فاإن هور�يزن تعد �لأكادميية �لوحيدة يف  وبح�شب 

•• تغطية : مهند داغر

ل�شركة مبادلة  �ل��ت��اب��ع��ة  ل��ل��ط��ري�ن  ه���ور�ي���زن  �أك��ادمي��ي��ة  ع��ر���ش��ت 
للتنمية ، يف �آيدك�س، �أحدث طائرة مروحية )بيل407( و�شلتها 
 ، �مل��روح��ي��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت  يف  �ملتخ�ش�شة  �لأمريكية  بيل  �شركة  م��ن 

وتعنى للتدريب �لع�شكري.
وت�شل �شرعة �لطائرة �إىل 246 كيلومرت يف �ل�شاعة ، وفيما ي�شل 
�أق�شى �رتفاع لها �إىل ع�شرة �آلف قدم ، فهي قادرة على �لتحليق يف 
�لطلعة �لو�حدة مايقارب �لأربع �شاعات. وت�شتطيع ) بيل 407( 
�أن حتمل �شبعة ركاب مع �ملدرب �أو �لطيار ،حيث باإمكانها �لتحليق 

�لعمودية  �ل��ط��ائ��ر�ت  على  تدريبية  ب��ر�م��ج  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �لأو���ش��ط 
 . ط��ري�ن  م��درب  ورخ�شة   ، جت��اري  طيار  رخ�شة  على  للح�شول 
بالإ�شافة �ىل توفريها دور�ت ع�شكرية خا�شة مبتطلبات �لعميل 

�لع�شكري.
�إىل  وت��ه��دف   2003 ع���ام  ت��اأ���ش�����ش��ت يف  ه���ور�ي���زن   �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لأف��ر�د و�ملوؤ�ش�شات  توفري بر�مج تدريبية للطري�ن للعمالء من 
�لع�شكرية و�ملدنية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط ، وقد بد�أت عملها 
ببعد �أن قامت �شركة مبادلة للتنمية، �ململوكة حلكومة �أبو ظبي ، 
وبدعم من جمموعة �أوف�شت �لإمار�ت ، باإن�شاء �كادمية للطري�ن 

يف �لعن.

الإمارات لالأبحاث والتكنولوجيا املتقدمة تك�سف النقاب عن اآليات جديدة يف اآيدك�س 

خالد ال�سحي: �ساروخ )ALAS( مداه ي�سل ل� 25 كيلو مرتا والرتفاع ل� 3000 مرت
•• تغطية رم�صان عطا:

لالأبحاث  �لإم��������ار�ت  ���ش��رك��ة  ج��ن��اح 
�لقاب�شة  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�يدك�س  م���ع���ر����س  يف   »earth«
من  ك���ب���ري  �ق����ب����ال  لق������ي   2013
و�لز�ئرين  و�لقادة  �مل�شاركة  �لوفود 
مل��ا ي��ق��دم��ة م��ن م��ع��د�ت ح��دي��ث��ة �شد 
�ن���ت���ب���اه �جل���م���ي���ع و�ع�������دت �ل���ق���و�ت 
تو�شلت  ما  �ح��دث  و�جلوية  �لربية 
تخدم  �ليات  من  �لتكنولوجيا  �ليه 
�لف��������ر�د �مل�������ش���اة و�ل�����دف�����اع �جل����وي 

�لمار�تي . 

انظمة الب�سريات
�لل���ي���ات  �����ش���ت���خ���د�م���ات  ����ش���رح  ومت 
�جل����دي����دة م���ن خ����الل م���دي���ر �د�رة 
�مل�����ش��اري��ع ل��ل��ق��و�ت �ل��ربي��ة يف �شركة 
�يرث �ل�شيد خالد �ل�شحي حيث قال 
عر�شها  يتم  منتجات  ع��دة  هناك   :
 2013 �ي����دك���������س  يف  م������رة  لول 

•• ابوظبي-الفجر:

ل�شناعة  �لفتان  موؤ�ش�شة  �أ�شدلت 
�ل�شفن ، �ل�شتار عن �شفينة قتالية 
ت�شنيعها  ت��ول��ت  �ل��غ��و����ش��ات،  �شد 
ل�����ش��ال��ح �ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، وهى 
ت�شمى  �لأغ��ر����س،  متعددة  �شفينة 
طولها  ويبلغ  ك��ال���س(،  )�أب��وظ��ب��ي 
نحو 92 مرت�ً ، وهي �أكرب �شفينة 
متتلكها �لقو�ت �لبحرية ، وذلك ، 
�شمن م�شاركتها يف �لدورة �لثانية 
)نافدك�س(  �مل��دين  �لدفاع  ملعر�س 
�أبوظبي  �آيدك�س  ملعر�س  �مل�شاحب 

2013
�ملدير   ، �ملرزوقي  �أحمد علي  وقال 
�لعام ملوؤ�ش�شة �لفتان ، �شيتم �إكمال 
وقعنا  بعدما   ، �لفتان  يف  �ل�شفينة 
�شركة فاين  �شر�كة مع  �أجلها  من 

كنريي �لإيطالية .
زو�رق  ت�����ش��ن��ي��ع  مت  �ن����ه  و�أ�����ش����اف 
حل��ر���س �ل�����ش��و�ح��ل) ج��ه��از حمياة 
�شو�ء  �شيانتها  يتم  حيث   ، �مل�شاة( 
�لقدمية �أو �جلديدة منها ، و�أ�شار 

•• اأبوظبي- وام:

بد�أت �شركة تو�زن د�ينامك�س �لإمار�تية �إنتاج �شو�ريخ 
ي�شل  قنابل  ��شتخد�م  باإمكانها  متطورة  �أر����س   - ج��و 
تعمل  �أن  ومي���ك���ن  ك��ي��ل��وج��ر�م   -  500  - �إىل  وزن���ه���ا 
م��ن��اخ��ي��ة وطبيعية  و�ل��ل��ي��ل يف ظ����روف  �ل��ن��ه��ار  خ���الل 
�ملا�شي كم�شروع  �لعام  �ل�شركة خالل  �شعبة. وتاأ�ش�شت 
�أبوظبي  م�شرتك بن �شركتي تو�زن �لقاب�شة ومقرها 
و دي��ن��ي��ل  �جل���ن���وب �أف��ري��ق��ي��ة �ل���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ن �أك���رب 
�ل�شيد  وق���ال  �ل��ع��امل.  �مل��وج��ه��ة يف  �ل�����ش��و�ري��خ  منتجي 
ب��ال��وك��ال��ة يف �شركة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ���ش��رتي��دوم م��دي��ر  ومي 
�لطارق  ي��دع��ى  �ل���ذي  �ل�����ش��اروخ  �إن  د�ينامك�س  ت���و�زن 
 - �لقاب�شة  �لتي متلك تو�زن  �ل�شركة  �إنتاج  باكورة  هو 
51 - يف �ملائة منها م�شري� �إىل �أن هناك خططا لإنتاج 
قبل  له من  �ملخطط  �لتو�شع  �إط��ار  �أخ��رى يف  �شو�ريخ 
�شركة تو�زن د�ينامك�س . وذكر �ن �إنتاج هذه �ل�شو�ريخ 
ياأتي يف �إطار �شعي �لإم��ار�ت �إىل خف�س �عتمادها على 
و�رد�ت �ل�شالح وحتقيق �لكتفاء �لذ�تي يف بع�س �أنو�ع 
�لقو�ت  تزويد  �شيتم  �نه  �إىل  �لع�شكرية م�شري�  �ملعد�ت 

هناك  ح��ن  يف  �ل��ط��ارق  ب�شو�ريخ  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة 
�إت�شالت مع عدد من دول �ملنطقة وغريها لتوريد هذ� 
�ل�شاروخ لقو�تها �مل�شلحة . و�أك��د  �أن �مل�شروع هو غاية 
يف �لأهمية لأنه يتيح لالإمار�ت حتقيق �لكتفاء �لذ�تي 
يف بع�س �أنو�ع �ملعد�ت �لدفاعية وخف�س �عتمادها على 
�أن  و�أ���ش��اف    . �لتكنولوجيا  على  و�حل�شول  �ل�شتري�د 
�مل�شروع ي�شهم يف حتقيق �لكتفاء �لذ�تي لالإمار�ت لكنه 
بع�س  بينها  وم��ن  �خلارجية  �لأ���ش��و�ق  ي�شتهدف  �أي�شا 
لتوريد  بعقود  بالفوز  تفاوؤله  عن  معربا  �ملنطقة  دول 
هذه �ل�شو�ريخ لأ�شو�ق �أخرى خارج �لإمار�ت . وجاء يف 
��شتخد�مه  �ل�شاروخ ميكن  �أن  �ل�شركة  بيان �شادر عن 
كيلوجر�ما   120 وزنها  �لبالغ   81 كيه  �م  قنابل  مع 
كيلوجر�ما   250 وزن��ه��ا  �ل��ب��ال��غ   82 ك��ي��ه  �م  وق��ن��اب��ل 
كما  كيلوجر�م   500 وزنها  �لبالغ   83 كيه  �م  وقنابل 
وم�شافات  �أه��د�ف خمتلفة  مع  ليتنا�شب  تعديله  ميكن 
متباينة . و�أو�شح �لبيان �ن هذ� �لنظام له �لقدرة على 
�أو  جناح  �إ�شافة  وميكن  بعد  على  م��ن  �ل��ه��دف  حتديد 
م�شتويات  �لنطالق من  وكفاءة  �مل��دى  لتعزيز  حمرك 

منخف�شة. 

•• تغطية رم�صان عطا :

لل�شناعات  �لعامة  للموؤ�ش�شة  �لتابع  �ملالب�س  م�شنع 
ب���دلت ج��دي��دة بخامة  �ل��ن��ق��اب ع��ن  �حل��رب��ي��ة ك�شف 
)�نفردت( �لتى تقاوم �حلر�رة لربع قطاعات ع�شكرية 
و�ي�شا قامت بعر�س �لتجهيز�ت �لالزمة للجندي يف 

�مليد�ن من خوزة وو�قي للر�شا�س ..وغريها.
�لعزيز  عبد  حممد  �ل�شيد  حت��دث  �ل�����ش��دد  ه��ذ�  ويف 
�شفقات  ع��دة  هناك  ق��ال  حيث  �لت�شويق  �د�رة  رئي�س 

�ل�شعودية  �ل��ربي��ة  �ل��ق��و�ت  م��ع  �ملعر�س  قبل  �ب��رم��ت 
جتري  �لتى  �ل�شفقات  بع�س  وهناك  �ملنتجات  لهذه 

�لن من خالل �جتماعات مع �لقو�ت �مل�شلحة .
و��شاف عبد �لعزيز ، �لبدل تغطي لقطاع �لت�شريفات 
و�لقو�ت �لربية و�لبحرية و�لدفاع �جلوي ومت تغري 
خامه �لبدلة �مليانية جلميع �لقطاعات �لع�شكرية �ىل 
�لنوع )�لديجتال( وهي تخدم �لفرد �ملقاتل يف �شاحات 
�لتى  �لكماليات  �لتجهيز جلميع  كاملة  �ملعارك وهي 

يحتاجها �ملقاتل . 

�ل��ع�����ش��ك��ري��ة و�مل��دن��ي��ة م��ع �جلهات 
تنوعاتاها  �إختالف  على  �مل�شرتية 
من جيو�س و�شرطة ، نظر� لل�شهرة 
�مل��ع��ر���س يف  �ل��ت��ي حققها  �ل��ع��امل��ي��ة 
من  �لع�شكرية.   �ل�شناعة  جم��ال 
جهة �أخرى، عر�شت هميلتون جت 
�لإمار�ت  �إك�شالتو  ل�شركة  �لتابعة 
جهاز ووتر جت ، خالل م�شاركتها 
يف معر�س �لدفاع �لبحري نافدك�س 
ووت��ر جت  ويركب جهاز   .2013
ع��ل��ى �ل���ط���ر�د�ت �ل��ب��ح��ري��ة. وقال 
�أ�شرف عبد �لعظيم مدير م�شاريع 
�إك�شالتو  �شركة  يف  ج��ت  هميلتون 
�إمار�تية  �شركة  نحن   ، �لإم�����ار�ت 
تاأ�ش�شت �شنة 1993 ، وتعترب من 
�أكرب �ل�شركات �مل�شوؤولة عن توريد 
�مل����ع����د�ت �ل��ب��ح��ري��ة يف �لإم�������ار�ت 
و�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط ..م�����ش��ي��ف��اً �ن 
�مل�شنعة  �ل�����ش��رك��ة  ج��ت  ه��م��ي��ل��ت��ون 
ل�����)ووت����ر ج������ت(،  م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
�إ�شافة مولد�ت   ، �ملعد�ت �حلربية 
و����ش���و�ح���ن   ، ت���ه���وي���ة  وم����������رو�ح   ،

بطاريات.

�مل���ج�������ش���م �مل�������ش���غ���ر ل��ن��ف�����س �لل���ي���ة 
و����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا ق����ال �ل�����ش��ح��ي ،مت 
�لدفاع  ل���ش��ت��خ��د�م��ات  تخ�شي�شها 
وهذه  و�ل��ط��و�رئ  وللمطايف  �مل���دين 
ع���ن ط���ري���ق بطارية  ت��ع��م��ل  �لل���ي���ة 
�لت�شغيلية  وقدرتها  لل�شحن  قابلة 
م�شلحة  �للية  وه��ذه  �شاعات   4 هو 
تركيب  �ي�����ش��ا  ومي��ك��ن   )M16( ب��� 
خ���ر�ط���ي���م ل���ر����س �مل����ي����اة يف ح����الت 

تغري  �ي���������ش����ا  ومي�����ك�����ن  �حل������ري������ق 
�ملنيوم  �و  حديد  وجعلها  �لط����ار�ت 
ل�شتخد�مات �حلريق للدفاع �ملدين 
. وعن �لحدث يف �ملجال �جلوي قال 
نحتاج  �لتل�شيح  جم���ال  يف  �ل�شحي 
�شربيا  دول��ة  مثل  معنا  �شركاء  �ىل 
ونحن   )ALAS( ���ش��اروخ  لن��ت��اج 
�خلدمة  ودخ���ول  �لت�شغيل  �شدد  يف 
بعد عام على �لكر ، وهذ� �ل�شاروخ 

ي�شتخدم خا�شية )�لفايرب جال�س( 
مرت  ك��ي��ل��و   25 �ىل  ي�����ش��ل  وم������د�ه 
كيلو   3000 �ىل  ي�شل  و�لرت���ف���اع 
مرت ، و�هد�فة هو حماية �ل�شو�حل 
�ي�شا  وي���وج���د  ل���ل���دول���ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
للر�مي  ت��و���ش��ح  تلفزيونية  ���ش��ا���ش��ة 
�لتوجية  وي��ت��م  �ل���ه���دف  م��ك��ان  �ي���ن 
�شاروخ )ALAS( من خالل هذه 

�ل�شا�شة.

�أهد�ف  لت�شنيع  عقد  توقيع  �إىل 
عقد  �إىل  �إ�شافة  �مل�شلحة.  للقو�ت 
مع �لعر�ق ملدة �أربع �شنو�ت ، ي�شمل 
�لدعم �لفني و�ل�شيانة و�لتدريب 

 .
وحتدث �ملرزوقي عن �شر�كة ثانية 
ل��ل��ف��ت��ان م���ع ���ش��رك��ة �أوت���وم���ي���الر� 
�شنع  يف  �ملتخ�ش�شة  �لإي��ط��ال��ي��ة 
�أه���م���ي���ة  �مل������د�ف������ع . و�أك���������د ع���ل���ى 
�ملعد�ت  �لتقاء م�شنعي  �آيدك�س يف 

و�لهدف من �نتاج هذه �لليات �لتى 
ب��دون قائد هي �حلفاظ  �نها  تتميز 
وع�����دم �مل���ج���ازف���ة ب��ح��ي��اة �جل���ن���دي ، 
تقول  علمية  حقيقة  ب�شبب  و�ي�شا 
%80 من �ملعلومات �لتى ت�شل  �ن 
ت��ات��ى م��ن حا�شة  �لن�����ش��ان  �ىل عقل 
و�ملعلومات  �ل��ب�����ش��ر  وه����ي  و�ح������دة 

مثبتة  خمتلفة  ��شلحة  خ���الل  م��ن 
على ظهر �ل��ه��دف وه��ذ� م��ن خالل 

�لتحكم �لذ�تي 
ل��ه��ذه �مل��رك��ب��ات م���ن خ���الل رميوت 
�و ع����ن ط���ري���ق �لق���م���ار  ك����ن����رتول 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة و�مل�����ش��اف��ة �مل�����ش��م��وح بها 
مرت  كيلو   3 ه��و  ب��الل��ي��ة   للتحكم 

لنجاح  �لرئي�شي  �مل�شدر  هي  تعترب 
قمنا  ولهذ�  �مل�شلحة  �لقو�ت  خطط 
�لب�شريات  �ن��ظ��م��ة  يف  بالتخ�ش�س 
و�لتى تعادل عن �لن�شان من خالل 
و�لكامري�ت  �حل���ر�ري���ة  �ل��ك��ام��ري�ت 
مقدمة  يف  تعلق  �لتى  �لتلفزيونية 
ت��ت��ع��ام��ل م���ع �لهدف  ل��ك��ي  �مل��رك��ب��ة 

و�ذ� ك��ان �جل��و �شايف وب��دون عو�ئق 
ط��ق�����ش��ي��ة ق���د ت�����ش��ل �مل�����ش��اف��ة �ىل 5 
 )GBS( ب���  �لتحكم  �م��ا  م��رت  كيلو 
و�ل�شلحة   ، م��دي حم��دد  ل��ه  فلي�س 
 )RBJ( ه��و  �لل��ي��ة  حتتويها  �ل��ت��ى 
ومي��ك��ن و���ش��ع ����ش��ل��ح��ة �خ����ري على 
ح�شب رغبة �مل�شتخدم وعن وظائف 

»الفتان« تعر�س �سفينة »اأبوظبي كال�س« القتالية يف نافدك�س

الطارق باكورة اإنتاج توازن داينامك�س 
وهي م�سروع م�سرتك مع �سركة دينيل

املوؤ�س�سة العامة لل�سناعات احلربية ت�سارك ببدل جديدة يف اآيدك�س 

حممد عبد العزيز: اأبرمنا �سفقة مع القوات الربية ال�سعودية

طالب جامعة خليفة ي�ساركون ب�سيارة يف معر�س اآيدك�س 
•• تغطية رم�صان عطا :

للدفاع  م���ع���ر����س  ل��ي�����س  �ي���دك�������س 
�ي�شا  ��شبح  ولكنه  فقط  �ل���دوىل 
�لطلبة  �بد�عات  منها  يطل  نافذة 
،ح��ي��ث ت��و�ج��د ط��ال��ب��ان م��ن فريق 
بجامعة  ط��ال��ب   16 م���ن  ي��ت��ك��ون 
م�شاريعهم  �وىل  ليد�شنو�  خليفة 
�لطرق  يف  مت�����ش��ي  ����ش���ي���ارة  وه�����ي 
وعر�شها  بتنفيذها  قامو�  �لوعرة 
على زو�ر �ملعر�س ولقت ��شادة من 
�جلموع �لغفرية �ملتو�جدة لت�شجع 

�لطلبة �ملهند�شن.

ر�سم بياين
فر��س  �ل���ه���ن���د����ش���ة  ط���ال���ب  وق������ال 
فريق  ن��ح��ن  خليفة  ج��ام��ع��ة  ن�شر 
بالوليات  م�����ش��اب��ق��ة  يف  م�����ش��ارك��ن 
�مل��ت��ح��ده �لم��ري��ك��ي��ة و���ش��ارك��ن��ا يف 
م��ع��ر���س �ي��دك�����س ه���ذ� �ل��ع��ام حتت 
لالأبحاث  �لإم�����ار�ت  �شركة  مظلة 
�لقاب�شة  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
بت�شميم  قمنا  ون��ح��ن   »earth«
�وف�������رت باجت  ����ش���ي���ارة  وجت����ري����ب 
�لوعرة  ل��ل��ط��رق  خم�ش�شة  وه���ي 
و�ل���������ش����ح����ارى وك�����ان�����ت �ل���ب���د�ي���ة 

و�شر�ئح عديدة  تخدم قطاع كبري 
ومنها  �لم�����ار�ت�����ي  �مل��ج��ت��م��ع  م����ن 
�ل���ط���ل���ب���ة وع����ر�����س م��ن��ت��ج��ات��ن��ا يف 
�ي���دك�������س ه���و ب��ح��ق ط���ف���رة كبرية 
لهذ� �ملعر�س �لذي ي�شجع �جلميع 
ومنتجاتهم  �ب��د�ع��ات��ه��م  ل��ع��ر���س 
�لوطنية ولحظنا يف �ليوم �لثالث 
زي����ار�ت للطلبة  ب��وج��ود  لي��دك�����س 
من �جلامعات و�ملد�ر�س لال�شتفادة 
م���ن �مل���ع���رو����ش���ات و�لط������الع على 
معد�ت  م��ن  �لعلم  �ليه  تو�شل  م��ا 
و�جهزة تكنولوجية تخدم �جلو�نب 

�لدفاعية للدول .

باخلطوة �لوىل مع فريقي بر�شم 
بالعمل  ذل��ك  ، ثم قمنا بعد  بياين 
ليل نهار لت�شميم �ل�شيارة يدويا . 
و��شاف فر��س ، �لفريق يتكون من 
6 بنات و10 �شباب وقمنا بتق�شيم 
م�شوؤولة  �شغرية  فرق  �ىل  �نف�شنا 
ع��ن �ج���ز�ء لكي ي��خ��رج ه��ذ� �ملنتج 
يف �ل��ن��ه��اي��ة ب��ه��ذ� �ل�����ش��ك��ل �جل��ي��د ، 
لكي  وتطويرها  جتربتها  ومي��ك��ن 
�مل�شاة  �و  �خل��ا���ش��ة  �ل��ق��و�ت  ت��خ��دم 
يو�شف  �لطالب  و����ش��ار  �لم��ار�ت��ي��ة 
عيد هند�شة طري�ن جامعة خليفة 
ب���ان �ي��دك�����س ت��ع��ت��رب ن��اف��ذة عاملية 

الدعم والربامج
ويف هذ� �ل�شدد قال خالد �ل�شحي 
للقو�ت  �مل�������ش���اري���ع  �د�رة  م���دي���ر 
�ي����رث عالقتنا  ���ش��رك��ة  �ل��ربي��ة يف 
م���ع ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ن���ح���اول من 
خاللها ك�شركة �مار�تية �ن نبحث 
د�ئ���م���ا ع���ن �ل����ش���ت���م���ر�ري���ة ونحن 
دماء  �ىل  د�ئما  نحتاج  كمهند�شن 
ومبدعة  مطل���عة  وع��ق��ول  ج��دي��دة 
ن�شخها يف �ل�شركة لكي يعملو� يف 
در��شية  منح  فقدمنا  �مل��ج��ال  ه��ذ� 
جلامعة خليفة ، لكي نثري �هتمام 
�ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة ل���وج���ود جمال 

�بد�عاتهم  و�خ������ر�ج  ف��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل 
وهناك   ، �ل���دف���اع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
�لوليات  م�����ش��ت��وي  ع��ل��ى  م�����ش��اب��ق��ة 
�لدولة  ونحن  �لمريكية  �ملتحدة 
�لعربية �لوحيدة �مل�شرتكة يف هذه 
�ملنتج  ه����ذ�  ع��ر���س  ومت  �مل�����ش��اب��ق��ة 
منتجات  وع��ر���س  �مل�شابقة  خ��الل 
�لطالب خالل جناحنا يف معر�س 
�ل���دف���اع �ل����دوىل �ي��دك�����س 2013 
�لدعم  د�ئما لطالبنا  ونحن نقدم 
و�ل����رب�م����ج �ل���ت���ى ن�����ش��ت��خ��دم��ه��ا يف 
يف  �شريعا  ينخرطو�  حتى  �ل�شركة 

�جو�ء �لعمل .

خالد ال�سحي

يو�سف عيدفرا�س ن�سر

حممد عبد العزيز
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اأبوظبي ل�ستثمارات الأنظمة الذاتية .. من �سناعة الطائرات بدون طيار اإىل اأنظمة املناطيد
�إطار  �ل�شمالية ويف  و�أمريكا  �أوروب��ا  �ملناطيد يف  �أنظمة  �ملتخ�ش�شة يف 
توجهات �ل�شركة لتوجيه خرب�تها �ملكت�شبة يف جمال �لأنظمة �لذ�تية 

لتوفري خدمات متكاملة لعمالئها.
وت�شنيع  ت�شميم  يف  و��شعة  ب��خ��رب�ت  تتمتع  �لتي  �ل�شركة  و�أ���ش��اف��ت 
�ملناطيد �لهو�ئية و�أنظمتها �إنه �شوف يتم توفري �ملناطيد بحيث تكون 
و�شاحنة  مقطورة  على  مثبتة  توجيه  وح��دة  مع  لال�شتخد�م  جاهزة 
و�ملعد�ت  �لغيار  قطع  حلمل  �أي�شا  ��شتخد�مها  يتم  �ملقطورة  ل�شحب 
�حلكومية  للجهات  �ملقدمة  �خل��دم��ات  �أم��ا  �لهيليوم  وغ��از  �لإ�شافية 
حتكم  كمحطة  لال�شتخد�م  جمهزة  �شيارة  على  �أي�شا  ت�شتمل  ف�شوف 
من  فريق  بو��شطة  ت�شغيلها  يتم  بحيث  �ملناطيد  و�شممت   .. �أر�شية 

ثالثة �أفر�د.

هي  �لذ�تية  �لأنظمة  ل�شتثمار�ت  �أبوظبي  �شركة  �أن  بالذكر  جدير 
فيها  �لتحكم  يتم  �لتي  طيار  ب��دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  بت�شنيع  تقوم  �شركة 
عن بعد ويتم ��شتخد�مها يف �حلالت �لتي يكون فيها وجود �لإن�شان 
خطر� �أو غري ذي جدوى �قت�شادية. و تاأ�ش�شت �شركة �أد��شي يف مار�س 
2007 ك�شركة مملوكة بالكامل لتو�زن �لقاب�شة �ل�شركة �ل�شتثمارية 
ملكتب برنامج �لتو�زن �لقت�شادي �لإمار�تي. وت�شمل منتجات �ل�شركة 
�لأنظمة �جلوية و�لأر�شية و�لبحرية وتتعاون �ل�شركة ب�شكل وثيق مع 
�لقو�ت �مل�شلحة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث تقوم بتطوير 
و�لت�شنيف  و�ملالحة  �ل�شت�شعار  ذ�ت مقدر�ت متينة يف حقول  �أنظمة 
وتخطيط �ملهام وهي تبحث حاليا �إمكانية �إقامة م�شاريع م�شرتكة مع 

عدد من �ل�شركات �لعاملية و�إطالق منتجاتها يف �ل�شوق �لعاملية. 

•• اأبوظبي -وام:

�إحدى  �أد����ش��ي   �لذ�تية   �لأنظمة  ل�شتثمار�ت  �أبوظبي  �شركة  تعترب 
�لإم���ار�ت  ب��دول��ة  �لع�شكرية  �ل�شناعات  جم��ال  يف  �لفريدة  �ل�شركات 
�لعربية �ملتحدة. فقد �نتقلت �ل�شركة يف �ل�شنو�ت �لأخرية من �شناعة 
لتزويد  وح��دة  �إن�شاء  �ملناطيد عرب  �أنظمة  �إىل  ب��دون طيار  �لطائر�ت 
�أنظمة �ملناطيد لتلبية �لطلب �ملتز�يد على هذ� �لنوع من �لأنظمة من 
قبل �لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة يف �لدولة ويف منطقة جنوب �آ�شيا 

و�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.
�لقاب�شة  �لإم��ار�ت��ي��ة  ت���و�زن  ل�شركة  بالكامل  �ململوكة  �أد����ش��ي  وق��ال��ت 
�ملوؤ�ش�شات  �أب��رز  �إن هذه �خلطوة قد جاءت ثمرة تعاونها مع عدد من 

اأبوظبي لبناء ال�سفن .. جنم �ساطع يف نافدك�س 2013

لوكهيد مارتن حتقق �سبقا تقنيا بالتحكم عن بعد عرب الأقمار ال�سطناعية باملركبات الربية غري املاأهولة

•• اأبوظبي-وام:

يف  �ل�شفن  لبناء  �أبوظبي  ت�شارك 
قوي  بح�شور   2013 نافدك�س 
كبار  �ن��ظ��ار  لفتت  عالية  وك��ف��اءة 

�مل�شوؤولن و�لزو�ر.
�جلنيبي  ���ش��امل  حم��م��د  و�أع������رب 
ل�شركة  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي  �مل������دي������ر 
فخر  ع��ن  �ل�شفن  لبناء  �أب��وظ��ب��ي 
حربية  �شفينة  ب��اإط��الق  �ل�شركة 
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  ل�شالح  �أخ���رى 
غناطة  م�شروع  �شمن  �لإمار�تية 
�لذي يحظي باأهمية خا�شة كونه 
ميثل مبادرة �إ�شرت�تيجية �أحدثت 
نقلة نوعية على م�شتوى �ملفاهيم 
�إن  وق��ال   . �لبحرية  و�لإم��ك��ان��ات 
يقل  ب��ط��ول  ح��رب��ي��ة  �شفينة  ب��ن��اء 
30 م��رت� وم���زودة مبدفعية  عن 
�شيحظى  ���ش��اروخ��ي��ة  وم��ن��ظ��وم��ة 
ب��اه��ت��م��ام و�����ش���ع م���ن ق��ب��ل �أب����رز 
لأن  �لإقليمين  �ل�شفن  م�شغلي 
هذ� �لنوع يطرح مفهوما جديد� 
يف عامل �ل�شفن �حلربية مو�شحا 
��شتكمال  يتم  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  �أن���ه 
ع�شرة  �لث��ن��ت��ي  �ل�شفن  وت�شليم 
تباعا  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��و�ت  ل�شالح 
�لنهائي  �لت�شليم  ي��ك��ون  �أن  على 
ل�شفينة �ل�شو�ريخ �لأخرية خالل 

�لعام 2014.
�أبوظبي  �شركة  �أن  بالذكر  جدير 
لبناء �ل�شفن �لتي تاأ�ش�شت يف عام 
عامة  م�شاهمة  ك�شركة   1996

�لع���رت�����س  وزو�رق  �ل�����ش��ري��ع��ة 
وت�شتخدم  م������رت�   16 ب����ط����ول 
حلماية �ملن�شاآت و�ملر�فق �حليوية 
42 مرت�  �إن��ز�ل بطول  .. و�شفن 
وتنفيذ  و�مل��رك��ب��ات  �ل��ق��و�ت  لنقل 
�ل�شو�طئ  على  �لإن����ز�ل  عمليات 
136 جنديا  حيث ت�شتطيع نقل 
ب��ك��ام��ل ع��ت��اده��م وق����د ب��ن��ي��ت من 
�أمتار   10 �لفولذ ويبلغ عر�شها 
ومد�ها 120 ميال بحريا. وتقوم 
�حلربية  �ل����زو�رق  ببناء  �ل�شركة 
ب���ي بطول  �ي  �ت�����س  �ر  ف��ئ��ة  م���ن 
�حلربية  و�ل���ط���ر�د�ت  �أم��ت��ار   10
 72 بطول  كورفيت�س  ط��ر�ز  م��ن 
م��رت� وخ��دم��ات �إ���ش��الح وجتديد 
وحتديث �ل�شفن �حلربية ك�شيانة 
لالرتقاء  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة  �مل���ن�������ش���ة 
�أنظمة  وك���ف���اءة  �أد�ء  مب�����ش��ت��وى 
�أبوظبي  �شركة  وتتمتع  �ل��ق��ت��ال. 
من  ع��ال  مب�شتوى  �ل�شفن  لبناء 
�ملهنية  و�ل��ق��در�ت  �لفنية  �خل��ربة 
�لإمار�تية  �لبحرية  تعترب  فيما 
�أطلقت  �لتي  �ل�شركة  زبائن  �أكرب 
جديد�  ف��رع��ا   2009 ي��ول��ي��و  يف 
لها با�شم �شركة �خلليج للخدمات 
�لبحري  و�لإ����ش���ن���اد  �للوج�شتية 
م��ن خ��الل حت��ال��ف م��ع ب��ي يف تي 
وت�شتهدف   . ف��ل��ي��ت  ���ش��ريف��ي�����س 
�ل�شركة �ملتفرعة �جلديدة توفري 
�خلدمات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح��زم��ة 
و�لفنية  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
و�لتدريب �إ�شافة �إىل �ل�شت�شار�ت 

و�إ�شالح  بناء  يف  تعمل  �إم��ار�ت��ي��ة 
وترميم و�شيانة وتطوير �ل�شفن 
�حل��رب��ي��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل���دول جمل�س 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
ومت��ت��ل��ك ح��ك��وم��ة �أب���وظ���ب���ي 10 
ب��امل��ائ��ة م��ن �أ���ش��ه��م �ل�����ش��رك��ة فيما 
للتنمية  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة  مت��ت��ل��ك 
باملائة   50 �ل�����  �أم����ا  ب��امل��ائ��ة   40
�آلف  لعدة  مملوكة  فهي  �ملتبقية 
�لأف���������ر�د فيما  �مل�����ش��اه��م��ن  م����ن 
�حلربية  �ل�شفن  �شناعة  ت�شكل 
ما ن�شبته 80 باملائة من �إجمايل 
�ل�����ش��رك��ة. وت��دي��ر �شركة  �أع���م���ال 
�أبوظبي لبناء �ل�شفن �أحد �أحدث 
يف  �حلربية  �ل�شفن  بناء  �أحو��س 
تتوىل  �إذ  �لعربي  �خلليج  منطقة 
عملية   200 م���ن  �أك�����ر  �جن�����از 
�شنويا  لل�شفن  و�شيانة  �إ���ش��الح 
�لأحو��س  يف  معظمها  وي��رتك��ز 
بناء  حو�س  متتلك  فيما  �جلافة 
�ل�شفن �لوحيد يف �ملنطقة �لقادر 
على توفري خدمات بناء وجتديد 
و�إ�شالح وحتديث �ل�شفن �حلربية 
مرت�   80 يتجاوز  بطول  �ملعقدة 
وعر�س يفوق 20 مرت�. وتعترب 
�لفرقاطات  �أك��رب  �إح���دى  بينونة 
�حلربية �ملزودة مبنظومة ت�شليح 
لإطالق  �ملهام  ومتعددة  متقدمة 
�لإنز�ل  زو�رق  �ل�شو�ريخ وكذلك 
�لبحري بطول 16 مرت� �مل�شممة 
لالإنز�ل �لبحري �ل�شريع للقو�ت 
�لقتال  وق�����و�رب   .. و�لإم�������د�د�ت 

�لفنية لدعم �لأ�شاطيل �لبحرية 
�ل�شرطة  �ل���������ش����و�ح����ل  ح�����ر������س 
�لبحرية �جلهات �لأمنية و�لقو�ت 
يوليو  من  �لأول  ويف   .. �خلا�شة 
عام 2011 د�شنت �أبوظبي لبناء 
�ل�شفن �ل�شركة �لر�ئدة يف جمال 
خدمات  وت���وف���ري  �ل�����ش��ف��ن  ب���ن���اء 
منطقة  يف  �ل����ب����ح����ري  �ل�����دع�����م 
�شفينة  �أول  �ل���ع���رب���ي  �خل���ل���ي���ج 
جم��ه��زة ب��ال�����ش��و�ري��خ م���ن طر�ز 
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  ل�شالح  غناطة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 
�ل�شفن  ب���ن���اء  ح���و����س  يف  وذل�����ك 
�لتابع لل�شركة يف منطقة �مل�شفح 
كانت  �أب����وظ����ب����ي.  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
قد  �ل�شفن  لبناء  �أبوظبي  �شركة 
�ملرحلة  تنفيذ  عقد  على  ح�شلت 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن ب��رن��ام��ج غ��ن��اط��ة يف 
�لعقد  و����ش��ت��م��ل   2009 �ل���ع���ام 
�شو�ريخ  �شفينة   12 ب��ن��اء  ع��ل��ى 
جديدة وتطوير وحتديث ناقالت 
�لأوىل  �ملرحلة  يف  �ملبنية  �جلنود 
م����ن �ل���ربن���ام���ج وحت���وي���ل���ه���ا �إىل 
مدفعية  وزو�رق  ق��ت��ال��ي��ة  زو�رق 
�لأوىل  �مل��رح��ل��ة  غ����ر�ر  وع��ل��ى   ..
�ل�شركة  ت�����ش��ارك  �ل��ربن��ام��ج  م��ن 
�ل���������ش����وي����دي����ة وه��������ي �ل�������ش���ري���ك 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي ل��� �أب��وظ��ب��ي لبناء 
�ل�شفن يف تطوير �ملرحلة �لثانية 
3 �شفن ���ش��و�ري��خ من  ب��ن��اء  ع��رب 
تتوىل  حن  يف  �شفينة   12 �أ�شل 
م�شوؤولية  �ل�شفن  لبناء  �أبوظبي 

�ملتبقية.  �ل��ت�����ش��ع  �ل�����ش��ف��ن  �إن�����ش��اء 
�ملعقدة  �لقتالية  للمعد�ت  ونظر� 
�ملتطورة  �ل�شاروخية  و�ملنظومة 
�شركة  تعنى  �ل�شفن  يف  �مل��وج��ودة 
�نتجري�شن  �شي�شتمز  �أب��وظ��ب��ي 
- �أي��ه دي ����س �أي - ب��اإجن��از كافة 
عمليات مكاملة �ملعد�ت و�لأنظمة 
برنامج  وي���ع���د   .. �ل�����ش��اروخ��ي��ة 
تنفيذ �ملرحلة �لثانية من م�شروع 
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  ل�شالح  غناطة 
لدولة �لإمار�ت �أحد �أهم م�شاريع 
بناء �ل�شفن �حلربية �لتي يجري 
�ملنطقة  يف  ح��ال��ي��ا  عليها  �ل��ع��م��ل 
عمليات  على  �لربنامج  وي�شتمل 
�أنظمة  ب���اأح���دث  �ل�����ش��ف��ن  جت��ه��ي��ز 
و�لتقنيات  �مل�������ش���اع���دة  �ل����دف����ع 
�إىل  �ملتطورة  و�لأ�شلحة  �ملتقدمة 
جانب �أجهزة �ل�شت�شعار عن بعد 
ونظام �لإد�رة �لقتالية ما يجعلها 
�أب��رز و�أه��م �ملن�شات �لبحرية  من 
�ملدجمة  �ل�������ش���غ���رية  �ل���ق���ت���ال���ي���ة 
�ل�شفن  وحت���م���ل  ح��ال��ي��ا  �مل��ت��اح��ة 
ومدفعية  ����ش���و�ري���خ  م��ن��ظ��وم��ة 
مرت�   27 بطول  ت�شنيعها  ويتم 
�ملخ�ش�شة  �لأمل��ن��ي��وم  �شبائك  م��ن 
جتهز  ك��م��ا  �ل��ب��ح��ري��ة  لل�شناعات 
مبحركي دي���زل م��ن ط���ر�ز �م تي 
ي��و  ب��الإ���ش��اف��ة �إىل وح���د�ت نفث 
مائي من روز ر�ي��ز  و�لتي تعطي 
�لإبحار  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة 
 23 م��ن  �أك��ر  �إىل  ت�شل  ب�شرعة 

عقدة بحرية.

•• اأبوظبي-وام:

مارتن  ل��وك��ه��ي��د  ���ش��رك��ة  �أج������رت 
بنجاح جتربة حتكم عن بعد عرب 
مبركبة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة  �لأق���م���ار 
�م  ����س  نظام  �شمن  ماأهولة  غ��ري 
�����س �����س �خل��ا���س ب��دع��م �ملهمات 

�مليد�نية للقو�ت.
�لتجربة  خ���الل  �مل��رك��ب��ة  ون��ف��ذت 
مليد�ن  م���ر�ق���ب���ة  م���ه���ام  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�ملعركة عرب �لتحكم بها من خالل 
�ل��ق��م��ر �ل���ش��ط��ن��اع��ي م���ن مركز 
�لهند�شي  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لأب����ح����اث 
�لتابع ملركز �أبحاث �ملركبات �لآلية 

للقو�ت �مل�شلحة �لأمريكية.
وق���ال ج��و زي��ن��ي��ك��ر م��دي��ر �أنظمة 
�إد�رة  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل�����ن�����اور�ت 
�لنري�ن  يف  و�ل��ت��ح��ك��م  �ل���ق���ذ�ئ���ف 
ل������دى ����ش���رك���ة ل���وك���ه���ي���د م���ارت���ن 
للقو�ت  ت��ت��ي��ح  �ل��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  �ن 
�أف�شل  معلومات  على  �حل�����ش��ول 
نظام  با�شتخد�م  �لإمكانيات  ع��ن 
��������س ف���م���ن خ���الل  ��������س  �م  ��������س 

وي��ح��ت��وي ن��ظ��ام �����س �م �����س ��س  
�أي�������ش���ا ع���ل���ى �إم���ك���ان���ي���ات �أخ�����رى 
�ملج�شات  �رت��ف��اع  �شبط  تت�شمن 
مقاطع  لتوفري  �حل��اج��ة  بح�شب 
�لدقة  ع��ال��ي��ة  ح���ر�ري���ة  م�����ش��ورة 
�لب�شرية...  �ل��ك��ه��رب��اء  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
�لتحكم  مت  �لخ��ت��ب��ار  �أث���ن���اء  ويف 
ب��ح��رك��ة �مل��رك��ب��ة و�مل��ج�����ش��ات عرب 
ف�شال  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة  حم��ط��ة 
�ل���ق���در�ت �لآلية  ����ش��ت��ع��ر����س  ع��ن 
للمركبة �لتي �نطلقت على م�شار 
مو�شوع �شلفا حيث �أتاح نظام ��س 
�م ��س ��س  للمركبة �إمكانية �إد�رة 
ع��ن��د �حلد  �آل��ي��ا  �مل��الح��ة  عمليات 
وكذلك  �لب�شري  للتدخل  �لأدن��ى 
�لأخرى  �لتقنيات  ��شتعر��س  مت 
�إىل  و�ذه����ب  �ت��ب��ع��ن��ي  تقنية  م��ث��ل 

�لنقطة و�لجتياز.
ل��وك��ه��ي��د مارتن  ���ش��رك��ة  ون���ف���ذت 
��س  لنظام  �لعرو�س  من  �لعديد 
�م ��س ��س  ل�شالح �لقو�ت �مل�شلحة 
2012 حيث  �لأم��ري��ك��ي��ة خ��الل 
مت تزويد �ملركبة بعدد من �ملعد�ت 

روؤية  عمالوؤنا  ي�شتطيع  �لتجربة 
لتوظيف  �ملبتكرة  �لطريقة  تلك 
تد�ر  �لتي  �ملاأهولة  غري  �ملركبات 
لتنفيذ  ������س  ������س  �م  ������س  ب��ن��ظ��ام 
�لوقت  ذ�ت  ويف  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �مل��ه��ام 
نربهن على جاهزية هذه �لتقنية 
�لعتماد  م��رح��ل��ة  �إىل  ل��الن��ت��ق��ال 
من  و�ل�شتفادة  �مل��ي��د�ن  يف  عليها 

قدر�تها �جلديدة.
�مل����زج بن  �أن  �ل��ت��ج��رب��ة  و�أث���ب���ت���ت 
�ملركبات  يف  �مل�شتخدمة  �لتقنيات 
�مل���اأه���ول���ة وجم�شات  غ���ري  �لآل���ي���ة 
�لف�شائية  و�لت�����ش��الت  �مل��ر�ق��ب��ة 
ميكنها �أن تعزز �لقدر�ت �مليد�نية 
ع���رب �حل�������ش���ول ع��ل��ى م���زي���د من 
�ملعلومات ويف ذ�ت �لوقت �حلفاظ 
خالل  ومت  �جل��ن��د..  �شالمة  على 
��س  مركبة  تزويد  �لتجربة  ه��ذه 
مر�قبة  مب��ج�����ش��ات  ������س  ������س  �م 
 98 تكتيكية م��ن ط��ر�ز ج��ريك��وم 
- وتقنية - �شاتكوم ذ� موف  �لتي 
تنتجها �شركة جينري�ل د�ينمك�س 

�شاتكوم.

�مليد�نية  �مل��ه��ام  لتنفيذ  �مليد�نية 
و�ل�شتطالع  �جلند  �ن��ز�ل  كدعم 
و�ملر�قبة و�ل�شتحو�ذ على �لهدف 
��س  �أرب��ع مركبات  وقد مت �ختبار 
�أفغان�شتان  بنجاح يف  ����س   ����س  �م 
خالل 2012 لتنفيذ مهام �لنقل 
لتخفيف �لأعباء عن كاهل �جلند 
خ����الل �ل��ع��م��ل��ي��ات. و�أ�����ش����اف جو 
�إمكانية  وج���ود  ف��ك��رة  �إن  زينيكر 
مهام  بتنفيذ  �مل��ق��رتن��ة  �ل��ت��ح��رك 
خ���ا����ش���ة مب����ع����د�ت م���ي���د�ن���ي���ة هي 
مع�شلة  حل��ل  �ل�شحيح  �جل����و�ب 
و�لنتاج  �لتطوير  نفقات  تقليل 
�ملرونة  ت���وف���ري  �ل���وق���ت  ذ�ت  ويف 
�ل��ق�����ش��وى ل��ل��ق��ادة.. وق����ال  نحن 
قدر�ت  ��شتعر��س  يف  م�شتمرون 
للتاأكيد  ������س  ������س  �م  ������س  ن���ظ���ام 
منظومة  للدخول  جاهزيته  على 
�ملاأهولة  غ���ري  �ل���ربي���ة  �لأن��ظ��م��ة 
للجي�س . وح�شلت �إد�رة �لقذ�ئف 
�شركة  ل��دى  �ل��ن��ري�ن  و�لتحكم يف 
على   2012 عام  مارتن  لوكهيد 
جائزة �لأد�ء �ملتميز و�جل��ودة من 

يف  ل��ل��ت��ج��ارة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة 
مالكومل بالدريج �لتي تعترب �أعلى 
جائزة متنح لل�شركات يف �لوليات 
�لريادية  لجن���از�ت���ه���م  �مل���ت���ح���دة 
و�ل���ت���خ���ط���ي���ط �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
�ل��ع��ام��ة م��ع �لعمالء  و�ل��ع��الق��ات 
و�ل��ق��ي��ا���ش��ات و�ل��ت��ح��ل��ي��الت ومتيز 
و�لعمليات  �ل���ع���ام���ل���ة  �ل�����ق�����وى 

و�لنتائج.
مارتن  لوكهيد  �أن  بالذكر  جدير 
بولية  بيثي�شد�  م��ن  تتخذ  �ل��ت��ي 
م��اري��الن��د م��ق��ر� ل��ه��ا ت��ع��د �شركة 
ر�ئ��������دة ع���امل���ي���ا يف ق���ط���اع �لأم�����ن 

و�شناعة �لطري�ن.
وت��وظ��ف �ل�����ش��رك��ة ح����و�يل 120 
�لف �شخ�س يف جميع �أنحاء �لعامل 
�لبحث  �أ�شا�شا يف جمالت  وتعمل 
و�لتكامل  و�لتطوير  و�لت�شميم 
لنظم  و�لك����ت����ف����اء  و�ل���ت�������ش���ن���ي���ع 
�لتكنولوجيا  وخدمات  ومنتحات 
�مل��ت��ط��ورة... وب��ل��غ ���ش��ايف مبيعات 
يف  دولر  م��ل��ي��ار   47.2 �ل�����ش��رك��ة 

. عام 2012 

�سيليك�س اليطالية تعر�س اأجهزة ا�ست�سعار 
متطورة ونظم البحرية يف اآيدك�س 2013  

�سركة الربيطانية تعر�س اأقنعة واقية من 
الغازات الكيماوية والبيولوجية يف اآيدك�س 

�سركة بريطانية تعر�س مالجئ ع�سكرية حممولة يف اآيدك�س

اإم بي دي اإيه تقدم جمموعة متنوعة من احللول يف معر�س اآيديك�س 2013 

•• اأبوظبي-وام:

فينميكانيكا  ل�شركة  �ململوكة  �شيليك�س  �شركة  تعر�س 
يف  م�شاركتها  خ��الل  �لع�شكرية  لل�شناعات  �ليطالية 
�آيدك�س 2013 �أجهزة ��شت�شعار متقدمة للغاية ونظم 
�لبحرية  �ل�شر�عات  �إد�رة  نظم  ذل��ك  يف  مبا  �لبحرية 
وغري  �مل��اأه��ول��ة  للمن�شات  �مل��ر�ق��ب��ة  �أنظمة  �ىل  ��شافة 
�لتي ثبت جناحها علميا  �ملتطورة  و�ل��ر�د�ر�ت  �ملاأهولة 

يف جميع �أنحاء �لعامل.
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  يف  �شيليك�س  وج����ود  وخ����الل 
�لبحري  �لقتال  لإد�رة  متكاملة  �أنظمة  وف��رت  �ملتحدة 
�حلر�ئق  على  �ل�شيطرة  و�أنظمة  �لبحرية  و�ل���ر�د�ر�ت 

و�أجهزة �لر�ديو و�للكرتونيات �ل�شو�ريخ �لع�شكرية.
6 �لف جهاز ل�شلكي فردي  �أكر من  �ل�شركة  وزودت 
وتقدم   .. �خل��ا���ش��ة  �لعمليات  وق��ي��ادة  �ل��ربي��ة  ل��ل��ق��و�ت 
حاليا معد�ت و�أنظمة مكافحة متكاملة وخدمات دعم 
لأكر  �لم��ار�ت  �ل�شو�حل يف  وحر�س  �لبحرية  للقو�ت 
�لأحجام.  خمتلف  م��ن  �شفينة   20 ن��ح��و  خ��دم��ة  م��ن 

�ي�شا من خالل م�شروع  �لم��ار�ت  �شيليك�س يف  وتعمل 
م�����ش��رتك وه���و �أب��وظ��ب��ي ت��ك��ام��ل �لأن��ظ��م��ة �ل���ذي يركز 
�لكامل..  �لفني  و�لدعم  و�لتكامل  �لنظم  هند�شة  على 
يف  �ف�شل  ب�شكل  للمناف�شة  �مل�����ش��روع  تطوير  وي��ج��ري 
�لدول �لخرى يف �ملنطقة. وذكرت �ل�شركة يف بيان لها 
�لتحكم  �أنظمة  كذلك   2013 �يدك�س  يف  تعر�س  �أنها 
برنامج  �شمن  كانت  �لتي  �جلنود  ور�ج��الت  للمركبات 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  لتطوير   - ف���ورز�   - ����ش��م  عليه  �ط��ل��ق 
�ليطالية. وقالت �ن �أنظمتها ميكن ��شتخد�مها �أي�شا 
يف مر�قبة وحماية �حلدود �لوطنية و�لطرق و�ملطار�ت 
وحمطات �ل�شكك �حلديدية و�لبنية �لتحتية �حليوية.

وقال فابريزيو جويلياين �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة �ن 
�شركة �شيليك�س تعد من �كر �ل�شركات فعالية وكفاءة 
يف جمالت �لنظمة �لألكرتونية �لع�شكرية وهي متلك 
�لأمنية  �لح��ي��ت��اج��ات  جممل  لتلبية  �لكافية  �خل���ربة 
فخره  ع��ن  معربا  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  للزبائن  و�لع�شكرية 
�ل�شركة  منتجات  �آخ���ر  ل��ع��ر���س  �ي��دك�����س  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 

وخرب�تها وقدر�تها.

•• اأبوظبي-وام:

�لربيطانية  �شي�شتمز  برودك�شن  �ف��ون  �شركة  تعر�س 
و�لكيماوية  �ل�������ش���ام���ة  �ل�����غ�����از�ت  م����ن  و�ق����ي����ة  �أق���ن���ع���ة 
و�لبيولوجية ذلك خالل م�شاركتها يف فعاليات وموؤمتر 
�شلبربت  وق��ال بيرت   .  2013 �آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع 
معر�س  يف  �مل�شاركة  تاأتي  لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�آيدك�س للك�شف عن �بتكار�ت �ل�شركة يف جمال ت�شنيع 
�لأقنعة �لو�قية من خمتلف �أنو�ع �لغاز�ت..م�شري� �إىل 
�أن �ل�شركة �كت�شبت �شهرة و��شعة يف هذ� �ملجال بف�شل 
�لقو�ت  �حتياجات  وتلبية  �لت�شنيع  جمال  يف  خرب�تها 
�لتي  �لغاز�ت  تاأثري�ت  من  للوقاية  و�جليو�س  �مل�شلحة 
متلك  �ل�شركة  �أن  و�أ���ش��اف  �حل���روب.  يف  ت�شتخدم  ق��د 
م�شنعا يف بريطانيا وم�شنعن يف �أمريكا لتلبية �لطلب 

�تفاقية  م���وؤخ���ر�  وق��ع��ت  �أن��ه��ا  خ��ا���ش��ة  منتجاتها  ع��ل��ى 
�لغاز�ت  �أن��و�ع  و�ق ملختلف  لتوريد ثالثة مالين قناع 
مع �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. و�أ�شار �إىل �أن �ل�شركة 
تقدم منتجاتها ل� 60 - دولة حول �لعامل ويفوق عدد 
زبائنها وعمالئها �ل� 120 عميال..منوها باأن �ل�شركة 
زودت معظم دول منطقة �ل�شرق �لأو�شط مبنتجاتها..

خالل  �ملنطقة  دول  م��ع  ج��دي��دة  ع��ق��ود  توقيع  متوقعا 
�لقو�ت  �إن خم��ت��ل��ف  ���ش��ل��ب��ربت  وق����ال  �مل��ق��ب��ل��ة.  �ل���ف���رتة 
�لو�قية  �لأقنعة  من  �ل�شركة  منتجات  تعتمد  �خلا�شة 
�لتطور�ت  ملختلف  ومو�كبتها  جل��ودت��ه��ا  �ل��غ��از�ت  م��ن 
�أمله  ع��ن  و�أع���رب  �ل���ش��ت��خ��د�م��ات.  ملختلف  ومالئمتها 
خالل  �لإمار�تية  �مل�شلحة  �لقو�ت  مع  �لتعاون  يتم  �أن 
معر�س �آيدك�س حيث تعر�س �ل�شركة منتجات جديدة 

ومتطورة يف جمال �لوقاية من �لغاز�ت.

••  اأبوظبي-وام:

ت���ع���ر����س ����ش���رك���ة - دي.�ت�����������س.�������س �ن���رتن���ا����ش���ي���ون���ال - 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��د م��ن �أك���رب �مل��ن��ت��ج��ن للمالجئ 
�مل��ح��م��ول��ة و�مل�����ش��ن��وع��ة م��ن �ل��ق��م��ا���س ع����دد� ك��ب��ري� من 

منتجاتها �حلديثة يف معر�س �أيدك�س 2013.
وقالت �ل�شركة �ن هذه �ملنتجات ت�شمل مالجئ من طر�ز 
در��س �ملحمولة و�لتي يتم ن�شرها وبناوؤها ب�شرعة كبرية 
خ��الل ح��الت �ل��ط��و�رئ و�ل��ن��ز�ع��ات.. مو�شحة �أن �أحد 
م�شاحته  تبلغ  طبي  مركز  عن  عبارة  هو  �ملالجئ  ه��ذه 

ملجاأ  تعر�س  �ل�شركة  �إىل  ون���وه  م��رب��ع��ا.  ق��دم��ا   442
519 قدما مربعا ي�شتخدم كمركز  تبلغ م�شاحته نحو 
 109 مب�شاحة  �آخ��ر  ملجاأ  �ىل  ��شافة  و�شيطرة  قيادة 
وجميعها  �شغري  قيادة  كمركز  ي�شتخدم  مربعة  �ق��د�م 
مزود باجهزة �شمعية وب�شرية و�نظمة توقيت متطورة. 
وتعر�س �ل�شركة �لربيطانية ��شافة �ىل �شل�شلة �ملالجئ 
ت�شمل  عالية  كفاءة  ذ�ت  �لطاقة  لتوليد  حديثة  �نظمة 
جتعلها  بطريقة  ببع�شها  مت�شلة  �مل��ول��د�ت  م��ن  ع���دد� 
�ل�شغر  متناهية  �لكهرباء  لتوليد  موحدة  �شبكة  ت�شكل 

ت�شتخدم يف مر�كز �لقيادة و�ل�شيطرة و�ماكن �خرى. 

•• اأبوظبي-وام:

يف  �لدفاعية  �ل�شو�ريخ  �شناعة  يف  �ملتخ�ش�شة  �إي��ه  دي  ب��ي  �إم  ت�شارك 
�شركة  تنظمه  �ل��ذي   2013 �آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�س 
�جلاري.  فرب�ير  من   21 حتى  وي�شتمر  للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي 
وتقدم �ل�شركة جمموعتها �ل�شاملة من �أنظمة �لدفاع �جلوي �لأر�شية 
و�لبحرية مبا فيها عائلة �أ�شرت من �ل�شو�ريخ �لتي �شوف يتم عر�شها 
�أ�شرت  ومتثل  �ملعر�س.  يف  وبحرية  �أر�شية  ج��وي  دف��اع  باأنظمة  م���زودة 
و�حدة من �أف�شل مهار�ت �إد�رة �لربنامج �لتعاوين �لدويل �لتي متتلكها 

�ل�شركة وقدر�تها �لتقنية .
�أ�شرت قدرتها على  �أثبتت  �مل�شلحة �ملختلفة  �لقو�ت  و�أثناء �خلدمة مع   
�شرب جمموعة من �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية بالإ�شافة �إىل �شرب �أهد�ف 
�أ�شرع من �ل�شوت . كما تعر�س �ل�شركة خالل �آيدك�س 2013 عدد� من 
�لأنظمة من بينها  يف �إل ميكا وهو نظام دفاع جوي م�شمم ليتعامل مع 

�لأر�شي �شباد� 2000 ونظام �إز�لة �لألغام من �لطرق �شوفيم 2 و�لذي 
ي�شتخدمه �جلي�س �لفرن�شي يف �أفغان�شتان ونظام �إل �آر بار�س 3 و ميالن 
ودق��ة عمليات  �لتعبوي  للدعم  م�شاة ميثل جيال جديد�  �شالح  وهو  �إر 

�لقتال �ملتالحم . 
وتت�شمن �لأنظمة �لأخرى �شالح �مل�شاة �إريك�س وهو للقتال ق�شري �ملدى 
ليبيا  موؤخر� يف  ن�شره  و�ل��ذي مت  �لتوجيه  ثنائي منط  �لربمي�شتون  و 
و�أفغان�شتان و�مل�شهور عامليا ب�شاروخ  �إكزو�شيت �لبحري �إم �إم 40 بلوك 3  
�مل�شاد لل�شفن و�لذي هو يف �خلدمة حاليا يف �لقو�ت �لبحرية �لفرن�شية 
و�شي دبليو �إ�س بي حزمة نظام �حلرب �لقتالية  من �شركة �إم بي دي �إيه 
لقو�رب �لدوريات و�ل�شفن �للوجي�شتية و�لتي تتميز مبجموعة متكاملة 
�أم  من ر�د�ر �ملر�قبة �جلوية و�أب��ر�ج �لدفاع �جلوي �شيمباد_�آر ومارت 
�للوج�شتية..كما  و�ل�شفن  �ل��دوري��ات  ل���زو�رق  لل�شفن  �مل�شاد  �أن   2 كي 
�ل�شركة عدد� من �لأ�شلحة �جلوية لأحدث �لطائر�ت �حلربية  تعر�س 

مثل نظام ميتيور .

�أهد�ف متعددة يف وقت و�حد �ىل جانب �شاروخ جي بي �إيه دي ق�شري 
كيلومرت�ت  �شتة  �إىل  ي�شل  ي�شل مد�ه  �لذي  مي�شرت�ل  و�شاروخ  �ملدى 
�عرت��س جمموعة  ق��ادر على  وه��و  �أر���س- جو  �لدفاع  لأنظمة  و�شمم 
متنوعة من �لأهد�ف �جلوية بن�شبة جناح ت�شل �إىل 96 يف �ملائة يف �أكر 
4.700 عملية �إطالق حية وت�شمل هذه �لأه��د�ف �أهد�ف �ملناورة  من 
�لتي  �لعمودية  �لهليكوبرت  وطائر�ت  �لثابتة  �لأجنحة  ذ�ت  و�لطائر�ت 
تطري فوق �شطح �لأر�س مبا�شرة و�لطائر�ت بدون طيار و�شو�ريخ كروز 
. و�أكد فلورينت ديلوك�س نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �إم بي دي �إيه 
ل�شوؤون �لت�شدير ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط �ن �آيديك�س ونافدك�س يعد�ن 
جلميع  مثالية  فر�شة  يحدث  ووجودهما  �لدفاع  معار�س  �أ�شخم  من 

�مل�شاركن .
 و�أ�شار ديلوك�س �إىل �أن �ل�شركة تقدم هذ� �لعام عدد� من حلول �لدفاع 
�أنظمة  �إيه و�لتز�مها بتقدمي �لأف�شل يف  �إم بي دي  �لتي تعر�س �بتكار 
�لدفاع �ملتقدمة. و�أ�شاف �ن �ل�شركة �شتعر�س �أي�شا نظامها �ل�شاروخي 

لت�شدير  عقد  �أول  توقيع  ع��ن  �لول  �أم�����س  �أعلنت  ق��د  �ل�شركة  وك��ان��ت 
�كتمال  �ملتوقع  �شي ومن  �آر   - �شيمباد  �جل��وي  للدفاع  �لبحري  نظامها 
2015. و�شيتم تركيب  �أول دفعة يف  2014 و�شحن  تاأهيل �لنظام يف 
زورق  ك��ل  و�شيتم جتهيز  �ل���دوري���ات  زو�رق  م��ن  �أ���ش��ط��ول  ع��ل��ى  �ل��ن��ظ��ام 
�لتنفيذي  �لرئي�س  بوفييه  �أن��ط��و�ن  ق��ال  �لتفاقية  وح��ول   . مبدفعن 
�إن �شيمباد-�آر�شي هو نظام بحري للدفاع �جلوي  �أيه  �أم بي دي  ل�شركة 
عدد  �شد  فعاليته  �أثبت  وق��د  بعد  به عن  �لتحكم  يتم  م��دى ق�شري  ذو 
كبري من �لتهديد�ت �إن كانت مقاتالت جوية �ل�شو�ريخ �مل�شادة لل�شفن 
�ل�شغرية �أو �ملركبات �جلوية غري �ملاأهولة كما �أنه �شهل �لرتكيب ومينح 
زو�رق �لدوريات ومر�كب �لدعم قدر�ت دفاعية متميزة . و�أو�شح �أن كل 
ت�شغيلهما  وميكن  ل��الإط��الق  جاهزين  �شاروخن  على  يحتوي  مدفع 
عن بعد وي�شمح ذلك للم�شغل �أن يبقى حمتميا وبالتايل �شمان تو�فر 
�لنظام �شو�ريخ مي�شتال  وي�شتخدم   . للقتال  �لتاأهب  �لنظام يف حالت 

و�لتي مت طلبها من قبل �أكر من 30 دولة حول �لعامل.

بروكر المريكية تعر�س جهازا جديدا للك�سف عن املتفجرات واملخدرات يف ايدك�س 
•• اأبوظبي- وام:

تعر�س �شركة بروكر �لأمريكية يف معر�س �آيدك�س 2013 جهاز� جديد� 
لأول  وذل��ك  �خلا�شة  �أح��دث منتجاتها  و�مل��خ��در�ت  �ملتفجر�ت  للك�شف عن 
�إي��ه - توكتور - يعد من �أحدث  م��رة. وقالت �ل�شركة �ن �جلهاز وه��و  دي 
و�شهولة  �لفائق  ب��اأد�ئ��ه��ا  متتاز  �لتي  �مل�شعة  غ��ري  �لنظمة  يف  �لب��ت��ك��ار�ت 
�لذي  نوعه  م��ن  �لأول  �جل��ه��از  �أن  و�أو���ش��ح��ت  تكاليفها.  وقلة  ��شتعمالها 
ت�شنعه �ل�شركة وخم�ش�س فقط للك�شف عن �ملتفجر�ت و�ملخدر�ت. و�أ�شارت 
�ىل �أنه جهاز مرن ومتعدد �مل�شتويات و�لربجميات ��شافة �ىل طول حياته 

�ل�شتهالكية و�شالمة ��شتخد�مه.
�إنه ميكن �لط��الع على �جلهاز يف   2013 وقالت يف بيان وزع يف �يدك�س 

 . جناح �ل�شركة رقم 5 



اأخبـار الإمـارات

07

األربعاء -    20   فبراير    2013 م    -    العـدد   10721
Wednesday   20   February    2013  -  Issue No   10721

كراكال للذخائر اخلفيفة توقع اتفاقية توريد مع �سركة اأمريكية يف اأيدك�س 2013 
•• اأبوظبي-وام:

بالكامل  و�ململوكة  �خلفيفة  للذخائر  كر�كال  �شركة  �أعلنت 
�شركة  توريد مع  �تفاقية  توقيع  ت��و�زن عن  �شركة  من قبل 
�ل�شركتان  مبوجبها  �شتدخل  �لأمريكية  �آرم���ز  �شين�شوري 
مت  �لتي  �لتفاقية  وتن�س  �ع��و�م.  خم�شة  ت�شتمر  �شر�كة  يف 
للذخائر  كر�كال  قيام  على   2013 �أيدك�س  خالل  �إبر�مها 
�م  �ل��ع��ي��اري��ن  م��ن  �شهريا  طلقة  م��ل��ي��وين  ب��ت��وري��د  �خلفيفة 
�شتتم  �لثاين  �لعام  ويف  �لول..  �لعام  خ��الل   5.56 و   9 �م 
�لعيارين  4 مالين من نف�س  بتوريد  �لعدد  م�شاعفة هذ� 

يف كل �شهر.

وتقع من�شاآت كر�كال للذخائر �خلفيفة �لت�شنيعية يف جممع 
�أبوظبي  ب��ن  �لعجبان  منطقة  يف  �ل��و�ق��ع  �ل�شناعي  ت���و�زن 
ودبي. وتعد �شين�شوري �آرمز �أكرب م�شتورد لالأ�شلحة �لنارية 
وقامت  �ل�شمالية...  �أمريكا  يف  و�لك�����ش�����ش��و�ر�ت  و�ل��ذخ��ائ��ر 
قطع  �قتناء  وه���و�ة  �ل�شيادين  �حتياجات  بتلبية  �ل�شركة 
�ل�����ش��الح �ل���ن���ادرة و�ل���رم���اة لأك����ر م��ن 50 ع��ام��ا. وحتظى 
�شين�شوري �آرمز بخربة يف �لتعامل �ملبا�شر مع جتار �لتجزئة 
�أنحاء �لعامل من  وجتار �جلملة لل�شلع �لريا�شية يف جميع 
�أي�شا يف جمال  �ل�شركة  خالل �شبكة توزيع كبرية.. وتعمل 
و�ل�شيوف  و�ل�شكاكن  �لت�شنيع  حديثة  �ل��ن��اري��ة  �لأ�شلحة 

و�لذخرية و�أك�ش�شو�ر�تها.

للذخائر  كر�كال  منتجات  �آرم��ز  �شين�شوري  �شركة  و�شتوزع 
�خلفيفة يف �شوق �لوليات �ملتحدة وحتديد� قطاعي �لقو�ت 

�مل�شلحة و�ل�شرطة.
للذخائر  كر�كال  ل�شركة  �لعام  �ملدير  �لغفلي  حممد  وق��ال 
�خلفيفة �ن هذه �لتفاقية تعد فر�شة جديدة للم�شي قدما 
�ل�شوق  �لتو�شعية و�جتذ�ب عمالء جدد يف هذ�  يف عملياتنا 
�ل��ذي ت�شتمر فيه �لإمار�ت  �ن��ه يف �لوقت  �مل��زده��ر. و�أ���ش��اف 
منتجاتنا  فان  �شناعي  كمركز  مكانتها  لرت�شيخ  مب�شريتها 
�مل�شنوعة يف �لإمار�ت حتظى بالتقدير على م�شتوى �لأ�شو�ق 
�لعاملية من خالل �جتذ�بها ل�شفقات �لتوريد �لناجحة مع 

�لرو�د �ل�شناعين مثل �شركة �شين�شوري �آرمز �لمريكية.

هيلنيك ايرو�سبي�س اليونانية توؤكد اأن اآيدك�س قمة املعار�س الدفاعية يف العامل

اإنرتنا�سيونال جولدن جروب توقع اتفاقيات مع �سركات عاملية لتوريد معدات ع�سكرية

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  ليناكي�س  ك��ري��اك��و���س  �أك���د 
�ل�شناعات  ���ش��رك��ة  �د�رة  جم��ل�����س 
هيلنيك   - �ل��ي��ون��ان��ي��ة  �لف�شائية 
يف  �مل�شاركة  �همية   - �يرو�شبي�س 

معر�س �آيدك�س 2013.
�أه���م حدث  �ي��دك�����س يعد  �إن  وق���ال 
دف��اع��ي يف �ل��ع��امل م��ن ح��ي��ث عدد 
�لتي  �لعالية  و�لنوعية  �مل�شاركن 
ي��ت��م��ت��ع ب���ه���ا.. وو���ش��ف��ه ب���اأن���ه قمة 
�ملعار�س �لدفاعية يف �لعامل نظر� 

ل�شخامة حجم �مل�شاركة فيه.
و�أ�شاف �إن وجودنا يف هذ� �ملعر�س 
دليل على �هتمام �ليونان بتطوير 
�ل����ع����الق����ات م����ع دول������ة �لم��������ار�ت 
�ل�شيا�شية  �مل�����ج�����الت  ك����اف����ة  يف 

�لعديد  يف  �جلوية  �ل��ق��و�ت  تفكري 
من �لدول.

تعمل  �لتي  �ملقاتلة  ه��ذه  �أن  وذك��ر 
ب�����دون ط���ي���ار ق���ام���ت ب������اأول رحلة 
دي�شمرب  خ��الل  فرن�شا  يف  ناجحة 
�شركة  �أن  و�أك����������د   ..  2013
�ليونانية  �لف�شائية  �ل�����ش��ن��اع��ات 
عازمة   - �ي��رو���ش��ب��ي�����س  هيلنيك   -
�مل�شروع  ه��ذ�  يف  قدما  �مل�شي  على 
ي���ع���ت���م���د على  �ل���������ذي  �ل����ع����م����الق 
بالكامل.  �لوروب�����ي�����ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
نتائج  حققت  �ل�شركة  �ن  و�أو���ش��ح 
حيث   2012 �ل����ع����ام  �ي���ج���اب���ي���ة 
�رت���ف���ع���ت م��ب��ي��ع��ات��ه��ا ب��ن�����ش��ب��ة 20 
ومت   2011 ع�����ام  ع����ن  �مل����ائ����ة  يف 
�ليونانية  �ملوؤ�ش�شات  من  ت�شنيفها 
�ف�شل  م����ن  ك����و�ح����دة  و�ل���ع���امل���ي���ة 

�لف�شائية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ���ش��رك��ة  �أن 
�ليونانية تلقت طلبيات لبيع نظام 
- دي �ي �يه ��س - �خلا�س بالقيادة 
و�ل�شيطرة للقو�ت �لربية �ملعمول 

به حاليا يف �جلي�س �ليوناين.
و�أكد �أن عالقات �شركة �ل�شناعات 
دول  م�����ع  �ل����ي����ون����ان����ي����ة  �جل�����وي�����ة 
ممتازة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
ح��ي��ث مت م��وؤخ��ر� ت��ق��دمي عرو�س 
مبا�شرة �مام �لع�شكرين يف بع�س 
�ملدفعية  لن��ظ��م��ة  �مل��ج��ل�����س  دول 
�ف  �ليل  �ل��ت��ح��ك��م  ذ�ت  �مل��ت��ح��رك��ة 
تنتجها  و�لتي    41 �شي  ���س-  �شي 
�جلوية  �ل�شناعات  �شركة  م�شانع 
ل�شركة  �إن  و�أ�����ش����اف  �ل��ي��ون��ان��ي��ة. 
�ليونانية  �لف�شائية  �ل�����ش��ن��اع��ات 
ع���الق���ات مم��ي��زة م���ع �ل��ع��دي��د من 

و�لدفاعية م�شري� �ىل �ن �لعالقات 
مطلع  يف  ب�������د�أت  �جل���ان���ب���ن  ب����ن 
�لع�شرين  �لقرن  من  �لثمانينيات 
�لعديد  �ىل  �لتو�شل  خاللها  ومت 
�ل��ت��دري��ب و�لدعم  �ت��ف��اق��ي��ات  م��ن 
�ل���ل���وج�������ش���ت���ي وت�����ب�����ادل �خل������رب�ت 

و�ل�شيانة �لعامة للطائر�ت.
وح����ول م�����ش��روع��ات �ل�����ش��رك��ة قال 
ت�شارك  �ل���ي���ون���ان  �ن  ل��ي��ن��اك��ي�����س 
د��شو  ���ش��رك��ة  ت���ق���وده  حت���ال���ف  يف 
تعمل  مقاتلة  ل�شناعة  �لفرن�شية 
بدون طيار وهي �لوىل من نوعها 
يف �لعامل... �ل �أنه رف�س �لف�شاح 
هذ�  �ملالية يف  �ل��ي��ون��ان  ع��ن ح�شة 
باإنها  ب��ال��ق��ول  و�ك��ت��ف��ى  �مل�������ش���روع 
�ملفاهيم  و�شتغري  �مل�شتقبل  مقاتلة 
وتعيد  �جل���وي���ة  �حل�����رب  ك���اف���ة يف 

�ل�����ش��رك��ات يف �ل���ي���ون���ان م���ن حيث 
و�ل���ت���ج���اري  �لق���ت�������ش���ادي  �لد�ء 
و�ل�����رب�����ح�����ي�����ة. وح���������ول �ل����ت����ع����اون 
�ل��دف��اع��ي م��ع دول���ة �لم����ار�ت قال 
�إنه مت �لتوقيع موؤخر� على �إتفاقية 
�لرئا�شي  �حل����ر�����س  م����ع  ت����دري����ب 
وعقد �خ��ر مع �شركة - �م��روك - 
جمال  يف  مبادلة  ل�شركة  �لتابعة 
مفاو�شات  �أن  وذك����ر  �ل�����ش��ي��ان��ة.. 
لتوقيع  خليجية  دول  م��ع  جت��ري 
�لطائر�ت  ل�����ش��ي��ان��ة  ه��ام��ة  ع��ق��ود 
�ننا  وق���ال   و�ل��ت��دري��ب.  �لع�شكرية 
�شر�كات  ب��اق��ام��ة  م��ه��ت��م��ون  �إي�����ش��ا 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة يف جمال  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
و�لبحث  و�ل���ت���ط���وي���ر  �ل���ت���دري���ب 
�ملخ�ش�س  و�لتكنولوجي  �لعلمي 
.. وذك���ر  �ل���دف���اع���ي���ة  ل���الغ���ر�����س 

•• اأبوظبي-وام: 

ك�شفت �شركة �إنرتنا�شيونال جولدن 
�لوطنية  �ل�����ش��رك��ات  �إح����دى  ج���روب 
عن  �لع�شكري  �ملجال  يف  تعمل  �لتي 
قر�ر�ها �شر�ء طائر�ت بريديتور �إي 
ب��ي ب���دون ط��ي��ار م��ن ���ش��رك��ة جرن�ل 
�أتوميك�س �لأمريكية بهدف توريدها 
متتاز  و�لتي  �مل�شلحة..  �ل��ق��و�ت  �إىل 
باإمكانية �لقيام مبهام و��شتخد�مات 

خا�شة خمتلفة.
�لأمريكية  �ل�شركة  و�أعرب م�شوؤولو 
بالتعامل  ت�����ش��رف��ه��م  ع���ن  �مل�����ش��ن��ع��ة 
م��ع �إن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ج��ول��دن جروب 
لتويل  �ملثلى  �ل�شركة  وباختيارهم 
منتجاتها  وت��روي��ج  ت�شويق  عملية 
�مل��ن��ط��ق��ة. و����ش��ت��م��ر ج��ن��اح �شركة  يف 
�إن���رتن���ا����ش���ي���ون���ال ج����ول����دن ج����روب 
�لثالث  ول��ل��ي��وم  �م�����س  �لإم���ار�ت���ي���ة 

�لعديد من  و�لتفاقيات مع  �لعقود 
بتوريد  تتعلق  �ل��دول��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات 
ل�شالح  م��ت��ن��وع��ة  ع�شكرية  م��ع��د�ت 
�لقو�ت �مل�شلحة وغريها من �لأجهزة 
�شيف  فا�شل  �شعادة  ووق��ع  �لأمنية. 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لكعبي 

�لوفود  ��شتقطاب  يف  �ل��ت��و�يل  على 
و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل��ر���ش��م��ي��ة و�ل�����زو�ر 
ع���ل���ى ه���ام�������س ف���ع���ال���ي���ات �ل��������دورة 
وموؤمتر  مل��ع��ر���س  ع�����ش��رة  �حل���ادي���ة 
�أبوظبي  يف  �آيدك�س  �ل��دويل  �ل��دف��اع 
من  جديدة  �شل�شلة  توقيع  مت  حيث 

يف  ع��امل��ي��ا  �لأوىل  �ل�����ش��رك��ة  ت��ع��ت��رب 
لأنظمة  ت��ك��ام��ل��ي��ة  ح���ل���ول  ت���ق���دمي 
�خلا�شة  ملحقاتها  وجميع  �لرماية 
بالأ�شلحة �خلفيفة و�ملتو�شطة وهي 
�لت�شلق  �أن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ر�ئ�����دة 
ع���ل���ى �ل���ب���و�خ���ر م����ن ق���ب���ل �ل���ق���و�ت 
ت�شاميم  ولديها  �خلا�شة  �لبحرية 
�لقن�س وهي  �أ�شلحة  مثالية حللول 
�خلا�شة  ل��ل��ق��و�ت  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دم 
و�لربيطانية.  و�لأمريكية  �لكندية 
�ل�شركة  ج��ان��ب  م��ن  �لتفاقية  وق��ع 
دك�شرت�ز  ����ش���ريج  �ل�����ش��ي��د  �ل��ك��ن��دي��ة 
لل�شركة.  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
ووق����ع����ت ����ش���رك���ة �إن���رتن���ا����ش���ي���ون���ال 
�شركة  م��ع  �تفاقية  ج���روب  ج��ول��دن 
للمنتجات  �لأوكر�نية  �أوكرينما�س  
بالتوزيع  تق�شي  �ملختلفة  �لدفاعية 
�حل�شري يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل�شركات  منتجات  جلميع  �ملتحدة 

�م�س  جروب  جولدن  �إنرتنا�شيونال 
د�نيل  رينميتال  جمموعة  مع  عقد� 
وقعه  �إفريقية  �جل��ن��وب  ميوني�شنز 
نوربرت  �ل�شيد  �لتنفيذي  رئي�شها 
�شولتزر ب�شاأن توريد ح�شو�ت ذخرية 
�لثقيلة  �مل���ي���د�ن  م��دف��ع��ي��ة  ل��ق��ذ�ئ��ف 

�ملخ�ش�شة خلدمة �لقو�ت �لربية.
ميوني�شنز  د�ن��ي��ل  رينميتال  وتعمل 
�لأملانية  رينميتال  بن  حتالف  وهي 
�إفريقية يف  دن��ل �جل��ن��وب  �لأ���ش��ل و 
مدفعيات  وت�شنيع  ت�شميم  جم��ال 
�مل����ي����د�ن �ل��ث��ق��ي��ل��ة و�ل����ق����اذف����ات من 
خمتلف �لعيار�ت �إ�شافة �إىل ح�شو�ت 
�ل���ذخ���رية �مل��دف��ع��ي��ة... وت��ت��خ��ذ من 

جنوب �إفريقيا مقر� مل�شانعها.
ك��م��ا مت ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون بن 
�إن���رتن���ا����ش���ي���ون���ال ج����ول����دن ج����روب 
�لكندية  دي��ف��ان�����س  ك��ادك�����س  و���ش��رك��ة 
�لتي  �لأ����ش���ل���ح���ة  ل���ت���ط���وي���ر�أن���ظ���م���ة 

�ل���ق���و�ت �جل���وي���ة يف �وروب�����ا حيث 
وتطوير  تاأهيل  يف  موؤخر�  جنحت 
وحتديث 74 طائرة من طر�ز �ف 

�لمريكية  �لقو�عد  يف  تعمل   16
�أن  �إىل  يف �لقارة �لوروبية. و�إ�شار 
�لعقد ت�شمن �لتحديث و�لتطوير 

�لل������ك������رتون������ي������ات  جم������������الت  يف 
�شمن  و�ل��ت�����ش��ل��ي��ح  و�لت���������ش����الت 

برنامج ي�شمي - �شي �شي �ي بي .

�لأوكر�نية من قو�رب و�شفن بحرية 
بتطويرها  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات 
وم�شاد�ت �لدبابات و�لذخرية ب�شتى 
تعمل  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  �شيما  ل  �أن��و�ع��ه��ا 
�لاليزر.  باأ�شعة  �لتوجيه  بطريقة 
وقع �لتفاقية عن �جلانب �لأوكر�ين 
مدير �ل�شركة ر�شالن ميدفيد. ومت 

�أي�شا يف جناح �إنرتنا�شيونال جولدن 
�تفاقية  ت��وق��ي��ع  �مل��ع��ر���س  ج���روب يف 
للمنتجات  ح�شري  لتوزيع  مماثلة 
�لدفاعية لل�شركة �ل�شربية ز��شتافا 
�إ���ش��اف��ة �إىل عقد ت��وري��د مع  �آرم�����س 
�شركة �شيغ �شاور �لأملانية �ملتخ�ش�شة 
وهي  و�ل��ب��ن��ادق  �مل�شد�شات  بت�شنيع 

�ملجال.  ه��ذ�  يف  �ل�شركات  �أ�شهر  من 
وج����رى ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون مع 
�شركة  نك�شرت �لفرن�شية �ملتخ�ش�شة 
�ل���دف���اع���ي���ة  �مل������ع������د�ت  ت�������ش���ن���ي���ع  يف 
لتوزيع  وذل��ك  و�لذخائر  �لع�شكرية 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ل�شركة  منتجات 

�لعربية �ملتحدة.

وكيل الدفاع ي�ستقبل مدير مكتب 
رئي�س جمهورية القمر املكلف بالدفاع 

•• اأبوظبي-وام:

�آيدك�س  �لدفاع مبكتبه مبعر�س  وز�رة  �لكعبي وكيل  �لركن عبيد حممد عبد�هلل  �لفريق  �شعادة  �إ�شتقبل 
2013 �م�س معايل حماد� مادي مدير مكتب رئي�س جمهورية �لقمر �لإحتادية �لإ�شالمية �ملكلف بالدفاع 
بح�شور  �جلانبن..  بن  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �ملو��شيع  تناول  �ملقابلة  خ��الل  ومت  ل��ه.  �ملر�فق  و�لوفد 
�شعادة �للو�ء �لركن خليفة حممد حمد �ملزروعي و�شعادة �للو�ء �لركن حممد علي عبد�هلل �لعي�شى مدير 
مديرية �ل�شوؤون �ملعنوية بوز�رة �لدفاع و�لعميد �لركن �شلطان حممد �حمد �ل�شهول مدير مديرية �لد�رة 

و�لمد�د بوز�رة �لدفاع و�لعميد �لركن �شعيد مبارك �مل�شغوين مدير مكتب وكيل وز�رة �لدفاع. 

�سركتا ريثيون وكمرينغ تتفقان على تطوير دفاعات م�سادة لالأ�سطح �سد اأهداف بحرية خالل ايدك�س 2013جنادا  البحرينية تعر�س خياما ع�سكرية م�سادة للحرائق يف اآيدك�س 2013

�سركة �سيرن ال�سبانية تعر�س �ساروخ ال�سهب يف اآيدك�س

هايدرا التجارية : �سراكات ا�سرتاتيجية حملية 
يف اآيدك�س 2013 وتطلع نحو التو�سع القليمي

•• اأبوظبي-وام:

خالل  �لبحرينية  لالإلكرتونيات  ج��ن��اد�  �شركة   تعر�س 
�آيدك�س  �ل���دويل   �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  م�شاركتها يف معر�س 
ميكن  �لتي  �لع�شكرية  �خل��ي��ام  م��ن  جمموعة   ..  2013
تركيبها يف خمتلف �ملو�قع وتتميز بقدرتها على �ل�شتو�ء 
�لأفر�د  ��شتخد�مات  �لأر���س ح�شب  �شطح  و�لرت��ف��اع عن 
للحر�ئق  م�����ش��ادة  �أن��ه��ا  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لع�شكرية  و�ل��ق��و�ت 
رئي�س  �لدجني  ن��ادر  و���ش��رح  �ل�شريعة.  �ل��ري��اح  وتتحمل 
�إن  جناد�   �لبحرين  �شركة جناد� لالإلكرتونيات ومقرها 

ت�شارك يف �آيدك�س 2013 بجناح عبارة عن خيمة ع�شكرية 
لإطالع �جلمهور على �ملنتجات �لتي تروج لها بالتعاون مع 
�شركائها �لإ�شرت�تيجين. ونوه بتعاون �شركته مع �شركة 
جيو باك �لفرن�شية يف عر�س �خليام �لع�شكرية �لتي يجري 
ت�شنيعها وتتميز باأنه ميكن تثبيتها يف خمتلف �لظروف 
�أن  وميكن  متعرجة  مرتفعات  �أو  ثابتة  قاعدة  على  �شو�ء 
تكون م�شطحة يف خمتلف �لظروف بجانب رفع �أر�شيتها 
�ل�شركات  بع�س  �أن  �إىل  �لدجني  و�أ���ش��ار   . �حلاجة  ح�شب 
�ل�شياحية �أعربت عن رغبتها يف �قتناء هذه �خليام خا�شة 

�أنها تنا�شب �ملخيمات �ل�شياحية يف �ل�شحر�ء.

•• اأبوظبي-وام: 

�تفقت �شركة ريثيون  لنظم �ل�شو�ريخ و�شركة كمرينغ خالل م�شاركتهما 
2013 على تطوير قدر�ت بحرية م�شادة لالأ�شطح م�شممة  �يدك�س  يف 
�إىل  �ل��زو�رق �خلفيفة للدوريات و�شول  لل�شفن �لتي يرت�وح حجمها بن 

�لبور�ج �لقتالية �ل�شخمة.
وقال ريك نيل�شون نائب �لرئي�س ملنتجات نظم �لأ�شلحة �لبحرية و�ملهمات 
�مل��ب��ادرة جتمع م��ا ب��ن من�شة �لإطالق  �ل��دف��اع��ي��ة ل��دى ري��ث��ي��ون �ن ه��ذه 
�ملبتكرة متعددة �ملهمات - �شنتوريون - مع جمموعة متنوعة من �ل�شو�ريخ 
مد�ه  ب��ح��ري  دف��اع��ي  ن��ظ��ام  لتقدمي  ريثيون  �شركة  م��ن  �ملجربة  �لقتالية 
�لأف��ق... و�شيجمع فريق ريثيون كمرينغ ما بن �ل�شرك - من�شة �إطالق 
�ل�شو�ريخ متعددة �ملهام مع �ل�شو�ريخ ذ�ت �مل�شتوى �لعاملي و�لنظم �حلالية 
لعمالئنا.  �لدفاعية  �لإح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ج��دي��دة  ق���در�ت  لتقدمي  لل�شفن 
وي��ع��ت��رب �ل��ن��ظ��ام ح��ال��ي��ا يف م��رح��ل��ة ه��ن��د���ش��ة �ل��ت��ك��ام��ل وم���ن �مل��ق��رر �إج���ر�ء 
مطلع  يف  �لدفاعي  للنظام  �جل��دي��دة  للمهمة  �حلية  بالذخرية  �ختبار�ت 
�لعام 2013 .. ومن �ملتوقع �أن جترى �لإختبار�ت على نوعن خمتلفن 
�ملهام قادرة على  لتاأهيل دفاعات متعددة  �لأقل وذلك  �ل�شو�ريخ على  من 
�لقتالية  �ل�شريعة  �مل��رك��ب��ات  مثل  �ل�شطحية  �ل��ت��ه��دي��د�ت  م��ن��اور�ت  �شد 
�لهجمات  ملو�جهة  �مل�شمم  �لدفاعي  �حلل  ويتكون  �ل�شاطئ.  من  �لقريبة 
�ل�شريعة �ملباغتة و�لقريبة من �ل�شاطئ من جمموعة متنوعة من �شو�ريخ 
ريثيون ذ�ت جمالت مت�شاوية مع �لأهد�ف �ملن�شودة... و�شتطلق �ل�شو�ريخ 
من من�شة �إطالق �شنتوريون من كمرينغ بعد �لإ�شت�شعار �ملبدئي للهدف 
ومن ثم حتديده وتعقبه من خالل نظم �لإ�شت�شعار �خلا�شة بال�شفينة. من 
جانبه قال مايك هيلمي �ملدير �لعام ل� كمرينغ - �أوروبا �إن هدفنا �مل�شرتك 

حماية  لزيادة  منخف�شة  وبتكلفة  �جلو�نب  ومتعدد  فعال  حل  تقدمي  هو 
�لذي  �مل�شتويات  متعدد  �لدفاعي  �لتوجه  بف�شل  و�ن��ه  �لبحرية  �ملن�شات 
�إطالق �شنتوريون و�شو�ريخ ريثيون  يعتمد على �لقدر�ت �ل�شاملة ملحطة 
من�شة  وباإ�شتخد�م  �ملهمات  متعددة  ق��در�ت  على  �مل�شتخدمون  �شيح�شل 
م�شانع  ولديها  �شناعية  �شركة  كمرينغ  �شركة  وتعتمد  و�ح���دة.  �إط���الق 
�إىل  حيوية  ومنتجات  �لتقدم  عالية  �إلكرتونية  منتجات  تبيع  دول   8 يف 
ثمانن دولة ولدى �ل�شركة جمموعة متنوعة من �ملنتجات حلماية �لأفر�د 
ومن  �لتغيري...  د�ئمة  �لتي  �لتهديد�ت  �أن��و�ع  من  و�ملن�شات  �لع�شكرين 
ت�شليم  على  نخبوية  �أ�شو�ق  يف  عالية  بهو�م�س  �لعمل  على  قدرتها  خالل 
�ملنتجات خالل فرت�ت زمنية ق�شرية تتمتع �ل�شركة باملرونة �لكافية �لتي 

متكنها من �لإ�شتجابة �ل�شريعة لالإحتياجات �مللحة للعمالء.
وحتافط كمرينغ على تو�جد متو�زن جغر�فيا يف �لأ�شو�ق مع منو تو�جدها 
تبنيها  بف�شل  وذل��ك  �لناتو  حللف  �لتابعة  غ��ري  �ل���دول  يف  متز�يد  ب�شكل 
لإ�شرت�تيجية متو�زنة للنمو و�إجر�ء عمليات ��شتحو�ذ �شغرية... وت�شتثمر 
�ل�شركة ب�شكل كبري يف �لأبحاث و�لتطوير لتقدمي منتجات جديدة وتطوير 
وتعترب  �مل�شتهدفة.  �لأ�شو�ق  تو�شيع  لل�شركة  ي�شمح  �لذي  �لأم��ر  �لتقنيات 
 2011 �لعام  يف  �أم��ريك��ي  دولر  مليار   25 مبيعاتها  بلغت  �لتي  ريثيون 
�شركة ر�ئدة يف جمال �لتقنيات و�لإبتكار �لعلمي وهي متخ�ش�شة يف تطوير 
�أنظمة �لدفاع و�لأمن �لوطني وغريها من �لإحتياجات �حلكومية يف جميع 
 90 قر�بة  ميتد  �لإبتكار�ت  من  بتاريخ  �ل�شركة  وتتمتع  �ل��ع��امل...  �أنحاء 
�ملتكاملة  �لقتالية  و�لأنظمة  �لإلكرتونية  �ملعد�ت  �أح��دث  توفر  وهي  عاما 
�لأه��د�ف وتدمريها وعمليات  ��شت�شعار  �لقدر�ت يف جمالت  وغريها من 
جمموعة  عن  ف�شال  �ل�شتخبار�ت  و�أنظمة  و�لت�شالت  و�لتحكم  �لقيادة 

و��شعة من خدمات دعم �لعمليات.

••  اأبوظبي -وام:

معر�س  يف  جناحها  يف  �ل�شبانية  �شيرن  �شركة  تعر�س 
2013 جمموعة  �آي��دك�����س  �ل�����دويل  �ل���دف���اع  وم���وؤمت���ر 
�شاروخ  ت�شمل  متطورة  وبحرية  وجوية  برية  �شو�ريخ 
�ملدى  متو�شط  ج��و   - ج��و  ���ش��اروخ  وه���و  �ل�شهب  ط���ر�ز 
و����ش���اروخ ب��ر - ب��ح��ر و����ش���اروخ ج��و - ج��و ق�شري �ملدى 
�ل�شركة  وقالت  �مل��ه��ام.  متعددة  �أخ��رى  �شو�ريخ  بجانب 
يف بيان لها �أن جناحها ي�شم �شاروخا بعيد �ملدى طر�ز  
تارو�س 350  �لذي �شيتم تزويد �لقو�ت �ل�شبانية باملئات 

�ملروحيات  تطوير  برنامج  تعر�س  �أنها  و�أ�شافت  منه. 
�لبحرية  �لقو�ت  �لتي متتلكها    212 بل  �وغ�شتا  طر�ز 
�ل�شبانية .. م�شرية �إىل �أن �لربنامج ي�شمل حتديث تلك 
�ملروحيات لتمديد حياتها �لعملية لفرتة 15 �شنة �أخرى 
�ت�شالت  و�أنظمة  ط��ري�ت  مبعد�ت  تزويدها  طريق  عن 
 1956 عام  تاأ�ش�شت  �شيرن  جمموعة  �أن  يذكر  حديثة. 
�أنظمة  ومتلك خ��ربة و��شعة يف ع��دة جم��الت من بينها 
�لدفاع �لبحرية و�لف�شاء وت�شارك يف �شناعة حمرك تي 
�لع�شكرية ويف  �لإيربا�س  400 يوروبروب  لطائرة  بي 

�إنتاج مر�وح و�أنظمة �أخرى يف مقاتلة �ليوروفايرت . 

•• اأبوظبي-وام: 

وموؤمتر  معر�س  يف  �لتجارية  ه��اي��در�  �شركة  ت�شارك 
�ل���ذي تنظمه �شركة   2013 �آي��دك�����س  �ل���دويل  �ل��دف��اع 
�أبوظبي �لوطنية للمعار�س خالل �لفرتة من 17 �إىل 

21 فرب�ير �حلايل.
�ن  �لتنفيذي  �مل�شت�شار  �ل�شخاوي  جم��دي  �شعادة  وق��ال 
�آيدك�س وذلك بهدف  �مل�شاركة يف  �ل�شركة حتر�س على 

تعزيز تو�جدها يف قطاع �خلدمات.
�إن  �أنباء �لمار�ت  و�أو�شح �ل�شخاوي يف ت�شريح لوكالة 
�ل�شركة وهي �حدى �شركات رويال جروب ومتخ�ش�شة 
يف �لنطاق �لع�شكري �لذي ي�شمل �لتجهيز�ت مثل قطاع 
�لغيار لالآليات و�ملعد�ت �لع�شكرية و�ملالب�س �إىل جانب 

�إجر�ء�ت �ل�شيانة و�لإ�شالح.
وذكر �شعادته �أن �ل�شركة ترتبط بعقود تعاون ك�شريك 
�لد�خلية  ووز�رة  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  م��ع  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي 

..م�شري� �ىل �أنه مت خالل �ملعر�س �لتباحث مع �شركة 
�مل�شتلزمات  ب�شاأن توريد بع�س  �أ�س  �لأمريكية  �أيه دي 
ترتبط  �ل�شركة  �إن  و�أ���ش��اف  �لع�شكرية.  و�لتجهيز�ت 
�لعربية  �ململكة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��اق��د�ت  ببع�س  ك��ذل��ك 
فعاليات  �أم�س وعلى هام�س  �أنه مت  �ل�شعودية مو�شحا 
�إىل  ���ش��ع��ودي  �مل��ع��ر���س عقد �ج��ت��م��اع م��ع وف��د ع�شكري 
�لبحرين  م��ع مملكة  �لت�����ش��الت  بع�س  ج��ان��ب  �إج����ر�ء 
ودولة قطر ودولة �لكويت ب�شاأن توقيع �تفاقيات تعاون 

لتوريد معد�ت ع�شكرية.
 1997 ع��ام  تاأ�ش�شت  �ل�شركة  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار 
فنية  ك����و�در  م��ن  ب��امل��ائ��ة   80 �ل��ت��وط��ن  ن�شبة  وت�شكل 
وخرب�ت ع�شكرية �مار�تية �ىل جانب خريجي �جلامعات 
.. موؤكد�  من خمتلف �لتخ�ش�شات خ�شو�شا �لهند�شة 
من  �لمار�تي  �ل�شباب  ��شتقطاب  على  �ل�شركة  حر�س 
كال �جلن�شن وتوفري �لدعم وبر�مج �لتاأهيل و�لتطوير 

للمو�رد �لب�شرية �لو�عدة. 

م�سار الأوروبية تعر�س زوارق 
اعرتا�س متطورة يف نافدك�س 2013 

•• اأبوظبي-وام:

�لوروبية  م�����ش��ار  ���ش��رك��ة   ت��ع��ر���س 
دورية  زو�رق  �لبحرية  لل�شناعات 
م��ت��ط��ورة يف معر�س  و�ع��رت����ش��ي��ة 
نافدك�س 2013 �لبحري �مل�شاحب 
وقالت   .  2013 �ي��دك�����س  ملعر�س 
بحرية  عرو�شا  تقدم  �إنها  �ل�شركة 
تطويرها  مت  زو�رق  ث��الث��ة  ت�شمل 
دول  ث��الث  يف  �أحو��شها  يف  حديثا 
جميعها �إعرت��شية وت�شري ب�شرعة 
كبرية ما يتيح مل�شغليها �إجناز �ملهمة 
و�أو�شحت  عالية.  وفعالية  ب�شرعة 
زو�رقها يرت�وح طولها  �أن  �ل�شركة 
من 15 �ىل 42 مرت� وهي مزودة 
فيها  مب��ا  للغاية  متطورة  باأجهزة 
�لع�شكرية  و�مل����ع����د�ت  �ل���ك���ام���ري�ت 
ت�شل  ح��ن  يف  و�لعلمية  و�لطبية 
 42 و   36 ب���ن  م���ا  �ىل  ���ش��رع��ت��ه��ا 
�إنها تقدم  �ل�شركة  عقدة. و�أ�شافت 
دع��م��ا ف��ن��ي��ا م���ا ب��ع��د ���ش��ف��ق��ة �لبيع 
للزبائن  مي��ك��ن  ���ش��ن��ة   12 ل��ف��رتة 
جتديد  بن  ما  يختارو�  �أن  بعدها 
زو�رق  ط��ل��ب  �أو  �ل������زو�رق  وت��اأه��ي��ل 

جديدة يف حال �ل�شتئجار.

اأري�س تك�سف النقاب عن اأربع �سيارات 
اأمنية مدرعة خالل اآيدك�س 2013 

•• اأبوظبي-وام:

ي��ع��ت��رب م���ع���ر����س وم����وؤمت����ر �ل���دف���اع 
�شركة  �ل��ذي تنظمه  �آيدك�س  �ل��دويل 

خالل  للمعار�س  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي 
فرب�ير   21 �إىل   17 م���ن  �ل���ف���رتة 
�جلاري من�شة مثالية لعر�س �أحدث 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات. ومن 

�شركة   �لعام  هذ�  �لعار�شة  �ل�شركات 
�ل�شيار�ت  ب�شناعة  �ملتخ�ش�شة  �أري�س 
�لأمنية �ملدرعة و�لتي تتخذ من دبي 
مقر� لها منذ ثالث �شنو�ت. وك�شفت 
�آيدك�س  ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل  �ل�����ش��رك��ة 
عن  �لنقاب  �لأول  ي��وم��ه  يف   2013
مدرعة  �شيار�ت  ت�شمل  �شيار�ت  �أرب��ع 
وتنتج  ج����ن����ود.  ون�����اق�����الت  ح���رب���ي���ة 
�ل�����ش��رك��ة ي��وم��ي��ا ���ش��ي��ارت��ن م���ن نوع 
تويوتا لندكروزر مدرعتي �لت�شفيح 
وفق  وذل���ك   -  6 ب��ي   - م�شتوى  م��ن 
مو��شفات خا�شة ح�شب �لطلب.. كما 
�ل�شيار�ت  من  �ل�شهري  �لإنتاج  ي�شل 
تقوم  �شيارة  و50   40 ب��ن  �مل��درع��ة 
ل�شتخد�مات  بت�شديرها  �ل�����ش��رك��ة 

�لهيئات �لع�شكرية و�ل�شفار�ت.
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•• عجمان ـ الفجر 

�لعامة  ب��ال��ق��ي��ادة  �ل���دوري���ات  و  �مل���رور  �إد�رة  متكنت 
ل�شرطة عجمان عن ك�شف غمو�س حادث ده�س �أدى 
و�لقب�س  �لآ�شيوية  �جلن�شية  من  �شخ�س  وفاة  �إىل 

على �ل�شخ�س �ملت�شبب.
رح �شعادة �لعقيد ر��شد جا�شم �ل�شام�شي مدير  و�شّ
�لإد�رة �لعامة للعمليات �ل�شرطية ب�شرطة عجمان 
�أن تفا�شيل �لق�شية تعود �إىل ورود بالغ �إىل غرفة 
�لعمليات يفيد بوجود حادث ده�س �شخ�س وهروب 
حيث  �حل���ادث،  مكان  م��ن  �ملت�شبب  �ل�شاحنة  �شائق 
حتركت دورية �لتعقيب �إىل موقع �حلادث فوجدو� 
�مل��ده��و���س م��ت��وف��ي��اً وج��ث��ت��ه م��ل��ق��اة ع��ل��ى �لأر�����س مع 

�حلادث  يف  �ملت�شببة  �ل�شاحنة  لإط���ار�ت  �أث��ر  وج��ود 
ملطخة بالدماء مطبوعة على �ل�شارع.

 وب����ن����اء�ً ع��ل��ي��ه مت ت�����ش��ك��ي��ل ف���ري���ق م���ن �أف������ر�د فرع 
�ملباحث و �لتعقيب ملتابعة �لق�شية حيث عمل رجال 
24 �شاعة ملدة يومان للتحري  �ل�شرطة على مد�ر 
عن �ملت�شبب ومت م�شح �ملنطقة و �إجر�ء �لتحقيقات 
�لأولية �إىل �أن مت �لعثور على �ملتهم و�شبطه مبهارة 
�مل��ت��ه��م بارتكاب  �ل��ع��م��ل و�ع����رتف  و ح��رف��ي��ة ف��ري��ق 

�حلادث.
 و �أ�شاد �لعقيد ر��شد جا�شم �ل�شام�شي باإد�رة �ملرور 
و�أثنى  و�لتدقيق  �ملباحث  فرع  وبرجال  و�ل��دوري��ات 
�لق�شية  غمو�س  ك�شف  يف  �ملبذولة  جهودهم  على 
هروبه  رغ���م  للمت�شبب  �ل��و���ش��ول  م���ن  مت��ك��ن��ه��م  و 

ولكن  لديهم  كانت  �لتي  �لب�شيطة  �ملعلومات  ورغم 
بجهودهم و بخربتهم و حرفيتهم ومتر�شهم يف هذ� 
تفا�شيل  على جميع  يح�شلو�  �أن  ��شتطاعو�  �ملجال 

�حلادث ومكان وجود �ملتهم.
لعبور  �ل�شائقن  �نتباه  �إىل �شرورة  �شعادته  و�أ�شار   
�لهروب  وح��ذر من  �لطريق  م�شتخدمي  �مل�شاة من 
يف ح��ال��ة وق���وع ح���ادث ده�����س م��ن��وه��اً على ت�شاعف 
�أن �ل�شرطة ق��ادرة على  �لعقوبة يف حالة �لهروب و 
ثم  م���روري  ح��ادث  ب��وق��وع  يت�شبب  �شائق  �أي  �شبط 
يهرب من مكان �حلادث ونا�شد �شعادته كافة �أفر�د 
�ملجتمع بالتعاون بفعالية مع �ل�شرطة لالإبالغ عن 
من  للحد  �جلهود  ت�شافر  �أهمية  م��وؤك��د�ً  �لهاربن 

هذه �حلو�دث.

•• راأ�ص اخليمة -الفجر: 

ر�أ�س  �لأمريكية يف  وقعت �جلامعة 
�خليمة مذكرة تفاهم مع �جلمعية 
�لدولية لتبادل �ملعرفة و�ل�شتد�مة 
�جلمعية  مب�شاركة  �جلامعة  تقوم 
عاملية  ع��ل��م��ي��ة  جم���ل���ة  ������ش����د�ر  يف 
حم���ك���م���ة ت���ب���ح���ث وت��ت��خ�����ش�����س يف 
و�لبيئة  للمياه  �مل�شتد�مة  �لأنظمة 
وهي )�ملجلة �لدولية لأنظمة �ملياه 
و�لبيئة �مل�شتد�مة(، وير�أ�س حترير 
هذه �ملجلة �ل�شتاذ �لدكتور مو�شى 
�لهند�شة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  حم�����ش��ن 
يف �جل��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة يف ر�أ�����س 

�خليمة.
وق���د �أك���د �ل���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ح�شن 
�ل��ع��ل��ك��ي��م م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ع��ل��ى �ن 
توقيع هذه �لتفاقية مع �جلمعية 
�لدولية لتبادل �ملعرفة و�ل�شتد�مة 
ج���اء مت��ا���ش��ي��ا م���ع خ��ط��ة �جلامعة 

�لبحث  دع����م  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ل��ن��ه��ج �جلامعة  وت���ع���زي���ز�ً  �ل��ع��ل��م��ي 
�ل�شرت�تيجي  �لتفكري  تطبيق  يف 
�إنتاج  ت��وف��ري  ي��ت��ي��ح  م���ا  ع��م��ل��ه��ا،  يف 
�لتنمية  علمي بجودة عالية يخدم 
للمجتمع  �ل�������ش���ام���ل���ة  �ل���ب�������ش���ري���ة 
�خليمة،  ر�أ�����س  جمتمع  وحت���دي���د�َ 
ك��م��ا �أن ه����ذه �مل��ج��ل��ة ���ش��ت�����ش��ه��م يف 
�لعلمية  و�لدر��شات  �لبحوث  ن�شر 

�ل��ت��ي حت��ق��ق �أه������د�ف �جل��ام��ع��ة يف 
�لعلوم  يف  �لعلمية  �حل�شيلة  زي��ادة 
�لأكادميين  وت�����ش��ج��ي��ع  �مل��ت��ن��وع��ة 
من منت�شبي �جلامعة على �لبحث 

و�لن�شر.
مو�شى  �ل��دك��ت��ور  ق���ال  جهته  وم���ن 
��شد�ر  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �ن  حم�����ش��ن 
هذه �ملجلة �لعلمية �لعاملية �شيعود 
ع��ل��ى �جلامعة  �ل��ك��ب��رية  ب��ال��ف��ائ��دة 

و�لبحث �لعلمي فيها حيث �شيتمكن 
مقالتهم  ن�����ش��ر  م����ن  �ل���ب���اح���ث���ون 
�لدخول  م��ن  �شيتمكنون  ك��م��ا  ب��ه��ا 
�لل����ك����رتوين  �مل���ج���ل���ة  م����وق����ع  �ىل 
�لعلمية  �لأب��ح��اث  على  و�لط����الع 
�ملن�شورة يف هذ� �ملجال كما �شيعطي 
�لباحثن فر�شة �لطالع على �آخر 
�لهام  �ملو�شوع  ه��ذ�  يف  �مل�شتجد�ت 
م�شري�  و�ل��ب��ي��ئ��ة،  ب��امل��ي��اه  و�ملتعلقة 
�ل�شد�ر�ت  من  تعد  �ملجلة  �ن  �ىل 
�لهامة عامليا ملا تزخر به من بحوث 
من  وعلماء  باحثن  من  ودر����ش��ات 
خمتلف �أنحاء �لعامل، مما �شي�شاعد 
�ل��ب��اح��ث��ن يف �جل��ام��ع��ة م��ن زي���ادة 
�لعلمية  مقالتهم  ون�شر  معارفهم 
يتعلق  فيما  وخ��ا���ش��ة  �لبيئة  ح��ول 
بالبيئة �ملحلية لمارة ر�أ�س �خليمة 
�لطبيعية  باملكونات  ت��زخ��ر  و�ل��ت��ي 
�جل��دي��رة ب��ال��ت��وق��ف ع��ن��ده��ا وعمل 

�لدر��شات �ملختلفة حولها. 

•• ال�صارقة-وام:

ع���ق���د �مل���ج���ل�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإم�������ارة 
��ل���������ش����ارق����ة �ج���ت���م���اع���ه �لأ����ش���ب���وع���ي 
�شمو  مبكتب  �م�س  �شباح  �لإع��ت��ي��ادي 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �حلاكم 
بن �شامل �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة 
�لتنفيذي.  �مل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
�جتماعه  خ��الل  �ملجل�س  و��شتعر�س 
�جتماع  حم�شر  على  ت�شديقه  بعد   �
�ملو��شيع  � عدد� من  �ل�شابقة  �جلل�شة 
�ل��ع��ام��ة �مل��درج��ة ع��ل��ى ج���دول �أعمال 
جل�شته . و��شتمع �ملجل�س �إىل تفا�شيل 
بن  خالد  �ل�شيخ  م��ن  �مل��ق��دم  �لتقرير 
�لأ�شغال  د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر 
�لطرق  �شيانة  ميز�نية  ب�شاأن  �لعامة 

�لأه����د�ف  لتحقيق  �ل�����ش��ارق��ة  ب���اإم���ارة 
يتما�شى  �مل�������ش���روع مب���ا  م���ن  �مل���رج���وه 
ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �لنه�شة  م��ع 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شار  و  �لإم���ارة. 
�شموه  �أن  �ىل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ����ش���امل  ب���ن 
�شيعر�س �ملو�شوع على �شاحب �ل�شمو 
بهذ�  توجيهاته  لأخ��ذ  �ل�شارقة  حاكم 
�ل�شاأن. كما �أطلع �ملجل�س على �ملذكرة 
�مل��ق��دم��ة م��ن د�ئ����رة �لأ���ش��غ��ال �لعامة 
بالإمارة  �ملتعلقة  �لأم���ور  بع�س  ح��ول 
حيث ��شتعر�س �ل�شيخ خالد بن �شقر 
�لقا�شمي �أمام �ملجل�س تفا�شيل �ملذكرة 
وما حوته من مقرتحات كفيلة بدعم 
�لتنمية �ل�شاملة لالإمارة. ووجه �شمو 
�لعامة  �لأم��ان��ة  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
�ملو�شوع  در�����ش���ة  ب����اإع����ادة  ل��ل��م��ج��ل�����س 

�أع�شاء  �ل�شادة  مالحظات  وت�شمينه 
�ملجل�س �لتنفيذي ورفعها �إىل �شاحب 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة. و�شمن م�شاريع 
�لإ���ش��ك��ان �ل��ت��ي ت��خ��دم �مل��و�ط��ن��ن من 
�ملجل�س على  ..�ط��ل��ع  �لإم����ارة  �أه���ايل 
�ملذكرة �ملقدمة من د�ئرة �لإ�شكان يف 
�لنتفاع من  �زدو�جية  ب�شاأن  �ل�شارقة 
على  ب��ن��اء  وذل����ك  �ل�شكنية  �مل�����ش��اع��دة 
مبكتب  �لقانونية  �لإد�رة  توجيهات 
رقم  ن�س  تت�شمن  �لتي  �حلاكم  �شمو 
للقانون  �لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  م��ن   7
ي�شرتط  �لتي   2011 ل�شنة   2 رق��م 
على �مل�شتفيدين من م�شروع �لإ�شكان 
م�شاعدة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل��ن  ي��ك��ون��و�  �أل 
�لدولة  يف  حكومية  جهة  م��ن  �شكنية 
خالل مدة 25 �شنة �إل يف ��شتنثناء�ت 

�لعامة  �أمانته  �ملجل�س  ووج��ه  معينة. 
للتن�شيق  �ل���ش��ك��ان  د�ئ����رة  مبخاطبة 
بهذ�  �ملخت�شة  و�للجان  �لبلديات  مع 
م�شبح  خليفة  �شعادة  و�أو�شح  �ل�شاأن. 
�لإ�شكان  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �ل��ط��ن��ي��ج��ي 
بال�شارقة �أن �لهدف من هذ� �لقانون 
�مل�شتحقن  م��ن  ع���دد  �أك���رب  �إ���ش��ت��ف��ادة 
للم�شروع مبا يحقق �لأهد�ف �ملرجوه 
�مل�شتفيدين  م��ن  ق�شما  �أن  حيث  منه 
بال�شارقة  �لإ�����ش����ك����ان  م�������ش���روع  م����ن 
يح�شلون يف وقت لحق على م�شاعدة 
�لدولة  يف  �أخ���رى  جهة  م��ن  حكومية 
يكون  ق��د  �آخ���ر  م�شتحق  ح�شاب  على 
�لأوىل. و�شمن  للم�شاعدة  �أحوج منه 
ما ��شتجد على جدول �أعمال �جلل�شة 
..تال �شعادة �شلطان بن علي �ملهريي 

�لتنفيذي  ب��امل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام  �لأم������ن 
�ملر�شوم �لأمريي رقم 1 ل�شنة 2013 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��دره  �ل��ذي 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
ب�����ش��اأن ت��ع��ي��ن �ل�����ش��ي��دة م���رمي �أحمد 
�لأعلى  للمجل�س  ع��ام��ا  �أم��ي��ن��ا  �شعيد 
�ل�شارقة  �إم�����ارة  يف  �لأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون 
ب���درج���ة م��دي��ر ع����ام د�ئ������رة. ك��م��ا تال 
�لقانون  باملجل�س  �لعام  �لأمن  �شعادة 
�أ�شدره  �ل���ذي   2013 ل�شنة   3 رق��م 
ب�شاأن  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��ط��ري�ن �ملدين  د�ئ���رة  �إع���ادة تنظيم 
يف �إمارة �ل�شارقة بالإ�شافة �إىل قانون 
�أ�شدره  �ل���ذي   2013 ل�شنة   4 رق��م 
ب�شاأن  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 

�ل�شارقة.  م��ط��ار  هيئة  تنظيم  �إع����ادة 
 5 رقم  قانون  �ملجل�س على  �طلع  كما 
�لعامة  �مل��و�زن��ة  ب�شاأن   2013 ل�شنة 
عن  �ل�شارقة  حكومة  وهيئات  لدو�ئر 
ناحية  م���ن   .2013 �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��ن��ة 

�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �أ�����ش����در  �أخ������رى 
ب�شاأن   2013 ل�شنة   4 رق��م  م�شروع 
تعين مدير لبلدية مدينة خورفكان. 
�لقر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أ���ش��در  كما 
�لر�شوم  ب�شاأن   2013 ل�شنة   5 رق��م 

و�ملخالفات �لبلدية يف �إمارة �ل�شارقة. 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع  خالل  ومت 
�لق�شايا و�لقر�ر�ت  مناق�شة عدد من 
�لتي ت�شب يف �شالح حتقيق �مل�شلحة 

�لعامة وخدمة �لإمارة. 

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لل�سارقة

•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إفتتح 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة كهرباء 
�لتابع  �مل�شتد�م  �ملبنى  �م�����س  �شباح  دب��ي  وم��ي��اه 
ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي يف م��ن��ط��ق��ة �لقوز 
�لدولة  م�شتوى  على  حكومي  مبنى  �أول  وه��و 
للمباين  �ل�شرت�تيجية  دبي  خطة  �شمن  ي�شيد 
�خل�شر�ء. وي�شنف �ملبني �جلديد على �أنه �أكرب 
�لت�شنيف  �لعامل يح�شل على  مبنى حكومي يف 
وي�شكل  �خل�����ش��ر�ء  باملباين  �خل��ا���س  �لبالتيني 

معيار� عامليا حديد� يف جمال �ل�شتد�مة ويتمتع 
بكفاءة عالية يف جمال ��شتهالك �لطاقة و�ملياه 
برت�شيد ي�شل �ىل ن�شبة 66 باملائة كهرباء و 48 
باملائة مياه. وتفقد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�آل مكتوم ير�فقه �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل 
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لعلى 
و�أع�شاء  ورئ��ي�����س  �لم������ار�ت  ط����ري�ن  مل��ج��م��وع��ة 
ديو�  دب���ي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ملبنى �لذي يتاألف من �ألو�ح كهرو�شوئية ومو�د 
بن�شبة  ت��دوي��ره��ا  م��ع��اد  م���و�د  م��ن  ب��ن��اء م�شنعة 
موظف  �أل��ف  نحو  �ملبنى  يف  ويعمل  باملائة.   36

لتقدمي �أف�شل �خلدمات للمتعاملن مع �لهيئة 
�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �لد�رة  جمل�س  ع�شو  ح�شب 
�لتنفيذي للهيئة �ملهند�س �شعيد حممد �لطاير 
�مل�شتد�م  �لبناء  ه��ذ�  م��ن  �ل��ه��دف  �إن  ق��ال  �ل���ذي 
و�ملحافظة  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهالك  تر�شيد 
على مو�ردنا �لطبيعية �لثمينة وتعزيز �لعتماد 
على م�شادر �لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة وتكثيف 
�ملحلية  ب��ي��ئ��ت��ن��ا  ح��م��اي��ة  �ىل  �ل���ر�م���ي���ة  �جل���ه���ود 

وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة .
�لذي  مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
جتول و�حل�شور يف قاعات ومكاتب و�أروقة �ملبنى 

�ألف   340 �لذي تبلغ م�شاحته �لطابقية قر�بة 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  بجهود  �أ���ش��اد  مربعة  ق��دم 
�خلدمات  �ف�شل  وتقدمي  �لبيئة  حماية  يف  دبي 
�حلديثة  �ل����ش���ال���ي���ب  خ�����الل  م����ن  ل��ل��ج��م��ه��ور 
خا�شة  و�أق�����ش��ام��ه��ا  مبانيها  يف  تعتمدها  �ل��ت��ي 
�لوقت  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �لتكنولوجيا  ����ش��ت��خ��د�م��ات 

و�جلهد على �ملر�جعن و�ملوظفن معا.
وبارك �شموه لرئي�س جمل�س �د�رة �لهيئة معايل 
مطر حميد �لطاير و�أع�شاء جمل�س �لد�رة هذ� 
�لعامل  ن��وع��ه يف  �لأول م��ن  �لجن���از �حل�����ش��اري 

معترب� �شموه �نه �إجناز وطني بامتياز .

حمدان بن را�سد يفتتح املبنى امل�ستدام التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يف منطقة القوز

�سرطة عجمان تك�سف غمو�س حادث ده�س اأدى اإىل وفاة �سخ�س من اجلن�سية الآ�سيوية

مبوجب مذكرة تفاهم 

اأمريكية راأ�س اخليمة واجلمعية الدولية لتبادل املعرفة ت�سدران جملة علمية عاملية

•• عجمان ـ حممد بدير 

نظم مركز م�شريف �ل�شحي مبنطقة عجمان �لطبية، ندوة 
�ملدر�شية  �حلافالت  مل�شرفات  �ل�شكر  مر�س  ح��ول  مو�شعة 
وذلك   ، عجمان  مبد�ر�س  م�شرفة   44 من  �أك��ر  ح�شرها 
يف �إطار تبنى �ملركز منذ �أكر من 4 �شنو�ت تنفيذ برنامج 
توعوي �شامل حول مر�س �ل�شكر مت خالله تنفيذ �لعديد 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  �ل��ت��وع��ي��ة يف خم��ت��ل��ف  م��ن ح��م��الت 
�ل�شالحية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  وك��ذل��ك  و�مل���د�ر����س  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لعقابية.  و�أو�شحت عائ�شة �لرياي�شة مديرة مركز م�شريف 
�لعام  خ��الل  �ملركز  �أن  �لطبية،  عجمان  مبنطقة  �ل�شحي 
م��د�ر���س عجمان  ن��دوة مو�شعة ملعلمي  بتنفيذ  ق��ام  �حل��ايل 
وغد�  �مل��د�ر���س  مل�شرفات  �ل��ور���ش��ة  ه��ذه  تنفيذ  يتم  و�ل��ي��وم 
�شيتم تنفيذ حملة توعية وتثقيف يف مكتبة دبي �لعامة يف 
حتا ، وخالل �ليام �لقادم �شيتم تنفيذ حمالت مماثلة يف 
�أن   ، �لرياي�شة  و�أك��دت عائ�شة  �ل�شمالية.    بع�س �لم��ار�ت 
معركة مو�جهة مر�س �ل�شكري تزد�د �شر��شة خا�شة يف ظل 
�لرتفاع �مللحوظ يف ن�شبة �نت�شاره ، و�لأمر �ملقلق �أن �نت�شار 
يو�شع  مم��ا   ، �ل�شن  �شغار  ب��ن  حتى  �أ�شبح  �ل�شكر  مر�س 
�أعباء كبرية على كاهل �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية لالهتمام بزيادة 
ن�شر �لتوعية بن �أفر�د �ملجتمع وتطبيق بر�مج توعية ول 
�شيما بن �ل�شباب. من جانبها �أكدت �لدكتورة ماجدة زكي 
�ل�شكر يف  عيادة  وم�شئولة  و�شكر  باطنة  �أخ�شائية  عبد�هلل 
مركز م�شريف �ل�شحي على �أهمية �لتوعية ون�شر �ملعلومة 
�حلقل  يف  �لعاملن  وخا�شة  �ملجتمع  �أف���ر�د  بن  �ل�شحية 
�لتعليمي لأننا �أ�شبحنا ن�شاهد مر�س �ل�شكر بن �لأطفال 

يوجد  عجمان  يف  خا�شة  مدر�شة  هناك  �أن  حتى  و�ل�شباب 
بال�شكر.  �مل�شابن  �ل��ط��الب  م��ن  ح��ال��ة   18 م��ن  �أك���ر  بها 
و�أ���ش��اف��ت م��اج��دة �أن �لط��ف��ال ب��ح��اج��ة �ىل رع��اي��ة خالل 
�مل�شو�ر �لدر��شي �ليومي و�لذهاب �ىل �ملدر�شة و�لعودة �ىل 
�لبيت لذلك فاإننا عقدنا هذه �لندوة �ليوم لتزويد هوؤلء 
وكيفية  �ل�شكري  مر�س  ح��ول  عامة  مبعلومات  �مل�شرفات 
هبوط  �أثناء  وخا�شة  بال�شكر  �مل�شابن  بالطفال  �لعناية 
�أخذ  ب�شرورة  �مل�شرفات  ماجدة  وطالبت  لديهم.  �ل�شكري 
و�لعمل   ، �ل�شكر  مر�س  عن  و�شحيحة  و��شحة  معلومات 
�ملدر�شية  تنقالتهم  خالل  �مل�شابن  �لطفال  مر�عاة  على 
�لطفل  �مل�شرفة  تتفقد  و�أن   ، �ل�شحية  حالتهم  ومالحظة 
و�����ش����وؤ�ل �لأه�����ل ع���ن م����دى ت���ن���اول �ل��ط��ف��ل ل����الأدوي����ة قبل 
مثل  �حللويات  بع�س  توفري  مع   ، �شباحا  ملدر�شة  قدومه 
متوفرة  تكون  حتى  �لبا�شات  يف  �لع�شل  �أو  �ل�شكر  مكعبات 
خالل  �ل�شكر  يف  بهبوط  ي�شاب  �ل��ذي  للطفل  لع��ط��اءه��ا 
تو�جده باحلافلة �ملدر�شية. و�أو�شحت ماجدة زكي �أن مركز 
بن�شر  ي��ق��وم  �ل�شكر  ع��ي��ادة  خ��الل  وم��ن  �ل�شحي  م�شريف 
للمرتددين  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  و�إق��ام��ة  �ل�شكر  مب��ر���س  �لتوعية 
خالل  من  �لوقائي  �لربنامج  ��شتكمال  �شيتم  كما   ، عليه 
�ملعلمن  ت�شتهدف  �مل��د�ر���س  يف  ون���دو�ت  حما�شر�ت  �قامة 
�لأطفال  مع  �لتعامل  بكيفية  لتعريفيهم  �لأم���ور  و�أول��ي��اء 
، وهذه مهمة وطنية وعلى درجة كبرية  بال�شكر  �مل�شابن 
 ، للوطن  �ل��روة �حلقيقية  هم  �لأطفال  لأن  �لأهمية  من 
ون�شر �لتوعية بالوقاية من �ملر�س له �أهمية كربى خا�شة 
�لعالج  كلفة  و�أ�شبحت   ، �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه  ت��ز�ي��د  ن�شبة  م��ع 

عالية كما �أنه يوؤثر على �لنتاج.

•• عجمان-وام:

نظمت �إد�رة �لتنمية �لأ�شرية يف وز�رة �ل�شوؤون 
ميز�نية  �إد�رة  ف���ن  ح���ول  ن����دوة  �لإج��ت��م��اع��ي��ة 
�لأ�����ش����رة يف ف����رتة �ل��ت��ق��اع��د ����ش��ت��ه��دف��ت 60 
متقاعد� ومتقاعدة من خمتلف �إمار�ت �لدولة. 
ياأتي تنظيم �لندوة �شمن فعاليات مبادرة هب 
ريح �لتي �أطلقتها �إد�رة �لتنمية �لأ�شرية حتت 
�لثاين  للعام  متو��شل  ع��ط��اء  �ملتقاعد  �شعار 
�مل�شنن يف عجمان.  �لتو�يل يف د�ر رعاية  على 
وت��ع��رف �مل�����ش��ارك��ون خ��الل �ل��ن��دوة على كيفية 
و�ل�شتمتاع  بنجاح  �ملجتمعية  �أدو�ره���م  تفعيل 
مع  و�لتعامل  �لتقاعدي  �ملعا�س  م��ن  بدخلهم 
وبناء  �ملنتظم  و�ل�شتثمار  �ل��ت��وف��ري  منهجية 
جتلب  ومتو�شطة  �شغرية  �قت�شادية  م�شاريع 
�لعي�س  م��ن  ومتكنهم  و�لط��م��ئ��ن��ان  �مل���ال  لهم 
�مل�شت�شار  . و�شلط  يف بحبوحة ون�شاط و�شعادة 
�ل�شوء خالل  �ملايل �شالح �حلليان  و�ملخطط 
�ملتقاعدين مبو�زنة  توعية  كيفية  �لندوة على 
�ل��دخ��ل �مل���ايل ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه ب��ع��د �لتقاعد 
ومدرو�شة  ممنهجة  وبطريقة  و�ق��ت��د�ر  بثقة 
تعود عليه وعلى �أ�شرته بالنفع و�لفائدة. و�أكد 
�حلليان يف حديث لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م �أن 
�لتهيئة لدخول عامل �لتقاعد لبد �أن تبد�أ منذ 
يبحث  �أن  �ملوظف  فعلى  للعمل  �لأوىل  �ل�شنة 
لنف�شه  وي�شع  �ملالية  مدخالته  على  ويطلع 
�لتوفري  يف  وي�شتثمر  وي��دخ��ر  مالية  �أه��د�ف��ا 
�أو  �لبنكية  �لود�ئع  �أو  �ل�شكوك  �أو  �ل�شند�ت  �أو 

�لأ�شهم وهو يعمل حتى ي�شمن لنف�شه �شنو�ت 
ذهبية بعد �لتقاعد ويبا�شر �أعماله يف م�شاريع 
�قت�شادية وجتارية بكل حرية و�نفتاح ل يتاح 
�لعمل يف  وظ���روف  و�آل��ي��ات  م��ع �شغوطات  ل��ه 
من  �لكثري  هناك  �إن  وق��ال   . �لر�شمية  �جلهة 
�ل�شعوبات �ملالية �لتي تو�جه �لفرد يف �ملجتمع 
منها �لت�شخم �ملايل و زيادة �لأ�شعار وحمدودية 
�لدخل و �شعوبة �لتوفري و �لدخ��ار و �لديون 
حتقيق  ���ش��ع��وب��ة  ع��ن��ه��ا  ي��ن��ت��ج  مم��ا  م�شاكلها  و 
�إىل عدم وجود خطة  �ملالية..�إ�شافة  �لأه��د�ف 
�ل�شلوك  على  �ل�شلبية  �لبيئة  ت��اأث��ري  و  مالية 
�ملائة  85 يف  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �مل��ايل.  و�لت�شرف 
�أغلبها  دب��ي  حم��اك��م  يف  �مل�شجلة  �مل�شاكل  م��ن 
�لطالق  نتائجها  مالية من  م�شاكل وخالفات 
و�لديون و�ل�شيكات �ملرجتعة و�ل�شجن. و�أ�شاف 
�أنه على كل موظف �أن ي�شع �مليز�نية �ل�شهرية 
لدخله ويحدد بنود و�أبو�ب �ل�شرف و�أولوياته 
و�لرت�شيد  للعائلة  �ملالية  و�لأه��د�ف  و�أهميتها 
�لتوفري  يف  و�ل��ب��دء  �ل�شرف  علي  و�ل�شيطرة 
ح�شاب  وعمل  �لأ���ش��رة  لأف���ر�د  ميز�نية  وعمل 
ل��ل��ط��و�رئ وت���وف���ر خ���ي���ار�ت م��ال��ي��ة م��ت��ع��ددة . 
يف  �ملوظفن  با�شتطاعة  �أن��ه  �حلليان  و�أو���ش��ح 
رو�تبهم  �ل�شتثمار من خ��الل  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ل�����ش��ه��ري��ة يف ���ش��ر�ء �مل��ن��زل و ت��ك��وي��ن حمفظة 
�لأبناء  در����ش��ة  متويل  و  جيد  تقاعدي  معا�س 
�جل��ام��ع��ي��ة و �ل���ب���دء يف م�����ش��روع جت����اري عند 
�لتقاعد و�مل�شاركة يف عجلة �لنمو �لإقت�شادى 
�ملال لزيادته  ر�أ�س  �مل�شاريع وتوظيف  و متويل 

خالل فرتة حمددة. وطالب �ملوظفن و�ملقبلن 
�لإ�شتهالك  بعدم  و�ملتقاعدين  �لتقاعد  على 
م�شتقبال  عالية  عو�ئد  على  للح�شول  حاليا 
و�ل���ش��ت��ث��م��ار م���ن �مل����دخ����ر�ت وت��ك��وي��ن قاعدة 
�لإ�شتثمار  يف  �لتنويع  للم�شتقبل  جيدة  �أ�شول 
عن  لالإ�شتف�شار  �ملخت�شة  باجلهات  و�لإت�شال 
�ل�شتثمار�ت و�أخذ �لإ�شت�شارة �ملالية �ل�شليمة و 
حتديد نوع �ملخاطرة �ل�شخ�شية قبل �لت�شرف 
و�حل���ذر م��ن �مل���ردود �ل��ع��ايل و حت��دي��د �لهدف 
و�ملخطط  �مل�شت�شار  ووج���ه   . �ل���ش��ت��ث��م��ار  م��ن 
منها  متقاعد  لكل  مالية  ن�شائح  ع��دة  �مل���ايل 
مبلغا جانبا  و�شع  تبقى  ما  و�أ�شرف  �أول  وفر 
و�لإدخار  للتوفري  ح�شابا  و�فتح  �ل�شهر  بد�ية 
و�شع م�شروف  للعائلة  �شهرية  ميز�نية  و�شع 
�أبو�ب  من  لكل  حمدد  م�شروف  و�شع  للعائلة 
�ل�شرف وبحدود معقولة وعن مبلغ للطو�رئ 
وقاوم  �لرغبة  ولي�س  �حلاجة  ح�شب  و�ل�شر�ء 
نتيجة  �أو  �ل�شتهالكي  �ل�شلوك  �شر�ء  رغبات 
�أو يف  �مل��و���ش��م  و�ل�����ش��ر�ء يف نهاية  �ل���الإغ���ر�ء�ت 
ت�شتهلك  ول  ت�����ش��رت  ول  �ل��ت��خ��ف��ي�����ش��ات  ف���رتة 
لل�شر�ء  �لئتمان  ت�شتخد�م بطاقة  بالدين ول 
�أهمية  �إىل  م�شري�   .. �لعالية  �ل��ف��ائ��دة  ن�شبة 
�ل�شتفادة من �لرب�مج �حلكومية و �جلمعيات 
�لأهلية و �خلا�شة. من جهتها قالت ليلى �أمن 
�لزرعوين مديرة د�ر رعاية �مل�شنن يف عجمان 
لوكالة �أنباء �لإمار�ت �إن مبادرة هب ريح �لتي 
�أطلقتها �إد�رة �لتنمية �لأ�شرية يف وز�رة �ل�شوؤون 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع��ام �ل���ث���اين ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف 

�لد�ر..جاءت لتفعيل دور �ملتقاعدين يف �لعطاء 
ج��دي��دة متكنهم  ج��دي��دة ومنافذ  �أب���و�ب  وفتح 
خا�شة  �شغرية  �قت�شادية  م�شاريع  �إقامة  من 
بهم يديرونها باأنف�شهم وذلك من خالل هذه 
�حليوية  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �ل��رب�م��ج 
�أف�������ش���ل �لطرق  �ل���ت���ي ت��دل��ه��م ب���و����ش���وح ع��ل��ى 
ذلك  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت   . �أعمالهم  لختيارها يف 
يتم عرب تقدمي ور�س �لعمل و�لندو�ت ينفذها 
يف  �ملخت�شن  �ملالين  و�ل�شت�شارين  �خل��رب�ء 
هذ� �لقطاع يف دول��ة �لإم���ار�ت و�لذين لديهم 
كم هائل من �لتجارب و�خلرب�ت عاي�شوها عن 
و�لجتماعي  �حل��ي��ات��ي  ب��ال��و�ق��ع  مت�شلة  ق��رب 
للمتقاعد  ي��ق��دم��و�  �أن  وب��اإم��ك��ان��ه��م  �ل��دول��ة  يف 
�أ�شهل �ل�شبل و�لأفكار �ملالية �ملتعلقة بالتوفري 
و�ل���ش��ت��ث��م��ار ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن م��دخ��ر�ت��ه��م �أو 
�ملالية  �أهد�فهم  وحتقيق  �لتقاعدية  رو�تبهم 
�أعرب  م��ن جانبهم  �مل���ايل.  ل��الأم��ن  �لو�شول  و 
مب�شمون  �إعجابهم  عن  �ل��ن��دوة  يف  �مل�شاركون 
تعرفو�  �أن  بعد  �ملالية  وتغيري نظرتهم  �لندوة 
و�لأ�شاليب  و�ل��ط��رق  �جل��دي��دة  �ملفاهيم  على 
مايل  بناء  من  متكنهم  �لتي  �ملالية  و�خلطط 
�شالح  �ملحا�شر  �أن  ي��ذك��ر   . مل��دخ��ر�ت��ه��م  جيد 
�حلليان هو م�شت�شار ��شتثمار وتاأمن مرخ�س 
خمطط مايل ع�شو جمل�س �إد�رة هيئة �لتاأمن 
ع�شو معهد �لتحكيم �لقانوين بريطانيا خبري 
معد  و  �ل���ع���دل  ووز�رة  دب����ي  حم���اك���م  حم��ل��ف 
معد  �مل��ايل  م�شت�شارك  �إذ�ع���ي  برنامج  وم��ق��دم 

ومقدم برنامج تلفزيوين �أمو�لكم .

مركز م�سريف ال�سحي ين�سر التوعية مبر�س 
ال�سكري بني م�سرفات احلافالت املدر�سية

فن اإدارة ميزانية الأ�سرة يف فرتة التقاعد يف ندوة لدار رعاية امل�سنني بعجمان
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•• ابوظبي- فوؤاد علي

على  ح�شوله  �ملفرق  م�شت�شفى  �علن   
�ل��رتخ��ي�����س م���ن ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة على 
�لثدي  �لفح�س  وح���دة  يف  تو�شيعات 
بالت�شوير  متخ�ش�شاً  م��رك��ز�ً  ليكون 
وتقنيات  ب���اأن���ظ���م���ة  ل���ل���ث���دي  �ل���ط���ب���ي 
متعددة وطاقم طبي متميز �إىل جانب 
تطبيق برنامج تثقيفي �شامل ملكافحة 
�أنو�ع  �أك��ر  يعد  �ل��ذي  �لثدي  �شرطان 
وثاين  �لدولة  يف  �نت�شار�ً  �ل�شرطانات 

م�شبب للوفيات بن �لن�شاء بالدولة .
مندوبة  �لنجار  �شايل  �ل�شيدة  وز�رت 
ل���ع���الج �شرطان  ك���وم���ن  ����ش���وز�ن ج���ي 
�أب����دت  �ل���ت���ي  و  �لأول  �أم�������س  �ل���ث���دي 
�لذي  �لتعليمي  بالربنامج  �عجابها 
لتثقيف  �مل���ف���رق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ي��ق��دم��ه 
�شرطان  ح���ول  �مل��ن��ط��ق��ة  �ل�����ش��ي��د�ت يف 
مكافحة  باأهمية  �لوعي  ون�شر  �لثدي 
هذ� �ملر�س �خلبيث من خالل �لك�شف 
�ل����ذي ي�����ش��اه��م ب�شكل ك��ب��ري يف  �مل��ب��ك��ر 

�نقاذ �أرو�ح �لعديد من �ل�شيد�ت .
�شاهن  رول  �ل����دك����ت����ورة  و����ش���رح���ت 
�لإ�شعاعي  �ل��ت�����ش��وي��ر  ق�����ش��م  رئ��ي�����ش��ة 
بامل�شت�شفى  للن�شاء  �لطبي  و�لت�شوير 
ت�شاهم  ����ش���وف  �ل��ت��و���ش��ع��ات  ه����ذه  �أن 
�أف�شل  ط���ب���ي���ة  خ����دم����ات  ت����ق����دمي  يف 
�ملوجودة  �لعاملية  و�مل�شتويات  ترتقي 
م��رك��ز متكامل  �إىل وج���ود  ب��الإ���ش��اف��ة 
لفح�س �لثدي و�لت�شوير يعد مكماًل 
�إىل  يهدف  �ل��ذي  �لتثقيفي  للربنامج 
�ل��وف��ي��ات �شرطان  ن�����ش��ب��ة  ت��ق��ل��ي��ل م���ن 

�لثدي يف �لدولة .
�شاهن  رول  �ل�����دك�����ت�����ورة  وق�����ال�����ت 
�لفح�س  بعيادة  �لعمل  بد�أ  )للفجر(: 
�أ�شهر   4 قبل  �ل��ث��دي  ل�شرطان  �ملبكر 
�ملو�فقة  تفوي�س  على  ح�شلنا  �أن  بعد 

�ملبكر  ل��ل��ك�����ش��ف  م����رك����ز  ن����ك����ون  لأن 
�أن يكون  وي��ت��ط��ل��ب  �ل��ث��دي  ل�����ش��رط��ان 
متوفر�ً فح�شاً �شريرياً لالأناث وبدون 
�مل��رك��ز بعمل  �أع��ر����س مر�شية وي��ق��وم 
تعليمية  م��ادة  ويعطو�  للثدي  فح�س 
�أعمارهن  ك����ان  و�إذ�  �ل���وع���ي  ك���زي���ادة 
باأ�شعة  ي��ف��ح�����س  ���ش��ن��ة   40 ي���ت���ج���اوز 
�ملعروف  للثدي  �لإ�شعاعي  �لت�شوير 

باملاموغر�م .
�ملري�شة  ج�����اءت  �إذ�  �أن�����ه  و�أ����ش���اف���ت 
مبا�شرة  بتحويلها  ن��ق��وم  ل  ت�شتكي 
�لأ�شئلة  بع�س  ن�شاأل  بل  �جلهاز  على 
كتلة  �أك��ان��ت  ���ش��و�ء  بال�شكوى  �ملتعلقة 
�ف���ر�ز�ت ووجدنا من خالل  �أم  �أمل  �أم 
عيادة �لك�شف �ملبكر �أن �أكر فئة تزور 
�لعيادة هى �لفئة �لثانية �لالتي لدين 

�شكوى من �ملر�س .
�لعيادة  �إىل  ياأتن  �لالتي  و�ل�شيد�ت 
�لك�شف  ب�����ش��روة  �ل���وع���ي  ع���ن ط��ري��ق 
�مل��ب��ك��ر ف��ئ��ة ق��ل��ي��ل��ة وي��ق��ل��ن يف ق����ر�رة 
وهى  م�شكلة  �خ��ت��الق  مل����اذ�  �أن��ف�����ش��ه��ن 
غري موجودة وهن يعرفن بالتاأكيد �أن 
مر�س لو مت �كت�شافة مبكر�ً �شينقذن 
�حلمالت  ه���ذه  خ���الل  ف��م��ن  حياتهن 

�أن���ا روز�  ب��ه��ا م��ث��ل حملة  �ل���ذي ن��ق��وم 
�ل�����ش��ي��د�ت للح�شور  م��ن �ج���ل ت��وع��ي��ة 
و�لك�شف �ملبكر قبل �ل�شكوى منه �شو�ء 

حتت �لأربعن وبعدها .
حملة  �مل���ف���رق  م�شت�شفى  د���ش��ن  وق����د 
�ملا�شي  �لعام  من  �شبتمرب  يف  روز�  �أن��ا 
حول  �ل�شيد�ت  تثقيف  يف  للم�شاهمة 
من  بهن  �ملتعلقة  �ل�شحية  �لق�شايا 
���ش��م��ن��ه��ا ����ش���رط���ان �ل���ث���دي مت �ج����ر�ء 
�ملا�شي  ب��ال��ع��ام  جم����اين  ف��ح�����س   50
ملوظفات  جماين  فح�س  تقدمي  ويتم 
خالل  �مل��وظ��ف��ن  وزوج����ات  �مل�شت�شفى 
لأربعة  وت�شتمر  �حلالية  �حلملة  مدة 
�أي���ام . و�أف���ادت �ل��دك��ت��ورة رول �شاهن 
�أن ن�شبة �كت�شاف �شرطان �لثدي ز�د 3 
�أ�شعاف لوجود فريق طبي متخ�ش�س 
ب���اإج���ر�ء �خل���زع���ات ووج����ود �أك����ر من 
ت��خ�����ش�����س ط��ب��ي ���ش��م��ن ه���ذ� �لفريق 
مثل جر�حن �لعظام و و�طباء �لأور�م 
وك��ذل��ك ع��ل��م �لأم���ر�����س وط��ب��ي��ة و�أنا 
وطبية  �أن���ا  ون��ق��وم  عمل  ف��ري��ق  �شكلنا 
كفريق  �لأم������ر��������س  ب��ع��ل��م  خم��ت�����ش��ة 
جنتمع يف ��شبوع مرة و�ح��دة ونر�جع 
بالعيادة  تفح�س  �ل��ت��ي  �خل��زع��ات  ك��ل 

حتى نتاأكد من حالت �شرطان �لثدي 
ويتم حتويلها �إىل �ملخت�ش�شن ونتابع 

�ملري�س من �لألف �إىل �لياء .
متخ�ش�شات  مم��ر���ش��ات  ت��ع��ي��ن  ومت 
خالل  ومن  وفح�شه  �لثدي  ب�شرطان 
هذه �لأحد�ث قررنا �أن نبد�أ بالإعالن 
�ل�شيد�ت  ويتعرف  �لن�شاط  ه��ذ�  م��ن 
�لثدي  ل�شرطان  �ملبكر  �لك�شف  مبركز 
و�لعمل على �ملبادرة و�حل�شور طو�عية 
ولي�س بعد �ل�شعور بالأوجاع و�ل�شكوى 

يف منطقة �لثدي فقط .
مرتبط  �لإقبال  ب�شعف  يتعلق  وفيما 
�ل�����ش��ي��د�ت بخ�شو�س  و���ش��ط  ب��الأم��ي��ة 

�لوعي �ل�شحي 
ن�شبة  �أن  �شاهن  رول  �لدكتورة  قالت 
بالوعي  ع���الق���ة  ل���ه���ا  ل��ي�����س  �لأم����ي����ة 
�ل�شحي بل بالعك�س جند �لأم و�لأخت 
و�لزوجة وهن �أكر من يحركن �لوعي 
لديهن  ل��ك��ن  �ل��ع��ائ��ل��ة  و���ش��ط  �ل�شحي 
�شرطان  �لإ�شابة مبر�س  �خل��وف من 
�مل���ر�أة ومينعها  �ل��ث��دي ومي��ك��ن يجمد 
�ل��ذه��اب و�مل��ب��ادرة بالفح�س على  م��ن 
زوجها  من  خوفاً  ��شرت  وكما  نف�شها 
�ملجتمع  ينظر  �أن  مم��ك��ن  �أو  يطلقها 
من  ن�شعى  لذلك  خاطئة  ب�شورة  لها 
�أن ن�����ش��رح لها  خ���الل ه���ذه �حل��م��الت 
�لثدي  ���ش��رط��ان  �لإ���ش��اب��ة مب��ر���س  �أن 
فاملبادرة  عليك  ب��الإع��د�م  حكماً  لي�س 
�شعيدة  حياة  وتعي�شن  �لعالج  ت�شهل 

بعد ذلك .
تعتقدين  ل  �خل��وف  ه��ذ�  وبخ�شو�س 
�لتو��شل  مي��ن��ع  �ل�����ذي  �حل���اج���ز  �أن�����ه 

بينكم وبينهن
نعم  �شاهن  رول  �ل��دك��ت��ورة  �أو���ش��ح��ت 
لدينا فريق  �أك��رب حاجز ونحن  وه��ذ� 
�ملر�س  طبيعة  لها  ي�شرح  متخ�ش�س 
وي���ع���م���ل ع���ل���ى ك�����ش��ر ح���اج���ز �خل����وف 

تقومي  مل  �إذ�  �أن���ه  �أك���ر  وتخويفهن 
�لأ�شو�  ل��ك  �شيحدث  �لآن  بالفح�س 
�خل���وف من  ج��ان��ب  �إىل  ننظر  ل��ذل��ك 
ل�����ش��رح طبيعة  ل��ن��ا  �ي���ج���اب���ي  م��ن��ظ��ور 
�لتخويف  و  ل���ه���ن  �ل����ث����دي  ����ش���رط���ان 
منه  ت��ع��ال��ج  مل  �إذ�  �مل�����ش��اع��ف��ات  م���ن 
حل  ه��ن��اك  �أن  يفهمن  ل  و�ل�����ش��ي��د�ت 

وعالج ل�شرطان �لثدي. 
وحول �لتو��شل �ملجتمعي مع �ل�شيد�ت 
قالت  �مل�شت�شفى  �شور  خ��ارج  و�خل���روج 
فقد  ط��ب��ع��اً  ���ش��اه��ن  رول  �ل���دك���ت���ورة 
�ملجتمع  ب��اإل��ق��اء حم��ا���ش��ر�ت يف  ق��م��ت 
جممع  حميط  يف  �مل��ث��ال  �شبيل  فعلى 
�لبيوت  ��شكن فيه جمعت ربات  �شكني 
ب��امل��ج��م��ع �ل��ق��ي��ت ل��ه��ن حم��ا���ش��رة عن 
�ل��ث��دي وخم��اط��ره و�شرورة  ���ش��رط��ان 
�لك�شف �ملبكر وكذلك �ألقيت حما�شرة 
ملعلمات و �لأه��ايل مبدر�شة �أولدي يف 
فا�شلة  �شيدة  وق��ام��ت  �مل��و���ش��وع  نف�س 
�أ ومت  �شيد�ت يف مدينة خليفة  بجمع 
�شرطان  ع���ن  حم���ا����ش���رة  �ع���ط���اءه���ن 
�ل��ث��دي و�لإج���اب���ة ع��ل��ى �لأ���ش��ئ��ل��ة ومن 
�لتو��شل جاء �شيد�ت كر  خالل هذ� 
لذلك  ع��ل��ي��ه��ن  ل��ل��ك�����ش��ف  �ل��ع��ي��ادة  �إىل 
يف  بل  بامل�شت�شفى  فقط  لي�س  وظيفتا 
�لأماكن  ب��الأخ�����س يف  �أي�����ش��اً  �خل����ارج 
�ل��ت��ي ي����رتدد ع��ل��ي��ه��ن �ل�����ش��ي��د�ت منها 
�ل��ت��ج��م��ي��ل ف��رن���ش��ل �حدنا  ���ش��ال��ون��ات 
للتثقيف وترك كتيبات ت�شرح �شرطان 
�ألعاب  حم���الت  �إىل  ون���ذه���ب  �ل���ث���دي 
�لأطفال لتو�جد �لأمهات ولدينا �أكر 
�هلل  �شاء  �ن  ننوي تطبيقها  من خطة 
ل�شرطان  �ملبكر  للك�شف  �لوعي  لزيادة 

�لثدي .
تعليمهن  ويتم  �شيد�ت  باإتيان  ونقوم 
وت��ث��ق��ي��ف��ه��ن ع���ل���ى ����ش���رط���ان �ل���ث���دي 
�ل�شيد�ت  �إىل  ي���ذه���ن  ب��ع��ده��ا  وه����ن 

�شرطان  طبيعة  ل�شرح  مناطقهن  يف 
�لثدي و�أهمية �لفح�س �ملبكر له .

���ش��رط��ان �لثدي  ت��ف�����ش��ي  وب��خ�����ش��و���س 
و���ش��ط �ل�����ش��ي��د�ت �أع��م��اره��ن ت��ق��ل من 
�لأرب����ع����ن ع��ل��ى ع��ك�����س �ل�������ش���ي���د�ت يف 
�ل����دول �مل��ت��ق��دم��ة م��ث��ل �م��ري��ك��ا �فادت 
�ملالحظة  هذه  �شاهن  رول  �لدكتورة 
�لوطن  ع��ام��ة يف  وب�����ش��ف��ة  يف حم��ل��ه��ا 
�شرطان  ن�شبة  �لإم����ار�ت  ويف  �ل��ع��رب��ي 
�لثدي يكت�شف 10 �شنن متقدماً من 
�خلارج وهى ل�شببن كما �أرى فال�شبب 
�لأول �أنه يف �لعامل �ملتقدم �شار لديهم 
�شنن عديدة  له  متقدم  مبكر  فح�س 
فعندما  ن��اج��ح  وه���و  �شنة   20 جت���اوز 
يكون لديك نظام يكت�شف �ل�شرطان يف 
حالته �لأوىل وعندنا بالعامل �لعربي 
و�لتي  ل��ه  مبكر  �كت�شاف  ه��ن��اك  لي�س 
للعيادة  ت��ذه��ب  ت���ب���د�أ  ك��ت��ل��ة  ت��الح��ظ 

لفح�شها .
تعر�س  �أك��ر  خطورة  عو�مل  ويوجد 
علمياً  تثبت  ومل  �شناً  �لأ�شغر  ن�شاءنا 
ول����ك����ن ه�����ى �جل����ي����ن����ات و�ل�������ش���غ���وط 
على  م���رت  �ل��ت��ي  و�حل�����روب  �لنف�شية 

�ملنطقة وكذلك �لعو�مل �لبيئية .

و�كت�شفنا �أكر من 20 �إىل 30 حالة 
م��ر���س ���ش��رط��ان �ل��ث��دي ول��دي��ن��ا جهاز 
و�حد فقط و�ملر�شى �لالتي يتعاجلن 
مري�شة   200 ف����وق  ب���ال���ع���ي���ادة  ه��ن��ا 

كعالج ومتابعة .

موؤ�س�سة �سوزان جي كومن
نان�شي  �ل�شيدة  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جت��در 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذية  و�لرئي�شة  برنكر 
�شوز�ن جي كومن ��ش�شت هذه �ملوؤ�ش�شة 
من خالل وعد قطعته ل�شقيقتها جي 
ك���وم���ن �ل���ت���ي ك���ان���ت م�����ش��اب��ة مبر�س 
�شرطان �لثدي باأنها �شتبذل كل ما يف 
و�شعها حتى تقلل من فر�س �لإ�شابة 
به يف �لعامل وتق�شي عليه نهائياً وبعد 
قامت   1980 ع����ام  ���ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا  وف����اة 
 1982 �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف ع���ام  ب��ت��اأ���ش��ي�����س 
�ل��ع��امل من  وت�����ش��م �شبكة م��ت��ع��ددة يف 
�شرطان  م���ن  �مل��ت��ع��اف��ي��ات  �ل�������ش���ي���د�ت 

�لثدي .
و�ح��ت��ل��ت �مل��وؤ���ش�����ش��ة �مل��رك��ز �ل��ث��اين بن 
�ملوؤ�ش�شات �لتي حتظى بثقة �جلماهري 
يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية للتربع 
باأمو�لها وفقاً لإ�شتطالع �جرتها �نرت 

موؤ�ش�شة   1151 �شمل  و�ل��ذي  �كتيف 
غري هادفة للربح يف �لوليات �ملتحدة 

. �لأمريكية لعام 2010 
– �بوظبي  �ل�شحة  هيئة  قامت  وق��د 
ل�شرطان  خ����ا�����س  ب���رن���ام���ج  ب���و����ش���ع 
�لثدي �لذي يهدف �إىل زيادة معدلت 
�لوفيات  ع��دد  وتقليل  �ملبكر  �لفح�س 
�ل�����ش��رط��ان ومت �طالق  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة 
ب�شرطان  ل��ل��ت��وع��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���ب���ادرة 
�لثدي باإمارة �بوظبي يف �شهر نوفمرب 
2007 بال�شر�كة مع موؤ�ش�شة �شوز�ن 
�لتعليم  ل��ل��ع��الج وم��ع��ه��د  ك��وم��ن  ج���ي 
�لدويل وحتت رعاية �للجنة �لوطنية 
�لعليا ملكافحة �شرطان �لثدي و�لرعاية 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لكرمية 

مبارك .
�لإتفاق  لهذ�  �لرئي�شي  �لرتكيز  وكان 
�ل����ت����ع����اوين ه�����و ت���ط���ب���ي���ق �ل���ربن���ام���ج 
�لدورة  برنامج  لكومن وهو  �لتعليمي 
وتكييف  ب���الإم���ارة  للعالج  �لتعليمية 
�مل�����و�د مل��ج��ت��م��ع �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي وهو 
ب���رن���ام���ج ل���ب���ن���اء �ل�����ق�����در�ت و�ل���ه���دف 
للتوعية  م�شتد�مة  ب��ر�م��ج  خلق  منه 

ب�شرطان �لثدي .

م�ست�سفى املفرق يعلن اإجراء تو�سيعات يف وحدة فح�س الثدي

حاكم الفجي�رة ي�ستقب�ل عددا من القنا�سل
•• الفجرية-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
تو�شابورن  ح��ده  على  كال  �م�س  �لرميلة  ق�شر  يف  �لفجرية  حاكم  �لأعلى 
عام  قن�شل  جعفر  �أب��و  حممد  و  تايالند  مملكة  ع��ام  قن�شل  مونال�شارت 
�أذربيجان  جمهورية  عام  قن�شل  �شيميال  بيكا  و�لكا  بنغالدي�س  جمهورية 
وروبرت دي ليو �لقن�شل �لعام �لهولندي �لذين قدمو� لل�شالم على �شموه. 
�لتوفيق  لهم  متمنيا   .. بالقنا�شل  �لفجرية  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب 
�لتي  و�ل�شد�قة  �لأخ��وة  �أو����ش��ر  وتقوية  لتعزيز  عملهم  مهام  يف  و�لنجاح 
تربط دولهم بدولة �لإمار�ت. ح�شر �للقاء �ل�شيخ ر��شد بن حمد بن حممد 
�ل�شرقي رئي�س هيئة �لفجرية للثقافة و�لإعالم و�ل�شيخ مكتوم بن حمد بن 

حممد �ل�شرقي وعدد من �مل�شوؤولن.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ملخطط  �إع����د�د  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ب���د�أت 
بال�شكل  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  يف  ل��ل��ري  �لرئي�شي 
وي�شاهم يف  �لعمر�ين  �لنمو  يتو�فق مع  �ل��ذي 
�لروؤية  �إط��ار  �مل�شتد�مة �شمن  �لتنمية  حتقيق 
وي�شهم   2030 للعام  �أبوظبي  لإم��ارة  �لعامة 
�لعذبة  �ملائية  �ملو�رد  ��شتهالك  �لتقليل من  يف 
�ل��ت��ح��ل��ي��ة و�مل���ي���اه �جلوفية  م��ي��اه  وخ�����ش��و���ش��اً 
�ل�شحي  �ل�����ش��رف  م��ي��اه  ع��ل��ى  كليا  و�لع��ت��م��اد 
�ملعاجلة يف ري �مل�شطحات �خل�شر�ء و�لزر�عات 
�لفال�شي  ر����ش��د  �أك���د  جانبه  م��ن  �لتجميلية. 
�لرتفيهية  و�مل��ن��ت��زه��ات  �حل��د�ئ��ق  �إد�رة  م��دي��ر 
�إط�����ار حر�س  ي���اأت���ي ���ش��م��ن  �مل�������ش���روع  �أن ه����ذ� 
�ل��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��د ����ش��ت��ه��الك م��ي��اه �لري 
و�عتماد تقنيات حديثة يف تنفيذ �شبكات �لري 
�ملتطورة ، كما ي�شع �مل�شروع توفري �مل�شطحات 
يف  �لرتفيهية  و�ملناطق  و�ملتنزهات  �خل�شر�ء 
بهدف  �أبوظبي  مدينة  بلدية  �أول��وي��ات  قائمة 
مو�كبة متطلبات �لنمو �ملطرد لإمارة �أبوظبي 
�خل�شر�ء  للم�شاحات  تطوير  من  ير�فقه  وما 
�ملو�رد  ملعطيات  وفقا  �لعامة  �ملتنزهات  و�إن�شاء 
�ملرتبطة  وخ�شو�شا  �ملحلية  و�ملعايري  �ملائية 
بتاأثري�ت حم�شلة عنا�شر �لبيئة �ملحلية عليها 
هذه  لل�شكان من  �لفعلية  �حلاجة  �شوء  وعلى 
كان  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن   ، �لطبيعية  �ملتنف�شات 
ل بد من �إعد�د خمطط رئي�شي للري يتو�فق 
مع �لنمو �لعمر�ين وي�شاهم يف حتقيق �لتنمية 

�مل�شتد�مة . 
و�أ�شاف �أن �إد�رة �حلد�ئق و�ملنتزهات �لرتفيهية 
يف بلدية مدينة �أبوظبي با�شرت �لعمل مب�شروع 
�أبوظبي  �لرئي�شي للري ملدينة  �إعد�د �ملخطط 
و�لذي يهدف ب�شكل رئي�شي �إىل �لعتماد �لكلي 
على مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة يف عمليات 
ري �مل�شطحات �خل�شر�ء و�لزر�عات �لتجميلية 
وتفادي �أي ��شتخد�م ملياه �لآبار �أو �ملياه �ملحالة 

يف ري �مل�شطحات �خل�شر�ء.
وي��ت��ل��خ�����س ن���ط���اق �أع����م����ال �مل�������ش���روع ،و�ل�����ذي 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه خ���الل 18 ���ش��ه��ر�، ح���ول تقدير 
�لحتياجات �ملائية �مل�شتقبلية �خلا�شة مب�شاريع 
للمخطط  وفقا  وذل��ك  �أبوظبي  مدينة  بلدية 
�لعمر�ين  للتخطيط  �أبوظبي  ملجل�س   2030
�لبيئية  و�لإ�شرت�تيجية  ��شتد�مة  ومتطلبات 
�لرئي�شي  و�مل��خ��ط��ط  �ل��ب��ي��ئ��ة  ل��ه��ي��ئ��ة   2030
ل���ش��ت��خ��د�م م��ي��اه �ل�����ش��رف �ل�����ش��ح��ي �ملعاجلة 
�ل�شحي  �ل�����ش��رف  خل��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي  ل�شركة 
لتخفي�س  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ب��ل��دي��ة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
تكلفة �لت�شغيل و�ل�شيانة ومتا�شياً مع �ملخطط 
طرق  و�إيجاد  �خل�شر�ء،  للم�شاحات  �لرئي�شي 
لت�شغيل  �لأم��ث��ل  �ل�شيناريو  لإي��ج��اد  بديلة  ري 
من  و�ح��د�  با�شتخد�م  وذل��ك  �لقائمة  �ل�شبكة 
�أحدث بر�مج �لنمذجة �لهيدروليكية �لعاملية، 
و�لزمنية  �ملكانية  �خل��ارط��ة  بناء  وي�شمل  كما 
بالإ�شافة  �مل�شتقبلية،  �ل��ري  مياه  لحتياجات 
مل�شاريع  و�مل��ال��ي��ة  �ل��ف��ن��ي��ة  �خل��ط��ة  �إع�����د�د  �إىل 

�لتطوير و�جلدولة �لزمنية لهذه �خلطة.
�إح�����دى مبادر�ت  �مل�������ش���روع حت���ت  ي���ن���درج  ك��م��ا 
بلدية مدينة �أبوظبي و�لتي ت�شعى �إىل توفري 
�شبكات ري متو�فقة مع �ملعايري �لعاملية وذلك 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة �ل��ق�����ش��وى م��ن �مل��ي��اه �مل��ع��اجل��ة يف 
مدينة  يف  �خل�����ش��ر�ء  �مل�شطحات  ري  عمليات 

�أبوظبي.
و �أكد �لفال�شي �أن �أهمية �مل�شروع تنطوي على 
�لبيئي  يركز على �جلانب  �أهمها  ع��دة حم��اور 
من حيث حماية �لبيئة �حل�شرية و�لطبيعية، 
من  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  و�مل�شاهمة 
خ���الل �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �مل�����و�رد �مل��ائ��ي��ة �لعذبة 
،ومو�كبة متطلبات �لنمو �ملطرد لإمارة �أبوظبي 
�خل�شر�ء  للم�شاحات  تطوير  من  ير�فقه  وما 

وفقاً ملعطيات �ملو�رد �ملائية و�لبيئية.
تقدير  ي���ر�ع���ي  �ل�����ري  خم��ط��ط  �أن  و�أ�����ش����اف 
�خلا�شة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �مل���ائ���ي���ة  �لح���ت���ي���اج���ات 

ملتطلبات  وف���ق���ا  وذل������ك  �ل���ب���ل���دي���ة  مب�������ش���اري���ع 
�لبلدية  ��شرت�تيجية  على  و�لرتكيز  ��شتد�مة 
�لنتائج  �أن���ه على �شعيد  و�أ���ش��ار  �ل�����ش��اأن.  ب��ه��ذ� 
دعم  يف  يتمثل  �قت�شاديا  للمخطط  �لإيجابية 

�لتنمية �لقت�شادية �مل�شتد�مة مت�شمنة 
بناء �لقدر�ت �لد�خلية ورفع �لكفاء�ت �ملحلية 
لطاقم  متكامل  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن 
و�شيانة  وت�شغيل  �إد�رة  على  �لعامل  �لبلدية 
���ش��ب��ك��ات �ل����ري ، وت���وف���ري ك��ل��ف��ة �مل���ي���اه �ملحالة 
،وتخفي�س  ح���ال���ي���اً  �ل��ب��ل��دي��ة  ت��دف��ع��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لتنمية  حتقيق  ،و  و�ل�شيانة  �لت�شغيل  تكلفة 
�لقت�شادية �مل�شتد�مة من خالل حتقيق �أعلى 
مردود لال�شتثمار�ت �حلكومية يف قطاع �لبنية 
و�لزمنية  �ملكانية  �خل��ارط��ة  وب��ن��اء   ، �لتحتية 
لحتياجات مياه �لري �مل�شتقبلية و�إعد�د خطة 
�ل��ت��ط��وي��ر مب��ا ي�شمن  مل�����ش��اري��ع  فنية وم��ال��ي��ة 
�ل��ت��وزي��ع �لأم���ث���ل و�ل��ت��غ��ط��ي��ة �لأ���ش��م��ل لكافة 
و�ل�شيانة  �لت�شغيل  ج���ودة  و�شمان   ، �ملناطق 
�أف�شل  على  مبنية  متكاملة  خطة  خ��الل  م��ن 
�ملمار�شات �لعاملية و�أحدث دلئل �إد�رة وت�شغيل 

و�شيانة �شبكات �لري.
�لرئي�شي  �مل��خ��ط��ط  �أن  �ل��ف��ال���ش��ي  و�أو�����ش����ح 
خالل  من  �لتكاملية  يحقق  �أبوظبي  يف  للري 
و�ل�شركاء  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  مع  �لتن�شيق 
جت�شيد  يف  �لتكامل  ل�شمان  �ل�شرت�تيجين 
ت��وج��ي��ه��ات و���ش��ي��ا���ش��ات ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي ومبا 
ي�شمل �لتكامل و�لتن�شيق �لتام لتحقيق �لروؤيا 
�لعامة و�لتن�شيق �لتام لتحقيق �لإ�شرت�تيجية 
�لبيئية 2030 لهيئة �لبيئة من خالل �لإد�رة 
�لبيئية  للمو�رد  �لأمثل  و�ل�شتخد�م  �ملتكاملة 
و�ملائية ،و�لتكامل و�لتن�شيق �لتام مع �ملخطط 
�ل�شحي  �ل�����ش��رف  م��ي��اه  ل���ش��ت��خ��د�م  �لرئي�شي 
�ل�شحي،  �ل�شرف  خل��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي  ل�شركة 
�ل�شرت�تيجين  �ل�شركاء  مع  �لتام  و�لتن�شيق 
مبا ي�شمل د�ئرة �لنقل ، �شركة �أبوظبي للتوزيع 
وخمتلف   ، �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز   ،

،و�لتكامل  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات 
�لرئي�شي  �مل���خ���ط���ط  م����ع  �ل����ت����ام  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 

للم�شاحات �خل�شر�ء لبلدية مدينة �أبوظبي.
�أن  �لفال�شي  �أك��د  �مل�شروع  �أعمال  وح��ول نطاق 
�لفنية  �إع����د�د �خل��ارط��ة  ع��ل��ى  تعكف  �ل��ب��ل��دي��ة 
لأ�شول �شبكة �لري وخارطة �لتوزيع �جلغر�يف 
ل���ش��ت��ه��الك م��ي��اه �ل����ري ع��ل��ى �أ���ش��ا���س قاعدة 
بيانات مرتبطة باخلر�ئط �جلغر�فية، وتقدير 
�لحتياجات �ملائية �مل�شتقبلية �خلا�شة مب�شاريع 
�أب��و ظبي وذل��ك وفقا للمخطط  بلدية مدينة 
�لعمر�ين  للتخطيط  �أبوظبي  ملجل�س   2030
وبناء  �لطبيعي  للتجميل  �لبلدية  وخم��ط��ط 
مياه  لحتياجات  و�لزمنية  �ملكانية  �خل��ارط��ة 
�لري �مل�شتقبلية وبالتو�فق مع خطة �شركة �بو 
ظبي خلدمات �ل�شرف �ل�شحي، بالإ�شافة �إىل 
�ملطلوبة  �ل��ري  مل�شاريع  �لأولية  �لنماذج  �إع��د�د 
وت�شنيفها   2030 �ملخطط  �أه��د�ف  لتحقيق 

وفقاً خلطة زمنية ومو�زنة مالية.
�أن �ملخطط يت�شمن  �لفال�شي م�شري�  و�ختتم 
بيانات  ق���اع���دة  ت��ت��م��ث��ل يف  ع���دي���دة  خم���رج���ات 
متكاملة لأ�شول �شبكة �لري �لقائمة مرتبطة 
وخر�ئط  �لأ�شول  لهذه  �جلغر�فية  بالبيانات 
�ل�شتهالك �ملائي للري ، بالإ�شافة �إىل مناذج 
�أولية مل�شاريع تطوير �شبكة �لري م�شنفة وفق 
خطة زمنية ومو�زنة مالية، ح�شب خمططات 
�ل���ش��ت��ه��الك �مل���ائ���ي �مل��ت��وق��ع��ة وف��ق��ا للخطط 
على  �لكلي  �لعتماد  ي�شمن  ومبا  �لتطويرية 
مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة يف عمليات �لري 
وتفادي �أي ��شتخد�م ملياه �لآبار �أو �ملياه �ملحالة 
دلئل  وحتديث  �لطبيعي،  و�لتجميل  �لري  يف 
و�لر�شومات  �لفنية  و�مل��و����ش��ف��ات  �لت�شاميم 
�لهند�شية مبا ي�شمل دلئل �لت�شغيل و�ل�شيانة 
�لكفاء�ت  ورف����ع  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل���ق���در�ت  وب��ن��اء   ،
متكامل  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن  �ملحلية 
وت�شغيل  �إد�رة  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ل  �ل��ب��ل��دي��ة  ل��ط��اق��م 

و�شيانة �شبكات �لري. 

ي�ستهدف تر�سيد ا�ستهالك املوارد املائية العذبة والعتماد على مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق م�سروع اإعداد املخطط الرئي�سي للري ملدينة اأبوظبي

•• ابوظبي- الفجر

 �خ��ت��ت��م ج��ه��از �أب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م�����ش��ارك��ت��ه يف 
�أقيم  �لذي   2013 للعام  �لإبل  ملز�ينة  مهرجان �شويحان 
برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
�لإمار�ت وقدم كادره �لبيطري خاللها جمموعة متنوعة 
�حليو�نية  �ل��روة  مربو  منها  ��شتفاد  �لتي  �خلدمات  من 

و�أ�شحاب �لعزب و�مل�شاركن يف �لفعاليات.
�إد�رة �لت�شال وخدمة  وذكر حممد جالل �لري�شي مدير 
جناح  يف  �مل�شارك  �لبيطري  �ل��ك��ادر  �أن  �جلهاز  يف  �ملجتمع 
�جل��ه��از ب��امل��ه��رج��ان ����ش��ت��ق��ب��ل 632 ح��ال��ة ق��دم��ه��ا 319 
م��ر�ج��ع��اً، ت��ن��وع��ت م��ا ب��ن ح����الت م��ر���ش��ي��ة ور�����س �لعزب 
وحتاليل  فحو�شات  و�إج���ر�ء  �لطفيليات  من  و�حليو�نات 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �جل���ر�ح���ي���ة �لالزمة  �إج�������ر�ء  �ل�����دم وك���ذل���ك 

للحيو�نات �ملري�شة.
40 حالة  م���ع  ت��ع��ام��ل��و�  �ل��ب��ي��ط��ري��ون  �لأط���ب���اء  �إن  وق����ال 
مر�شية مت توفري �لعالج �لكامل لها ومتابعة حالتها تباعاً 
319 طلعة ر�س للعزب و�حليو�نات  �إىل تنفيذ  بالإ�شافة 
للدم  حت��ل��ي��اًل   271 �إج�����ر�ء  ج��ان��ب  �إىل  �لطفيليات  م��ن 
حالتهما  ����ش��ت��دع��ت  حل���ي���و�ن���ن  ج��ر�ح��ي��ت��ن  وع��م��ل��ي��ت��ن 

�ل�شحية �إجر�ء �لعمليات لهما. 
وو�أ�شاف �أن �جلهاز خ�ش�س عيادة بيطرية متنقلة لتقدمي 
�مل�شاركة  لالإبل  �لطبية  و�لفحو�شات  �لعالجية  �خلدمات 
�ملو�طنن  ع���زب  �مل��ت��و�ج��دة يف  �مل��ه��رج��ان و�حل��ي��و�ن��ات  يف 

ي�شاف �إىل ذلك توفري خمترب متنقل على �أعلى م�شتوى 
لإجر�ء �لفحو�شات على حليب �لإبل يف م�شابقة �حلالب 

وذلك لختبار جودة �حلليب لالإبل �مل�شاركة.
برنامج  مبتكر�ت  �أح��دث  لعر�س  ز�وي��ة  �جلهاز  وخ�ش�س 
�إمارة  يف  �جل��ه��از  ينفذه  �ل���ذي  �حليو�نية  �ل���روة  ترقيم 
�لتي  و�مل���اع���ز  ل��الأغ��ن��ام  �إل���ز�م���ي���اً  وي��ع��د متطلباً  �أب��وظ��ب��ي 
يتجاوز عمرها �شهر�ً و�جلمال و�لأبقار �لتي يزيد عمرها 
و�ل�شر�ئح  �لتعريف  بطاقات  تعر�س  حيث  �أ�شبوعن  عن 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��ق��ارئ �لإل���ك���رتوين �مل��ت��ط��ور �ل���ذي يعمل 
ل�شلكياً لتجنب �لقرب من �حليو�نات �ملرقمة �أو �لحتكاك 
بها. وعر�س �جلهاز باقات متنوعة من �ملطبوعات �لإر�شادية 
باأف�شل  زو�ر �جل��ن��اح  وت��ع��ري��ف  �مل��رب��ن  ب��وع��ي  ل��الرت��ق��اء 
و�لتي  �ل��ع��زب  �إد�رة  جم��ال  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  و�أح���دث 
ومكافحة  �ملو��شي  بتح�شن  �لقطيع  �إد�رة �شحة  تت�شمن 
بالتعريف  �لقطيع  تغذية  و�إد�رة  و�لطفيليات  �حل�شر�ت 
�لأعالف  �حل��ي��و�ن��ات  باإطعام  �لتغذية  ممار�شات  باأف�شل 
�لعنا�شر و�ملكونات �ل�شرورية خالل  �لتي حتتوي  �ملركزة 
�لتخل�س  �إد�رة  �إىل  بالإ�شافة  و�إنتاجه  كافة مر�حل منوه 
من �لنفايات مبا فيها �حليو�نات �لنافقة وحتديد �أف�شل 
�ل�����ش��اللت �لتي  �لتلقيح وط���رق �خ��ت��ي��ار  و���ش��ائ��ل و�أوق����ات 

تتنا�شب و�أغر��س �لرتبية �ملختلفة. 
�أي�شا  �ل��ظ��ف��رة  و���ش��م��ل��ت م�����ش��ارك��ة �جل���ه���از يف م��ه��رج��ان 
�إىل  للجمهور  �ملقدمة  �لغذ�ئية  �لوجبات  على  �لإ���ش��ر�ف 
جانب �لتاأكد من �لتز�م �ملطاعم �ملتو�جدة مبوقع �ملهرجان 

بال�شرت�طات �ل�شحية �لالزمة.

الرقابة الغذائية ي�ستقبل 632 حالة يف مهرجان �سويحان لالإبل

•• اأبوظبي-الفجر: 

قام مركز �إد�رة �لنفايات – �أبوظبي مبو�كبة مهرجان �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد لالإبل مبنطقة �شويحان، �لذي نظمه نادي تر�ث 
�لإمار�ت يف ميد�ن �شباقات �لهجن �لتابع للنادي يف �شويحان �ل�شهر 
 25 ي��زي��د ع��ن  ف��ري��ق��اً  �لنفايات  �إد�رة  �حل����ايل.  وق��د �شخر م��رك��ز 
عاماًل على فرتتن �شباحية وم�شائية وحو�يل ع�شرة �آليات حديثة 
للقيام باأعمال �لنظافة �ملتكاملة طو�ل فرتة �نعقاد �ملهرجان وبعد 
�لالزمة لإظهار م�شمار  �لأدو�ت  �ملركز كافة  �ختتامه، وقد وظف 

على  تعليقاً  ممكنة.   �شورة  باأبهى  ككل  �ملحيطة  و�ملنطقة  �ل�شباق 
�لعن لدى  – مدير فرع  �ملن�شوري  ه��ادف  �ملركز، �شرح  م�شاهمة 
نظر�ً  �خلا�شة  �أهميته  �حل��دث  هذ�  يكت�شب  �لنفايات:  �إد�رة  مركز 
لرتباطه �لوثيق برت�ث �لأجد�د وعك�شه لثقافتنا �ل�شعبية وموروثنا 
�لأ�شيل. ونحن يف مركز �إد�رة �لنفايات – �أبوظبي معنيون ب�شون 
تر�ثنا �لأ�شيل وخري دليل على ذلك �لتز�منا باإخر�ج مهرجان �شمو 
باأبهى حلة«.  �شويحان  لالإبل يف  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
وقد ��شتطاع هذ� �ملهرجان ومنذ تاأ�شي�شه يف عام 1998 �أن يحظى 
بدعم ورعاية خا�شة من قبل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان، 

وجنح يف ��شتقطاب �لعديد من �ملهتمن و�لهو�ة، حتى �أ�شبح عالمة 
فارقة على خريطة �ملهرجانات �لرت�ثية �لتي تقام يف �لدولة. يذكر 
م�شاركة  و�شهد  فعالية،   100 على  يزيد  ما  يت�شمن  �ملهرجان  �أن 
35 جهة ر�شمية و�أهلية، و�شم �شوقاً تر�ثية �حتوت 107 دكاكن 
وجمموعة مناف�شات رئي�شية ت�شدرتها م�شابقة جمال �لإبل �ملز�ينة 
يف دورتها �ل�شاد�شة، و�شباق �لإبل �لرت�ثي �لأ�شيل �ل� 26، وم�شابقة 
�ملحالب يف دورتها �لثانية، وم�شابقة جمال و�شباق �ل�شلوقي �لعربي 
�لثالثة �لتي نظمها �لنادي، بالتعاون و�لتن�شيق مع مركز �ل�شلوقي 

�لعربي يف �أبوظبي.

مركز اإدارة النفايات – اأبوظبي يواكب مهرجان �سلطان بن زايد لالإبل مبنطقة �سويحان 
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النائب العام يف دبي ي�ستقبل 
قن�سل طاجيك�ستان

•• دبي-وام:
�لعام  �لنائب  �حلميد�ن  عي�شى  ع�شام  �مل�شت�شار  �شعادة  ��شتقبل 
لإمارة دبي �شعادة عبد�لرحمن �يوبوف �لقن�شل �لعام جلمهورية 
طاجيك�شتان. جرى خالل �للقاء تبادل �لأحاديث �لودية وبحث 
�أو�شاع  وبحث  �لطرفن  ب��ن  �لثنائية  �لعالقات  تطوير  �شبل 
يو�شف  �مل�شت�شار  �للقاء  ح�شر  �لإم��ارة.  يف  �لطاجيكية  �جلالية 
بن  ر��شد  خليفة  و�مل�شت�شار  �لول  �لعام  �ملحامي  �ملطوع  ح�شن 

دميا�س �ملحامي �لعام رئي�س �ملكتب �لفني للنائب �لعام. 

حرم حاكم راأ�س اخليمة ت�ستقبل طواف ن�ساء من اأجل ال�سالم 
عليها موؤ�ش�شة �ملر�أة �لعاملية حتت �شعار ن�شاء من �أجل �ل�شالم .

�ملجتمعية  �لفعاليات  وبع�س  �لقيوين  �أم  كورني�س  �ليوم  �مل�شاركات  و�شتطوف 
و�خلريية بالإمارة و�لتعرف على �برز �ملعامل �ل�شياحية و�لرت�ثية و�حل�شارية 
وقالت  �لم���ارة.  �شرطة  حتميه  موكب  يف  عجمان  �إم���ارة  �إىل  منها  ينطلق  ثم 
غامرة  ب�شعادة  ي�شعرن  �لطو�ف  ن�شاء  �إن  �لطو�ف  مديرة  دروي�س  بن  ن�شرين 
�ل��ذي و�شفوه بال�شعب  ل��وج��وده��ن يف دول��ة �لم����ار�ت و�لق����رت�ب م��ن �شعبها 
دقة  تعك�س  بخطو�ت  مي�شي  �لطو�ف  �أن  و�أك��دت  �مل�شياف.  �لطيب  �ملتح�شر 
�ملحددة  �ل��زي��ار�ت  �أن  �إىل  م�شرية   .. �لعاملية  �لتظاهرة  لهذه  �مل�شبق  �لإع���د�د 
على  حلر�شهم  �مل�شوؤولن  كافة  من  و�هتماما  ترحيبا  تلقى  �لدولة  لإم���ار�ت 
ترك �نطباع م�شرف لدى كافة �مل�شاركات. وقدمت ن�شرين بن دروي�س �ل�شكر 
�ىل حرم �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة على ح�شن ��شتقبالها وما قدمته 

من هد�يا للم�شاركات .. لفتة �إىل �أن هذ� هو طبع �أهل �لمار�ت �لأ�شيل .

�لريا�شية وم�شاركة �ملر�أة يف �إحالل �ل�شالم يف ربوع �لعامل .. وقدمت يف ختام 
�لزيارة هد�يا تذكارية للم�شاركات. من جانبه قدمت ديتا ريغان �ملر�شحة جلائزة 
نوبل لل�شالم رئي�شة جمعية ركوب �لدر�جات للن�شاء من �أجل �ل�شالم ون�شرين 
بن دروي�س مديرة �لطو�ف ع�شو جمل�س �إد�رة �لحتاد رئي�شة جلنة �ملر�أة درعا 
يت�شمن خريطة �لإمار�ت �إىل حرم �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة. يذكر �أن 
�لع�شو�ت �مل�شاركات يف �لطو�ف و�لهيئة �ملنظمة و�شال �إىل �إمارة ر�أ�س �خليمة 
�لع�شو�ت  �ملعد لذلك. ور�ف��ق  �إط��ار �لربنامج  �لفجرية يف  قادمن من غمارة 
�شيار�ت �ملركز �لوطني لالأر�شاد �جلوية و�شيار�ت �ل�شعاف وحماية دقيقة من 
زي��ارة حرم �شاحب  �لد�خلية. وعقب  ل��وز�رة  �لتابعن  و�مل��رور  �ل�شرطة  رج��ال 
�أم �لقيوين  �إمارة  �إىل  �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة توجه �لطو�ف بكامل هيئته 
يف تظاهرة ريا�شية وجمتمعية هادفة من �أجل تعزيز مبادئ �ل�شالم و�لتو��شل 
�لتي ت�شرف  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  رك��وب  �أب��رز دور�ت  �حل�شاري يف و�ح��دة من 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ��شتقبلت حرم �شاحب 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة �ل�شيخة هنا بنت جمعة �ملاجد يف ق�شر �لظيت �ليوم 
وفود طو�ف ن�شاء من �أجل �ل�شالم �لذي يزور �لإم��ارة يف �طار برنامج وخط 
�لعامل  ق���ار�ت  خمتلف  م��ن  دول��ة   32 ميثلن  م�شاركة   250 مب�شاركة  �شريه 

وذلك بح�شور وفد من منطقتي ر�أ�س �خليمة �لتعليمية و�لطبية.
�لن�شائي  �إن هذ� �لتجمع  وقالت �ل�شيخة هنا بنت جمعة �ملاجد خالل �ملقابلة 
مبختلف �أطيافه و�جلن�شيات �ملوجودة يزيد من �لطاقة �لإيجابية للفريق كله 
.. م�شرية �إىل �أن �جتماع ن�شاء من خمتلف دول �لعامل من �أجل ر�شالة و�حدة 

وهدف و�حد يقويها لأن ما يخرج من �لقلب يدخل �إىل �لقلب.
�لتظاهرة  ب��ه��ذه  �شعادتها  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم  و�أب����دت 

ويل عهد اأم القيوين يح�سر حفل ع�ساء براأ�س اخليمة 

مرمي الرومى ت�سدر قرارا باإن�ساء مكتب لل�سوؤون 
الجتماعية يف مدينة اأبوظبي م�ستقل عن الوزارة

بعد رف�س اأولياء الدم الدية 

ا�ستئنافية راأ�س اخليمة توؤيد اإعدام ا�سيوي قتل �سديقه ب�سب ايجار ال�سكن 

�لبالد  و�أع��ي��ان  ووج��ه��اء  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  و�أع�شاء 
وم�����در�ء �ل���دو�ئ���ر و�مل��وؤ���ش�����ش��ات ب��ال��دول��ة وج��م��ع كبري 
�لتهاين  �آي���ات  باأ�شمى  �ملهنئون  وت��ق��دم  �مل��و�ط��ن��ن.  م��ن 
و�لتربيكات �إىل قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة مبنا�شبة 
تخرج �ل�شيخ علي من �أكادميية �شرطة دبي .. متمنن 

له دو�م �لتقدم و�لنجاح يف خدمة �لوطن.
و�لزيار�ت  �ملبادر�ت  �لقا�شمي هذه  �ل�شيخ طالب  وثمن 
�شو�ء  لللمهنئن  �ل�شكر  مقدما   .. �ملو�طنن  قبل  من 
�أو عن طريق  �ل�شحف  �أو عرب  بالت�شال  �أو  باحل�شور 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.
بهذه  �بتهاجا  �ملنطقة  �شماء  �لنارية  �لألعاب  و�أ���ش��اءت 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة وق��دم��ت ف���رق �حل��رب��ي��ة �لأه���ازي���ج �لوطنية 
وقدم  �ملميزة  مقطوعاتها  �ل�شرطة  مو�شيقى  وعزفت 
جمموعة كبرية من �ل�شعر�ء ق�شائدهم �ل�شعرية بهذه 

�ملنا�شبة.

•• راأ�ص اخليمة -وام:

ح�شر �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل 
�لذي  �لع�شاء  �لول حفل  �أم�س  م�شاء  �لقيوين  �أم  عهد 
�أقامه �للو�ء �ل�شيخ طالب بن �شقر �لقا�شمي قائد عام 
�ل�شيخ علي  ر�أ�س �خليمة مبنا�شبة تخرج جنله  �شرطة 
بن طالب بن �شقر �لقا�شمي من �أكادميية �شرطة دبي 
وذلك مبنطقة �ملزرع بر�أ�س �خليمة. كما ح�شر �حلفل 
.. �ل�شيخ �شلطان بن �شامل بن حممد �لقا�شمي و�ل�شيخ 
جمال بن �شقر بن �شلطان �لقا�شمي و�ل�شيخ �أحمد بن 
�شعود بن ر��شد �ملعال و�ل�شيخ حممد بن �شعود بن ر��شد 
�ملعال وعدد من �ل�شيوخ و�للو�ء نا�شر �لعو�شي �ملنهايل 
يف  و�ملنافذ  و�لإقامة  �جلن�شية  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل 
�لقائد  �ملزينة  مطر  خمي�س  و�ل��ل��و�ء  �لد�خلية  وز�رة 
�لعام ل�شرطة دبي بالنابة وعدد من كبار �ل�شخ�شيات 

وتلقي  �ل�شتف�شار�ت  جميع  على  و�ل��رد  للم�شتفيدين 
�ل�شكاوي �ملتعلقة بتلك �لبطاقة. و�أو�شحت �لرومي �أن 
�مل�شتفيدين من �مل�شاعد�ت �لجتماعية يف �إمارة �أبوظبي 
يبلغ 12 �ألفا و 605 حالت منهم 3 �آلف و21 حالة 
�ملكتب  �شي�شملهم  �ل��ذي��ن  نف�شها  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  يف 
�إذ تبلغ  بخدماته و�أن �أغلبية هذه �حل��الت من �لإن��اث 
ن�شبتهن 70 باملائة من جمموع �حلالت .. منوهة �إىل 
كبرية  ن�شبة  �لجتماعية  �مل�شاعد�ت  من  �شي�شتفيد  �أنه 
من �مل�شنن و�ملعاقن حيث تبلغ ن�شبتهم 40 باملائة من 

�إجمايل �حلالت.
و�أكدت معايل �لرومي �أن �لوز�رة حري�شة كل �حلر�س 
بالرتقاء  �لحت��ادي��ة  �حل��ك��وم��ة  توجيهات  تنفيذ  على 
بها  و�لو�شول  للمو�طنن  �ملقدمة  �خلدمات  مب�شتوى 
و�شرعة  �مل�شتويات من حيث جودة �خلدمة  �أف�شل  �إىل 
�ل�شوؤون  مكاتب  ع��دد  �أن  �إىل  معاليها  و�أ���ش��ارت  �لأد�ء. 
�لجتماعية بلغ -� بافتتاح هذ� �ملكتب -� �إىل 21 مكتبا 

موزعة على جميع �إمار�ت �لدولة. 

•• دبى- وام:

وزيرة  �ل��روم��ي  م��رمي حممد خلفان  م��ع��ايل  �أ���ش��درت 
مكتب  �إن�شاء  ب�شاأن  وز�ري��ا  ق��ر�ر�  �لجتماعية  �ل�شوؤون 
عن  م�شتقل  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  �لجتماعية  لل�شوؤون 
ديو�ن �لوز�رة يف �أبوظبي يتوىل جميع �ملهام �لتي تقوم 

بها مكاتب �ل�شوؤون �لجتماعية.
�ملكتب  هذ�  �إفتتاح  �إن  �م�س  ت�شريح  يف  معاليها  وقالت 
على  �ل��ع��بء  وتخفيف  �لج����ر�ء�ت  تب�شيط  يف  �شي�شهم 
�لجتماعي  �ل�شمان  قانون  من  �مل�شتفيدين  �ملو�طنن 
�مل�شاعد�ت  ط��ل��ب��ات  ت�شجيل  �شيتوىل  �مل��ك��ت��ب  �ن  ح��ي��ث 
�لجتماعية و�لإغاثة و�لتدقيق يف ��شتيفائها لل�شروط 
�إىل  ل��ل�����ش��روط  �مل�شتوفية  �ل��ط��ل��ب��ات  و�إح���ال���ة  �مل��ط��ل��وب��ة 
�ل��ل��ج��ان �مل��خ��ت�����ش��ة وم��ت��اب��ع��ة �ل���ق���ر�ر�ت �ل��ت��ي تتخذها 
بالطلبات  �خل���ا����ش���ة  �ل��ت��ظ��ل��م��ات  و�����ش���ت���الم  �ل���ل���ج���ان 
�ملرفو�شة وت�شجيلها �إ�شافة �إىل مر�جعة عمليات �إعادة 
�لآيل  �ل�����ش��ر�ف  بطاقات  وت�شليم  �لجتماعي  �لبحث 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

بر�أ�س  �ل���ش��ت��ئ��ن��اف  �أي�����دت حم��ك��م��ة 
حمدي  �مل�شت�شار  ب��رئ��ا���ش��ة  �خل��ي��م��ة 
بحق  �ل�شادر  �لع���د�م  حكم  يا�شن 
ب�شبب  �شديقه  بقتل  �أدي���ن  ��شيوي 
خالف على �أجرة �ل�شكن بعد رف�س 
�ول����ي����اء �ل�����دم ق���ب���ول �ل���دي���ة �ل���ذي 

عر�شه وكيل �ملتهم .
وكانت حمكمة �جلنايات قد حمكت 
 ) .ج  ك   ( وي����دع����ى  �جل������اين  ع���ل���ى 
قتل  �د�ن��ت��ه بجرمية  بعد  ب��الع��د�م 
�شديقه ) ز . م ( وهو من جن�شيته 
بينما  ب��ارت��ك��اب��ه��ا  �ع�����رتف  ب��ع��دم��ا 
ق�شت �ملحكمة بتغرمي �شخ�س �خر 
عليه  و�ملجني  للجاين  �شديقا  ك��ان 
على  لت�شرته  دره���م   1000 مبلغ 
رئي�شيا  �شاهد�  يعد  �لتي  �جلرمية 

فيها .
وقعت  �لتي  �جل��رمي��ة  تفا�شيل  ويف 
2010 تلقت  �ل��ع��ام  �ب��ري��ل م��ن  يف 
��شيوين  �ل�شرطة بالغا من عمال 
خارج  عمايل  �شكن  يف  معا  يقيمون 
على  �أح��ده��م  مبقتل  يفيد  �مل��دي��ن��ة 
يد �شديقه ب�شبب خالف على �شد�د 

�أجرة �ل�شكن �لذي يقيمون فيه .
�لعامة  �ل��ن��ي��اب��ة  لتحقيقات  ووف��ق��ا 
عليه  �ملجني  ب��ن  ن�شب  نقا�شا  ف��ان 

و�جل�����اين ل��ك��ن��ه ���ش��رع��ان م���ا تطور 
بالأيادي وبعد ذلك جلاأ  �إىل ع��ر�ك 
حادة  �لت  ل���ش��ت��خ��د�م  م��ن��ه��م��ا  ك���ل 
و�حل���ج���ارة، وع��ن��دم��ا ه���د�أت �لأمور 
�لفر�شة  �جل�����اين  �ن��ت��ه��ز  ب��ي��ن��ه��م��ا، 
وق����ام ب��ج��ل��ب ���ش��خ��رة ك��ب��رية �شرب 
�أدى �إىل ته�شم  بها �ملجني عليه، ما 
عظام �جلمجمة و�لقف�س �ل�شدري 
ونزيف باملخ كان �شببا يف وفاته قبل 
و�عرتف  �مل�شت�شفى.  �إىل  �ل��و���ش��ول 
�مل��ت��ه��م �أم�����ام �ل��ن��ي��اب��ة ب��ق��ت��ل �ملجني 
حاول  عليه  �ملجني  �إن  وق��ال  عليه، 

�لنف�س،  ع��ن  للدفاع  دف��ع��ه  م��ا  قتله 
يف حن �أكد �ل�شهود �أن و�قعة �لقتل 
�لأم�������ور بن  �أن ه������د�أت  ب��ع��د  مت���ت 
�جلاين  �إ���ش��ر�ر  يوؤكد  �لطرفن.ما 

على �لقتل
وحاول وكيل �ملتهم يف جل�شات �شابقة 
�لدية  لقبول  �ل��دم  �أول��ي��اء  ��شتمالة 
عليه  �مل��ج��ن��ي  �أ���ش��ق��اء  م��ن   4 �أن  �إل 
و�أ�شرو� علي  �ملحكمة  �أمام  ح�شرو� 
تنفيذ �حلكم يف �لقاتل �لذي حكمت 
بتهمة  باإعد�مه  درج��ة  �أول  حمكمة 
�لقتل مع �شبق �لإ�شر�ر و�لرت�شد .

اأ�سادت بجهود املكافحة 

ندوة حتذر ال�سباب من ع�سابات املخدرات والتدخني

توقيع مذكرة تعاون بني جامعة ال�سارقة وجامعة تايلندية عريقة

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

نظمتها  متخ�ش�شة،  ندوة  �أطلقت 
للقر�آن  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لأول،  �أم�������س  وع���ل���وم���ه،  �ل���ك���رمي 
�لثقافة  وز�رة  م��رك��ز  م�����ش��رح  يف 
بر�أ�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�ل���دورة  ف��ع��ال��ي��ات  �خل��ي��م��ة، �شمن 
�ل��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة م���ن ج���ائ���زة ر�أ����س 
حتذير�  �ل��ك��رمي،  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة 
����ش���دي���د �ل���ل���ه���ج���ة ل���ل�������ش���ب���اب من 
و�لتدخن  �مل����خ����در�ت  ع�����ش��اب��ات 
باجلهود  �أ���ش��ادت  �لوقت  نف�س  ويف 
�إد�رة  ت���ب���ذل���ه���ا  �ل����ت����ي  �ل����ك����ب����رية، 
�ملكافحة يف وز�رة �لد�خلية حلماية 
�ملجتمع، و�ل�شباب حتديد�، من �آفة 

�ملخدر�ت .
ح�شر �لندوة، �لتي �أقيمت بالتعاون 
و�شرطة  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  مع 
دبي وحماكم دبي و�ملركز �لوطني 
�شقر  �ل�شيخ  �أبوظبي،  يف  للتاأهيل 
�لقا�شمي،  ح��م��ي��د  ب���ن  خ���ال���د  ب���ن 
ر�أ�س  موؤ�ش�شة  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
وعلومه،  �لكرمي  للقر�آن  �خليمة 
خالد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�ل��ر�ئ��د 
�لدعم  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �لفنى 
�ل�شحي،  و�أح���م���د  �خل��ي��م��ة،  ر�أ������س 
�خليمة  ر�أ����س  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي وع��ل��وم��ه، و�أحمد 
�شبيعان، �لأمن �لعام جلائزة ر�أ�س 
�خليمة للقر�آن �لكرمي. وح�شرها 
�ملد�ر�س  800 طالب وطالبة من 
تفاعل  و�شط  �لإم���ارة،  �لثانوية يف 
م����ن جانب  ه����ادف����ة  وم�����د�خ�����الت 

�لطلبة. 
�لدبل،  �إب��ر�ه��ي��م  د.  �مل��ق��دم  و�أك����د   
مدير �إد�رة خدمة �لتدريب �لدويل 
ب�شرطة دبي، يف �لندوة، �لتي �أد�رها 
�أن  �إ�شماعيل،  �هلل  عبد  �لإع��الم��ي 
وبقية  �ل�شباب  بن  �ملخدر�ت  ن�شر 
�شر�ئح �ملجتمعات بات �ليوم �شكال 
ج��دي��د� ل��ل��ح��روب �مل��ع��ا���ش��رة، فيما 
�مل���ا����ش���ي على  ك���ان���ت �حل������روب يف 
و��ش�ح  �ل��ع�����دو  �ل��ت��ق��ل��ي��دي،  �شكلها 
�ملع�امل، لكن �حلرب �ملعا�شرة، �لتي 
خفية  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل���ع���امل،  يعي�شها 
�خللف،  م��ن  �ل��ع��دو  فيها  ويطعن 

•• ال�صارقة-الفجر:

وق����ع����ت ج���ام���ع���ة �ل���������ش����ارق����ة �أم�������س 
)�لثالثاء( مذكرة تفاهم يف جمالت 
�ل���ت���ع���اون �لأك����ادمي����ي و�ل��ع��ل��م��ي مع 

جامعة �أمري �شونغكال �لتايلندية.
�ل�شارقة  جامعة  عن  �لتفاقية  وق��ع 
�شامي  �ل���دك���ت���ور  �لأ�����ش����ت����اذ  ����ش���ع���ادة 
عن  ووقعها  �جلامعة  مدير  حممود 
�جلامعة �لتايلندية �لأ�شتاذ �لدكتور 
ت�شو�شاك ليم�شاكول رئي�س �جلامعة، 
�لدكتور  �لأ����ش���ت���اذ  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك 
مدير  نائب  �لنعيمي  جم��ول  حميد 
�لأكادميية  �ل�شارقة لل�شوؤون  جامعة 
حممد  �إ�شماعيل  حممد  و�ل��دك��ت��ور 
لل�شوؤون  �جل���ام���ع���ة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
�لدكتور  و�لأ���ش��ت��اذ  و�ملالية  �لإد�ري����ة 
�لآد�ب  كلية  عميد  �لعمو�س  �أح��م��د 
و�لجتماعية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�ل��ع��ل��وم 
�شوقي  �ل���دك���ت���ور  �لأ����ش���ت���اذ  ون���ائ���ب���ه 
باحميد وح�شر مر��شم �لتوقيع عن 
كبار  من  فريق  �لتايلندية  �جلامعة 

م�شوؤوليها �لأكادميين و�لفنين. 
وعقب توقيع �لتفاقية �أعرب �شعادة 
���ش��ام��ي حممود  �ل���دك���ت���ور  �لأ����ش���ت���اذ 
�أمام  �لآف���اق  ه��ذه  بفتح  �شعادته  ع��ن 
�ل�شارقة  جلامعة  �ل��ع��امل��ي  �لم��ت��د�د 
ي�شهم  �ل��ت��ع��اون  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري� 

يف ت��ع��زي��ز �ل���ع���الق���ات �ل��ط��ي��ب��ة بن 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  جم��ت��م��ع 
�ملتحدة وجمتمع تايلند �لتي و�شفها 
بالدولة �حلديثة و�ملتقدمة وخا�شة 
يف جم������الت �ل��ت��ع��ل��ي��م �لأك�����ادمي�����ي، 
موؤكد� باأن من �شاأن ذلك وعلى نحو 
�لعلمية  �ل��ع��ائ��د�ت  ي��ع��زز  �أن  خ��ا���س 
ول  �جلامعتن  كال  و�أ�شاتذة  لطلبة 
و�لعلوم  �لآد�ب  جم����الت  يف  ���ش��ي��م��ا 
و�لعلوم  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
و�لهند�شة و�لعلوم �لطبية و�ل�شحية 
�شيكت�شبها  �لتي  �ملهار�ت  عن  ف�شال 
�إتاحة  خ��الل  م��ن  �جلامعتن  طلبة 
ل��ت��دري��ب �لطلبة  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل��ف��ر���س 

�لتي تقت�شيها �لتفاقية. 
ت�شو�شاك  �ل��دك��ت��ور  ثمن  جانبه  م��ن 
ل��ي��م�����ش��اك��ول رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة �أم���ري 
و�لوفد  زي����ارت����ه  غ���ال���ي���ا،  ���ش��ون��غ��ك��ال 
�ل�شارقة و�ل�شتفادة  �ملر�فق جلامعة 
بالقّيمة،  و�شفها  �لتي  خربتها  من 
�ل�شارقة  ج���ام���ع���ة  ب�������اأن  م���و����ش���ح���ا 
�شاملة  �أك���ادمي���ي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ع��ت��رب 
وتتمتع  متميز  تعليمي  �أ�شلوب  تتبع 
�أن  يف  �أمله  عن  معربا  عاملية،  بروؤية 
تثمر زيارته و�لوفد �ملر�فق جلامعة 
�لتعاون  وتطوير  متتن  يف  �ل�شارقة 
�لإن�شانية  �لعلوم  كليتي  بن  �لقائم 
و�لجتماعية يف �جلامعتن، وتعزيز 
ع����الق����ات ����ش���د�ق���ة ط���وي���ل���ة �لأم�����د 

بينهما، بالإ�شافة �إىل تفعيل �لتبادل 
�لثقايف. 

كما �أعرب عن �أمله يف �أن توؤدي مذكرة 
لالأ�شاتذة  �إر����ش���ادي���اً  دور�ً  �ل��ت��ف��اه��م 
ليقومو�  �جل��ام��ع��ت��ن  يف  و�ل��ط��ل��ب��ة 
م�شرتك  نفع  ذ�ت  �أن�شطة  بتطوير 
م��ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى جم����الت �لعلوم 
و�ل�شيا�شية  و�لجتماعية  �لإن�شانية 
وُح�شن  �لإ����ش���الم���ي���ة،  و�ل����در������ش����ات 

�خللق يف �لتعامل مع �ل�شائحن. 
و����ش��ت��ع��ر���س م��ك��ون��ات ج��ام��ع��ة �أمري 
���ش��ون��غ��ك��ال ف��ق��ال ب��اأن��ه��ا ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
1967 ك��اأول جامعة يف جنوب  ع��ام 
ت��اي��الن��د، وه���ي �ل���ي���وم، �إح����دى ت�شع 
ب��ح��ث��ي��ة وط���ن���ي���ة، وحتتل  ج���ام���ع���اٍت 
�جلامعات  ب���ن  �خل��ام�����ش��ة  �مل���رت���ب���ة 
حو�يل  وت�شم  تايالند،  يف  �ل�شاملة 
من  وط����ال����ب����ة  ط����ال����ب   40،000
50 دول���ة، وت��ط��رح �أك���ر م��ن 160 
 100 وحو�يل  بكالوريو�س،  برنامج 
ب��رن��ام��ج م��اج�����ش��ت��ري، وح�����و�يل 60 
�جلامعة  وتعترب  دك���ت���ور�ه،  ب��رن��ام��ج 
من �أف�شل ع�شر جامعات يف تايالند 
)و�يبوماترك�س(  لت�شنيف  ووف��ق��اً 
�ل��ع��امل��ي��ة لعام  ل��رتت��ي��ب �جل���ام���ع���ات 
�جلامعة  ت���ل���ك  ح���ل���ت   ، م   2009
م�شتوى  ع��ل��ى   )175( �مل��رت��ب��ة  يف 
على   )2( و�ملرتبة  �ل��ع��امل،  جامعات 

م�شتوى جامعات جنوب �شرق �آ�شيا.

ا�سرتايجية �سرطة راأ�س اخليمة ت�سرح دليل ال�سراكات 
•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �لأد�ء  وتطوير  �لإ�شرت�تيجية  �إد�رة  نظمت 
�لأول  �أم�س  �شباح  �لد�خلية  ب��وز�رة  �ل�شر�كات  ق�شم  مع  بالتعاون  �خليمة 
بقاعة �ل�شقر بفندق ر�أ�س �خليمة، ور�شة عمل حول دليل عمل �ل�شر�كات، 
وذلك بح�شور فريق عمل �ل�شر�كات و فريق معيار �ل�شر�كات، وممثل من 

كل �لإد�ر�ت . 
�لتعديالت  و  �ل�����ش��ر�ك��ات  ل��دل��ي��ل  ���ش��رح مف�شل  ع��ل��ى  �ل��ور���ش��ة  و����ش��ت��م��ل��ت 
�ل��ت��ي �أج���ري���ت ع��ل��ي��ه، وذل���ك ب��ه��دف ن��ق��ل �مل��ع��رف��ة ب��ن �مل��وظ��ف��ن و�شركاء 
�لعمل،وكذلك للعمل على �لرتقاء يف �أد�ء �لعاملن يف كافة �إد�ر�ت �لوز�رة 
�خلدمات  م�شتوى  وحت�شن  و�ملروؤو�شن  �لرئي�س  بن  �ل�شفافية  وحتقيق 

�لتي تقدمها للجمهور �شمن �إطار �إ�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية .

مراكز الأمرية هيا تختتم فعاليات معر�س اإبداعات ن�سائية بدبي 
•• دبي-وام:

�ختتمت �إد�رة مر�كز �لأمرية هيا بنت �حل�شن �لثقافية �لإ�شالمية �لتابعة 
فعاليات  �ملزهر  بفرع  دبي  و�لعمل �خلريي يف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  لد�ئرة 
مر�كز  �إد�رة  م��دي��رة  �مل��ه��ريي  ح��م��دة  وق��ال��ت   . ن�شائية  �إب���د�ع���ات  معر�س 
�ملر�كز  �إد�رة  نظمته  �ل��ذي  �ملعر�س  �إن  �لإ�شالمية  �لثقافية  هيا  �لأم���رية 
يف  حم��وري��ة  نقطة  ميثل  �ملختلفة  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  م��ن  كبري  ع��دد  وز�ره 
�لرب�مج و�لفعاليات �لتي تنظمها �إد�رة �ملر�كز باعتبار �لأ�شرة قاعدة �حلياة 
�لب�شرية وقو�م �ملجتمع فاإذ� تعر�شت لال�شطر�ب و�لت�شدع و�ل�شر�ع ومل 
تقم بر�شالتها فاإنها بدل من �أن تكون قوة دفع يف �ملجتمع للخري و�لإ�شالح 
�ملر�كز حر�شت  �إد�رة  �أن  �ملهريي  و�أو�شحت  للور�ء.  �إىل قوة جذب  تتحول 
من خالل �ملعر�س على �أن تقدم �شيئا مميز� عك�س �لأهد�ف �لتي �أقيم من 

�أجلها �حلدث �لذي كان فر�شة حقيقية لاللتقاء وتبادل �خلرب�ت.

وتقودها جيو�س جمهولة �لهوية، 
دون  بيننا،  �أف��ر�ده��ا  بع�س  يعي�س 
�حل�شول  وه��دف��ه��م  من��ي��زه��م،  �أن 
على �مل��ال ب��اأي طريقة، يف حن �أن 
ت�شل  ومتنوعة،  ب�شيطة  و�شائلهم 
ولتح�شن  م��ت��ع��ددة،  ب��ط��رق  �إلينا 
جمتمعاتنا �لعربية من هذ� �لغزو 
و�حلفاظ على ��شتقر�رها علينا �أن 
هذ�  مو�جهة  يف  �أنف�شنا،  نح�شن 
حمذر�  جميعا،  بتعاوننا  �خلط�ر، 
ي�شاهم  �مل��خ��در�ت  تعاطي  �أن  م��ن 
�لأمر��س،  من  �لعديد  �نت�شار  يف 

�أخطرها )�لإيدز(. 
و�أ�شار �ملقدم �لدبل �إىل �أن �ملخدر�ت 
ت�شكل �أزمة عاملية، و�أعد�د متعاطي 
�مل��خ��در�ت يف �زدي���اد خم��ي��ف، وهي 
�قت�شاديات  ت���دم���ري  يف  ت�����ش��ه��م 
�لأ�شري  للتفكك  وت����وؤدي  �ل����دول، 
�أن  �إىل  �لجتماعي، لفتا  و�لدمار 
مر�حل  يف  يبد�أ  �مل��خ��در�ت  تعاطي 
مدمني  عدد  فيما  مبكرة،  عمرية 
ي�شل  �لعامل  يف  �لعقلية  �مل��وؤث��ر�ت 
ما  ���ش��خ�����س،  م��ل��ي��ون   200 �إىل 
ي�شكل %5 من عدد �شّكان �لعامل، 
عام  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ت��ق��ري��ر  وف����ق 

 .2007
 250 �أكر من  �أن  �لدبل  و�أ�شاف 
�ألف �شخ�س ماتو� ب�شبب �ملخدر�ت 
 4.9 م����ات  ب��ي��ن��م��ا   ،2003 ع����ام 
م�شري�  �ل��ت��دخ��ن،  ب�شبب  م��ل��ي��ون 
يتناولون  �ل��ذي��ن  �ل�شباب،  �أن  �إىل 
ح��و�دث مرورية  يرتكبون  �خلمور 
�أكر  ويكلفون  �شو�هم،  م��ن  �أك��ر 
500 مليون يوم عمل �شائع  من 

عدد  ق����در   2004 ع����ام  �مل���ت���ح���دة 
ع���ن طريق  �مل����خ����در�ت  م��ت��ع��اط��ي 
�حل���ق���ن يف )�ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط( 
م���ت���ع���اط.   400،000 ب���ن���ح���و 
�أ�شلوب  بانت�شار  �لدر��شات  وتفيد 
�حل���ق���ن يف ت��ع��اط��ي �مل����خ����در�ت يف 
�لعظمى  و�ل���غ���ال���ب���ي���ة  �مل���ن���ط���ق���ة، 
مل��ت��ع��اط��ي �مل���خ���در�ت ف��ي��ه��ا ت��ق��ع يف 
 30-20 من  �لعمرية  �ل�شريحة 
�أعد�د  تنامي  يالحظ  فيما  عاما، 
للموؤثر�ت  �مل��ت��ع��اط��ي��ات  �لإن�������اث 
�ل��ع��ق��ل��ي��ة. و�أو�����ش����ح �مل��ح��ا���ش��ر �أن 
�أن���و�ع �مل��خ��در�ت �لأك���ر ت���د�ول يف 
و�ملوؤثر�ت  �لقنبيات  ه��ي  �ملنطقة 
و�لهريوين،  و�لأف����ي����ون  �ل��ع��ق��ل��ي��ة 
ح��ي��ث ���ش��ب��ط��ت �ل�����ش��ع��ودي��ة خالل 
2006 )12.3( طنا من حبوب 
من   28% ميثل  م��ا  �لكابتجون، 

�مل�شبوطات �لعاملية.
و�أ�شار د.على �ملرزوقي، مدير �إد�رة 
�ل�شحة �لعامة و�لبحوث يف �ملركز 
�أبوظبي،  يف  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  �ل���وط���ن���ي 
فعال  عالجا  يقدم  �مل��رك��ز  �أن  �إىل 
�لتعايف  يف  �ل��ر�غ��ب��ن  للمتعاطن 
�أن  م��وؤك��د�  �مل��خ��درة،  �لعقاقري  من 
ع�شابات ترويج �ملخدر�ت ت�شتهدف 
�ل�شباب، ل�شيما يف مر�حل عمرية 
د�عيا  �شنة،   13 م��ن  ت��ب��د�أ  مبكرة 
لعدم تناول �أي عقاقري طبية �شوى 
بو�شفة طبية من طبيب خمت�س، 
�ل�شباب،  يدمر  �لإدم��ان  �أن  موؤكد� 
م�شتوى  ت���دن���ى  يف  ي��ظ��ه��ر  وه�����و 

�لتح�شيل �لدر��شي و�لنحر�ف. 
�حلمادي،  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  د.  و�أك�����د 

50 مليار دولر  �ل�شنة، وتنفق  يف 
لآثار  �ملبا�شر  �ل��ع��الج  على  �شنويا 
%7 من  ي�����ش��ك��ل  م����ا  �ل���ت���دخ���ن، 
�لوليات  يف  )�ل�����ش��ح��ة(  م��ي��ز�ن��ي��ة 
يف  �ملدخنن  ع��دد  ويقدر  �ملتحدة. 
�شخ�س،  م��ل��ي��ار  ب2.13  �ل��ع��امل 
�شكان  ع����دد  م���ن   20% ب��ن�����ش��ب��ة 
�ل��ع��امل. وي��ب��ل��غ ع���دد �مل��وت��ى عامليا 
 )200.000( �ل��ت��دخ��ن  ب�شبب 
عدد  من   0.4% بن�شبة  �شخ�س، 
تقرير  ب��ح�����ش��ب  �ل����ع����امل،  ����ش���ك���ان 
�ل��ع��امل��ي��ة لعام  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 

.2000
وق��ال �مل��ق��دم �ل��دب��ل: �إن ك��ل دولر 
ي���ن���ف���ق ع���ل���ى �ل���ت���وع���ي���ة ب���اأ����ش���ر�ر 
�لتدخن يوفر 67 دولر يف عالج 
در��شة  على  بناء  يوميا،  �ملدخنن 
�أجرتها جامعة كاليفورنيا، و�أكر 
م����ن 5 م���الي���ن ط���ف���ل م���ه���ددون 
�لتاأثري�ت  نتيجة  �مل��ب��ك��ر،  ب��امل��وت 

�ل�شحية للتدخن. 
�أن حجم جتارة  �لدبل  د.  و�أو�شح   
و�شل   2007 ع������ام  �مل������خ������در�ت 
�أمريكي،  دولر  م��ل��ي��ار   322 ل 
�لأ�شلحة  جت�����ارة  يف  ����ش��ت��خ��دم��ت 
و�لإره�������اب، وف��ق��ا ل��ت��ق��ري��ر لالأمم 
�ملتحدة، وهو رقم يفوق ميز�نيات 
�أي  �ل������ع������امل،  دول  م�����ن   88%
 ،184 �أ�����ش����ل  م����ن  دول������ة   163
�لدويل.  �لبنك  �إح�شائيات  ح�شب 
�شخ�س  مليون   200 م��ن  و�أك���ر 
�لأقل  على  �مل��خ��در�ت  ��شتخدمو� 

مرة و�حدة يف 2007.
�لأمم  ت���ق���ري���ر  �أن  �ل����دب����ل  وب�����ن 

�لأ�شري  �لإ�����ش����الح  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
�مل�شاكل  �أن  دب��ي،  د�ئ��رة حماكم  يف 
�لأبناء  دف���ع  ت�����ش��اه��م يف  �لأ���ش��ري��ة 
�مل��خ��در�ت، مطالبا  ل��الإدم��ان على 
�أولدهم  مبتابعة  و�لأمهات  �لآب��اء 
�ل�شوء  رف����ق����اء  ع����ن  و�إب�����ع�����اده�����م 
�لتحاور  ع���رب  �إل���ي���ه���م،  و�ل���ت���ق���رب 
على  كليا  �لع��ت��م��اد  وع���دم  معهم، 
متابعة  يف  و�ل�������ش���ائ���ق���ن  �خل������دم 
�أبنائهم، د�عيا �ل�شباب �إىل �للتز�م 
و�للتز�م  �حلنيف  ديننا  بتعاليم 
ب��ال�����ش��الة، حل��م��اي��ة �أن��ف�����ش��ه��م من 

�لإدمان على �ملخدر�ت. 
و�أ�شاد �مل�شاركون يف �لندوة مببادرة 
جائزة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي 
وح�����ش��ن ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ل���ل���ن���دوة، �لتي 
موؤكدين  ه���ام���ة،  ق�����ش��ي��ة  ت��ن��اول��ت 
موؤ�ش�شات  جميع  م�شاركة  �شرورة 
�ملجتمع يف توعية �ل�شباب بخطورة 
�آف���ة �مل���خ���در�ت. ف��ى خ��ت��ام �لندوة، 
ك���رم �ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن خ��ال��د بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حميد 
�إد�رة موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن 
�ل�شيخ  �ل���ر�ئ���د  �ل��ك��رمي وع��ل��وم��ه، 
�شلطان بن خالد �لقا�شمي، رئي�س 
�شرطة  يف  �ل���ف���ن���ي  �ل����دع����م  ق�����ش��م 
�إبر�هيم  د.  و�مل��ق��دم  �خليمة  ر�أ����س 
عبد  ود.  �ملرزوقى  على  ود.  �لدبل 
رئي�س  وتفقد  �حل��م��ادي.   �لعزيز 
جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة 
للقر�آن �لكرمي وعلومه و�حل�شور 
�لذي  ل��ل��ن��دوة،  �مل�شاحب  �ملعر�س 
و�شرطة  دب��ي  �شرطة  فيه  �شاركت 

ر�أ�س �خليمة. 

ح�سور وتفاعل طالبي الدبل واملرزوقي واحلمادي وعبداهلل ا�سماعيل

فقدان جواز �سفرت
�مل���دع���و/ وق�����ار لياقت  ف���ق���د  
ل��ي��اق��ت ع���ل���ي      - باك�شتاين 
�شفره  ج������و�ز   - �جل���ن�������ش���ي���ة  
)8964481(�شادر  رق���م  
يجده  م�����ن  ب���اك�������ش���ت���ان  م�����ن 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 
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العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/498   عقاري كلي                         
�ىل �ملحكوم عليهم /1-  جموهر�ت كانو�ر م .د.م.���س 2- جرجنيت �شينغ كنو�ر 3- ماجنيت �شينغ 
ب��ان �ملحكمة  ك��ان��و�ر �م��ري��ك �شينغ 4- جم��وه��ر�ت ك��ان��و�ر ذ.م.م  جمهويل حم��ل �لق��ام��ة  نعلنكم 
�شركة متويل  ل�شالح/  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2012/11/28 يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�س م ع  �شركة م�شاهمة عامة( مبثابة �حل�شوري: �ول: ب�شحة ونفاذ عقد �لبيع �ملوؤرخ 2007/8/15 
ي��وؤدو� للمدعية مبلغ 379664  بان  بالز�م �ملدعى عليهم  و�ملربم بن �ملدعية و�ملدعي عليهم ثانيا: 
درهم )ثالثمائة وت�شعة و�شبعون �لف و�شتمائة ور�بعة و�شتون درهما( و�شطب ��شم �ملدعى عليهم 
كم�شتاأجر من �شجالت د�ئرة �لر��شي و�لمالك و�لزمت �ملدعى عليهم بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 16 بالإعد�م على  �أحكاما غيابية  �م�س  �أ�شدرت حمكمة جز�ئرية، 
عن�شر�ً من تنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب �لإ�شالمي لإد�نتهم بقتل 

جمموعة من �أفر�د �جلي�س �جلز�ئري.
ولية  ق�شاء  مبجل�س  �جلنايات  حمكمة  �إن  ق�شائي،  م�شدر  وق��ال 
بالإعد�م  �أ�شدرت حكماً غيابياً  �لبليدة جنوب �لعا�شمة �جلز�ئرية، 
على 16 عن�شر�ً من تنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب �لإ�شالمي ، بعد 
ب�شو�حي  �جل��ز�ئ��ري  �جلي�س  عنا�شر  من  جمموعة  بقتل  �إد�نتهم 
ولية عن �لدفلى )150 كلم �شمال غرب �لعا�شمة(، و�إن�شاء جماعة 
�إرهابية م�شلحة هدفها بث �لرعب و�مل�شا�س باأمن �لدولة و��شتقر�ر 
�ملوؤ�ش�شات، و�لإعتد�ء على حياة �أعو�نها وممتلكاتهم و�لقتل �لعمدي 

مع �شبق �لإ�شر�ر و�لرت�شد.
بالإعد�م  �أحكاما  ت�شدر  ت��ز�ل  ل  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ملحاكم  �أن  �إىل  ي�شار 

بالرغم من �أن هذه �لأحكام ل تنفذ منذ �لعام 1993.
و�إىل ذلك، متكنت وحدة خا�شة من �جلي�س �جلز�ئري �أم�س �لإثنن، 
من تدمري عدة خمابئ و�لعثور على مو�د ل�شناعة �ملتفجر�ت خمباة 
بع�شر�ت �لأكيا�س للمو�د �لكميائية، ف�شال عن �كت�شاف كمية كبرية 
وق�شف  مت�شيط  عملية  يف  و�لألب�شة،  و�لأدوي���ة  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من 
ملو�قع �مل�شلحن يف غابة متالحت �شرق مدينة �لبويرة )120 كلم 

�شمال �شرق �لعا�شمة(.

�أّكد رئي�س �لوزر�ء �ليطايل �ل�شابق، �شيلفيو برل�شكوين، �أن حزبه، 
�لت�شريعية  بالنتخابات  �شيفوز  �ل��و���ش��ط(،  )مي��ن  �حل��ري��ة،  �شعب 
�تهام برلن بامل�شاركة يف �شبه �نقالب  �ملقررة �لأحد �ملقبل، جمدد�ً 
�إعالم  و�شائل  ونقلت  بحكومته.  �لإط��اح��ة  �إىل  �أدى   ،2011 ع��ام 
جمل�شي  يف  �لأغلبية  �شنح�شد  �إننا  قوله  برل�شكوين،  عن  �إيطالية 
ميكن  ل  �ل��ر�أي  ��شتطالعات  لأح��دث  وفقاً  وه��ذ�  و�ل�شيوخ،  �لنو�ب 
 ،  2011 �نقالب عام  �شبه  برل�شكوين على ح�شول  و�أّك��د   . ن�شرها 
وهو �لعام �لذي ��شتقالت فيها حكومته. و�أ�شار �إىل �أن عاملن �شاعد� 
يف هذ� �لإنقالب ، وهما �شعف حتالفه نتيجة �ن�شقاق رئي�س جمل�س 
�أمر�ً  �لأملانية  �حلكومة  و�إ�شد�ر  فيني،  جيانفر�نكو  �ل�شابق،  �لنو�ب 
�إىل م�شارف بالدها ببيع �ل�شند�ت �لإيطالية، ما �أدى �إىل رفع �شقف 
�لرئي�س  �لول  �أم�س  و�شف  برل�شكوين،  �أن  ويذكر  عليها.  �لفائدة 
�لفرن�شي �ل�شابق، نيكول �شاركوزي، باأنه كان كبري �خلدم �ل�شخ�شي 
للم�شت�شارة �لأملانية �أجنيال مريكل، بعد �أن كان �نتقد برل�شكوين يف 
�ل�شابق على خلفية �حلرب على ليبيا. ي�شار �إىل �أن برل�شكوين قّدم 
�شغوط  �إثر   ،2011 �لثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف  حكومته  ��شتقالة 
مور�شت عليها ب�شبب تردي �لزمة �ملالية، وقد ت�شكلت بعدها حكومة 
تكنوقر�ط بقيادة ماريو مونتي، �لذي قّدم بدوره ��شتقالته يف كانون 

�لأول-دي�شمرب �ملا�شي.

ذكرت �شحيفة �ندبندنت �م�س �أن دبلوما�شين غربين �تهمو� رو�شيا 
بالرت�جع عن تعهد �شابق بوقف توريد �لأ�شلحة �إىل نظام �لرئي�س 

ب�شار �لأ�شد، مع �قرت�ب �لأزمة من �إكمال عامها �لثاين يف �شوريا.
وقالت �ل�شحيفة �إن �ل�شمانات �لتي قدمتها مو�شكو قبل �أكر من 
�شهر ��شتخدمها �مل�شوؤولون �لربيطانيون كموؤ�شر على �أن �لكرملن 
�أن تدفق  �لأ���ش��د وزم��رت��ه �حل��اك��م��ة، غ��ري  ن��اأى بنف�شه ع��ن �لرئي�س 
�لأ�شلحة ��شتمر من دون عو�ئق مع �إ�شر�ر �لرو�س على عدم وجود 
و�أنهم  �شوريا،  �إىل  �لأ�شلحة  بيع  �ملتحدة يحظر  �لأمم  ق��ر�ر من  �أي 

ملتزمون بعقود ت�شلح �أبرموها من قبل مع دم�شق .
و�أ�شافت �أن م�شوؤولن �أمريكين و�أوروبين ك�شفو� باأن رو�شيا ت�شتعد 
لتزويد �شوريا بطائر�ت من طر�ز )ياك � 130( �لتي ميكن تزويدها 
للدفاع  �أنظمة  جانب  �إىل  �لأر����س،  على  هجمات  لتنفيذ  ب�شو�ريخ 

�جلوي و�لبحري.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن وكالة �لأ�شلحة �لرو�شية �حلكومية �أبرمت 
550 مليون دولر لتزويد �شوريا ب� 36 طائرة من  �شفقة قيمتها 
��شتعمالها  ميكن  و�لتي  �لتدريب  لأغ��ر����س  �مل�شتخدمة  ي��اك  ط��ر�ز 

�أي�شاً يف مهمات قتالية.

عوا�صم

اجلزائر

لندن

روما

العراق م�سر على ترحيل 
عنا�سر منظمة جماهدي خلق

•• بغداد-ا ف ب:

حتظى منظمة جماهدي خلق �لير�نية �ملعار�شة �لتي تعر�شت لهجوم د�م يف 
�لعر�ق موؤخر�، بقبول دويل متز�يد، �ل �ن بغد�د ت�شر رغم ذلك على ترحيل 
عنا�شرها ب�شبب موقفها من �لنظام �لير�ين وعالقتها ب�شد�م ح�شن. وقتل 
يف �لتا�شع من �شباط-فرب�ير �شبعة ��شخا�س و��شيب �لع�شر�ت بجروح من 
مع�شكر  ��شتهدف  و�لهاون  �ل�شاروخية  بالقذ�ئف  هجوم  يف  �ملنظمة  �ع�شاء 
ليربتي غرب بغد�د �لذي ��شتقرت يف �ملنظمة منذ �لعام �ملا�شي. ومل تعلن 
ردود فعل منددة خ�شو�شا يف  �ث��ار  �ل��ذي  �لهجوم  �ية جهة م�شوؤوليتها عن 
�لوليات �ملتحدة، �ل �ن زعيمة �ملنظمة مرمي رجوي د�نت ما و�شفته بجر�ئم 
�لدولة �لير�نية . و��شارت �ىل �ن �ملع�شكر يقع د�خل منطقة ع�شكرية �شخمة 
و�ن مرتكبي �لهجوم مل يكونو� ليتمكنو� من �لدخول من دون م�شاعدة من 
نحو  ي�شم  �ل��ذي  �ملع�شكر  على  �لهجوم  ورغ��م   . �لعر�قية  �حلكومة  د�خ��ل 
3100 معار�س �ير�ين، ت�شر �حلكومة �لعر�قية على ترحيل هوؤلء ويقول 
علي �ملو�شوي �مل�شت�شار �لعالمي لرئي�س �لوزر�ء �لعر�قي يف ت�شريح لوكالة 
فر�ن�س بر�س �ن وجود �ملنظمة يف �لعر�ق غري قانوين وغري �شرعي . وي�شيف 
�ن  �ل�شمري  �ح�شان  �لعر�قي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  ويرى  �ن وجودهم مرفو�س 
طبيعة �لعالقة بن �لقوى �ل�شيعية �لعر�قية و�ير�ن ت�شكل عن�شر� ��شا�شيا 
يف مقاربة �لعر�ق لو�شع �ملنظمة على �ر��شيه. يف مو�ز�ة ذلك، ي�شري �ل�شمري 
�ىل عنا�شر �خرى تطبع هذه �ملقاربة، بينها عالقات �ملنظمة ب�شد�م ح�شن 
�لذي �شمح لها بالقامة يف �لعر�ق حلملها على م�شاندته يف حماربة �لنظام 

�لير�ين خالل �حلرب �لعر�قية-�لير�نية )1988-1980(.

الأزمة ال�سيا�سية تع�سف مب�سر .. والهاوية القت�سادية تلوح يف الأفق

الثوار ي�سعرون بالعجز اأمام �سرقة ثورتهم وتبخر اأحالمهم

اآلف يتظاهرون يف غينيا مطالبني بانتخابات نزيهة

�لقاء �حلجارة. وتوعدت �ملعار�شة 
مب��و����ش��ل��ة �لح���ت���ج���اج���ات خالل 
عامة  ��شر�بات  وتنظيم  �ل�شبوع 

حتى تقبل �حلكومة مطالبها.
�بر�هيم �شوري باجنور� من  وقال 
�حتاد �لقوى �لدميقر�طية لغينيا 
�لرئي�شي   �مل���ع���ار����ش���ة  ح����زب  وه����و 
�ملظاهرة هي جمرد �لبد�ية �ليوم 

ولن تتوقف.

•• كوناكري-رويرتز:

�ملعار�شة  �أن�������ش���ار  م���ن  �لف  ق����ام 
غينيا  �أن�����ح�����اء  يف  ب���اح���ت���ج���اج���ات 
للمطالبة بانتخابات برملانية حرة 
ونزيهة خوفا �أن تتعر�س مثل هذه 
للمرة  �شتجرى  �لتي  �لنتخابات 

�لوىل يف �أكر من عقد للتزوير.
مايو  من   12 �نتخابات  و�شتكون 
�يار �ملرحلة �لخرية يف عودة غينيا 
�أع��ق��اب وفاة  �مل��دين يف  �ىل �حلكم 
لن�شانا  �ملخ�شرم  �ل��ق��وي  �ل��رج��ل 
من  وع��ام��ن   2008 ع��ام  كونتي 
�حلكم �لع�شكري �لذي �شابه �لعنف 
كوندي  �ألفا  �لرئي�س  �نتخب  وقد 
بالرخاء  ووع�����د   2010 ع����ام  يف 
 10 ع��دده��م  �لبالغ  غينيا  ل�شكان 
�ن  كوندي  خ�شوم  وق��ال  مالين. 
�لتي  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 
طال تاأجيلها معيبة. وهم ي�شريون 
�ىل عقد مت تر�شيته على �شركتن 
�لناخبن  �����ش����ج����الت  ل���ت���ج���دي���د 
�ل�شركتن تتالعبان يف  �ن  قائلن 
�لقائمة مبا يفيد حلفاء �لرئي�س. 
�شيلو  �ل�شابق  �ل��وزر�ء  وقال رئي�س 
ت��ق��ب��ل �ملعا�شة  ل���ن  د�ل����ن دي���ال���و  
د�شتور  و�ن���ت���ه���اك  �ل���دك���ت���ات���وري���ة 
�جلمهورية �أو قو�نينها. و�ذ� ��شتمر 
�ل�شيد �لفا يف خرق هذه �لقو�نن 
وكان  �لرحيل.  ف�شوف نطلب منه 
�ملانحن  �ح���د  �لوروب������ي  �لحت����اد 

ناجون من ميامنار يتحدثون عن 
اإلقاء اأ�سخا�س يف البحر بعد وفاتهم

•• كولومبو-رويرتز: 

�لبحرية  �نقذتهم  ميامنار  �ن مو�طنن من  �ل�شريالنكية  �ل�شرطة  قالت 
�ل�شريالنكية من �شفينة غارقة ذكرو� �ن 98 �شخ�شا مت �لقاوؤهم يف �لبحر 
�ل�شريالنكية  �لبحرية  وقالت  و�جل��ف��اف.  باجلوع  متاأثرين  وفاتهم  بعد 
مبوقعها على �لنرتنت �ن �لبحارة �نقذو� 31 �شابا و�أحد �ل�شبية يف 16 
فرب�ير �شباط بعدما بد�أت �شفينتهم �خل�شبية �ملعطوبة يف �لغرق على بعد 

�ل�شرقي. �جلنوبي  �شريالنكا  �شاحل  قبالة  بحريا  ميال   250
�نهم  قالو�  ل��روي��رتز   جاياكودي  بري�شانتا  �ل�شرطة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
كانو� يحملون طعاما وماء يكفي ل�شهر و�حد وقد ظلو� يف �لبحر �شهرين 
بعد �ن تعطل حمرك �ل�شفينة. و�أ�شاف  تويف قائد �شفينتهم و97 �خرون 

ب�شب �جلفاف و�جلوع. قالو� �نهم �لقو� بجثثهم يف �لبحر.
�نهم كانو�  �لناجن ذكرو�  �لتفا�شيل �ن  وقال جاياكودي دون �خلو�س يف 
بانهم  هويتهم  وح����ددو�  و����ش��رت�ل��ي��ا  �ندوني�شيا  �ىل  �ل��ل��ج��وء  �ىل  ي�شعون 

م�شلمون من قرية حدودية بن ميامنار وبنجالد�س.
جنوب  يف  م�شت�شفى  يف  ي��ع��اجل��ون  ز�ل����و�  م��ا  �ل��ن��اج��ن  م��ن   15 �ن  وق����ال 
�شريالنكا يف حن �شمح �لطباء بخروج 17 �خرين حيث جرى �حتجازهم 
بعد مثولهم �مام �ملحكمة. ويعي�س ما يقدر بنحو 800 �ألفا من �لروهنجيا 
�مل�شلمن يف ميامنار لكنهم بال جن�شية. وترف�س حكومة ميامنار منحهم 
من  م�شروعة  غري  بطريقة  ج��اءو�  مهاجرون  �نهم  �عتبار  على  �جلن�شية 
 13 نحو  �ن  �ملتحدة  �لمم  وتقول  �ي�شا.  بهم  تعرتف  �لتي ل  بنجالد�س 
�لروهنجيا  �لكثري من  بينهم  م�شروعة  بطريقة غري  �ملهاجرين  �لفا من 
زي��ادة حادة  2012 يف  �ملجاورة يف عام  ف��رو� من ميامنار وبنجالد�س  قد 
فرب�ير  من  �لثاين  يف  �ل�شريالنكية  �لبحرية  و�أنقذت  �ل�شابق.  �لعام  عن 
127 �شخ�شا من بنجالد�س و11 من ميامنار يف �شفينة خ�شبية  �شباط 
مكتظة بد�أت يف �لغرق على م�شافة 50ميال بحريا قبالة �ل�شاحل �ل�شرقي 
ل�شريالنكا. وقالت �ل�شرطة �ن �فر�د هذه �ملجموعة �لبالغ عددهم 138 

�شخ�شا ما ز�لو� يف مركز �حتجاز قرب �لعا�شمة كولومبو.

�لرئي�شين لغينيا حذر يف نوفمرب 
ت�����ش��ري��ن �ل��ث��اين ق��ائ��ال �أن����ه يريد 
ويت�شم  م��ف�����ش��ال  زم���ن���ي���ا  ج������دول 
لالفر�ج  لالنتخابات  بامل�شد�قية 
 174 عن م�شاعد�ت قيمتها نحو 
دولر  مليون   234 ي���ورو  مليون 
للبالد. وقالت م�شادر �ملعار�شة �ن 
نحو ع�شرة �لف حمتج نزلو� �ىل 
�ل�شو�رع يف كوناكري يوم �لثنن.

�ن���ب���اء ع���ن وق�����وع عنف  ت����رد  ومل 
بع�س  بن  طفيفا  ��شتباكا  ماعد� 
�ن�����ش��ار �مل��ع��ار���ش��ة و�ت���ب���اع �حلزب 
كوناكري  �ح��ي��اء  �أح���د  �حل��اك��م يف 
با�شم  �مل���ت���ح���دث  �أورده  ح�����ش��ب��م��ا 
�حلكومة د�مانتاجن �لربت كامار�. 
�شبعة  �ن  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  وق���ال���ت 
خفيفة  ب��ج��ر�ح  ��شيبو�  ��شخا�س 
يف �لعا�شمة �ربعة منهم من جر�ء 

•• القاهرة-رويرتز: 

�أنها  �مل�����ش��ري��ون  حلم  �نتفا�شة  م��ن  ع��ام��ن  م���رور  بعد 
�أ�شبه  �أ�شبحت م�شر  �شتنقلهم �ىل عامل �لدميقر�طية 
�ن�شغل  بينما  ه��اوي��ة  ���ش��وب  تنطلق  متد�عية  بحافلة 
يف  ت�شبب  فيمن  �لت��ه��ام��ات  وت��ب��ادل  بالت�شاجر  ركابها 
�ىل  �حل��اف��ل��ة  لتوجيه  �مل��ق��ود  �ن��ت��ز�ع  �مل�شكلة وحم��اول��ة 

طريق �ل�شالمة.
�ل��ن��ق��د �لج��ن��ب��ي تتناق�س  �ل���ب���الد م���ن  ف��اح��ت��ي��اط��ي��ات 
وقل  �ل�شتثمار  وت��وق��ف  �حت�شار  ح��ال��ة  يف  و�ل�شياحة 
�لزر�عية  �ل�شولر و�ل���ش��م��دة  �ل��دي��زل  �مل��ت��اح م��ن وق��ود 
�ل�شلع  دع��م  كلفة  �رتفعت  نف�شه  �لوقت  ويف  �ملدعومة. 
م�شتويات  �ىل  �لعامة  �مل��و�زن��ة  عجز  لرتفع  �ل�شا�شية 

يتعذر �أن ت�شتمر على هذ� �ملنو�ل.
�ملئة من قيمته  14 يف  �مل�شري فقد خ�شر  �أم��ا �جلنيه 
2011 و�أ�شبح �لدولر عملة نادرة  منذ �نتفا�شة عام 
وت��ع��رت خ��ط��و�ت �حل�����ش��ول على ق��ر���س م��ن �شندوق 
�أمام مزيد من  �لباب  �أن يفتح  �لنقد �لدويل من �شاأنه 

�مل�شاعد�ت �خلارجية.
وتدهور  �لبطالة  م�شكلة  ح��دة  ��شتدت  �لوقت  ذ�ت  ويف 
�عتبار  �أي  ودون  �ل�شالح  تهريب  وتف�شى  �لعام  �لم��ن 
يتبادل  �لف��ق  يف  تلوح  �لتي  �لقت�شادية  للهاوية  يذكر 
من  �حل��ال  �ليه  �ل  فيما  �لت��ه��ام��ات  م�شر  يف  �ل�شا�شة 
د���ش��ت��ور مت��ي��ل ب��ه �ل��ك��ف��ة ن��ح��و �ل���ش��الم��ي��ن وم���ن عنف 
����ش��ت��ح��و�ذ جماعة  م��ن  �مل��ع��ار���ش��ة  ت����ردده  وم���ا  �شيا�شي 

�لخو�ن �مل�شلمن على �ل�شلطة.
حزب  يف  و�أن�����ش��اره  مر�شي  حممد  للرئي�س  وبالن�شبة 
�لخو�ن  جلماعة  �ل�شيا�شية  �ل���ذر�ع  و�لعد�لة  �حلرية 
�ل متاعب  لي�س  �أح���د�ث  م��ن  م��ا يجري  ف��ان  �مل�شلمن 

�ملرحلة �لخرية يف �لنتقال �ىل �لدميقر�طية.
فاجلماعة مبا لها من جهاز تنظيمي يعد �لقوى على 
بالنتخابات  تفوز  �أن  ثقة  بكل  تتوقع  �لبالد  م�شتوى 
�لت�شريعية يف �بريل ني�شان �أو مايو �يار لت�شتكمل بذلك 
قبل  �لوليدة  �لدميقر�طية  �ملوؤ�ش�شات  على  يدها  و�شع 

�أن ت�شرع يف �لعمل على �أ�ش�س ��شالمية حمافظة.
ويقول ع�شام �حلد�د م�شت�شار �لرئي�س لالمن �لقومي  
ن��ح��ن من���ر ب��ع��ن��ق زج���اج���ة. ون�����ود �أن ن���خ���رج م���ن عنق 

�لزجاجة با�شرع ما ميكن ودون �أن نعر�شها لل�شرخ.
وقد متكنت م�شر من مو��شلة �مل�شرية بف�شل م�شاعد�ت 
�لرئي�شي يف �خل��ارج لالخو�ن  �لد�عم  نقدية من قطر 
�لر�شمي  غ��ري  �لقت�شاد  �ن  �حل���د�د  وي��ق��ول  �مل�شلمن. 

�ل�شخم �شيمكن م�شر من �ل�شتمر�ر.
ل��ك��ن ه����ذه �ل��ث��ق��ة ل��ي�����ش��ت ل����دى �جل��م��ي��ع ف��ق��د ح���ذرت 
�ل�����ش��ف��رية �لم��ري��ك��ي��ة �ن ب��ات��ر���ش��ون ه���ذ� �ل�����ش��ه��ر من 
يف  �أزم���ات  �ىل  �لجنبي  �لنقد  نق�س  ي��وؤدي  �أن  خطورة 

�لغذ�ء و�لوقود ويعر�س �ل�شتقر�ر �لجتماعي للخطر 
يف بلد يعي�س فيه نحو 40 يف �ملئة من �ل�شكان على �أقل 
من دولرين يف �ليوم. وتتو��شل �لت�شالت مع �شندوق 
�ل��دويل عرب �لهاتف و�ل��ربي��د �لل��ك��رتوين لكن  �لنقد 
�أن بعثة �ل�شندوق �شتعود قريبا �ىل  ب��ادرة على  ما من 
م�شر ل�شتكمال �تفاق �لقر�س �لبالغ 8ر4 مليار دولر 

�لالزم لتحقيق ��شتقر�ر �لقت�شاد.
�لول  كانون  دي�شمرب  يف  م�شر  طالب  �ل�شندوق  وك��ان 
تتاأهل  ح��ت��ى  �لق��ت�����ش��ادي  ب��رن��اجم��ه��ا  بتعديل  �مل��ا���ش��ي 
�تفاق  �ن  دبلوما�شيون  ويقول  �لقر�س.  على  للح�شول 
�أم����ام مت��وي��الت ت�شل �ىل  �ل��ب��اب  �ل�����ش��ن��دوق ق��د يفتح 
�لبنك  12 مليار دولر من م�شادر خمتلفة من بينها 

�لدويل و�لحتاد �لوروبي و�لوليات �ملتحدة.
و�أو�شح �حلد�د �أن �حلكومة لن تخاطر قبل �لنتخابات 
�مل��ق��ب��ل��ة ب��ت��ط��ب��ي��ق ت��خ��ف��ي�����ش��ات �ل����دع����م وغ����ريه����ا من 

�لجر�ء�ت �لتق�شفية �لتي ي�شرتطها �ل�شندوق.
�أحد  �أن��ه ل  �لنقد  �مل��ع��روف متاما ل�شندوق  وق��ال  من 
�لنتخابات مبا�شرة. ومع  �أن يفعل ذلك قبل  ي�شتطيع 
ذلك فر�شالتنا و��شحة جد�. هذه �ل�شالحات �أ�شا�شية 

لالنتعا�س �لقت�شادي. ول يوجد خيار �خر.
�ىل  مر�شي  دف��ع  يف  �لليرب�لية  �مل��ع��ار���ش��ة  ف�شلت  وق��د 
تعديل �ملو�د �ملختلف عليها يف �لد�شتور وت�شكيل حكومة 
ه�شام  �ل����وزر�ء  رئي�س  حكومة  م��ن  ب��دل  وطنية  وح���دة 

قنديل �لذي ل يحظى ب�شعبية تذكر.
�لمن  مو�شى  عمرو  �لبارز  �لليرب�يل  �ملعار�س  �أن  �ل 
�حلكومة  دع��ا  �لعربية  �ل���دول  جلامعة  �ل�شابق  �ل��ع��ام 
و�ملعار�شة �ىل �لتفاق على تاأجيل �لنتخابات �لربملانية 

و�لعمل على ترتيب �لولويات لنقاذ �لقت�شاد.
�لبارز من  وهون ح�شن مالك رجل �لعمال �لخ��و�ين 
�لرب�دعي  مو�شى وحممد  �ن  وق��ال  �ل��دع��وة  ه��ذه  �شاأن 
زعماء  بن  من  �ل��ذري��ة  �لطاقة  لوكالة  �ل�شابق  �ملدير 
جبهة �لن��ق��اذ �ل��وط��ن��ي �مل��ع��ار���ش��ة لي��ت��ح��دث��ان �ل عن 

نف�شيهما.
�أم����ا ح���زب �ل��ت��ي��ار �ل�����ش��ع��ب��ي �ل��ي�����ش��اري �ل����ذي يتزعمه 
�لنا�شري حمدين �شباحي وهو ع�شو رئي�شي يف جبهة 
�لنقاذ وكذلك �لحز�ب �ل�شلفية فقد ناأت بنف�شها عن 

برنامج �شندوق �لنقد.
وت�����ش��ع��ر �ل��ن��خ��ب��ة �مل��ع��ار���ش��ة و�ل��ن��ا���ش��ط��ون م��ن �ل�شباب 
�لذين قادو� �لنتفا�شة على حكم مبارك �أن ثورتهم قد 
�ختطفت وينددون مبا يرون �أنه �جتاه متز�يد  لخونة  

موؤ�ش�شات �لدولة.
ويف هذ� �ل�شياق قال هاين �شكر �هلل �ل�شحفي �ملخ�شرم 
مبوؤ�ش�شة �لهر�م وهو من �ملعلقن �ملرموقن �نه �أرغم 
�ملوؤ�ش�شة  على  �لخ����و�ن  �شغوط  ب�شبب  �لتقاعد  على 
�ململوكة للدولة. ونفت �لد�رة �جلديدة ملوؤ�ش�شة �لهر�م 

وجود دو�فع �شيا�شية ور�ء هذه �مل�شاألة.
وم���ع ذل���ك ل ت��وج��د م��وؤ���ش��ر�ت ت��ذك��ر ع��ل��ى �أي �حتكار 
ويبدو  �لن.  حتى  �مل���دين  �ملجتمع  �أو  �ل��دول��ة  ل�شلطة 
�لم���ر �أق���رب �ىل م��ا ح��دث م��ن ت���د�ول ب��ن �لنخبة يف 
تركيا عندما فاز حزب �لعد�لة و�لتنمية ذو �لتوجهات 

�ل�شالمية يف �لنتخابات قبل نحو ع�شر �شنو�ت.
و�أجهزة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ووز�رة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  وم��از�ل��ت 
�لمن �ىل حد ما تتمتع بقدر من �ل�شتقالل وو�شلت 
�أ�شا�س  على  �لتعاي�س مع مر�شي  �ىل و�شع ميكنها من 
�أن  �أي طرف يف �شوؤون �لخر بدل من  من عدم تدخل 

تكون تابعة له.
�مل�����ش��ت��ق��ل جن���ل م��ر���ش��ي ه����ذ� �ل�شبوع  ودف����ع �لع�����الم 
من  �لدولة  موؤ�ش�شات  �ح��دى  يف  وظيفة  عن  للتغا�شي 

خالل �ثارة �تهامات مبحاباة �لرئي�س.
عهد  يف  منا�شبهم  تولو�  برجال  يعج  �لق�شاء  وم���از�ل 
مبارك ل يبدون بادرة على تقبل �لخ��و�ن. �أما �ل�شارع 
حيث يحتج �لنا�شطون و�ل�شباب فال �شيطرة للحكومة 

�أو للمعار�شة عليه.
�ل�شلطات  للتغلغل يف  �ملا�شي حماولة  �ل�شبوع  وف�شلت 
�أ�شاتذة  �أح��د  �لزه��ر  علماء  كبار  �ختار  عندما  �لدينية 
�ل�شريعة �ل�شالمية غري �مل�شي�شن ملن�شب مفتي �لد�ر 
�شفوف  بن  من  مر�شح  على  بذلك  وف�شلوه  �مل�شرية 
�لخو�ن. ويقول زياد بهاء �لدين رئي�س هيئة �ل�شتثمار 

�حلزب  رئي�س  نائب  من�شب  �لن  يتوىل  �ل��ذي  �ل�شابق 
�لدميقر�طي �ل�شرت�كي �ملعار�س �ن �لخو�ن يحاولون 
�شمان ب�شط �شيطرتهم �شاأنهم يف ذلك �شاأن حكام م�شر 

�ل�شابقن.
وقال يف مقابلة مع رويرتز �ن هذ� يحدث منذ �ملذبحة 
�لتي �رتكبها �لو�يل �لعثماين حممد علي بحق �ملماليك 
�لرئي�س  قيام  �ىل  و�أ�شار  ع�شر  �لتا�شع  �لقرن  �أو�ئ��ل  يف 
يف  و�ل�شيوعين  ب��الخ��و�ن  ب��ال��زج  �لنا�شر  عبد  ج��م��ال 
�أنور �ل�شاد�ت �لذي زج  1954 و�لرئي�س  �ل�شجون عام 

بخ�شومه �أي�شا يف �ل�شجون عام 1971.
و�أ�شاف  �لفرق �لن هو �أن قبول �لنا�س لذلك مل يعد 
له وجود. فال ميكنك �أن تتحكم يف �لر�أي �لعام كما �أن 
تاأجيلها  ميكن  ل  نو�جهها  �لتي  �لقت�شادية  �مل�شاكل 

عامن.
ويقول د�ن كريتزر �لذي كان �شفري� للوليات �ملتحدة يف 
�لقاهرة ويقوم �لن بالتدري�س يف جامعة برين�شتون �ن 
م�شر ل تز�ل  يف �جلولة �لثالثة من مبار�ة من مباريات 

�لوزن �لثقيل تتكون من 15 جولة.
ويرى �أن من بن �لالعبن يف �حللبة �لخو�ن و�جلي�س 
�ىل   بال�شافة  �ل��ث��ورة  و�شباب  �ل��د�خ��ل��ي  �لم���ن  وق���وى 
�أو  تو�زنهم  �ختل  رمب��ا  �لذين  �لقدمي  للنظام  �ملو�لن 
جرى �لزج بهم يف �ل�شجون �أو هربو� خارج �لبالد لكنهم 

�شين�شطون �ذ� �نهار �لقت�شاد.

حتقيق اإ�سرائيلي يزعم اإن ال�سجني اإك�س �سنق نف�سه بوا�سطة مالءة �سريره 
با�شتثناء �ملر�حي�س. وقال حتقيق �شلطة �ل�شجون، �إن �حلر��س كانو� ير�قبون 
25 دقيقة ولي�س كل عدة دقائق  �أو   20 حتركات زيغيري د�خل زنز�نته كل 
بادعاء �أنه مل ُيعّرف ك�شجن لديه ميول لالنتحار. ومت ت�شليم حتقيق �شلطة 
وحدة  �أف��ر�د  وجدها  �أخ��رى  وم��وج��ود�ت  �لزنز�نة  مر�قبة  و�شجل  �ل�شجون 
�لت�شخي�س �جلنائي �لتابعة لل�شرطة، �إىل �لقا�شية، د�فنا بلتمان – كرد�ي، 
�أن  �لتي �أعدت ��شتناد� �إىل ذلك تقرير� حول ظروف موت زيغيري. ويتوقع 
�أجرته  �لذي  �لتحقيق  حول  تقرير�  �حلايل  �لأ�شبوع  خالل  �إ�شر�ئيل  تن�شر 
��شرت�يل  يهودي  هو  زيغيري  بن  �أن  �ىل  ي�شار  – ك���رد�ي.  بلتمان  �لقا�شية 
ويحمل �إ�شم بن �آلن �أي�شاً وقال وزير �لأمن �لد�خلي �لإ�شر�ئيلي، يت�شحاق 
�أهرونوفيت�س، �مل�شوؤول عن �شلطة �ل�شجون، خالل نقا�س يف �لكني�شت �أم�س 
�أ�شرى جمهولن ، و�أن �ل�شجن �ك�س  �إ�شر�ئيل  �إنه ل يوجد يف دولة  �لول، 

ح�شل على كل �حلقوق �لتي ي�شتحقها �أ�شري يف �إ�شر�ئيل.

ا•• لقد�ص املحتلة-يو بي اأي:

با�شم  �مل��ع��روف  زيغيري،  ب��ن  �مل��و���ش��اد،  عميل  �أن  �إ�شر�ئيلية،  �شحيفة  ذك��رت 
�أنه  م�شنوقاً،  وق�شى  �إ�شر�ئيلي  ب�شجن  حمتجز�  ك��ان  �ل��ذي  �أك�س  �ل�شجن 
وقالت  زنز�نته.  مرحا�س  يف  نف�شه  �شنق  �أج��ل  من  �شريره  م��الءة  ��شتخدم 
�شحيفة معاريف ، �م�س �لثالثاء، �إنه مبوجب حتقيق �أجرته �شلطة �ل�شجون 
�أنه  �لعثور على زيغيري م�شنوقا يف زنز�نته مبا�شرة، تبن  �لإ�شر�ئيلية بعد 
من  زيغيري  ��شتيقظ  �أن  بعد  �أن��ه  �لتحقيق  وذك��ر  لنتحاره.  م�شبقا  خطط 
نومه �أخذ مالءة �شريره �إىل �ملر�حي�س، متظاهر� باأنه يريد غ�شلها، وعندها 
ربطها بق�شبان نافذة يف زنز�نته ومتكن من �شنق نف�شه. و�أ�شار �إىل �أن هذه 
تقارير  �أن  ويذكر  بالإ�شمنت  مغروزة  وهي  جد�  قوية  �حلديدية  �لق�شبان 
�إ�شر�ئيلية �أفادت �أن زنز�نة زيغيري كانت مر�قبة بكامري�ت على مد�ر �ل�شاعة 

طموحات اأردوغان ترهق اآمال تركيا يف و�سع د�ستور جديد

اأمريكا ت�سرتط الدميقراطية ل�ستئناف امل�ساعدات الع�سكرية ملايل 
•• باماكو-رويرتز:

قال رئي�س وفد من �لكوجنر�س �لمريكي ز�ر باماكو �ن من �ملرجح �ن ت�شتاأنف �لوليات �ملتحدة �مل�شاعد�ت 
�ملبا�شرة جلي�س مايل لكن �شريطة �عادة �لدميقر�طية كاملة للبالد من خالل �جر�ء �نتخابات ناجحة. 
ور�أ�س �ل�شناتور كري�شتوفر كونز رئي�س جلنة �لعالقات �خلارجية �خلا�شة باأفريقيا يف جمل�س �ل�شيوخ 
�لمريكي �أول وفد من �لكوجنر�س �لمريكي يزور مايل منذ �ن دفعت فرن�شا بقو�تها �لع�شكرية �ل�شهر 
�ملا�شي لوقف هجوم ي�شنه متمردون لهم �شلة بالقاعدة. وقدمت �لوليات �ملتحدة م�شاعد�ت يف جمال 
�لفرن�شية  �لقو�ت  �شارك فيها مئات من  �لتي  �لفرن�شية  للعملية  بالوقود  �لتزود  و�ع��ادة  �لنقل �جلوي 
�أ�شابيع  �شمال مايل خالل �خلم�شة  بلد�ت  ��شالمين من عدد من  �لتي طردت متمردين  و�لفريقية 
�ملا�شية. كما تقدم و��شنطن �ملعلومات �ملخابر�تية لدعم �لعملية لكنها رف�شت �ر�شال قو�ت ت�شارك يف 
�ملعارك على �لر�س. وقال كونز �لذي ير�أ�س وفد� ي�شم �أربعة �أع�شاء من جمل�شي �ل�شيوخ و�لنو�ب �ن 

�لقادة �لفرن�شين و�لفريقين �شعد�ء مبا تقدمه و��شنطن و�ن �أقر �نهم ينتظرون �ملزيد.

•• انقرة-رويرتز:

يحمل برهان كوزو على كاهله م�شوؤولية ثقيلة �ل وهي �شياغة 
�لدميقر�طي  �لن�شج  م�شار  على  تركيا  ي�شع  قد  جديد  د�شتور 
�و قد يدفع بها نحو نظام حكم �لفرد. و�لوقت لي�س يف �شاحله 
وير�أ�س كوزو جلنة ت�شارك فيها عدة �حز�ب �أمامها مهلة حتى 
تركيا  د�شتور  ��شتبد�ل  ب�شاأن  خالفاتها  لتجاوز  ني�شان  �بريل 
�حل��ايل �ل��ذي ولد من رحم �نقالب عام 1980 و�ل��ذي ماز�ل 
و�لنقاط  م���رة.  م��ن  �أك���ر  تعديله  رغ��م  �جلي�س  ب�شمة  يحمل 

�خلالفية كثرية. وبدء� من تعريف �ملو�طنة �لرتكية �ىل حماية 
�حلريات �لدينية تتطرق �ملو�د �جلاري مر�جعتها �ىل عدد من 
ك��وزو لرويرتز يف  وق��ال  �لق�شايا �خلالفية يف تركيا �حلديثة. 
�تاتورك  ل��ك��م��ال  ���ش��ورة  حت��ت  يجل�س  وه���و  �ل��ربمل��ان  يف  مكتبه 
موؤ�ش�س جمهورية تركيا �حلديثة بنظرته �لثاقبة عدد �ملو��شيع 
�ملزمنة  �لق�شايا  ت��رك��و�  ج����د�..  قليل  عليها  �لت��ف��اق  مت  �ل��ت��ي 
�لق�شايا �خلالفية حتى �لنهاية. و�لهم من بن تلك �لق�شايا 
ق�شية ميكن �ن توؤثر على �مل�شار �ل�شيا�شي لرتكيا لعقود قادمة 
من  تنتق�س  تنفيذية  ���ش��الح��ي��ات  ذ�ت  رئ��ا���ش��ة  ت�شكيل  ب�����ش��اأن 

�شلطات �لربملان. ومل يخف رئي�س �ل��وزر�ء �لرتكي رجب طيب 
�تاتورك عزمه  �أق��وى زعيم تركي منذ  �أردوغ���ان وهو قد يكون 
على �لرت�شح للرئا�شة يف �لنتخابات �ملقررة �لعام �ملقبل وحر�شه 
على �ن يك�شب من�شب �لرئي�س وهو حاليا �شريف بدرجة كبرية 
�ملزيد من �لنفوذ. و�أعلن �أردوغان �نه يف حالة ف�شل جلنة كوزو 
على  ��شتفتاء  يجري  فقد  �بريل  بحلول  �تفاق  �ىل  �لتو�شل  يف 
�حلاكم  حزبه  طرحها  �لتي  �لد�شتورية  �لتعديالت  جمموعة 
و�ملرجح �ن تكون مغلفة با�شالحات تقدمية يف حماولة لتمرير 

رئا�شة ذ�ت �شالحيات تنفيذية من خالل �قرت�ع �شعبي.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

CN 1193377:شالل �مل�شفح رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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 رخ�شة رقم:CN 1341288 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد مبارك �شيف �شعيد �لقمزي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد مبارك �شيف �شعيد �لقمزي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كري�شتل جورج �ل�شلفون 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 10000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2*7 �ىل 7*2

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/كري�شتي بيوتي �شنرت ذ.م.م

KRISTY BEAUTY CENTRE LLC
�ىل/ كري�شتي بيوتي �شنرت

KRISTY BEAUTY CENTRE
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قلعة �لعن �نرتنت كافية - فرع

 رخ�شة رقم:CN 1127922 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد حممد عبيد عبد�لرحمن �لكعبي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن �حمد �شامل علي �لعويني �لكعبي 

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1.56*95
تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/قلعة �لعن �نرتنت كافية - فرع
QALAT AL AIN INTERNET CAFE - BRANCH

�ىل/ لمور �نرتنت كافية
LAMOR INTERNET CAFE

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تنمية �ل�شحر�ء للمقاولت 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1064409 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي �حمد �شلطان �ليو�شف �ل�شويدي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شالح جعبل حممد �لعوذيل 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 5*2 �ىل 1*2

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع ز�يد �لول بناية م�شبح خمي�س 
نا�شر �ملزروعي �ىل �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 39 ق 21 مكتب 8B �ملالك 

جابر جا�شم �شيف حمد �ملهريي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شوي ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1192629 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيف حميد عبد�هلل �شامل �شعيد �ل�شام�شي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف غامن حميد عبد�هلل �شامل �شعيد �ل�شام�شي 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
كوول  �ل�ش�����ادة/�لو�حة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1171564:لزينة �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عو�س برح �لعجيلي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شالح �شعيد عو�س برح �لعجيلي 

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
�لنجوم  �ل�ش�����ادة/ركن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1091550:للكمبيوتر ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شيتا لك�شيمي كيزهاكي فيتيل من 24% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف زكريا�س �شيناتو�شريي فر�ن�شي�س 

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميادين �حلديثة 

CN 1073878:لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد �حمد علي ح�شني �ل�شحي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �حمد خلفان مطر �لرميثي 

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبخار و�ل�شمع 

CN 1195701:لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن حممد ح�شن �حمد �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف فاطمة عبد�لغفور رحمت 

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هيلب لين جر�فيك�س 

ديز�ين ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1175290 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �مريه بكر �بو بكر عمر )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 ��شافة علي بن �شبيل بن �شيف �لبلو�شي )%10(
تعديل ن�شب �ل�شركاء

فالياكات فابو فاروق من 16% �ىل %6
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل علي عبد�هلل �شعيد �ليحيائي 
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1029133 بال�شم �لتجاري ترينتو للمقاولت 
�لعامة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا. 
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملا�شة �حلمر�ء  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

CN 1190122:لرتكيب �حلجر رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حممد حمد �شامل لحج �لرميثي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد حمد �شامل لحج �لرميثي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �مال �شكماين 

مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوليتري لد�رة �لعقار�ت 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1084570 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شوليتري لد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة
�ىل/ �لعتماد للو�شاطة �لعقارية

AL EATEMAD REAL ESTATE BROKER

تعديل ن�شاط/��شافة �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(
تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ز�د خان لتجارة وت�شليح 

�لحذية رخ�شة رقم:CN 1063117 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.80*2.0

تعديل ��شم جتاري:من/�ز�د خان لتجارة وت�شليح �لحذية
AZAD KHAN SHOE REPAIR & TRADE SHOP

�ىل/ حمل �ز�د خان لتجارة �لحذية
AZAD KHAN SHOP TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لحذية �لرجالية - بالتجزئة )4771901(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �لحذية )9523001(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تر�ن�شربن�شي لزينة 

CN 1059444:ل�شيار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 9*1
تعديل ��شم جتاري:من/تر�ن�شربن�شي لزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م

TRANSPARENCY AUTO ACCESSORIES LLC

�ىل/ ليد ر�يت لزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م
LEADRIGHT AUTO ACCESSORIES LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مل�شري لتجارة �ملعد�ت 

�مليكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1169838 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3.60*1 �ىل 1*1

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/�مل�شري لتجارة �ملعد�ت �مليكانيكية ذ.م.م

AL MASEER MECHANICAL EQUIPMENT TRADING LLC
�ىل/ �مل�شري للمولد�ت �لكهربائية ذ.م.م

AL MASEER ELECTRICAL GENERATORS LLC
تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح و�شيانة �ملولد�ت �لكهربائية )3314001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملعد�ت �مليكانيكية - باجلملة )4659101(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملعد�ت �لكهربائية - باجلملة )4659102(
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري مطعم درمي  CN بال�شم   1047875 رقم 
�شتارز  بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا. 
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�للم�شة �لفنية لرتكيب �لرخام و�ل�شري�ميك
 رخ�شة رقم:CN 1136599 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة 
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

و�يل مت خان للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1136901 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة 
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/لطفي  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
 رخ�شة رقم:CN 1113577 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة 
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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الربملان العراقي يناق�س املوازنة الحتادية املثرية للجدل 

بغداد تدعو رئي�س حكومة كرد�ستان لزيارتها لبحث الق�سايا العالقة 
•• بغداد-يو بي اأي:

عقدت هيئة رئا�شة جمل�س �لنو�ب 
�لثالثاء،  �م�����س  �شباح  �ل��ع��ر�ق��ي، 
�إجتماعا مع قادة �لكتل �لربملانية 
�لعامة  �مل��و�زن��ة  ملناق�شة  �لرئي�شة 
للدولة للعام 2013، وقر�ر �إقالة 
فالح �شن�شل، رئي�س هيئة �مل�شاءلة 
و�لعد�لة من قبل رئي�س �حلكومة 

نوري �ملالكي.
هيئة  �إن  ب���رمل���اين  م�����ش��در  وق�����ال 
رئ����ا�����ش����ة �ل������ربمل������ان �مل����ك����ون����ة من 
�أ�شامة �لنجيفي، ونائبيه  �لرئي�س 
�شدري(،  )ت��ي��ار  �ل�شهيل،  ق�شي 
عقدت  )ك����ردي(،  طيفور  وع���ارف 
�ج��ت��م��اع��ا م��غ��ل��ق��اً م��ع ق����ادة �لكتل 
�لربملانية �لرئي�شة ملناق�شة �ملو�زنة 
�لحتادية، وقر�ر�قالة رئي�س هيئة 
�مل�شاءلة و�لعد�لة )�جتثاث �لبعث 
�شابقاً(، فالح �شن�شل، من من�شبه 

.
جل�شة  يبعقد  �ملجل�س  �أن  و�أ�شاف 
مل��ن��اق�����ش��ة هذين  م��و���ش��ع��ة لح���ق���اً 

�لأمرين و�لت�شويت عليهما.
�لعامة  �مل������و�زن������ة  �ن  ي���������ش����ار�ىل 
�أثارت   ،2013 للعام  �لحت��ادي��ة 
�لأو�شاط  بن  �جل��دل  من  �لكثري 

�مل�����ش��ك��الت �ل��ع��ال��ق��ة . و�أ����ش���اف �ن 
�لإقليم  يف  �ل���ك���ردي���ة  �لأط��������ر�ف 
ب���ح���ث���ت ه������ذه �ل������دع������وة، وق������ررت 
�لإقليم  حكومة  رئي�س  تفوي�س 
لزيارة  �مل��ن��ا���ش��ب  �ل���وق���ت  �خ��ت��ي��ار 
بغد�د، وما �إذ� كان �شيذهب بنف�شه 
ل�شتئناف  عنه  مندوباً  ير�شل  �أو 

�حلو�ر حول �مل�شاكل �لعالقة .
�حل���ك���وم���ة  �أن  �ل����ط����ي����ب  وت�����اب�����ع 
هذه  ��شتعد�دها  �أب���دت  �لحت��ادي��ة 
�ملرة للتجاوب مع �ملطالب �لكردية، 
�ل��ع��ر�ق مل تعد  �أو���ش��اع  �أن  خا�شة 
بن  �ملو�جهات  من  مزيد�  حتتمل 

�لكتل �ل�شيا�شية �لأ�شا�شية .
وت�������ش���ه���د �ل����ع����الق����ة ب�����ن ب���غ���د�د 
و��شحاً  فتور�  �أ�شهر  منذ  و�أرب��ي��ل 
�مل�����ش��اك��ل بن  ت��ف��اق��م  ع��ل��ى خلفية 
�جلانبن ل�شيما بعد �عالن بغد�د 
عن ت�شكيل قيادة قو�ت دجلة مل�شك 
كركوك  مبحافظات  �لمني  �مللف 
ودي���اىل و���ش��الح �ل��دي��ن وجميعها 
ت�����ش��م م��ن��اط��ق ي��ع��ت��ربه��ا �لأك�����ر�د 

متنازع عليها .
حت�شيد  �لج��������ر�ء  ه�����ذ�  و�ع����ق����ب 
م�شارف  على  قو�تهما  �ل��ط��رف��ن 
�شد�مات  بوقوع  هدد  ما  كركوك، 

م�شلحة بينهما.
 

�للكرتوين  �مل��وق��ع  ون��ق��ل  عليها. 
حلكومة �قليم كرد�شتان، �لثالثاء، 
ت�شريحا للمتحدث �لر�شمي با�شم 
�لنائب  �ل��ك��رد���ش��ت��اين  �ل��ت��ح��ال��ف 
رئي�س  �ن  فيه  قال  �لطيب،  موؤيد 
�حلكومة �لحتادية وجه دعوة �إىل 
نيجريفان  �لإقليم  رئي�س حكومة 
بغد�د ل�شتئناف  لزيارة  �لبارز�ين 
حول  �حلكومتن  بن  �ملفاو�شات 

�ل�شيا�شية و�لكتل �لربملانية. وكان 
رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �ل���ع���ر�ق���ي ن���وري 
من  �شن�شل،  ف���الح  �أق����ال  �مل��ال��ك��ي، 
و�لعد�لة،  �مل�����ش��اءل��ة  هيئة  رئ��ا���ش��ة 
�شريف  با�شم  �لهيئة،  وكلف ع�شو 
�ل�����ب�����دري، ب���ه���ذه �مل���ه���م���ة، وذل����ك 
�شمول  �لهيئة  ق���ر�ر  خلفية  ع��ل��ى 
�ل��ق��ا���ش��ي م��دح��ت �مل��ح��م��ود رئي�س 
رئي�س  �لأع����ل����ى  �ل���ق�������ش���اء  ه��ي��ئ��ة 

بقانون  �لعليا  �لإحت��ادي��ة  �ملحكمة 
�لإجتثاث  على �شعيد �خر وجهت 
�حل��ك��وم��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة �لحت���ادي���ة، 
�إقليم  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �ىل  دع����وة 
�لبارز�ين،  نيجريفان  كرد�شتان، 
�مللفات  ل���ب���ح���ث  ب����غ����د�د  ل�����زي�����ارة 
�ل��ع��ال��ق��ة ب��ن �حل��ك��وم��ت��ن وبينها 
�ل��ع��ق��ود �ل��ن��ف��ط��ي��ة ورو�ت�����ب قو�ت 
�ملتنازع  و�مل��ن��اط��ق  )�لبي�شمركة( 

البحرين تربط بيانات جوازات ال�سفر مع الإنرتبول ملكافحة اجلرائم الدولية 
•• املنامة-وام:

�أعلن رونالد نوبل �أمن عام منظمة �ل�شرطة �جلنائية �لدولية  �لإنرتبول 
..م�شروع ربط قاعدة بيانات جو�ز�ت �ل�شفر يف مملكة �لبحرين مع بيانات 
�لإنرتبول ملكافحة �جلر�ئم �لدولية و�حلد من �لتهديد�ت �لإلكرتونية. 
�لإنرتبول  ع��ام منظمة  �أم��ن  بنا  عن  �لبحرينية   �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
�لبحرينية  �لعا�شمة  حمافظة  ل�شرطة  زيارته  هام�س  على  ت�شريحاته 
�أن ه���ذه �لإج�������ر�ء�ت ت��ه��دف �إىل ت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات ع��ن ���ش��ح��ة ج����و�ز�ت 
�أن  نوبل  و�ع��ت��رب  �ل��ب��الد.  ي��ع��ربون  �ل��ذي��ن  �لبحرينين  غ��ري  �لأ�شخا�س 
�لبحرينية  �جل��و�ز�ت  �شوؤون  بعمل  �خلا�شة  �لبيانات  قاعدة  ربط  عملية 
بجهاز �لإنرتبول متكن موظف �جلو�ز�ت يف مطار �لبحرين �لدويل من 
من  و�لتاأكد  معدودة  ث��و�ن  غ�شون  يف  �ململكة  �إىل  �لو�فد  بيانات  تدقيق 

�شحة وثيقة �شفره �مل�شتخدمة..م�شري� �إىل �أن �ل�شخا�س �لذين يعربون 
بجو�ز�ت �شفر مزورة ي�شتخدمون عادة جو�ز مزور عند دخول �لبالد و�آخر 
خالل تو�جدهم بالبالد و�آخر عند مغادرتهم �لبالد. وقال �إن هذه �ملبادرة 
دخولها  يحاولون  �لذين  �أول��ئ��ك  تتبع  يف  �لبحرين  م�شاعدة  �شاأنها  من 
لدو�فع غري قانونية كما ميكن تتبع �ل�شخا�س �لذين يقدمون على طلب 
�حل�شول على تاأ�شري�ت زيارة �إىل �ململكة ما �إذ� كانت وثائق �شفرهم هي 
�لتبليغ �شابقا عن فقد�نها. و�أ�شار  �أو مت  بالأ�شل ج��و�ز�ت �شفر م�شروقة 
  32 �أن جهاز �ل�شرطة �جلنائية �لدولية كان قد �شجل حو�يل  �إىل  نوبل 
هوية  وبطاقات  �شفر  ج���و�ز�ت  منها  ر�شمية  لوثائق  �شرقة  حالة  مليون 
�أج���رى جهاز  �ل��ع��امل حيث  �أن��ح��اء  ق��ي��ادة م��ن خمتلف  �شخ�شية ورخ�����س 
�لإنرتبول عمليات تدقيق وحتر حلو�يل مليار حالة .. فيما مت ت�شجيل 

حو�يل 40 �ألف حالة �شرقة جو�ز�ت �شفر خالل �لعام 2012. 

•• القاهرة-رويرتز:

ن�شبت معارك يف ولية �لنيل �لزرق �حلدودية بال�شود�ن 
بحكومة  ل��الط��اح��ة  ي�شعون  وم��ت��م��ردي��ن  �جل��ي�����س  ب��ن 
�ل��رئ��ي�����س ع��م��ر ح�����ش��ن �ل��ب�����ش��ري وذل����ك ح�����ش��ب��م��ا �أعلنه 
�جلانبان وقالت �حلكومة �ن قو�تها قتلت ع�شر�ت من 
لالحد�ث  خمتلفة  رو�ي��ة  �ملتمردون  و�أورد  �ملتمردين. 

قائلن �ن �لقو�ت �حلكومية هاجمت مناطق مدنية.
�أيلول  �شبتمرب  يف  �لزرق  �لنيل  يف  �ل�����ش��ر�ع  ب���د�أ  وق��د 
�نف�شال جنوب  �أ�شهر من  بعد ب�شعة   2011 من عام 
 2005 ع��ام  �ب��رم��ت  �شالم  �ل�����ش��ود�ن مبوجب معاهدة 
و�أن��ه��ت ع��ق��ود� م��ن �حل���رب �له��ل��ي��ة. وك���ان �ملتمردون 

•• ا�صطنبول-رويرتز:

قامت  �لرتكية  �ل�شرطة  �ن  �لنا�شول  �أن��ب��اء  وكالة  قالت 
ب��ع��دة م��د�ه��م��ات يف �أرج�����اء �ل���ب���الد يف وق���ت م��ب��ك��ر �م�س 
يف  �شالعة  مت�شددة  ي�شارية  جماعة  م�شتهدفة  �لثالثاء 
هجوم �نتحاري بقنبلة على �ل�شفارة �لمريكية بعد �شدور 

�و�مر باعتقال ما يقرب من 200 �شخ�س.
�لبالد يف  �رج��اء  �شتى  �شملت  �لتي  �ملد�همات  ه��ذه  جت��يء 
�لثوري  �ل�شعبي  �لتحرير  �عقاب قيام ع�شو بجبهة حزب 
بتفجري نف�شه عند مدخل مبنى �ل�شفارة �لمريكية باأنقرة 
بحياة  �أودى  �جل����اري مم��ا  ���ش��ب��اط  ف��رب�ي��ر  م��ن  �لول  يف 

ولي��ة حدودية  وه��ي  ك��ردف��ان  �لزرق وجنوب  �لنيل  يف 
�شود�نية �أخرى قاتلو� يف �طار جي�س �ملتمردين �جلنوبي 
خالل تلك �حلرب لكنهم تركو� على �جلانب �ل�شود�ين 
من �حلدود بعد �لتق�شيم. وفر مئات �للف من �لنا�س 
من ديارهم ب�شبب �ملعارك منذ عام 2011 ويوم �لثنن 
�لقو�ت  �أن  �ل�شود�ن  يف  �لر�شمي  �لعالمي  �ملركز  �أورد 
و  �لزرق  �لنيل  موفا يف  على منطقة  ��شتولت  �مل�شلحة 
طردت فلول �ملتمردين  �لذين كانت تدعمهم �لدبابات 
و�ملدفعية �لثقيلة. وقال �ملركز نقال عن �ملتحدث با�شم 
 66 قتل  �جلي�س  �ن  خالد  �ل�شو�رمي  �مل�شلحة  �لقو�ت 
متمرد� و��شاف �ملركز دومنا ��شهاب �ن �لقو�ت �مل�شلحة 

منيت  بعدد �شغري  من �ل�شابات.

�شرطة  �ن  �ل�شرطة  وق��ال��ت  ت��رك��ي.  �أم���ن  وح��ار���س  �ملفجر 
�زمري  �قليم  يف  �شخ�شا   15 �عتقلت  �لره����اب  مكافحة 
عمليات  يف  �خ��ري��ن  �قليمن  ويف  تركيا  ب��غ��رب  �ل�شاحلي 
�لثورية  ��شم �حلركة  ت�شتهدف جماعة تطلق على نف�شها 
للعاملن �ملدنين �لتي يعتقد �نها متت ب�شلة جلبهة حزب 
�لتحرير �ل�شعبي �لثوري. و��شافت �ل�شرطة �نها ��شدرت 
�لبالد  يف  �قليما   28 يف  �شخ�شا   167 باعتقال  �أو�م����ر 
ونفذت جبهة حزب �لتحرير �ل�شعبي �لثوري وهي جماعة 
مناه�شة ب�شدة للوليات �ملتحدة ت�شنفها و��شنطن وتركيا 
على �نها منظمة �رهابية �شل�شلة من �لهجمات �لقاتلة على 

مر�كز �ل�شرطة خالل �ل�شهر �ل�شتة �ملا�شية.

الأمم املتحدة تقدر عدد 
الالجئني ال�سوريني ب�850 األفًا 

•• جنيف-ا ف ب:

�ل�شورين  عدد  �ن  جنيف  يف  �لثنن  �لالجئن  ل�شوؤون  �لعليا  �ملفو�شية  �علنت 
�لذين غادرو� بالدهم هربا من �حلرب �لهلية جتاوز عتبة �ل850 �لفا. وقال 
متحدث با�شم هذه �لوكالة �لتابعة لالمم �ملتحدة يف تاريخ 17 فرب�ير �ح�شينا 
�شنة  وقبل   . �لت�شجيل  �نتظار  يف  �و  كالجئن  م�شجلن  �شوري  �لف   850 نحو 
�لنز�ع  غ��ادرو� بالدهم هربا من  �شوري  �ل��ف لج��ىء   33 �ملتحدة  �ح�شت �لمم 
�لذي �ندلع يف مار�س 2011 �ثر حركة �حتجاجية �شد نظام �لرئي�س ب�شار �ل�شد. 
وقالت �لمم �ملتحدة �ن عدد �لالجئن قد ي�شل �ىل 1،1 مليون يف غ�شون ب�شعة 
�لالجئن  ومعظم  �لنز�ع.  بد�ية  يف  ن�شمة  مليون   21 تعد  �شوريا  وكانت  ��شهر 
هربو� �ىل �لبلد�ن �ملجاورة، �ىل لبنان و�لردن وتركيا و�لعر�ق وبح�شب تقدير�ت 

�لمم �ملتحدة فقد �شقط نحو 70 �لف قتيل منذ بدء �عمال �لعنف يف �شوريا.

•• وا�صنطن-لندن-يو بي اأي

ذك���ر م�����ش��وؤول��ون �أم���ريك���ي���ون �نه 
يف ظ��ل ����ش��ت��م��ر�ر ت��ده��ور �لأم���ور 
�لرئي�س  ي���ج���د  ق����د  ����ش���وري���ا،  يف 
�أوب���ام���ا نف�شه  ب����ار�ك  �لأم���ريك���ي 
مبوقفه  �لنظر  لإع���ادة  م�شطر�ً 
�ملعار�شة  بت�شليح  ق���ر�ر  و�ت��خ��اذ 

�ل�شورية.
تاميز  نيويورك  �شحيفة  ونقلت 
رفيعي  م�شوؤولن  عن  �لأمريكية 
�لأمريكية  �لإد�رة  يف  �مل�����ش��ت��وى 
ق��ول��ه��م �ن���ه ب��ال��رغ��م م��ن �ملوقف 
ي��ق�����ش��ي بعدم  �ل�����ذي  �لأم����ريك����ي 
ملعار�شي  ق��ات��ل  دع���م  �أي  ت��ق��دمي 
�ل����ن����ظ����ام �ل���������ش����وري و�لك����ت����ف����اء 
بامل�شاعد�ت �لإن�شانية، فاإن �أوباما 
رحيل  لت�شريع  �شبيل  �أي  يجد  ل 
�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد من 

�حلكم.
�ن����ه فيما  �مل�������ش���وؤول���ون  و�أ�����ش����اف 
ت�شتمر �لأو�شاع يف �لتدهور، فاإن 
هذ� �لأم��ر قد يعيد فتح �لنقا�س 
�ملقاومة  �أع�شاء  بعد  تزويد  حول 
م�شعى  يف  ب��الأ���ش��ل��ح��ة  �ل�����ش��وري��ة 

لتخطي �ملاأزق يف �شوريا.
�لآن  �مل�����ش��األ��ة  �ن  �إىل  و�أ������ش�����ارو� 
�لرئي�س  ك��ان  �إذ�  ما  ح��ول  ترتكز 
ب��ع��د و����ش���ول فريق  �لأم����ريك����ي، 
�إىل  �أمن قومي جديد، �شيتو�شل 

خال�شات خمتلفة.
�مل�����ش��وؤول��ن �لرفيعن  �أح���د  وق���ال 

�لأوروب���ي ب�شاأن  خارجية �لحت��اد 
�حل��ظ��ر ع��ل��ى �لأ���ش��ل��ح��ة م��ن �أجل 
توفري �ملزيد من �مل�شاعدة لقو�ت 
�إىل  و�شنقوم  �ل�شورية،  �ملعار�شة 
ج��ان��ب ح��ك��وم��ات �أوروب���ي���ة �أخرى 
ت�شريحات جديدة حول  باإ�شد�ر 

هذ� �جلانب يف �لوقت �ملنا�شب .
�أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ�������ش������ارت 
�آخرين  �أوروب���ي���ن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ن 
ق��ل��ل��و� م��ن �أه��م��ي��ة �حل���ل �لو�شط 
خارجية  وزر�ء  �إليه  تو�شل  �لذي 
دول �لحتاد �لأوروبي باجتماعهم 
)�لثنن(،  �أم�������س  ب��روك�����ش��ي��ل  يف 
�أن��ه مت �لتالعب بعبار�ته  و�أك��دو� 
لإر�شاء �لربيطانين، ومل يتغري 

�شيء يف موقف �لحتاد .
ونقلت عن وثيقة �شرية لجتماع 
�إن حم���اولت  ق��ول��ه��ا  ب��روك�����ش��ي��ل 
�ملفرو�س  �حل��ظ��ر  ن��ط��اق  ت��غ��ي��ري 
على �لأ�شلحة �إىل �شوريا �أو رفعه 
متاماً من �شاأنها �أن تثري �شعوبات 
جدية من وجهة �لنظر �لقانونية 

و�لعملية..
من  �ملزيد  ع�شكرة  �أي�شاً  وتغذي   
ن�شرها  خماطر  وزي���ادة  �ل�شر�ع، 
بن �جلماعات �ملتطرفة، و�نت�شار 
ما  مرحلة  يف  �شوريا  يف  �لأ�شلحة 
بعد �لرئي�س ب�شار �لأ�شد، وميكن 
�إم������د�د�ت  ت���ز�ي���د  �إىل  ت������وؤدي  �أن 
�لأ�شلحة وم�شاركة �أطر�ف �أخرى 
يف  بال�شر�ع  �لأ�شد  لنظام  د�عمة 

�شوريا .

�ملعار�شة  ت�شليح  ع���دم  ق����ر�ر  �ن 
�ل�شورية لي�س قر�ر�ً نهائياً، وفيما 
باأنه  ثقتنا  تزد�د  �لأو�شاع  تتطور 

قد يعيد �لنظر بر�أيه .
�أوباما  ق��ر�ر  �ن  �مل�شوؤولون  وذك��ر 
�ل�شورية  �مل��ع��ار���ش��ة  ت��زوي��د  ع���دم 
تردده  عن  ناجماً  ك��ان  بالأ�شلحة 
�إىل  �لأ�شلحة  و�شول  من  وخوفه 
�أياد غري موثوقة فت�شتخدم �شد 
�إ�شر�ئيلية  م�����ش��ال��ح  �أو  م��دن��ي��ن 

و�أمريكية.
لكنهم �أ�شارو� �إىل �نه فيما جتهد 
�إىل  للتو�شل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�شيا�شة، ل يبدي �لأ�شد �أي �إ�شارة 
�ل�شلطة،  لت�شليم  �نه م�شتعد  �إىل 
ف��ي��م��ا ت���وؤك���د �مل��ع��ار���ش��ة �ن���ه���ا لن 
�نتقالية  عملية  ح���ول  ت��ت��ف��او���س 

يكون لديه فيها �أي دور.
من  ب��ال��رغ��م  �ن���ه  �إىل  ل��ف��ت��ت  و�إذ 
�لبيت  �ن  �إل  �أوباما  كل حتفظات 
�خليار�ت  كل  �ن  يو�شح  �لأبي�س 
م��ط��روح��ة ع��ل��ى �ل���ط���اول���ة، فيما 
ي��ق��ول م�����ش��وؤول��ون �أم��ريك��ي��ون �نه 
�أمريكا  ب��ات��ت  �ل���وق���ت  م���ع م����رور 

تعرف �ملزيد عن �ملعار�شن.
ديلي  �شحيفة  ذك���رت  ل��ن��دن  ويف 
ت��ل��غ��ر�ف �م�����س �أن ب��ري��ط��ان��ي��ا قد 
�لدعم  ح���ج���م  ل��ت��و���ش��ي��ع  ت���ت���ج���ه 
للثو�ر  ت���ق���دم���ه  �ل������ذي  �لأم����ن����ي 
�ل�������ش���وري���ن ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري، على 
�لرغم من ف�شلها يف �إقناع �لحتاد 
�لأوروبي باإلغاء �حلظر �ملفرو�س 

على �لأ�شلحة �إىل �شوريا.
�لحت����اد  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�لأوروب��ي �أعطى �ل�شوء �لأخ�شر 
�لربيطانية  �حل��ك��وم��ة  خل��ط��ط 
ع�شكرين  م�����درب�����ن  �إر��������ش�������ال 
وم�����دن�����ي�����ن مل���������ش����اع����دة �ل�����ث�����و�ر 

�ملتمردين  مل�����ش��اع��دة  وم���دن���ي���ن 
�ل�شورين، بعد معركة بن وزير 
�خلارجية �لربيطانية وليام هيغ 
�خلارجية  �ل��ع��الق��ات  وم�����ش��وؤول��ة 
�لبارونة  �لأوروب�������ي  �لحت�����اد  يف 
�جتماع  خ���الل  �آ���ش��ت��ون  ك��اث��ري��ن 
وزر�ء خارجية دول �لحتاد ب�شاأن 
�لدعوة �لربيطانية لرفع عقوبات 
�لحت���اد �لأوروب����ي �حل��ال��ي��ة �لتي 
�أ�شكال  �أي �شكل من  متنع تقدمي 
يف  للمتمردين  �لع�شكري  �لدعم 

�شوريا.
باحلل  �أ����ش���اد  ه��ي��غ  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
وزر�ء  �إليه  تو�شل  �ل��ذي  �لو�شط 
خارجية دول �لحتاد �لأوربي بعد 
و�أكر  و�ل�شويد  �أملانيا  �ع��رت����س 
م��ن 20 ب��ل��د�ً ع��ل��ى رف���ع �حلظر 
�ملفرو�س على �لأ�شلحة، و�عتربه 
بتقدمي  ���ش��م��ح  ع��ظ��ي��م��اً  �جن�������از�ً 
�ملدنين،  حلماية  تقنية  م�شاعدة 
و�ظهر �أن باإمكاننا تغيري �حلظر 
���ش��وء�ً يف  �أك��ر  �لو�شع  كلما �شار 

�شوريا .
ون�شبت �ل�شحيفة �إىل م�شادر يف 
�إن  قولها  �لربيطانية  �حلكومة 
�لأيام و�لأ�شابيع  �شُتعلن يف  لندن 
�مل�شورة  �شتقدم  �أن��ه��ا  ع��ن  �ملقبلة 
�ملعار�شة  ل����ق����و�ت  و�ل����ت����دري����ب 
ذل���ك �حلفاظ  �ل�����ش��وري��ة مب���ا يف 
�خلارجة  �ملناطق  يف  �لأم���ن  على 
و�لتخطيط  �لنظام،  �شيطرة  عن 
�ملرحلة  يف  �لأم��ن  قطاع  لإ�شالح 
�لن���ت���ق���ال���ي���ة م����ن �ل���ع���الق���ة مع 

�ملعار�شة �ل�شورية .
ك����م����ا ن����ق����ل����ت ع������ن ه����ي����غ ق���ول���ه 
�لف�شحة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ���ش��ن�����ش��ت��خ��دم 
�ل���ك���ام���ل���ة �مل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
وزر�ء  �إليه  تو�شل  �لذي  �لتعديل 

���ش��وء�ً يف  �أك��ر  �لو�شع  كلما �شار 
�شوريا .

ون�شبت �ل�شحيفة �إىل م�شادر يف 
�إن  قولها  �لربيطانية  �حلكومة 
�لأيام و�لأ�شابيع  �شُتعلن يف  لندن 
�مل�شورة  �شتقدم  �أن��ه��ا  ع��ن  �ملقبلة 
�ملعار�شة  ل����ق����و�ت  و�ل����ت����دري����ب 
ذل���ك �حلفاظ  �ل�����ش��وري��ة مب���ا يف 
�خلارجة  �ملناطق  يف  �لأم���ن  على 
و�لتخطيط  �لنظام،  �شيطرة  عن 
�ملرحلة  يف  �لأم��ن  قطاع  لإ�شالح 
�لن���ت���ق���ال���ي���ة م����ن �ل���ع���الق���ة مع 

�ملعار�شة �ل�شورية .
ك����م����ا ن����ق����ل����ت ع������ن ه����ي����غ ق���ول���ه 
�لف�شحة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ���ش��ن�����ش��ت��خ��دم 
�ل���ك���ام���ل���ة �مل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
وزر�ء  �إليه  تو�شل  �لذي  �لتعديل 
�لأوروب���ي ب�شاأن  خارجية �لحت��اد 
�حل��ظ��ر ع��ل��ى �لأ���ش��ل��ح��ة م��ن �أجل 
توفري �ملزيد من �مل�شاعدة لقو�ت 

�ل�شورين، بعد معركة بن وزير 
�خلارجية �لربيطانية وليام هيغ 
�خلارجية  �ل��ع��الق��ات  وم�����ش��وؤول��ة 
�لبارونة  �لأوروب�������ي  �لحت�����اد  يف 
�جتماع  خ���الل  �آ���ش��ت��ون  ك��اث��ري��ن 
وزر�ء خارجية دول �لحتاد ب�شاأن 
�لدعوة �لربيطانية لرفع عقوبات 
�لحت���اد �لأوروب����ي �حل��ال��ي��ة �لتي 
�أ�شكال  �أي �شكل من  متنع تقدمي 
يف  للمتمردين  �لع�شكري  �لدعم 

�شوريا.
باحلل  �أ����ش���اد  ه��ي��غ  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
وزر�ء  �إليه  تو�شل  �ل��ذي  �لو�شط 
خارجية دول �لحتاد �لأوربي بعد 
و�أكر  و�ل�شويد  �أملانيا  �ع��رت����س 
م��ن 20 ب��ل��د�ً ع��ل��ى رف���ع �حلظر 
�ملفرو�س على �لأ�شلحة، و�عتربه 
بتقدمي  ���ش��م��ح  ع��ظ��ي��م��اً  �جن�������از�ً 
�ملدنين،  حلماية  تقنية  م�شاعدة 
و�ظهر �أن باإمكاننا تغيري �حلظر 

ع�شكرة �ملزيد من �ل�شر�ع، وزيادة 
�جلماعات  ب��ن  ن�شرها  خم��اط��ر 
�مل��ت��ط��رف��ة، و�ن��ت�����ش��ار �لأ���ش��ل��ح��ة يف 
�شوريا يف مرحلة ما بعد �لرئي�س 
ب�شار �لأ�شد، وميكن �أن توؤدي �إىل 
تز�يد �إمد�د�ت �لأ�شلحة وم�شاركة 
�أطر�ف �أخرى د�عمة لنظام �لأ�شد 

بال�شر�ع يف �شوريا .
ذكرت �شحيفة ديلي تلغر�ف �م�س 
تتجه  ق��د  بريطانيا  �أن  �ل��ث��الث��اء 
�لأمني  �ل���دع���م  ح��ج��م  ل��ت��و���ش��ي��ع 
�ل�شورين  ل��ل��ث��و�ر  ت��ق��دم��ه  �ل���ذي 
ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري، ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�لأوروبي  �إقناع �لحتاد  ف�شلها يف 
ب���اإل���غ���اء �حل���ظ���ر �مل���ف���رو����س على 

�لأ�شلحة �إىل �شوريا.
�لحت����اد  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�لأوروب��ي �أعطى �ل�شوء �لأخ�شر 
�لربيطانية  �حل��ك��وم��ة  خل��ط��ط 
ع�شكرين  م�����درب�����ن  �إر��������ش�������ال 

�إىل  و�شنقوم  �ل�شورية،  �ملعار�شة 
ج��ان��ب ح��ك��وم��ات �أوروب���ي���ة �أخرى 
ت�شريحات جديدة حول  باإ�شد�ر 

هذ� �جلانب يف �لوقت �ملنا�شب .
�أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ�������ش������ارت 
�آخرين  �أوروب���ي���ن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ن 
ق��ل��ل��و� م��ن �أه��م��ي��ة �حل���ل �لو�شط 
خارجية  وزر�ء  �إليه  تو�شل  �لذي 
دول �لحتاد �لأوروبي باجتماعهم 
و�أكدو�  �لول،  �أم�س  بروك�شيل  يف 
�أنه مت �لتالعب بعبار�ته لإر�شاء 
�لربيطانين، ومل يتغري �شيء يف 

موقف �لحتاد .
ونقلت عن وثيقة �شرية لجتماع 
�إن حم���اولت  ق��ول��ه��ا  ب��روك�����ش��ي��ل 
�ملفرو�س  �حل��ظ��ر  ن��ط��اق  ت��غ��ي��ري 
�أو  ����ش���وري���ا  �إىل  �لأ����ش���ل���ح���ة  ع��ل��ى 
تثري  �أن  �شاأنها  م��ن  رف��ع��ه مت��ام��اً 
�شعوبات جدية من وجهة �لنظر 
�لقانونية و�لعملية، وتغذي �أي�شاً 

اأوباما قد يعيد النظر بت�سليح املعار�سة ال�سورية 

بريطانيا تتجه لتكثيف حجم الدعم الأمني للجي�س احلر

رو�سيا تنقل م�ساعدات وت�سرع جهود اإجالء رعاياها من �سوريا 
•• مو�صكو-ا ف ب:

�ر�شلت رو�شيا طائرتن �لثالثاء حتمالن م�شاعد�ت �ن�شانية �ىل �لالذقية �شمال غرب �شوريا وقد تقومان باجالء مو�طنن رو�س يرغبون يف مغادرة 
هذ� �لبلد فيما �ر�شلت �لبحرية �ي�شا �ربع �شفن حربية ��شافية �ىل �ملتو�شط. وقالت وز�رة �لحو�ل �لطارئة �لرو�شية يف بيان �ن طائرتي �يليو�شن 
62 و�يليو�شن 76 تنقالن 46 طنا من �مل�شاعد�ت �قلعتا قبل �لظهر من �شاحية مو�شكو يف �جتاه مطار �لالذقية و�شوف تقومان باجالء �ي مو�طن 
رو�شي يرغب يف مغادرة �شوريا، بح�شب ما نقلت وكالت �لنباء �لرو�شية. و�و�شحت �ملتحدثة با�شم �لوز�رة �يرينا رو�شيو�س لوكالة �يتار-تا�س �لر�شمية 
�ن �لطائرتن تنقالن م�شاعد�ت غذ�ئية ��شافة �ىل خيم ومولد�ت كهرباء و�آنية مطبخ ومن �ملتوقع �ن تهبطا يف �لالذقية. وتابعت �نه بعد ذلك 
�شيكون بو�شع مو�طني رو�شيا وجمموعة �لدول �مل�شتقلة )�لحتاد �ل�شوفياتي �شابقا با�شتثناء دول �لبلطيق �لثالث وجورجيا( �لر�غبن يف مغادرة هذ� 
�لبلد �لرحيل على منت �لطائرتن . و��شافت �نه مت تخ�شي�س خط هاتف مبا�شر للرو�س �لذين يفكرون يف مغادرة �شوريا وو�شع معاجلن نف�شين 
لتلقي �ت�شالتهم. وكانت رو�شيا �عادت يف 23 كانون �لثاين يناير 77 رو�شيا يقيمون يف �شوريا معظمهم من �لن�شاء و�لطفال يف رحالت نظمتها وز�رة 
�حلالت �لطارئة لنقل م�شاعد�ت �ن�شانية، ولكن من �لعا�شمة �للبنانية بريوت ولي�س من �شوريا. من جهتها �علنت وز�رة �لدفاع �لرو�شية �لثالثاء �نها 

�شرت�شل �ربع �شفن حربية ��شافية �ىل �ملتو�شط كما �نها �شتتخذ �جر�ء�ت من �جل �جالء حمتمل لرعاياها من �لبالد.

معارك يف ولية النيل الأزرق احلدودية بال�سودان

ال�سرطة الرتكية تداهم مقر جماعة ي�سارية 
على خلفية تفجري بال�سفارة الأمريكية
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العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل جرين لين لت�شليح كهرباء 

ومكيفات �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1123270 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل جرين لين لت�شليح كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت

GREEN LINE AUTO ELECTRICAL & AIR CONDITIONER REPAIR SHOP

�ىل/ حمل جرين لين لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت

GREEN LINE  AUTO ELECTRICAL REPAIR SHOP

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح مكيفات هو�ء �ل�شيار�ت )4520021(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �لبحر  نور�س  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1135745 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة نور�س �لبحر للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
NAWRAS AL BAHAR FOR CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/ �شركة نور�س �لبحر لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
NAWRAS AL BAHAR FOR  GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات جتميل �حلد�ئق و�ملنتزهات )8130002(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ن�شيم �لقوع لتجارة 

CN 1303003:خردة و�شكر�ب �ملباين رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان حممد نور نظري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف حمد �شامل هادي بن دومان �لعامري 

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة دنيا �لعمارة 

CN 1009505:لعمال �حلديد �مل�شغول رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد حمد حممد بال�شود �لعامري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف خليفة �شلطان علي �شيف �ملهريي 

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة جبل طور 

CN 1012535:للبال�شرت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر��شد حمد ر��شد خلفان �لبادي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �حالم عبود حممد �جلعيدي 

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1184155 بال�شم �لتجاري مطعم جارمي�س   
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا. 
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة زهرة �خلويل للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة 

رخ�شة رقم:CN 1150174 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممود �بر�هيم عبد�ملبدئ �خلويل )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نا�شر مهدي هادي �لوقي�س �لهاجري )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شرحان قائد �شيف �ل حمودي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة زهرة �خلويل للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة

ZAHRAT ELKHOLI RE INFORNCE CARPENTRY EST
�ىل/ وريد �حلياة لعمال �ل�شري�ميك و�لطابوق ذ.م.م

LIFE VEIN BRICKS & CERAMICS WORKS LLC
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لطابوق )4330001(

تعديل ن�شاط/��شافة تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالبالط �و �لباركيه �و �لرخام �و �ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لنجارة �مل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال حديد �لت�شليح )4390005(
�لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  �لعرت��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نيولوك ليدي لل�شيلة و�لعبايا

 رخ�شة رقم:CN 1114104 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد مر�د عبد�هلل �لبلو�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عمر ر��شد عبيد جمعه �لظاهري
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*2

تعديل ��شم جتاري:من/نيولوك ليدي لل�شيلة و�لعبايا
NEW LOOK LADY FOR SHELA & ABAYA

�ىل/ ق�شر �لزهور
FLOWERS PALACE

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لزهور و�لنباتات �لطبيعية - بالتجزئة )4773302(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( )1410906(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لعربية - بالتجزئة )4771105(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة زغرب للمقاولت و�ل�شيانة 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1066581 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شهريه �شبحي حممد زوجة عبيد مطر �لبلو�شي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد �حمد عبد�هلل جعفر �لهرمودي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.80

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة زغرب للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
ZAGREB CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE CO LLC

�ىل/ �لرت�ب �لذهبي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
GOLDEN SAND CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �ل�شناعية �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد قطعة 
رقم 181 بناية د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� يثي مكتب رقم 

238 قطعة رقم 27
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
للرجال  �لزرقاء  �لزمردة  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1225854 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مطر �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ مطر �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ��شرف �حمد ح�شن عبد�لباري

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*2.30
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�شالون �لزمردة �لزرقاء للرجال
SALON ALZOMORODA ALZARGAA FOR MEN

�ىل/ �شالون �لزمردة �لزرقاء للرجال
SALON ALZOMORODA ALZARGAA FOR MEN

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ما�شرت لت�شليح 

CN 1232946:كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موتو للنقليات 
�لعامة رخ�شة رقم:CN 1008676 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل عبد�لرحمن بن خليل 
للت�شليحات �لكهربائية رخ�شة رقم:CN 1017378 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/حمل عبد�لرحمن بن خليل للت�شليحات �لكهربائية

ABDUL RAHMAN BIN KHALIL ELECTRICAL REPAIRS

�ىل/ عبد�لرحمن ل�شيانة �لتمديد�ت �ل�شحية
ABDUL RAHMAN SANITARY MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 9 ق 35 بناية د�ود �شليمان 
�ل�شك�شك �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� يثي �ر�س رقم 32 حمل رقم 58 

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �ملو�قد و�ملربد�ت و�لغ�شالت )9522001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
�شكوب  �ل�ش�����ادة/�لرت�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1390534:للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد �شعيد خمي�س مبارك وليد

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/نا�شيونال باور �نرتنا�شيونال 
ليمتد )بريطانية �جلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
�شجل  يف   )954( رقم  حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة 
�ل�شركات �لجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي 
رقم )8( ل�شنة 1984م يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و 
دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر 
باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت 
�حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف 
وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

تعلن موؤ�ش�شة �لحتاد للمحا�شبة و�ملر�جعة - حما�شبون 
قانونيون �نه مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري 
عادية �ملنعقدة يف تاريخ 2013/1/29�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل يف �أبوظبي بحل وت�شفية ليايل م�شفح لالعمال 
�للكرتوميكانيكية - ذ م م  فعلى من لدية �أي �عرت��س 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعن هاتف رقم 
026349400 فاك�س 026349416�س ب 46765 �بو ظبي 
�شارع �ل�شتقالل  بناية موزة فا�شل �ملزروعي ميز�ن � 
مكتب رقم 1و�ح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خالل 

مدة �أق�شاها 45يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن

اإعـــالن ت�سـفية
العدد 10721 بتاريخ 2013/2/20   

اإعــــــــــالن
و�لهو�تف  لاللكرتونيات  �ل�ش�����ادة/�لري�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملتحركة رخ�شة رقم:CN 1192635 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2.5*1 �ىل 1*2

تعديل ��شم جتاري:من/�لري�شة لاللكرتونيات و�لهو�تف �ملتحركة
FEATHER ELECTRONIC & MOBILE PHONES

�ىل/ �لري�شة للكمبيوتر و�لهو�تف �ملتحركة
FEATHER COMPUTERS AND MOBILE

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة و��شالح �لت �حلا�شب �للكرتوين )9511001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �لهو�تف �ملتحركة )9512002(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �لجهزة �للكرتونية �لدقيقة - باجلمله )4652003(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ حممد ��شرف  ف��ق��د  
�شليمان     - هندي  فاليكات 
�شفره  ج������و�ز   - �جل���ن�������ش���ي���ة  
)1066139(�شادر  رق���م  
م���ن �ل��ه��ن��د م���ن ي��ج��ده عليه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م     

 050/8100338

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ نورو مول بن 
جبار م��ول  - بنغالدي�س 
�شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية  
 )0549708( رق������م  
.م�������������ن ي��������ج��������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/9748130

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل���������دع���������و/ ك����ف����اي����ت 
ح���������ش����ن م�����ال�����ي�����ك رح����م����ت 
ب����اك���������ش����ت����اين   - ح�������������ش������ن   
�جلن�شية  - جو�ز �شفره رقم  
يجده  .م��ن   )6897051(
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 050/3118810

فقدان جواز �سفرت
�ملدعو/ حممد غالم  فقد  
م�����ش��ط��ف��ى ������ش�����اردي�����ر      - 
�جلن�شية   ب����ن����غ����الدي���������س 
رق�����م   ������ش�����ف�����ره  ج�������������و�ز   -
يجده  .م��ن   )253764(
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 055/9176887

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ م��ال��ك ��شد 
�ف�شار  -  �شهز�د مالك خان 
باك�شتاين �جلن�شية  - جو�ز 
�شفره رقم  )5141122( 
برجاء  ي���ج���ده  م���ن  .ف��ع��ل��ى 
مركز  �ق�����رب  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه 
باك�شتان  �ل�شفارة  �و  �شرطة 

م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ كارل منري 
لبنان �جلن�شية    - �لهرب 
رق����م   �����ش����ف����ره  ج���������و�ز   -
)440379(  .من يجده 
بتليفون  �لت�شال  عليه 

رقم 050/9853562 
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ال�سلطات التون�سية تطلب من اجلزائر 
تعّقب 300 جهادي تون�سي يف مايل يعتزمون العودة

•• الفجر- وكاالت:

يف  م�شاعدتها  �جلز�ئر  من  �لتون�شية  �ل�شلطات  طلبت 
قررو�  تون�شي،  جهادي   300 من  �أك��ر  ور�شد  تعقب 
�لعودة من �شمال مايل �إىل تون�س ، بح�شب وكالة �لأنباء 

�لرتكية �لأنا�شول نقال عن م�شوؤول �أمني جز�ئري. 
�جلز�ئرية  �لأم��ن��ي��ة  �ل�شلطات  �أن  �مل�شدر  ذ�ت  ويفيد 
�لتون�شية  نظريتها  م��ن  م�شاعدة  طلب  م��وؤخ��ر�  تلقت 
غادرو�  �ل��ذي��ن  �لتون�شين  �مل�شلحن  م��ن  �مل��ئ��ات  لتتبع 
م��ا ذكره  �لأ���ش��ل��ي، بح�شب  بلدهم  ب��اجت��اه  م��ايل  �شمال 
�لأنا�شول  وكالة  ملر��شل  �أمني جز�ئري مطلع  م�شوؤول 

لالأنباء.
وق����ال �مل�������ش���وؤول، �ل����ذي ط��ل��ب ع���دم ك�����ش��ف ه��وي��ت��ه، �إن 
�جلز�ئري  �جلي�س  م�شاعدة  طلبت  �لتون�شية  �حلكومة 
يف تعقب ور�شد �أكر من 300 �شلفي جهادي تون�شي، 
قررو� �لعودة من مع�شكر�ت �لقاعدة و�لتوحيد و�جلهاد 
�لن�شاط  ملو��شلة  تون�س  �إىل  مب��ايل  �إفريقيا  غ��رب  يف 

�مل�شلح هناك .
وح�شب �ملعلومات �لتي �أوردها �مل�شدر فاإن �أمري كتائب 
�لإ�شالمي  �ملغرب  ب��الد  يف  للقاعدة  �لتابعة  �ل�شحر�ء 
 2 �لغرباء  2012 مع�شكر  �أن�شاأ عام  �لهمام  �أبو  يحيى 
�لقادمن  �جلهادين  لتدريب  �ملغرب  �شهد�ء  ومع�شكر 
من تون�س وم�شر يف �إطار دعم �جلماعات �جلهادية يف 

�شمال �إفريقيا .
من  �جل��ه��ادي��ن  �ل�شلفين  م��ئ��ات  تلقى  لقد  و�أ����ش���اف: 
هذين  يف  �مل�شتوى  ع��ايل  قتاليا  تدريبا  وم�شر  تون�س 

و�لنيجر  و�آخرين من م�شر ومايل  تون�س  �إرهابيا من 
بعن  �لغاز  من�شاأة  على  �لهجوم  يف  �شاركو�  وموريتانيا 
�أمنا�س . وقام تنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب خالل �لعام 
�ل�شحر�ء مت مبوجبها  لإمارة  بهيكلة جديدة   2007
�إن�شاء كتيبتن و�شريتن، من بينها �شرية �لفرقان �لتي 
�أ�شندت قيادتها �إىل يحيى �أبو �لهمام و�نت�شر عنا�شرها 

�لفرن�شية  للطائر�ت  غارة  دمرتهما  �لذين  �ملع�شكرين 
هاتن  يف  قتل  وق��د  م��ايل،  �شمال  تينزروف  منطقة  يف 

�لغارتن عدد من �جلهادين �لتون�شين .
�إن ع���دد� م��ن �لإره��اب��ي��ن �لذين  ق��ائ��ال  وت��اب��ع حديثه 
�شاركو� �ل�شهر �ملا�شي يف �لهجوم على من�شاأة �لغاز بعن 
يف  ع�شكريا  تدريبا  تلقو�  �جلز�ئر  �شرق  جنوب  �أمنا�س 

هذين �ملع�شكرين �ل�شرين .
وكان �لهدف من ور�ء تدريب �مل�شرين و�لتون�شين هو 
دعم خاليا �لتنظيمات �جلهادية �ملح�شوبة على تنظيم 

�لقاعدة يف بالد �ملغرب يف هذين �لبلدين .
هذين  يف  كانو�  �لذين  �جلهادين  �أغلب  �أن  �إىل  ولفت 
خمطط  ���ش��م��ن  ب���ل���د�ن���ه���م  �إىل  غ��������ادرو�  �مل��ع�����ش��ك��ري��ن 
�لإعد�د  �أر�س  �لنتقال من  ت�شميه  �لقاعدة  لتنظيمات 
حالة  �مل�شدر  �أ�شماه  م��ا  ل�شتثمار   ، �جل��ه��اد  �أر����س  �إىل 

�لفو�شى �لأمنية يف دول �لربيع �لعربي .
�لأم��ن �جلز�ئرية يف تعقب جمموعات  �شلطات  وب��د�أت 
�لنيجر  عرب  م��ايل  �شمال  من  �لقادمن  �ملت�شللن  من 

وليبيا من �أجل �لعودة �إىل تون�س، بح�شب �مل�شدر.
�لقاعدة يف  تنظيم  �أمري  �أن  �إىل  �لأمني  �مل�شوؤول  و�أ�شار 
بالد �ملغرب �لإ�شالمي عبد �ملالك درودكال �أمر �أتباعه 
بالعودة  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت  تون�س يف  ج��اءو� من  �لذين 
�جلهادية  �ل�شلفية  خاليا  دع��م  �أج��ل  م��ن  ب��الده��م  �إىل 
�أن م��ا ل يقل عن  �أن��ه يعتقد  ، م��وؤك��د�  �مل��وج��ودة هناك 
يف  بدوؤو�  مايل  �شمال  يف  تدربو�  تون�شي  �شلفي   300

�لعودة �إىل تون�س .
 11 �أن  �مل��ا���ش��ي  و�أع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ة �جل��ز�ئ��ري��ة �ل�شهر 

من  مقربة  وعلى  متبكتو  ملدينة  �ملحاذية  �ل�شحر�ء  يف 
�لإطاحة  بعد  تون�س  �أن  �إىل  ي�شار  �ملوريتانية.  �حل��دود 
بالرئي�س �لأ�شبق زين �لعابدين بن علي �شهدت فو�شى 
عرب  �لعبور  عمليات  ت�شهيل  عرب  م�شبوقة  غري  �أمنية 
�إىل  ملقاتلن حتولو� لحقا  و�لليبية  �لتون�شية  �حلدود 

�شوريا .

مناورات يف كوريا اجلنوبية بعد اأ�سبوع على جتربة بيونغ يانغ النووية حزب العدالة والبناء الإ�سالمي يدر�س �سحب وزرائه من احلكومة الليبية 
•• بنغازي-ا ف ب:

قال قيادي يف حزب �لعد�لة و�لبناء )��شالمي( �لليبي �لثالثاء �ن �حلزب 
يدر�س �مكانية �شحب وزر�ئه من �حلكومة �لليبية �ملوؤقتة وذلك للتنديد 
�ن  ك�شف هويته  �لذي طلب عدم  �لقيادي  و�و�شح  �لليرب�لين.  ب هيمنة 
جدل كبري� يدور بن قياديي حزب �لعد�لة و�لبناء حول ��شتمر�ر �حلزب 

يف �حلكومة �ملوؤقتة �أو �لن�شحاب منها .
ورف�س قياديون �آخرون يف �حلزب �لتعليق على �خلرب لدى �ت�شال وكالة 

فر�ن�س بر�س بهم.
33 ع�شو�  و�حلكومة �لليبية �ملوؤقتة برئا�شة علي زيد�ن )م�شتقل( ت�شم 
بينهم خم�شة وزر�ء من حزب �لعد�لة و�لبناء �لذي كونته جماعة �لخو�ن 
�ل�شيا�شية. و�ع�شائه يف �حلكومة هم  �مل�شلمن مع �شركائها يف �لتوجهات 

وزير  �ل��ف��رج��اين  وعلى  �ل����وزر�ء  لرئي�س  �لول  �لنائب  �لربع�شي  عو�س 
�لكهرباء وعلي �ل�شريف وزير �ل�شكان وعبد�لباري �لعرو�شي وزير �لنفط 

و�لغاز وعبد�ل�شالم غويلة وزير �ل�شباب و�لريا�شة.
�ن  ي��رون  و�لبناء  �لعد�لة  ح��زب  قياديي  بع�س  ف��ان  ذ�ت��ه  �مل�شدر  وبح�شب 
بزعامة  )ل��ي��رب�يل(  �لوطنية  �ل��ق��وى  حتالف  هيمنة  ل  تخ�شع  �حلكومة 
رئي�س �ملكتب �لتنفيذي �ل�شابق يف �ملجل�س �لنتقايل �لذي قاد �لثورة على 

نظام �لقذ�يف، حممود جربيل.
و��شار �مل�شدر �ىل �ن حزب �لعد�لة و�لبناء يعترب �ن حتالف �لقوى �لوطنية 
ي�شتخدم �ملنا�شب و�حلقائب �لوز�رية �لتي ح�شدها لك�شب �لولء وي�شعى 

جاد� لتفريغ بع�س �لوز�ر�ت من حمتو�ها مثل ما فعل يف وز�رة �ل�شكان .
ونقل رئي�س �حلكومة �ملوؤقتة علي زيد�ن �هم ج�شم يف وز�رة �ل�شكان وهو 

جهاز �مل�شروعات �لعامة من �لوز�رة ليتبعه مبا�شرة.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

ك��م��ا ك���ان م��ت��وّق��ع��ا، وع��ل��ى �لرغم 
م��ن ك��ل �ل��ت�����ش��وي��ق �ل����ذي �شاحب 
�لثنن  م�����ش��اء  �أع���ل���ن  �ل��ع��م��ل��ّي��ة، 
�ملوؤقتة  �لتون�شية  �حلكومة  رئي�س 
حمادي �جلبايل عن ف�شل جهوده 
يف �مل�������ش���اور�ت �ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا مع 
ت�شكيل  ب�������ش���اأن  ح���زب���ي���ة  ق����ي����اد�ت 

حكومة كفاء�ت وطنية .
وق����������ال ح������م������ادي �جل�������ب�������ايل، يف 
ن������دوة ���ش��ح��اف��ي��ة م��ق��ت�����ش��ب��ة بعد 
خ��روج��ه م��ن ق��اع��ة �مل�����ش��اور�ت، �إن 
كفاء�ت  حكومة  لت�شكيل  مبادرته 
وط��ن��ي��ة غ��ري م��ت��ح��زب��ة مل حتظى 
�شيتوجه  و�أن���ه  �لأح�����ز�ب،  ب��ت��و�ف��ق 
�ملوؤقت  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  �إىل 
يف  معه  للت�شاور  �ملرزوقي  من�شف 
�خلطو�ت �ملقبلة من دون �لإعالن 
ع���ن ����ش��ت��ق��ال��ت��ه م��ث��ل��م��ا ل����ّوح ب���ه يف 
�ل�شابق يف حال ف�شل مبادرته وقال 
ت�شكيل  حول  مبادرته  �إن  �جلبايل 
�لتو�فق  ت��ل��ق  ك��ف��اء�ت مل  ح��ك��وم��ة 

�ل�شيا�شي �لكايف . 
و���ش��ّدد �جل��ب��ايل على �ن��ه ل �شبيل 
كفاء�ت  ح��ك��وم��ة  م���ب���ادرة  لتنفيذ 
�أحّمل  ل  بالقول   مردفا   ، وطنية 

�أّي طرف م�شوؤولية هذ� �لف�شل.
�أنها  ف��خ��ر�  م��ب��ادرت��ي  يكفي  وق���ال 
فيفري   6 ي������وم  �ل����ب����الد  ج���ن���ب���ت 
عقباه  ي��ح��م��د  ل  م���ا  �إىل  �ن���زلق���ا 
�شعيد  على  �لأح���ز�ب  كل  وجمعت 
و�حد لأول مرة وفتحت �لآن �لباب 
�لأحز�ب  م�شوؤولية  م��ن  �نطالقا 
للبحث عن م�شلحة �لبالد ولي�س 
من خيار �ليوم يف تون�س غري ذلك 
وكاأّن ل�شان حاله يقول  نعم.. لقد 

ف�شلت ولكّنني مل �نهزم..!
�ل��ب��اب مل  �أّن  و�أ���ش��ار �جل��ب��ايل �إىل 
يغلق بعد و�شننظر يف وفاق ب�شكل 

�آخر وفق تعبريه. 
ورغ�������م ت��������د�ول ب���ع�������س �لأ����ش���م���اء 
خل�����الف�����ت�����ه، ف�������ان �مل�����ر�ق�����ب�����ن ل 
يرت�جع  �أن  �إم��ك��ان��ي��ة  ي�شتبعدون 
بعد  خا�شة  �ل�شتقالة  عن  جبايل 
�لدور �لذي لعبه و�برز فيه قدرته 
�لأحز�ب  �لتو��شل مع جميع  على 
�مل��ع��ار���ش��ة وه����و م���ا ع���ج���زت باقي 
قياد�ت �لنه�شة عن �لقيام به منذ 
مبقت�شى  �حل��ك��م  على  �شيطرتها 

�نتخابات 23 �أكتوبر 2013 . 
�إن  ق��ال �جلبايل،  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
�لعمل  ول��ك��ن  �نتهت  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
من  �لأح���ز�ب  جميع  مع  متو��شل 
حكومة  ت�شكيل  �إىل  �لتو�شل  �أج��ل 
حت��ظ��ى ب��ات��ف��اق �أغ���ل���ب �لأط�����ر�ف 

�ل�شيا�شية. 
�لأنباء  وك��ال��ة  نقلت  جانبها،  م��ن 
رئ���ي�������س جمل�س  ع����ن  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�لعيادي،  فتحي  �حل��رك��ة،  ���ش��ورى 
�أن يتم تكليف  �أمله يف  �إعر�به عن 
حمادي  �حلالية،  �حلكومة  رئي�س 
�حلكومة  ب��ت�����ش��ك��ي��ل  �جل������ب������ايل، 
ب��ق��ر�ر حركة  �إذ� ق��ب��ل  م��ن ج��دي��د 
�لنه�شة يف تكوين حكومة �شيا�شية 
رف�شه  ������ش�����ورة  ويف  �ئ���ت���الف���ي���ة 
ل��ذل��ك ف���ان �حل��رك��ة ل��ه��ا مبوجب 
�لقانون �لتنظيم �ملوؤقت لل�شلطات 

�لعمومية تكليف غريه .

من اف�سل املبادرة؟
ورغ������م ت���ك���ّت���م �جل����ب����ايل ع����ن ذكر 
مبادرته،  �إف�������ش���ال  ع���ن  �مل�������ش���وؤول 
و�لفاعلن  �مل��ر�ق��ب��ن  �غ��ل��ب  ف���ان 
�ملعار�شة  �شفوف  يف  �ل�شيا�شين 
�لعائق  م��ّث��ل��ت  �لنه�شة  �أن  ي���رون 
�لأ�شا�شي يف �إجها�س مبادرة �أمينها 
حتييد  �لقاطع  رف�شها  بعد  �لعام 
وز�رت �ل�شيادة وباخل�شو�س وز�رة 
قوى  لذلك  دعت  مثلما  �لد�خلية 

�ملعار�شة مبختلف �أطيافها.
وكان �ملن�شق �لعام حلزب �لتحالف 
�لدميقر�طي حممد �حلامدي قد 
ف�شل  ور�ء  �لنه�شة  حركة  �أّن  �أك��د 
م����ب����ادرة �جل���ب���ايل ق���ائ���ال  حركة 
�لنه�شة مل تتو�فق حتى يف ت�شكيل 
وز�ر�ت  حتييد  فيها  يتم  حكومة 
�ل�����ش��ي��ادة ل��ك��ن �ل��ت��اري��خ ل��ن ينتهي 

و�لفر�س �لقادمة �أكر .
�برز  �إن  �حل��ام��دي  حممد  وك�شف 
�ل��ن��ق��اط �خل��الف��ي��ة �ل��ت��ي عطلت 

�جلبايل  حمادي  �حلكومة  رئي�س 
�شتحظى بوفاق كبري د�خل �ملجل�س 

�لوطني �لتاأ�شي�شي.
�إذ�عي  ت�شريح  يف  كري�شان  وق���ال 
م����ب����ادرة  �إىل  �ل���ت���و����ش���ل  مّت  �إن�������ه 
جميع  بن  �لوفاق  تتطلب  معدلة 
مبادرة  و�شعت  �أن  بعد  �لأط����ر�ف 

�جلبايل جانبا.
�لقبول  �����ش����ورة  يف  �ن������ه،  وي����ب����دو 
ب���ه���ذه �ل�����ش��ي��غ��ة �مل���ع���ّدل���ة، ق���د مّت 
�خلطو�ت  ت��ك��ون  �أن  على  �لت��ف��اق 
�لت�شاورية �لقادمة �أو�شع من �لتي 
جرت يف �لأي��ام �لأخ��رية و�شت�شمل 
�أرب��اب �لعمل  �حتاد �ل�شغل و�حت��اد 
وع��دي��د م��ك��ون��ات �مل��ج��ت��م��ع �ملدين 

و�ل�شيا�شي.

العودة اإىل املرّبع الأّول
�أو �لقر�ءة  ودون لعب دور �لعّر�ف 
حتديد  �شعوبة  و�أم���ام  �لغيب،  يف 
وع�شر  تون�س  يف  �مل�شهد  حت���ّولت 
ذلك يف  ثبت  كما  وقر�ءته  حتليله 
�لأيام �لأخرية جّر�ء تبّدل �ملو�قف 
يف �ل��ي��وم �ل��و�ح��د �أك���ر م��ن مّرة، 
�أّن  �ل��ي��وم ه��و  �ل��ث��اب��ت  ف��ان �ملعطى 
ح���م���ادي �جل���ب���ايل ����ش��ت��ق��ال �أو مل 
يعلن  �إمّن���ا  ملبادرته  بنعيه  ي�شتقل 
�شمنّيا عودة �أزمة ت�شكيل �حلكومة 
�جلديدة يف تون�س �إىل �ملرّبع �لأول 

و�ىل خّط �لنطالق.
�لنه�شة  ح���رك���ة  �����ش���ت���ع���ادت  ف��ق��د 
�أن��ف��ا���ش��ه��ا، و�أم�����ش��ك��ت م���ن جديد 
بزمام �ملبادرة، وخرجت من مبادرة 
�جل��ب��ايل ب��اأخ��ّف �لأ���ش��ر�ر على ما 
بالرتويكا  ع��ل��ق  م���ا  رغ����م  ي���ب���دو، 
حجبها،  ي��ع�����ش��ر  ق����د  ن������دوب  م����ن 
بايعت  �ل��ت��ي   ، �مل��ع��ار���ش��ة  �أّن  ك��م��ا 
�لرهان  وخ�شرت  �جلبايل  م��ب��ادرة 
ب���دوره���ا للعودة  ع��ل��ي��ه��ا، م��ر���ّش��ح��ة 
خا�شة  وم��و�ق��ف��ه��ا  م��و�ق��ع��ه��ا  �إىل 
على  �لنه�شة  �أ�شّرت حركة  ما  �إذ� 
�لد�خلية،  وز�رة  م��ف��ت��اح  �م��ت��الك 
�شيفتح  �مل������ز�د  �إّن  �آخ������ر،  مب��ع��ن��ى 
م��ن ج��دي��د ب��ن �ل��ف��رق��اء ب��ل لعّله 
�ن��ط��ل��ق ب��ع��د ب���اإع���الن �ل��ق��ي��ادي يف 
حزب �ملوؤمتر من �أجل �جلمهورية 
�ملهني  و�لتكوين  �لت�شغيل  ووزي���ر 
ع��ب��د �ل���وه���اب م��ع��ط��ر، �أم�������س، �أن 
لن  �حل���ك���وم���ة  يف  �حل������زب  وزر�ء 
ُي�شاركو� يف �أي حكومة قد ُي�شكلها 

حمادي �جلبايل.
وقال معطر يف ت�شريح �إذ�ع��ي، �أن 
�ل�شرعية  جت��اوز  �جلبايل  حمادي 
بتكوين  م���ب���ادرت���ه  ع���ن  ب���اإع���الن���ه 
ح��ك��وم��ة ك��ف��اء�ت وط��ن��ي��ة ي���وم 06 
�شيعيق  وه�����ذ�   .2013 ف��ي��ف��ري 
عن  ع����رّبت  �ل��ت��ي  �لنه�شة  ح��رك��ة 
حمادي  ت���ر����ش���ي���ح  �إع���������ادة  ن���ّي���ت���ه���ا 

�جلبايل لرئا�شة �حلكومة..!
وملّ���ا ك���ان ���ش��ّر �ل��ب��ل��ّي��ة م��ا ي�شحك، 
لعّل من �أطرف و�بلغ ما يوجز ما 
�لأخرية،  �لأّي���ام  يف  تون�س  عا�شته 
�لتو��شل  ���ش��ف��ح��ات  يف  ج�����اء  م����ا 
�لج��ت��م��اع��ي �ل��ف��اي�����ش��ب��وك م��ن �أّن  
للمعار�شة  يقول  �جلبايل  حمادي 
���ش��ك��ر� ع��ل��ى م�����ش��ارك��ت��ك��م م��ع��ن��ا يف 
�ل��ك��ام��ري� �خل���ف���ّي���ة..! ، وذل����ك يف 
�إ�شارة �إىل ما يذهب �إليه �لبع�س يف 
تون�س، من �أّن كل ما حدث جمّرد 
فتيل  ن��زع  منها  �لهدف  م�شرحّية 
�لبارز  �مل��ع��ار���س  �غتيال  ت��د�ع��ي��ات 
�شكري بلعيد، ويف كل �لأحو�ل فقد 
حققت مبادرة حكومة �لتكنوقر�ط 

�ملجه�شة ذلك فعال..!
 

�أّن  ك��ون  يف  تكمن  �جلبايل  مبادرة 
باقرت�ح  ق���ام���ت  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 
لإجها�س  م��ن��اورة  �شكل  يف  �شيغة 

هذه �ملبادرة و�لتمل�س منها.
�لنه�شة  �أّن  �حل�����ام�����دي  وب�������ّن 
�ق������رتح������ت ح����ك����وم����ة مت�������زج بن 
جزء  وفيها  متحزبة  غري  ك��ف��اء�ت 
من �لتمثيل �ل�شيا�شي مع �إمكانية 

حتييد بع�س وز�ر�ت �ل�شيادة.
�أّن �جلبايل  �أو���ش��ح �حل��ام��دي  كما 
�أ����ش���ّر ع��ل��ى �أن ي��ت��ّم �ل��ت��و�ف��ق على 
بحكومة  �قرتحها  مثلما  مبادرته 
و�شل  لكنه  متحزبة  غ��ري  ك��ف��اء�ت 
�لأحز�ب  قياد�ت  مع  جل�شتن  �ثر 
�إىل �أّن مبادرته ل ميكن �أن حتظى 
ب��ال��دع��م �ل�����ش��ي��ا���ش��ي لإ���ش��ن��اده��ا يف 
لرف�س  نظر�  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
لذلك  لها  و�مل��وؤمت��ر  �لنه�شة  كتلة 
رئي�س  م��ع  �لت�شاور  �جل��ب��ايل  ق��رر 

�جلمهورية على حل تو�فقي.
م���ب���ادرة  �إن  �حل����ام����دي  و�أ������ش�����اف 
بد  ول  وط��وي��ت  �شفحة  �جل��ب��ايل 
لكل �لنخب �ل�شيا�شية �لتطرق �إىل 
�لأزمة  من  و�إنقاذها  �لبالد  و�شع 

�ل�شيا�شية �خلانقة.
م����ن ج���ان���ب���ه �ع���ت���رب �ل���ق���ي���ادي يف 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي حممود  �ل��ت��ح��ال��ف 
رئي�س  م�����ب�����ادرة  �أّن  �ل������ب������ارودي 
مل  لأّن��ه��ا  ف�شلت  �ملوؤقتة  �حلكومة 

حمادي �جلبايل.
وق���ال ن��وف��ل �ل��زي��ادي ب��ان حمادي 
�جلبايل مل ي�شارح �ل�شعب ويطلعه 
يف  مبادرته  ف�شل  يف  �ملت�شبب  على 

�إ�شارة منه حلركة �لنه�شة.
�أخ���ط���اأ ح��م��ادي �جلبايل  و�أ����ش���اف 
مّرتن عندما مل يحّمل م�شوؤولّية 
�لنه�شة  حل��رك��ة  م��ب��ادرت��ه  ف�����ش��ل 
�أخرى عندما ت�شّرف  و�أخطاأ مّرة 
كاأّنه �شمري �لأّمة يف حن �نه فرد 

من �أفر�د �لرتويكا .
�جلبايل  مبادرة  �أّن  �لزيادي  وب��ّن 
جاءت لمت�شا�س �لغ�شب �ل�شعبي 
�غ��ت��ي��ال �لأم���ن �لعام  بعد ح��ادث��ة 
�لدميقر�طين  �لوطنين  حل��زب 

�شكري بلعيد.

حّل تعديلي
�ل����ت����ح����ال����ف  ع���������ش����و  �أّن  غ��������ري 
�لدميقر�طي �ملن�شف �شيخ روحو، 
�حلكومة  رئي�س  م��ب��ادرة  �أّن  �أع��ل��ن 
�شقطت  �لأوىل  �جل��ب��ايل  ح��م��ادي 
وف�شلت لتاأتي بعدها مبادرة ثانية 
و�شيا�شين  ك��ف��اء�ت  حكومة  وه��ي 

حمايدة.
�لأ�شا�شي  �ل��ف��اع��ل  �أك����ده  م��ا  وه���ذ� 
�ل���وز�ري،  �لتحوير  ديناميكية  يف 
ت�شكيل  م��ب��ادرة  باإجها�س  و�ملتهم 

حكومة تكنوقر�ط .

حت��ظ ب��ال��دع��م �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل���الزم 
ل���ل���خ���روج ب���ال���ب���الد م����ن �لأزم�������ة 
�حل��ال��ي��ة ودع���ا ل��ل��ب��دء م��ب��ا���ش��رة يف 

م�شاور�ت جديدة.
وقال يف �ل�شياق ذ�ته رئي�س حركة 
ف�شل  �إّن  ب��ر�ه��م��ي  حممد  �ل�شعب 
�ملوؤقتة  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  م���ب���ادرة 
حركة  �أّن  م����وؤّك����د�  م��ت��وق��ع��ا  ك����ان 
�أت��ب��اع��ا ول تريد  ت��ري��د  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�شركاء ولذلك ف�شل حو�ر حمادي 
�جلبايل معها ومع باقي �لأحز�ب.

�جلمهوري  �حل���زب  رئي�س  ووّج���ه 
�ملغاربي بوعبديل �لب�شريي �إ�شبع 
وحّملها  �لنه�شة  حل��رك��ة  �لت��ه��ام 
�مل�شوؤولية يف ف�شل مبادرة �جلبايل 

بتكوين حكومة كفاء�ت وطنية.
�أّن  �لب�شريي على  و�أك��د بوعبديل 
�خلايل  �لوقت  يف  خطر  يف  �لبالد 
خا�شة �ذ� ما قّدم حمادي �جلبايل 

��شتقالته، على حد تعبريه.
حركة  �أّن  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دث  و����ش���ّدد 
�ملبادرة  �ف�����ش��ل  م���ن  ه���ي  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�لأح�����ز�ب  �أغ���ل���ب  �أّن  �إىل  م�����ش��ري� 
�جلبايل  م����ب����ادرة  ح�����ول  م��ت��ف��ق��ة 

بن�شبة 90 باملائة.
�إّل �أّن �لقيادي يف �حلزب �ل�شرت�كي 
�ل����زي����ادي حّمل  ن���وف���ل  �ل��ي�����ش��اري 
م�����ش��وؤول��ي��ة ف�����ش��ل م���ب���ادرة حكومة 
�حلكومة  لرئي�س  وطنية  ك��ف��اء�ت 

�إىل  �لفرقاء  ل  تو�شّ يعني  بنور  به 
ف���ّك �ل��ع��ق��دة �ل��ت��ي لزم����ت م�شار 

�لتحوير �لوز�ري منذ �نطالقه.
با�شم  �لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  ق��ال  فقد 
�ّتفقت  �لأح���ز�ب  �أن  �لتكتل،  ح��زب 
مع حركة �لنه�شة على حتييد كّل 
وز�ر�ت �ل�شيادة مبا فيها �لد�خلّية. 
و�فقت  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أّن  و�أك����د 
�ل�شيادة  وز�رت  ك���ل  حت��ي��ي��د  ع��ل��ى 
�ملتم�شك  موقفها  ع��ن  وت��ر�ج��ع��ت 

بعلي �لعري�س وزير� للد�خلية.
�أي�شا  �أنه مت �لتفاق  و�أ�شاف بنور 
يف  وزي�����ر  �أي  ي��رت���ش��ح  ل  �أن  ع��ل��ى 
�حلكومة �لقادمة لالنتخابات و�أل 
�ل�شعبية  �لج��ت��م��اع��ات  يف  ي�����ش��ارك 
حزب  �أي  عن  يد�فع  و�أل  و�لعامة 
وكذلك على عدم ��شتغالل من�شبه 
ك��ان، م�شري�  �ل���وز�ري لأي غر�س 
�أن يحّد من  �أن هذ� من �شانه  �إىل 
حالة  وم��ن  �ل�شيا�شية  �لتجاذبات 
�لحتقان �لتي تعي�شها �لبالد منذ 
ف���رتة. يف ح��ن �أّك���د �أم�����س، رئي�س 
�لّنه�شة  حلركة  �ل�ّشورى  جمل�س 
فتحي �لعّيادي ،�أّن حركة �لّنه�شة 
 ، �ل��ع��دل  وز�رة  لتحييد  ُم�����ش��ت��ع��ّدة 
�أّما فيما يتعّلق بحقيبة �خلارجّية 
��شتعد�د  هناك  ،�أّن  �لعيادي  فبّن 
ب�شخ�س  �خل��ارج��ّي��ة  وزي��ر  لتغيري 
�أن  على  �لنه�شة  د�خ��ل حركة  من 

يتخّلى على مهاّمه د�خل �حلزب ، 
وفق ما نقله ر�ديو كلمة.

و�أ�شاف �لعّيادي �أّن حركة �لّنه�شة 
تدر�س �إىل حّد �لآن مو�شوع حتييد 
��شتعد�د  ولديها  �ل�ّشيادة  وز�ر�ت 

لتقدمي بع�س �لّت�شحيات .
وب��ُخ�����ش��و���س ت��خ��ّل��ي �جل��ب��ايل عن 
�أو�شح  تكنوقر�ط،  ت�شكيل حكومة 
�لذي  �خل��ي��ار  �أّن  �ل��ع��ّي��ادي  فتحي 
�ن��ت��ه��ت �إل���ي���ه ُج����ّل �لأح�������ز�ب ، هو 
ت�����ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة خم��ت��ل��ط��ة بن 
و�لتكنوقر�ط  �ل�ّشيا�شّية  �لكفاء�ت 
من  �خل������روج  ه���و  �مل���ط���ل���وب  �أّن  و 
�أقرب  �ل��وز�ري يف  �لّتحوير  عملّية 

وقت. 
ك��م��ا ن��ق��ل ع��ن �ل��ع��ي��ادي �أي�����ش��ا، �إّن 
�ل��ن��ه�����ش��ة م�����ش��ت��ع��دة ل��ل��ت��خ��ل��ي عن 
وز�رة �لد�خلية �إذ� وجدت �شمانات 
ل���ش��ت��ق��ر�ر �ل����وز�رة وع���دم ح�شول 
�رت����ب����اك����ات وت���ه���دئ���ة �لأج���������و�ء يف 

�ملرحلة �ملقبلة ح�شب قوله.
و�أ�شاف �لعيادي �أّن هناك م�شاور�ت 
متو��شلة قد تنتهي باّتفاق ير�شي 

جميع �لأطر�ف.
للرئي�س  �ل�ّشيا�شي  �مل�شت�شار  �أّم���ا 
�ل�شيا�شي  �ملكتب  وع�شو  �ملرزوقي 
حل�����������زب �مل����������وؤمت����������ر م��������ن �أج��������ل 
�جل��م��ه��وري��ة ع��زي��ز ك��ري�����ش��ان، فقد 
ملبادرة  �مل��ع��ّدل��ة  �ل��ف��ك��رة  �أّن  �ع��ت��رب 

�لنه�شة،  ح��رك��ة  ح��زب  ط��رح  فقد 
�أب�����رز ر�ف�������س ل��ه��ذه �مل���ب���ادرة حاّل 
�أخر تعديلي جاء على ل�شان رئي�س 
�حل���رك���ة ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي �ل���ذي 
حّل  نحو  توّجها  هناك  �أّن   ، �شرح 
رئ��ي�����س �حلكومة  مل���ب���ادرة  ت��ع��دي��ل��ي 
يف  يتمثل  �جلبايل  حمادي  �ملوؤقتة 
�شيا�شية  ك��ف��اء�ت  حكومة  ت�شكيل 

م�شتقلة.
ت�شريح  يف  �ل��غ��ن��و���ش��ي،  و�أو�����ش����ح 
�إذ�عي، �أّن هذه �حلكومة �ل�شيا�شية 
لأّنها  ب��الأ���ش��ا���س  م�شتقلة  �شتكون 
�ل���دول���ة ولي�س  ���ش��ت��م��ّث��ل خ���ي���ار�ت 
خيار�ت �أحز�بها �لتي تنتمي �إليها، 
�أع�شاءها لن يرت�ّشحو�  �أّن  موؤّكد� 

�إىل �لنتخابات �ملقبلة.
ويف ه���ذه �حل��ال��ة، م��ن �مل��ت��وّق��ع �أن 
�ملفاو�شات �جلديدة وقتا  ت�شتغرق 
طويال لتكوين �شكل حكومي �آخر، 
�شاأنه، ح�شب بع�س  م��ن  �أم��ر  وه��و 
�مل��ح��ل��ل��ن، �أن ي��ط��ي��ل �أم����د �لأزم����ة 

�ل�شيا�شية �لتي تهّز �لبالد.
�أم�س  ن�����ش��ب��ت  ت�����ش��ري��ح��ات  ول���ك���ّن 
�لر�شمي  �لناطق  بنور  حممد  �إىل 
با�شم حزب �لتكتل من �أجل �لعمل 
�شّح  م���ا  �إذ�  ت�����ش��ري،  و�حل����ري����ات، 
تقلي�س  �إمكانية  �إىل  م�شمونها، 
ت�شكيل  ح����ول  �ل���ت���ف���او����س  �آج������ال 
�أفاد  �أن ما  �حلكومة �جلديدة مبا 

•• �صيول-ا ف ب:

بد�أت كوريا �جلنوبية �لثالثاء مناور�ت بحرية مدعومة بطائر�ت 
�لكورية ت�شاعد� يف  مر�قبة �مريكية يف حن ت�شهد �شبه �جلزيرة 
قبل  �ل�شمالية  لكوريا  �لثالثة  �لنووية  �لتجربة  منذ  �لتوتر  ح��دة 
�لتي  �مل��ن��اور�ت  �ن  �جلنوبية  �لكورية  �ل��دف��اع  وز�رة  وقالت  ��شبوع. 
�شتجري يف بحر �ليابان ملدة �شتة �يام �شت�شارك فيها طائر�ت حربية 
و��شافت  �م��ريك��ي��ة.  مر�قبة  وط��ائ��ر�ت  جنوبية  ك��وري��ة  وغ��و����ش��ات 
�ل�����وز�رة �ن ه���ذه �مل���ن���اور�ت ت��رم��ي �ىل ت��دري��ب �ل��ق��و�ت ع��ل��ى ر�شد 

�ل�شو�ريخ و�لغو��شات �لكورية �ل�شمالية. 
و���ش��رح م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل�����وز�رة ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن ه���ذه �ملناور�ت 

ترمي �ىل تقييم جهوزيتنا يف مو�جهة تهديد�ت �لعدو . ومنذ 12 
كانون �لول-دي�شمرب تاريخ قيام بيونغ يانغ بعملية �طالق ناجحة 
ل�شاروخ، قامت �شيول بعدة مناور�ت ع�شكرية، �حيانا م�شرتكة مع 

حليفتها �لوليات �ملتحدة.
ك��وري��ا �جلنوبية  د�ئ��م يف  ب�شكل  �م��ريك��ي  �ل��ف جندي   28 وينت�شر 
وم��ط��ل��ع ���ش��ب��اط-ف��رب�ي��ر ق���ام �ل��ب��ل��د�ن مب���ن���اور�ت ب��غ��و����ش��ة نووية 
تدريبات  �عقبتها  �جلزيرة  ل�شبه  �ل�شرقي  �ل�شاحل  قبالة  �مريكية 
12 �شباط- بثالث جتربة نووية يف  يانغ  جوية. ومنذ قيام بيونغ 

فرب�ير ت�شعى �شيول �ىل تعزيز ت�شلحها من خالل تطوير �شو�ريخ 
بعيدة �ملدى. ويف خطابه �لود�عي قال �لرئي�س يل ميونغ-باك �لذي 

�شينهي وليته �ل�شبوع �ملقبل، �ن بيونغ يانغ تقرتب من �ملاأزق .

حكومة التكنوقراط فعل ما�سي ناق�س

تون�س: حمادي اجلبايل يف�سل.. ومل ينهزم!؟!
 الجتاه نحو ت�سكيل حكومة كفاءات �سيا�سية ل يرت�سح اأع�ساوؤها اإىل النتخابات املقبلة

حتييد وزارات ال�سيادة واأ�سا�سا وزارة الداخلية تبقى اأّم امل�ساكل

�نتهاء ىل �لذر�ع بن �لخوة �لعد�ء �لف�شل ل يحول دون �لبت�شامة
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العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3356  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ �شيخ �حمد لتي �شيخ �ينال �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعى عليه: ركن 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شحية  �لتمديد�ت  لعمال  �لنهر 
�ل�شحية  �لتمديد�ت  لعمال  �لنهر  ركن  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/2/25 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/4
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2189  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
مدعي/ دلل �شركار كاميني �شركار بوكالة �شقيقته بي�شو�جيت �شركار كاميني �شركار 
و�خرون �جلن�شية:  للتاأمن  �لهلية  �لعن  �شركة  بنغالدي�س مدعى عليه:  �جلن�شية: 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: تعوي�شات عن �ل�شر�ر �ملادية و�ملعنوية  �ملطلوب �عالنه/

بالن�شر)بورود  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  عنوبه  بن  حممد  �شامل  مبارك  عبد�هلل 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �ملذكورة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �لتقرير( حيث 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/5 �ملو�فق 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/296  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
و�ملروه  �ل�شفا  عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�شية:  �حلمد�ين  �شالح  خالد  مدعي/ 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �جلن�شية-  م�شري  فوزي  مدحت  ميثلها  �لفنية  للمقاولت 
�ل�شفا  �عالنه/  �ملطلوب  درهم    74.000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
و�ملروه للمقاولت �لفنية ميثلها مدحت فوزي م�شري �جلن�شية- �جلن�شية: �لمار�ت  
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتكميلي(  �لتقرير  بالن�شر)بورود  عنو�نه: 
لذ�  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/2/25 موعد� لنظر  �لثنن  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/56  مد جز- م ر-ب- اأظ

�شعيد  �ملحريبي �جلن�شية: �لمار�ت مدعى عليه:  �شولي �حمد هزمي عبيد  مدعي/ 
غامن علي حمد �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 20.000 درهم     
بالن�شر)لعالن  �ملطلوب �عالنه/�شعيد غامن علي حمد �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�لدعوى  ب�شحيفة  م�شاء  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  �مل�شائية  باجلل�شة  ن�شر�  عليه  �ملدعى 
وب�شحيفة تعديل �لطلبات من �ملطالبة مببلغ  ع�شرين �لف �ىل �ملطالبة مببلغ خم�شن 
�لف درهم ( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنن 
�ملو�فق 2013/3/4 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة املدنية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم   2012/2058   تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام: 2012/9987   
�ىل �ملحكوم عليه /�شربينج جولدن للمقاولت �لعامة- �لمار�ت  عنو�نه : بالن�شر قد 
�شدر �شدك حكم يف �لق�شية رقم )2012/1369( ل�شالح �ملدعى )جمري ح�سني تبري 
ح�سني  - بنغالدي�س ( ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع 
�لر�شم �ملحدد لذلك، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي:مطالبة مالية   1- �ملبلغ 
�ملطلوب حت�شيله: 7.605 درهم 2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 3- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله 
�ملجموع :7.605 درهم  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �مام هذه �ملحكمة للجل�شة �ملحددة 
يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/2/21. لتنفيذ ما ذكر �عاله ، ويف حاله تخلفك 
بتوقيعي  �شدر  �ملنا�شبة.  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فان  ذلك  عن 

وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/1/30.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�ىل  /بطلب  امل�سعود  ال�سيد  علي  ال�سيد  /�سعاع  تقدم   
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بتغيري ��شم �بنه 

�لقا�شر من )ها�شم( �ىل )نا�سر(  
 فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
امل�ست�سار/ عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
    اعالن بالن�سر 

 تقرر يف �لق�شية رقم )2012/1675( منازعات �يجارية �ملنظورة 
�م���ام جل��ن��ة ف�����س �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة ) �ل��ل��ج��ن��ة �خلام�شة( 
و�ملرفوعة من / رودر� ر�جان موهانتي- لعالن �ملدعى عليها/ 
موؤ�ش�شة �لنجوم �خلم�شة لد�رة �لعقار�ت- ن�شر� حل�شور جل�شة 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/27 يف �ل�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر 
�آل  مع�شكر  منطقة  �لدفاع-  �شارع  �بوظبي-  يف  �لكائن  �للجنة 

نهيان- بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/2169 جتاري كلي  

نعلمك  بالن�شر  �ل��ع��ن��و�ن  �ل��ه��اج��ري   عيظة  م��ب��ارك  �ح��م��د  �شالح  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  عليك هذه �حلكمة يف  قد حكمت  �ملو�فق 2013/1/30م   بتاريخ  �نه 
بالرقم �عاله ل�شالح / �شركة �لهدف للمعد�ت ذ.م.م  بالتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 168.563 درهم وفو�ئد هذ� 
وحتى   2011/11/15 بتاريخ  �حلا�شل  �لدعوى  رفع  تاريخ  من  �شنويا   %4 بو�قع  �ملبلغ 
�ل�����ش��د�د �ل��ت��ام مب��ا ل ي��ج��اوز ����ش��ل �ل��دي��ن ورف�شت م��اع��د� ذل��ك م��ن طلبات و�لزمته 
بامل�شروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 
�ليوم  �ملو�فق 2013/2/17 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من  بتاريخ 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/د. حممود حممود الطناحي    
 رئي�ض الدائرة التجارية الكلية اخلام�سة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/392  عقاري كلي                   
�ىل �خل�شم �ملدخل  /1- كيو و�ن بيك جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / فرقان 
�حمد �ل�شيخ وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بف�شخ مذكرة �لتفاهم �ملوؤرخة 2008/6/24 و�تفاقية �لبيع �ملوؤرخة 2009/3/19 
عليه  للمدعي  �ملدعى  من  �ل�شادرين   442142 442141و  رقمي  �ل�شيكن  وبطالن  ورد 
و�لز�م  عليهما  �ملرتتبة  �لث��ار  كافة  و�لغاء  �ل��دويل  �لتجاري  �لبنك  على  و�مل�شحوبن 
�ملدعي عليه بت�شليمها للمدعي و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب . وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2013/3/25 �ملو�فق  �لثنن 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.   
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     

   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         
   يف  الدعوى 2012/537  جتاري كلي                  

�ىل �ملدعى عليه/1- �لفا لل�شحن �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ نيكول�س عرموين قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان 
وقبل  �ملحكمة  حكمت  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/1/29 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة 
يتفق  مل  م��ا  ب��اجل��دول-  �ل���دور  �شاحب  �لهند�شي-  �خلبري  بندب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل 
طريف �خل�شومة على ت�شمية خبري �آخر خالل ��شبوعا من تاريخ ��شد�ر هذ� �حلكم- 
تكون مهمته بعد مطالعة �لور�ق وما ع�شى �ن يقدم له من م�ش�شتند�ت وذلك لتنفيذ 
�ملحكمة.    �يد�عها خزينة  �ملدعية  و�لزمت  درهم   5.000 �مانة قدرها  وق��درت  �ملاأمورية 
يف  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2013/2/24 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت 

   ch1.C.15 لقاعة�
   ق�سم الطعون                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2012/42  جتاري جزئي                  
بنك  �ملدعي/  �ن  �لق��ام��ة  مبا  نيمو جيولر جمهول حمل  �وليفيا ج��رير  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
بتاريخ  �ملحكمة حكمت  بان  �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم  �لدعوى  �قام  �لوطني  قد  �لقيوين  �م 
2012/9/5 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: بعد �شماع �ملر�فعه ومطالعة �لور�ق حكمت �ملحكمة وقبل 
�لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �حل�شابي �مل�شريف �شاحب �لدور باجلدول لالطالع على �ور�ق 
مقر  �ىل  و�لنتقال  �طر�فها  �ي  له  يقدمه  �ن  ع�شى  وم��ا  م�شتند�ت  من  فيها  وماقدم  �لدعوى 
�لتي  �لت�شهيالت �لئتمانية  لبيان  �لآيل وذلك  �لبنك وذلك لالطالع على �شجالت و�حلا�شوب 
�ملرتبطة على كل ح�شاب  و�لفائدة  ذلك  وتاريخ  �ملدعي  �لبنك  �ملدعي عليها من  حت�شلت عليها 
وحركة ح�شاب �ملدعى عليها د�ئن ومدين خلو�شا من ذلك لبيان تاريخ توقفها عن �ل�شد�د يف كل 
ت�شهيل على حده ومبلغ �ملديونية �ملرت�شده بذمتها عن كل ت�شهيل بحالتيها �لتو�قيت و�مل�شاريف 
�لد�رية وحددت للخبري �مانة قدرها خم�شة �لف درهم كلفت �ملدعي بايد�عا خزينة �ملحكمة على 
ذمة م�شاريف و�تعاب �خلبري. )علما بان �خلبري قد �ودع تقريره( وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم 

   ch2.D.19 لربعاء �ملو�فق 2013/3/6 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف �لقاعة�
   ق�سم الطعون                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2011/1459  جتاري كلي                  
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة بافاريا جلف �شانديفال ليمتد  جمهول حمل �لقامة 

بان  نعلنكم  �ملذكورة �عاله وعليه  �لدعوى  �قام  �لوطنية لال�شا�شات قد  �ملدعي/ موؤ�ش�شة  �ن  مبا 
�خلبري  لل�شيد  �ملامورية  باعادة  مو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل    2012/11/27 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة 
�ملقدمة بجل�شة 2012/7/10 وجل�شة   �ملدعية مبذكرتها  �ملبد�ه مبذكرة  �وجه �لعرت�شات  لبحث 
�ل�شابقة  �ل�شالحيات  وب��ذ�ت  �لمانة  ب��ذ�ت   2012/7/10 بجل�شة  �ملقدمة  و�حلافظة   2012/9/30
منحها باحلكم �لتمهيدي �ل�شادر بجل�شة 2012/4/10 وحددت جل�شة 2013/1/22 ليد�ع �لتقرير، 
و�بقت �لف�شل يف �لر�شوم و�مل�شروفات وعلى كتاب �لكتاب �عالن �لغائب من �خل�شوم وعلى �ملدعية 
�عالن �ملدعى عليها مبنطوق هذ� �حلكم بالن�شر علما بان �خلبري قد �ودع �لتقرير.    وحددت لها 

   ch1.B.8 ملحكمة جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
   ق�سم الطعون                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     

   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         
   يف  الدعوى 2012/927  جتاري كلي                  

�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �آلرتنيتيف كابيتال �نف�شتمنت  جمهول حمل 
�ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  برونفيلكر   قد  �ملدعي/ جون�س  �ن  �لقامة  مبا 
�حلكم   2013/1/31 ب��ت��اري��خ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع���اله 
با�شباب  ورد  فيما  �ملدعى  با�شتجو�ب  �ملحكمة  حكمت  �لتايل:  �لتمهيدي 
�ملدعى  ب��اع��الن  وكلفته   2013/2/14 جل�شة  لذلك  وح���ددت  �حلكم  ه��ذ� 
عليه �ي�شا بهذ� �حلكم و�بقت �لف�شل يف �مل�شاريف.    وحددت لها �ملحكمة 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/2/28 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة 

   ch2.E.21
   ق�سم الطعون                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1031و2012/1057 جتاري جزئي ابوظبي  

بالن�شر  �لعنو�ن  �بر�هيم  م�شطفى  �بر�هيم  خالد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�حلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/2/4م   �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك 
�س.م.ع   �لهالل  / م�شرف  ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوين  يف 
بالز�م  بالتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: يف �لدعوين معاً: 
درهم   )34802( وق���دره  مبلغا  �مل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى 
و�لزمته �مل�شاريف منها مبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة و�شملت 
حكمها بالنفاذ �ملعجل بالكفالة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. .�شدر 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�ض الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    
  اعالن بالن�سر  

رقم �ملرجع :2013/235    
�مار�تي  �مل��رزوق��ي-  حممد  ح�شن  عبد�لباقي   �ل�شيد/عبد�لو�حد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية و�ل�شيدة بابر م�شيح عارف م�شيح- باك�شتاين �جلن�شية و�ل�شيد/ زي�شان بهاتي يونا�س 
بهاتي- باك�شتاين �جلن�شية يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة )100%( يف/�شي 
�لقمر حلزم �لب�شائع رخ�شة رقم )568774( وذلك �ىل �ل�شيد/ جاويد يو�شف ما�شح- باك�شتان 
�لقانوين من �شر�كة �عمال �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.    �ل�شكل  �جلن�شية حيث مت تغري 
�لكاتب  �لقانون �لحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان  �مل��ادة )16( فقره 3 من  وعمال لن�س 
�لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب �عرت��س 

لدى �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
 مكتب الكاتب العدل  
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    

  اعالن بالن�سر  
رقم �ملرجع :2013/236    

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/حممد �مري حممد عدنان �مل�شارقة �شوريا �جلن�شية يرغب 
�ملتحركة  للهو�تف  �ملت�شامح  �لتجاري/  �لرتخي�س  يف  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�جلن�شية.تعديالت  �شوري  كري�س  �حمد  لل�شيد/عمر  وذل��ك   622866 رق��م  جت��اري  ترخي�س 
�ل�شم  �ملتحركة  للهو�تف  �ملت�شامح  �ل�شابق:  �ل�شم  �ل�شركة:  ون�شاط  ��شم  تعديل  �خ��رى.مت 
�حلايل : كافترييا عمر كري�س �لن�شاط �ل�شابق: جتارة �لهو�تف �ملتحركة   �لن�شاط �حلايل: 
بيع �لوجبات �خلفيفه كافترييا.    وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم 
)22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 
�لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك تقدمي طلب �عرت��س لدى �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
 مكتب الكاتب العدل  
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    

  اعالن بالن�سر  
رقم �ملرجع :2013/232    

�لمار�ت  �حلو�شني  ح�شن  �حمد  حممد  �ل�شيد/يو�شف  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
مطعم  �لتجاري/  �لرتخي�س  يف  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية 
بو�بة �لنجاح ترخي�س جتاري رقم 614774 وذلك لل�شيد/ر�شو�ن �ف�شل حممد �ف�شل 
باك�شتان �جلن�شية. تعديالت �خرى: مت تعديل �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل 
موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي 
رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه 
�شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن 
لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب �عرت��س لدى �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
 مكتب الكاتب العدل  
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/127 ك.ع.غ
عجمان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   

�لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت    �جلن�شية:  حممد  �شبت  حممد  عبد�لعزيز 
يف حمرر يت�شمن : تنازل يف �ل�شم �لتجاري )املرجان ملقاولت البناء)ذ.م.م( (   
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )50272( و�مل�شجل 
لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل/ حممد مو�شى  حممد ح�شن �جلن�شية: 
�شيد  �شيد جميد  �ي��ر�ن  �جلن�شية:  ب��ور  ك�شف  �هلل  فتح  �هلل  �لم���ار�ت مبو�فقة: حجت 
بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �ي��ر�ن    �جلن�شية:  جالل بطحاين 
��شبوعن من تاريخ  �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء  �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/119 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لعبد  ح�شن  حميد  ح�شن  حممد 
امل�سري  )التعاون  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
لتجارة املواد الغذائية (   و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان 
حتت رقم �مللف )59409( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل/ 
�بر�هيم ح�شن علي �حل�شن �ملازمي �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع 
بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2012/1200 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
ح�شن  �شابر  �ل�شيد:  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �مل��رزوق��ي  �حمد  ح�شن  علي  ماجد 
جمعان �جلن�شية: باك�شتان وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن : 
ف�شخ عقد �شر�كة وت�شفية يف �ل�شم �لتجاري )�ساو ملقاولت الطرق/ذ.م.م 
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )51203( 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بعجمان    و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/120 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت   �جلن�شية:  �لنعيمي  �جلرمن  عي�شى  خليفة   حمد 
لتجارة  )هارون  �لتجاري  �ل�شم  يف  تنازل   : يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان  و�ملرخ�شة من د�ئرة  الدراجات الهوائية  ( 
حتت رقم �مللف )63665( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: 
عبد�لرحمن عي�شى عبد�لرحمن �جلرمن �لنعيمي �جلن�شية: �لمار�ت    ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    
      احلطيب لتجارة ا لبطانيات واحلقائب  / ذ.م.م

: �حل��ط��ي��ب لتجار  �ع���اله ه��ي  �مل���ذك���ورة  �ل�����ش��رك��ة  ب���ان   نعلن للجميع 
قد  حم����دودة   م�شوؤولية  ذ�ت  -���ش��رك��ة  /ذ.م.م  و�حل��ق��ائ��ب  �لبطانيات 
تا�ش�شت يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�شركات �لحتادي  رقم  )8( 
ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية 
حتت رقم )53350( وقد قرر �ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعين �ل�شادة.

موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات
  م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��س �لتقدم 
به للم�شفي �لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ 
 7470980 هاتف:  عجمان  �م��ارة  �لتايل:  �لعنو�ن  وعلى  �لع��الن  ن�شر 

�س.ب:5628 

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20   
 اعـــــــالن       

 تقدم �ىل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/  
وطلب  �لم�����ار�ت   �جلن�شية:  �حلو�شني  �ب��ر�ه��ي��م  �هلل  م��ال  مطر  �ح��م��د  جا�شم 
يف   %100 �لبالغة  ح�شته  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق 
و�ملرخ�س من   ) ال�سيارات  زينة  لتلميع وتركيب  �لتجاري )املا�سية  �ل�شم 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف مدينة خورفكان، رخ�شة مهنية رقم 604039 �ل�شادر 
بتاريخ 2010/1/6 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/��شماعيل 
عي�شى حممد �حمد �حلو�شني �جلن�شية: �لم��ار�ت   ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان  �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    

 اعـــــــــــــــــــالن
تعلن حمكمة عجمان �ل�شرعية �ن /رخ�شانه تب�شم ف�شل د�د- باك�شتانية 
من  �شادر   )AK7015131( رقم  �شفر  جو�ز  حتمل  �جلن�شية 
يف  وترغب   2012/430 رقم  بطلب  تقدمت   2011/2/6 بتاريخ  باك�شتان 
باك�شتاين   - �بر�هيم  حممد  نعيم  �ملدعو/  من  �لعامة  بالولية  �لزو�ج 
�جلن�شية فمن لديه �ي عرت��س على هذ� �لعالن �حل�شور �ىل رئي�س 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل  �ل�شخ�شية  �لحو�ل  قلم 

�لعالن لبد�ء ��شباب �عرت��شه.
 حمود بن عبداهلل احلمود
رئي�ض حمكمة عجمان ال�سرعية

وزارة العدل 
حمكمة عجمان ال�سرعية
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كرم نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية يف مبادرة 
جديدة مدير �إد�رة �لأمن �ل�شياحي، يف �لإد�رة �لعامة 
�لعقيد  دبي،  ب�شرطة  �جلنائية  و�ملباحث  للتحريات 
مناف�شات  هام�س  على  وذل��ك  �ملهريي  ر��شد  حممد 
�جل��ول��ة �ل��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة �لإم�����ار�ت للدر�جات 
�ملائية �لتي ��شت�شافها �ل�شاطئ �ملفتوح يف �أم �شقيم. 
وقدم علي نا�شر باحلبالة نائب رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لنادي  درع  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي 
و�شهادة تقدير �إىل �ملحتفي به بح�شور كال من علي 

جمعة بن غليطة �ملدير �لتنفيذي بالوكالة وحممد 
�شهيل �لعيايل ع�شو جمل�س �لإد�رة.

و�أ�شاد علي جمعة بن غليطة �ملدير �لتنفيذي لنادي 
�لكبري  بالتعاون  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي 
�إد�رة �لنادي من قبل  و�مل�شتمر �لذي يجده جمل�س 
تدعم  و�لتي  �لوطنية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف 
�لأثر  له  كان  �لذي  �لأم��ر  �لنادي  �أن�شطة وفعاليات 
م�شيد� يف  و�لفعاليات  �لأن�شطة  �إجناح  �ليجابي يف 
�مل�شتمر  و�لدعم  �ليجابي  بالدور  �خل�شو�س  ه��ذ� 

م���ن ق��ب��ل �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي مبختلف 
ن��ادي دبي  �إد�رة  �إن م��ب��ادرة جمل�س  �د�ر�ت��ه��ا. وق��ال 
للجهود  تقدير�  تاأتي  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
يف  �ل�����ش��ي��اح��ي،  �لأم����ن  �إد�رة  تبذلها  �ل���ذي  �ل��ك��ب��رية 
�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية ب�شرطة 
�لعقيد  مديرها  مع  و�ملثمر  �لناجح  و�لتعاون  دب��ي 
حم��م��د ر�����ش���د �مل���ه���ريي و�ل�����ذي ظ���ل ي���ق���دم جميع 
و�لفعاليات  �لأن�شطة  �إجن���اح  �شبيل  يف  �لت�شهيالت 
�لريا�شية و�ملجتمعية �لتي ت�شهم يف �لرتويج ل�)د�نة 

�لدنيا( دبي خا�شة و�ن بطولة �لإم��ار�ت للدر�جات 
من  �لعاملين  �لأبطال  من  �لكثري  ت�شتقطب  �ملائية 
�لثالثة  �جلولة  �شجلت  وق��د  �لعامل  بلد�ن  خمتلف 
14 دول���ة ه��ي فرن�شا  �ل��ت��ي ج��رت م��وؤخ��ر� م�شاركة 
و��شتونيا  و�مل��ج��ر  و�ل��ن��م�����ش��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  و�ي��ط��ال��ي��ا 
و����ش��ب��ان��ي��ا و�ل��ي��اب��ان و�ل�����ش��ع��ودي��ة و�ل��ك��وي��ت وقطر 
�لإمار�ت  جن��وم  �إيل  �إ�شافة  و�إي���ر�ن  عمان  و�شلطنة 
مم��ا ي��وؤك��د ت��ز�ي��د �له��ت��م��ام ب��احل��دث �ل���ذي �كت�شب 

�شمعة عاملية عري�شة.

تقديرًا جلهوده واإجناح الفعاليات الريا�سية

)دبي البحري( يكرم مدير اإدارة الأمن ال�سياحي

بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�خليمة  ر�أ���س  �إم���ارة  عهد  وىل  �لقا�شمى  �شقر 
�شمن  �م�����س  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  �إم����ارة  ��شت�شافت 
�مل�شتمر و�لهادف للرتويج لالإمارة،  برناجمها 
�لقو�رب  �شباق  �لثالثة من  �لن�شخة  ��شت�شافت 
 .2013 �لعربي  �لطو�ف  �ل��دويل-  �ل�شر�عية 
�لقو�رب  ر���ش��ت   2013 ف���رب�ي���ر   19 ي���وم  يف 
�ملت�شابقة يف ميناء �حلمر� مارينا ونادي �ليخوت 
وبد�أت بعد ذلك �شل�شلة �شباقات م�شّوقة ُقبالة 
�شو�طئ ر�أ�س �خليمة. رّحبت �إمارة ر�أ�س �خليمة 
�ليوم بهو�ة ومتتبعي �ل�شباقات �لبحرية �لذين 
�ملميز  �لريا�شي  �حل��دث  ه��ذ�  مل�شاهدة  ق��دم��و� 
و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ي��ن��اء �حل��م��ر� م��اري��ن��ا ونادي 

�لقو�رب  مب�شاهدة  و�لتمتع  قرب  عن  �ليخوت 
و�ليخوت �ل�شر�عية ذ�ت �ملو��شفات �لعاملية.

ك��ان �ل��ط��و�ف �ل��ع��رب��ي ق��د ب���د�أ يف 10 فرب�ير 
وز�ر  �لبحرين  يف  �ملنامة  مدينة  م��ن   2013
�ل��ع��رب��ي منها مدينة  �خل��ل��ي��ج  م��و�ن��ئ يف  ع���ّدة 
�ل����دوح����ة ب��ق��ط��ر و�أب������و ظ��ب��ي ور�أ��������س �خليمة 
و�شيكمل م�شو�رطريقه باجتاه مينائي م�شندم 
مدينة  يف  م�����ش��و�ره  يختتم  �أن  ق��ب��ل  و�مل�شنعة 

م�شقط �لعمانية يف 17 فرب�ير 2013.
لوي�س،  فكتور  ق��ال  �حل���دث،  على  ل��ه  تعليق  يف 
مدير عام هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�شياحة: 
نحن يف ر�أ�س �خليمة فخورون بامل�شاركة يف هذ� 
�حلدث �لريا�شي �ملرموق، حيث يقدم لنا هذ� 

�حلدث فر�شة مثالية للرتويج لر�أ�س �خليمة 
باعتبارها �إمارة متميزة تتمتع بكافة �لإمكانات 
هاّماً  م�شتقبلّياً  �شريكاً  لتكون  توؤهلها  �ل��ت��ي 
عن  ف�شاًل  �لدولية،  �لريا�شية  �ل��روزن��ام��ة  يف 
�شنحظى  �لتي  و�ل��دول��ي��ة  �لإع��الم��ي��ة  �لتغطية 
بها من خالل ت�شليط �لأ�شو�ء على ��شت�شافتنا 

للجولة �لر�بعة من �مل�شابقة يف �لإمارة.
بد�أت �أّول ن�شخة من �لطو�ف �لعربي للقو�رب 
�شر�ع  ق��ب��ل  م���ن   2011 ع����ام  يف  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة 
�لدويل  �ل�شنوي  لل�شباق  �إقليمي  ُعمان، كبديل 
 Tour de France ἁ لليخوت �ل�شهري
la voile �لذي ُيَعد و�حد�ً من �أكر �لأحد�ث 
�لريا�شية �لبحرية �شهرة على م�شتوى �لعامل.

لرعاية  �ل���ع���ام���ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  ع����ق����دت 
�ل�شباب و�لريا�شة ور�شة عمل حول 
�ل�شرت�تيجي،  �لتخطيط  �أ�شا�شيات 
مب�����������ش�����ارك�����ة ك������اف������ة �لحت��������������اد�ت 
و�للجان  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة  و�جل���م���ع���ي���ات 
�لريا�شية �مل�شهرة، وبح�شور �شعادة 
�إب��ر�ه��ي��م ع��ب��د�مل��ل��ك حم��م��د �لأمن 

�لهيئة  مب��ق��ر  وذل����ك  للهيئة  �ل��ع��ام 
بدبي.

وت��ع��د ه���ذه �ل��ور���ش��ة و�ل��ت��ي قدمها 
مدير  �مل�����ط�����وع  �إب�����ر�ه�����ي�����م  ر�������ش�����د 
�ل�شرت�تيجي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  �إد�رة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي خ���ط���وة هامة  و�ل��ت��م��ي��ز 
����ش���م���ن خ����ط����ة �ل����ه����ي����ئ����ة �ل���ع���ام���ة 

لتنفيذ  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 
�شمن  و�أن�������ش���ط���ت���ه���ا  م����ب����ادر�ت����ه����ا 
-2011 �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 

لنطالق  ب���د�ي���ة  ومت���ث���ل   2013
-2014 �جل��دي��دة  �ل�شرت�تيجية 

2016م.
ذكر �شعادة �إبر�هيم عبد�مللك �لأمن 

�لعام خالل �لور�شة �أن هذه �لور�شة 
�لهامة  م��ن �خل��ط��و�ت  و�ح���ده  تعد 
�لتي ت�شهم يف تلبية تطلعات �لقيادة 
تاألو�  و�لتي ل  �لدولة  �ل�شيا�شية يف 
و�ملتابعة  و�لرعاية  �لدعم  يف  جهد� 
للمجال �لريا�شي و�لريا�شين مبا 
�لدولة  ت�شهده  ما  ويو�كب  يتنا�شب 
من تطور و�زده��ار، حيث �أن �لهيئة 
لن تقبل �أو تعتمد �أية ��شرت�تيجية 
�لتطلعات  ت��و�ك��ب  ول  علمية  غ��ري 

�مل�شتقبلية لريا�شة �لإمار�ت . 
�لعمل  �أن فريق  �لعام  �لأم��ن  و�أك��د 
�أهبة  على  �لهيئة،  يف  �ل�شرت�تيجي 
للعمل وم�شاندة �جلهات  �ل�شتعد�د 
�لأه������د�ف و�خلطط  ت��رج��م��ة  ن��ح��و 
م�شري�ً  متميز،  ري��ا���ش��ي  و�ق���ع  �إىل 
�أبو�ب �لهيئة �لعامة لرعاية  �أن  �إىل 
�أمام  مفتوحة  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�شباب 
للم�شاهمة  �مل�شهرة  �جل��ه��ات  جميع 
�ل�شرت�تيجيات  ك��اف��ة  م��ر�ج��ع��ة  يف 
�ملعدة من قبلهم وعقد �لجتماعات 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة م���ع ك���اف���ة �لحت������اد�ت 
�شيغة  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  و�جل��م��ع��ي��ات 
علمية يف و�شع خطط ��شرت�تيجية 

قابلة للتطبيق . 
حتر�س  �لهيئة  �أن  عبد�مللك  و�أف���اد 

ب��و���ش��ع �خلطة  ل��ل��ت��وج��ه �جل���دي���د 
عام  م��ن  متتد  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
�أنه  �إىل  لفتاً   2016 �إىل   2014
بعد �أق��ل من ع��ام و�ح��د �شندخل يف 
بد�ية �خلطة �ل�شرت�تيجية �لنابعة 
من روؤية �لهيئة وقناعتها �أن �لعمل 
�أ�ش�س  �أن يبنى على  �لريا�شي يجب 
باملبادر�ت  علمية مدرو�شة م�شاحباً 
�أين  نعرف  حيث  �أنف�شنا  نقيم  و�أن 
�خللل ون�شع له �حللول ومن خالل 
ننطلق  �أن  ن�شتطيع  �لتقييم  ه���ذ� 

للمرحلة �لتالية.
وت��ه��دف �ل��ور���ش��ة �إىل �ل��ت��ع��رف على 
�ل��و���ش��ائ��ل و�لآل���ي���ات لو�شع  �أح����دث 
جو�نب  خمتلف  يف  �ل�شرت�تيجيات 
�ل���ع���م���ل �ل���ري���ا����ش���ي و�ل�������ش���ب���اب���ي يف 
�أن  �ملطوع  ر��شد  �أ�شار  �لدولة، حيث 
�لور�شة تناولت �شرح �لأ�ش�س �لعلمية 
علمية  ��شرت�تيجية  خطة  لإع����د�د 
ومنهجية للجهات �مل�شهرة مبا فيها 
تتما�شي  علمية  ور�شالة  روؤي��ة  و�شع 
م��ع �ل��ت��وج��ه �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي للهيئة 
و�لريا�شة،  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
بالإ�شافة �إىل كيفية و�شع �ملوؤ�شر�ت 
�ملبادر�ت  وحت��دي��د  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�مل�شاريع و�لرب�مج �لد�عمة لها من 

خالل �خلطط �لت�شغيلية �ل�شنوية.
�لور�شة  ه��ذه  �أن  �إىل  �مل��ط��وع  و�أ���ش��ار 
من�شقن  لإع��������د�د  ك���ذل���ك  ت���ه���دف 
�مل�شهرة  �جل��ه��ات  يف  ��شرت�تيجين 
م�شروع  �����ش���ت���خ���د�م  ع��ل��ى  ق����ادري����ن 
ق�����اع�����دة �ل����ب����ي����ان����ات �لل���ك���رتون���ي���ة 
و�خلطة �ل�شرت�تيجية �للكرتونية 

ع�����رب ب�����و�ب�����ة ري����ا�����ش����ة �لم�����������ار�ت، 
�للكرتونية  �لرقابة  �إىل  بالإ�شافة 
�ملن�شوية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��م��ي��ع  لأد�ء 
حت���ت م��ظ��ل��ة �ل��ه��ي��ئ��ة ع���رب رو�ب����ط 
�لتخطيط  لإد�رة  ت��ت��ي��ح  حم�����ددة 
�ملوؤ�ش�شي  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
بالهيئة متابعة وتقييم �لأد�ء ح�شب 

�لأ�ش�س �لعلمية مع �إمكانية متابعة 
على  و�لط��الع  �لهيئة،  يف  �لقياد�ت 

موؤ�شر�ت �لأد�ء تلك �جلهات.
�لعمل  ف��ري��ق  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
بقيادة  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
وع�شوية  �مل���ط���وع  �إب���ر�ه���ي���م  ر�����ش���د 

عائ�شة �ملرزوقي و�آمنه �ملهريي.

راأ�س اخليمة ت�ست�سيف اجلولة الرابعة 
من الطواف العربي 2013

ال�سباب والريا�سة تعقد ور�سة حول اأ�سا�سيات التخطيط ال�سرتاتيجي

�ليوم  ���ش��ب��اح  م��ن  و�ل��ن�����ش��ف  �ل��ع��ا���ش��رة  تنطلق يف 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و�ل���رم���اي���ة و�جلولف  �ل��ع��ن  ب���ن���ادي 
بطولتا كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، وكاأ�س 
فرو�شية �لأمم لقفز �حلو�جز برعاية �شمو �ل�شيخ 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
�لرئي�س  �لإم��ار�ت للفرو�شية  �إد�رة �حتاد  جمل�س 

�لفخري للبطولة. 
�أربعة  ت�شتمر�ن  �للتن  �لبطولتن  جو�ئز  وتبلغ 
�أيام، وينظمهما �حتاد �لفرو�شية بدعم من جمل�س 
�لدويل  �إ�شر�ف �لحتاد  �لريا�شي، حتت  �أبوظبي 
للفرو�شية - نحو 550 �ألف يورو برعاية �إعمار 
وي�شارك يف  �ملقبل  �ل�شبت  يوم  ولوجنن وتختتم 
بطولة كاأ�س �لأمم �لتي حتتفل مبرور �أكر من 
لندن،  �أوملبياد  م�شمار  يف  �إنطالقتها  على  ق��رن 
�حلو�جز  قفز  �شباقات  يف  �ل��ع��امل  جن��وم  �أف�����ش��ل 
ومنتخبات  للفرو�شية،  �ل��دويل  �لحت��اد  باعتماد 
بالإ�شافة  و�أ�شرت�ليا  �لعربية  �أوروب��ا و�لدول  من 

�إيل �لدولة �مل�شيفة �لإمار�ت.
�لبطولتن  لإ�شت�شافة  �لإ���ش��ت��ع��د�د�ت  و�إكتملت 
�ل��ل��ت��ن ت��ع��ت��رب�ن م��ه��رج��ان��اً دول���ي���اً ل��ن��ج��وم قفز 
�لقفز  �إع��د�د حلبة  �لعامل، حيث مت  �حلو�جز يف 
و�ملر�فق �خلا�شة بالبطولة كخيام �لفرق و�ملركز 

�لإعالمي و�لإ�شطبالت.
و�أكد طالب ظاهر �ملهريي �أمن �ل�شر �لعام لحتاد 
�لفرو�شية �أن فر�شان �لإمار�ت �شي�شتفيدون كثري�ً 
�ح��ت��ك��اك��ه��م وم��ن��اف�����ش��ت��ه��م لأف�����ش��ل فر�شان  م���ن 
و�أبطال قفز �حلو�جز يف �لعامل مما �شيوؤدي �إىل 

تطوير �للعبة يف �لإمار�ت يف �مل�شتقبل �لقريب. 
�أبوظبي  م���ن جم��ل�����س  �ل��ك��ب��ري  ب��ال��دع��م  و�أ�����ش����اد 

�لرعاة  ج��م��ي��ع  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  م��ق��دم��اً  �ل��ري��ا���ش��ي 
�إ�شت�شافة وتنظيم  �لذين �شاهمو� بجهد و�فر يف 
�ل��ب��ط��ول��ت��ن.  و�أ������ش�����اف: ب���رغ���م ف�����ارق �خل���ربة 
و�أف�شل فر�شان  �لدويل بن فر�شاننا  و�لت�شنيف 
فر�شاننا  �أن  �إل  �أوروب������ا،  م��ن  �مل�����ش��ارك��ن  �ل��ع��امل 
�لبطولتن،  يف  بالدهم  ت�شريف  على  م�شممون 

خ�شو�شاً يف كاأ�س رئي�س �لدولة. 

و�سول فر�سان العامل 
وكان فر�شان �لعامل قد و�شلو� �إىل �لدولة خالل 
و�أك��ت��م��ل و���ش��ول �لفر�شان  �ل�����ش��اب��ق��ن،  �ل��ي��وم��ن 
�أم�س  �ل��ت��م��اري��ن طيلة ي��وم  و�خل��ي��ول وب����دوؤو� يف 

��شتعد�د�ً لبدء �ملناف�شات.
وي�شعى منتخبنا �لوطني �إىل تقدمي �أقوي عرو�شه 
بعد �لنتائج �جليدة �لتي حققها على �ل�شعيدين 
�ملحلي و�لدويل، وي�شم عدد�ً من �لنجوم �أبرزهم 
�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان �لذي يدخل 
�لبطولة باجلو�د �رك �ن �شيل دو موز ، و�جلو�د 
بنت  لطيفة  �ل�شيخة  وتناف�س   . باليا  فالنتينو 
و  دوب��وف��ار  بينوت�س  بالفر�شن  مكتوم  �آل  �أح��م��د 
عبد�لعزيز  ناديا  وزميلتها   ، �شيملي  دو  كال�شكا 

ترمي بكل من لرينا 114 و كالو .
وميثل �لمار�ت يف �لبطولة �أحمد �جلنيبي على 
�شهوة با�شا دوفورت و �وكور�دو ، وعبد�هلل حميد 
�مل��ري ب  �مل��ه��ريي ب مونوبويل وع��ب��د�هلل حممد 
كاب�شينو  ب  �شعيد  علي  خمي�س  وع���ادل   ، ر�ن���دور 
و  �لباريا  �ن��رج��ي  �شهوة  على  �جلنيبي  وخ��ال��د   .
�لكميتي  ع��ب��د�هلل  حم��م��د  ي��ق��ود  فيما   ، ت��ن��زري��ن 
�ملتوكل و كومبانريو 15 ، وحممد �لعوي�س كيور 
�شاكري�  �لهاجري  غ��امن  ، وحممد  توليتا  و  ب��ون 

94 و مرجتز �لهو�جر .

البداية مبناف�سات بطولة النجمتني 
�شباح  و�ل��ن�����ش��ف  �ل��ع��ا���ش��رة  يف  �مل��ن��اف�����ش��ات  تنطلق 
من  �ل��دول��ي��ة  بالبطولة  �ل��ب��د�ي��ة  و�شتكون  �ل��ي��وم 
�أولها  مناف�شات  �أرب��ع  من  وتتاألف  �لنجمتن  فئة 
من جولة و�حدة على حو�جز )135( �شم ويحق 
�ألف  �مل�شاركة بجو�دين وجو�ئزها )35(  للفار�س 

درهم. 
رئي�س  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ك��اأ���س  مناف�شات  و���ش��ت��ب��د�أ 
�لدولة، يف �لثانية و�لن�شف بعد �لظهر مبو��شفات 
�ملرحلتن جتري �لأوىل على حو�جز يبلغ �إرتفاعها 
)145( �شم ولكل فار�س حق �مل�شاركة بخيل و�حد 
�ألف   )25( جو�ئزها  قيمة  تبلغ  �لتي  �ملناف�شة  يف 
�لثانية  �ملناف�شة  م�شاًء  �ل�شاد�شة  يف  وتعقبها  يورو 
من جولة و�حدة على حو�جز )150( �شم بجو�ئز 
مالية قدرها )30( �ألف يورو وهي �ملوؤهلة ملناف�شة 

�جلائزة �لكربى. 
�لبطولة غد�  �أي��ام  �لثالثة يف ثاين  �ملناف�شة  وتبد�أ 
وهي  �لظهر  بعد  و�لن�شف  �لثانية  يف  �خلمي�س 
�رتفاعها  ي��ب��ل��غ  ل��ل�����ش��رع��ة ع��ل��ى ح���و�ج���ز  م��ن��اف�����ش��ة 
ي���ورو وهي  �أل���ف  وج��و�ئ��زه��ا )25(  ���ش��م   )145(
�لكربى، وتعقبها  �ملوؤهلة للجائزة  �ملناف�شات  ثاين 
تاأهيل  وي��ت��م  ج��ول��ت��ن  م��ن  �لأمم  ك��اأ���س  مناف�شة 
�إىل فريق �لدولة �مل�شيفة يف  �شتة فرق بالإ�شافة 
ي�شبح  �حلالة  ه��ذه  ويف  �شمنها  تاأهله  ع��دم  حالة 
عددها �شبعة فرق يف �جلولة �لثانية ويبلغ �إرتفاع 
مناف�شة  جو�ئز  قيمة  �أم��ا  �شم.   )160( �حلو�جز 
كاأ�س �لأمم للفرو�شية فهي )120( �ألف يورو يف 
مناف�شة  يف  �لثانية  للجولة  �لفار�س  �مت��ام  حالة 

�لفرق مبجموع ثمانية نقاط جز�ء �أو �أقل يحق له 
�مل�شاركة يف مناف�شة �جلائزة �لكربى �أي�شاً.

اجلائزة الكربى يف اخلتام
بطولة  يف  �مل�����ش��ارك��ون  �لفر�شان  يح�شل  �أن  وب��ع��د 
يعودو�   ، �جلمعة  ليوم  ر�حة  �لكربىعلى  �جلائزة 
�لثانية  يف  )�ل�����ش��ب��ت(  للبطولة  �ل��ر�ب��ع  �ل��ي��وم  يف 
و�لن�شف بعد �لظهر لل�شر�ع على جو�ئز �ملناف�شة 
�خل��ام�����ش��ة م��ن ج��ول��ة و�ح����دة م��ع ج��ول��ة للتمايز 
�أق�شى  كحد  �شم   )145( �إرتفاعها  حو�جز  على 
م�شاء  �ل�شاد�شة  ويف  ي��ورو.  �أل��ف   )30( وجو�ئزها 
�ملناف�شة  �إنطالقة  مع  موعد  على  �لفر�شان  يكون 
�لكربى  �جل��ائ��زة  �أل��ق��اب  على  للتناف�س  �ل�شاد�شة 
لقفز  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  كاأ�س �شاحب  لبطولة 
جولة  مع  �ل��و�ح��دة  �جلولة  مبو��شفات  �حلو�جز 
وجو�ئزها  �شم   )160( �ل���  ح��و�ج��ز  على  للتمايز 
�أي���ام �لبطولة يف  ث��اين  ي����ورو.  ويف  �أل���ف   )320(
�لفرتة �ل�شباحية تقام مناف�شة من مرحلتن على 
حو�جز يبلغ �رتفاعها )140( �شم يف حده �لأق�شى 
�أل���ف دره���م وفيها ينال  �مل��ال��ي��ة )40(  وج��و�ئ��زه��ا 
�أربعون فار�شاً حق �مل�شاركة يف مناف�شة ختام بطولة 
�لنجمتن  بطولة  مناف�شات  وتختتم  �لنجمتن.  
�لثانية  يف  )�جل��م��ع��ة(،  للبطولة  �لثالث  �ل��ي��وم  يف 
�لثالثة  �ملناف�شة  تقام  حيث  �لظهر  بعد  و�لن�شف 
 )130( حو�جز  على  باجلوكر  �لنقاط  لتجميع 
�مل�شاركة بجو�د و�حد فقط.  �شم ولكل فار�س حق 
درهم،  �أل���ف  فيبلغ )20(  ج��و�ئ��زه��ا  �أم���ا جم��م��وع 
)بطولة  �لبطولة  ه��ذه  مناف�شات  ختام  و�شيكون 
�لنجمتن( يف �خلام�شة م�شاء من جولة و�حدة مع 
جولة للتمايز على حو�جز يبلغ �رتفاعها )145( 

�شم وجو�ئز مناف�شة �خلتام ت�شل �إىل )115( �ألف 
درهم.

ح�ساد فر�سان الإمارات يف بطولة )2010( 
نال   2010 ع��ام  �ل��دول��ة  رئي�س  كاأ�س  مناف�شة  يف 
�لفار�س �أحمد �جلنيني بالفر�س وودينا حق �لتاأهل 
كنتاكي  �لعاملية  �لفرو�شية  �أل��ع��اب  يف  للم�شاركة 
2010. ويف مناف�شة كاأ�س �لأمم تاأهل للم�شاركة 
يف نف�س �حلدث �لفار�س �ل�شيخ �شخبوط �آل نهيان 
ب���اجل���و�د م��و���ش��ك��اري�����س د�ري����ل ، و�ل��ف��ار���س �ل�شيخ 
ماجد �لقا�شمي باجلو�د كوجاك و�لفار�س حممد 
�لهاجري بالفر�س �شكرية وكانت �لفار�شة �ل�شيخة 
بطولة  يف  �لتاأهل  حق  نالت  قد  مكتوم  �آل  لطيفة 
�لفرو�شية  �أل���ع���اب  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  بفرن�شا  لب����ول 
�لعاملية بكنتاكي قبل �إنطالقة بطولة كاأ�س رئي�س 

�لدولة.
 وتاأتي �لبطولة يف ن�شختها �لثانية قبل وقت كاٍف 
بنورماندي  �ملرتقبة  �لعاملية  �لفرو�شية  �ألعاب  من 
�أمام  �شانحة  �لفر�شة  وتبدو   ،2014 عام  فرن�شا 
ن�شاب  و�كتمال  �لتاأهل  من  �ملزيد  لنيل  فر�شاننا 
فريق �لقفز لتمثيل �لإم��ار�ت يف هذ� �حلدث بعد 
توليتا  بالفر�س  �لعوي�س  حممد  �لفار�س  ن��ال  �أن 
حق �لتاأهل يف �أوىل �جلولت �ملوؤهلة و�لتي �شهدتها 
ب��ط��ول��ة �ل��ع��ن �ل��دول��ي��ة لقفز �حل��و�ج��ز م��ن فئة 
فرب�ير  من  �لثاين  �لأ�شبوع  مطلع  جنوم  �لثالث 

�حلايل.

»لن�سنك« يغيب عن البطولة 
ويغيب عن �لبطولة بطل �لعامل �لبلجيكي جو�س 
وهو   25 رقم  عاملياً  �مل�شنف  بلجيكا  من  لن�شنك 

كاأ�س  و�شارك يف   ،1961 19 مار�س  من مو�ليد 
�شارك  كما  م��رة،   20 بها  وف��از  م��رة   104 �لأمم 
ب��اأح��د ع�شر  وف��از فيها  �ل��ع��امل،  بكاأ�س  م��رة   127
�لأوملبية  �ل����دور�ت  م���ر�ت يف   6 ���ش��ارك  ل��ق��ب��اً. كما 
بر�شلونه  �أوملبياد  بذهبية  �لفوز  �إىل  فريقه  وق��اد 
 2006 �لعامل عام  1992، وفاز كذلك ببطولة 
يف �أملانيا. وجاء ثانياً يف بطولة �أوروبا 2007 وقاد 

فريقه للفوز باللقب عام 1991 يف فرن�شا.

الن�سخة الأويل اقيمت يف غنتوت
رئي�س  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  �لأوىل  �لن�شخة  وك��ان��ت 
�لدولة وكاأ�س �لأمم لقفز �حلو�جز قد نال �شرف 
على  و�ل��ب��ول��و  لل�شباق  غنتوت  ن���ادي  �إ�شت�شافتها 
ميد�نه �لرملي قبل ثالث �شنو�ت يف �لفرتة )3- 
مناف�شات  م�����ش��ار�ت  و�شمم   ،2010 ف��رب�ي��ر   )6
�لبطولة �لأملاين �لعاملي �أولف برت�شون، وتناف�س 
�لقفز  فر�شان  �أمهر  من  وفار�شة  فار�شا   49 فيها 
يف �لعامل على لقب كاأ�س رئي�س �لدولة وظفر بها 
�لفار�س �لبلجيكي جو�س لن�شنك بالفر�س فلنتينا 
فر�شان  خم�س  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ت  ب��ف��ارق  تغلبه  ب��ع��د 
�أخطاء،  دون  م��ن  �لتمايز  جولة  �إمت���ام  يف  جنحو� 
�لأمل��اين لر�س نيبريغ  �لفار�س  �لثاين  �ملركز  ونال 
ب���اجل���و�د ل���ورد ل��وي�����س و�ل��ف��ار���س �ل��ربي��ط��اين بن 

ماهر باجلو�د روبن هود ك�شب �ملركز �لثالث.

جوائز قيمة وحوافز �سخمة للجمهور
ومن جهة �أخرى ك�شف طالب �ملهريي عن جو�ئز 
�ملخ�ش�شة  و�لهد�يا  و�حلو�فز  للفر�شان  �لبطولة 
�أحد�ث  ملتابعة  �شياأتون  و�ل��ذي��ن  �جلمهور  لأف���ر�د 

�لبطولة عبارة عن ثالث �شيار�ت.

مب�ساركة اأف�سل جنوم العامل يف قفز احلواجز 

الع���ني للف���رو�سي���ة يحت�س����ن الي����وم ك����اأ�س رئي�����س الدول����ة وبط��ول����ة فرو�سي����ة الأم������م 
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تعاون  �تفاقية  �لوطنية  �لإم���ار�ت  مد�ر�س  وقعت 
�لريا�شي،  �أبوظبي  جمل�س  م��ع  ج��دي��دة  و�شر�كة 
تعزيز  �مل���د�ر����س يف  تطلعات  م��ن  �ن��ط��الق��ا  وذل���ك 
�ل�شر�كات مع �جلهات �ملتميزة يف خمتلف جمالت 
حتقيق  يف  للمد�ر�س  �ملتو��شل  و�ل�شعي  �لتنمية 
نظام تعليمي متكامل لطالبها مبا يحقق تاأهيلهم 
�ل�شاملة  �لتنمية  عملية  يف  �لإيجابية  للم�شاركة 

�لتي ت�شهدها �لدولة يف كافة جو�نب �حلياة.
وقع �لتفاقية �لتي جرت �أم�س يف مقر وز�رة �شوؤون 
�لأمن  �حل��م��ريي  حممد  �أح��م��د  معايل  �لرئا�شة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  ل��وز�رة  �لعام 
�ملد�ر�س،  ج��ان��ب  ع��ن  �لوطنية  �لإم����ار�ت  م��د�ر���س 

�شعادة  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  ع��ن  وق��ع  فيما 
للمجل�س،  �لعام  �لأم��ن  �ملحمود  �إبر�هيم  حممد 
ممار�شة  باأهمية  �لوعي  لن�شر  �لتفاقية  وتهدف 
�ل��ري��ا���ش��ة وم�����ش��ارك��ة ط���الب م���د�ر����س �لإم������ار�ت 
�ل��ت��ي يقيمها  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة يف �لأن�����ش��ط��ة 
�ملجل�س و�ل�شاعية خللق بيئة ريا�شية حمفزة على 
�لتناف�س �حل�شاري  لغة  و�لعطاء، وتعزيز  �لإبد�ع 
�ل�شريف بن طلبة مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية �لتي 
لعمليات  �لر�فدة  �لطالبية  �لقطاعات  من  تعترب 
على  �لكبري  �حلر�س  بجانب  �لريا�شية،  �لتنمية 
قيادة طلبة �ملد�ر�س لتخطي �لتحديات و�ملعوقات 
�لرب�مج  مبختلف  �إ�شر�كهم  طريق  عن  �ل�شحية، 

و�مل�����ب�����ادر�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل���ت���ي ي��ط��رح��ه��ا جمل�س 
�بوظبي �لريا�شي. 

م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د م��ع��ايل �أح��م��د �حل��م��ريي �لأمن 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  ل��وز�رة  �لعام 
�تفاقية  �أهمية  على  �لوطنية  �لإم����ار�ت  م��د�ر���س 
�جل  م��ن  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  م��ع  �لتعاون 
ب�شورة  �لريا�شية  و�لفعاليات  �لأن�شطة  تفعيل 
�ك���رب و�ل���ت���ي ���ش��ت��ع��ود ع��ل��ى ج��م��ي��ع ط��ل��ب��ة مد�ر�س 
بنود  �أن  �يجابي، م�شري�  ب�شكل  �لوطنية  �لإم��ار�ت 
�لوعي  لن�شر  �هتمامنا  لترتجم  ج��اءت  �لتفاقية 
باملد�ر�س  �لطلبة  �شفوف  يف  �لريا�شية  و�لثقافة 
باعتبار �أن �لريا�شة و�شيلة مهمة ملو�جهة �ملعوقات 

�ل�شحية.
�شل�شلة  �شمن  تعد  �لت��ف��اق��ي��ة  ب���اأن  معاليه  وذك���ر 
�ل�شر�كات �لتي وقعتها مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية 
مع خمتلف �جلهات �لأكادميية و�لتعليمية �لر�ئدة 
�ملد�ر�س  تطلعات  حتقيق  بهدف  وذل��ك  �لدولة  يف 
من  يعزز  متكامل  نوعي  تعليمي  نظام  تقدمي  يف 

قدر�ت �لطالب يف خمتلف �جلو�نب حيث و�شعت 
�ملمار�شات  �أح��دث  تبني  عاتقها  �ملد�ر�س على  �إد�رة 
�لإمار�ت  مد�ر�س  ب��اأن  موؤكد�  �لتعليمي  �ملجال  يف 
حتفيز  على  يعتمد  م��ت��و�زن  تعليمي  نظام  تتبنى 
�ل���ط���الب ع��ل��ى �لب���ت���ك���ار و�لع���ت���م���اد ع��ل��ى �أح����دث 
�لثقايف  ب��ال��رت�ث  �لع��ت��ز�ز  مع  �حلديثة  �لتقنيات 
�أج���ي���ال ج��دي��دة تتحلى  �إع�����د�د  وذل����ك ���ش��ول �إىل 
م�شرية  بفاعلية يف  �مل�شاركة  على  وق��ادرة  باملعرفة 

�لتنمية �لوطنية.
بدوره �عترب �شعادة حممد �إبر�هيم �ملحمود �لأمن 
باملحور  �لتفاقية  �لريا�شي  �أبوظبي  �لعام ملجل�س 
�لهام و�ملنعطف �جلديد يف م�شرية �لدعم و�لتنمية 
�لتي متتد ملختلف �لقطاعات �ملجتمعية، موؤكد� �ن 
�شي�شكل  �لوطنية  �لإم����ار�ت  م��د�ر���س  م��ع  �لتعاون 
�أثر� هادفا و�أم��ر� م�شاعد� لدعم م�شاعي �لرتقاء 
و�ل��ت��ط��وي��ر يف �ل��ري��ا���ش��ة �مل��در���ش��ي��ة �ل��ت��ي حر�س 
�أولوياته  ي�شعها يف  �ن  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ن��ذ �ل��ت��اأ���ش��ي�����س، �ن��ط��الق��ا من 

�أهميتها ودورها يف ن�شر �لوعي �لريا�شي و�ل�شحي 
وتثقيف �أجيال �مل�شتقبل، م�شيد� باجلهود �لكبرية 
ملجل�س �إد�رة مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية و�هتمامهم 
تلك  لطالب  �لريا�شية  �ل��رع��اي��ة  بتوفري  �لكبري 
ر�شالة  مع  وتفاعلهم  تعاونهم  خالل  من  �ملد�ر�س 
�لتفاقيات  ه��ذه  خ��الل  م��ن  نتطلع  �لتي  �ملجل�س 
ل�شركائنا  و�ل��ق��در�ت  �لإمكانيات  كل  ت�شخري  �إىل 
خالية  ري��ا���ش��ي��ة  ببيئة  �ل��ه��دف  حتقيق  �ج���ل  م��ن 
ع��ن��د خمتلف  �ل�شحية  و�مل�����ش��اك��ل  �لإم���ر�����س  م��ن 

�لأجيال.
�شلطان  ���ش��ع��ادة  �لت��ف��اق��ي��ة  توفيق  م��ر����ش��م  ح�شر 
لقطاع  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وز�رة  وك��ي��ل  �حل��م��ريي 

�خلدمات �مل�شاندة ع�شو جمل�س �لإد�رة للمد�ر�س، 
�شوؤون  وز�رة  وك���ي���ل  �ل��رم��ي��ث��ي  حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
�لرئا�شة لقطاع �ل�شوؤون �ملالية و�مل�شرتيات و�شعادة 
ر��شد �لعامري وكيل وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لقطاع 
مدير  �مل��رر  �هلل  عبد  و�شعادة  �حلكومي،  �لتن�شيق 
�لرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي���ر  ل�شمو  �لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب 
�لدر��شات  و�لدكتور عبد �هلل مغربي مدير قطاع 
و�ل�شيدة  �مل��د�ر���س،  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  و�لبحوث 
�أمل �لعفيفي ع�شو جمل�س �إد�رة �ملد�ر�س، و�ل�شيد 
فهد علي �ل�شام�شي مدير �إد�رة �لت�شويق و�لت�شال 
�لريا�شة  �إد�رة  م��دي��ر  �ملن�شوري  فا�شل  و�ل�شيد 

�لنوعية مبجل�س �بوظبي �لريا�شي.

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

لريا�شة  �لثالثة  للدورة  �لتنفيذية  �للجنة  عقدت 
�لعربية  �لتعاون بدول �خلليج  �مل��ر�أة لدول جمل�س 
لغاية   3 من  �لبحرين  مملكة  �شت�شت�شيفها  و�لتي 
�لفعاليات  م���در�ء  م��ع  �جتماعاً  �ملقبل  م��ار���س   13
�لريا�شية يوم �أم�س �لأول بقاعة �ملرحوم �إياد حمزة 
ب�شالة �حتاد �لطاولة، وذلك بح�شور رئي�س �للجنة 
�لتنفيذية �ل�شيخة حياة بنت عبد�لعزيز �آل خليفة، 
ون��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة ن��ع��م��ان ب��ن ر����ش��د �حل�شن، 
ورئي�س جلنة �لتن�شيق و�ملتابعة �ملحلية جليل �أ�شد، 
�ل��دك��ت��ورة م���رمي مريز�،  �ل��ب��ح��ري��ن  وم��دي��رة بعثة 

ورئي�س جلنة �ل�شكرتارية حممد �لبلو�شي.
�لجتماع  عبد�لعزيز  بنت  ح��ي��اة  �ل�شيخة  وب����د�أت 
بكلمة ترحيبية �أثنت من خاللها على تعاون جميع 
�لحتاد�ت �لريا�شية �مل�شاركة يف �لدورة، ثم طلبت 
�حتياجاتهم  ع��ر���س  �لفعاليات  م���در�ء  جميع  م��ن 
�أجل  م��ن  و�لإد�ري�����ة  و�مل��ال��ي��ة  �لفنية  ومتطلباتهم 
توفريها لهم يف �أ�شرع وقت ممكن، كما �أجابت على 
بالدورة  �ملتعلقة  و�أ�شئلتهم  ��شتف�شار�تهم  جميع 
وقت  �أ���ش��رع  يف  �حتياجاتهم  جميع  بتلبية  ووع���دت 
مم��ك��ن. و�ن��ت��ق��ل �حل���دي���ث ف��ي��م��ا ب��ع��د مل���دي���رة بعثة 
�لبحرين �لدكتورة مرمي مريز� �لتي �أ�شادت بتعاون 
�أثمر عن  جميع �لحت��اد�ت �لريا�شية، �لأمر �لذي 
بالن�شبة  �ملو�شوعة  للخطة  �لإجن���از  ن�شبة  و�شول 
متمنية من جميع   ،90% يقارب  ملا  للتح�شري�ت 
�لحتاد�ت �لريا�شية �ل�شتمر�ر بنف�س �لوترية من 
�لأد�ء و�لتعاون لإجناز كافة �لتح�شري�ت على وجه 

�شيكون  �لأربعاء  �ليوم  باأن  مريز�  وذكرت  �ل�شرعة. 
�لبحرينية   �لبعثة  بيانات  لتعديل  �لنهائي  �ملوعد 
للدورة،  �لر�شمي  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  عرب  وذل��ك   ،
مطالبة كافة �لحتاد�ت �لريا�شية �للتز�م باملوعد 
لعدد  �لنهائية  �لإح�شائية  توفري  �جل  �ملحدد، من 
بعملها عل  لتقوم  �لعاملة  �للجان  لكافة  �مل�شاركن 
�كمل وجه. و�شددت مريز� على �شرورة �أن يحتفظ 
وذلك  للعبته  �لفنية  بالالئحة  ريا�شي  �حت��اد  ك��ل 
ب�شورة  و�لقو�نن  �للو�ئح  على  �لط��الع  �أج��ل  من 
تعينهم على �لإملام بكافة �لنو�حي �لفنية، كما طلبت 
�ملنتخبات،  جلميع  مر�فقن  توفري  �لحت��اد�ت  من 
ودعتهم �إىل توفري مقا�شات قم�شان �أع�شاء �للجان 

�لفرعية لكل �حتاد ليتم توفريها لهم لحقاً.

احلداد يحا�سر عن املن�سطات

�أل���ق���ى رئ��ي�����س جل��ن��ة مكافحة  يف خ��ت��ام �لج���ت���م���اع، 
�لبحرينية  �لأومل���ب���ي���ة  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ن�����ش��ط��ات 
�ل���دك���ت���ور ح�����ش��ن �حل������د�د ك��ل��م��ة ت���وع���وي���ة مل����در�ء 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��ن خ��الل��ه��ا م��ر�ح��ل جمع 
كتيباً  ووزع  ع�����ش��و�ئ��ي،  ب�شكل  �شتتم  �ل��ت��ي  �لعينات 
�إر�شادياً يو�شح كافة �خلطو�ت �ملتبعة يف �لك�شف عن 
�لريا�شية  �ملن�شطات، متمنياً من جميع �لحت��اد�ت 
�شري  �أجل  وذلك من  �لعينات  �لتعاون مع فاح�شي 
من  ك��ال  �لإج��ت��م��اع  ح�شر  ���ش��ورة.  باأف�شل  �لعمل 
حممد جا�شم �حل�شن وفر��س �حللو�جي عن �حتاد 
�لطائرة، وخالد �خلياط وعبد�هلل خليل عن �حتاد 

�لعاب  �أح��م��د ع��ن  وي��و���ش��ف  �ل�شلة، و�ح��م��د ح��م��ادة 
�ملعاقن، وحممد  نامي عن �حتاد  �لقوى، وحممد 
�خل���اج���ة وخ���ال���د �حل�����ش��ن ع���ن �حت����اد �ل���دف���اع عن 
�لنف�س، و�حمد ر��شد �لنعيمي عن �حتاد �لبولينج، 
�ملانع  ود�وود  �لطاولة،  �حتاد  �شيادي عن  و�إبر�هيم 
و�إبر�هيم �لبنعلي عن �حتاد �لرماية، بالإ�شافة �إىل 

روؤ�شاء �للجان �لعاملة يف �لدورة.

تن�سيق اأمني و�سحي
خليفة  �آل  عبد�لعزيز  بنت  ح��ي��اة  �ل�شيخة  وك��ان��ت 

رئي�س �للجنة �لتنفيذية للدورة قد عقدت �جتماعاً 
�ل�����ش��ح��ة و  م��ع ك��ال م��ن مم��ث��ل��ي وز�رت�����ي  تن�شيقياً 
�خلا�شة  �لرتتيبات  بحث  بغر�س  وذل��ك  �لد�خلية 
مع  �لتن�شيق  مت  حيث  و�لأم��ن��ي،  �ل�شحي  باجلانب 
ممثل وز�رة �ل�شحة من �جل توفري �شيار�ت �إ�شعاف 
ك��اف��ة م��الع��ب �لبطولة وذل���ك من  ومم��ر���ش��ن يف 
�لرعاية  وتوفري  �لعالجية  �خلدمات  تقدمي  �ج��ل 
�لإ�شابات  م���ع  و�ل��ت��ع��ام��ل  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ن  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�خلطرة �لتي قد حتدث �ثناء �ملناف�شات �لريا�شية 

ل �شمح �هلل.  
ويف �جل���ان���ب �لأم���ن���ي ب��ح��ث��ت �ل�����ش��ي��خ��ة ح��ي��اة بنت 
�لد�خلية كل ما يتعلق  عبد�لعزيز مع ممثل وز�رة 
�خلا�شة  و�ل��ف��ن��ادق  �مل��الع��ب  يف  �لأمنية  باجلو�نب 
بالدورة بح�شب �لآلية �لر�شمية �ملتبعة يف مثل هذه 

�لتجمعات �لريا�شية . 

بدء احلملة الإعالنية
على �شعيد �آحر بد�أت جلنة �لهوية �خلا�شة بالدورة 
يف و�شع �لعالنات �لرتويجية يف عدد من مناطق 
�ململكة وفق خطة معدة م�شبقا تق�شي بتغطية عدد 
من �ملناطق يف �ملحافظات �خلم�س  للرتويج للدورة 
�ل�شو�رع  يف  �إع���الن���اً   20 ح����و�يل  ن�����ش��ر  م��ن خ���الل 
�لدورة  تعويذة  �لإع���الن  تت�شدر  حيث  �لرئي�شية  
ر�ب��ح��ة و�ل��ت��ي ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ف��ت��اة ت��رت��دي �لزي 
�خلليجي �ل�شعبي �لن�شل مبختلف �ألو�ن �عالم دول 

�خلليج، بالإ�شافة �إىل �شعار �لدورة وموعدها.
عدة  و�شتعقبها  �لأوىل  ه��ي  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  ت��ع��د  و 
م���ر�ح���ل �خ�����رى ���ش��ي��ت��م خ��الل��ه��ا ت��ك��ث��ي��ف �حلملة 

و�ل�شحف  و�لإذ�ع���ة  �لتلفزيون  لت�شمل  �لإعالنية 
�مل��ح��ل��ي��ة ب��ه��دف حت��ف��ي��ز �جل��م��اه��ري ل��ل��ح�����ش��ور �إىل 
�لدورة وت�شجيع منتخباتنا �لوطنية �مل�شاركة فيها.

الغاء م�سابقة كرة القدم 
�لغاء م�شابقة كرة �لقدم من ح�شابات  تقرر ر�شمياً 
لريا�شة  �لريا�شية  �للعاب  لدورة  �لثالثة  �لن�شخة 
�لعربية  �لتعاون لدول �خلليج  �مل��ر�أة بدول جمل�س 
ب�شبب ع��دم �ك��ت��م��ال �ل��ع��دد �ل��ق��ان��وين �ل���ذي يجيز 
للدورة  �لتنفيذية  �للجنة  و�أب���دت  �مل�شابقة  �ق��ام��ة 
نف�شه  �لوقت  يف  و  �لقر�ر  هذ�  على  �ل�شديد  ��شفها 
تقدمت  �ل��ت��ي  ل��الع��ت��ذ�ر�ت  تفهمها  �للجنة  �ب���دت 
�ل�شقيقة معربة عن متنياتها بان تاأخذ  بها �لدول 
�لن�شخة  يف  �لطبيعي  موقعها  �لقدم  ك��رة  م�شابقة 

�لقادمة .
يف  ريا�شية  م�شابقات  ثمان  �ل��دورة  �شت�شهد  وعليه 
�لقوى  �ألعاب  �لطاولة،  �ل�شلة،  �لطائرة، كرة  �لكرة 
�لبولينج،  ل��ل��م��ع��اق��ن،  �ل��ق��وى  �أل���ع���اب  ل��الأ���ش��وي��اء، 

�لرماية، و �لتايكوندو.
�لن�شخة �لكرب حجما من حيث عدد  وتعترب هذه 
بالكويت  �لأوىل  �لن�شخة  �قت�شرت  حيث   ، �للعاب 
�ل�شلة،  ك��رة  وه��ي  ريا�شية  �أل��ع��اب   6 على   2008
�ألعاب �لقوى لالأ�شوياء، �ألعاب �لقوى للمعاقن، كرة 
�لطاولة، �لتايكوندو، �لرماية، بينما �شهدت �لن�شخة 
 2011 �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة  �لثانية 
و�لبولينج،  �ل��رم��اي��ة،  وه���ي  ري��ا���ش��ي��ة  �أل��ع��اب  �شبع 
و�ألعاب  و�لفرو�شية،  و�لتايكوندو،  �لطائرة،  و�لكرة 

�لقوى لالأ�شوياء، و�ألعاب �لقوى للمعاقن.

�ك���د ���ش��ع��ادة ه�����ش��ام ع��ل��ي �ل��ط��اه��ر �لم����ن �لعام 
�شلطان  �ل�شيخ  �ن  لل�شطرجن  �ل�شيوي  لالحتاد 
�لحتاد  رئي�س  نهيان  �ل  �شخبوط  بن  بن خليفة 
مبقر  �ل��ي��وم  م�شاء  �شيعلن  لل�شطرجن  �ل���ش��ي��وي 

�لحتاد �ل�شيوي لل�شطرجن مبدينة �لعن 
�لذي  �لطاقم �لد�ري و�لتنظيمي و�لفني  ��شماء 
�شيقوم باد�رة فعاليات م�شابقة �ل�شطرجن بالدورة 
و�للعاب  �مل��غ��ل��ق��ة  �ل�����ش��الت  �ل���ش��ي��وي��ة لل���ع���اب 
�لقتالية و�لتي �شت�شت�شيفها مدينة �ن�شون بكوريا 

7 يوليو  29 يونيو �ىل  �جلنوبية يف �لفرتة من 
2013 وذلك رد� على كتاب �ل�شيد كايوجن �شاجن 
كاون �لمن �لعام للجنة �ملنظمة لدورة �للعاب 
�طار  يف   2014 �ن�����ش��ون  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل���ش��ي��وي��ة 
�لتن�شيق بن �للجنة �ملنظمة و�لحتاد�ت �لقارية 

�ملعنية
�مل����زم����ع �لع�������الن عنها  و���ش��ت��ت�����ش��م��ن �ل����ش���م���اء 
و�حلكام  �ل�شتئناف  جل��ان  يف  للعمل  �ملر�شحن 
يف  �ملعتمدين  �لفنين  �ىل  بال�شافة  و�ل��ت��زوي��ج 

على  �ملباريات  بث  وجلنة  �ملختلفة  �لتخ�ش�شات 
�لهو�ء مبا�شرة ويبلغ �لعدد �لجمايل للمر�شحن 

34 �شخ�شا.
م��ن ج��ه��ة �خ���رى �و���ش��ح �لم���ن �ل��ع��ام لالحتاد 
�عتمد  �شلطان  �ل�شيخ  �ن  لل�شطرجن  �ل���ش��ي��وي 
�مل�شابقات بالحتاد �شملت  �د�رة  ق��ر�ر�ت  عدد من 
نقل بطولة ��شيا �لفردية و�لرجال و�ل�شيد�ت �ىل 
�لفلبن يف مايو �ملقبل بعد �ن كان قد تقرر�قامتها 
لعدم  وذل��ك  ��شتانا  �لكاز�خ�شتانية  �لعا�شمة  يف 

و�شروط  مل��ع��اي��ري  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين  �لحت����اد  تلبية 
��شيا  بطولة  ونقل  تاجيل  تقرر  كما  �ل�شت�شافة 
�قامتها  �ملفرت�س  كان من  �ل��ذي  و�ل��رو�د  للهو�ة 
�لو�شاع  ل�شوء  ب��ال��ع��ر�ق  �ل��ق��ادم  م��ار���س  �شهر  يف 
�ململكة  ب��ن  تنظيمها  يف  �ملفا�شلة  ليتم  �لمنية 
تعديل  �عتماد  ومت  تايلند  �و  �ل�شعودية  �لعربية 
موعد �قامة بطولة ��شيا لطالب �ملد�ر�س وريا�س 
�شبتمرب   7 �ىل   1 من  �لفرتة  يف  لتقام  �لطفال 

�لقادم يف كوملبو عا�شمة �شرييالنكا.

نقل بطولة اآ�سيا الفردية اإىل الفليبني وتاأجيل اآ�سيوية الهواة والرواد

الحتاد الآ�سيوي يعتمد اليوم املر�سحني لإدارة �سطرجن اآ�سيوية ال�سالت بكوريا اجلنوبية
الفيفا يوؤكد ا�ستخدام تقنية مراقبة 

خط املرمى يف كاأ�س العامل 2014

جمل�س دبي الريا�سي ي�ستقبل مدرب ال�سباحة العاملي بومان

�سانع اإجنازات فيلب�س ي�سيد مبجمع حمدان بن حممد بن را�سد الريا�سي

توقيع اتفاقية تعاون بني مدار�س الإمارات 
الوطنية وجمل�س اأبوظبي الريا�سي

اإلغاء م�سابقة كرة القدم لعدم اكتمال الن�ساب

اللجنة التنفيذية جتتمع مبدراء الفعاليات الريا�سية لدورة ريا�سة املراأة اخلليجية
اليوم اآخر موعد لتعديل بيانات البعثة البحرينية

�شباح  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س  ��شتقبل 
�م�����س �ل��ث��الث��اء �لأم���ريك���ي ب���وب بومان 
�أحد �أ�شاطري �لتدريب يف عامل �ل�شباحة، 
للمدرب  خ��ا���ش��ة  زي������ارة  ���ش��م��ن  وذل�����ك 
بدولة  �لريا�شي  �لقطاع  على  لالطالع 
عموما  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة  �لإم����������ار�ت 
ودب������ي ع���ل���ى وج�����ه �خل�������ش���و����س وبحث 
�مل�شرتكة  �لعمل  و�آل��ي��ات  �ل��ت��ع��اون  �شبل 
ت�شهد  �لتي  �ل�شباحة  بريا�شة  لالرتقاء 
�ملحلي خالل  �ل�شعيد  نوعية على  نقلة 

�ل�شنو�ت �ملا�شية.

�لأمريكي،  �مل�����درب  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
����ش���ع���ادة د.�أح����م����د �ل�����ش��ري��ف �أم�����ن عام 
�لريا�شي وعدد من مدر�ء  جمل�س دبي 
�لإد�ر�ت باملجل�س، حيث مت عقد موؤمتر 
�شحفي بح�شور ممثلي و�شائل �لإعالم 
�لتاأكيد  خالله  مت  و�لإقليمية  �ملحلية 
على �أهمية �إيجاد �شبل �لرتقاء بريا�شة 
�ل�شباحة على �ل�شعيد �ملحلي من خالل 
و�شع ��شرت�تيجيات مدرو�شة و�لعتماد 
�مل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى �ل�شعيد  �ل��و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى 
�أمن  �ل�شريف  د.�أح��م��د  وق��ال  �ل���دويل. 

ي�شعدنا  �ل��ري��ا���ش��ي  دب����ي  جم��ل�����س  ع����ام 
بومان  ب����وب  �لأم����ريك����ي  ن�����ش��ت��ق��ب��ل  �أن 
�ل����ر�ئ����دة يف عامل  ���ش��اح��ب �لإجن�������از�ت 
�لأكرب  �لف�شل  له  ك��ان  حيث  �ل�شباحة، 
�لأم���ريك���ي م��اي��ك��ل فليب�س  �إجن�����از�ت  يف 
دور�ت  ت��اري��خ  يف  وريا�شي  �شباح  �أف�شل 
�إعد�د  يف  �شاهم  كما  �لأومل��ب��ي��ة،  �لأل��ع��اب 
�ل�شباحن  من  ومميزة  �شاعدة  �أج��ي��ال 
�لأم���ريك���ن م���ن خ��الل��ه �إ����ش���ر�ف���ه على 
�ل���ع���دي���د م����ن �جل���ام���ع���ات و�مل�����د�ر������س . 
و�أ����ش���اف مت خ���الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث �شبل 

�لتعاون وجمالت �ل�شتفادة من �خلربة 
�لعاملي،  �مل���درب  ميتلكها  �لتي  �لطويلة 
ومناق�شة �لو�شائل �لتي ميكن تطبيقها 
حمليا لتطوير �ل�شباحين �لإمار�تين 

وحتقيق �لنقلة �لنوعية �ملن�شودة .
ب��وب بومان  �أك���د �لأم��ريك��ي  م��ن جانبه 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �أن 
متتلك كافة مقومات �لنجاح يف ريا�شة 
�ل�شباحة خ�شو�شا ملا متتلكه من من�شاآت 
بن  �أب��رزه��ا جممع حمد�ن  ريا�شية من 
�شبق  �ل��ذي  �لريا�شي  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

�لعاملية،  �لبطولت  �أق��وى  ��شت�شافة  له 
وق���ال م��ن يبحث ع��ن م��ق��وم��ات �لنجاح 
�ملجمع،  ه��ذ�  يف  متوفرة  كلها  �شيجدها 
�أو م�شبح  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل�����ش��ب��ح  ���ش��و�ء م��ن 
�لتجهيز�ت  م��ن  غ��ريه��ا  �أو  �ل��ت��دري��ب��ات 
�لتي تعد متكاملة لل�شباحن �إىل جانب 
 15 ي��ق��ارب م��ن  مل��ا  ت��وف��ر مقاعد تت�شع 
�لعامل  ح��ول  ت��وف��رت  قلما  متفرج  �أل���ف 

لريا�شة �ل�شباحة .
و�أ�شاف �أمتنى �أن نرى يف �مل�شتقبل بطل 
�شباحة عاملي من �لإمار�ت، وهذ� �لبطل 

موجود حاليا بن من ترت�وح �أعمارهم 
تبقى  لكن  و�ل�شاد�شة،  �لر�بعة  �شن  بن 
بال�شكل  �لأط��ف��ال  ه��وؤلء  تدريب  كيفية 
�ل�����ش��ح��ي��ح وت���ط���وي���ر ق���در�ت���ه���م خالل 
�مل�شتقبل  �ملقبلة ل�شناعة بطل  �ل�شنو�ت 
�لأمريكي  �ل�����ش��ب��اح  ح����ول  ح��دي��ث��ه  ويف 
فيلب�س  يعد  بومان  قال  فيلب�س،  مايكل 
�شو�ء من  �ملتكامل  �لريا�شي  مثال على 
�لإمكانيات  �أو  �لفطرية  �ملوهبة  ناحية 
على  بقدرته  يتميز  وه��و  ميتلكها،  �لتي 
و�لنف�شي،  �لأد�ء  تطويرها على �شعدي 

�ل�شغط  �رتفاع  مع  يرتفع  �أد�ئ��ه  فتجد 
�ملفرو�س عليه خالل �ملناف�شات وهو �أمر 
نادر �حل�شول عند �لريا�شين، لكن هذ� 

ما جعله يتحول لأ�شطورة حاليا .
ويف ختام �ل��زي��ارة ق��ام �مل��درب �لأمريكي 
�لتاريخية  �ل�شور  معر�س  جناح  بزيارة 
دبي  جمل�س  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  للريا�شية 
مر�حل  خاللها  ��شتعر�س  �ل��ري��ا���ش��ي، 
ت���ط���وي���ر �ل���ق���ط���اع �ل���ري���ا����ش���ي يف دول����ة 
ودبي  عموما  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 

على وجه �خل�شو�س.

�ل��دويل لكرة �لقدم �لفيفا �ن تقنية مر�قبة خط �ملرمى �شت�شتخدم يف كاأ�س �لعامل  �أكد �لحت��اد 
لنظامن  �لن ترخي�شا  �لفيفا حتى  �ملنتجة �ىل تقدمي عطاء�ت. ومنح  �ل�شركات  ودعا   2014
فقط هما عن �ل�شقر وجول ريف ومت جتربتهما يف كاأ�س �لعامل لالندية �لتي �قيمت �لعام �ملا�شي 
يف �ليابان حيث مت تطبيق تقنية مر�قبة خط �ملرمى لول مرة. وقال �لفيفا يف بيان بعد جناح 
كانون  دي�شمرب  يف  �ليابان  ��شت�شافتها  �لتي  لالندية  �لعامل  كا�س  يف  �ملرمى  خط  تقنية  تطبيق 
يف  وكذلك   2013 �لرب�زيل  يف  �ملقررة  �لقار�ت  كا�س  يف  ��شتخد�مها  �لفيفا  قرر   2012 �لول 
كا�س �لعامل 2014. و��شاف �لهدف من ��شتخد�م هذه �لتقنية هو م�شاعدة �حلكام و�لعمل على 
تركيب هذ� �لنظام يف كل �ل�شتاد�ت �شريطة جناح �لتجربة وبناء على �لختبار�ت �لتي يجريها 

�حلكام قبل �ملباريات.
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•• العني- الفجر: 

بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي ظ��ل  �ل�شتثنائية  �مل���ب���ادر�ت  ب��دت 
�أولريو كوزمن �ملدير �لفني  �لقي�شر �لروماين 
لفريق �لعن �لأول لكرة �لقدم، تقربه كثري�ً من 
�ملرحلة،  رجل  يعتربونه  �لذين  �لعيناوية،  قلوب 
بعد �أن جنح يف �إعادة قاطرة �لفريق فنياً وبدنياً 
�إىل �مل�شار �ل�شحيح. كما جنح كوزمن من خالل 
�ملبا�شرة �لتي يعمد على  �لر�شائل �ملبا�شرة وغري 
توجيهها �إىل لعبي وجماهري �لنادي، يف حتقيق 
نفو�س  �ملثالية يف  �مل�شاحة  و�إيجاد  �لفنية  �أهد�فه 

�أولئك  خ�شو�شاً  �ل��ن��ادي،  �إىل  �ملنت�شبن  جميع 
وب�شكل  مبا�شرة  عمل  عالقة  به  تربطهم  �لذين 
�شخ�شيته  على  �ل��ت��ع��رف  م��ن  مكنهم  ي��وم��ي مم��ا 
تعزيز  على  وحر�شه  �ل��ر�ق��ي،  وتعامله  �جل��اذب��ة، 
�رتباطه بنادي �لعن. لي�س هذ� فح�شب بل �متد 
�إىل  �مل��ت��ف��رد  وت��ع��ام��ل��ه  ك��وزم��ن  �شخ�شية  ت��اأث��ري 
ب�شببه مولعن  �أ���ش��ب��ح��و�  �ل��ذي��ن  �ل��ن��ادي  ب��ر�ع��م 
زي����ارة  وي���رتق���ب���ون  �لأول  �ل���ك���رة  ف���ري���ق  ب��ن��ج��وم 
�ملفاجئة  زيارته  بعد  �لثانية  للمرة  لهم  كوزمن 
ف�شاًل  �أي����ام،  ب�شعة  قبل  �ل��ك��رة  م��در���ش��ة  يف  لهم 
�أ�شبوعية  زي���ار�ت  ج��دول  و�شع  على  حر�شه  ع��ن 

لنجوم فريقه بالتن�شيق مع �إد�رة قطاع كرة �لقدم 
بالنادي، على �أن يقوم كل �أ�شبوع عدد منهم بزيارة 
و�لتو��شل  ق��رب  ع��ن  �إليهم  و�لتحدث  �ل��رب�ع��م، 
معهم لتحفيزهم على م�شاعفة �جلهود وممار�شة 
�لحرت�ف على نحو جيد حتى ينجحو� يف حتقيق 

طموحاتهم �ل�شخ�شية و�أهد�ف �لنادي.
�آل���ي���ة جديدة  ب���د� ك���وزم���ن يف �إح�����د�ث  و�أخ������ري�ً 
�ملر�حل  مدربي  مع  �لتو��شل  عالمات  لتح�شن 
وذل��ك من خالل  �لعن،  ن��ادي  �ل�شنية وموظفي 
�لتحدي  ع��ن��و�ن  �أ���ش��ب��وع��ي��ة حت��ت  م��ب��ار�ة  تنظيم 
�لروماين  �لقي�شر  ف��ري��ق  وي�����ش��م   . و�حل��م��ا���س 

�شكرتاريا  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ف��ن��ي  ب��اجل��ه��از  م��ع��اون��ي��ه 
�لفريق وهيئة �ل�شرف بالنادي. ويتاألف كل فريق 
ي��ق��ود تدريب  �إد�ري وم���درب وم��ع��ال��ج، حيث  م��ن 
�ملعروف  فقيه  ح�شن  مرتجمه  ك��وزم��ن  ف��ري��ق 
فيتوله  �لفريق  �إد�ري  من�شب  �أم��ا   ، مبورينهو 
�لظاهري،  عبيد  بالنادي  �ل�شرف  هيئة  �شكرتري 
يف حن ي�شرف على تدريب كتيبة مدربي �ملر�حل 
عامر  �مل��رم��ى  ح��ر����س  م�����ش��رف  ب��ال��ن��ادي  �ل�شنية 
�لكابنت  فيعترب  ���ش��امل  خ��ال��د  �أم���ا  ع��ب��د�ل��وه��اب، 

و�لإد�ري. 
على  م��ي��د�ن��ي��اً  �ل��ف��ري��ق  ق��ائ��د  �لقي�شر  وي��ح��ر���س 

مهاري  كالعب  �ملباريات  جميع  يف  ب�شمته  و�شع 
حتظى  ب���د�أت  �مل��و�ج��ه��ات  و�أن  خ�شو�شاً  ومقاتل، 
مبتابعة لفتة من بع�س جنوم فريق �لكرة �لأول 
ولعبي �أكادميية ومدر�شة �لكرة و�لأجهزة �لفنية 
�مل��ب��ار�ة قبل �لأخرية  و�لإد�ري����ة و�مل��وظ��ف��ن. ويف 
�ملدربن  �شوبر هاتريك يف مرمى  �لقي�شر  �أحرز 
ليقود فريقه �إىل فوز قيا�شي بلغ 6-2.�أما �ملبار�ة 
 1 رق��م  �لقدم  ك��رة  �أكادميية  ملعب  �شهدها  �لتي 
يوم �أم�س �لأول، فقد قاد كوزمن فريقه �إىل فوز 
بهدف  متاأخر�ً  كان  �أن  بعد   2-8 بنتيجة  �شاحق 
هدفاً  كوزمن  و�أح���رز  �لأول،  �ل�شوط  يف  رد  دون 

�أ�شطورياً بقذيفة �شاروخية �أطلقها من منت�شف 
ليفاجئ  �لثاين  �ل�شوط  بد�ية  �مللعب مع �شافرة 
�ل��ن��وي��ري ح��ار���س م��رم��ى م��درب��ي �لنادي  حممد 
عن  معلناً  �شباكه،  تعانق  وه��ي  �إل  يرها  مل  بكرة 
�أم�س  م��ب��ار�ة  وتابع  �لقيا�شي.  فريقه  ف��وز  بد�ية 
ورفاقه،  �أ���ش��ام��و�ه  ج��ي��ان  �ل��غ��اين  �ل����دويل  �لأول 
ومار�س مهاجم �لعن حقه �ل�شرعي يف �لت�شجيع 
مل�شلحة  و�أخ��رى  ل�شالح مدربه  �أحياناً  و�مل�شاندة 
فريق �ملدربن، غري �أن هدف كوزمن دفعه ملغادرة 
�مللعب فور�ً قائاًل: ل �أظنني �شاأ�شاهد �أحلى و�أروع 

من تلك �للعبة يف �ملبار�ة.

ق�����ام �مل����ئ����ات م����ن ط��ل��ب��ة �مل����د�ر�����س 
�أم�س  ي���وم  دب���ي  �أن��ح��اء  م��ن جميع 
�ملحيطة  �لتن�س  قرية  �إىل  ب��زي��ارة 
ب��ا���ش��ت��اد ���ش��وق دب���ي �حل���رة للتن�س 
مناف�شات  ح��ال��ي��اً  يحت�شن  �ل���ذي 

بطولة تن�س دبي �لتي ت�شت�شيفها 
جنمات  م��ن  كوكبة  مب�شاركة  دب��ي 

�لتن�س يف �لعامل.
بلغ عدد �لأطفال �مل�شاركن بفّعالية 
يوم �لأطفال �أكر من 750 طفاًل 

و�شملت  دب��ي،  15 مدر�شة يف  م��ن 
وتوزيع  �ل��رتف��ي��ه  ع��ل��ى  �ل��ف��ّع��ال��ي��ة 
بالتن�س  تدريبية  ودورة  �جل��و�ئ��ز 
و�مل�شتويات،  �لأع�����م�����ار  جل���م���ي���ع 
تن�س  مدربي  �إ�شر�ف  حتت  �أقيمت 

فر�ن�شي�س،  ك������الرك  �أك����ادمي����ي����ة 
لالأطفال  �ل��ف��ر���ش��ة  �أت���اح���ت  وق���د 
للتفاعل مع �أف�شل لعبات �لتن�س 
�أوق���ات ممتعة  �ل��ع��امل، و ق�شاء  يف 
من �لرتفيه وتعلم �ملزيد عن هذه 
�لريا�شة، وقال كالرك فر�ن�شي�س: 
�لغاية من �إقامة يوم لالأطفال هو 
�لأربع  �شن  منذ  مهار�تهم  تطوير 
م�شتويات  بلوغهم  وحتى  �شنو�ت، 
ر�ئعة  �لنتائج  وك��ان��ت  �ح��رت�ف��ي��ة، 

وق�شى �لأطفال �أوقاتاً ممتعة .
�لأطفال  ي����وم  ف��ّع��ال��ي��ة  خ��ت��ام  ويف 
كاتالن  �ل���زوج���ي  لع��ب��ت��ا  ق���ام���ت 
بتوزيع  ود�ري��ج��ا ج��ور�ك  مارو�شي 
�لفائزين،  �لأط��ف��ال  على  �جل��و�ئ��ز 
�لالعبتان  خ���ا����ش���ت  ذل�����ك  وب���ع���د 
طالبتن  م���ع  ب���ال���زوج���ي  م����ب����ار�ة 
فر�ن�شي�س  ك���الرك  �أك��ادمي��ي��ة  م��ن 
ل��ل��ت��ن�����س، وق���ال���ت م���ارو����ش���ي: من 
و�أن  دب�����ي،  �إىل  ن���ع���ود  �أن  �ل����ر�ئ����ع 

ن�شتمتع بطق�شها �جلميل .
مدير  تهلك،  ���ش��الح  �شهد  ب���دوره 

�لتدريبية  �لتن�س  جل�شة  �لبطولة 
بطولة  �إن  ق���ال:  حيث  ل��الأط��ف��ال، 
�شوق دبي �حلرة للتن�س ل تقت�شر 
بل  �لتن�س،  لعبي  من  نخبة  على 
من  �لكثري  ن�شاهد  �أن  �ل��ر�ئ��ع  من 
�أوقاتاً ممتعة يف  �لأطفال مي�شون 
�أح�شان قرية �لتن�س ومالعبها .  

تنطلق مناف�شات بطولة �شوق دبي 
�حلرة لتن�س �ل�شيد�ت �لثنن 18 
فرب�ير، تعقبها بطولة �لرجال يف 
25 فرب�ير، وي�شارك فيها نوفاك 
عاملياً  �لأول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س، 
�أ�شرت�ليا  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  وح���ام���ل 
حامل  ف��ي��درر،  وروج��ي��ه  �ملفتوحة، 
مر�ت   5 دب��ي  تن�س  وب��ط��ل  �للقب 
�مل��ت��األ��ق ج��و ويلفرد  و�ل��ف��رن�����ش��ي   ،
ت�شونغا، وتوما�س بريديت�س، حامل 
ل��ق��ب ك��اأ���س دي��ف��ز، وج����و�ن مارتن 
�لوليات  ببطولة  �لفائز  ديلربتو، 

�ملتحدة �ملفتوحة 2009.
ت��ق��ام ب���ط���ولت ���ش��وق دب����ي �حلرة 
وتنظمها  متلكها  �ل��ت��ي   - للتن�س 

���ش��وق دب��ي �حل���رة- يف �ل��ف��رتة من 
م���ار����س، حتت   2 – ف���رب�ي���ر   18
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  رع����اي����ة 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  رئ��ي�����س 

�مل��ت��ح��دة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي.  تتوفر تذ�كر �لبطولة 
للتن�س،  �شتاد دبي  �شباك تذ�كر  يف 
ُيفتح  و�ل��ذي  �لقرهود،  منطقة  يف 
م�شاًء،   9  - �شباحاً   9 م��ن  يومياً 

 50 ب��ن  �لتذ�كر  �أ�شعار  وت���رت�وح 
درهماً لالأدو�ر �لتمهيدية، و450 
تتوفر  ك��م��ا  ل��ل��ن��ه��ائ��ي��ات،  دره����م����اً 
لدخول  )تذ�كر  �ملو�شمية  �لتذ�كر 

جميع مبار�يات �حلدث(.

للمجموعات  �ملت�شدرة  �لفرق  موقف  �لر�بعة  �جلولة  عززت 
كرة  ل�شباعيات  �ل�شكنية  لالأحياء  �لعن  بطولة  يف  �خلم�س 
�لقدم وذلك خالل �ملباريات �لتي جرت �أم�س �لول يف مالعب 
تقام  �لتي  �لبطولة  مناف�شات  �ملعتمدة  �ل�شكنية  �لقطاعات 
حتت ��شر�ف وتنظيم جمل�س �بوظبي �لريا�شي بالتعاون مع 

بلدية �لعن قطاع و�شط �ملدينة ونادي �لعن �لريا�شي .
و�شهدت نتائج �ملجموعة �لأوىل مو��شلة فريق �ملت�شدر �ل�شيخ 
ز�يد بن طحنون �نت�شار�ته يف دوري �ملجموعات �لتمهيدي ، 
كما   ، رد  دون  �أه���د�ف  بع�شرة  �ل�شالمات  على  �لكبري  بفوزه 
�أ�شفرت نتائج �ملباريات �لأخرى فوز �ل�شاروج �جلديدة على 
�خلالدية بثالثة �أهد�ف دون رد ، و�شعاب �ل�شخر على �ليحر 

�ل�شمايل بهدفن مقابل ل�شيء .
��شود �ليحر �لفوز على  �لثانية حقق �ملت�شدر  ويف �ملجموعة 
�م  ف��رق  وف���ازت   ، مقابل  دون  �أه���د�ف  باأربعة  يونايتد  �لعن 
حي  على  ومزيد   ، نظيفة  بثالثية  �خلزنة  ��شود  على  غافة 

منازف بهدف دون رد .
فوز  �لتايل  �لنحو  على  �لثالثة  �ملجموعة  نتائج  ج��اءت  كما 
 ، رد  دون  بهدفن  �ملنا�شري  ��شود  على  �جلاهلي  قلعة  فريق 
وحي �لهرمودي على �ل�شاد بثالثة �أهد�ف لهدفن ، و�أ�شبال 

�ليحر على �شباب �لطوية بهدفن لهدف .
�خلبي�شي  �ملت�شدر  �شجل  �لر�بعة  �ملجموعة  مناف�شات  ويف 
�أه��د�ف مقابل هدف ،  فوز� كبري� على فريق �لعالية باأربعة 
رد  �أه��د�ف دون  �لب�شرة بثالثة  �لفوز على  نعمة من  وجنح 
، يف حن  �لبطن بثالثية لكل منهما  �لظاهر مع  ، وتعادل 
�شهدت نتائج �ملجموعة �خلام�شة تفوق �شريح لفريق رديف 
�ليحر �لذي و��شل تربعه على �شد�رة �ملجموعة بفوزه �لر�بع 
على �لتو�يل على ح�شاب �ل�شعبية بهدفن لهدف ، وفاز �ملقام 
على هزع �لبو�س بثالثة �أهد�ف دون رد ، وحقق فلج هز�ع هو 

�لخر �لفوز على ناهل بهدفن لهدف.
وتقام �ليوم مو�جهات �جلولة �لأخرية �لتي �شتح�شم موقف 

 16 تاأهل  يتوجب  حيث   ، �لثاين  �ل��دور  �ىل  �ملتاأهلة  �لفرق 
فريق بو�قع 3 فرق من كل جمموعة ، ويكمل عقد �ملتاأهلن 
�خلم�شة،  �ملجموعات  بن  �لر�بع  �ملركز  �حتل  فريق  �أف�شل 
و�شيلعب �ليوم يف �ملجموعة �لأوىل �شعاب �ل�شخر مع �ل�شاروج 
�جلديدة و�خلالدية مع �ل�شالمات و�ل�شيخ ز�يد بن طحنون 
مع �ليحر �ل�شمايل ، وجتري مباريات �ملجموعة �لثانية بن 
يونايتد  �لعن  و��شود �خلزنة مع  �ليحر وحي منازف  ��شود 
ومزيد مع �م غافة ، كما ت�شهد مباريات �ملجموعة �لثالثة 3 
لقاء�ت جتمع بن �أ�شبال �ليحر وحي �لهرمودي و�ل�شاد مع 
��شود �ملنا�شري وقلعة �جلاهلي مع �شباب �لطوية ،فيما جتمع 
مو�جهات �ملجموعة �لر�بعة لقاء�ت بن فرق �خلبي�شي مع 
�لب�شرة ونعمة مع �لبطن و�لظاهري مع �لعالية ، وتختتم 
يلتقي  و�لتي  �خلام�شة  �ملجموعة  مبباريات  �ليوم  مو�جهات 
فيها �ل�شعبية مع �ملقام وهزع �لبو�س مع فلج هز�ع وناهل مع 

رديف �ليحر .

جيان م�سجع مثايل وكوزمني لعب مقاتل

القي�س����ر الرومان���ي يك����سب الره���ان وود العيناوي����ة مبب����ادرات ا�ستثنائي������ة 

املئات من الأطفال ي�ستمتعون باأجواء املرح يف بطولت �سوق دبي احلرة للتن�س

اليوم.. مواجهات اجلولة الأخرية يف الدور التمهيدي 

اجلولة الرابعة تعزز موقف املت�سدرين يف بطولة العني لالأحياء ال�سكنية ل�سباعيات الكرة

�ل�شباين  وبر�شلونة  �لي��ط��ايل  ميالن  ب��ن  �للقاء  يتجدد 
كال�شيكية  م��ب��ار�ة  يف  ع��ام��ن  م��ن  �ق��ل  يف  �خلام�شة  للمرة 
�لدور  ذه��اب  يف  �لفريقان  يتو�جه  عندما  بامتياز  لتينية 
ثمن �لنهائي من دوري �بطال �وروبا على ملعب �شان �شريو 

�ليوم �لربعاء.
�لقارية  �مل�شابقة  يف  م��رة   15 �لعريقان  �لفريقان  و�لتقى 
�ل��ع��ري��ق��ة وي��ت��ف��وق �ل��ف��ري��ق �ل��ك��ات��ال��وين ب��ف��ارق �شئيل )6 
�نت�شار�ت، 4 هز�ئم، 5 تعادلت( كما �نه مل يخ�شر �ي�شا يف 

�آخر �شبع مباريات �شد ميالن )4 �نت�شار�ت، 3 تعادلت(.
ويدخل بر�شلونة �للقاء وهو يف ذروة م�شتو�ه بدليل حتليقه 
�تلتيكو مدربد  �شا�شع عن  �ملحلي بفارق  �ل��دوري  يف �شد�رة 
�لنهائية من  �ملبار�ة  لبلوغ  مر�شح  �نه  كما  �ق��رب مطارديه، 

غرميه  م��ن  �ل��ت��ع��ادل  �ن��ت��زع  �ن  بعد  ��شبانيا  ك��اأ���س  م�شابقة 
�لتقليدي ريال مدريد يف عقر د�ر �لخري 1-1 على ملعب 

�شانتياغو برنابيو.
مو�شمن  قبل  فعل  كما  �لثالثية  ب��اح��ر�ز  بر�شلونة  ويحلم 
�لقاب هي  ب�شتة  ف��از  �ن  ك��ان �لف�شل يف تاريخه بعد  �ل��ذي 
�لكاأ�س  �ملحلن،  و�للقبن  �لوروب����ي  �للقب  �ىل  بال�شافة 
�لعامل  وبطولة  �ملحلية  �ل�شوبر  و�لكاأ�س  �لوروبية  �ل�شوبر 

لالندية.
�لتاألق  ظ��ل  يف  خ�شو�شا  بر�شلونة  ل��ط��م��وح��ات  ح���دود  ول 
مي�شي  �شجل  فقد  مي�شي.  ليونيل  لنجمه  �لعتيادي  غري 
ثابتة  �وروب��ا وه��و ي�شري بخطى  �بطال  56 هدفا يف دوري 
ر�وؤول  با�شم �ل�شباين  �مل�شجل  �لقيا�شي  �لرقم  نحو تخطي 

)71 هدفا(. �ما يف �لدوري �ل�شباين، فقد �شمحت ثنائية 
خارقا  رقما  حتقيقه  يف   )1-2( غرناطة  مرمى  يف  مي�شي 
من �لأهد�ف بلغ 37 هدفايف 24 مبار�ة، كما رفع ر�شيده 

�لجمايل من �لهد�ف خالل م�شريته �ىل 301 هدف.
�ما ميالن فبد�أ ينه�س بعد بد�ية متعرة يف مطلع �ملو�شم 
��شتعر��شية من خالل �حتالله �حد  ع��ودة  �حل��ايل، فحقق 
�ل��دوري �لإيطايل بفريق متجدد  �ملر�كز �لثالثة �لوىل يف 
على  ك��ب��ري  ب�شكل  يعتمد  وه���و  �ل�����ش��اب��ة  �لعنا�شر  م��ن  ج��ل��ه 
�لثنائي �ملتكامل يف خط �لهجوم �ملوؤلف من ماريو بالوتيللي 
)4 �هد�ف يف 3 مباريات( و�شتيفان �ل�شعر�وي لكن بالوتيلي 
مان�ش�شرت  �ل��و�ن  د�ف��ع عن  �ن  بعد  �مل�شاركة  يتمكن من  لن 

�شيتي يف دور �ملجموعات.

وعلى ملعب علي �شامي ين �شبور كومبليك�شي يف ��شطنبول، 
�مل�شتوى  �ملتذبذب  �شالكه  �لطموح  �شر�ي  غلطة  ي�شت�شيف 
�لهجوم  خ��ط  ثالثي  على  �ل��رتك��ي  �لفريق  وي��ع��ول  حمليا. 
�شنايدر  وي�شلي  �لهولندي  و�ملوؤلف من  �لرهيب يف �شفوفه 
يلماظ  ب���ور�ك  �ملحلي  و�ل��ه��د�ف  دروغ��ب��ا  ديدييه  و�ل��ع��اج��ي 
�لقارية  �مل�شابقة  يف  مبار�يت  �شت  يف  �ه���د�ف  �شتة  �شاحب 

حتى �لن.
�شيء  ب�شكل  �لوروب���ي  م�شو�ره  ��شتهل  ���ش��ر�ي  غلطة  وك��ان 
للغاية بخ�شارتيه مبار�تيه �لولن. لكن رجال �ملدرب فاحت 
تريمي جنحو� يف حتقيق ثالثة �نت�شار�ت متتالية لينتزعو� 

�ملركز �لثاين يف �ملجموعة �لثامنة ور�ء مان�ش�شرت يونايتد.
وم���ن �ج���ل ت��ع��زي��ز ح��ظ��وظ��ه يف ب��ل��وغ م��ر�ح��ل متقدمة قام 

�شنايدر ودروغبا خالل  ر�ئعن مع  بامتام �شفقتن  �لنادي 
فرتة �لنتقالت �ل�شتوية وقال رئي�شه �ونال �ي�شال ل بد و�ن 
توؤدي هذه �ل�شتثمار�ت �ىل نتائج �يجابية عل �ر�س �مللعب .
�وروبا  �بطال  دوري  يف  �مل�شاركة  من  �ل��ع��ائ��اد�ت  �ن  و����ش��اف 
ميكنها �ن ت�شد �لنفقات �لتي قمنا بها من �جل �لتعاقد مع 

هذين �لنجمن .
ويعترب �شالكه �حد �ربعة فرق مل تهزم يف �لن�شخة �حلالية 
�نه مل يخ�شر �شوى مرة و�ح��دة يف  من دوري �لبطال كما 
ت�شع مباريات خا�شها خارج ملعبه وقد جنح يف حتقيق �لفوز 
على �ر�شنال على ملعب �لخري يف لندن يف دور �ملجموعات 
لكن �د�ء �شالكه تر�جع كثري� يف �لونة �لخرية وتر�جع من 

�ملركز �لثالث �ىل �لتا�شع يف �لدوري �ملحلي.

مواجهة لتينية كال�سيكية بني ميالن وبر�سلونة بدوري اأبطال اأوروبا



�سرتة جلون كينيدي تباع 
يف مزاد ب�570 األف دولر 

حتمل  كينيدي،  ج��ون  �ل��ر�ح��ل  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �رت��د�ه��ا  ���ش��رتة  بيعت 
م��ز�د علني مب�شا�ش�شو�شت�س  ، يف   1 فور�س  �أي��ر  �لرئا�شية  �لطائرة  عالمة 
�ألف دولر. و�أف��ادت �شحيفة لو�س �أجنل�س تاميز �لأمريكية   570 مقابل 
بيعت من �شمن جمموعة من  كينيدي،  �لتي تخ�س  �ل��ط��ري�ن،  �شرتة  �ن 
 570 مقابل  �أمي�شبوري  ببلدة  �أقيم  علني  م��ز�د  يف  ومقتنياته،  تذكار�ته 
ي��رت�وح بن  �ل�شرتة مببلغ  تباع  �أن  �ملتوقع  �نه كان من  �أل��ف دولر. يذكر 
�أه��دى هذه �لتذكار�ت  �إىل �ن كينيدي كان قد  �ألف دولر وي�شار  20 و40 
وبينها �شور للعائلة �إىل �شديقه وم�شاعده �خلا�س ديفيد باورز وقد عرت 
وت�شّم  �لعائلة.  لبيع منزل  تعّد  كانت  فيما  �لتذكار�ت  �لأخ��ري على  عائلة 
�لتذكار�ت ر�شائل وهد�يا تلقاها باورز على مّر �شنو�ت بالإ�شافة �إىل �شرتة 
طري�ن كينيدي. يذكر �ن �لعام 2013 ي�شادف �لذكرى �خلم�شن لغتيال 

كينيدي يف د�ل�س يف 22 ت�شرين �لثاين-نوفمرب 1963.

 500 قطعة كري�ستال 
على اأظافر قدمي �سوزان بويل 

باتت �لنجمة �ل�شكتلندية �شوز�ن بويل حتر�س على �لهتمام مبظهرها، 
�أظافر قدميها  �لنجمات فت�شع على  ع��دد من  ت�شري على خطى  وه��ا هي 
�لتي  بويل،  �ن  �لربيطانية  و�أفادت �شحيفة �شن  كري�شتال.  500 قطعة 
تقدر ثروتها بع�شر�ت مالين �ل��دولر�ت، و�شعت قطع كري�شتال من نوع 
�شالون  �إىل  توجهت  �نها  و�أو���ش��ح��ت  قدميها.  �أظ��اف��ر  على  �شو�روف�شكي 
ل  م��ا  عليها  وو�شعت  قدميها  ب��اأظ��اف��ر  مميزة  عناية  تلقت  حيث  جتميل 
يقل عن 500 قطعة كري�شتال. ي�شار �إىل �ن كايتي بريي هي من بن �أبرز 
�لنجمات �للو�تي ي�شعن قطع كري�شتال على �أظافرهن. ويذكر �ن �إطاللة 
�شيئة  ك��ان��ت   2009 �ل��ع��ام  يف   Britain Got Talent برنامج  يف  ب��وي��ل 
منحتها  لدرجة  مميز�ً  �شوتها  يكون  �ن  يتوقعون  ل  �جلميع  كان  لدرجة 
ثروة  �لو�قعية  �لرب�مج  يف  �مل�شاركن  �أك��ر  لئحة  فت�شدرت  فائقة  �شهرة 
يف بريطانيا. وباتت بويل منذ �شهرتها تهتم ب�شكلها، وتبدي ولعاً بالعطور 
37 زجاجة عطر، كما �نها حتب �جلو�هر لكنها بالرغم  بحيث �ن لديها 
من كل ذلك حمرومة من �شيء تريده ب�شدة وهو تربية هر وقالت بويل 

�أود �أن �أح�شل على هر لكنني �أتنقل كثري�ً .
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اأزمة منت�سف العمر .. �سر ق�سة 
�سعر مي�سيل اأوباما اجلديدة 

�لأوىل  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�شيدة  ق��ال��ت 
�ل�شر  ،�ن  ممازحة  �أوب��ام��ا  مي�شيل 
�لتي  �جلديدة،  �شعرها  ق�شة  ور�ء 
زوجها  تن�شيب  قبيل  ك�شفت عنها 
رئ��ي�����ش��اً ل��ل��ب��الد ل��ولي��ة ث��ان��ي��ة، هو 

مرورها يف �أزمة منت�شف �لعمر.
ونقلت �شبكة �شكاي نيوز �لأمريكية 
�أوباما قولها يف مقابلة �شمن  عن 
�أجريت معها  برنامج ر�يت�شل ر�ي 
يوم  وت��ع��ر���س  �شكايب  م��وق��ع  ع��رب 
و�شائل  وح�شلت  �مل��ق��ب��ل  �لأرب���ع���اء 
عن  منها،  مقتطفات  على  �إع���الم 
�شبب ق�س �شعرها بهذه �لطريقة 
�جلديدة هذه �أزمة منت�شف �لعمر 

.
�حل�شول  من  �أمتكن  مل  و�أ�شافت 
ي�شمحون  ول  ريا�شية  �شيارة  على 
يل بالقيام بالقفز �حلر ولذ� قررت 

�أن يكون ل�شعرها �شكال جديد�.
معروفة  �أوب�����ام�����ا  �ن  �إىل  ي�������ش���ار 
وباأزيائها  ب�����ش��ك��ل��ه��ا  ب��اه��ت��م��ام��ه��ا 

وطلتها �ملميزة.
 

ت�سجن 20 اأ�سبوعًا لتغيب اأطفالها عن املدر�سة 
ب�شجن  حكماً  �لإث��ن��ن،  �م�س  بريطانية  حمكمة  �أ���ش��درت 
عن  م�شتمرة  ب�����ش��ورة   3 �ل���  �أط��ف��ال��ه��ا  تغيب  بتهمة  �م����ر�أة 

�ملدر�شة، و�لف�شل يف �شمان ذهابهم �إليها ب�شكل منتظم.
وقالت هيئة �لإذ�عة �لربيطانية )بي بي �شي(، �إن حمكمة 
�ل�شلح مبدينة ترورو يف مقاطعة كورنو�ل، ��شدرت حكماً 
بال�شجن ملدة 8 �أ�شابيع و�إ�شافته �إىل حكم بال�شجن ملدة 12 
�أ�شبوعاً عّلقت تنفيذه �شابقاً بحق �ملر�أة، �لتي مل تك�شف عن 
هويتها لأ�شباب قانونية. و��شافت �أن �ملحكمة ��شتمعت �إىل 
�أن �لأطفال �ل� 3، و�لذين تبلغ �أعمارهم 6 و14 و15 عاماً، 
و�جهت  و�لدتهم  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ملدر�شة  ع��ن  تغيبو� 
��شفرت  �لتغيب،  ه��ذ�  ب�شبب  قبل  م��ن  م���ر�ت   4 �ملحاكمة 
وحكم  �جلالية  خلدمة  بحقها  �أحكام  ��شد�ر  عن  منها   3
�ل�����ش��ل��ح مبدينة  �ل��ت��ج��ول. وك��ان��ت حمكمة  ب��ح��ظ��ره��ا م��ن 
ترورو، ��شدرت حكماً بال�شجن ملدة 12 �أ�شبوعاً بحق �ملر�أة يف 

متوز-يوليو �ملا�شي، لكنها �أوقفت تنفيذه ملدة 12 �شهر�ً.

بيع مراآة.. م�سكونة 
وجتلب  م�شكونة  �إنها  يقولن  م��ر�آة  من  بريطانيان  تخّل�س 
155 دولر�ً مقابلها. وبيعت  لهما �لنح�س، فيما حققا مبلغ 
عاماً(   20( ب��ري���س  ج��وزي��ف  �متلكها  �ل��ت��ي  �لأث���ري���ة  �مل�����ر�آة 
�ملز�يد�ت  موقع  على  عاماً(   43( �شار�لمبو�س  و�شوتريي�س 
)دي���ل���ي ميل(  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت  ب������اي(.  )�إي  �لإل����ك����رتوين 
عليها  ح�شال  �إنهما  �مل�شكونة  �مل��ر�آة  مالكّي  عن  �لربيطانية 
بعد �أن رماها مالك �ملنزل �لذي ي�شتاأجر�نه يف لندن.  ويقول 
�ملالكان �إنهما منذ �أن �متلكا �ملر�آة �مل�شّممة باأ�شلوب فيكتوري، 
�ملالية و�لأمر��س،  وهما يعانيان من �حلّظ �لعاثر و�مل�شاكل 
كما ي�شاهد�ن ظالًل تنعك�س على زجاج �ملر�أة. ويف �أحد �لأيام، 

��شتيقظ جوزيف وهو يعاين من خدو�س على ج�شمه.
وعلى �لرغم �أن �لرجلن �أف�شحا عّما ي�شّكان به حول طبيعة 
�ملر�آة، �إل �أنها وجدت من ي�شرتيها ودفع ثمنها 155 دولر�ً.

 اأمريكية ت�سع جمموعينت من 

التوائم املتطابقة يف يوم واحد
�شيدة  �ن  �لث��ن��ن  ي��وم  هيو�شنت  مدينة  يف  م�شت�شفى  �ع��ل��ن 
 14 �ط��ف��ال يف  �رب��ع��ة  �لمريكية �جنبت  تك�شا�س  م��ن ولي��ة 
وه��م عبارة عن  يو�فق عيد �حل��ب  �ل��ذي  �شباط  من فرب�ير 
جمموعن من �لتو�ئم �ملتطابقة يف حالة حتدث مرة و�حدة 
ن�شره  �شحفي  ب��ي��ان  وق����ال  ح��ال��ة.  م��ل��ي��ون  �شبعن  ك��ل  ب��ن 
م�شت�شفى تك�شا�س للن�شاء مبدينة هيو�شنت �ن تريز� مونتالفو 
��شبوعا من �حلمل من   31 بعد  �لربعة  و�شعت  عاما   36
خالل عملية قي�شرية بامل�شت�شفى. ومل تكن تريز� ول زوجها 
وكانا  للخ�شوبة  عقاقري  �ي  ي�شتخدمان  مونتالفو  مانويل 
ياأمالن فقط يف �جناب �خ �و �خت لبنهما ممفي�س �لبالغ من 
�لعمر عامن. ويف ��شبوعها �لعا�شر من �حلمل �بلغ �لطبيب 
تريز� �نها حامل يف تو�أمن ويف زيارة تالية �بلغها �لطبيب �نه 
�كت�شف نب�شات قلب ثالث. و�بلغت �ل�شرة فيما بعد �ن عليها 
�جناب  �حتمالت  وحت��دث  �لتو�ئم.  من  جمموعتن  �نتظار 
جمموعتن من �لتو�ئم ب�شكل طبيعي مرة كل �شبعن مليون 

حالة بح�شب ما ورد يف بيان �مل�شت�شفى. 

كلب بولي�سي يديل ب�سهادته يف ق�سية حمكمة 
�فادة �شاهد، حملت ب�شمة خملبه، بعد مطالبة متكررة من  قّدم كلب بولي�شي يعمل لدى �ل�شرطة �لربيطانية، 
م�شوؤويل �لنيابة �لعامة �مللكية �أن يقدم دلياًل يف ق�شية حمكمة. وقالت �شحيفة �شن �م�س �لثالثاء، �إن موظفي 
�لنيابة �لعامة وجهو� ر�شالة �ىل �ل�شرطي بيت�س يطلبون فيها �شرد تفا�شيل عملية �عتقال ل�س نفذتها �ل�شرطة 
�أن  و��شافت  لل�شرطة.  تابع  بولي�شي  لكلب  يعود  �لإ�شم  هذ�  �أن  يعلمو�  �أن  دون  من  فيها،  دور�ً  ولعب  �لربيطانية 
�ل�شرطي بيت�س غري موجود، وهناك كلب  �أن  �لعامة لإبالغها  �لنيابة  �لبولي�شي رد على  �ملر�فق للكلب  �ل�شرطي 

بولي�س ��شمه بيت�س، لكنها مل تتوقف عن مطالبته بتقدمي �فادة �شاهد.
و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �ل�شرطي �ملر�فق للكلب �لبولي�شي فقد �شربه و�أعد �فادة بالنيابة عن �لكلب بيت�س حملت 

ب�شمة خملبه وكتب فيها طاردت �لل�س وقمت بع�شه لأنه رجل �شيء، و�أنا كلب جيد.
وقالت �إن �شهادة �لكلب �لبولي�شي بيت�س ن�شرتها عدة قوى لل�شرطة �لربيطانية يف ح�شاباتها على موقع تويرت، مبا 

يف ذلك �شرطة مقاطعة يورك�شاير �لغربية و�شرطة مدينة دورهام، وعلى �شفحاتها يف موقع في�شبوك.
�أن مئات �لربيطانين، ومن بينهم رجال �شرطة، عّلقو� ب�شورة �شاخرة على �شورة �شهادة  �إىل  �ل�شحيفة  ولفتت 

�لكلب بيت�س �ملن�شورة يف موقعي تويرت وفي�شبوك.  
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الوخز بالإبر يخفف من حمى الق�س 
بات باإمكان كل من يعاين من حمى �لق�س �أن ي�شعر ب�شيء من 
هذه  لعالج  مفيد  بالإبر  �لوخز  ع��الج  �ن  تبن  بعدما  �لر�حة 
در��شة على  �ن  �لأمريكي  نيوز  و�أف��اد موقع هيلث دي  �حلالة. 
تتميز  �لتي  �ل��ك��الأ،  �أو  �لق�س  حمى  م��ن  يعانون  �شخ�شاً   422
بتح�ش�س �لأنف من �لع�شب وغبار �لطلع، �أظهرت �نهم باتو� يف 

و�شع �أح�شن بعد �خل�شوع لعدة جل�شات وخز بالإبر.
بالإبر،  �لوخز  بعد  حت�شنت  �حل�شا�شية  �أعر��س  �ن  �إىل  و�أ�شار 
ومتكن معظم �ملر�شى من ��شتخد�م كميات �أقل من عقار م�شاد 

للتح�ش�س طو�ل 8 �أ�شابيع تالية للعالج.
ل��ك��ن �ل��ب��اح��ث��ن م���ن م��رك��ز ط��ب��ي يف ب���رل���ن، �أ�����ش����ارو� �إىل �ن 
�أ�شابيع، ولكنها مل تختف   8 بعد مرور  �لعالج تر�جعت  فائدة 
نيل�شون  هارولد  �لدكتور  وقال  �أ�شبوعاً.   16 مرور  بعد  نهائياً 
هذه  �ن  دن��ف��ر  مب�شت�شفى  �حل�شا�شية  �أم��ر����س  يف  �ملتخ�ش�س 
مفيد،  بالإبر  �لوخز  عالج  �ن  �أظهرت  لأنها  �إيجابية  �لدر��شة 
لكنه توقع �أل يتهافت عليه �لكثريون لأنه يتطلب وقتاً طوياًل 
�لذين  �لأ���ش��خ��ا���س  �ن��ت��ب��اه  �أن يلفت  ك��ث��رية، م��ت��وق��ع��اً  و�أم�����و�ًل 
يف�شلون عدم تناول �لأدوية. ي�شار �إىل �ن حمى �لكالأ �أو �لق�س 
fever hay م�شطلح طبي لظهور حاله حت�ش�س �لأنف �حلاد 
و�شببه  و�خلريف  و�ل�شيف  �لربيع  ف�شول  �أثناء  يحدث  �ل��ذي 

�لتعر�س لغبار طلع بع�س �لأ�شجار.

 �ُسم النحل.. لعالج اأوجاع الظهر 
وجد باحثون �أمريكيون �أن �لعالج ب�ُشم �لنحل ي�شاعد �ملر�شى 
�لذين يعانون من �أوجاع �لظهر �ملزمنة. وذكرت �شحيفة ديلي 
ميل �لربيطانية، �أن جتربة �أجر�ها باحثون يف جامعة كارولينا 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة ن��ظ��رت يف ت��اأث��ري ���ش��م �ل��ن��ح��ل ع��ل��ى �أوج�����اع �لظهر 
�لثلثن.  بن�شبة  �لآلم  ه��ذه  من  يخفف  �أن��ه  وتبّن  و�لرجلن، 
�أن تخفف  باإمكانها  �ل�شم يحتوي على مرّكبات  �أن هذ�  وتبّن 
م��ن �أوج����اع �مل��ف��ا���ش��ل. ومي��ك��ن حت��وي��ل �شم �لنحل �جل���اف �إىل 
جل وحقنه يف قر�بة 10 مناطق تقليدية لوخز �لإبر يف �أ�شفل 
�لظهر. ويعتقد باأن هذ� �ل�شم ي�شاعد بالتخفيف من هذه �لآلم 
�شملت  وقد  �لع�شلية.  و�لأن�شجة  �لأع�شاب  حتفيز  طريق  عن 
�لتجربة �جلديدة 100 مري�س، ن�شفهم تلقى عالجاً حقيقياً 
6 جل�شات عالجية على  ون�شفهم �لآخر تلّقى حقن وهمية يف 

مدى 3 �أ�شابيع.

مئات الأرانب تغزو مطار دنفر 
نوع  من  هجمات  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  دنفر  مطار  زو�ر  يعاين 

خا�س، ت�شنها مئات �لأر�نب �لتي تق�شم �أ�شالك �ل�شيار�ت.
�أ���س( �لأمريكية �أن د�ئ��رة �حلياة �لربية  وذك��رت قناة )�شي بي 
�أرن��ب من حميط  نحو مائة  �شهرياً  تزيل  �ملتحدة  �لوليات  يف 
�ملطار ولكنها مل تتمكن من �لق�شاء على هذه �لظاهرة لأن تلك 

�حليو�نات ت�شتمر يف �لعودة باملئات و�أحياناً �لآلف.
تختبئ  �شباح،  ك��ّل  ع�شرة  ح��و�يل  �أرى  �ملطار  يف  موظف  وق��ال 
�لأ�شالك  �لأر�ن��ب تق�شم  �أن  �ملوظفون  و�أو�شح  �ل�شيار�ت  حتت 
�لتاأمن  �شركات  معظم  تغطي  ول  �لإ�شعال.  بجهاز  �ملرتبطة 

�إ�شالح �لأ�شر�ر �لتي ت�شببها �لأر�نب.
فتاة توؤدي عر�شاً يف �ل�شو�رع �أثناء �حتفالت ر�أ�س �ل�شنة �ل�شينية يف كولومبيا �لربيطانية. )يو بي �آي(

ابن مايكل جاك�سون يخطو 
اأوىل خطواته يف عامل ال�سهرة 
خ��ط��ا ب��ري��ن�����س �لب����ن �ل��ب��ك��ر مللك 
�ل��ب��وب �لأم��ريك��ي �ل��ر�ح��ل مايكل 
عامل  يف  خ��ط��و�ت��ه  �أول  ج��اك�����ش��ون 
�ل�شهرة، بعدما بات مر��شاًل خا�شاً 

لربنامج �إنرتتينمنت تونايت .
�مل�����ش��وؤول��ون ع��ن �لربنامج  و�أع��ل��ن 
عرب موقعه �لر�شمي على �لنرتنت 
عن �ختيار برين�س جاك�شون )16 

�شنة( ليكون مر��شله �خلا�س.
�لربنامج  مر��شلة  �ن  �إىل  ول��ف��ت 
ب��������روك �أن������در�������ش������ون ع���م���ل���ت مع 
جاك�شون لإج���ر�ء ح��و�ر مع جنوم 
بر�ف  وز�ك  فر�نكو  جيم�س  مثل 
و�مل��خ��رج ���ش��ام ر�مي���ي ع��ن فيلمهم 
 Oz the Great and �جلديد  
عن  جاك�شون  وع��رب   Powerful
�أن  متمنياً  ه��ذه  بخطوته  فرحته 
عامل  �ىل  طريقه  يف  �لأوىل  تكون 

�ل�شهرة.
و�أعرب عن �أمله باأن ي�شبح معروفاً 
�شينمائي  وم��وؤل��ف  وخم��رج  كمنتج 

وممثل.
وق���ال���ت ل���ه �أن����در�����ش����ون �ن����ه �أك���ر 
فاأجاب  عمره،  يف  هم  ممن  حكمة 
ه���ذ� م��ا ي��ق��ول��ه �جل��م��ي��ع و�لف�شل 
رباين بطريقة  فقد  لو�لدي  يعود 

�شحيحة .
و�شئل عمن يرغب باأن يجري معه 
جاك�شون  ب��ي��رت  ف���اأج���اب  م��ق��اب��ل��ة، 
لأنني �أحب �أفالمه و�أحب �لطريقة 
�لت�شوير  يف  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
و�إع����ادة �لأ���ش��ي��اء �إىل �حل��ي��اة، كنت 

�أدر�س �أفالمه مع �أبي .
 

بوي جورج.. نحيل 
بعد �شنو�ت عانى خاللها من زيادة 
�لربيطاين  �ل��ن��ج��م  �ل�����وزن، جن��ح 
كل  م��ن  �لتخل�س  ج���ورج يف  ب���وي 
�ل���وزن �ل��ز�ئ��د ل ب��ل ب��ات �شخ�شاً 
�ل���ت���ع���رف على  ن���ح���ي���اًل ي�����ش��ع��ب 
هويته و�أفادت �شحيفة ديلي ميل 
 51( ج��ورج  ب��وي  �ن  �لربيطانية 
�شنة(، �لذي عرف بوجهه وج�شمه 
لدرجة  كثري�ً  وزن��اً  خ�شر  �ملمتلئ، 
�شخ�شاً  يظنه  �أن  ي���ر�ه  مل��ن  ميكن 

�آخر.
وذكرت �ن �ملغني �لربيطاين يتبع 
م�شدد�ً،  غذ�ئياً  نظاماً  فرتة  منذ 
وق���د ك��ت��ب ع��رب م��وق��ع ت��وي��رت �نه 
�إياه  �أعطته  �ل��ذي  بالنظام  يلتزم 

�أخ�شائية �لتغذية �أميليا فريري.
و�ل�������ش���اي  �ل����ق����ه����وة  �ن  و�أو�������ش������ح 
حمددة،  �أوق�����ات  يف  �إل  مم��ن��وع��ان 
ف��ي��م��ا ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ه ����ش���رب �مل���اء 
�خلبز  ع����ن  ن���ه���ائ���ي���اً  و�لب����ت����ع����اد 

و�ل�شكريات.

�أعلن علماء �نهم ل يز�لون يعكفون على فح�س نتائج 
�كت�شاف ج�شيم بوزون هيجز �لعام �ملا�شي �ل �ن �معان 
�ل��ن��ظ��ر ف��ي��م��ا ت��و���ش��ل��و� �ل��ي��ه ل ي��ب��دو م��ب�����ش��ر� باخلري 
بالن�شبة �ىل م�شتقبل �لكون. وقال جوزيف ليكن ��شتاذ 
باتافيا  �لقومي يف  �لنظرية يف معمل فريمي  �لفيزياء 
فروع  بجميع  ��شتعنت  �ذ�  لل�شحفين  �لينوي  بولية 
�نها  تت�شور  مب��ا  وق��م��ت  �ل��ي��وم  نعرفها  �ل��ت��ي  �لفيزياء 

ح�شابات دقيقة فانك �شتجد �نباء غري �شارة.
نتائج بحثه  �لقاء  �لت�شريحات قبيل  �أدىل ليكن بهذه 
يف  �لعلوم  لتطوير  �لمريكية  للجمعية  �جتماع  �م��ام 

بو�شطن.
مب�شادم  �لعلمي  �لفريق  يف  ع�شو  وهو  ليكن  و��شاف 
�لهدرونات �لكبري باملنظمة �لوروبية لالبحاث �لنووية 
�ل���ذي نعي�س فيه غ��ري م�شتقر  �ل��ك��ون  ي��ب��دو �ن  ���ش��رين 
�ل�شنن  مليار�ت  بعد  م��ا  مرحلة  ويف  ��شا�شية  ب�شورة 
من �لن �شيتبدد كل �شيء. و�أعلن علماء �لفيزياء �لعام 
ج�شيم  م�شتفي�شة  �ب��ح��اث  بعد  �كت�شفو�  �نهم  �ملا�شي 
بوزون هيجز وهو �حد �جل�شيمات دون �لذرية �لولية 
�لكون  ن�شاأة  فر�شيات  يف  �مل��ف��ق��ودة  �حللقة  متثل  �لتي 
ويعتقد  �لعظيم.  �لن��ف��ج��ار  �ع��ق��اب  يف  ت��ط��وره  وكيفية 

�ملكونات  �لتحام  على  ي�شاعد  هيجز  ب��وزون  �ن  �لعلماء 
تز�ل  ول  وكتلتها.  متا�شكها  ويعطيها  للمادة  �لول��ي��ة 
�جلهود م�شتمرة لدر��شة �جل�شيمات �لخرى �ملرتبطة 
تاأكيد  بوجوده. ويف حال  للجزم  ب��وزون هيجز  بج�شيم 
7ر13  ذلك فرمبا يفك ذلك طال�شم ن�شاأة �لكون قبل 
مليار �شنة ورمبا مت �لتعرف على �لكيفية �لتي �شيزول 

بها.
�شتحيق  ك��ارث��ة  ب��ان  �حل�شابات  ه��ذه  تنبئ  ليكن  وق��ال 

بالكون بعد ع�شر�ت �ملليار�ت من �ل�شنن من �لن.
وقال �شيظهر كون بديل يف مكان ما و�شيتمدد ويدمرنا 
م�شري� �ىل �ن هذه �لحد�ث �شتقع ب�شرعة �ل�شوء وكان 
�لعلماء يعتقدون بفكرة ��شتقر�ر �لكون لفرت�ت طويلة 
وذلك قبل �كت�شاف ج�شيم بوزون هيجز �ل �نهم كثفو� 
ح�شاباتهم مبجرد ��شتقر�ر كتلة �لكون عند طاقة تبلغ 
حرج  م�شتوى  وه��و  ف��ول��ت  �ل��ك��رتون  مليار   126 نحو 

للتنبوؤء مب�شري �لكون.
وتعادل  �لطاقة  لقيا�س  وح��دة  هي  فولت  و�لل��ك��رتون 
�لكرتون وحيد حر  �لتي يكت�شبها  كمية طاقة �حلركة 
�شاكن  كهربائي  جهد  بو��شطة  ت�شريعه  عند  �حل��رك��ة 

مقد�ره و�حد فولت يف �لفر�غ.

العلماء يتوقعون كارثة حتل بالكون بعد مليارات ال�سنني

غوينيث بالرتو �سجرت من التمثيل 
ت�شعر �ملمثلة �لأمريكية غوينيث بالرتو بال�شجر من �لتمثيل ،ولذلك قررت �لرتكيز على عامل �لأعمال 

ب�شكل �أكرب.
ق��ررت �لنتهاء من  �نها  �أ���س ماغازين �لأمريكي عن م�شدر مقرب من بالرتو قوله  ونقل موقع يو 
ت�شوير عدد من �لأفالم �ملقبلة، لرتكز ب�شكل �أكرب على �ملوقع �لإلكرتوين  Goop  �خلا�س بها وعلى 

�شركة متلكها مع �ملدربة �لريا�شي تر�ي�شي �أندر�شون ،وهي تعنى بالر�شاقة.
و�أ�شاف �مل�شدر �ن بالرتو تريد �لنطالق يف عامل �لأعمال، وتريد �أن تكون حياتها �ملهنية �شبيهة 

بالنجمة متعددة �ملو�هب جي�شيكا �شيمب�شون.
وتابع �ن �إمرب�طورية جي�شيكا �شيمب�شون تعجبها ، م�شدد�ً على �نها فقدت �شغفها بالأفالم .

لكن �ملتحدث با�شم بالرتو، �لتي �شبق و�أطلقت كتابي طبخ، �أو�شح �نها ل تعتزم �لتوقف نهائياً 
عن �لتمثيل وخطتها هي لعب دور ثانوي �أو �ثنن �شنوياً .

 


