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معارك دامية بني اجلي�سني النظامي 
واحلر لل�سيطرة على دم�سق

 •• اأبوظبي-وام:
و��شل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�لتفقدية لفعاليات و�أجنحة  �مل�شلحة جوالته  �الأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 
�أبوظبي  م��رك��ز  ي��ق��ام يف  �ل���ذي   2013 �آي��دك�����س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�س 
�لوطني للمعار�س حاليا. و�إطلع �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان خالل جولته لليوم �لر�بع يف �أرجاء �ملعر�س على �أهم �ل�شناعات 
و�لتقنيات �حلديثة و�لرب�مج �لتطويرية ملجموعة من �الجهزة و�لتقنيات 
�آيدك�س  �ل��دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س  يف  عر�شها  يتم  �لتي  �لدفاعية 
على  �شموه  تعرف  و�الأجنحة  �ل�شركات  م�شوؤويل  لقائه  وخالل   .  2013
�أبرز خطط �لتحديث و�لتطوير �لتي جتريها �مل�شانع �لر�ئدة يف �ل�شناعات 
�لعار�شني  من  �شموه  و��شتمع   .. تناف�شيتها  لتعزيز  و�لع�شكرية  �لدفاعية 
�إىل �الجتاهات �حلديثة يف �ل�شناعات �لع�شكرية لتلبية خمتلف �حتياجات 

�جليو�س ملو�جهة �شتى �ملخاطر و�لتهديد�ت.
و��شتهل �شموه �جلولة بزيارة ل�شركة يو �ر �و �ال�شبانية �لتي تعر�س �آليات 
�آليات  م��ن  من��اذج  على  �شموه  و�ط��ل��ع   .. م�شفحة  قتالية  جنود  ومركبات 
طاقمها  �شالمة  على  وحافظة  ملغمة  ميادين  يف  عمليات  نفذت  �ل�شركة 
وركابها مبا زودت به من مو�د و�أج�شام م�شفحة عززت من متانة هيكلها 
يف  لال�شتخد�م  ل��الآل��ي��ات  �آخ���رى  من��اذج  �ل�شركة  كماعر�شت   .. �خل��ارج��ي 

�لعمليات غري �لقتالية.
�لقو�ت  �أبرمتها  �ل��ت��ي  للعقود  �الجمالية  �لقيمة  بلغت  �خ���رى  جهة  م��ن 
�مل�شلحة �م�س �شمن معر�س �لدفاع �لدويل �يدك�س 2013 �أربعة مليار�ت 
درهم ولت�شل �لقيمة �الإجمالية لل�شفقات خالل �أربعة �أيام �إىل 14 مليار 

درهم.
�أعلن ذلك معايل �للو�ء �لركن عبيد �لكتبي رئي�س �للجنة �لعليا �ملتحدث 
�ملوؤمتر  خ��الل   2013 �يدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر  ملعر�س  �لر�شمي 

�ل�شحايف �لذي عقده �م�س.                                         )�لتفا�شيل �س2(

   

حكم نهائي بحق رجال �ل�شرطة يف �إطالق حلاهم

ت�صاعد حركات الع�صيان املدين مب�صر
•• القاهرة-وكاالت:

�أمام  �م�س  �مل�شرية،  �الإ�شماعيلية  مبحافظة  �ملو�طنني  من  ع��دد  جتمع 
مبنى �ملحافظة معلنني بدء ع�شيان مدين للمطالبة باإ�شقاط �لنظام.

و�حت�شد ب�شع مئات من �ملنتمني لقوى وحركات ثورية و�أحز�ب معار�شة، 
�لقاهرة(،  �شرق  �ل�شوي�س  قناة  )على  �الإ�شماعيلية  حمافظة  مبنى  �أم��ام 

معلنني بدء ع�شيان مدين حتى يتم �إ�شقاط �لنظام.
ومبو�ز�ة ذلك �أبلغت م�شادر حقوقية وحزبية يونايتد بر�س �نرتنا�شونال 
�إىل ع��دد م��ن �مل�شالح  ت��وج��ه��و�  �ل��ث��وري��ة  �ل��ق��وى  �أن ع�����ش��ر�ت م��ن �شباب 
بالع�شيان  �لعمل و�مل�شاركة  بالتوقف عن  �حلكومية مطالبني �ملوظفني 
بتاأمني مبنى  تابعة للجي�س تقوم  �آليات  �أن  �إىل  �مل�شادر  و�أ�شارت  �ملدين. 

�ملحافظة ومديرية �الأمن و�ملبنى �الإد�ري لهيئة قناة �ل�شوي�س.
وكانت حركات وقوى ثورية م�شرية دعت، بوقت �شابق من �م�س �ل�شعب 
�لعا�شمة  بينها  م��ن  حمافظات   5 يف  م��دين  ع�شيان  ب��دء  �إىل  �مل�شري 
�لقاهرة، �عتبار�ً من يوم �جلمعة، �حتجاجاً على �شوء �الأحو�ل يف �لبالد.
��شم  نف�شه  على  يطلق  حت��ال��ف  يف  �ملن�شوية  و�ل��ق��وى  �حل��رك��ات  ��ت  وح��ثَّ
�لقاهرة  �مل�شريني يف حمافظات  �م�س  �أ���ش��دره  بيان  �ل��ث��ورة(، يف  )�إن��ق��اذ 
مدين  ع�شيان  ب��دء  على  و�ل��غ��رب��ي��ة  و�ل�شرقية  و�جل��ي��زة  و�الأ���ش��ك��ن��دري��ة 
�حتجاجاً على �شوء �الأحو�ل �القت�شادية و�ل�شيا�شية �لتى متر بها �لبالد 

يف ظل حكم جماعة �الأخو�ن �مل�شلمني.
و�أكد حتالف )�إنقاذ �لثورة( �أن حمافظة بور�شعيد قد �أخذت �ملبادرة �الأوىل 
1919 )�شد  و�أعلنت �لع�شيان �ملدين فى �شابقة هي �الأوىل منذ ثورة 
�الحتالل �لربيطاين وقتذ�ك( و�شينتقل من حمافظة الأخرى، كا�شفة 
عن �ن�شمام عدد كبري من �شباط و�أمناء �ل�شرطة بوز�رة �لد�خلية من 

خمتلف �ملحافظات لدعوة �لع�شيان �ملدين.
على �شعيد �خر قالت م�شادر ق�شائية �ن �ملحكمة �الد�رية �لعليا �مل�شرية 
بحق  �م�س  حكمت  �لبالد  يف  �الد�ري  �لق�شاء  درج��ات  �أعلى  متثل  �لتي 

رجال �ل�شرطة يف �طالق حلاهم. حممد بن ز�يد خالل تفقده �أجنحة معر�س �آيدك�س يف يومه �لر�بع  )و�م(

14 مليار درهم �إجمايل �شفقات �لقو�ت �مل�شلحة خالل �أربعة �أيام

حممد بن زايد يزور اآيدك�س لليوم الرابع وي�صيد بامل�صاركة الدولية الوا�صعة

عودة �لت�شويق مل�شل�شل �أزمة �حلكومة �لتون�شية 

اجلبايل ي�صع �صروطه والغنو�صي يبحث عن بديل

•• بريوت-ا.ف.ب:

لبنان  يف  �الول  �لع�شكري  �لتحقيق  قا�شي  طلب 
�للبناين  للوزير  �الع��د�م  عقوبة  غيد�  �بو  ريا�س 
�ل�شابق مي�شال �شماحة و�مل�شوؤول �المني �ل�شوري 
علي مملوك بتهمة نقل متفجر�ت من �شوريا �ىل 
�شيا�شيني ورجال دين و�شوريني،  بنية قتل  لبنان 
�م�س  �ل�شادر  �لقر�ر �التهامي  بح�شب ما جاء يف 

�الربعاء.
وجاء يف ن�س �لقر�ر �لذي ح�شلت وكالة فر�ن�س 
طلب  �الول  �لقا�شي  �ن  منه  ن�شخة  على  ب��ر���س 
�شماحة  مي�شال  �ل�شابق  للوزير  �الع���د�م  عقوبة 
ورئي�س مكتب �المن �لوطني �ل�شوري �للو�ء علي 
�ىل  �شوريا  من  متفجر�ت  نقل  ق�شية  يف  مملوك 

�شيا�شية  �شخ�شيات  وق��ت��ل  تفجريها  بنية  لبنان 
لبنانية ورجال دين وم�شلحني �شوريني ومهربني 

على �حلدود بني �شوريا ولبنان.
و��شار �ىل �ن �ملتفجر�ت �شبطت يف �شيارة �شماحة 
و�ملخطط مل ينفذ ب�شبب ظرف خارج عن �ر�دته"، 
�لبدء  قبل  �غ�شط�س  �آب  يف  توقيفه  �ىل  ��شارة  يف 

بتنفيذ �لتفجري�ت.
و�و�شح �لقر�ر �ن �ملتفجر�ت �شلمها �لعقيد عدنان 

�ىل �شماحة يف �شوريا مبو�فقة مملوك.
�ملدعى عليهما مملوك  و��شاف ما هو ثابت بحق 
على  �شماحة  مي�شال  مع  �تفقا  �نهما  وع��دن��ان... 
�لقيام باعمال تفجري وقتل... وو�فقا على جتنيد 
يف  تفجري  بعمليات  للقيام  م�شتعدين  ��شخا�س 
�ىل  و�ملهربني  �مل�شلحني  ت�شتهدف  عكار  منطقة 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

هل يعود حمادي �جلبايل من جديد لرئا�شة �حلكومة �لتون�شية �ملوؤقتة؟
�شوؤ�ل كان يعتقد �أّن �الإجابة عليه ي�شرية مبا �أّن �جلبايل �مل�شتقيل ترك �لباب 
وف�شفا�شة  عاّمة  بدت  ب�شروط  ذلك  غّلف  و�ن  عودته  �إىل  ملّح  بل  مفتوحا، 
�لنه�شة  �ل�شادرة عن حركة  �الإ�شار�ت  بع�س  ولكن  �ملالحظني،  بع�س  لدى 
توحي بان �الأمر لي�س مبثل تلك �ل�شهولة، و�ن تغيري �جلبايل �أمر و�رد �إذ� 
مل يتبّنى بالكامل ت�شّور �حلركة لطبيعة �حلكومة �ملرتقبة ويتخّلى نهائّيا 

عن حلم �لتكنوقر�ط. 
حركة  �أن  �أف���ادت  ت�شريبات  بعد  �جل��ب��ايل  تكليف  �إع���ادة  يف  �ل�شّك  �زد�د  وق��د 

قال  وق��د  �حلكومة.  لرئا�شة  �أخ��رى  �شخ�شية  تر�شيح  نحو  تتجه  �لنه�شة 
�أ�شماء  رئي�س حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي �أم�س �إن حزبه مل ي�شبط بعد 
مر�شحيه خلالفة رئي�س �حلكومة �مل�شتقيل حمادي �جلبايل. وقال �لغنو�شي 
يف لقاء �شحفي مقت�شب عقب �جتماعه بالرئي�س �ملن�شف �ملرزوقي مل ن�شل 

بعد �إىل �شبط �الأ�شماء و�مل�شاور�ت �شتتو��شل.
برئي�س  �أم�س  �شباح  لقائه  بعد  قوله  للغنو�شي  �مل�شادر  بع�س  ون�شبت  بل 
هناك  م�شيفا  مر�شحها،  بعد  حت�شم  مل  �حل��رك��ة  �أن  �مل��وؤق��ت  �جل��م��ه��وري��ة 
�شابقا عن  �أعلنت  �أن  بعد  �لنه�شة بخ�شو�س مر�شحها  د�خل حركة  تر�جع 
�الإجماع د�خل �لنه�شة حول �شخ�شية جمادي �جلبايل. وقد ي�شي هذ� بان 
�أن حركة �لنه�شة على ما يبدو مل تو�فق على �شروط �جلبايل.   )�لتفا�شيل 

الفجر........    05:30            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:20  
الع�صاء......   07:50

�شبان �شوريون ي�شاعدون �لن�شاء و�الأطفال بعد غارة جوية يف �حد �حياء حلب

•• بريوت-ا.ف.ب:

غارة  يف  �م�س  ��شخا�س  ت�شعة  قتل 
جوية من طائرة حربية على بلدة 
فيما  دم�������ش���ق،  ري�����ف  يف  ح���م���وري���ة 
�شقطت يف �ملنطقة نف�شها بعد وقت 
حربية  ط��ائ��رة  �ل��غ��ارة  على  ق�شري 

بنري�ن مقاتلني معار�شني.
ر�مي  �ل�شوري  �ملر�شد  مدير  وقال 
�ت�����ش��ال هاتفي  �ل��رح��م��ن يف  ع��ب��د 
م��ع وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن ت�شعة 
�لع�شر�ت  و��شيب  قتلو�  ��شخا�س 
�آخ���رون ب��ج��روح يف غ��ارة بعد ظهر 
�م�س على بلدة حمورية يف �لغوطة 

�ل�شرقية يف ريف �لعا�شمة.
�ذ� كان  �ن��ه ال يعرف ما  و��شار �ىل 

�لقتلى من �ملقاتلني �و �ملدنيني.
�لغارة،  على  �شاعة  م��ن  �ق��ل  وب��ع��د 
للنظام  معار�شون  مقاتلون  ��شقط 
طائرة حربية كانت تق�شف مناطق 
يف �لغوطة �ل�شرقية بنري�ن ��شلحة 

ر�شا�شة ثقيلة.
يوتيوب  موقع  على  نا�شطون  وب��ث 

اإ�صقاط طائرة حربية خالل ق�صفها ريف دم�صق

يرف�س  الكويتي  الأمة  جمل�س 
نائبني ع��ن  احل�����ص��ان��ة  رف���ع 

•• الكويت-وام:

�ل��ك��وي��ت��ي يف جل�شته  �الأم�����ة  رف�����س جم��ل�����س 
رفع  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  طلب  �م�����س  �لتكميلية 
�حل�شانة �لنيابية عن �لنائبني نو�ف �لفزيع 
و�لدكتورعبد�حلميد د�شتي يف ق�شيتي جنح 
���ش��ح��اف��ة. وك���ان جمل�س �الأم����ة ق��د و�ف���ق يف 
�لدكتورة  طلب  على  �أم�����س  �ل��ع��ادي��ة  جل�شته 
روال د�شتي وزيرة �لدولة ل�شوؤون �لتخطيط 
و�لتنمية وزير �لدولة ل�شوؤون جمل�س �الأمة..

تاأجيل مناق�شة ��شتجو�ب �ل�شيخ �أحمد حمود 
�جلابر �ل�شباح �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س 
بد�ية  حتى  ب�شفته  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 

دور �النعقاد �ملقبل.

على �شبكة �النرتنت �شريط فيديو 
مدينة  �شماء  يف  طائرة  فيه  تظهر 
�لتعليق،  يقول  ما  بح�شب  حورية، 
وهي تطلق ثالث قنابل على �القل، 
قبل �ن ت�شمع ��شو�ت ر�شا�شات، ثم 
وت�شاهد  ��شتعلت،  �ح��ده��م  ي�شرخ 
�لطائرة وقد �ندلعت فيها �لنري�ن 
�المام  �ىل  تهوي  وه��ي  من �خللف 

نحو �الر�س ب�شرعة هائلة.

وتز�منت �لغار�ت مع معارك �شارية 
يف مناطق �لغوطة �ل�شرقية، بح�شب 
و��شعة  ق�شف  وع��م��ل��ي��ات  �مل��ر���ش��د، 

ت�شتخدم فيها ر�جمات �ل�شو�ريخ.
�ملر�شد عن  �فاد  يف حلب )�شمال(، 
�حياء  م��ن  ع��دد  غ���ار�ت جوية على 
��شتباكات  ت��دور  كما  �م�س.  �ملدينة 
و�لقو�ت  �ملعار�شني  �ملقاتلني  ب��ني 
�ل���ن���ظ���ام���ي���ة يف حم���ي���ط م���ط���اري 

�لع�شكريني  وك���وي���ر����س  �ل����ن����ريب 
حرب  �ط��ار  يف  حلب،  مدينة  �شرق 
�ملجموعات  �علنتها  �لتي  �مل��ط��ار�ت 
�مل��ق��ات��ل��ة م��ن��ذ �ك���ر م��ن ����ش��ب��وع يف 

حمافظة حلب.
�شاروخا  �ن  ن�شطاء  ق��ال  ذل��ك  �ىل 
���ش��ق��ط ع���ل���ى م���رك���ز ق����ي����ادة وح����دة 
�ل�شورية  �ملعار�شة  ملقاتلي  رئي�شية 
مما  �م�����س  دم�����ش��ق  �لعا�شمة  ق���رب 

�أ�شفر عن ��شابة قائدها.
�ال�شالم  لو�ء  على  �لهجوم  ويوجه 
ي���ق���ود ح��م��ل��ة م���ن���ذ ثالثة  �ل������ذي 
�ملعار�شة  مقاتلي  منحت  ����ش��اب��ي��ع 
د�خ���ل دم�شق �شربة  ق��دم  م��وط��يء 
�لرئي�س  �شيطرة  ����ش��ع��اف  جل��ه��ود 

ب�شار �ال�شد على مركز حكمه.
مقاتلي  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وذك�������ر 
علو�س  زه��ر�ن  �ل�شيخ  �أن  �ملعار�شة 
م��وؤ���ش�����س ل���و�ء �ال����ش���الم �أ���ش��ي��ب يف 
��شالم  �مل��ت��ح��دث  وق�����ال  �ل���ه���ج���وم. 
زهر�ن  �ل�شيخ  عم  �بن  وهو  علو�س 
�لك�شف  ميكن  ال  �ن��ه  �ي�شا  علو�س 

عن حالة �ل�شيخ.

قا�صي التحقيق يطلب الإعدام ل�صماحة ومملوك
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موظفو زايد لالإ�صكان يزورون الأطفال املر�صى 
بق�صم اأمرا�س الدم والأورام يف م�صت�صفى دبي

•• دبي -وام:

ز�ر عدد من موظفي �الإد�رة �ملالية بربنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان ق�شم �أمر��س �لدم و�الأور�م مب�شت�شفى دبي للوقوف 
على حالة �ملر�شي من �الأطفال يف �لق�شم وتقدمي �لهد�يا لهم وذلك تز�منا مع �ليوم �لعاملي ملر�س �ل�شرطان.

�إىل تعزيز روح  �لزيارة تهدف  �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان �ن  �ملالية يف برنامج  �مل��و�رد  �إد�رة  �أمني مديرة  و�أك��دت �شميحة 
بال�شكر  �ملختلفة. وتقدمت  �ملبادر�ت �الجتماعية  �لهيئات و�جلهات �حلكومية و�خلا�شة يف  �ملجتمعية مع  �مل�شاركة 
�ملبادر�ت.  �أمر��س �لدم و�الأور�م على تعاونهم �مل�شتمر مع �لربنامج وتعزيز مثل هذه  الإد�رة م�شت�شفى دبي وق�شم 
كما قامت �الإد�رة �ملالية بالربنامج بتنظيم حملة توعية د�خلية للموظفني و�ملتعاملني يف مقر �لربنامج بدبي وذلك 
بالتعاون مع مبادرة �لقافلة �لوردية للفح�س �ملبكر عن �شرطان �لثدي �إحدى �ملبادر�ت �لتي �أطلقتها جمعية �أ�شدقاء 

مر�شى �ل�شرطان �خلريية وتهدف �إىل ن�شر ثقافة �لك�شف �ملبكر عن �ملر�س. 

انخفا�س فى عدد احلوادث املرورية والوفيات فى ابوظبي مبعدلت اأكرب من الن�صب امل�صتهدفة
نقيب  رتبة  �شباط من  �ربعة  �شابطا منهم   34 عددهم 
�إىل  �أول  م��الزم  رتبة  و14 �شابطا من  �ل��ر�ئ��د  رتبة  �إىل 
رتبة  �إىل  ث��ان  م��الزم  رتبة  �شابطا من  و16  نقيب  رتبة 
�لو�جبات  �أد�ء  يف  �لتميز  على  �ملحافظة  �إىل  �أول  م��الزم 
على  مروؤو�شيهم  بت�شجيع  �أو���ش��اه��م  كما  �إل��ي��ه��م  �مل��وك��ل��ة 
�إ�شحاق نائب مدير  �لعقيد خمي�س  �للقاء  �لتميز. ح�شر 
هند�شة  �إد�رة  م��دي��ر  �خلييلي  خليفة  و�لعقيد  �مل��دي��ري��ة 

�ملرور و�شالمة �لطرق وعدد من �ل�شباط من �ملديرية.
ل�شرطة  �لعامة  لقيادة  ��شرت�تيجية  �شمن  �للقاء  وياأتي 
�لكو�در  وت�شجيع  �لوظيفي  �حل��ف��ز  ومنهجية  �أب��وظ��ب��ي 

�لوطنية. 

�ل�شباط  مكتبه  يف  لقائه  ل��دى  �حل��ارث��ي  وهناأ   .2030
�مل�����ش��م��ول��ني ب��ال��رتق��ي��ات م���ن �مل��دي��ري��ة م��ث��م��ن��ا جهودهم 
�لرتقية  �أن  �إىل  .. م�شري�  �ملوكلة  �ملهام  �أد�ء  ومتيزهم يف 
�مل�شتويات  �أف�����ش��ل  وت��ق��دمي  �جل��ه��د  م��ن  �مل��زي��د  تتطلب 
جت�شيد� ال�شرت�تيجية مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 
�أبوظبي. و�أ�شاف �أن �لدور �لذي تقوم به �ملديرية خلف�س 
و�إ�شابات  وف��ي��ات  �مل��روري��ة وم��ا ينتج عنها م��ن  �حل���و�دث 
بليغة على �لطرق يعترب م�شوؤولية كبرية خلدمة �لوطن 
لوقاية �الإن�شان �لذي يعترب عماد ثروتنا �لب�شرية وغاية 

�لتنمية.
ودعا �حلارثي �ل�شباط �ملرفعني من �ملديرية و�لذين بلغ 

•• اأبوظبي-وام:

حث �لعميد مهند�س ح�شني �أحمد �حلارثي مدير مديرية 
�ملرفعني  �ل�شباط  �أب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  و�ل���دوري���ات  �مل���رور 
�لوز�ري  �لقر�ر  وفق  �ملديرية  من  بالرتقيات  �مل�شمولني 
رقم 75 ل�شنة 2013 على م�شاعفة �جلهود للمحافظة 
على ما حققته �ملديرية من نتائج �إيجابية يف خف�س عدد 
�حل����و�دث �مل���روري���ة و�ل��وف��ي��ات خ���الل �ل��ع��ام��ني �ملا�شيني 

مبعدالت �أكرب من �لن�شب �مل�شتهدفة.
�إىل  �مل��ع��دالت و���ش��وال  تلك  �ملحافظة على  ���ش��رورة  و�أك���د 
عام  �مل���روري���ة يف  �حل����و�دث  وف��ي��ات  �ل�شفرية يف  �ل���روؤي���ة 

حممد بن زايد يزور اآيدك�س لليوم الرابع وي�صيد بامل�صاركة الدولية الوا�صعة
•• اأبوظبي-وام:

و��شل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�لتفقدية لفعاليات و�أجنحة  �مل�شلحة جوالته  �الأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 
�أبوظبي  م��رك��ز  ي��ق��ام يف  �ل���ذي   2013 �آي��دك�����س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�س 
�لوطني للمعار�س حاليا. و�إطلع �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان خالل جولته لليوم �لر�بع يف �أرجاء �ملعر�س على �أهم �ل�شناعات 
و�لتقنيات �حلديثة و�لرب�مج �لتطويرية ملجموعة من �الجهزة و�لتقنيات 
�آيدك�س  �ل��دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س  يف  عر�شها  يتم  �لتي  �لدفاعية 
على  �شموه  تعرف  و�الأجنحة  �ل�شركات  م�شوؤويل  لقائه  وخ��الل   .  2013
�أبرز خطط �لتحديث و�لتطوير �لتي جتريها �مل�شانع �لر�ئدة يف �ل�شناعات 
�لعار�شني  من  �شموه  و��شتمع   .. تناف�شيتها  لتعزيز  و�لع�شكرية  �لدفاعية 

خالل  م��ن  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�شناعات  تطوير  �إىل  �ل�شركة  �شعي 
تاأ�شي�س قاعدة �شناعية للمنتجات �لدفاعية من �شاأنها �أن تطورها وجتعلها 
مناف�شة للمنتجات �لعاملية .. م�شريين �ىل �ل�شر�كات �لتي تقيمها �ل�شركة 
�لتكنولوجيا  نقل  يف  كبري  ح��د  �ىل  �أ�شهمت  و�ل��ت��ي  �لعاملية  �ل�شركات  م��ع 
وتطوير �لية �لعمل و�النتاج �ل�شناعي ورفع جودة �ملنتج �لوطني لي�شاهي 
�لدفاع  لتكنولوجيا  �الإم���ار�ت  �شركة  تقوم  كما   .. �لعاملية  �ملنتجات  باقي 
و�أكرها  �ل��و���ش��ائ��ط  �أخ���ف  با�شتخد�م  �ل�شغب  مكافحة  م��ع��د�ت  بت�شنيع 

مقاومة وفاعلية.
كما ز�ر �شمو ويل عهد �أبوظبي �جلناح �الملاين �لذي يعد ثاين �أكرب جناح 
دويل يف �ملعر�س وتعرف �شموه على �هم م�شاهمات �ل�شناعة �الملانية �لتي 

تعر�شها يف �يدك�س و�أحدث م�شتجد�ت تكنولوجيا �لدفاع.
و�ملعد�ت  و�الآليات  �الجهزة  ل�شموه حول عدد من  �شرحا  �مل�شوؤولون  وقدم 

�إىل �الجتاهات �حلديثة يف �ل�شناعات �لع�شكرية لتلبية خمتلف �حتياجات 
�جليو�س ملو�جهة �شتى �ملخاطر و�لتهديد�ت.

و��شتهل �شموه �جلولة بزيارة ل�شركة يو �ر �و �ال�شبانية �لتي تعر�س �آليات 
�آليات  م��ن  من��اذج  على  �شموه  و�ط��ل��ع   .. م�شفحة  قتالية  جنود  ومركبات 
طاقمها  �شالمة  على  وحافظة  ملغمة  ميادين  يف  عمليات  نفذت  �ل�شركة 
وركابها مبا زودت به من مو�د و�أج�شام م�شفحة عززت من متانة هيكلها 
يف  لال�شتخد�م  ل��الآل��ي��ات  �آخ���رى  من��اذج  �ل�شركة  كماعر�شت   .. �خل��ارج��ي 

�لعمليات غري �لقتالية.
بعدها قام �شمو ويل عهد �أبوظبي بزيارة جناح �شركة �الإمار�ت لتكنولوجيا 
�الآلية  �لرماية  �أنظمة  �ملعر�س  �لتي تقدم من خالل م�شاركتها يف  �لدفاع 

�لعاملية للعربات �مل�شفحة وعدد� من �ل�شناعات �لدفاعية �الأخرى.
حول  ل�شموه  �شرحا  �ل��دف��اع  لتكنولوجيا  �الإم���ار�ت  �شركة  م�شوؤولو  وق��دم 

�لتي تعر�شها �ل�شركات �الملانية و�لتقنيات �جلديدة �مل�شتخدمة يف �النظمة 
�لدفاعية حيث ت�شارك 60 �شركة �أملانية يف �لدورة �حلادية ع�شرة ملعر�س 
�الملانية  �ل�شركات  منتجات  على  �شموه  و�إط��ل��ع  �أي��دك�����س.  �ل���دويل  �ل��دف��اع 
�لعار�شة ومنها �شركة ر�ينميتال و�شركة لور�شن و�شركة كوزنفاي ..وقدم 
لل�شناعة  و�ملعرو�شات  �ملركبات  من  مناذج  حول  ل�شموه  �شرحا  �لعار�شون 
�الملانية �لربية و�لبحرية. و�أ�شاد �شموه مب�شتوى م�شاركة �ل�شركات �لعاملية 
�لدفاعية  �ل�شناعات  �ليه  و�شلت  ما  و�آخر  �ملعرو�شات  ونوعية  �ملعر�س  يف 
من خمتلف بلد�ن �لعامل ..موؤكد� �شموه �ن هذه �مل�شاركة �لو��شعة تعك�س 
�همية ما ي�شكله �يدك�س ملختلف �ل�شركات �ل�شناعية باعتباره من�شة مثالية 
باحتياجات  يفي  ومبا  و�مل��دين  �لع�شكري  و�لعتاد  �لدفاع  منتجات  لعر�س 
ويحقق متطلبات خمتلف �لبلد�ن ملو�جهة �لتحديات و�حلد من �ملخاطر 

و�لتهديد�ت. 

�صيف بن زايد يتفقد نافدك�س واآيدك�س 2013

حامد بن زايد يزور اآيدك�س 2013 

•• اأبوظبي-وام:

قام �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �م�س  �ل��������وزر�ء وزي�����ر 
�أجنحة  من  لعدد  تفقدية  بجولة 
�آيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�س 

.  2013
وبد�أ �شموه �جلولة بزيارة معر�س 
�لدفاع �لبحري نافدك�س 2013  
�للو�ء  ���ش��م��وه  ����ش��ت��ق��ب��ال  وك���ان يف 
�إب���ر�ه���ي���م �شامل  ب���ح���ري  �ل���رك���ن 
�لبحرية  �ل���ق���و�ت  ق��ائ��د  �مل�����ش��رخ 
و�لعميد ركن بحري طيار �ل�شيخ 
نائب  نهيان  �آل  بن حمد�ن  �شعيد 
و�لعميد  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  ق��ائ��د 
مدير  �ل�شام�شي  �شعيد  ع��ب��د�هلل 
و�ل�شو�حل  �ملن�شاآت  حماية  جهاز 
�إ�شحاق  ب���ح���ري  رك�����ن  و�ل���ع���ق���ي���د 

•• اأبوظبي-وام: 

ز�يد  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ  �شمو  ق���ام 
عهد  ويل  دي���و�ن  رئي�س  نهيان  �آل 
تفقدية  ب����زي����ارة  �م�������س  �أب���وظ���ب���ي 
مل��ع��ر���س وم��وؤمت��ر �ل��دف��اع �لدويل  
ي��ق��ام يف  �ل����ذي    2013 �آي��دك�����س 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.

حامد  �ل�شيخ  �شمو  زي��ارة  و�شملت 
ع�������دد� من  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د  ب����ن 
و�ل�شركات  �ل���دول���ي���ة  �الج���ن���ح���ة 
�ملحلية و�لعاملية �ملعنية يف �ل�شناعة 

�ملدنية و�لع�شكرية.
و�طلع �شموه على �الجهزة و�الآليات 
�حلديثة  �ل���دف���اع���ي���ة  و�مل�����ع�����د�ت 
و�لبحرية  �ل����ربي����ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
و�جلوية ��شافة �ىل �لقطاع �ملدين 
�لظروف  يف  ل��ل��ع��م��ل  وج��اه��زي��ت��ه��ا 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ث��ات  و�أه����م  �ملختلفة 
�لتقنيات  يف  �ل�����ش��رك��ات  �أدخ��ل��ت��ه��ا 

�الأجنحة  ه��ذه  تعر�شه  �أح��دث ما 
و�شفن  وم�����ع�����د�ت  �أج�����ه�����زة  م�����ن 
حديثة و��شتمع ل�شرح موجز من 
�ل��ع��ار���ش��ني ع��م��ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه هذه 

�الأجهزة و�ملعد�ت.
ك��م��ا �ط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى ع���دد من 
�ل����ق����ط����ع �ل����ب����ح����ري����ة و�ل�����������زو�رق 
�ن�����ش��م��ت حديثا  �ل��ت��ي  �حل��رب��ي��ة 
ل���ل���ق���و�ت �ل���ب���ح���ري���ة �الإم����ار�ت����ي����ة 
�إليه  و�ملجهزة باأحدث ما تو�شلت 
�مل�شت�شعر�ت  جم��ال  يف  �لتقنيات 

و�أنظمة �لت�شليح.
و�ط����ل����ع ����ش���م���وه ع���ل���ى ع������دد من 
معر�س  يف  �الأج��ن��ح��ة  معرو�شات 
�ل��دف��اع �ل���دويل �آي��دك�����س 2013  
�شملت جناح وز�رة �لد�خلية �لذي 
و�لرب�مج  �مل�شاريع  �أح���دث  ي�شم 
�ملقدمة  و�خل����دم����ي����ة  �الأم����ن����ي����ة 
�لفرن�شي  و�جل����ن����اح  ل��ل��ج��م��ه��ور 

�مل�شتقبلية لتلك �ل�شركات.
وخالل �جلولة تبادل �شمو �ل�شيخ 
حامد بن ز�يد �آل نهيان �الأحاديث 
مع �لعار�شني عن �الهمية و�ملكانة 
�يدك�س  معر�س  �ليها  و�شل  �لتي 
�ل����دويل  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى   2013
ورغ����ب����ة �ل�������ش���رك���ات �ل����دول����ي����ة يف 

�مل�شاركة و�لتو�جد با�شتمر�ر فيه.
  2013 �آي��دك�����س  �ن   �شموه  و�أك���د 
ر�شخ مكانته على �ل�شاحة �لدولية 
�ملتخ�ش�شة  �لدفاعية  �ملعار�س  يف 
و�أ���ش��ب��ح و�ح���د� م��ن �أب���رز معار�س 
خالل  م��ن  ذل���ك  ويتجلى  �ل��دف��اع 
رغ���ب���ة �ل�����ش��رك��ات �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
�ملنتظمة  �مل�شاركة بقوة يف دور�تها 
�إتاحة �لفر�شة  ..م�شيد� بدوره يف 
�أحدث �لتقنيات �لتي  �إىل  للتعرف 
�حلربية  �ل�شناعة  �إل��ي��ه��ا  و���ش��ل��ت 
من خالل جمع كربيات �ل�شركات 

�لعاملية حتت �شقف و�حد. 

و�الأملاين و�الإيطايل.
وت����ب����ادل ����ش���م���وه �الأح�����ادي�����ث مع 
�ل��ع��ار���ش��ني ح���ول �مل��ع��ر���س �لذي 
جنح يف �إثبات مكانته على خريطة 
�ل��ع��امل��ي��ة وح��ق��ق �شمعة  �مل��ع��ار���س 
�لعربية  �الإم������ار�ت  ل��دول��ة  طيبة 

�مل��ت��ح��دة و�أ���ش��ب��ح م��ن�����ش��ة ف�شلى 
�مل�شاركة  �لعاملية  �ل�شركات  ل��دى 

يف �ملعر�س.
ر�فق �شموه خالل جولته �لعميد 
عام  مدير  �لظاهري  خلفان  علي 
�أبوظبي  ب�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  ���ش��وؤون 

�لقبي�شي  �أح��م��د  جمعة  و�لعميد 
و�مل�شاغل  �ل���ن���ق���ل  �إد�رة  م���دي���ر 
�شعود  و�لعقيد  �أبوظبي  ب�شرطة 
�شكرتارية  �إد�رة  مدير  �ل�شاعدي 
م��ك��ت��ب ���ش��م��و �ل���وزي���ر وع�����دد من 

�شباط �ل�شرطة. 

�للجنة  رئ��ي�����س  ب�����ش��ر  �آل  حم��م��د 
�لبحرية للمعر�س.

�الأجنحة  ع��دد� من  �شموه  وتفقد 

نافدك�س  م��ع��ر���س  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
منها جناح قيادة �لقو�ت �لبحرية 
�ملن�شاآت  ح���م���اي���ة  ج���ه���از  وج����ن����اح 

و�ل�������ش���و�ح���ل و�جل�����ن�����اح �الأمل������اين 
�لال�شلكية  �ل��ط��ائ��ر�ت  ل�شناعة 
بدون طيار حيث �طلع �شموه على 

�ل�����دف�����اع.  �مل���ع���ن���ي���ة يف  �جل�����دي�����دة 
و��شتمع �شموه من كبار �مل�شوؤولني 

�ل�شناعية  و�لهيئات  �ل�شركات  يف 
�أن��ت��ج��ت��ه يف جمال  �أح����دث م��ا  �ىل 

�ل���دف���اع���ي ك��م��ا تعرف  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
و�مل�شاريع  �خل���ط���ط  ع��ل��ى  ���ش��م��وه 

مليار درهم اإجمايل �صفقات القوات   14
امل�صلحة يف اآيدك�س خالل اأربعة اأيام

•• اأبوظبي-وام:

�لقو�ت  �أبرمتها  �لتي  للعقود  �الجمالية  �لقيمة  بلغت 
�يدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�س  �شمن  �م�س  �مل�شلحة 
2013 �أربعة مليار�ت درهم ولت�شل �لقيمة �الإجمالية 

لل�شفقات خالل �أربعة �أيام �إىل 14 مليار درهم.
�لكتبي رئي�س  �ل��رك��ن عبيد  �ل��ل��و�ء  ذل��ك م��ع��ايل  �أع��ل��ن 
�للجنة �لعليا �ملتحدث �لر�شمي ملعر�س وموؤمتر �لدفاع 
2013 خالل �ملوؤمتر �ل�شحايف �لذي  �لدويل �يدك�س 

عقده �م�س.
�إن  �لر�بع  �ليوم  �شفقات  تفا�شيل  خالل  معاليه  وق��ال 
للتوزيع”  “�أدنوك  �شركة  مع  تعاقدت  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�مل�شلحة  �ملر�فق وتزويد �لقو�ت  �ملحلية الإد�رة وت�شغيل 
درهم...  مليار   1.1 بقيمة  و�الآليات  �لطائر�ت  بوقود 
لتقدمي  �ملحلية  هيدر�  �شركة  مع  �شفقة  �ب��ر�م  كما مت 
بي  �م  بي  و�لناقلة  �للوكلريك  لدبابة   �لفني  �ال�شناد 
 6 جي  ومد�فع   109 ومد�فع  و�لتاتر�  �لهمر  و�آليات 
بقيمة 390 مليون درهم.. مو�شحا �أنه مت �لتعاقد مع 
�الت�شاالت  �أنظمة  وتركيب  ل�شر�ء  �لكندية  بال  �شركة 
�ال�شتطالع  طائر�ت  على  �شاتكوم  �ل�شناعية  باالأقمار 
�لتعاقد  دره��م... ومت  181.8 مليون  بقيمة  �لبحري 
مع �شركة �نرتنا�شيونال جولدن جروب �ملحلية ل�شر�ء 
مهمات ع�شكرية خمتلف بقيمة 330.6 مليون درهم. 
مع  �أي�شا  تعاقدت  �مل�شلحة  �لقو�ت  �إن  معاليه  و�أ�شاف 
لناقالت  غ��ي��ار  قطع  ل�����ش��ر�ء  �ملحلية  �ل��ب��ادي  موؤ�ش�شة 
�لدبابات �لفوالت بقيمة 34 مليون درهم.. يف حني مت 
�لتعاقد مع �شركة لوكيد مارتني وفر�شي�س �الأمريكية 
دره��م.. مليون   134.4 بقيمة  �أر�شية  معد�ت  ل�شر�ء 
ومت عقد �شفقة مع �شركة �بوظبي لبناء �ل�شفن �ملحلية 
�ل�شناعية  باالأقمار  �الت�شاالت  �نظمة  وتركيب  ل�شر�ء 
دره����م...  م��ل��ي��ون   128.6 بقيمة  ب��ي��ن��ون��ه  �شفن  ع��ل��ى 

و�لتعاقد مع �شركة تقنيات �ل�شالمة �حلر�رية للتجارة 
�ملحلية ل�شر�ء قطع غيار ومعد�ت بحرية متنوعة بقيمة 

�جمالية 16 مليون درهم.
وتعاقدت �لقو�ت �مل�شلحة مع �شركة “و��س” �الإيطالية 
�أبوظبي  ل�شفينة  للطوربيد�ت  م�شادة  موؤثر�ت  ل�شر�ء 
�مروك  �شركة  مع  و�ي�شا  دره���م...  مليون   28 بقيمة 
مليون   143 بقيمة  �لبانر  ط��ائ��ر�ت  لعمرة  �ملحلية 
دره�����م... وم���ع ���ش��رك��ة �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ج��ول��دن جروب 
�ملحلية ل�شر�ء ح�شو�ت لقذ�ئف �ملدفعية بقيمة 210.8 
مليون درهم. ومت �لتعاقد مع �شركة جيويي �شولتيون�س 
�الأمريكية لتقدمي خدمات �ل�شور �لف�شائية بقيمة 40 
مليون درهم.. ومع موؤ�ش�شة �لفتان لبناء �ل�شفن �ملحلية 
16 مليون  بقيمة  �ن”  �أنظمة مد�فع هيرتول  ل�شر�ء 
�لدولية”  ك��ارك��ال  �شركة  مع  �لتعاقد  مت  كما  دره���م... 
�الأنو�ع  خمتلفة  ب��ن��ادق  ل�شر�ء  ت���و�زن  ل�شركة  �ململوكة 

بقيمة 132.3 مليون درهم.
لدولة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شعي  �إط���ار  ويف  معاليه  و�أ���ش��ار 
�لقتالية  �ل��ك��ف��اءة  ل��رف��ع  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت 
م��ع �شركة  �ل��ت��دري��ب  ع��ق��ود تخت�س مب��ج��ال  �ب����ر�م  مت 
فيديليتي تكنولوجي�س كوربوري�شني �الأمريكية ل�شر�ء 
م�شبهات �لتدريب �لقتالية بقيمة 49.7 مليون درهم. 
ك����و�در طبية  ت��وظ��ي��ف  �مل�شلحة ع��ق��د  �ل��ق��و�ت  و�أب���رم���ت 
بقيمة  �ملحلية  �شولوت�شني  ميدكل  جلوبال  �شركة  مع 
�ل�شامل  �شركة  550 مليون دره��م... كما تعاقدت مع 
�ملحلية الإد�رة �لتدريب وتوفري �ملدربني لبع�س �ملعاهد 
�لنية  �إن  معاليه  وق��ال  دره��م.  مليون   516.8 بقيمة 
�إحدى  �ملحلية  لل�شيار�ت  �شركة منر  للتعاقد مع  تتجه 
�آلية منر   1000 ت��و�زن ل�شر�ء عدد  جمموعة �شركات 
�أم�س  �ل��ذي مت يوم  �لعقد  �إىل  �الأن��و�ع م�شري�  خمتلفة 
عدد  �إج��م��ايل  يكون  وبهذ�  �شيارة   800 و�لبالغ  �الول 

�الآليات �ملزمع �لتعاقد عليها 1800 �آلية . 

طحنون بن زايد يزور اآيدك�س 2013 
•• اأبوظبي-وام:

�لرئا�شة  ط��ري�ن  هيئة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ طحنون  �شمو  ز�ر 
�أبوظبي  يقام مبركز  �لذي   2013 �آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  �م�س معر�س 
�أجنحة �ل�شركات �لوطنية و�لدولية  �لوطني للمعار�س. وجتول �شموه يف 
يف  �لع�شكرية  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعات  �إليه  تو�شلت  ما  �آخ��ر  على  و�طلع 
�لعار�شة  �ل�شركات  ممثلي  ز�ي��د  بن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  و�إلتقى  �لعامل. 
متخ�ش�س  عاملي  كملتقى  و�أهميته  �ملعر�س  حول  �الأحاديث  معهم  وتبادل 
يف �نتاج وت�شميم �ملعد�ت �لدفاعية. و�أ�شاد �شموه يف ختام جولته بفعاليات 
ت��وف��ره��ا قيادتنا  �ل��ت��ي  �مل��ع��ر���س وح�����ش��ن تنظيمه و�الإم��ك��ان��ي��ات  و�أن�����ش��ط��ة 
مبكانة  يليق  ب�شكل  و�إخ��ر�ج��ه  �آيدك�س  معر�س  �إجن��اح  �أج��ل  من  �حلكيمة 
دولة �الإمار�ت عامليا .. معربا عن �عتز�زه بروؤية �شباب و�شابات �لوطن وهم 
يقدمون �شورة م�شرقة عن وطنهم ويوؤكدون قدرتهم يف �لتعامل مع مثل 

هذه �الحد�ث �لعاملية بحرفية وكفاءة متميزة .
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�صوفيا التجارية: اآيدك�س 2013 من�صة مثالية لعر�س اأحدث املنتجات الدفاعية والتقنيات املتطورة
•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شعادة �أحمد غازي مدير عام �شركة �شوفيا �لتجارية �أن 
�مل�شاركة يف معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2013 
تعد فر�شة للتعريف مبنتجات �ل�شركة و�لدخول يف تعاقد�ت 
و�أ�شو�ق جديدة. وقال غازي �إن �شوفيا �لتجارية متخ�ش�شة 
بتوريد �لتجهيز�ت �لع�شكرية و�أنظمة �لتدريب و�الت�شاالت 
�إىل جانب معد�ت �الإر�شال وطائر�ت �ال�شتطالع دون طيار 
و�أجهزة �لك�شف وحتديد �لتعديد�ت �لكيماوية و�جلرثومية 
و�الإ�شعاعية و�لنووية و�ملتفجر�ت وبع�س �ملنتجات �الأخرى 

وخارجها مثل دول جمل�س �لتعاون �خلليجي حيث متتلك 
�لعديد  ��شتقطب  �ل�شركة  �إىل جناح  مكتبا يف قطر م�شري� 
من �ملهتمني خالل �أيام �ملعر�س . و�أ�شار �إىل �أن �ل�شركة تقوم 
و�ملوؤ�ش�شات ح�شب  للجهات  و�لهد�يا  �لدروع  بت�شميم  �أي�شا 
�لطلب . و�أكد مدير عام �شوفيا �لتجارية �ن معر�س �لدفاع 
�ملنتجات  �أح���دث  لعر�س  مثالية  من�شة  �آي��دك�����س   �ل���دويل 
�ل��ق��ط��اع��ات كما  ك��اف��ة  �مل��ت��ط��ورة ع��رب  �ل��دف��اع��ي��ة و�لتقنيات 
�لعالقات  وتقوية  الإق��ام��ة  ومتميزة  متفردة  من�شة  ميثل 
على  �الأعمال  وقطاعات  �حلكومية  �الإد�ر�ت  مع  و�لرو�بط 

�متد�د �ملنطقة باأ�شرها . 

ك��روي يحمل  روب��وت متحرك  �لروبوت �حلار�س وهو  مثل 
كامري�ت وم�شت�شعر�ت كما يعد حمطة بث فريد من نوعه 
وم��ت��ط��ور ج���د� وي��ع��م��ل الأغ���ر�����س �حل��ر����ش��ة يف ك��اف��ة �أن���و�ع 
و�ملاء  �ل��رم��ال  ويف  و�لطينية  و�لرت�بية  �لع�شبية  �الأر����ش��ي 
وم�شمم  متنقلة  م�شت�شعر�ت  كمن�شة  �ل��روب��وت  ويعمل   .
مل��ر�ق��ب��ة و�إ�����ش����ر�ف غ���ري م��ت��د�خ��ل ف��ي��م��ا ي�����ش��ت��خ��دم حمرك 
�الأقر��س �ملطور رقا�س �شاعة �آيل لدقع �لروبوت �حلار�س 
من خالل تغيري مركز �جلذب للحركة �الأمامية و�خللفية 
بدورة 360 درجة . و�أ�شاف �أن �ل�شركة تتعاون مع �جلهات 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة و�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��دن��ي��ة د�خ����ل �لدولة 

 

�مل�شت�شفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

�لعني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

�ل�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 �مل�شت�شفيات �خلا�شة
�أبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

�ل�شارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

�لعني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �المار�ت                    7474900
�شيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �الأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

�لعني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

�ل�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

�م �لقوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

�ل�شرطة / �ملطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

 ليون كنج وارجنيج �صي�صتمز ال�صينية تعر�س 
اأحدث اأنظمة الإنذار املبكر يف اآيدك�س

•• اأبوظبي-وام:

�آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�س  يف  �ل�شينية  �شي�شتمز   و�رجنيج  كنج  ليون  �شركة  تعر�س 
مدير  يل  مارثن  وق��ال  و�لع�شكرية.  �ملدنية  لال�شتعماالت  �ملبكر  �الإن���ذ�ر  �أنظمة  ..�أح���دث   2013
�ل�شركة  منتجات  �أن  �إىل  م�شري�  لل�شركة  �الأوىل  تعترب  �آيدك�س  يف  �مل�شاركة  �إن  �ل�شركة  �لت�شويق يف 
متنوعة و ميكن �لتحكم بها عن بعد من خالل �أجهزة �لكمبيوتر. و�أ�شاف �أن دولة �الإمار�ت خطت 
�أحدث �ملنتجات  خطو�ت و��شعة يف عامل �لت�شنيع و�لتكنولوجيا وتعترب �شوقا و�عد� لالطالع على 
و�ل�شناعات �لعاملية �ملدنية منها و�لع�شكرية. و�أ�شار �إىل �أن دولة �الإمار�ت متتاز باالأمن و�الأمان وخري 
بالنه�شة  و�ل�شالم..م�شيد�  �ملحبة  من  �إط��ار  يف  �جلن�شيات  من  كبري  ع��دد  تعاي�س  ذل��ك  على  �شاهد 

�حل�شارية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها دولة �الإمار�ت على خمتلف �ل�شعد.

وكيل وزارة الدفاع يزور عددا من الأجنحة امل�صاركة يف ايدك�س 2013 

في�صل بن �صقر يوؤكد متيز الدولة يف تنظيم املعار�س الدولية 

�صركة بلغارية تعر�س يف اآيدك�س لأول مرة مناظري متطورة لقاذفات القنابل
•• ابوظبي-وام: 

�لكعبي  عبد�هلل  حممد  عبيد  �لركن  �لفريق  �شعادة  ق��ام 
�لدويل  �لدفاع  ملعر�س  بزيارة  �م�س  �لدفاع  وز�رة  وكيل 
�رجاء  خمتلف  يف  ���ش��ع��ادت��ه  وجت���ول   .  2013 �أي��دك�����س 
�ملعر�س و�طلع على �أحدث ما تو�شلت �ليه �لتكنولوجيا 
�لع�شكرية يف �لعامل. و�لتقى وكيل وز�رة �لدفاع مبمثلي 
�أهمية  حول  �الحاديث  معهم  وتبادل  �لعار�شة  �ل�شركات 
�ملتخ�ش�شة ويف مقدمتها معر�س  �لعاملية  �مللتقيات  هذه 
�يدك�س �لذي يعد من�شة مثالية وم�شجعة لتبادل �ملعرفة 
�لع�شكرية و�كت�شاب �لعلوم و�لنظريات �لدفاعية �مل�شتجدة 
�إ�شافة �ىل معرفة �حدث ما و�شلت �إليه تكنولوجيا �شناعة 

�لدفاع. و�أعرب �شعادته عقب جولته يف �أرجاء �ملعر�س عن 
وح�شن  للمعر�س  �ل��ر�ئ��ع  �حل�شاري  بالتنظيم  �ع��ت��ز�زه 
�ال�شتقبال �لذي يحظى به �لز�ئر للمعر�س خا�شة �لزو�ر 
�الإمار�ت  ل�شعب  �الإن�شانية  �ل�شورة  يج�شد  ما  �الأج��ان��ب 
وقدرة �أبنائه وبناته على �لتعامل بحرفية عالية وكفاءة 
متميزة مع مثل هذه �الأحد�ث و�ملعار�س �لتي ت�شت�شيفها 
بالطاقات  و�أ���ش��اد  �لطيبة.  �أر�شها  على  �حلبيبة  دولتنا 
�لتي  و�للوج�شتية  �ملادية  وباالإمكانات  �ملو�طنة  �لب�شرية 
توفرها قيادتنا �لر�شيدة من �أجل �إجناح معر�س �يدك�س 
و�إخر�جه ب�شكل يليق مبكانة دولة �المار�ت على �خلارطة 
�لعاليمة. ر�فق وكيل وز�رة �لدفاع خالل �جلولة عدد من 

كبار �شباط �لوز�رة.

•• اأبوظبي- وام:

ر�أ�س  �ملنطقة �حل��رة يف  رئي�س هيئة  �لقا�شمي  �ل�شيخ في�شل بن �شقر  �أك��د 
�خليمة .. قدرة ومتيز �لدولة يف �إقامة وتنظيم �ملعار�س �لدولية..م�شري� 
�إىل �أن تنظيمها ملعر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2013 يدل على 
م�شتوى  على  �أهمية  �الأك��رب  �ملعار�س  ه��ذه  مثل  عقد  على  �لكبرية  قدرتها 
وجذب  ال�شتقطاب  هامة  فر�شة  ي�شكل  و�ل��ذي  �لدفاعي  �ملجال  يف  �لعامل 
كربى �ل�شركات �لعاملية لال�شتثمار يف �لدولة يف ظل �شيا�شات �ل�شوق �حلرة 
�لدويل  �ملعر�س  �إن  و�م  �الإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  حديث  يف  وق��ال   . �ل�شفافة 
�لدولة  يف  �ل�شناعي  �ال�شتثمار  لفر�س  عمل  بيئة  �أف�شل  توفري  يف  ي�شهم 
و�لت�شغيلي  �الد�ري  �لدعم  توفري  عرب  كافة  �ل�شناعات  �أن��و�ع  ت�شجع  �لتي 
�لدفاعية  �ل�شناعات  يف  و�ملتخ�ش�شة  ع��ام  ب�شكل  �ملختلفة  لال�شتثمار�ت 
�إىل  بالدولة  �القت�شادية  �لتنمية  بعجلة  يدفع  مما  �خل�شو�س  وجه  على 
حتقيق �ملزيد من �لنهو�س و�لتطور وحتقيق �أعلى معدالت �الأمن و�الأمان 
 . �حليوية  �ل�شناعات  ه��ذه  على  �ل�شوء  وت�شليط  �ملنطقة  يف  و�ال�شتقر�ر 
و�أ�شار �إىل �أن جناح �ملعر�س خالل دور�ته �ملا�شية يعك�س �لدعم �لكبري �لذي 
�ال�شرت�تيجي  �ملوقع  عن  �لر�شيدة..ف�شال  وقيادتها  �الإم��ار�ت  دولة  توليه 
للدولة على خارطة �خلليج �لعربي ملثل هذه �لنوعية من �ملعار�س �لهامة 

وبلد�ن  �أق��ط��ار  م��ن  �ملهتمني  قبل  م��ن  و�اله��ت��م��ام  �الأن��ظ��ار  ت�شتقطب  �لتي 
�أن دولة �الإم��ار�ت تتمتع  �لعامل. و�أو�شح �ل�شيخ في�شل بن �شقر �لقا�شمي 
و�لنقل  �ملو��شالت  و�شائل  من  حديثة  ب�شبكة  �حلكومي  �الهتمام  بف�شل 
�إىل جانب  و�ل�شالمة  �الأم��ن  �لعاملية �خلا�شة يف جمال  �ملعايري  �أعلى  وفق 
�أحدث و�شائل �الت�شاالت و�لتقنيات �ملتطورة �لتي تعزز من م�شتوى �لدعم 
هامة  ي�شكل فر�شة  �ل��دويل  �ملعر�س  �أن هذ�  �إىل  و�لت�شغيلي الفتا  �الإد�ري 
عامل  �إل��ي��ه  تو�شل  م��ا  �آخ���ر  على  و�ل��ت��ع��رف  �لت�شغيلية  �لتكنولوجيا  لنقل 
�ل�شناعة يف جماالت �لت�شنيع �لدفاعي . ولفت رئي�س هيئة �ملنطقة �حلرة 
بر�أ�س �خليمة �إىل �أن �لهيئة ت�شتقطب عدد� من �ل�شركات �لعاملية �لعاملة 
يف جمال �لت�شنيع �لدفاعي و�لع�شكري من بينها جمموعة �شرت�يت �لعاملية  
�لتي تعترب �إحدى �ل�شركات �مل�شنعة لل�شيار�ت و�الآليات �مل�شفحة �لتي �آثرت 
�ختيار حرة ر�أ�س �خليمة للعمل حتت مظلتها ملا توفره �ملنطقة من خدمات 
لوجي�شتية وت�شهيالت متميزة لل�شركات �مل�شجلة فيها ت�شهم يف حتقيق هذه 
�ل�شركات لالأهد�ف �ملن�شودة و�لتو�شع �ملاأمول يف �لدخول �إىل �أ�شو�ق �ل�شرق 
بر�أ�س  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة  رئي�س  ون��وه  م.  ع��ام  ب�شكل  و�ملنطقة  �الأو���ش��ط 
�خليمة يف ختام ت�شريحه باأن تنظيم �لدولة ملعر�س �آيدك�س �لدويل ير�شل 
�لذي  و�لت�شغيلي  �الإد�ري  �لدعم  حول  �أجمع  �لعامل  لبلد�ن  قوية  �إ�شار�ت 

توفره �لدولة للم�شتثمرين و�شعيها لتحقيق �ال�شتقر�ر �ل�شامل . 

•• اأبوظبي-وام:

يف  م�شاركتها  خالل  �لب�شريات  ل�شناعة  �لبلغارية  �وبتك�س  �شركة  تعر�س 
معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2013 �آخر �إنتاجها من �ملناظري 
لتمكني  �لقنابل  قاذفات  تركيبها على  يتم  �لتي  باجوت  �ملتطورة  �حلر�رية 
م�شغليها من حتديد �لهدف �ملن�شود و�إ�شابته بدقة. وقالت �ل�شركة يف بيان 
�الأهد�ف  روؤي��ة  على  قدرته  حيث  من  متميز  باجوت  �جلهاز  �إن  �م�س  لها 

�تخاذ  �شرعة  مل�شغليه  يتيح  مما  و�جلغر�فية  �ملناخية  �ل��ظ��روف  �أ�شعب  يف 
خالل  �مل�شتخدم  للجانب  �لعملي  �الأد�ء  من  كبري  ب�شكل  ويعزز  �ل��ق��ر�ر�ت 
�ملعارك وبالتايل تعزيز حماية �الأفر�د �مل�شاركني يف �أية عمليات ع�شكرية.. 
�ملنطقة.  �الأج��ه��زة يف  ه��ذه  �لتي تعر�س فيها  �الأوىل  �مل��رة  �أنها  �إىل  م�شرية 
و�أ�شافت �ل�شركة �أنها تعر�س كامري�ت متطورة طر�ز مينيون  �ملحمولة �لتي 
تعترب من �أحدث �أجهزة �لروؤية �لليلية حيث تتيح مل�شغليها �لقيام بعمليات 

�ملر�قبة �لليلية على مد�ر �ل�شاعة يف �أق�شى �لظروف �ملناخية و�جلغر�فية. 

رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة للمعر�س يلتقي �لأمري في�شل 

في�صل بن احل�صني يوؤكد اأهمية معر�س اآيدك�س 2013
•• اأبوظبي-وام:

�ل��ت��ق��ى م��ع��ايل �ل���ل���و�ء �ل��رك��ن عبيد 
�حلريي �شامل �لكتبي رئي�س �للجنة 
ل�  �لر�شمي  و�ملتحدث  �ملنظمة  �لعليا 
�مللكي  �الأم��ري  2013 �شمو  �آيدك�س 
في�شل بن �حل�شني �مل�شاعد �خلا�س 
�مل�شرتكة  �الأرك�������ان  ه��ي��ئ��ة  ل��رئ��ي�����س 
وذلك  �ل�شقيقة  �الأردن���ي���ة  باململكة 
�لدويل  �لدفاع  على هام�س معر�س 
�آيدك�س 2013  �ملقام حاليا مبركز 

�أبوظبي للمعار�س.
�الأحاديث  ت��ب��ادل  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  مت 

�لودية و�لعالقات �مل�شرتكة . 
من جهة �خ��رى �أك��د �الأم��ري في�شل 
�إد�رة  ب���ن �حل�����ش��ني رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�لدويل   �لع�شكري  �شوفك�س  معر�س 
�الأردن..�أه��م��ي��ة معر�س وموؤمتر  يف 
 2013 �آي���دك�������س  �ل�����دويل  �ل���دف���اع 
�أبوظبي.  �لعا�شمة  يف  ي��ق��ام  �ل���ذي 
وق������ال يف ت�����ش��ري��ح ل���وك���ال���ة �أن���ب���اء 
دوما  نحر�س  �إن��ن��ا   .. و�م  �الإم����ار�ت 
على �مل�شاركة يف هذ� �حلدث �لعاملي 
فيه من خمتلف  �مل�شاركني  الإط��الع 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل ع��ل��ى روؤي�����ة معر�س 
�لقو�ت  م��ع��د�ت  خ��دم��ة  يف  �شوفك�س 
 . �لقومي  �الأم���ن  وق�شايا  �خلا�شة 

جناح جنوب اأفريقيا يعر�س يف اأيدك�س  
نظام متطور حلماية الفرق الع�صكرية 

•• اأبوظبي-وام:

�أرمور �جلنوب �فريقية خالل  تعر�س �شركة �مربيال 
وموؤمتر  معر�س  فعاليات  يف  خا�س  بجناح  م�شاركتها 
�لدفاع �لدويل �آيدك�س 2013  و�ملقام حاليا يف مركز 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س وي�شتمر حتى 21 فرب�ير 
�جلاري بدلة ع�شكرية تتوفر على نظام متطور حلماية 

�الأفر�د.
�لبدلة من خودة عازلة ي�شتطيع من خاللها  وتتكون 
يعزل  د�خ��ل��ي  ه��و�ئ��ي  ن��ظ��ام  ع��رب  �لتنف�س  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�جل��ن��دي ع��ن �ل��ه��و�ء �خل��ارج��ي �ل���ذي غالبا م��ا يكون 

ملوثا بالغاز�ت �ل�شامة.
ك��م��ا �ن ه����ذه �ل��ب��دل��ة �مل���ت���ط���ورة حت��م��ي �جل���ن���دي من 
وبها  �الألغام  �ملفاجئة خ�شو�شا يف مناطق  �الإنفجار�ت 
على  توفرها  �إىل  �إ�شافة  �لر�شا�س  من  و�قية  قطعة 
بامكانها حتديد  دقيقة  كامري�ت  يت�شمن  �إن��ذ�ر  نظام 
�أمربيال  مكان �لعدو. و�أكدت �ملدير �لتنفيذي ل�شركة 
�لع�شكرية ميكن  �لبدلة  �أن هذه  لويز� غرلند   �أرم��ور 
�لتي  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل��ف��رق  جميع  ق��ب��ل  م��ن  ��شتخد�مها 
�لفرق  �و  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  ع��ن  �لتنقيب  جم���ال  يف  تن�شط 
�ملتخ�ش�شة يف تقدمي �الإ�شعافات يف �ملعارك �لع�شكرية 
حيث �أن ن�شبة حفاظها على حياة �لع�شكري تكاد ت�شل 

�إىل ن�شبة 100 يف �ملائة. 

�ل��ق��ادم��ة ل��ه��ذ� �مل��ع��ر���س و�ل��ت��ي تقام 
يف عمان خالل �لفرتة من �خلام�س 

�إىل �لثامن من مايو 2014. 
�ملعر�س  �أن  في�شل  �الأم���ري  و�أو���ش��ح 
كبار  اللتقاء  مهمة  فر�شة  و�ملوؤمتر 
�لقر�ر  و���ش��ن��اع  �لع�شكريني  �ل��ق��ادة 
�لعاملني على �إحالل وتعزيز �الأمن 
�ل��ق��وم��ي و�الأم������ن �ل���ع���ام يف �أرج�����اء 
�لنخبة  نخبة  فيه  وي�شارك  �ل��ع��امل 
�ملتخ�ش�شني  �لع�شكريني  �لقادة  من 
�لعمليات  يف  �مل���������ش����وؤول����ني  وك����ب����ار 
�لدويل.  �لقومي  و�الأم���ن  �خلا�شة 
وتوقع �الأمري في�شل زيادة يف �أعد�د 
�مل�شاركني و�ل�شيوف و�لزو�ر و�لوفود 
  2014 ���ش��وف��ك�����س  يف  �ل���ر����ش���م���ي���ة 
�الأهمية  بالغ  عامليا  حدثا  باعتباره 
ي�����ش��ت��ح��ق �حل�����ش��ور و�مل�����ش��ارك��ة من 
معر�س  �أن  و�أ�شاف  �لقر�ر.  �شانعي 
�شوفك�س يلعب دور� مهما يف حتريك 
خالل  من  �الأردين  �القت�شاد  عجلة 
بني  ما  تتم  �لتي  �ل�شر�كة  �تفاقيات 
وعلى  و�ملحلية  �الأجنبية  �ل�شركات 
ر�أ���ش��ه��ا م��رك��ز �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �لثاين 
فهو  ك���ادب���ي   و�ل��ت��ط��وي��ر  للت�شميم 
ولي�س  بتميزه  وع��امل��ي  �أردين  مركز 
الإ�شهامه فقط يف �لعمل على تعزيز 
�الأم���ن �ل��ق��وم��ي �ل��وط��ن��ي ب��ل ي�شهم 

ب�شكل الغنى عنه يف تعزيز �القت�شاد 
فر�س  وت���وف���ري  �الأردين  �ل��وط��ن��ي 
بهم  نفخر  �لذين  لالأردنيني  �لعمل 
و�أد�ء عملهم �ملتميز . من جانبه قال 
معر�س  مدير  �لطباع  عامر  �ل�شيد 
�آيدك�س  م��ع  �ل��ع��الق��ة  �إن  �شوفك�س 
وب�شكل  ت��ك��ام��ل��ي��ة  ت����ع����اون  ع���الق���ة 
م�شتمر وي�شارك كل معر�س منهما 
يف �الآخر لتحقيق ذ�ت �لغاية بتوفري 
�أهم  بني  و�لتعاون  للتو��شل  ملتقى 
�ل�شركات �لعار�شة يف �لعامل و�شناع 
�إىل  �ل��دول و�شوال  �شتى  �لقر�ر من 
ل�شعوب  و�ال�شتقر�ر  �الأم���ن  حتقيق 
�لعامل كافة. وتوقع �أن تكون �لدورة 
�أ�شخم   2014 ع��ام  خ��الل  �ملقبلة 
من �ل��دور�ت �ل�شابقة و�أك��ر جناحا 
ملتقى  ي�شكل  �ل����ذي  �حل����دث  ل��ه��ذ� 
دوليا يجمع �أكرب منتجي ومطوري 

�ملعد�ت �لدفاعية يف �لعامل مع كبار 
�لقر�ر  و���ش��ن��اع  �لع�شكريني  �ل��ق��ادة 

وممثلي �حلكومات..
الفتا �إىل �أن �شوفك�س يعترب �ملعر�س 
و�ل��وح��ي��د يف  ع��امل��ي��ا  �الأول  �مل�����ش��ن��ف 
�ملنطقة �ملتخ�ش�س يف جمال معد�ت 
�لعمليات �خلا�شة و�الأمن �لقومي..
�شوفك�س  ف���ع���ال���ي���ات  �أن  و�أو������ش�����ح 
يلقي  و�ح���د  ل��ي��وم  مب��وؤمت��ر  تنطلق 
ب�شوؤون  يتعلق  م��ا  ك��ل  على  �ل�����ش��وء 
ق����و�ت �ل��ع��م��ل��ي��ات �خل��ا���ش��ة و�الأم����ن 
�ل��ق��وم��ي ي��ل��ي��ه �مل��ع��ر���س ع��ل��ى مدى 
ث��الث��ة �أي����ام ل��الط��الع ع��ل��ى �آخ���ر ما 
�لتكنولوجيا يف جمال  �ليه  تو�شلت 
�الأمن �لقومي من �شتى دول �لعامل 
يوميا  �ملتنامية  �لتحديات  ملو�جهة 
يف حقلي �الأمن و�لدفاع . و�أ�شاف �أن 
�ل�شغرية  �ل�شركات  يجمع  �شوفك�س 

�أكرب �شركات  �إىل  �إ�شافة  و�ملتو�شطة 
�لدفاع  ب�شناعة  �ملتخ�ش�شة  �لعامل 
مع قادة و�شناع �لقر�ر يف �حلكومات 
�ل��ع��امل بهدف  و�جل��ي��و���س م��ن دول 
�لتعاون و�الطالع على �آخر �حللول 
و�أحدث �ملعد�ت لدعم قو�ت �الأمن يف 
مهامها يف حفظ �أمن �لبالد وتعزيزه 
. ونوه باأن �ملعر�س يف دورته �لتا�شعة 
���ش��رك��ة من   321 م�����ش��ارك��ة  ���ش��ه��د 
�لدفاعية  �ملعد�ت  ومطوري  منتجي 
من 33 دولة حول �لعامل..فيما �أكد 
�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  م��رك��ز  �أهمية 
بو�شفه مركز�  و�لتطوير  للت�شميم 
عامليا ي�شهم يف تعزيز �الأمن �لقومي 
�لدولية  �ل�شمعة  بف�شل  �ل��وط��ن��ي 
�لتي يتميز بها يف ��شتقطاب �لعديد 
�الإقليمية  و�ل���وف���ود  �ل�����ش��رك��ات  م��ن 

و�لدولية للم�شاركة يف �ملعر�س. 

�لتنظيم  مب�شتوى  �إع��ج��اب��ه  و�أب���دى 
ي�شهدها  �ل��ت��ي  �مل��ع��رو���ش��ات  وج����ودة 
�آيدك�س يف دورته �حلالية.. معر�س 
معظم  يف  جت����ول  �أن�����ه  �إىل  و�أ�����ش����ار 
و�لتقى  �لدفاعية  �مل��ع��ر���س  �أج��ن��ح��ة 
دولة  من  �مل�شوؤولني  كبار  من  ع��دد� 
�الإمار�ت و�لدول �مل�شاركة يف �آيدك�س 
�آيدك�س  معر�س  �أن  و�أك��د   .  2013
�مل��ع��ار���س يف �لعامل  �أك����رب  �أح����د  ه���و 

و�لبحرية  �ل��ربي��ة  �ل���ق���و�ت  مل��ع��د�ت 
وموؤمتر  معر�س  وب�شاأن  و�جل��وي��ة. 
�شوفك�س  �خل��ا���ش��ة  �لعمليات  ق���و�ت 
يف  �مل��ت��خ�����ش�����س  �ل�������دويل    2012
و�الأم���ن  �خل��ا���ش��ة  �لعمليات  جم���ال 
�الأردن.. يف  �شيقام  �ل���ذي  �ل��ق��وم��ي 
�أن غالبية  �إىل  في�شل  �الأم��ري  �أ���ش��ار 
�شوفك�س  يف  ���ش��ارك��ت  �ل��ت��ي  �ل�����دول 
�لدورة  يف  م�شاركتها  �أك��دت   2012

لوكهيد مارتن تعر�س �صواريخ بنظم مراقبة متعدد الأطياف وحتدث 380 مركبة قتالية �صحراوية
•• اأبوظبي-وام:

تعر�س �شركة لوكهيد مارتن  �الأمريكية خالل 
�لدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات  يف  م�شاركتها 

�لدويل �آيدك�س 2013 ..
ذي  �الآيل  �ملهام  ت�شكيالت  لدعم  جديد�  نظاما   
متعدد  �ملر�قبة  بنظام  يتميز  �ملتنامية  �مل��ق��در�ت 
�الأقمار  ت�شغيله من خ��الل  يتم  �ل��ذي  �الأط��ي��اف 
ي�شل مد�ها حتى  �ل�شناعية عرب حمطة حتكم 
وقال  ك��ي��ل��وم��رت�.   322 ح���و�يل  �أي  ميل   200
�لدولية  �الأع��م��ال  تطوير  م��دي��ر  ليالند  م���وري 
و�ل�شو�ريخ..�إن  �لنارية  بالقوة  �لتحكم  ق�شم  يف 
باملركبات  ذ�تية  �شبه  بقدرة حتكم  يتمتع  �لنظام 
�ملركبات  و�أث���ب���ت���ت ه����ذه  �مل���اأه���ول���ة  �ل���ربي���ة غ���ري 
�الأمريكي  �جلي�س  ��شتخد�م  خالل  من  قدر�تها 
لها يف �أفغان�شتان و�الختبار�ت �لع�شكرية للجي�س 
�لربيطاين وبرهنت على قدرتها �لتقنية �لعالية 

يف جمال �ملر�قبة و�إز�لة �الألغام. 
بالتخفيف من  �لنظام يتميز  �أن  و�أو�شح ليالند 
 100 �ل��ذي قد يتجاوز وزن��ه  ثقل متاع �جلنود 
��شتثمار  ومي��ك��ن  كيلوجر�ما   45 ح���و�يل  رط��ل 
وحتديد  و�ملر�قبة  �ال�شتطالع  جمال  يف  �لنظام 
�ل���ه���دف وع��م��ل��ي��ات �ل��ن��ق��ل وخ����دم����ات �الإم������د�د 
�لنارية  �ل��ق��وة  و�إ���ش��ن��اد  و�الت�����ش��االت  �للوج�شتية 

من�شات  و�أث���ب���ت���ت  �مل��ب��ا���ش��رة.  غ���ري  �أو  �مل��ب��ا���ش��رة 
�إطالق �ل�شو�ريخ هيمار�س �ملتنقلة على عجالت 
�لعالية  �لقتالية  قدر�تها  �ل�شركة  تنتجها  �لتي 
و�ملوثوقة حيث مت بيع حو�يل 450 من�شة من 
�لنوع ل�شالح �جلي�س �الأمريكي وغريه من  هذ� 

�لعمالء يف جميع �أنحاء �لعامل.. 
�شو�ريخ  منظومة  �إط��الق  للمن�شة  ميكن  فيما 
فيها  مب��ا  متناهية  ب��دق��ة  �إ����س  �آر  �إل  �إم  متنوعة 
منظومة �إطالق �ل�شو�ريخ �ملوجهة �ملتنوعة جي 
�إم �إل �آر �إ�س ومنظومة �ل�شو�ريخ �لتكتيكية بعيدة 
�مل���دى �إي���ه ت��ي �إي���ه �شي �إم �إ����س وم��ا ت���ز�ل عملية 
ت�شنيع حمطة هيمار�س  م�شتمرة وهي مرفقة 
�أق�شى  لتاأمني  ومتطورة  مدرعة  �شغرية  بغرفة 

درجات �حلماية لطاقم �لت�شغيل.
ي��ق��ع مقرها  ���ش��رك��ة ل��وك��ه��ي��د م��ارت��ن  �أن   ي��ذك��ر 
وهي  �الأم��ريك��ي��ة  م��اري��الن��د  والي���ة  يف  �لرئي�شي 
�شركة عاملية متخ�ش�شة توفر منتجات وتقنيات 
ب�شكل  �ل�شركة  و�ل��ط��ري�ن..وت��ت��خ�����ش�����س  �الأم���ن 
و�لتطوير  و�لت�شميم  �لبحث  جم��ال  يف  رئي�شي 
ومنتجات  ن��ظ��م  وت��ع��زي��ز  و�ل���دم���ج  و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
�ل�شركة  وحققت  �ملتقدمة  �لتقنيات  وخ��دم��ات 
م��ل��ي��ار دوالر  ر47   2 ب��ق��ي��م��ة  ���ش��اف��ي��ة  م��ب��ي��ع��ات 
�أمريكي خالل عام 2012. على �شعيد مت�شل..

قالت لوكهيد مارتن �ل�شركة �الأمريكية �لعاملية 

�أنها  �ملتخ�ش�شة يف �لتقنيات و�حللول �لع�شكرية 
ل�شالح  م��درع��ة  قتالية  مركبة   380 �شتحدث 
�جلي�س �لربيطاين يف �إطار برنامج تعزيز قدر�ت 
�ملقاتل �شي �إ�س بي  مقاتل �ل�شحر�ء لتمديد فرتة 
بقائها يف �خلدمة حتى نهاية عام 2020. ويقوم 
ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج مب��ع��اجل��ة ع��ي��وب ن��ظ��ام �ملدفعية 
�إ�شافة  �الآين  �لتتبع  ونظام  �ملركبات  يف  �حل��ايل 
�إىل برج �لعمليات �لقادر على ��شتيعاب �شخ�شني. 
�أن هناك بر�مج حتديث مماثلة  وذكرت �ل�شركة 
ل�شالح  موجهة  �لنظر  قيد  �ل�����ش��ح��ر�ء   مقاتل 

�أ�شطول �لقو�ت �لربية �لكويتية.. 
�آيدك�س  �ل�شركة �شمن م�شاركتها يف  فيما ت�شعى 
2013  �إىل ت�شويق نظام �لدرع �ملا�شي �ملتكامل 
ب���ال���دف���اع���ات �جلوية  �ل��ت��ح��ك��م و�ل���ق���ي���ادة  ن���ظ���ام 
و�ل�����ش��اروخ��ي��ة �ل����ذي ق��ام��ت ب��ت��ط��وي��ره ويربط 
�ل�����ش��و�ري��خ �الأر����ش���ي���ة و�ل���������ر�د�ر�ت م���ع م�شرح 
نظام  على  �حل�شول  �أج��ل  من  �جلوية  �لعمليات 
من  جديدة  م�شتويات  توفري  على  يعمل  موحد 

�الأد�ء الإد�رة �لتهديد�ت �ملتز�يدة .
 وقال �ورفيل برينز نائب رئي�س منظومة �لدفاع 
�ل�����ش��اروخ��ي و�جل�����وي �ل��دول��ي��ة يف �ل�����ش��رك��ة �إن 
�ملتقدمة  �حللول  م��زودي  �أك��ر  من  تعد  �شركته 
و�ل�شاروخي مبا  �جل��وي  �لدفاع  خ��ربة يف قطاع 
�لقدر�ت  ذ�ت  باتريوت  �شو�ريخ  من�شات  ي�شمل 

�الرتفاع  عالية  �لدفاع  حمطة  و�أنظمة  �ملتطورة 
�إيه دي  ومنظومة  �إيه  �إت�س  الحتو�ء �ملناطق تي 

درع �ل�شو�ريخ �لبال�شتية �لدفاعية .
�حللول  ه��ذه  م��ع  �ملا�شي  �ل���درع  ن��ظ��ام  ويتكامل   
�ملعتمدة من قبل م�شرح �لعمليات �جلوية لتقدمي 
�لتهديد�ت.. وتقييم  �مل��ه��ام  لهذه  مثالية  �إد�رة 

وتعمل �ل�شركة بالتعاون مع �شركة ر�يثيون  على 
�ملتطورة  �لقدر�ت  ذ�ت  باتريوت  �شو�ريخ  ترويج 

بي �إيه �شي_ 3  . 
ويف جمال تقدمي حلول �الأمان �ملتكاملة �خلا�شة 
بال�شبكات ومنها �الإنرتنت عملت لوكهيد مارتن  
�أف�شلها  ل��ت��وف��ري  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر ه���ذه  ع��ل��ى 
باعتبارها من �أكرب �لتحديات �شريعة �لنمو �لتي 

تو�جه �ل�شركات..
ويعترب �أمن �ل�شبكات �الأ�شا�س �جلوهري جلميع 
مارتن  لوكهيد  �ل�شركة  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
ت��اأم��ني �حلماية  ع��ل��ى  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ت��ق��وم  �إذ 
ع�شكرية  نوعها  كان  �أي��ا  �الأمنية  �لتهديد�ت  من 
�ل�شفن  متتاز  جت�ش�شية..بينما  �أو  �إج��ر�م��ي��ة  �أو 
�لقتالية متعددة �ملهام �إم �شي �إ�س  �لتي ت�شنعها 
لوكهيد مارتن  بقدرة عالية على �إعادة �لت�شكيل 
و�ملرونة ولديها قدرة كبرية على �أد�ء �ملهام ب�شكل 
�لع�شكرية  �ل��ق��و�ت  �أن����و�ع  خمتلف  م��ع  متكامل 

�الأخرى.
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توازن لل�صناعات الدقيقة توفر املكونات لنظام اأمني ت�صنعه �صركة رينميتال الأملانية
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت تو�زن لل�شناعات �لدقيقة - �شركة ت�شنيع �ملكونات �لدقيقة يف 
جمموعة تو�زن - خالل م�شاركتها يف معر�س �لدفاع �لدويل �يدك�س 
�شر�كة  عقدها  عن   - للمعار�س  �أبوظبي  مبركز  حاليا  �ملقام   2013
لل�شركة  �لتابعة  �ل�شركات  �إح��دى  �جل��وي  للدفاع  برينميتال  جمعتها 
�الأملانية رينميتال ديفين�س. تت�شمن �التفاقية فر�س تعاون بني تو�زن 
لل�شناعات �لدقيقة ورينميتال للدفاع �جلوي الإنتاج مكونات �أ�شا�شية 
متنوعة لنظام �ويرليكيون �شكاي�شيلد �شي-ر�م �لنظام �لعاملي �مل�شمم 
�أي هجمات متوقعة حيث  �لع�شكرية من  �أو  �ملدنية  �ملمتلكات  حلماية 
�شركات  قبل  من  �ل�شابق  يف  �إنتاجها  يتم  ك��ان  �ملكونات  ه��ذه  �أن  يذكر 
بالفعل يف توريد  �لدقيقة  وب��د�أت تو�زن لل�شناعات  �أجنبية.  متعاقدة 

فخورون بتوقيعنا �تفاقية طويلة �الأمد مع عميل عاملي مرموق مما 
�ملكونات  يوفر  ق��وي  ك�شريك  �كت�شبناها  �لتي  �ل�شمعة  على  يربهن 

�لدقيقة وفقا الأعلى معايري �جلودة لدعم �حلاجات �لعاملية.
�جلوي  للدفاع  لرينميتال  �لتنفيذي  �لرئي�س  رو�شنري  ك��ورت  و�أع��رب 
عن فخر �شكرته بال�شر�كة مع تو�زن لل�شناعات �لدقيقة و�لتي تقدم 
�جلوي  للدفاع  رينميتال  �ل��ت��ز�م  يف  لت�شاهم  �مل��ه��ارة  م�شتويات  �أع��ل��ى 
بخدمة �ل�شوق �لعاملي ودعم دور تو�زن لل�شناعات �لدقيقة يف �مل�شاهمة 
لل�شناعات  تو�زن  �شركة  وتعمل  �الإمار�تي.  �لت�شنيع  �أ�ش�س  توطيد  يف 
�ل�شركات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  خ��دم��ات  وم��رك��ز  ت�شنيع  ك�����ش��رك��ة  �ل��دق��ي��ق��ة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  تتخذ من  و�لتي  �لعاملة  و�ل��وك��االت 
و�لغاز  �لنفط  جم��االت  يف  �لعاملية  �ل�شركات  �ىل  باالإ�شافة  لها  مقر� 

و�لطري�ن و�لقطاعات �لدفاعية. 

�ملكونات لرينميتال للدفاع �جلوي ديفين�س لتنفيذ نظام �شكاي�شيلد.
وتن�س �ل�شر�كة �لت�شنيعية بني تو�زن لل�شناعات �لدقيقة ورينميتال 
للدفاع �جلوي على تبادل �خلرب�ت و�لتكنولوجيا بني كال �ل�شركتني 
�ملناف�شة  ع��ل��ى  �ل��دق��ي��ق��ة  لل�شناعات  ت����و�زن  ق���درة  ع��ل��ى  ت��وؤك��د  ..ك��م��ا 
�أ�شلحة  ملكونات  �ملتطور  �لت�شنيع  تتطلب  �لتي  �لعاملية  �الأ���ش��و�ق  يف 
�أنظمة  كل  وت�شتمل  �لدقيقة  �الإط��الق  و�أنظمة حتكم  �جلوية  �لدفاع 
مكونات  على  �لعامل  حول  تباع  �لتي  �شي-ر�م  �شكاي�شيلد  �ويرليكيون 
متعددة مت ت�شنيعها يف �ل�شركة �الإمار�تية تو�زن لل�شناعات �لدقيقة.

�لدقيقة  لل�شناعات  لتو�زن  �لتنفيذي  �لرئي�س  ع��ودة  معت�شم  وعلق 
كمركز  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  مكانة  تر�شيخ  مت  �ن��ه  قائال 
�شناعي حيث تقوم تو�زن لل�شناعات �لدقيقة بدور مهم يف �لتوجهات 
نحن  وطنية  �شركة  ..وب�شفتنا  �لدقيق  �لت�شنيع  قطاع  تطوير  نحو 

اإل -3 تي اآر اإل تعر�س اأجهزة ت�صوي�س لأول مرة يف اآيدك�س
•• اأبوظبي-وام:

و�لت�شوي�س  �الإت�شال  الأنظمة  �لربيطانية  �إل  �آر  تي   3- �إل  �شركة  تعر�س 
�ل  ط��ر�ز  �لت�شوي�س  �أجهزة  من  �ملقبل  �جليل  من  جمموعة  �الأوىل  للمرة 
�آيدك�س  11 خالل م�شاركتها يف فعاليات معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل 
كفاءة  وذ�ت  �ل��وزن  بخفة  تتميز  �الأنظمة  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت   .  2013
�أنظمة  �أك��ر  �الأخ���رى وه��ي من  �الأج��ه��زة  �لت�شوي�س على  عالية يف عملية 
وزن��ه��ا و�شغر حجمها  م��ن خفة  �ل��رغ��م  �ل��ع��امل على  ت��ط��ور� يف  �لت�شوي�س 
�ل�شركة  رئي�س  نائب  فيلتون  ريت�شارد  و�شرح  للطاقة.  ��شتهالكها  و�شالة 
مدير ق�شم �الأنظمة �الإلكرتونية �لع�شكرية �إن معر�س �آيدك�س ي�شكل �ملكان 
�ملثايل الإطالق �ملعد�ت �حلديثة �لتي ت�شاعد �حلكومات و�ملنظمات �الأمنية 

يف �لعامل يف حماية �لنف�س و�ملمتلكات �شد هي �أخطار حمتملة.

الت�صجيل جمانا يف البوابة الإلكرتونية بجناح الداخلية يف اآيدك�س 2013

�صركة النابودة للحماية تعر�س يف ايدك�س 2013 عددا من الجهزة وال�صرتات الواقية

وزير الدفاع الإ�صباين يوؤكد حر�س بالده على امل�صاركة يف اآيدك�س لتعزيز تواجدها يف املنطقة

�صرطة اأبوظبي تعر�س كالبا بولي�صية مزودة باأحدث الكامريات يف اآيديك�س 2013 جرنال ديناميك�س الأمريكية تعر�س يف اآيدك�س اأجهزة قيادة وحتكم وكامريات ت�صتخدم مدنيا وع�صكريا

•• اأبوظبي-وام:

توفري  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
خدمة �لت�شجيل يف بو�بة �الإمار�ت 
�الإلكرتونية جمانا لزو�ر جناحها 
يف معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل 

. �آيدك�س 2013 
�لري�شي  نا�شر  �أحمد  �للو�ء  وقال 
�مل��رك��زي��ة يف  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
�إن �خلدمة تتيح للزو�ر �لت�شجيل 
يف ن���ظ���ام �مل���ن���اف���ذ �الإل���ك���رتون���ي���ة 
�أبوظبي  �لذي مت تطبيقه مبطار 
�أك��ت��وب��ر من  �ل����دويل خ���الل �شهر 
�لعام �ملا�شي.. م�شيفا باأن خدمة 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف ب����و�ب����ة �الإم��������ار�ت 
من  �مل�شرتك  متكن  �الإلكرتونية 
�إج��ر�ء�ت �شفره بكل �شهولة  �إنهاء 
ويف مدة �أق�شاها 15 ثانية فقط.

�ل�����وز�رة تقدم  �أن  �ل��ري�����ش��ي  و�أك����د 

�ملركزية يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�أبوظبي عن �أن نظام ب�شمة �لعني 
متكن منذ تطبيقه يف عام 2003 
من  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  نهاية  وح��ت��ى 
و318  �أل���ف���ا   351 دخ����ول  م��ن��ع 
مبعد� عرب منافذ �لدولة �ملختلفة 
خالل  مبعد�   1150 بينهم  م��ن 

�شهر يناير 2013.
�أن نظام ب�شمة �لعني �لذي  و�أك��د 
توجيهات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �إجن������ازه  مت 
يف  و�مل�شتخدم  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة 
�ل���دول���ة �جل��وي��ة و�لربية  م��ن��اف��ذ 
باهرة  ن���ت���ائ���ج  ح���ق���ق  و�ل���ب���ح���ري���ة 
ك��ب��رية يف �شبط  ف��ع��ال��ي��ة  و�أث���ب���ت 
حم���اوالت �ل��دخ��ول �إىل �الإم���ار�ت 
م���ن ق��ب��ل �أ����ش���خ���ا����س ك����ان ق���د مت 
يف  �أ�شمائهم  تغيري  بعد  �إب��ع��اده��م 
على  وح�شولهم  �شفرهم  ج��و�ز�ت 
�لعمل  �أو  ل��ل��زي��ارة  �إذون����ات دخ���ول 
على  �حل��ف��اظ  يف  ي�شاعد  �أن���ه  كما 

�ل�شفر  ج��و�ز  م�شروع  جناحها  يف 
�الإم������ار�ت������ي �الإل�����ك�����رتوين �ل����ذي 
للمو�طنني  �أخري�  باإ�شد�ره  بد�أت 
و�لتقنية  �الأمنية  لل�شروط  وفقا 
�لدولية  �ملنظمة  �أ���ش��درت��ه��ا  �ل��ت��ي 
يف  جنحت  حيث  �مل��دين  للطري�ن 
�ملهلة  �مل�����ش��روع قبل  �الإن��ت��ه��اء م��ن 
عام  نهاية  �ملنظمة  حددتها  �لتي 
�جل����و�ز  ب����ان  و�أ�����ش����اف   .2014
�الإل����ك����رتوين ي��ع��م��ل ع��ل��ى تقدمي 
�أعلى معدالت �حلماية للمو�طنني 
م��ن مو��شفات  ف��ي��ه  ي��ت��و�ف��ر  مب��ا 
ومعايري عاملية �إىل جانب متكينهم 
من �إنهاء �إجر�ء�ت �لتنقل و�ل�شفر 
���ش��ه��ول��ة وي�شر.  �أك����ر  ن��ح��و  ع��ل��ى 
�لت�شميم  �أن  �إىل  �لري�شي  و�أ���ش��ار 
�جل����دي����د ل���ل���ج���و�ز �الإل�����ك�����رتوين 
�لرت�ثي  �لطابع  باالإعتبار  ياأخذ 
�لعربي �الإ�شالمي لدولة �الإمار�ت 
حيث يحمل �شورة د�خلية مل�شجد 

يف ج��ن��اح��ه��ا ف��ك��رة ت��ع��ري��ف��ي��ة عن 
يقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  �مل�شروع 
حاليا �شو�ء للم�شافرين �أو لقطاع 
�شركات �لطري�ن ومدى م�شاهمته 
يف تن�شيط �لقطاع �ل�شياحي و�إبر�ز 
�لوجه �حل�شاري و�لتقدم �لتقني 
�ل������ذي ت�����ش��ه��ده دول������ة �الإم��������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�ملنافذ  ن����ظ����ام  �أن  �إىل  و�������ش�����ار 
تطبيق  على  ي�شتمل  �الإلكرتونية 
ب�شمات  ث�����الث  ل��ت�����ش��ج��ي��ل  �آل����ي����ة 
حيوية وهم ب�شمة �لعني وب�شمة 
للم�شافرين  �لوجه   وب�شمة  �ليد 
�أجل  عرب منافذها �حلدودية من 
ت��ب�����ش��ي��ط �الإج���������ر�ء�ت ك���اف���ة على 
���ش��ي��وف �ل����دول����ة.. م�����ش��ي��ف��ا ب���اأن 
�الأنظمة  بجميع  مرتبط  �لنظام 
لتعمل  باملنافذ  حاليا  �مل�شتخدمة 

معا كمنظومة و�حدة.
�لعمليات  ع�����ام  م���دي���ر  و�أو������ش�����ح 

�الأمن و�ال�شتقر�ر.
�آل���ي���ة عمل  �أن  �ل��ري�����ش��ي  و�و����ش���ح 
ت��ت��م ع��ن ط��ري��ق �لتقاط  �ل��ن��ظ��ام 
قزحية �لعني وت�شويرها بو��شطة 
ك����ام����ري� خ���ا����ش���ة وم������ن ث����م يتم 
كود  �إىل  �لقزحية  ���ش��ورة  حت��وي��ل 
ريا�شي يعرف بكود ب�شمة قزحية 
�ل��ع��ني وي��ت��م ب��ع��د ذل���ك رب���ط هذه 
�لب�شمة مع معلومات �شاحبها يف 
قاعدة �لبيانات �خلا�شة بالب�شمة 
قزحية  عن  �لبحث  الحقا  وميكن 
مباليني  وم��ق��ارن��ت��ه��ا  �ل�����ش��خ�����س 
ودقة  ب�شرعة  �ملخزنة  �لقزحيات 

متناهيتني.
وقال �أن �لكامري�ت �مل�شتخدمة يف 
�لدولة �شممت خ�شي�شا اللتقاط 
�شورة قزحية �لعني بدقة وجودة 

فائقة.
نا�شر  �أح����م����د  �ل�����ل�����و�ء  و�أو������ش�����ح 
�لري�شي �إن وز�رة �لد�خلية تعر�س 

•• اأبوظبي-وام:

للحماية  �ل��ن��اب��ودة  �شركة  عر�شت 
يف  خا�س  بجناح  م�شاركتها  خ��الل 
�لدفاع  وموؤمتر  معر�س  فعاليات 
�ل���ذي   2013 �آي���دك�������س  �ل�����دويل 
�أك��رب معار�س �ل��دف��اع يف  يعد م��ن 
ومائة  �أل��ف  نحو  مب�شاركة  �لعامل 
دولة   59 ع��ار���ش��ة مت��ث��ل  ���ش��رك��ة 
�ل��ع��امل و38  �ن��ح��اء  م��ن خمتلف 
ت�شل  عر�س  م�شاحة  على  جناحا 
و�ملقام  �أل��ف مرت مربع   133 �إىل 
�لوطني  �أب��وظ��ب��ي  مركز  يف  حاليا 
ل���ل���م���ع���ار����س وي���خ���ت���ت���م �ل�����ي�����وم.. 
جمموعة من منتجات �ل�شركة من 
�شرت�ت و�قية من �لر�شا�س وعدد 
م���ن �الج����ه����زة �����ش���اف���ة �ىل �ل���زي 
و�لع�شكريني  �الأمن  لقو�ت  �ملوحد 

ومو�د حماية �الأمن.

�ملعلومات  بتجميع  �جل��ه��از  ي��ق��وم 
ع��ن �ل�����ش��خ�����س ث��م ي��خ��رج��ه��ا على 
�لنابودة  وع��ر���ش��ت  ت��ق��ري��ر.  �شكل 
�لب�شمة  ج���ه���از  �ي�����ش��ا  ل��ل��ح��م��اي��ة 
�مل����ط����ار�ت  و�ل��������ذي ي�����ش��ت��خ��دم يف 
ومنافذ �لدولة ويتميز هذ� �جلهاز 
�ال�شخا�س  ك�شف  على  ق��درت��ه  يف 
�خلطرة  �مل��و�د  مع  تعاملو�  �لذين 
�ملتفجر�ت  �و  �مل������خ������در�ت  م���ث���ل 
�ي��ام من  وغريها حتى بعد م�شي 

مل�شها �و ��شتخد�مها.
�ل�شركة جهاز� خا�شا  كما عر�شت 
من  ي�شتخدم  �جل��وي��ة  بالتقلبات 
خا�شة  و�لطائر�ت  �لطيارين  قبل 
ط��ائ��رة �الي��رب��ا���س �مل��دن��ي��ة 380  
�جلو  تقلبات  �جلهاز  يك�شف  حيث 
وير�شلها  م��رت   300 م�شافة  م��ن 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل ت��ق��ري��ر م��ب��ا���ش��رة �ىل 
�ل��ط��ي��ار ����ش��اف��ة �ىل ع��ر���س جهاز 

وم���ق���اي���ي�������س �مل���ع���ه���د �الم���ري���ك���ي 
�لبولي�شتية  و�مل��������و�د  ل���الب���ح���اث 
وح�����ش��ب م��و����ش��ف��ات �ل��ن��ات��و و�لتي 
تعد من �رق��ى �ل�شرت �مل��وج��ودة يف 
�خلليج  دول  و�لوحيدة يف  �ملنطقة 
بهذه  و�لتي ت�شنع  تقريبا  �لعربي 

�ملو��شفات �لعاملية.
�شركة  �أن  �حل���و����ش���ن���ي  و�و������ش�����ح 
�شركة  وه����ي  ل��ل��ح��م��اي��ة  �ل���ن���اب���ودة 
وط��ن��ي��ة م���ائ���ة ب��امل��ائ��ة ت�����ش��ارك يف 
�ل����ر�ب����ع����ة على  ل��ل�����ش��ن��ة  �ي���دك�������س 
�لدعم  ب��ف�����ش��ل  وذل������ك  �ل����ت����و�يل 
لل�شركات  �لقيادة  قبل  من  �لكبري 
م�شيد�   .. �ل��وط��ن��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
بالدور �ملميز �لذي تقوم به �لقو�ت 
�مل�شلحة يف تنظيم �ملعار�س و�لذي 
�لنو�حي  ت��وف��ري  �شماته  �ه���م  م��ن 
�لز�ئرين  ���ش��وؤون  و�إد�رة  �الأم��ن��ي��ة 
ودع���م جميع �الأم����ور وت��وف��ري كل 

عبد  �ملتقاعد  �لركن  �لعميد  وقال 
�هلل علي �شامل �حلو�شني مدير عام 
�شركة �لنابودة للحماية يف ت�شريح 
�ل�شركة  �إن  �الم��ار�ت  �نباء  لوكالة 
ع��ر���ش��ت خ���الل �ي��دك�����س 2013 
ع���دد� م��ن �ل�����ش��رت�ت �ل��و�ق��ي��ة من 
ب�شناعتها  تقوم  و�لتي  �لر�شا�س 
م����ن خ�����الل م�����ش��ن��ع �ل�������ش���رك���ة يف 
�حلماية  �ج����ه����زة  وك����ذل����ك  دب�����ي 
من  ع���دد  �ىل  ����ش��اف��ة  �ل�شخ�شية 
�مل������ع������د�ت �جل������دي������دة و�حل���دي���ث���ة 
م���ن �ه��م��ه��ا م���ع���د�ت ل��ل��ك�����ش��ف عن 
�ال����ش���ع���اع �ل���ك���ي���م���ي���اوي و�ل����ن����ووي 
وجهاز �لب�شمة و�لتي تك�شف �ملو�د 

�خلطرة مثل �ملخدر�ت.
و��شاف �ن �ل�شركة عر�شت كذلك 
�ال�شخا�س  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف  ج���ه���از� 
�ث���ن���اء قيادة  ل��ل��ك��ح��ول  �مل��ت��ن��اول��ني 
حيث  مرت  مائة  مل�شافة  �ل�شيار�ت 

�ي  عن  يك�شف  متحرك  ��شتطالع 
ت�شربات نووية �و كيمياوية مل�شافة 
25 كيلو مرت� حول �ملبنى ود�خلة 

�ن وجدت.
�شركة  �ن  �حل���و����ش���ن���ي  و�������ش�����اف 
�ل���ن���اب���ودة ل��ل��ح��م��اي��ة و�ل���ت���ي تعد 
للقو�ت  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ل�����ش��ري��ك 
�مل�����ش��ل��ح��ة �الم���ار�ت���ي���ة م���ن خالل 
ت���وري���ده���ا ل��ل�����ش��رت �ل���و�ق���ي���ة من 
مايقارب  وردت  ح��ي��ث  �ل��ر���ش��ا���س 
�أل��ف �شرتة �ىل ع��دد من دول   50
�ل��ع��رب��ي و�مل��غ��رب �لعربي  �خل��ل��ي��ج 

ودول عربية �خرى.
�ل�شرتة  م���و�����ش���ف���ات  �ىل  و������ش����ار 
يتم  و�لتي  �لر�شا�س  من  �لو�قية 
 2013 �يدك�س  عر�شها حاليا يف 
م�شانع  يف  ت�����ش��ن��ي��ع��ا  ي��ت��م  و�ل���ت���ي 
�ل�����ش��رك��ة �خل��ا���ش��ة يف �م�����ارة دبي 
مو��شفات  ح�����ش��ب  ت�����ش��ن��ع  و�ل���ت���ي 

�ل��دف��اع��ي��ة يف  �ل�����ش��ن��اع��ات  خمتلف 
ل���ق���اء�ت���ه مع  �أن  و�أ�����ش����اف  ب�����الده. 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
����ش���رورة تطوير  ت���وؤك���د  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�الإم����ار�ت  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
و�إ�شبانيا وتاأ�شي�س �شر�كات جديدة 
.. معربا عن �أمله باإن�شاء م�شروعات 
�ل�شناعي  �مل����ج����ال  يف  م�����ش��رتك��ة 
م�شالح  خل�����دم�����ة  و�ل������دف������اع������ي 
�لدفاع  وزي�����ر  و�أ�����ش����ار  �ل���ب���ل���دي���ن. 
كبار  م��ع  �أن���ه بحث  �إىل  �الإ���ش��ب��اين 
هام�س  على  �ل��دول��ة  يف  �مل�شوؤولني 
�مل��ع��ر���س ع����دد� م��ن �ل��ق�����ش��اي��ا ذ�ت 
�لتعاون  و�آف���اق  �مل�شرتك  �الهتمام 
�ل�����ش��دي��ق��ني و�شبل  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
دعم وتعزيز هذه �لعالقات خا�شة 
ما يتعلق بال�شوؤون �لدفاعية. و�أكد 
ع��ل��ى حتقيق مزيد  ب���الده  ح��ر���س 

•• اأبوظبي-وام:

موريني�س  ب����ي����درو  م����ع����ايل  �أك�������د 
�الإ�شباين  �ل���دف���اع  وزي�����ر  �إوالت������ي 
ح���ر����س ب�����الده ع��ل��ى �مل�������ش���ارك���ة يف 
�لدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات 
من   2013 �آي����دك���������س  �ل���������دويل 
و�ل�شركات  �مل���ج���م���وع���ات  خ�����الل 
لتعزيز  و�ل���دف���اع���ي���ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
عامة  �خلليج  منطقة  يف  تو�جدها 
وقال  خا�شة.  �الإم��ار�ت��ي��ة  و�ل�شوق 
�الإ�شبانية  �مل�����ش��ارك��ة  ���ش��خ��ام��ة  �إن 
مدى  تعك�س   2013 �آي��دك�����س  يف 
�لقائمة  �ل�شد�قة  ع��الق��ات  تطور 
بني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�إ�شبانيا وحر�شهما على تر�شيخها 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت 
�ل�شيا�شية و�القت�شادية و�لدفاعية 
ت�شارك  �إ�شبانيا  �أن  �إىل  م�شري�   ..
ع�������ش���ك���ري وم��������دين ميثل  ب����وف����د 

��شتعد�د  �إىل  �الإ����ش���ب���اين  �ل���دف���اع 
�الإمار�ت  دول��ة  مع  للتعاون  ب��الده 
من خالل �شر�كتها يف م�شروع �إنتاج 
�ليوروفايرت  �الأوروب����ي����ة  �مل��ق��ات��ل��ة 
وك��ورف��ي��ت وف��ان��ت��اك ح��ي��ث تعترب 
بالده طرفا مهما ورئي�شيا يف هذه 
�لع�شكرية  �ل�شناعية  �مل�����ش��روع��ات 
وك�شف   . �ل��ع��م��الق��ة  �الأوروب�����ي�����ة 
�ل��ن��ق��اب ع��ن ن��ظ��ام دف��اع��ي �إ�شباين 
علي  و�مل��درع��ات  �لدبابات  لتحميل 
منت �لطائر�ت يف �أوقات �الأزمات.. 
منوها باأن �إ�شبانيا تدر�س �مل�شاركة 
يف م�شروع �ملقاتلة �الأوروبية بدون 
�لتي  �ل����ت����ط����ور�ت  ط����ي����ار. وح������ول 
�ال�شبانية  �لدفاع  �شناعة  ت�شهدها 
�لدفاع  ���ش��ن��اع��ة  �إن  م��ع��ال��ي��ه  ق����ال 
تتالءم  �أن  على  حتر�س  �الإ�شبانية 
منتجاتها مع �ملتطلبات و�حلاجات 
للقو�ت  �جل��دي��دة  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ح��ال��ي��ا  �مل�����ش��ل��ح��ة 

�الإ���ش��ب��اين �إن��ه على �ل��رغ��م م��ن �أن 
متميزة  �الإ�شبانية  �لدفاع  �شناعة 
تعتزم  �ال�إ�شبانية  �حلكومة  �أن  �إال 
لل�شناعة  �مل�����ايل  �ل���دع���م  ت���ق���دمي 
�ملناف�شة  م��ن  لتمكينها  �لدفاعية 
�ل��دول��ي��ة �ل��ق��وي��ة و�ل��ن��ه��و���س بها . 
ب��ي��درو موريني�س  م��ع��ايل  و�أو���ش��ح 
�جل���دي���دة  �ل�����ق�����در�ت  �أن  �إوالت��������ي 
�مل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة على 
م�شتوى �الحتاد �الأوروبي و�حللف 
�الأط���ل�������ش���ي ���ش��ك��ل��ت حت���دي���ا كبري 
�ال�شبانية  �ل��دف��اع��ي��ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ة 
�أخ��رى نتج عن �لنق�س  ومن جهة 
يف �ملو�زنات �لع�شكرية حول �لعامل 
مزيد� من �ملناف�شة و�أ�شبح جليا �أن 
متكنت  وحدها  �لكربى  �ل�شركات 
م��ن جم��اب��ه��ة ه���ذ� �ل��ت��ح��دي ماليا 
�رتفاع  ج��ر�ء  �شيما  ال  وتكنولوجيا 
تكاليف �الأبحاث و�أعمال �لتطوير 

و�الإنتاج �لعائدة للنظم �جلديدة.

جمال  يف  �لثنائية  �ل�����ش��ر�ك��ات  م��ن 
يحظي  �ل��ذي  �لع�شكري  �لت�شنيع 
�حلكومة  ل�����دى  ك���ب���رية  ب���اأه���م���ي���ة 
بخطط  م�������ش���ي���د�  �الإ�����ش����ب����ان����ي����ة.. 
حكومة �أبوظبي لبناء قاعدة قوية 
�لدفاعية  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  وم��ت��ط��ورة 
�آيدك�س  معر�س  باأهمية  و�أ���ش��اد   .
�لذي بات من �أهم معار�س �لدفاع 
ل��رتك��ي��ز ع��ل��ي جماالت  �ل���ع���امل  يف 
كافة  وي�شتقطب  و�ل���دف���اع  �الم���ن 
 . �ل�شناعية  و�مل��ج��م��وع��ات  �ل����دول 
و�أكد �أهمية دولة �الإمار�ت بالن�شبة 
�آفاق  فتح  على  وحر�شها  الإ�شبانيا 
جمال  يف  خا�شة  للتعاون  ج��دي��دة 
برغبة  و�الأم���ن..م���ن���وه���ا  �ل���دف���اع 
�إقامة  يف  �الإ�شبان  �ل�شناعة  رج��ال 
�شر�كات طويلة �الأمد مع نظر�ئهم 
��شتعد�د  �الإمار�ت..موؤكد�  دولة  يف 
�لالزمة  �لتقنية  لت�شدير  ب���الده 
وزير  و�أ�شار  �الإمار�تية.  لل�شناعة 

تطور  �أن���ه���ا  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل���ع���امل 
للم�شاركة  م�شتقبلية  ��شرت�تيجية 
يف ع��م��ل��ي��ة �الن����دم����اج �الوروب�������ي. 
�الإ�شبانية  �حلكومة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
تدعم ماليا م�شروع �إنتاج �الأ�شلحة 
��شبانيا  ر����ش���ال���ة  وه����و  �ت��الن��ت�����س 
�لعامل..منوها  �إىل  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
مب��رح��ل��ة �الإزده��������ار و�ل��ن��م��و �لتي 
�ال�شبانية  �لدفاع  �شناعة  عرفتها 
�لعقد  ح���ت���ى  �ل�������ش���اب���ق  �ل���ع���ق���د  يف 
�حلايل نتيجة م�شاركتها يف بر�مج 
ع�شكرية.  من�شات  ل�شناعة  كبرية 
�ل���دف���اع  ����ش���ن���اع���ة  �إن من����و  وق������ال 
�لتوجه  م���ع  ي�����ش��ت��م��ر  �الإ���ش��ب��ان��ي��ة 
�ل�شائد حاليا و�لد�عي �إىل �ندماج 
�لدفاعية  �الأ������ش�����و�ق  يف  م���ت���ز�ي���د 
و�حلاجات  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة  م���ع 
و�لتكنولوجية  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�جل���دي���دة ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة حول 
�ل����ع����امل. و�أ������ش�����اف وزي������ر �ل���دف���اع 

•• اأبوظبي-وام:

ديناميك�س  ج��ر�ل  �شركة  تعر�س 
معر�س  يف  جناحها  يف  �الأمريكية 
�آيدك�س  �ل����دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
مركز  يف  ي����ق����ام  �ل�������ذي   2013
�أب���وظ���ب���ي �ل���وط���ن���ي ل��ل��م��ع��ار���س..
قيادة  و�أج�����ه�����زة  م����درع����ة  ع����رب����ات 
مبو��شفات  وك�����ام�����ري�ت  وحت���ك���م 
مدنيا  ��شتخد�مها  مي��ك��ن  دق��ي��ق��ة 
رحباين  ج����و  وق������ال  وع�������ش���ك���ري���ا. 
جر�ل  �شركة  يف  �لت�شويق  م��دي��ر 
�ل�شركة  �إن  �الأمريكية  ديناميك�س 
�أج���ه���زة منظومات  �أي�����ش��ا  ت��ع��ر���س 
�شكل  ع��ل��ى  متنقلة  وم��ب��ان  �أم��ن��ي��ة 
تركيبها  �إم���ك���ان���ي���ة  م���ع  ����ش���ن���دوق 
��شتخد�مها  وميكن  �شاحنات  فوق 
يف ع���دة ح����االت ك��م��ا يف ب��ن��ك �لدم 
و�ل�����ت�����ي ت���ت���م���ي���ز ب�������اأن ل���ه���ا درج�����ة 
�لدم  �أكيا�س  حلفظ  معينة  ح��ر�رة 

ب�شورة  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل�������ش���رك���ات  م����ع 
ب�شكل  �الإمار�تية  و�ل�شركات  عامة 
�الإمار�تي  �ل�شوق  لتعريف  خا�شة 
ع��ل��ى ك���ل م��ات��ن��ت��ج��ه �ل�����ش��رك��ة من 
و�أ�شار  وح���رب���ي���ة.  �أم��ن��ي��ة  م���ع���د�ت 
�لعام  ه��ذ�  تعر�س  �ل�شركة  �أن  �إىل 
عدد� من �لعربات �ملدرعة و�أجهزة 
وك����ام����ري�ت عالية  ق���ي���ادة وحت���ك���م 
دقيقة ميكن  �جل���ودة مب��و����ش��ف��ات 
����ش��ت��خ��د�م��ه��ا م��دن��ي��ا وع�����ش��ك��ري��ا..
�إ�شافة �إىل �أجهزة منظومات �أمنية 
ومباين متنقلة على �شكل �شندوق 
�إمكانية تركيبها فوق �شاحنات  مع 
وميكن ��شتخد�مها يف عدة حاالت 
باأن  �لدم و�لتي تتميز  كما يف بنك 
ل��ه��ا درج����ة ح�����ر�رة م��ع��ي��ن��ة حلفظ 
�أكيا�س �لدم لت�شتخدمها �جليو�س 
و�ل�����ق�����و�ت �الأم���ن���ي���ة �إ����ش���اف���ة �إىل 
��شتخد�مها يف �حلروب ويف �لكو�رث 
�لطبيعية. و�أ�شاف �أن لل�شركة عدة 

و�لقو�ت  �جل��ي��و���س  لت�شتخدمها 
�إىل ��شتخد�مها يف  �إ�شافة  �الأمنية 
�لطبيعية  �ل���ك���و�رث  ويف  �حل����روب 
�آيدك�س  يف  �مل�شاركة  �أهمية  و�أك��د   .
2013 �أحد �أكرب معار�س �لدفاع 
ب��ال��دور �لذي  �ل��ع��امل..م�����ش��ي��د�  يف 
�لفر�شة  �إت��اح��ة  يف  �ملعر�س  يلعبه 
�ملهتمة  �لعاملية  �ل�شركات  جلميع 
للتعرف  و�ل�شالح  �الأم��ن  ب�شناعة 
و�شلت  �لتي  �لتقنيات  �أح��دث  على 
�إليها �ل�شناعة �حلربية من خالل 
جمعها حتت �شقف و�حد. وقال �إن 
�آيدك�س 2013 هو �حلدث �الأكرب 
�ال�شرت�تيجية  للقاء�ت  نوعه  من 
�ل��ع��امل��ي��ة ويعترب  �ل�����ش��ن��اع��ة  ل��ق��ادة 
����ش���وق �أب���وظ���ب���ي �الأ�����ش����رع من����و� يف 
�حل�شور  يعك�شه  م��ا  وه���ذ�  �ل��ع��امل 
�ملعر�س  �ل��ع��امل يف  ل����دول  �ل��ق��وي 
وم��������ن خ�����الل�����ه مي����ك����ن جل������ر�ل 
و�اللتقاء  �ل��ت��و����ش��ل  دي��ن��ام��ي��ك�����س 

فروع حول �لعامل �أهمها يف �أمريكا 
و�شوي�شر�  و�إ���ش��ب��ان��ي��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
و�الإم�����ار�ت.  و�ل�����ش��ع��ودي��ة  و�لنم�شا 
�شركة  �ل��ت�����ش��وي��ق يف  م��دي��ر  وق����ال 
�إن  �الأم��ريك��ي��ة  ديناميك�س  ج��ر�ل 
ت�شميم  يف  ح��ال��ي��ا  تعمل  �ل�����ش��رك��ة 
�أج��ه��زة منظومة  و�إن��ت��اج وت��رك��ي��ب 
�الأم����ن وم��ن��ظ��وم��ة �الت�����ش��االت يف 
على  وتعمل  خليفة  �ل�شيخ  ميناء 
�الأمنية  �مل��ن��ظ��وم��ات  ج��م��ي��ع  دم����ج 
و�خلارجية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�ل��ب��و�ب��ات 
وجميع �الأجهزة �إ�شافة �إىل تاأمني 
كامال  تاأمينا  وبحريا  بريا  �مليناء 
�أن  �إىل  و���ش��ام��ال. و�أ����ش���ار رح��ب��اين 
�ل�����ش��رك��ة ب����د�أت ع��ق��د ���ش��ر�ك��ات مع 
�إىل  طريقها  ويف  �إمار�تية  �شركات 
�جلامعات  م���ع  م���ع���اه���د�ت  �إب�������ر�م 
و�ملعاهد �لتكنولوجية يف �لدولة يف 
�إىل  �إ�شافة  �لعلمي  �لبحث  جم��ال 
تعاملها مع جامعات يف بريطانيا .

•• اأبوظبي-وام:

يف  �الأمني  �لتفتي�س  �إد�رة  عر�شت 
بولي�شية  ك��الب��ا  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
�لبحث  ت��ق��ن��ي��ات  ب���اأح���دث  م�����زودة 
وز�رة  ج���ن���اح  يف  وذل�����ك  و�الإن����ق����اذ 
�ل����دف����اع  �ل���د�خ���ل���ي���ة يف م���ع���ر����س 

�لدويل �آيديك�س 2013.
وهذه �لتقنيات عبارة عن كامري�ت 
�الأحياء  ع���ن  و�ل��ب��ح��ث  للتفتي�س 
و�مل��ف��ق��ودي��ن حت��ت �الأن��ق��ا���س �أو يف 
�لو�شول  ي�����ش��ع��ب  ���ش��ي��ق��ة  �أم���اك���ن 

�إليها.
ووف����ق����ا ل���ل���م���الزم ح���م���د م���ب���ارك 
�إد�رة  �لعزيزي مدير مكتب مدير 
�لتفتي�س �الأمني يف �الإد�رة �لعامة 
�شرطة  يف  و�ملنافذ  �الأم��ن  ل�شوؤون 
�ل��ك��ام��ري�ت تتمتع  ف����اإن  �أب��وظ��ب��ي 
ت�شاعد  م��ذه��ل��ة  ت��ق��ن��ي��ة  مب���ي���ز�ت 
�لعثور  و�الإن���ق���اذ يف  �ل��ب��ح��ث  ف���رق 
على �الأحياء و�ملفقودين �أو �جلثث 

و�أفغان�شتان  باك�شتان  منها  ع��دة 
تد�شني  �إىل  الف��ت��ا  و�أن��دون��ي�����ش��ي��ا.. 
هذه �لتقنية يف منظمومة تدريب 
و�الإنقاذ قبل خم�س  �لبحث  كالب 
���ش��ن��و�ت وب����د�أ �ل��ع��م��ل ب��ه��ا ب�شورة 

فعلية قبل ثالث �شنو�ت.
�لكالب  ب�����اأن�����و�ع  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
�لبولي�شية �ملخ�ش�شة للقيام مبهام 
�لعزيزي  �أو���ش��ح  و�الإن��ق��اذ  �لبحث 
�أن��ه��ا م��ن ن��وع /�جل��ريم��ان �شيربد 
و�لقولدن  و�الأب�������و�دور  و�مل��ال��ي��ن��و� 
ري��رتي��ف��روت��ع��ت��رب م��ن �أك���ر �أن���و�ع 
ق������درة وجن����اح����ا يف هذ�  �ل����ك����الب 

�ملجال.
�لكلب  ت����دري����ب  م�����دة  �أن  وذك�������ر 
�ملختلفة  م��ه��ام��ه  ع��ل��ى  �لبولي�شي 
�ملهام  يف  �أ�شهر  �لثالثة  تتجاوز  ال 
�لب�شيطة ويعتمد ذلك على درجة 
يقوم  �ل��ت��ي  �ل�شم  وح��ا���ش��ة  �ل��ذك��اء 
فرتة  خ��الل  بتطويرها  �مل��درب��ون 

�لتدريب.

�ملطمورة حتت �الأنقا�س من خالل 
�إي�شال �شورة مرئية من �لكامري� 
مع  �ملوجودة  �ل�شا�شة  �إىل  مبا�شرة 
و����ش��ح��ة ودقيقة  ب�����ش��ورة  �مل����درب 

للغاية.
�لتي  �لكامري�  �إن  �لعزيزي  وق��ال 
بو��شطة  وتثبيتها  تركيبها  ي��ت��م 
�لبولي�شي  �لكلب  ر�أ���س  على  ح��ز�م 
��شت�شعارية �شوت  باأجهزة  مدعمة 
و�إ�شاءة وميكنها �الت�شال  و�شورة 
باملدرب على بعد 20 مرت� للمدى 
�لب�شيط و�الأماكن �ملغلقة و�ملظلمة 
�ل�شور  و�����ش����ول  ب���ع���د  وي���ت���ح���دد 
�الت�������ش���ال بجهات  �ل�����ش��ا���ش��ة  ع���رب 
عن  �الأن��ق��ا���س  لرفع  �الخت�شا�س 

�الأحياء �أو �نت�شال �جلثث.
و�أفاد باأن هذ� �لنوع من �لكامري�ت 
�لبحث  ل���ك���الب  ف��ق��ط  خم�����ش�����س 
�شرطة  م�شاركة  م��وؤك��د�  و�الإن���ق���اذ 
كو�رث  يف  �لتقنية  ب��ه��ذه  �أب��وظ��ب��ي 
ع���دي���دة وق���ع���ت يف دول  ط��ب��ي��ع��ي��ة 

ب��اأن �لكالب  ويف رده على ما ي�شاع 
ينطبق  وه�����ل  �الأع�����م�����ار  ط���وي���ل���ة 
�أكد  �لبولي�شية  �لكالب  على  ذل��ك 
�لعزيزي �أن هذ� �لنوع من �لكالب 
ت���رت�وح بني  �أع��م��ار �فرت��شية  ل��ه 
11 و14 �شنة وقد تزيد عن ذلك 
���ش��ن��و�ت �خلدمة  ب��ق��ل��ي��ل وت��ع��ت��م��د 
و�للياقة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �حل���ال���ة  ع��ل��ى 
�لبدنية للكلب ومدى قدرته على 

�أد�ء مهامه على �لوجه �ملطلوب.
وب���������ش����وؤ�ل����ه ع����ن ع������دد �ل���وج���ب���ات 
�ل��ي��وم��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم ل��ك��ل��ب بهذ� 
�أو�شح  �لبدنية  و�ل��ط��اق��ة  �حل��ج��م 
�لبولي�شية  �ل��ك��الب  �أن  �ل��ع��زي��زي 
تتناول وجبة و�حدة فقط يف �ليوم 
ع��ب��ارة ع��ن حل��م وب�����ش��ك��وت خا�س 
ب��اأن��ه��ا تخ�شع يف  ب��ال��ك��الب و�أف�����اد 
تدريبية  ل���رب�م���ج  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت 
حتى  تخ�ش�شاتها  ح�شب  ي��وم��ي��ة 
ومهار�تها  ق��در�ت��ه��ا  على  حت��اف��ظ 

ولياقتها �لبدنية بكفاءة. 

�أبوظبي..  يف  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�ملو��شفات  م���ر�ع���اة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ال��ي��ة �لتي 
ي��ت��م��ي��ز ب���ه���ا وي���ح���ت���وي ع���ل���ى كل 
�جلو�ز  بحامل  �خلا�شة  �لبيانات 

قر�ءتها  ت�شهل  م�شفرة  بطريقة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �حلديثة  �الأج���ه���زة  م���ن 
�مل����وج����ودة يف �مل���ن���اف���ذ و�مل����ط����ار�ت 
�لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف  �لدولية 
�جلديد  �جل�������و�ز  ي���ت���الف���ى  ف��ي��م��ا 

�ل�����ش��ل��ب��ي��ات ����ش���و�ء م���ن ح��ي��ث عدم 
�إم��ك��ان��ي��ة �ل��ت��زوي��ر وت��وف��ري مزيد 
�ل�شخ�شية  �ل��ب��ي��ان��ات  حماية  م��ن 
�الأ�شماء  ت�شابه  عملية  جتنب  �أو 

وغريها .

�ل�شبل �لتي من �شاأنها �الإ�شهام يف 
�إجن����اح ه���ذ� �حل���دث �مل��م��ي��ز وذلك 
بف�شل توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
�لتي تعمل د�ئما على تعزيز مكانة 
�مل�شلحة وحتر�س  وقو�تها  �لدولة 
بال�شورة  �مل���ع���ر����س  �إظ����ه����ار  ع��ل��ى 

�كت�شبتها  �لتي  �ل�شهرة  تعزز  �لتي 
دول���ة �الإم�����ار�ت يف جم��ال �شناعة 

�ملعار�س.
�لنابودة  �شركة  �ن  بالذكر  جدير 
عام  تاأ�شي�شها  مت  �ل��ت��ي  للحماية 
�شركات  �إح���������دى  ت���ع���د   2006

�لنابودة  وحممد  �شعيد  جمموعة 
يزيد  ما  لو�ئها  حتت  ت�شم  و�لتي 
بينها  م��ن  و�ل��ت��ي  �شركة   20 على 
وتوفر  للحماية  �ل��ن��اب��ودة  ���ش��رك��ة 
�خلدمات  م��ن  متنوعة  جمموعة 

و�ملنتجات.
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اإيرث ت�صاهم بفاعلية يف رفع جودة ال�صناعة الوطنية الع�صكرية واملنتج املحلي
من  �لع�شكرية  �مل��ع��د�ت  خمتلف  بتطوير  �ل�شركة  وق��ام��ت 
�لظروف  و�أد�ئ��ه��ا يف خمتلف  ��شتخد�مها  رف��ع كفاءة  �أج��ل 
�مل��ي��د�ن��ي��ة وق���ام���ت ب���ادخ���ال ع���دد م���ن �مل��رك��ب��ات و�ملعد�ت 

�لع�شكرية لتطوير مهامها �لت�شغيلية و�لعملياتيه.
وتقيم �يرث  �شر�كات مع �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية ومن �شمنها 
م�شروع مع جامعة خليفة لت�شميم و�شناعة مركبة تعمل 
يف كافة �لظروف ينفذها طلبة مو�طنون و�شت�شارك �ملركبة 
يف م�شابقة �شتعقد يف يونيو من �لعام �جلاري يف و��شنطن 
ينفذها مو�طنون  �ل�شركة  بها  تقوم  �لتي  �مل�شاريع  ..وتعد 

على م�شتوى عال من �لكفاءة و�خلربة.
وبلغت ن�شبة �لكو�در �ملو�طنة �الإد�ري��ة و�لفنية يف �ل�شركة 
ح����و�يل 70 ب��امل��ائ��ة وه���ي ت�����ش��ه��م ب��ف��اع��ل��ي��ة يف رف���ع جودة 

•• اأبوظبي-وام:

تعمل �شركة �الإمار�ت لالأبحاث و�لتكنولوجيا �ملتقدمة �يرث  
�لع�شكرية  �لفنية  ب��االأم��ور  �ملتعلقة  �الأب��ح��اث  تطوير  على 

�ملرتبط منها بال�شالح �جلوي و�لربي و�لبحري.
وبد�أت فكرة �إن�شاء �ل�شركة يف عام 2006 وكانت �الإنطالقة 
يف 2008 لتكون جزء� من روؤية حكومة �أبوظبي 2030 
يف �لقطاعات �ملختلقة خا�شة يف جمال تكنولوجيا �لدفاع 
ومن خالل 3 حماور رئي�شية تتمثل يف تقدمي �الإ�شت�شار�ت 
�الأنظمة  وتطوير  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �الإخت�شا�س  جلهات 
�مل�شتخدمة يف جمال �لقو�ت �مل�شلحة وعمل مناذج �ولوية 

لالنظمة.

�ل�شناعات  يف  خا�شة  �ملحلي  و�مل��ن��ت��ج  �لوطنية  �ل�شناعة 
�لت�شنيع  و�مل�����ش��ارك��ة يف دف���ع ع��ج��ل��ة  �ل��دق��ي��ق��ة و�ل��ن��وع��ي��ة 
�ملنتج  تناف�شية  �ىل  و�شوال  �لوطنية  �ل�شركات  يف  و�الإنتاج 

�الإمار�تي يف �الأ�شو�ق �خلارجية.
�أن��ظ��م��ة ذ�تية  �ل�����ش��رك��ة  ت��ع��ر���س   2013 �ي��دك�����س  وخ���الل 
�شوطا  �ل�شركة  قطت  حيث  و�ملر�قبة  و�لب�شريات  �حلركة 
ت�شنيع  �الأو�����ش����ط يف جم����ال  �ل�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة  ك���ب���ري� يف 
و��شتخد�م �النظمة ذ�تية �حلركة كي تكون بديال للعن�شر 

�لب�شري.
�ل�شركات  بالتعاون مع  ت�شليح  �نظمة  �ل�شركة  تعر�س  كما 
�ل�شديقة ومر�كز �الأبحاث مثل �شاروخ �أال�س  و�لذي ي�شل 

مد�ه �ىل 25 كيلومرت حلماية �ل�شو�حل �لبحرية. 

اجلناح البلجيكي يعر�س دبابات دفاعية متطورة فى ايدك�س 
•• اأبوظبي-وام:

تعر�س جمموعة �شي �م �ي للدفاع �لبلجيكية يف �جلناح �الوروبي مبعر�س �لدفاع �لدويل �يدك�س دبابة تعرف 
بعد  ت�شتطيع �شد هجمات على  �لهدف كما  وب�شرعة عالية ودقة يف حتديد  بتكنولوجيا  دووز�ن متتاز  با�شم 

ع�شرة كيلومرت�ت.
ويبلغ �شمك �ل�شاروخ �لذي حتمله �ملدفعية 150 مليمرت� ويبلغ وزنه 25 طنا.

وقالت م�شوولة �لت�شويق يف جمموعة �شي �أم �أي �أن �لدبابة دووز�ن متتاز بنظام للدفاع ميكنه �شد �لهجمات 
على بعد م�شاحات �شا�شعة كما �أن دووز�ن  حتظى ب�شمعة جيدة يف �ل�شوق �لعاملية.

و�أكدت �أن معر�س �أيدك�س يعد �شوقا خ�شبة لت�شويق منتجات �ل�شركات �لبلجيكية �لتي �أ�شبحت حتظى باهتمام 
عدد من دول �ل�شرق �الأو�شط و�خلليج.

تت�شمن تقدمي �خلدمات للقو�ت �مل�شلحة �لمار�تية

المارات لتكنولوجيا الدفاع توقع اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية مع انرتنا�صونال جولدن جروب

اجلرنال ميلر ي�صيد بالعرو�س البحرية الإماراتية يف نافدك�س 

مدة �لعقد 24 �شهرً� وبدء �لعمل منت�شف �لعام �جلاري

القوة البحرية الكويتية تختار اأبوظبي لبناء ال�صفن لدعم برنامج زوارق الإنزال

اأمرك يو�صع ويطور نطاق خدمات الدعم الفني الذي يقدمه للقوات امل�صلحة الإماراتية
•• اأبوظبي-وام: 

�ملتطور  �ل��ع�����ش��ك��ري  �مل���رك���ز  �أع���ل���ن 
و�لعمرة  و�الإ������ش�����الح  ل��ل�����ش��ي��ان��ة 
�أم��رك  - �إح��دى �ل�شركات �لتابعة 
و�لعاملة  للتنمية  �ملبادلة  ل�شركة 
يف جم��ال �شناعة �ل��دف��اع - خالل 
�أبوظبي  م��ع��ر���س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
�ل����دويل ل��ل��دف��اع �آي��دك�����س 2013 
�أب��وظ��ب��ي م��ن 17  �ل���ذي ينظم يف 
�ليوم   2013 ف���رب�ي���ر   21 �ىل 
ع���ن ت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق �ت��ف��اق��ي��ت��ه مع 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
خدماته  ل���ت���ق���دمي  �الإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�ل���ت���ي جرى  �ل�����ش��ي��ان��ة  يف جم����ال 
 2011 �أكتوبر  يف  عليها  �لتوقيع 
1.15 مليار درهم الإجر�ء  بقيمة 
ع���م���ل���ي���ات �ل�������ش���ي���ان���ة و�الإ������ش�����الح 
و�ل���ع���م���رة مم����ا م���ك���ن �مل����رك����ز من 
و�ل�شيانة  �لدعم  خدمات  تقدمي 
�جلناح  وذ�ت  �لعمودية  للطائر�ت 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ث��اب��ت 

�الإمار�تية.
�ملتطور  �لع�شكري  �ملركز  �أن  يذكر 
لل�شيانة و�الإ�شالح و�لعمرة �أمرك 

�مل�شتمر  و�ل��ت��ز�م��ه  �مل��رك��ز  حققها 
يف تقدمي �أعلى م�شتويات �خلدمة 
�جلوية  �ل����ق����و�ت  ع��م��الئ��ه  الأه�����م 
يف دول���ة �الإم�����ار�ت. و�أو���ش��ح ياأتي 
�حلالية  �تفاقيتنا  ن��ط��اق  تو�شيع 
ك��دل��ي��ل ع��ل��ى ق��درت��ن��ا ت��ب��ووؤ مكانة 
�ل�شيانة  خل��دم��ات  �ل��ر�ئ��د  �مل����ورد 
ونتطلع  و�ل����ع����م����رة  و�الإ�������ش������الح 
�لقو�ت  م��ع  عالقتنا  ت��وط��ي��د  �إىل 
�جلوية يف دولة �الإمار�ت وهي �أكرب 
عمالئنا من خالل تقدمي خدمات 
للمن�شات  ع���امل���ي  م�����ش��ت��وى  ذ�ت 
�جلديدة . جدير بالذكر �أن مركز 
�أم����رك ه��و �أح���د �ل�����ش��رك��ات �ل�شبع 
دعم  يف  و�مل�شاهمة  ملبادلة  �لتابعة 
�لقو�ت �جلوية �الإمار�تية وتاأمني 
�أف�شل معد�ت وجتهيز�ت �ل�شيانة 
�لتقنية  �خل��دم��ات  �أج���ود  لتقدمي 
�مل�شتوى  ذ�ت  �الت�شال  و�إمكانيات 
�لعاملي. ويقع �ملقر �لرئي�شي ملركز 
�أب��وظ��ب��ي بينما  �أم����رك يف م��دي��ن��ة 
�الإ�شالح  و  �ل�شيانة  ور���س  تنت�شر 
�لقو�ت  قو�عد  يف  للمركز  �لتابعة 
�أف�شل  لتوفري  �الإمار�تية  �مل�شلحة 

��شتجابة للخدمات �ملطلوبة. 

•• ابوظبي-الفجر:

وقعت �شركة �المار�ت لتكنولوجيا 
�لدفاع �تفاقية �شر�كة ��شرت�تيجية 
جولدن  �ن��رتن��ا���ش��ون��ال  �شركة  م��ع 
فعاليات  خ����الل  وذل�����ك   ، ج�����روب 

معر�س �يدك�س 2013.
بالتوقيع على �التفاقية كال  وقام 
من �شعادة �شعيد بن جرب �ل�شويدي 
�شركة  �د�رة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
�ملعلومات  لتكنولوجيا  �الم����ار�ت 
رئي�س  �ل��ك��ع��ب��ي  ه����الل  حم��م��د  و 

تامني  و  �ل���ع�������ش���ك���ري  �مل����ج����ال  يف 
�مل�شلحة  للقو�ت  �خلدمات  �ف�شل 

�المار�تية .
بن  �شعيد  �شعادة  ق��ال  وم��ن جانبه 
بطي �لقبي�شي نائب رئي�س جمل�س 
لتكنولوجيا  �الم��ار�ت  �شركة  �د�رة 
�ل�شركة  جن��ح��ت  ل��ق��د  �ل�����دف�����اع:  
�ل�شركات  ب��ني  �الب���رز  ت��ك��ون  �ن  يف 
فعاليات  خ��الل  �مل�شاركة  �لوطنية 
معر�س �يدك�س من حيث �مل�شاركة 
�ملتميزة �شمن جناح ل�شركة وطنية 
و�ملعد�ت  �الج��ه��زة  �ح��دث  وعر�س 

متطورة  دفاعية  وم��ع��د�ت  �ج��ه��زة 
جناح  حتقيق  م��ن  متكننا  ول��ق��د   ،
م�شاركتها  خالل  من  وباهر  كبري 
�ملتميزة يف معر�س �يدك�س 2013 
. وتوجه �شعيد بن بطي �لقبي�شي 
�شاحب  �ىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���دول���ة - حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
�ل�شيخ  �شمو  �ول  و�ل��ف��ري��ق  �هلل- 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�العلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
دعمهم  ع���ل���ى  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 

�نرتنا�شونال  �شركة  �د�رة  جمل�س 
وتت�شمن  ج������������روب.  ج������ول������دن 
�التفاقية تقدمي خمتلف �العمال 
�ملتعلقة  �للوج�شتية  و�خل���دم���ات 
وهيئة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  مب�����وؤ�زرة 
�شعادة  وق���ال  �لع�شكري.  �الم����د�د 
�شعيد بن جرب �ل�شويدي يف تعليق 
على �التفاقية:  �ننا �شعد�ء بتوقيع 
��شرت�تيجية  ����ش���ر�ك���ة  �ت���ف���اق���ي���ة 
جولدن  �ن��رتن��ا���ش��ون��ال  �شركة  م��ع 
ت����ع����زز ه���ذه  �ن  ج��������روب، ون����ام����ل 
�ل�شركتني  بني  �لعالقة  �ل�شر�كة 

وتوقيع  �ل�����ش��رك��ة،  تبتكرها  �ل��ت��ي 
�لعديد  مع  ��شرت�تيجية  �شر�كات 

من �ل�شركات .
و�أكد �لقبي�شي �ن �ل�شركة �شتعمل 
يف  �ل��ق��ادم��ة  مل�شاركتها  للتح�شري 
�لتي   2015 �ي���دك�������س  م��ع��ر���س 
���ش��ت��ك��ون �م����ت����د�د�ً ل��ن��ج��اح��ات��ن��ا يف 

�لدورة �حلالية.
ما�شون  �ن��ن��ا  �لقبي�شي:   و����ش��اف 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق �ل��ت��م��ي��ز و�ل��ت��ف��رد يف 
م���ا ت��ع��ر���ش��ه وت��ك�����ش��ف ع��ن��ه �شركة 
من  �لدفاع  لتكنولوجيا  �الم���ار�ت 

•• تغطية: مهند داغر

������ش����اد �الأدم����������ري�ل ج�����ون م��ي��ل��ر ، 
�الأمريكي  �الأ���ش��ط��ول  ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
�لبحرية  ب���ال���ع���رو����س  �خل���ام�������س 
ل����ل����ق����و�ت �الإم������ار�ت������ي������ة و�ل��������دول 
�مل�����ش��ارك��ة يف م��ع��ر���س ن��اف��دك�����س ، 
باحل�شور  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  م���ع���رب���ا 
�ل��ع��امل��ي ل��ل��م��ع��ر���س.  و�أ����ش���ار ميلر 
�لدولية  �ل�����ش��ر�ك��ات  �أه��م��ي��ة  �ىل 
�أج��ل حتقيق ه��دف م�شرتك ،  من 

خليج  يف  �لتجارية  �لنقل  عمليات 
ع���دن وب����اب �مل��ن��دب وخ��ل��ي��ج عمان 
�ملنطقة  يف  �لب�شائع  مت��ر  ح��ت��ى   ،
تعاون  �إىل  م�����ش��ري�  ع��و�ئ��ق  ب����دون 
�الإحت�����اد �الأوروب������ي وح��ل��ف �شمال 

�الأطل�شي، يف هذ� �ملجال.
�الأ�شطول  ق���ائ���د  ن���ائ���ب  و�ع����ت����رب 
�الأم�����ري�����ك�����ي خ�������الل ح����دي����ث����ة يف 
���ش��اح��ب معر�س  �ل�����ذي  �مل��ن��ت��دى 
 2013 نافدك�س  �لبحري  �لدفاع 
�لبحري  �الأم���ن  على  �حل��ف��اظ  �ن 

�لر�شمي  �ملتحدث  �ليافعي  نا�شر 
باإ�شم نافديك�س ، �أكد يف وقت �شابق 
�ل��دول��ي��ة يف  �زدي���اد ع��دد �ل�شركات 
�شركة   80 �إىل  �حل��ال��ي��ة  �ل�����دورة 
من 15 دولة.. م�شيفاً �ن �مل�شاحة 
�ل��ك��ل��ي��ة ل��ل��م��ع��ر���س ب��ل��غ��ت 6500 
يف  بامل�شاحة  مقارنة   ، م��رب��ع  م��رت 
�لدورة �ل�شابقة �لتي كانت 3400 
مرت مربع بينما �أ�شبحت م�شاحة 
�لعر�س �خلارجية �أكر من 120 

مرت مربع.

 ، و�الإره���اب  �لقر�شة  �شد عمليات 
�الإ�شتقر�ر  الإر���ش��اء  �لب�شر  وجت��ارة 
باملنطقة ، موؤكد�ً وجود تعاون مع 
دول �خلليج ب�شان �الأمن �لبحري.  
يتعلق  م���ن���ت���دى  خ�����الل  و�أ������ش�����اف 
بني  و�لعالقة  �لبحري  بالت�شنيع 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �لوطنية  �ل�شركات 
�إىل مكافحة �الأن�شطة  ، باالإ�شافة 
غ�����ري �مل�������ش���روع���ة..ك���ال���ق���ر����ش���ن���ة 
�نه  و�لت�شليح  �لتهريب  وعمليات 
تاأمني  م�������ش���األ���ة  يف  ت���ق���دم  حت���ق���ق 

�أنحاء  يف  �الأم���ن  �شمان  �شانه  م��ن 
تقدم  ع��ن  �ل��ع��امل. وحت���دث ميلر 
يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة �ل��ق��ر���ش��ن��ة يف 
باحلكومة  �ل�����ش��وم��ال..م�����ش��ي��د�ً 
و�الإنتخابات  �ل�شومالية �جلديدة 
بالناجحة  و�شفها  �لتي  �الأخ���رية 
يف  �إقت�شادي  تطور  وج��ود  و�أك���د   ،
�ل�شومال.  من جانب �آخر تو��شلت 
�ل��ع��رو���س �ل��ي��وم��ي��ة ف���وق �مل��ي��اه يف 
معر�س نافدك�س مب�شاركة �شركات 
�لعقيد  وك�����ان   . ودول���ي���ة  وط��ن��ي��ة 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن، 
بناء  �ل����ر�ئ����دة يف جم����ال  �ل�����ش��رك��ة 
�لدعم  خ���دم���ات  وت���وف���ري  �ل�����ش��ف��ن 
يف  ن���وع���ه���ا  م����ن  �الأوىل  �ل���ب���ح���ري 
م��ن��ط��ق��ة �خل���ل���ي���ج، و ه����ي �إح�����دى 
�ملبادلة  ل�شركة  �لتابعة  �ل�شركات 
للتنمية، و �لعاملة يف جمال �شناعة 
�لدفاع، خالل م�شاركتها يف معر�س 
�أبوظبي �لدويل للدفاع )�آيدك�س(، 

�لربنامج  متطلبات  جميع  لتلبية 
�خلا�س بالقوة �لبحرية �لكويتية. 
ونحن �شعد�ء باملناق�شات �الإيجابية 
�ل��ط��رف��ني لتقدمي  ب���ني  و�ل���ب���ن���اءة 
خ��دم��ات��ن��ا �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة و�ل���ر�ئ���دة 
�لكويتية،  �الإن���ز�ل  زو�رق  لربنامج 
بال�شكر  ن��ت��وج��ه  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
�لكويتية  �لدفاع  وز�رة  كٍل من  �إىل 
و�ل���ق���وة �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ك��وي��ت��ي��ة على 
�ملتو��شل  و�لدعم  �لطيب  �لتعاون 

و ثقتهم باأعمالنا . 

�ل�����ر�ئ�����دة �ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���درج���ات 
و�لتمّيز  �الح���رت�ف���ي���ة  م���ن  ع��ال��ي��ة 
لعالقة  نتطلع  ون��ح��ن  �ل��ع��م��ل،  يف 
حول  �ل�شركة  م��ع  متكاملة  ت��ع��اون 
م��ت��ط��ل��ب��ات ب��رن��اجم��ن��ا �جل���دي���دة، 
�لعقد  مناق�شات  ��شتكمال  ون��اأم��ل 
�مل�شتقبل �لقريب  �إيجابي يف  ب�شكل 
للعقد  �الإجمالية  �مل��دة  �أن  يذكر    .
حيث  �شهر�ً،  حو�يل24  �إىل  ت�شل 
ي��ت��وق��ع �أن ت��ب��د�أ �أع���م���ال �ل��ب��ن��اء يف 
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مع  نهائية  ملناق�شات  �لتو�شل  ع��ن 
�لكويت  دول����ة  �ل��ب��ح��ري��ة يف  �ل��ق��وة 
�ملتخ�ش�شة  خ���دم���ات���ه���ا  ل���ت���ق���دمي 
�مل�شتقبلية �خلا�شة  لدعم �لرب�مج 

بزورق �الإنز�ل.
 وقال �إيان بايك، �لرئي�س �لتنفيذي 
�ل�شفن:  ل��ب��ن��اء  �أب��وظ��ب��ي  ل��������ش��رك��ة 
عملت �شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن 
ب�شكل حثيث خالل �لفرتة �ملا�شية 

ي�����ش��م��ل �ل���ربن���ام���ج ت���وف���ري زورق����ي 
�إنز�ل بري بطول 64 مرت�ً، وزورق 
�إنز�ل بري بطول 42 مرت�ً، وزروق 
�إنز�ل بري �شريع ُمرّكب بطول 16 
م��رت�ً، و�شيتم بناء هذه �ل��زو�رق يف 
�مل�شنع �لتابع ل�شركة �أبوظبي لبناء 

�ل�شفن يف �أبوظبي.
من جانبه قال �آمر �لقوة �لبحرية 
�ل���رك���ن جا�شم  �ل��ع��م��ي��د  �ل��ك��وي��ت��ي��ة 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  ُت��ع��د  �الأن�������ش���اري: 
ل���ب���ن���اء �ل�������ش���ف���ن م�����ن �ل�������ش���رك���ات 

للقو�ت  ت��اب��ع��ة  �أخ������رى  م��ن�����ش��ات 
كالطائر�ت  �الإم���ار�ت���ي���ة  �جل���وي���ة 
�لهليكوبرت  وط����ائ����ر�ت  �مل��ق��ات��ل��ة 

�لهجومية.
و�لتي  �جل��دي��دة  �التفاقية  ومتنح 
درهم  مليون   663 قيمتها  تبلغ 
�ملركز مكانة �ملورد �الأول خلدمات 
�جلوية  ل���ل���ق���و�ت  �ل��ف��ن��ي  �ل���دع���م 

ومملوكة  م�����ش��رتك��ة  ����ش���رك���ة  ه����و 
م���ن ق��ب��ل ك���ل م���ن وح����دة مبادلة 
�شيكور�شكي   و����ش���رك���ة  ل���ل���ط���ري�ن 

و�شركة لوكهيد مارتن .
ومن خالل تو�شعة نطاق �التفاقية 
�أ�شبح باإمكان مركز �أمرك تو�شيع 
�ل�شيانة  يف  خ��دم��ات��ه  م�����ش��ت��وي��ات 
لت�شمل  و�ل����ع����م����رة  و�الإ��������ش�������الح 

�الإمار�تية.
�ل�شام�شي  ف���ه���د  �ل��ع��ق��ي��د  وق������ال 
�لرئي�س �لتنفيذي ملركز �أمرك �إنه 
�إجناز كبري �أن ي�شبح مركز �أمرك 
�ل�شيانة  خل���دم���ات  �الأول  �مل�����ورد 
و�الإ�شالح و�لعمرة و�لدعم �لفني 
للقو�ت �جلوية �الإمار�تية كما �أنه 
�لتي  �لنتائج  على  �ل�شوء  ي�شلط 

�مل�شتمر و�ملتو��شل ملعر�س �يدك�س 
�لتي  �لهامة  و�ل��زي��ار�ت   ،2013

على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  يف  ����ش��ه��م��ت 
ه���ذ� �مل��ع��ر���س �ل����ذي ح��ق��ق �شمعة 

�ملعار�س  ك��ربي��ات  تتناف�س  عاملية 
�ملماثلة لبلوغها .

اإنرتنا�صيونال جولدن جروب تنفذ م�صروع الإمداد امل�صرتك للقوات امل�صلحة الإماراتية

توازن ت�صارك يف ت�صنيع اأجزاء ومكونات مقاتلة اليوروفايرت 

وقال �ملهند�س عماد عريقات، �لرئي�س �لتنفيذي �مل�شاعد 
ل�شركة �إنرتنا�شيونال جولدن جروب ، �إن �لبيئة �شريعة 
�مل�شّلحة،  �لقو�ت  على  خمتلفة  �شغوطاً  ت�شع  �لتطّور 
بالغ  �أم���ر�ً  �لطليعة  يف  �لبقاء  على  حر�شها  يجعل  م��ا 
�الأهمية، و�أ�شاف: تلعب �لقو�ت �مل�شلحة �الإمار�تية دور�ً 
��شتمر�ر  �ملنطقة، ما يعك�س �شرورة  ��شتقر�ر  حيوياً يف 
�لعمليات ب�شال�شة يف جميع �الأوق��ات. و�أ�شاف: ميكننا 
م�شاعدة كبار �شانعي �لقر�ر يف �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية على 
حتقيق �أعلى م�شتويات �لتطّور من خالل �إتاحة �ملجال 
�ملطلوبة،  �مل��ع��ل��وم��ات  على  مبا�شرة  للو�شول  �أم��ام��ه��م 
وهذ� ما ت�شمنه �لتطبيقات �لربجمية �جلديدة . من 
جانبه، �أعرب قي�س غر�يبة، �ملدير �لتنفيذي لالإمار�ت 
لدى �شاب  �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا، عن �شعور 
للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م��ع  للعمل  ب��ال��ف��خ��ر  ���ش��رك��ت��ه 
�مل�شلحة �الإمار�تية، قائاًل �إن لديها ت�شميماً على �إد�رة 
تقبل  و�أ���ش��اف:  عاملي.  مب�شتوى  متقنة  �إد�رة  عملياتها 
�لقو�ت �مل�شلحة �الإمار�تية للتح�شني �مل�شتمر �أمر ر�ئع، 
فعال،  تاأثري  الإح��د�ث  معاً  نعمل  �إننا  �لقول  وي�شعدين 
ويتمّتع كل من ي�شارك يف هذ� �مل�شروع باملهار�ت �لالزمة 

لالرتقاء �إىل م�شتويات �أرفع من �الأد�ء و�لتميز .

•• ابوظبي-الفجر:

تعاقدت �شركة �إنرتنا�شيونال جولدن جروب مع كّل من 
�أجل  ، من  ، و غلف بيزن�س ما�شينز  �أم  �آي بي  و   ، �شاب 
تعزيز �لقدر�ت �للوج�شتية للقو�ت �مل�شلحة �الإمار�تية.

وتطّبق �لقيادة �لعاّمة للقو�ت �مل�شلحة �الإمار�تية عرب 
�إنرتنا�شيونال  عليه  ت�شرف  متكامل،  تقني  م�����ش��روع 
ج��ول��دن ج���روب ، �ل��ت��ي تتخذ م��ن �أب��وظ��ب��ي م��ق��ر�ً لها 
�شة بتزويد �حلكومة �الإمار�تية بحلول �أمنية  و�ملتخ�شّ
���ش��اب  �لربجمية  ودف��اع��ي��ة، ح��زم��ة �شاملة م��ن ح��ل��ول 
لالأعمال، �لتي من �شاأنها حت�شني م�شتويات �ل�شفافية 
و�لكفاءة يف �لعمليات �للوج�شتية وغريها من �لعمليات. 
ومن �ملنتظر �أن تعمل برجميات �شاب على حت�شني قدر�ت 
�لقو�ت �مل�شلحة �الإمار�تية على تو�شعة برنامج �الإمد�د 
طموحات  �إىل  يرقى  مبا  �لعاملي  �مل�شتوى  ذي  �مل�شرتك 
�ل�شعب �الإمار�تي با�شتمر�ر مظلة �الأمن و�الأمان �لتي 
وقد  �مل���زده���ر.  و�ق��ت�����ش��اده  �ل��وط��ن��ي��ة  مكت�شباته  حت��م��ي 
جرى �الإعالن عن هذ� �مل�شروع خالل �ملعر�س و�ملوؤمتر 
�لدوىل للدفاع �آيديك�س 2013 ، �لذي ُيعترب �أحد �أرقى 
معار�س �لدفاع ذ�ت �الأهمية �ال�شرت�تيجية يف �لعامل. 

عن  و�أع��رب  �جلانبني.  على  تنعك�س  �إيجابية  نتائج  له 
�لتي  �مل��ه��ار�ت  ل���الأد�ء وت��ف��وق  �ل��ع��ايل  �مل�شتوى  ثقته يف 
قطاع  يف  �ل��دق��ي��ق��ة  لل�شناعات  ت����و�زن  ���ش��رك��ة  حققتها 
لل�شناعات  ت��و�زن  �شركة  ودخلت   . �لف�شائية  �الأع��م��ال 
�ملا�شي كجزء من  �لعام  �لدقيقة �شوق �شناعة �لف�شاء 
�لتنمية وتنويع �لروؤية �القت�شادية بدعم من خمتلف 
و�كت�شبت   . �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �الأوروب��ي��ني  �ل�شركاء 
�لطري�ن على  �لت�شنيع لقطاع  بالفعل قدر�ت  �ل�شركة 
و�إد�رة  �لت�شنيع  هند�شة  ذل��ك  يف  مب��ا  �لعاملي  �مل�شتوى 
�أجز�ء معدنية  �شل�شلة �لتوريد وقدر�ت �النتاج ملختلف 
�لدقيقة  لل�شناعات  ت��و�زن  وحققت  للطائر�ت.  معقدة 
�لف�شاء  ل��ع��امل  معدنية  م��ك��ون��ات  لت�شنيع  �ملخ�ش�شة 
بعد  كبري�  جناحا  و�ل�شناعات  و�لغاز  و�لنفط  و�لدفاع 
قبل عامني يف  �إيربا�س  �شركة  مع  وقعته  �ل��ذي  �لعقد 
معر�س دبي للطري�ن 2009 وتعتزم مو��شلة خططها 
تعاونها مع  م��ن خ��الل  �ل��ط��ري�ن  ل��ل��دخ��ول يف �شناعة 

�شركة �يربا�س لت�شنيع مكونات معدنية.

•• اأبوظبي-وام:

�أجز�ء  �أح��د  �لدقيقة  لل�شناعات  ت���و�زن  �شركة  �شنعت 
وقال   . تايفون  يوروفايرت  �الأوروبية  �ملقاتلة  ومكونات 
معت�شم زكريا عودة �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة �إن هذه 
�الأجز�ء ت�شنع يف م�شانع تو�زن لل�شناعات �لدقيقة يف 
برنامج  ل�شالح  �أوروب��ا  �إىل  ت�شديرها  و�شيتم  �أبوظبي 
وهذه   . تايفون  يوروفايرت  �الأوروب��ي��ة  �ملقاتلة  ت�شنيع 
�أج�����ز�ء من  ت�شنيع  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �الأوىل  �مل����رة  ه��ي 
�الأوروبية  �ملقاتلة  �إنتاج  و�لتينتانيوم لربنامج  �الأملنيوم 
و�لع�شكريني  �خلرب�ء  ي�شفها  �لتي  تايفون  يوروفايرت 
ويل�شون  �ن���دي  ق��ال  جانبه  م��ن  �ل��ق��رن.  مقاتلة  ب��اأن��ه��ا 
مدير برنامج �الأوف�شت و�ل�شر�كات �ل�شناعية يف �شركة 
فريقا  لليوروفايرت..�إن  �مل�شنعة  �شي�شتمز   �أي  �يه  بي 
من �ل�شركة قام بالتن�شيق مع �شركة تو�زن لل�شناعات 
�إىل  �لالزمة..م�شري�  �ملعدنية  �الأج��ز�ء  باإنتاج  �لدقيقة 
�شوف  �لدقيقة  لل�شناعات  ت��و�زن  مع  �لتعاون  ه��ذ�  �أن 
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اإدارة ال�صوؤون القت�صادية يف وزارة 
اخلارجية تبحث التعاون مع موري�صيو�س

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شوؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �لقا�شمي  حم��م��د  ج��ا���ش��م  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة  ��شتقبل 
دي��و�ن عام  وز�رة �خلارجية يف مكتبه يف  �ل��دويل يف  و�لتعاون  �القت�شادية 
يف  �القت�شادية  و�لتنمية  �ملالية  وز�رة  وكيل  من�شور  علي  �لوز�رة..�شعادة 
ذ�ت  �ملو��شيع  �أه��م  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  ومت  موري�شيو�س.  جمهورية 
�ل�شديقني وتتمحور  �لبلدين  �لتعاون بني  �مل�شرتك و�لتي تعزز  �الهتمام 
حول �ال�شتثمار و�لتجارة بني �الإمار�ت وموري�شيو�س..بجانب بحث زيارة 
معايل وزير �لعمل و�لعالقات �ل�شناعية و�لعمالة �ملوري�شي للمرة �الأوىل 

للدولة خالل �شهر مار�س �ملقبل. 

حمدان بن را�صد يرتاأ�س اجتماعا للهيئة العامة للمعا�صات والتاأمينات الإجتماعية
•• دبي-وام: 

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة 
�لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �الإجتماعية �الإجتماع �الأول ملجل�س �إد�رة �لهيئة لعام 2013 �م�س يف 

مقر ديو�ن �شمو �حلاكم بدبي.
�لتوفيق  دو�م  لهم  متمنيا  �ملجل�س  �أع�شاء  و�ل�شادة  �ملعايل  باأ�شحاب  �شموه  برتحيب  �الإجتماع  ب��د�أ 
�ملجل�س على حم�شر  �شادق  �الأع��م��ال حيث  ج��دول  مناق�شة  �ملجل�س يف  �شرع  ثم  و�لنجاح يف عملهم 
وقر�ر�ت �إجتماعه �ل�شابق و�إطلع على �الإجر�ء�ت �ملتخذة من جانب �إد�رة �لهيئة ب�شاأن تنفيذ �لقر�ر�ت 
�إن�شاء  على  وو�فق  �الإ�شتثمار �جلديدة  و�شو�بط  �شيا�شة  �ملجل�س  و�عتمد  �ل�شادرة عنه.  و�لتو�شيات 

د�ئرة لل�شوؤون �لقانونية و�أخرى للخزينة �شمن �لهيكل �لتنظيمي للهيئة.
�ملجل�س  وناق�س  عنه  �ملنبثقة  �للجان  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  و�لتو�شيات  �ل��ق��ر�ر�ت  على  �ملجل�س  �إط��ل��ع  كما 

�ملو�شوعات �الأخرى �ملدرجة على جدول �أعماله. 

على �شوء توجيهات من�شور بن ز�يد
الوطني للوثائق والبحوث يكثف جهوده وتعاونه يف �صبيل اإجناز منهاج الرتبية الوطنية

•• ابوظبي-الفجر:

�أكد �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث 
بوز�رة �شوؤون �لرئا�شة �شعيه �حلثيث 
ت��ف��ع��ي��ل م�����ش��روع تطوير  �أج�����ل  م���ن 
م��ن��اه��ج �ل���رتب���ي���ة �ل��وط��ن��ي��ة وم����ادة 
�الجتماعية  و�ل���در�����ش���ات  �ل��ت��اري��خ 
يف م��د�ر���س دول��ة �الإم����ار�ت �لعربية 
�لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون  �ملتحدة 
�شمو  توجيهات  �شوء  على  و�لتعليم 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  رئا�شة،  ���ش��وؤون 
�ملركز - �لذي دعا �إىل تطوير �ملناهج 
�ل��در����ش��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة؛ ل��ك��ي يعرف 
و�أجد�دهم،  بالدهم  تاريخ  �لطالب 

ه  قها ويحفظها، وقد جمع مو�َدّ يوِثّ
�الأر�شيفية من خمتلف �أنحاء �لعامل، 
من  عري�شًة  جمموعًة  ت�شمل  وه��ي 
على  �ل�شوء  تلقي  �لتي  �ملو�شوعات 
تاريخ وتر�ث دولة �الإمار�ت و�خلليج 
�لتي  ر�شالته  ���ش��وء  وع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي، 
�ل����رت�ث  �إىل �حل���ف���اظ ع��ل��ى  ت���دع���و 
�ملوثقة  �ملعلومات  لتقدمي  �لوثائقي 
�ل���ق���ر�ر وعامة  مل��ت��خ��ذي  و�الأم���ي���ن���ة 
�لنا�س لتعزيز روح �النتماء و�لهوية 
ماليني  ي�شخر  �ملركز  فاإن  �لوطنية 
�ملرتبطة  �لعامة  �لتاريخية  �لوثائِق 
من  عليها  ح�شل  و�ل��ت��ي  باملنطقة، 
لتعزيز  �لكربى  �لعاملية  �الأر�شيفات 
روح �النتماء و�لهوية �لوطنية لدى 

�أجيال �لطلبة و�ل�شباب.

مذكرة  عليه  ت  ن�شّ مم��ا  و�ن��ط��الق��اً 
�لرتبية  ووز�رة  �ملركز  بني  �لتفاهم 

و�لتعليم.
وعلى هذ� �ل�شعيد زّود �ملركز �لوطني 
�ملناهج  �إد�رة  و�ل���ب���ح���وث  ل��ل��وث��ائ��ق 
�نبثق  م��ا  و�لتعليم  �لرتبية  ب���وز�رة 
من �جتماعات جلنته �لد�خلية �لتي 
ت عليه مذكرة  �شكلت لتنفيذ ما ن�شّ
نظر،  ووج��ه��ات  �أف��ك��ار  م��ن  �لتفاهم 
و�قرت�حات  ومالحظات  ومعلومات 
�ملنهاج  م�شودة  �إىل  �إ�شافتها  ميكن 

�أوعية ورقية و�إلكرتونية  �ملركز من 
يف مهام �ملركز و�أهد�فه، وذ�ت عالقة 
�الإم�����ار�ت يف مر�حله  ب��ت��اري��خ دول���ة 
�لتعاون  �ملركز ج�شور  �ملبكرة. وميّد 
مع �لوز�رة يف خمتلف �الآفاق �ملت�شلة 
ب��ت��خ�����ش�����ش��ات��ه؛ ف��ي��ث��ب��ت �أح�����د�ث كل 
�الإمار�ت  بها  مرت  تاريخية  مرحلة 
يقتنيها  �ل��ت��ي  �لتاريخية  بالوثائق 
مادة  لتقدمي  �لعاملية،  �أر�شيفاته  يف 
وتعريفهم  للطلبة،  موثقة  علمية 
�لوثيقة  وباأهمية  �ملجيد،  بتاريخهم 

�ل�����ش��ن��ني م���ن تاريخ  �إغ����ف����ال م���ئ���ات 
�ل���ب���الد �ل��ت��ي ���ش��ب��ق��ت �الحت������اد. وملا 
كان �شموه يحظى مبعرفة تاريخية 
�إليه  حتتاج  ملا  ثاقبة  وروؤي��ة  و��شعة، 
�ملوؤمنني  �أج��ي��ال��ه��ا  ب��ن��اء  يف  �ل���دول���ة 
بانتمائهم وبهويتهم �لوطنية- فقد 
�أ�شار يف �لقمة �حلكومية �لتي عقدت 
يف دبي يومي �لعا�شر و�حلادي ع�شر 
�أهمية  �إىل  �جل�����اري-  ف���رب�ي���ر  م���ن 
�لتن�شيق  و�أهمية  �لرتبوية،  �ملناهج 
و�ملركز  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  بني 

�لتي تلقاها �ملركز من �لوز�رة. وقد 
�لرتبية  ب���وز�رة  �ملناهج  �إد�رة  �أث��ن��ت 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م ع���ل���ى ه�����ذه �الإ�����ش����اف����ات 
�ملتخ�ش�شة،  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��ن��ه��ج��ي��ة 

�لتي تالئم كل مرحلة در��شية.
للوثائق  �ل���وط���ن���ي  �مل���رك���ز  وي��ع��م��ل 
متطلبات  ال���ش��ت��ك��م��ال  و�ل���ب���ح���وث 
�أ�ش�س  وفق  �لوطنية  �لرتبية  منهاج 
�شوء  وع����ل����ى  ع���ل���م���ي���ة،  وم��ن��ه��ج��ي��ة 
متطلبات وز�رة �لرتبية �لتي تتطلع 
مكتبة  مقتنيات  من  �ال�شتفادة  �إىل 

و��شتخد�ماتها �لبحثية و�لعلمية.
�ملكلفة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وت��خ��ت��ار 
�لوطنية  �ل��رتب��ي��ة  م��ن��اه��ج  ب��در����ش��ة 
و�ل���ت���اري���خ ب��ع�����س �أع�����الم �الإم������ار�ت 
�لذين عا�شرو� كل مرحلة تاريخية، 
و�أع���م���ال���ه���م �ل���ت���ي �أث�������رت جم����االت 
�حلياة، �إ�شافة �إىل �لعالقات �لطيبة 
دول  م��ع  �الإم�����ار�ت  بها  تتمتع  �ل��ت��ي 

�جلو�ر منذ فجر �لتاريخ. 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر   
�إىل عدم  دع��ا  ق��د  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 

�لوطني للوثائق و�لبحوث من �أجل 
و�شع منهاج للرتبية �لوطنية ي�شمل 
ت���اري���خ �ل���ب���الد ق��ب��ل ق��ي��ام �الحت����اد، 
و�شواًل �إىل ن�شاأة �لدولة �حلديثة؛ ملا 
�الأجيال  تعريف  �أهمية  من  ذلك  يف 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة ب��ت��اري��خ �الآب�����اء و�الأج�����د�د 

و�ملوؤ�ش�شني. 
وجتدر �الإ�شارة �إىل �أن �ملركز �لوطني 
بامل�شادر  يزخر  و�ل��ب��ح��وث  للوثائق 
فهم  تعّزز  �لتي  و�لثانوية  �الأ�شا�شية 
�لعربي،  �الإم�����ار�ت و�خل��ل��ي��ج  ت��اري��خ 

ال�صعفار يكرم املدير الإقليمي لوكالة مكافحة 
اجلرائم بالغة اخلطورة يف بريطانيا

�صوؤون الرئا�صة والعمل تن�صقان دفعا جلهود التوطني وت�صغيل املواطنني

وزارة ال�صحة توفر خدمات للمواطنني امل�صتفيدين من مبادرة اأب�صر 

•• اأبوظبي-وام: 

كرم �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية 
�شباح �م�س يف مقر �لوز�رة روي �أفالك �ملدير �الإقليمي 
يف  �خل��ط��ورة  بالغة  �ملنظمة  �جل��ر�ئ��م  مكافحة  لوكالة 
�لطبقة  من  �الأمني  �لتعاون  ميد�لية  وقلده  بريطانيا 
�إياها من قبل  �شهادة تقدير بعد منحه  �الأوىل و�شلمه 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
ي��اأت��ي ه��ذ� �لتكرمي  �ل��د�خ��ل��ي��ة.  �ل����وزر�ء وزي���ر  جمل�س 
مبنا�شبة �نتهاء فرتة عمله بالدولة و�لتي �متدت خم�س 

�لعامة  �الإد�رة  م��ع  وتعاونه  جل��ه��وده  وتقدير�  �شنو�ت 
ملكافحة �ملخدر�ت �الحتادية بوز�رة �لد�خلية وم�شاركته 
يف �إجناح �لعديد من �لعمليات �لدولية �لهامة ملكافحة 
�مل���خ���در�ت و�إ���ش��ه��ام��ه يف ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك بني 

�جلهازين يف �ملجاالت �لفنية و�لتدريبية.
ح�شر �لتكرمي �للو�ء خمي�س �شيف بن �شويف مدير عام 
�ل�شويدي  �شعيد  و�لعقيد  �الحتادية  �ل�شرطة �جلنائية 
مدير عام مكافحة �ملخدر�ت �الحتادية و�لعقيد ح�شني 
�إد�رة �لعالقات �لعامة باالإنابة  حممود �لعو�شي مدير 

يف وز�رة �لد�خلية وعدد من �شباط �لوز�رة.

•• دبي-وام:

�ل��ع��وي�����س وزي����ر �لثقافة  ق���ال م��ع��ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�ن  باالإنابة  �ل�شحة  وزي��ر  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
للمو�طنني  خدماتها  بتوفري  �شتقوم  �ل�شحة  وز�رة 

�مل�شتفيدين من مبادرة �أب�شر يف مقار عملهم.
�مل�شتفيد  �مل��و�ط��ن  زي���ارة  �شيتم  �ن��ه  معاليه  و�أو���ش��ح 
الإنهاء  �ل���وز�رة  يف  �ملخت�شني  قبل  من  عمله  مقر  يف 
�الأم�����ور مثل  �مل��ت��ع��ل��ق��ة ببع�س  �ل��ورق��ي��ة  �الج������ر�ء�ت 
�إ�شد�ر �شهاد�ت �مليالد و��شتبد�لها و�إ�شد�ر �لبطاقات 
�ل�شحية وجتديدها وذلك �شمن برنامج �خل�شومات 

و�لعرو�س �ملميزة �لتي ت�شملها �ملبادرة.
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  معايل  وقال 
وزير �ل�شحة باالإنابة يف ت�شريح له �م�س �نه تفاعال 
�شاحب  �أطلقها  �لتي  و�ملتميزة  �لطيبة  �مل��ب��ادرة  م��ع 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�شباب  ت�شجيع  على  تعمل  �ل����وز�رة  ف���اإن  �هلل  حفظه 
�لعمل و�شغل  ���ش��وق  ل��الن��خ��ر�ط يف  �ل��دول��ة  وف��ت��ي��ات 
�لوظائف �ل�شاغرة يف �لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة 

�ملختلفة ..
الفتا �إىل �أن �ملبادرة تفتح �أبو�ب �خلري ل�شباب وفتيات 

�المار�ت.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن �ملبادرة تعترب و�حدة من �مل�شاعي 
مبا�شرة  بتوجيهات  �ل��دول��ة  تبذلها  �ل��ت��ي  �حلثيثة 

�ملعي�شي  بامل�شتوى  ل��الرت��ق��اء  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن 
وذلك  عالية  رفاهية  م��ع��دالت  وحتقيق  للمو�طنني 
�لعي�س  �شبل  كل  توفري  �لقيادة على  �ط��ار حر�س  يف 

�لكرمي الأبنائها.
�لقائم  �لتعاون  لتفعيل  كذلك  تاأتي  �ملبادرة  �أن  وذكر 
�إىل  ..م�شري�  �ملختلفة  �ملجتمع  قطاعات  بني  و�ملثمر 
يف  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني  �لناجحة  �ل�شر�كة 
بقيادة  �الحت��ادي��ة  �حل��ك��وم��ة  ت�شجعها  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 

رعاه �هلل .
�لتنمية  عملية  يف  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  دور  �إىل  ول��ف��ت 
و��شتيعاب �ملو�طنني و�ال�شتفادة منهم يف �شد �شو�غر 
�ل��ع��م��ل �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�مل�����ش��اه��م��ة يف �ي��ج��اد ف��ر���س عمل 

منا�شبة لتطلعاتهم و�آمالهم.
ويف  �ل����وز�رة  �إن  �لعوي�س  عبد�لرحمن  م��ع��ايل  وق���ال 
�شوق  مع  �لتفاعل  على  �ل��دول��ة  �أب��ن��اء  ت�شجيع  �شبيل 
�لعمل و�ثبات وجودهم يف جماالت �لتنمية �ملختلفة 
تقدم �لت�شهيالت �الإجر�ئية �أي�شا فيما يخ�س ��شتالم 
تقارير �لعالج يف �خلارج مع ��شتكمال �الج��ر�ء�ت يف 
�إىل  �لطبي  �لفح�س  تقارير  نتائج  و�ر���ش��ال  �ل���وز�رة 
�مل�شتفيدين من مبادرة �أب�شر �إىل مقار عملهم وتوفر 
يف  �مل��و�ط��ن  �مل��وظ��ف  �ح��ت��ي��اج��ات  ملعرفة  �شاخنا  خطا 

�لقطاع �خلا�س وكيفية توفريها. 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل�����روؤى  حت��ق��ي��ق��ا 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل وتنفيذ� 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د 
جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�أحمد  م��ع��ايل  ..�ج��ت��م��ع  �لرئا�شة 
حم��م��د �حل��م��ريي �الأم����ني �لعام 
لوز�رة �شوؤون �لرئا�شة مع معايل 
�شقر غبا�س وزير �لعمل للوقوف 
�خلطط  يف  �ل���ع���م���ل  ����ش���ري  ع���ل���ى 
لتعزيز  �ل����ر�م����ي����ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
م�شاركة �ملو�طنني يف �شوق �لعمل 

و�لقطاع �خلا�س.
�أ����ش���اد معايل  �ل��ل��ق��اء  ب���د�ي���ة  ويف 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  ع��ام  �أم��ني 
�لتكاملية  و�جل���ه���ود  ب���امل���ب���ادر�ت 
�مل��ب��ذول��ة م��ن ك��اف��ة �جل��ه��ات ذ�ت 

..د�عيا  �لدولة  يف  �الأول  و�مل�شغل 
�إىل تبني �لتوجيهات �لتي �أطلقها 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�يد 
�لقمة  �أم���ام  حديثه  يف  نهيان  �آل 
دبي  ��شت�شافتها  �لتي  �حلكومية 

موؤخر�.
و����ش��ت��م��ع �الج��ت��م��اع مل��ع��ايل �شقر 
غ��ب��ا���س وزي����ر �ل��ع��م��ل �ل����ذي ثمن 
�ل��دع��م �ل����ذي جت���ده وز�رت�����ه من 
�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزي����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ..وع����دد 
م��ع��ال��ي��ه �جل����ه����ود �مل���ب���ذول���ة من 
وز�رة �لعمل وعلى ر�أ�شها مر�جعة 
ل�شنة   8 رق��م  �الحت���ادي  �لقانون 
عالقات  تنظيم  ب�����ش��اأن   1980
�لعمل مبا يجعل �لقطاع �خلا�س 
�أكر جاذبية للمو�طنني وتطوير 
���ش��ي��ا���ش��ة ل��ت��ح�����ش��ني ودع�����م �أج����ور 
�ملو�طنني و�عتماد �شيا�شة جديدة 

�الأجنبية  �ل��ع��م��ال��ة  ال����ش���ت���ق���د�م 
تر�عي �الأهد�ف �لوطنية.

تف�شيليا  �شرحا  معاليه  قدم  كما 
ع����ن و�ق������ع �ل���ب���ط���ال���ة وحت���دي���ات 
وتطرق   .. �ل���دول���ة  يف  �ل��ت��وط��ني 
�إىل و�قع �لقوى �لعاملة �لوطنية 
وتوقعات منوها حتى عام 2030 
�ملو�طنني  عدد  يبلغ  �ن  ..متوقعا 
�لعمل  ����ش���وق  ���ش��ي��دخ��ل��ون  �ل�����ذي 
�لقادمة  ع��ام��ا  �ل��ع�����ش��ري��ن  خ���الل 
350 �ألف مو�طن. ح�شر �للقاء 
�لعامري  ر�����ش���د  ���ش��ع��ادة  م���ن  ك���ل 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وز�رة  وك���ي���ل 
ل���ق���ط���اع �ل���ت���ن�������ش���ي���ق �حل���ك���وم���ي 
و�شعادة �لدكتور عبد �هلل مغربي 
و�لبحوث  �لدر��شات  قطاع  مدير 
و���ش��ع��ادة م��ب��ارك �ل��ظ��اه��ري وكيل 
بن  حميد  و���ش��ع��ادة  �ل��ع��م��ل  وز�رة 
دميا�س وكيل وز�رة �لعمل �مل�شاعد 

ل�شوؤون �لعمل.

لتحقيق  ب��ال��دول��ة  �الخ��ت�����ش��ا���س 
�لر�شيدة برتجمتها  �لقيادة  روؤى 
ي�شت�شعر  و�ق���ع���ي���ة  ب����ر�م����ج  �إىل 
ملف  �أن  ..م��وؤك��د�  �لنا�س  خريها 
و�هتمام  رع��اي��ة  �ل��ت��وط��ني حم��ل 

عن  وحت��دث  �ل�شيا�شية.  �ل��ق��ي��ادة 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  تفعيل  �أهمية 
�لرئا�شة ووز�رة  �شوؤون  وز�رة  بني 
�لعمل تطوير� لل�شيا�شات وتعديال 
ت�شغيل  بيئة  يوفر  مبا  للقو�نني 

عمل  و�أو����ش���اع  م�شتد�مة  ج��اذب��ة 
م�شتقرة �آمنة يف �لقطاع �خلا�س 
وي���ح���ف���ز �ل�������ش���ب���اب ل���الن���خ���ر�ط 
�ل���ف���اع���ل يف ه����ذ� �ل���ق���ط���اع �ل���ذي 
لالقت�شاد  �لرئي�س  �ملحرك  يعد 

�صحة دبي تبتكر ال�صبكة القابلة للذوبان لعالج ان�صداد �صرايني القلب
•• دبي-وام:

�ل�شحة بدبي طريقة  �بتكرت هيئة 
ل��ع��الج تفرعات  ح��دي��ث��ة وم��ت��ط��ورة 
�ل�شبكة  با�شتخد�م  �لقلب  �شر�يني 
�أول  بذلك  لتكون  للذوبان  �لقابلة 
�لعامل  ت���ت���ق���دم  ���ش��ح��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
تعترب  �ل��ت��ي  �لتقنية  ه���ذه  وت��ط��ب��ق 
�لعالجي  �الأ�شلوب  يف  نوعية  قفزة 
�ن�شد�د  من  يعانون  ممن  للمر�شى 
ال  و�لتي  للقلب  �لدقيقة  �ل�شر�يني 

ميكن عالجها جر�حيا.
وعرب �ملهند�س عي�شى �مليدور مدير 
عام هيئة �ل�شحة بدبي عن �شعادته 
ب���ه���ذ� �الجن�������از �ل������ذي حت���ق���ق وفق 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل��ث��اق��ب��ة  �ل������روؤى 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وحر�شه 
�لتميز  منهج  تر�شيخ  على  �مل�شتمر 
�لعمل  م��و�ق��ع  و�الب����د�ع يف خمتلف 
..م��وؤك��د� �ن �ل��دع��م و�ل��رع��اي��ة �لتي 

�لعالجية  �ل��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  ومبتكر 
�ن ه��ذ� �الجن���از ي��اأت��ي بعد �أق��ل من 
عام على تطبيق هيئة �ل�شحة بدبي 
�ل�شر�يني  �ن�����ش��د�د  م��ع��اجل��ة  تقنية 
�ل��ت��اج��ي��ة �ل���ت���ي �أط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا ��شم 
�أمر��س  معاجلة  يف  �لر�بعة  �لثورة 
هيئة  معها  �أ�شبحت  و�ل��ت��ي  �لقلب 
ج��ه��ة طبية يف  �أول  ب��دب��ي  �ل�����ش��ح��ة 
و�أفريقيا  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
ت����ق����دم ه������ذه �مل����ع����اجل����ة �جل����دي����دة 

الأمر��س �لقلب.
�ل�شر�يني  ق�شطرة  ق�شم  �ن  وق���ال 
طريقة  تطبيق  بد�أ  دبي  مب�شت�شفى 
�ملا�شي  ���ش��ب��ت��م��رب  ���ش��ه��ر  م��ن��ذ  دب����ي 
�أك�����ر م���ن 20 م��ري�����ش��ا من  ع��ل��ى 
�الأع��م��ار م��ن د�خ���ل وخارج  خمتلف 
�لدولة وتكللت جميع هذه �حلاالت 
هذ�  �ن  �ىل  ..م�شري�  �لتام  بالنجاح 
من  يعد  �لعمليات  ه��ذه  م��ن  �ل��ن��وع 
و�ل���ت���ي حتتاج  �مل���ع���ق���دة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
كافية وال ميكن  ودر�ي���ة  �ىل خ��ربة 
�لدكتور  وذك����ر  ج��ر�ح��ي��ا.  ع��الج��ه��ا 

ي��ول��ي��ه��ا ���ش��م��وه ل��ل��ق��ط��اع �ل��ط��ب��ي يف 
�لرئي�شي  �لد�فع  هي  كانت  �الم��ارة 
�لهيئة  الأط��ب��اء  �ال�شا�شي  و�مل��ح��رك 
الب��ت��ك��ار م��ث��ل ه���ذه �ل��ط��ري��ق��ة �لتي 
�ط��ل��ق��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا �����ش���م ط��ري��ق��ة دبي 
�عتادت  �لتي  دب��ي  مبدينة  لربطها 
�ل�شد�رة يف خمتلف �ملجاالت ومنها 

�ملجال �لطبي.
وقال �ن تطبيق هيئة �ل�شحة بدبي 
�ملبتكرة  �لعالجية  �لطريقة  لهذه 
فينا  يبعث  لهذ� �الجن��از  وحتقيقها 
�لهيئة  يف  وم�����ش��وؤول��ني  ك��م��وظ��ف��ني 
ملو��شلة  �مل�شوؤول  �حل�س  من  مزيد� 
متميز  و�أد�ء  عالية  ب��وت��رية  �لعمل 
�لر�شالة  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ال���ش��ت��م��ر�ر 
�أنف�شنا  لها  ن��ذرن��ا  �ل��ت��ي  �الإن�شانية 
و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى �شحة 
�الإن�شان �شليما معافى و�شمن �أعلى 

معايري �جلودة �لعاملية.
و�أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور ط��ال��ب خ��ري �هلل 
����ش��ت�����ش��اري ورئ���ي�������س ق�شم  جم����ول 
دبي  مب�شت�شفى  �ل�شر�يني  ق�شطرة 

حققتها  �لتي  �لنجاحات  �ن  جم��ول 
�ملجال  ه��ذ�  يف  بدبي  �ل�شحة  هيئة 
�أثارت �نتباه �لعامل �لذي بد�أ يتجه 
ل��دب��ي ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ��رب�ت��ه��ا يف 
هذ� �لنوع من �ملعاجلات �ملتخ�ش�شة 
..م�شري�  �لدقيقة  �لقلب  ل�شر�يني 
�ملوؤمتر  يف  ���ش��ارك��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ن  �إىل 
�لفرن�شية  �لعلمية  �لعاملي للجمعية 
�آالف   3 �أك�����ر م���ن  �ل�����ذي ح�����ش��ره 
طبيب وخمت�س ال�شتعر��س طريقة 
�لدقيقة  �لقلب  �شر�يني  دبي لعالج 
من  ر�شمية  دع��وة  �لهيئة  تلقي  بعد 
�جل��م��ع��ي��ة ب���ه���ذ� �خل�����ش��و���س حيث 
كانت هيئة �ل�شحة بدبي هي �جلهة 
�لوحيدة �مل�شاركة من غري �ملتكلمني 
�لطريقة  الأهمية  نظر�  بالفرن�شية 
هذ�  يف  دب��ي  تتبناه  �لتي  �لعالجية 

�ملجال.
�ل��ع��امل��ي ب�شبب  ول��ف��ت �ىل �الن��ب��ه��ار 
دقة وتعقيد هذ� �لنوع من �لعمليات 
يف  �إال  عامليا  تطبيقها  يتم  مل  �لتي 
بالبع�س  �الأمر �لذي دفع  دبي وهو 

للقول باأن �ملر�شى �شيبد�أون �ل�شفر 
ل��الجت��اه �مل��ع��اك�����س ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
خربة وجتربة وري��ادة دبي يف عالج 

�شر�يني �لقلب �لدقيقة.
و�أ����ش���اف �ن �ل��ه��ي��ئ��ة ت��ل��ق��ت دع���و�ت 
�خرى للم�شاركة يف موؤمتر�ت عاملية 
�ملقبل  م��ار���س  �شهر  يف روم���ا خ��الل 
�شهر  خ���الل  و�أم��ري��ك��ا  بلجيكا  ويف 
�ب��ري��ل �مل��ق��ب��ل ..م��ن��وه��ا ب��اأن��ه �شيتم 
خالل �شهر مايو �ملقبل بث عمليات 
�لعالجات  من  �لنوع  لهذ�  مبا�شرة 
�إىل �أكرب جتمع طبي عاملي الأمر��س 
حيث  فرن�شا  يف  �لقلبية  �لق�شطرة 

�أك����ر  ي���ح�������ش���ره  �ن  �مل����ت����وق����ع  م����ن 
ومتخ�ش�س  ط��ب��ي��ب  �ل���ف   15 م��ن 
دول  خمتلف  م��ن  �لقلب  ب��اأم��ر����س 
�ل���ع���امل. وق����ال �ل��دك��ت��ور جم���ول �ن 
لعر�س  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  دع���وة 
جتربتها يف هذ� �لنوع من �ملعاجلات 
�ملتخ�ش�شة خالل �جلل�شات �لعلمية 
الأحد �أكرب �ملوؤمتر�ت �لعاملية لتعليم 
�لعامل  يف  �لقلب  �أط��ب��اء  م��ن  نخبه 
دولية  �ع���رت�ف  �شهادة  مبثابة  يعد 
�ل�����ذي و�شلت  �مل��ت��ط��ور  ب��امل�����ش��ت��وى 
وكفاءة  ق��درة  على  ويوؤكد  دب��ي  �إليه 

�لكو�در �لطبية �لعاملة يف �لهيئة.
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طاولة مكتب
خز�نة خ�شب

كر�شي
هاتف ثابت

مكتب بارت�شن
طاولة ��شتقبال

LG تليفزيون م�شطح
كنب

Sharp AR-55 -20N آلة ت�شوير�
طاولة �جتماعات كبرية

�شبورة كهربائية
�شبورة

�آلة �شنع قهوة
مايكرويف

كمبيوتر كامل
Sharp AR 5316 آلة ت�شوير�

Kyocera  آلة ت�شوير�
تليفزيون Samsung+م�شتقبل قنو�ت

NEC جهاز حتويلة هاتف
ر�وتر

Icom  جهاز ند�ء
جهاز ب�شمة

جهاز ر�فع )بطاقة(
�رفف خ�شب
لوحة)�شور(
HP طابعة

خز�نة معدنية
 جهاز تقطيع ورق

خز�نة حديدية
خز�نة حديدية مغلقة

طاولة خ�شب د�ئرية+  4 كر�شي طقم
طاولة زجاج

طاولة مفاتيح كمبيوتر
�شا�شة كمبيوتر

)CPU( كمبيوتر
كنب لثالثة ��شخا�س

درج خ�شب �شغري
طاولة خ�شب

�آلة يدوية لت�شبيك �الور�ق
بر�د ماء مياه �لعني

West Point بر�د ماء
�شندوق �شبكة بد�خله )5 موزع+ ر�وتر )�ت�شاالت(+ جهاز Avaya +هاتف ثابت(
HP كمبيوتر + HP TFT760 كمبيوتر + HP شندوق �شبكة كمبيوتر بد�خله )2 جهاز �شريفر�

جهاز ت�شجيل كامري� مر�قبة
كر�شي

ثالجة و�شط
بر�د ماء

DVA فلرت ماء
�شندوق ��شود بد�خله لوحة �عالنات

مكن�شة كهربائية
هاتف ثابت

حمافظ جلد لالأور�ق تقاومي
World Card طابعة �شغرية

ر�وتر
لوحة مفاتيح

�شا�شة كمبيوتر
Electric Blower -ماكينة �شغرية -نفخ

Casan جهاز �نذ�ر + 4 ح�شا�شات تابعة
حمافظ جلدية لالأور�ق

 EADS جهاز ند�ء
ذ�كرة خارجية- هارد د�شك
جهاز Icom + مايكروفون

Nor Star جهاز  حتويلة هاتف
جهاز حتويلة هاتف 0*1412
Nor Tel جهاز حتويلة هاتف

حمافظ جلدية للبطاقات
بالك بريي -مك�شور
بالك بريي - قدمي

Samsung خرطو�شة حرب طابعات
HP خرطو�شة حرب طابعات

Sharp خرطو�شة حرب طابعات
م�شغل �قر��س مدجمة

قطع مفككة لطاوالت ومكاتب- بارت�شن- 200 قطعة تقريباً
طاولة خ�شب

درج �شغري للمكتب
خز�نة معدنية للملفات

خز�نة خ�شب
مكن�شة كهربائية
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�ملوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ح����ادة  م��ن��اف�����ش��ة  و���ش��ط 
�مل��وق��ع �اللكرتوين  ب����االإم����ار�ت، ف���از  �الإع��الم��ي��ة 
بيئة �بوظبي باملركز �الأول عن فئة �أف�شل تغطية 
تقدمها  �لتي  �خلا�شة  �جل��و�ئ��ز  �شمن  �إعالمية 
�الأم��ان��ة �ل��ع��ام��ة جل��ائ��زة دب��ي للنقل �مل�����ش��ت��د�م يف 
�شباح  ق����ام  ح��ي��ث   .  2013 �خل��ام�����ش��ة  دورت���ه���ا 
�ل�شيخ  �شمو   2013 فرب�ير   19 �لثالثاء  �ليوم 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب���ن ر�����ش���د  ب���ن حم��م��د  م��ك��ت��وم 
�ل�شركات و�جلهات �حلكومية  بتكرمي  دبي  حاكم 
و�خل��ا���ش��ة ورع����اة �جل��ائ��زة يف دورت��ه��ا �خلام�شة 
ب��ت��وزي��ع �جل���و�ئ���ز ع��ل��ى �ل��ف��ائ��زي��ن ���ش��م��ن فئاتها 
حممد  مطر  �ملهند�س  ���ش��ع��ادة  بح�شور  �خلم�س 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لطاير 
�ل��ت��ي ت�شرف  ب��دب��ي،  �ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت  لهيئة 
بن  ح��م��د�ن  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ب��رع��اي��ة  تنظمها  ع��ل��ى 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي موؤ�ش�س 
�جلائزة.  يذكر �أن موقع بيئة �بوظبي مت �إطالقه 
2011 ك��م��ب��ادرة ف��ردي��ة ق��ام بها  �أب��ري��ل   17 يف 
�مل��ه��ن��د���س ع��م��اد ���ش��ع��د م��دي��ر �مل���وق���ع ت��ع��م��ل على 
و�لعربية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �الإع��الم��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  تعزيز 

للروؤية �الإ�شرت�تيجية  على �شبكة �النرتنت وفقاً 
)�أبوظبي 2030 وروؤية �الإم��ار�ت 2021( عرب 
�إع��الم��ي متميز يف جم��ال �لبيئة  �إن��ت��اج حم��ت��وى 
و�لتنمية �مل�شتد�مة. فاملوقع بحد ذ�ته ر�شالة ورد 

تعمل  �مل�شتد�م،  �الإع��الم  للوطن يف جمال  جميل 
�إ�شرت�تيجية لها روؤيتها  �ملوقع �شمن خطة  �إد�رة 
م�شتد�م(  جمتمع  وبناء  �لبيئية  �ملعرفة  )توطني 

و�شعارها )كلنا �شركاء يف �مل�شوؤولية و�لبناء(.

•• اأبوظبي-وام:

يف  �الأم�����و�ل  ن��ي��اب��ة  يف  �لق�شايا  �جن���از  ن�شبة  بلغت 
لت�شل  قيا�شيا  �رتفاعا   2012 عام  �أبوظبي خالل 
�إىل ن�شبة 100 يف �ملائة من �لق�شايا �لتي عر�شت 

عليها.
و�أو�شحت �لنيابة �لعامة يف �أبوظبي �أن �إجمايل عدد 
�شهر  نهاية  حتى  �لنيابة  على  �ملعرو�شة  �لق�شايا 
 67 منها  ق�شية   87 بلغ   2012 للعام  دي�شمرب 

قيدت برقم جز�ئي و20 قيدت برقم �إد�ري.
و�أكدت �أنه مت �لت�شرف يف جميع هذه �لق�شايا �لتي 
على  �ل��و�ق��ع��ة  ب��اجل��ر�ئ��م  تتعلق  �ت��ه��ام��ات  ت�شمنت 
�الأم���و�ل وعدم  وج��ر�ئ��م غ�شل  و�لر�شوة  �لعام  �مل��ال 
�إىل  باالإ�شافة  �ملعلومات  تقنية  وج��ر�ئ��م  �الإف�����ش��اح 
و�شوق  هيئة  ق��ان��ون  يف  عليها  �ملن�شو�س  �جل��ر�ئ��م 
�أن  �إىل  م�شرية  و�ل�شلع  �ملالية  ل����الأور�ق  �الإم����ار�ت 
خالل  �أم���و�ل  توظيف  ق�شية  �أي  تنظر  مل  �لنيابة 

�لعام �ملا�شي.
�لعام  �ل��ن��ائ��ب  �ل��ع��ربي  �شعيد  يو�شف  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
نيابة  �الإجن���از يف  ن�شبة  �رت��ف��اع  �أن  �أبوظبي  الإم���ارة 
�الأم�����و�ل ه��و �ن��ع��ك��ا���س مل���دى �ل��ت��ق��دم �ل���ذي حققته 
�ل��ن��ي��اب��ات يف �الإم������ارة يف ظ��ل �ل��دع��م �ل����ذي يوليه 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�الأج���ه���زة  ك���اف���ة  �إىل  ح��ف��ظ��ه �هلل  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل�شامية  ���ش��م��وه  وت��وج��ي��ه��ات  ب���االإم���ارة  �لق�شائية 
�ملتخا�شمني  ب���ني  �ل��ت��ق��ا���ش��ي  �إج�������ر�ء�ت  ب��ت�����ش��ه��ي��ل 
و�شرعة �لت�شرف يف �لق�شايا كما �نه ثمرة للمتابعة 
�لتي يوليها �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
وتوجيهات  �لق�شاء  د�ئ��رة  الأعمال  �مل�شلحة  للقو�ت 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
د�ئرة  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�ل��ق�����ش��اء يف �أب��وظ��ب��ي وح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى تطوير 
�شمن  و�أق�شامها  �أجهزتها  بكافة  �لد�ئرة  يف  �لعمل 
من  �أ�شبحت  �ل��ت��ي  �لعاملية  �جل���ودة  معايري  �أرق���ى 

�ل�شمات �لتي تتميز بها �لد�ئرة وحتر�س عليها.
�لت�شرف  يف  �لعالية  �لن�شبة  �أن  �لعام  �لنائب  و�أك��د 
يف  �ملائة  100يف  ن�شبة  �إىل  وو�شولها  �لق�شايا  يف 
�لعاملني بالعمل بروح  �لتز�م  نيابة �الأمو�ل تعك�س 
و�لق�شائية  �الإد�ري���ة  �مل�شتويات  كافة  على  �لفريق 
�ال�شتعانة  ع��ن  ف�شال  �مل��ت��ط��ورة  �الأن��ظ��م��ة  و�إت���ب���اع 
�مل��ع��ل��وم��ات �حل��دي��ث��ة يف مر�حل  ت��ق��ن��ي��ة  ب��و���ش��ائ��ل 
�لتحقيق �ملختلفة ورفع قدر�ت �لعاملني يف �لنيابات 
و�لور�س  �لتدريبية  ب��ال��دور�ت  �إحلاقهم  خ��الل  من 

�لعلمية �لتي عقدها مكتب �لنائب �لعام.
�لق�شاء  د�ئ��رة  و�شعته  �ل��ذي  �لهدف  �أن  �إىل  و�أ�شار 
لنيابة �الأمو�ل يتمثل يف حماية �ملال �لعام و�خلا�س 
وحتقيق مقت�شيات �مل�شلحة �لعامة الإمارة �أبوظبي 
�إىل جانب مكافحة �لف�شاد وتتبع �جلر�ئم �ملرتبطة 

به وحما�شبة مرتكبيها.
و�أك����د م�����ش��در م�����ش��وؤول يف مكتب �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام يف 
�إمارة �أبوظبي �أن نيابة �الأمو�ل حققت منذ �إن�شائها 
ن�شبة  بلغت  ح��ي��ث  مهمتها  �جن���از  يف  الف��ت��ا  جن��اح��ا 
من  �مل��ائ��ة  يف   100 ن�شبة   2011 ل��ل��ع��ام  �الإجن����از 
ق�شية   96 وع��دده��ا  عليها  عر�شت  �لتي  �لق�شايا 
�لعام  يف  عليها  ع��ر���ش��ت  �ل��ت��ي  ب��ال��ق�����ش��اي��ا  م��ق��ارن��ة 
�الجناز  ن�شبة  وبلغت  ق�شية   91 وعددها   2010
تقدما  �ل��ن��ي��اب��ة  حققت  ك��م��ا   .. �مل��ائ��ة  يف   99 فيها 
�الأمو�ل  ق�شايا  يف  �لتحقيق  �أ�شاليب  يف  ملحوظا 
و�لت�شرف فيها كونها تختلف عن �لق�شايا �الأخرى 
وحتتاج �إىل حتقيقات دقيقة ومو�شعة وتتطلب نوعا 
من �لتخ�ش�س و�حلرفية يف �لتحقيق و�أحيانا ندب 
�خلربة �حل�شابية و�لفنية يف بع�س �لق�شايا �ملالية 
�لتي  �لق�شايا  �ل�شادرة يف  �الأحكام  قوة  �إىل  ..الفتا 
متت �إحالتها �إىل �ملحاكم �ملخت�شة ومتابعتها لتلك 

�لق�شايا يف �ملحاكم و�لرت�فع فيها.

•• اأبوظبي-وام:

�ج���ت���م���ع ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه������ز�ع بن 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار �الأم���ن 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  �ل���وط���ن���ي 
بلجنة  �أب��وظ��ب��ي  الإم���ارة  �لتنفيذي 
ملناق�شة  �ملجل�س  �لتحتية يف  �لبنية 
�الإمارة  يف  �لتحتية  �لبنية  معايري 
�الجتماع  ت��خ��ل��ل  وم��و����ش��ف��ات��ه��ا. 
يف  �لتحتية  للبنية  تقييمي  عر�س 
�لدر��شة  على  بناء  وذل��ك  �أبوظبي 
�لتي �أجنزها قطاع �لبنية �لتحتية 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  يف  و�ل���ب���ي���ئ���ة 
�أبوظبي  جمل�س  م��ع  ب��اال���ش��رت�ك 

للجودة و�ملطابقة.
تف�شيليا  �شرحا  �لعر�س  وت�شمن 
ومهامه  و�أه��د�ف��ه  �ملجل�س  ل��روؤي��ة 

و�الأعباء �لتي يقوم بها.
ب��ع��د ذل���ك ن��اق�����س �الج��ت��م��اع �لذي 

عقد بديو�ن �شمو ويل عهد �أبوظبي 
�أبرز �الإجناز�ت و�لتحديات و�ل�شبل 
�أف�����ش��ل �حللول  ل��و���ش��ع  �ل��ن��اج��ع��ة 
يخدم  مبا  �لتحديات  تلك  لتجاوز 
�ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع 
يف �أبوظبي وي�شمن حتقيق �ملعايري 
�لبنية  مو��شفات  دليل  يف  �ل���و�ردة 
�أ�شهر  نتيجة  ج��اء  �ل���ذي  �لتحتية 
طويلة من �لدر��شة �لتي ��شرتكت 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ه��ي��ئ��ات  �أب������رز  ب��ه��ا 
مبختلف  و�خل���ا����ش���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 

�لقطاعات يف �الإمارة.
وت����ط����رق �الج����ت����م����اع ك����ذل����ك �إىل 
وحتديثها  �مل��ع��اي��ري  ت��وح��ي��د  ���ش��ب��ل 
�لقائمة  �ل��ث��غ��ر�ت  ك��اف��ة  وم��ع��اجل��ة 
وذلك  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع  يف 
و�العتماد  �لتن�شيق  �أع��م��ال  ل��دع��م 
�مل�شوؤولة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات  ب���ني 
�إن�شاء  تكلفة  خف�س  وكذلك  عنها 

�لبنية  �أع���م���ال  وت�����ش��غ��ي��ل و���ش��ي��ان��ة 
�لتحتية بالتجمعات �ل�شكانية.

جلنة  ت�شكيل  �ل��غ��ر���س  ل��ه��ذ�  ومت 
برئا�شة د�ئرة �لنقل باالإ�شافة �إىل 
�مل�شوؤولة  و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  كافة 
ع��ن ه���ذه �مل��ع��اي��ري وت�����ش��م��ل: د�ئرة 
�أبوظبي  �لبلدية وجمل�س  �ل�شوؤون 
و�شركة  �ل����ع����م����ر�ين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
و�شركة  و�لتحكم  للنقل  �أب��وظ��ب��ي 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وزي��ع و���ش��رك��ة �أدن���وك 
و�لكهرباء  للمياه  �أبوظبي  وهيئة 
�ل�شرف  خلدمات  �أبوظبي  و�شركة 
و�إد�رة  �مل����دين  و�ل���دف���اع  �ل�����ش��ح��ي 
تنظيم  وهيئة  و�حلد�ئق  �ملنتزهات 

�الت�شاالت ومركز �إد�رة �لنفايات.
�شكلت خم�س جمموعات عمل  كما 
رئي�شية و�ثنتان وع�شرون جمموعة 
�ملعايري  كافة  لدر��شة  عمل فرعية 
و�لطاقة  �لنقل  بقطاعات  �لقائمة 

و�ملياه و�الت�شاالت و�إد�رة �لنفايات 
�شل�شلة  بعد  ج��اءت  و�ل��ت��ي  �ل�شلبة 
بني  �لتن�شيقية  �الج��ت��م��اع��ات  م��ن 
ف���رق �ل��ع��م��ل �مل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى مد�ر 
مناق�شتها  يف  ����ش��رتك  ع��دة  �شهور 
�لقطاع �خلا�س و�أبدى مالحظاته 
وم�����ق�����رتح�����ات�����ه. وخ���ل�������ش���ت ه����ذه 
حتديد  �إىل  �خل��م�����س  �مل��ج��م��وع��ات 
�لتو�شيات  وو���ش��ع  �ل��ث��غ��ر�ت  ك��اف��ة 
�لقائمة  �مل��ع��اي��ري  لتح�شني  �لفنية 
و�قرت�ح �شبل معاجلتها عن طريق 
�أعمال  ت��ق��ي��ي��م  �أدل������ة  يف  �إدر�ج�����ه�����ا 
�إعد�دها  �جل���اري  �لتحتية  �لبنية 
يف ك��ل م��ن د�ئ����رة �ل��ن��ق��ل وجمل�س 
�لعمر�ين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  �أب���وظ���ب���ي 
�ل��ن��ق��ل و�لطرق  ب��ق��ط��اع  و�خل��ا���ش��ة 
وعن طريق �لتعديل �ملبا�شر يف �أدلة 
قطاعات �لطاقة و�ملياه وعن طريق 
بها  تقوم  �لتي  �مليد�نية  �لدر��شات 

��شتهالك  لرت�شيد  �لهيئات  بع�س 
�خلدمات �مل�شتخدمة حاليا.

در��شة  م�شاندة  �شركة  �أع���دت  كما 
�شبكات  م��ك��ون��ات  ل��ت��ك��ل��ف��ة  م���و�زي���ة 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل���ت���ع���رف على 
�ملبا�شرة  و�لفنية  �الإد�ري��ة  �الأ�شباب 
وغ����ري �مل��ب��ا���ش��رة �ل���ت���ي ت������وؤدي �إىل 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  �أع����م����ال  �رت����ف����اع 
ب���امل���ج���م���ع���ات �ل�������ش���ك���ان���ي���ة ب����اإم����ارة 
�أبوظبي. و�أثمرت �أعمال �للجنة عن 
لكل  �الأول  �الإر�شادي  �لدليل  �إعد�د 
��شتخد�مها  م��ن  الب��د  �لتي  �الأدل���ة 
�لتحتية  �لبنية  �أع��م��ال  ت�شميم  يف 
معاجلة  بعد  و�شيانتها  وت�شغيلها 
�لدليل  ويعترب  بها.  �لثغر�ت  كافة 
لتوحيد  ه��ام��ة  ب���د�ي���ة  �الإر�����ش����ادي 
وحتديثها  �لتحتية  �لبنية  معايري 
جمل�س  كلف  حيث  �أبوظبي  باإمارة 
بن�شر  و�ملطابقة  ل��ل��ج��ودة  �أب��وظ��ب��ي 

موقعه  ع���ل���ى  �ل����دل����ي����ل  م���������ش����ودة 
�الإل���ك���رتوين و�ل��ت��اأك��د م��ن حتديث 
طبقا  �لقائمة  و�ملو��شفات  �ملعايري 
ل��ن��ت��ائ��ج �مل�������ش���روع وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا على 
�م��ت��د�د �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي م��ع �لتز�م 
بالتن�شيق  و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  كافة 
للجودة  �أب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س  م�����ع 
و�ملطابقة وتزويده مبا مت حتديثه 
الإدر�جها  ومو��شفات  معايري  من 
دوري  ب�شكل  �ل��دل��ي��ل وجت��دي��ده  يف 

وعند �ل�شرورة.
ع��ن تطبيق  ينتج  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 

�لبنية  تكلفة  يف  تخفي�س  �لدليل 
�إ���ش��اف��ة �إىل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف �الإم������ارة 
�لتحتية  �لبنى  ج��ودة  م�شتوى  رفع 
�لقائمة على �ال�شتد�مة و�مل�شتفيدة 
�أي�شا  وروع��ي  �لعاملية  �ملعايري  من 
تعزيز �ل�شروط �لتناف�شية �ملنفتحة 
ح�شر  كافة.  �خلا�س  �لقطاع  على 
�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �الج��ت��م��اع م��ع��ايل 
للمجل�س  �ل��ع��ام  �الأم����ني  �مل���زروع���ي 
�أحمد  ن��ا���ش��ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وم���ع���ايل 
خ��ل��ي��ف��ة �ل�������ش���وي���دي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
عبد  ومعايل  �القت�شادية  �لتنمية 

�هلل ر�����ش���د �ل��ع��ت��ي��ب��ة رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�ل���ن���ق���ل وم����ع����ايل �ل����دك����ت����ور مغري 
�خلييلي مدير عام جمل�س �أبوظبي 
�ملن�شوري  ماجد  وم��ع��ايل  للتعليم 
وعدد  �لبلدية  �شوؤون  د�ئ��رة  رئي�س 
من م�شوؤويل قطاع �لبنية �لتحتية 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  يف  و�ل���ب���ي���ئ���ة 
وجلنة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  وم�����ش��اري��ع 
يف  �لتحتية  �لبنية  معايري  تقييم 
�إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي وع���دد م��ن ممثلي 
�لبنية  م�����ش��اري��ع  و�إد�ر�ت  �أدن������وك 

�لتحتية يف �جلهات �حلكومية.

•• دبى-وام: 

�مللتقى  �حلكومية  �لب�شرية  للمو�رد  �الحتادية  �لهيئة  تعقد 
�الأول لنادي �ملو�رد �لب�شرية خالل عام 2013 بعنو�ن �لقيادة 
و�لذكاء �لعاطفي وذلك �ليوم بفندق �لب�شتان روتانا فى دبي.

مارتن  �ل��دك��ت��ور  �مللتقى  ه��ذ�  خ��الل  م��ن  �لهيئة  وت�شت�شيف 
�لذكاء  خ���رب�ء  �أ�شهر  و�أح���د  �لنف�س  علم  ��شت�شاري  نيومان 
�ل��ع��اط��ف��ي و�ل����ذي ي��ق��دم �ال���ش��ت�����ش��ار�ت ل��ع��دد م��ن �حلكومات 
�لذكاء  �أهمية  على  �ل�شوء  ي�شلط  حيث  �لعاملية  و�ل�شركات 
�لعاطفي �لذي ي�شكل �حد �أركان �لقيادة وحمور عملية �إد�رة 
�لذ�ت و�الآخرين. وي�شكل نادي �ملو�رد �لب�شرية �لذي يعد �أحد 

مبادر�ت �لهيئة �حليوية من�شة لتبادل �ملعرفة بني خمت�شي 
وم�شوؤويل �ملو�رد �لب�شرية يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س لتبادل 
�الأفكار و�خلرب�ت و�حللول �لتي من �شاأنها �الرتقاء مب�شتوى 
�إح���د�ث  �ل��ب�����ش��ري��ة يف  �مل�����و�رد  �إد�ر�ت  دور  وت��ع��زي��ز  �مل��وظ��ف��ني 
منت�شبيه  ع��دد  ف��اق  �ل��ذي  �ل��ن��ادي  ويو��شل  �ملن�شود.  �لتغيري 
تنظيمه  بديناميكية من خالل  ن�شاطه  �ألف و500 منت�شب 
ملتقيات وندو�ت تخ�ش�شية حول �لعديد من �ملو�شوعات ذ�ت 
�ل�شلة بقطاع �ملو�رد �لب�شرية وي�شت�شيف �خلرب�ء �لدوليني 
لي�شلطو� �ل�شوء على �أهم �ملو�شوعات �لتي من �شاأنها تنمية 
فاعل  ب�شكل  �الإد�رة  على  �لقدرة  وتعزيز  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س 

�الأمر �لذي يرفع �الإنتاجية ويح�شن م�شتويات �الأد�ء.

•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف �ملنطقة �لغربية رئي�س هيئة �لهالل �الحمر قر�ر� ب�شاأن 
�لعاملي  �الن�شاين  �الم��ار�ت  م�شت�شفى  فريق  ت�شكيل  �ع��ادة 

�ملتنقل حتت مظلة هيئة �لهالل �الحمر.
ت�شكيل  يعاد  �ن  2012 على  ل�شنة   2 رق��م  �ل��ق��ر�ر  ون�س 
�ملتنقل  �لعاملي  �الن�شاين  �الم���ار�ت  م�شت�شفى  عمل  فريق 
وميثلها  �الم��ار�ت��ي��ة  �الح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  مظلة  حت��ت 
�لهيئة  ع��ام  �م��ني  �لفالحي  عتيق  حممد  �لدكتور  �شعادة 
رئ��ي�����ش��ا ل��ف��ري��ق �ل��ع��م��ل وع�����ش��وي��ة ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة خدمي 

عبد�هلل �لدرعي ع�شو جمل�س �د�رة هيئة �لهالل �الحمر 
�المار�تية وممثل عن مكتب تن�شيق �مل�شاعد�ت �خلارجية 
لدولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة وممثل عن هيئات �ل�شحة 
يف �لدولة و ممثل عن �شركة �بوظبي للخدمات �ل�شحية 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �خل��ا���ش��ة �ملرخ�شة  ���ش��ح��ة ومم��ث��ل��ني ع���ن 
�ل�����ش��ح��ة ومم��ث��ل ع��ن وز�رة  ب��ال��دول��ة ومم��ث��ل ع��ن وز�رة 
�خلارجية وممثل عن وز�رة �لد�خلية وممثل عن �لقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة ومم��ث��ل��ني ع��ن �جل��م��ع��ي��ات �خل��ريي��ة يف �لدولة 
�ن  . كما ن�س على  �أن��ب��اء �الم���ار�ت و�م  وممثل عن وكالة 
يتم بقر�ر من رئي�س جمل�س �الد�رة تعيني مدير تنفيذي 
مل�شت�شفى �المار�ت �الن�شانى �لعاملي �ملتنقل على �ن يتوىل 

و�ملالية  �الد�ري���ة  بال�شوؤون  تتعلق  �لتي  ب��االأع��م��ال  �لقيام 
�لعام  �ملبا�شر لالمني  �ال�شر�ف  بامل�شت�شفى حتت  �خلا�شة 
لرئي�س  �لقر�ر  و�أج��از  �المار�تية.  �الحمر  �لهالل  لهيئة 
فريق �لعمل �ن ي�شم �ىل ع�شوية �لفريق ممثلني �آخرين 
وخارجها.  �ل��دول��ة  د�خ���ل  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  للجهات 
ون�س �لقر�ر على �ن ي�شتمر �لعمل باملو�د و�لبنود �لتي مل 
يرد لها ن�س خا�س �لو�ردة بقر�ر رئي�س �لهيئة ب�شاأن �ن�شاء 
جانب  �ىل  �ملتنقل  �لعاملي  �الن�شاين  �الم���ار�ت  م�شت�شفى 
�لغاء كل ما يخالف �و يتعار�س مع �أحكام هذ� �لقر�ر على 
�ن يبلغ هذ� �لقر�ر �ىل �جلهات �ملحلية للعمل مبوجبه كل 

فيما يخ�شه �عتبار� من تاريخ �شدوره.

حمدان بن زايد ي�صدر قرارا ب�صاأن اعادة ت�صكيل فريق م�صت�صفى المارات الن�صاين العاملي املتنقلالحتادية للموارد الب�صرية تعقد ملتقى القيادة والذكاء العاطفي 

•• اأبوظبي-وام: 

وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية مبركز �بوظبي �لوطني للمعار�س �م�س معايل 

�ملار ممد ياروف وزير خارجية جمهورية �ذربيجان.
مت خ����الل �ل��ل��ق��اء ����ش��ت��ع��ر����س �ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

وجماالت  وتنميتها  تعزيزها  و�شبل  و�ذربيجان  �الم���ار�ت 
�لتعاون وتفعيلها بال�شكل �لذي يرتقي لتطلعات حكومتي 
�شعبيهما  بني  �لتقارب  من  مزيد  حتقيق  ويكفل  �لبلدين 

�ل�شديقني.
�الإقليمية  �لق�شايا  م��ن  ع���دد  �ىل  �أي�����ش��ا  �ل��ل��ق��اء  وت��ط��رق 

و�لدولية �لر�هنة . 

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �لتقى 
�أم�س  مكتبه  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س  رئ��ي�����س 
�أح���م���دي م��ق��دم قائد  �إ���ش��م��اع��ي��ل  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��م��ي��د  �الول 
�الإ�شالمية  �جل��م��ه��وري��ة  يف  لل�شرطة  �لنظامية  �ل��ق��و�ت 
�الإير�نية و�لوفد �ملر�فق له. مت خالل �للقاء بحث عدد من 
�ملو�شوعات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك منها مكافحة �ملخدر�ت 
و�جلرمية �ملنظمة. ح�شر �للقاء �للو�ء �لركن خليفة حارب 
�خلييلي وكيل �لوز�رة �مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة 
�ل�شيخ طالب بن �شقر �لقا�شمي قائد عام �شرطة  و�للو�ء 
�الأمني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر  و�ل��ل��و�ء  �خليمة  ر�أ����س 
�لعام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�لقائد  نائب  �لكتبي  �شامل  �حل��ريي  عبيد  �لركن  و�ل��ل��و�ء 
�لعام ل�شرطة �أبوظبي و�للو�ء حميد حممد �لهديدي قائد 
�لقائد  �ملزينة  مطر  خمي�س  و�ل��ل��و�ء  �ل�شارقة  �شرطة  ع��ام 
�لعام ل�شرطة دبي باالنابة و�لعميد علي خلفان �لظاهري 
�شعود  و�لعقيد  �أبوظبي  ل�شرطة  �لقيادة  �شوؤون  عام  مدير 

�ل�شاعدي مدير �إد�رة �شكرتارية مكتب �شمو �لوزير. 

•• ابوظبي-وام: 

�آل نهيان  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د  �ع���رب���ت م��وؤ���ش�����ش��ة 
��شتعد�دها  ع��ن  و�الن�شانية  �خل��ريي��ة  لالعمال 
للتعاون مع مع وكالة غوث وت�شغيل �لالجئني 
�لفل�شطينيني �الونرو� لدر��شة م�شاريع خريية 
جديدة تقام يف �ملخيمات و�الر��شي �لفل�شطينية 

ل�شالح �الخوة �لفل�شطينيني.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع ع��ق��ده �ل�شيد حممد 
�شعيد �لقبي�شي مدير �د�رة �مل�شاريع يف موؤ�ش�شة 
�شعادة  للموؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ع��ن  نيابة  ز�ي���د 
�حمد �شبيب �لظاهري مع وفد من وكالة غوث 
�ملفو�س  ف��ورد  بيرت  برئا�شة  �لالجئني  وت�شغيل 
�لعام للوكالة مبقر �ملوؤ�ش�شة يف �بوظبي حيث مت 
بحث �مكانية م�شاركة موؤ�ش�شة ز�يد يف م�شاريع 

�ن�شانية جديدة ل�شالح �الخوة �لفل�شطينيني.
�ل�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات  �ن��ه  �لقبي�شي  وق��ال 
�مناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  عمر  �ل�شيخ  و�شمو  ز�ي���د  موؤ�ش�شة 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �المناء تقدم �ملوؤ�ش�شة 
وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �ملحتاجني  لكل  �لدعم 
وف��ق��ا ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة خ��ريي��ة �ن�����ش��ان��ي��ة وت�شمل 
و�ل�شحية  �لتعليمية  �مل���ج���االت  يف  م�����ش��اع��د�ت 

و�لعمل �خلريي و�الغاثي و�جلو�ئز.
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �ن  و�و���ش��ح 
�ل�شابق  يف  نفذت  و�الن�شانية  �خلريية  لالعمال 
�لفل�شطينيني  �الخ��وة  ل�شالح  خريية  م�شاريع 
يف �ل�شفة �لغربية وغزة بلغت تكلفتها نحو 75 
�مل�����ش��اري��ع متويل  مليون دره���م و م��ن ب��ني ه��ذه 
�شيانة خم�شة مد�ر�س يف �ل�شفة �لغربية وخم�شة 
م���د�ر����س �خ����رى يف ق��ط��اع غ���زة ����ش��رف��ت عليها 
�الونرو� ..كما �قامت موؤ�ش�شة ز�يد على نفقتها 
�لنجاح  جامعة  يف  للتمري�س  ز�ي��د  كلية  مبنى 
م�شروعا  حاليا  وتنفذ  نابل�س  يف  �لفل�شطينية 
يتم من خالله  �لفل�شطينية  �الر��شي  كبري� يف 
�لف طفل فل�شطيني   300 �عطاء طعوم لنحو 

�شد �مر��س �اللتهابات �لرئوية و�ل�شل و�ل�شلل 
و�شينتهي �لعمل بامل�شروع يف نهاية �لعام �حلايل 
حيث ��شتمر نحو ثالث �شنو�ت و�شمل �الطفال 
و�ملخيمات  و�ل���ق���رى  �مل����دن  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
و�ال�شر �لبدوية �ملتنقلة يف �ملناطق �ل�شحر�وية 
و�الغو�ر م�شري� �ىل �ن هذ� �مل�شروع لقي ترحيبا 

فل�شطينيا كبري� و��شادة دولية م�شهودة.
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �ن  وق���ال 
لالعمال �خلريية و�الن�شانية قدمت م�شاعد�ت 
مدينة  يف  �مل��ع��روف  �خلريية  �ملقا�شد  مل�شت�شفى 
ومبعد�ت  ��شعاف  ب�شيارتي  زودت��ه  حيث  �لقد�س 
و�جهزة طبية تقدر قيمتها بنحو ثالثة ماليني 

درهم.
من جانبه ��شاد بيرت فورد بامل�شاهمات �الن�شانية 
متعددة  م�شاريع  ز�ي��د يف  موؤ�ش�شة  قدمتها  �لتي 
�لالجئني  ل�����ش��ال��ح  �الون��������رو�  ع��ل��ي��ه��ا  �����ش���رف���ت 
�شريك  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �ن  ..وق��ال  �لفل�شطينيني 
�ملجاالت  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف  ل����الون����رو�  ����ش��ا���ش��ي 

�خلريية و�الن�شانية.
وع���ر����س �مل���ف���و����س �ل���ع���ام ع��ل��ى م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د 
�مل�����ش��ارك��ة يف ب��ن��اء م��در���ش��ة يف ق��ط��اع غ���زة تبلغ 
طالب  الل���ف  تت�شع  و  دوالر  م��ل��ي��وين  تكلفتها 
ومكونة من 32 ف�شال در��شيا ومر�فق �شرورية 
للمدر�شة ..وقال �ن غزة بحاجة ما�شة �ىل �عادة 
نظر�  و�ل�����ش��ح��ي��ة  �لتعليمية  للموؤ�ش�شات  ب��ن��اء 
�الونرو�  ف��ان  ول��ذل��ك  بها  م��رت  �ل��ت��ي  للظروف 
و�الن�شاين  �خل��ريي  �لعمل  موؤ�ش�شات  كل  تدعو 

�ىل �مل�شاهمة يف �قامة هذه �مل�شروعات.
كما عر�س �ملفو�س �لعام لالونرو� تقدمي معونات 
�لفل�شطينيني  لالجئني  ونقدية  �غاثية  عاجلة 
ت�شعة  ب��ن��ح��و  ت��ق��در  ول��ب��ن��ان  و�الردن  ���ش��وري��ا  يف 
ماليني دوالر ب�شبب �لظروف �ال�شتثنائية �لتي 
ووعدت  هناك  �لفل�شطينية  �ملخيمات  بها  مت��ر 
�مل�شاريع ورفعها �ىل  موؤ�ش�شة ز�يد بدر��شة هذه 
جمل�س �المناء للبحث يف �مكانية �مل�شاركة فيها 

م�شتقبال. 

هزاع بن زايد يراأ�س اجتماعا ملناق�صة الدليل الأول ملوا�صفات البنية التحتية

�صي���ف ب����ن زاي���د يلتق����ي م�ص����وؤول اإيران��ي������اعبداهلل بن زايد ي�صتقبل وزير خارجية اذربيجان 

موؤ�ص�صة زايد لالعمال اخلريية والونروا تبحثان امكانية اقامة م�صاريع ل�صالح الالجئني الفل�صطينيني

موقع بيئة �أبوظبي يفوز بجائزة دبي للنقل �مل�شتد�م

مكتوم بن حممد يكرم الفائزين باجلائزة يف دورتها اخلام�صة 2013
ن�صبة اإجناز الق�صايا يف نيابة اأموال اأبوظبي 100 يف املائة للعام الثاين على التوايل
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نفوفايل 
CN 1062508:س.ذ.م.م - فرع �بوظبي 1 رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�خلط  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1177456:جليد العمال �ال�شباغ رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تو�شكانا 

CN 1061813:للمقاوالت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ثري كو�رتر للمقاوالت و�ل�شيانة  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1151424 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد علي حمد علي �ملرر من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد علي حمد علي �ملرر من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �بر�هيم �شليمان ح�شني �بودقه 

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 8*4 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/ثري كو�رتر للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
THREE QUARTER CYCLONE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/ ثري كو�رتر للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة
THREE QUARTER CYCLONE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�يت الد�رة �لعقار�ت

رخ�شة رقم:CN 1074527 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حميد بن جمعه بن حميد بالقيزي �لرميثي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ثاين مطر عتيق بيات �لرميثي 
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ر�يت الد�رة �لعقار�ت
RIGHT REALESTATE

�ىل/ ديز�ين �المار�ت للديكور
EMIRATES DESIGN DECOR

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
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 �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرج�س للخ�شار و�لفو�كه

 رخ�شة رقم:CN 1421107 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي �شامل �شعيد مبارك �لر��شدي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�هلل حمد �لكنيبي 
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لرج�س للخ�شار و�لفو�كه
AL NARJES & VEGETABLES

�ىل/ بقالة �لرج�س
AL NARJES GRCOERY

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ت�شجيالت �النو�ر ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1035877 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ت�شجيالت �النو�ر ذ.م.م
AL ANWAR RECORDS LLC

�ىل/ �النو�ر الند للعقار�ت ذ.م.م
AL ANWAR LAND PROPERTY LLC

مبارك  عبد�هلل  مبارك  بناية  ز�يد  مدينة  �شارع  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�لبوعينني �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� ليو� �جلبانة ق 20 مكتب 20 د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية

تعديل ن�شاط/��شافة �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لت�شجيالت �ل�شوتية لال�شرطة و�القر��س �لرقمية - بالتجزئة )4762002(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �رت الين

 رخ�شة رقم:CN 1460983 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نا�شر حمد�ن حممد �خلمريي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نا�شر حمد�ن حممد �خلمريي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد رفيق �ليكال )%100( 

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 5*1
�بوظبي جزيرة  �ملرور �ىل  �شارع  �بوظبي  �بوظبي جزيرة  تعديل عنو�ن/من 
C129 بناية �حمد جمعه عي�شى �ملزروعي  - �بوظبي �شارع ز�يد �الول غرب 4 

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

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�جا �نرتنا�شيونال 
 CN 1196214:لتجارة معد�ت �لنفط و�لغاز ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �مرية بكر �بوبكر كوتي بارتودي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف عبد�هلل علي عبد�هلل �شعيد �ليحيائي 
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيق بريل للمقاوالت 

CN 1188383:اللكرتوميكانيكية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي بن �شبيل بن �شيف )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف عبد�هلل علي عبد�هلل �شعيد �ليحيائي 

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

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جرين فود للخ�شار 

و�لفو�كه رخ�شة رقم:CN 1362168 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل م�شلم �شامل �ل�شيابي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف م�شطفى عبد�هلل �شريف �ل�شقاف 
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �شلوى 

رخ�شة رقم:CN 1035162 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شليمان عبد�لروؤوف حممد )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف �شكفته يا�شمني عبد�لروؤوف 
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
ملعد�ت  �ل�ش�����ادة/مارينا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حلريق وخدمات �ل�شالمة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1315180 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هادف علي �شامل هادي �ملن�شوري )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد خليفة علي �شعيد 

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شاينو �خلليج �ل�شارقة لال�شتثمار 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1146538 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شانيو �خلليج لال�شتثمار�ت �لعقارية ذ.م.م من 5% �ىل %99

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 ��شافة ح�شني �شالح فريد �لعولقي )%1(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 Amer Al Khayat General Trading حذف عامر �خلياط للتجارة �لعامة

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جو�شكو لل�شيانة 

CN 1007295:لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
فرناند�س روز�ريو من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جوزيف جاكوب 

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هدير �لبحر للهو�تف 

�ملتحركة رخ�شة رقم:CN 1032896 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 4*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل فرع
تعديل ��شم جتاري:من/هدير �لبحر للهو�تف �ملتحركة

HADEER AL BAHAR MOBILE PHONES

�ىل/ �شيتي ون لتجارة �لهو�تف - فرع 3
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مكتب �التفاق 

CN 1002281:للخدمات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل خلفان �شعيد �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف ر��شد علي ر��شد �ل�شام�شي 

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
�جلزيرة  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1106685 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شريف عو�س عبد�هلل عيديد �لعامري من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شريف عو�س عبد�هلل عيديد �لعامري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف �جنيالت عبد�لعزيز 

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

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عبد�هلل �لكندي لالعمال �لكهربائية 

و�ل�شحية رخ�شة رقم:CN 1177783 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد علي د�شمال مع�شد بوقر�عه �حلمريي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل حممد �شلطان حمد �لكندي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة عبد�هلل �لكندي لالعمال �لكهربائية و�ل�شحية
ABDULLA AL KENDI ELECTRICAL & SANITARY WORKS

�ىل/ ر�يزجن �شتار لبيع �حلا�شب �اليل
RISING STAR COMPUTERS

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �ل�شناعية بناية ر��شد بن �شعيد حممد �لدرمكي �ىل �لعني 
�لطوية �لطوية بناية جمعيه �لعني �لتعاونية

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �جهزة �حلا�شب �اليل ولو�زمها - بالتجزئة )4741003(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب و��شالح �الدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية )4322002(

تعديل ن�شاط/حذف تركيب و��شالح �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )4321001(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة خالد �لعلوي 
للنظافة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1192942 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة خالد �لعلوي للنظافة �لعامة

KHALED AL ALAWI GENERAL CLEANING EST

�ىل/ موؤ�ش�شة خالد �لعلوي للنظافة و�ل�شيانة �لعامة
KHALED AL ALAWI GENERAL MAINTENANCE & CLEANING EST

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �خلارجي )و�جهات( �ملباين )8129001(
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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•• راأ�ص اخليمة - الفجر:

ك���رم �ل��ع��م��ي��د حم��م��د �ل��ن��وب��ي حممد 
�خليمة  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب 
من  جمموعة  �لقيادة  مببنى  مبكتبه 
�ملتميزين يف �أد�ء �لو�جبات �ل�شرطية 
�ل���ت���ي م��ك��ن��ت �ل����ق����ي����ادة �ل���ع���ام���ة من 
�لوظيفي  �الأد�ء  تقييم  عملية  �جن��از 

و�حل�شول على �ملركز �الأول .
و�شمل �لتكرمي كال من �لر�ئد �أحمد 
�إبر�هيم �شبيعان و �مل�شاعد �أول �أحمد 
ر��شد  �أول  �مل�شاعد  و  دروي�����س،  �شيف 
���ش��امل ب���ن ���ش��م��ي��ط م���ن ق�����ش��م تقييم 
�لعامة  ب��������االإد�رة  �ل��وظ��ي��ف��ي  �الأد�ء 
ب�شرطة  �مل�شاندة  و�خلدمات  للمو�رد 
ر�أ�������س �خل��ي��م��ة وذل�����ك ل��ت��م��ي��زه��م يف 
�لعمل وم�شاهمتهم يف ح�شول �لقيادة 
�شرعة  يف  �الأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة 
�الأد�ء  ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  �الن���ت���ه���اء 

�لوظيفي .
�أحمد  متقاعد  �مل��الزم  تكرمي  كما مت 
عبد �هلل �لدوع وذلك عرفاناً جلهوده 
عملة  ف��رتة  ط��و�ل  �ملثمرة  و  �لكبرية 

�لد�ئم  و ح��ر���ش��ه  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب�����وز�رة 
على �أد�ء كافة �الأعمال �ملناطة به على 
�لعيطوب  �شعيد  و�مل�شاعد  وجه  �أكمل 
و�ل�شيد ريزمي حمي �لدين لتميزهما 
يف  وتفانيهما  وحر�شهما  �ل��ع��م��ل  يف 
�أد�ء و�جبهما بكل �هتمام وظهورهما 

ب�شورة م�شرفة يحتذى بها .
جهود  �لنوبي  حممد  �لعميد  وثمن   
و��شتحقو�  ب��ذل��وه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ك��رم��ني 
ي��ع��د ب�شيطا  �ل����ذي  �ل��ت��ك��رمي  ع��ل��ي��ه��ا 
م��ق��اب��ل م���ا م���ا ق���دم���و� م���ن �أع���م���ال و 
�إجناز�ت، موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته حر�س 

ر�أ���س �خليمة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
ع���ل���ى ت���ك���رمي �أب���ن���ائ���ه���ا �مل��ت��م��ي��زي��ن و 
�الإ�شادة بهم و�ل�شد على �أيديهم لبذل 
�ملزيد من �جلهد و �لعطاء و ليكونو� 
بني  ب��ه  يحتذي  مثال  و  ق��دوة ح�شنة 

جميع زمالئهم.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  عقدت 
بقاعة  �الأول  �أم�������س  ���ش��ب��اح  �خل��ي��م��ة 
�لقيادة  مببنى  �لكربى  �الجتماعات 
�جتماعاً للجنة �لقيادة �لعليا برئا�شة 
نائب  حممد  �لنوبي  حممد  �لعميد 
�خليمة  ر�أ���������س  ����ش���رط���ة  ع������ام  ق����ائ����د 
�لعامون  �مل��������در�ء  ك���اف���ة  وب���ح�������ش���ور 

ومدر�ء �الإد�ر�ت.
ناق�س �الجتماع عدد� من �ملو�شوعات 
�الت�شال  خ��ط��ة  �أب����رزه����ا  ك����ان  �ل���ت���ي 
وز�رة  يف  ب����ال����ق����ي����ادي����ني  �خل����ا�����ش����ة 
�إجناح  يف  �شاهمت  و�ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
�ال�شرت�تيجي  �ل��ت��غ��ي��ري  م��ت��ط��ل��ب��ات 
���ش��م��ن ق��ط��اع��ات��ه��م و�إد�ر�ت�����ه�����م، كما 
�لتغذية  �آل����ي����ة  �مل���ج���ت���م���ع���ون  ب���ح���ث 
و�إتاحة  توفري  وفاعليتها يف  �لر�جعة 

بكافة  �مل����وظ����ف����ني  �أم���������ام  �ل����ف����ر�����س 
�لقياد�ت  م��ع  للتو��شل  م�شتوياتهم 

و�الأفكار  و�الآر�ء  �ملقرتحات  وتقدمي 
�لتطويرية مما يدعم توجهات وز�رة 

�لد�خلية لتوفري بيئة حتفز وت�شجع 
على �الإبد�ع و�لتميز و�البتكار.  

•• دبي-وام:

تعقد معايل مرمي حممد خلفان �لرومي وزيرة �ل�شوؤون �الجتماعية 
و�ملحاكم  �الحت��ادي��ة  �ملحاكم  روؤ���ش��اء  م��ع  قريبا  تن�شيقية  �جتماعات 
من  للم�شتفيدين  �ل��الزم��ة  �ل��ث��ب��وت��ي��ات  ت��وف��ري  بخ�شو�س  �ملحلية 
�مل�شاعد�ت �الجتماعية. وت�شتهدف هذه �الجتماعات توقيع �تفاقيات 
�شهادة  على  �حل�شول  م��ن  �مل�شتفيدين  ه���وؤالء  الإع��ف��اء  معها  �شر�كة 
�إثبات حالة وتوفري تلك �ل�شهاد�ت من قبل �ملحاكم للوز�رة مبا�شرة 
عرب ك�شوف �شهرية تت�شمن �حلالة �الجتماعية لهوؤالء �مل�شتفيدين. 
�الحتادية  �حلكومة  ��شرت�تيجية  �أه���د�ف  من  �نطالقا  ذل��ك  ويجئ 
�لدولة  تقدمها  �ل��ت��ي  ب��اخل��دم��ات  و�الرت���ق���اء  �الإج������ر�ء�ت  بتب�شيط 

للمو�طنني وتخفيف �لعبء عنهم.

وقالت �لرومي �أن �لوز�رة تتجه �أي�شا لالتفاق مع تلك �ملحاكم لتوفري 
كاتب بالعدل يد�وم يف مكاتب �ل�شوؤون �الجتماعية �لتي يتوفر فيها 
و�حدة  م��رة  �الجتماعية  �مل�شاعد�ت  من  �مل�شتفيدين  من  كبري  ع��دد 
�إث��ب��ات �حل��ال��ة لهذه  ���ش��ه��اد�ت  �شهريا يتوىل فيها �جن��از  �الأق���ل  على 
توقيع  �أن  �ىل  �لرومي  و��شارت معايل مرمي  �حل��االت عند �حلاجة. 
هذه �التفاقيات ياأتي عمال بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �لدولة حفظه �هلل و�شاحب  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل بالعمل على توفري �أف�شل �خلدمات للمو�طنني 
من  و�الأ�شخا�س  �مل�شنون  ال�شيما  ورفاههم  ر�حتهم  على  و�حلر�س 
باهتمام خا�س من  �لذين يحظون  و�الأي��ت��ام  و�الأر�م���ل  �الإعاقة  ذوي 

�أفر�د �ملجتمع . 

•• ابوظبي-وام:

�آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ��شتقبل 
نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يف 
�ملحكمة  وفد حتالف  �الول  �م�س  م�شاء  ق�شره 
ب��ع��د م�����ش��ارك��ت��ه يف �عمال  �ل��دول��ي��ة  �جل��ن��ائ��ي��ة 
�لندوة �لعلمية �لقانونية �لدولية �لتي نظمتها 
جامعة �المار�ت يف مقرها حول عمل و�جناز�ت 

�ملحكمة.
�شامل  علي  جا�شم  �لربوفي�شور  �ل��وف��د  ور�ف���ق 
�ل�شام�شي عميد كلية �لقانون باجلامعة ع�شو 

ومعاهد  لكليات  �لعاملية  �لر�بطة  �د�رة  جمل�س 
�لقانون.

وقالت ليلى حنفي �ملن�شقة �القليمية �لقانونية 
قدم  �ل��وف��د  �ن  �لعربية  �ملنطقة  يف  للتحالف 
نهيان فكرة  �آل  بن مبارك  نهبان  �ل�شيخ  ملعايل 
عن �لندوة �لتي عقدت للتعريف باخت�شا�شات 
�ملحكمة ودوره��ا يف �الم��ار�ت �لتي �ن�شمت �ىل 

نظام روما �ال�شا�شي عام 2000م.
بتو�شية  ق��ام��ت  �مل��ت��ح��دة  �المم  �ن  و����ش��اف��ت 
ولذلك مت  روم��ا  نظام  على  �الم���ار�ت  لت�شادق 
�ل�شنوية  �ل��ذك��رى  مبنا�شبة  �ل��ن��دوة  ه��ذه  عقد 

�ملحكمة و�شارك فيها خرب�ء  لتاأ�شي�س  �لعا�شرة 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  م��ن اله���اي يف هولند� وم��ن 

�المريكية.
�جلنائية  �ملحكمة  حتالف  �شبكة  تاأ�ش�شت  وق��د 
و500  �ل��ف��ني  وت�شم  2002م  ع��ام  �ل��دول��ي��ة 
�لعامل  دول  ك��اف��ة  م��ن  حكومية  غ��ري  منظمة 
وتعمل جمتمعة وبالتعاون مع �ملحكمة �جلنائية 

�لدولية الر�شاء �لعد�لة �لنزيهة �مل�شتقلة.
�إن�شاء  ق��ان��ون  على  �مل��وق��ع��ة  �ل���دول  ع��دد  ويبلغ 
 2012 ي��ول��ي��و   1 ح��ت��ى  دول���ة   121 �ملحكمة 

ويقع �ملقر �لرئي�س للمحكمة يف هولند�. 

نهيان بن مبارك ي�صتقبل وفد حتالف املحكمة اجلنائية الدوليةالرومى جتتمع بروؤ�صاء املحاكم لتب�صيط الإجراءات مل�صتفيدى ال�صمان

•• عجمان ـ الفجر 

حميد  ب��ن  �ل��ع��زي��ز  عبد  �ل�شيخ  ق��ال 
�لتنمية  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لتميز  �إن  ب��ع��ج��م��ان  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
�أد�ء  يف  يوؤثر  ال  عمل  ومنهج  ثقافة 
�ملوؤ�ش�شات فح�شب، بل يرتك ب�شمته 
يتبنون  �ل��ذي��ن  �الأ�شخا�س  حياة  يف 

مبادئه وي�شريون على نهجه.
�حلقيقي  �ل���ت���ح���دي  �أن  و�أ������ش�����اف 
جديدة  موؤ�ش�شة  �أي  تو�جهه  �ل��ذي 
يرتكز يف كيفية �إحد�ث نقلة نوعية 
و�خلدمات  �الأد�ء  ج����ودة  لتح�شني 
لالإبد�ع،  �ملحفزة  �لبيئة  تهيئة  م��ع 
�إال  ه��ي  م��ا  �لثقافة  تلك  �أن  م��وؤك��د� 

م�شتد�مة يف  جزء من م�شرية عمل 
حياة �ملوؤ�ش�شات.

�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  �إن  وق���ال 
ب��ع��ج��م��ان ع��م��ل��ت ع���ل���ى ب���ن���اء خطة 
مع  تن�شجم  طموحة  ��شرت�تيجية 
�لقطاع  �إز�ء  �الإم������ار�ت  دول���ة  روؤي����ة 
�ملعايري  م���ع  وت���ت���و�ف���ق  �ل�����ش��ي��اح��ي، 
�إجر�ء  بعد  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �لعاملية 
در��شات حتليلية وفق مناهج علمية 
�لذي  �ل��ع��ام  �الإط����ار  �شمن  وعملية 
لتوجهاتها  عجمان  حكومة  حددته 
�مل�شتقبلية لتطوير وتنمية �ل�شياحة 
حتويل  ب�شرورة  منوها  �مل�شتد�مة، 
هذه �لروؤى �إىل قر�ر�ت ��شرت�تيجية 
وبر�مج  طموحة  وم�شروعات  فاعلة 

على  �لرتكيز  م��ع  مبتكرة،  متميزة 
بناء �لقادة لتحقيق �مل�شتقبل �لو�عد 

�لذي نن�شده.
وتابع قائال �إن تبني خيار�ت �جلودة 
يف ت��ق��دمي �خل���دم���ات و�مل��ن��ت��ج��ات ال 
ي��ت��م مب��ع��زل ع��ن حت�شني  �أن  مي��ك��ن 
جودة �أد�ء مقدمي �خلدمة وتطوير 
�أحدث  للتعامل مع  �ملهنية  قدر�تهم 
خ���الل  م����ن  و�ل����و�����ش����ائ����ل  �الأدو�ت 
�ل���ت���دري���ب و�ل���ت���ع���ل���م، م����وؤك����د� دعم 
وبخا�شة  �لب�شرية،  للمو�رد  �لقيادة 
�لتخطيط  ع���ل���ى  �مل���ع���ت���م���دة  ت���ل���ك 
�أف�شل  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف  و�الإب����������د�ع، 

�لنتائج �ملوؤ�ش�شية.
�ل�شيخ عبد  ل��دى ح�شور  ذل��ك  ج��اء 

�لعزيز بن حميد للحلقة �خلتامة يف 
�لتميز  �شفر�ء  عمل  وور���س  جل�شات 
�لنعيمي  �أحمد  في�شل  قدمها  �لتي 
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  عام  مدير 
بعجمان على مد�ر �أ�شبوعني ملوظفي 

�لد�ئرة.
وقال رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية 
�لذي  �لتدريبي،  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  �إن 
�أح����د حم����اوره،  �ل��ت��غ��ي��ري  �إد�رة  ت��ع��د 
�ملعرفية  �ل��ك��ف��اي��ات  ل��ت��ع��زي��ز  ه����دف 
و�مل�شاركات،  للم�شاركني  و�مل��ه��اري��ة 
وك����ان ف��ر���ش��ة ل��ط��رح �الأف���ك���ار حول 
�الإد�رية  و�ملمار�شات  �ل�شبل  �أف�شل 
ث��ق��اف��ة �جل���ودة  ن�����ش��ر  ي�شهم يف  مب��ا 
�أعلى  ل��ن��ي��ل  �خل�����دم�����ات  وحت�������ش���ني 

م�شتوى لر�شا �ملتعاملني و�ل�شركاء.
�أن �ل��د�ئ��رة، يف �شعيها نحو  و�أ���ش��اف 
بكو�درها  و�الرت��ق��اء  �لتميز  حتقيق 
�ل��ب�����ش��ري��ة، ت��وؤك��د �ل��ت��ز�م��ه��ا بتقدمي 
خدمات نوعية ومميزة �إىل �شركائها 
م�شتوى  ورف��ع  �خلا�س  �لقطاع  من 
�إل��ي��ه��م وتطوير  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات 
ن����ظ����ام �جل���������ودة و�مل����ح����اف����ظ����ة على 
تطبيقه، وفاء بتطلعات روؤية ور�شالة 

�لد�ئرة يف رعاية م�شالح �ملعنيني.
حميد  بن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  ودع��ا 
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  موظفي 
لديهم  م��ا  �أف�شل  لتقدمي  بعجمان 
�لتميز  لتحقيق  جهودهم  وتكري�س 
يف خدمة �ملتعاملني يف �إمارة عجمان، 

موؤكد� �أن �لد�ئرة �شتو��شل جهودها 
ملوظفيها  و�ل��ت��ح��ف��ي��زي��ة  �لتقييمية 

ووحد�تها �الإد�رية.
�ل�شيخ  �لتدريب كرم �شمو  ويف ختام 

ع���ب���د �ل���ع���زي���ز ب����ن ح��م��ي��د ك����ال من 
�لد�ئرة  ع��ام  مدير  �لنعيمي  في�شل 
�لربنامج  ب��ت��ق��دمي  م���ب���ادرت���ه  ع��ل��ى 
�حلمر�ين  �شامل  وعلياء  �لتدريبي، 

وجمال  �ملتعاملني  عالقات  تنفيذي 
�جلناحي تنفيذي �لرتويج �ل�شياحي 
�للذين ناال �أعلى ن�شب تقييم خالل 

�جلل�شات وور�س �لعمل.

عبد العزيز النعيمي ي�صهد احللقة اخلتامة جلل�صات �صفراء التميز ب�صياحة عجمان

•• راأ�ص اخليمة - الفجر:

ي�شهد  �ل�شمالية  �ملنطقة  �ملياه �جلوفية يف  خمزون 
تدهور� مريعا ما �أدي �ىل جفاف �لعديد من �البار 
�ملز�رعني �ىل مو�جهتها بتعميق �البار  مما ��شطر 
بلغ  و�ل��ت��ي  م��ز�رع��ه��م  ري  يف  عليها  يعتمدون  �ل��ت��ي 
عمق بع�شها �ىل �أكر من �ألف قدم يف بع�س �ملناطق 
لكن ذلك مل يكن �حلل �ملنا�شب فاملياه �جلوفية ال 
تز�ل مت�شي نحو �الأعمق ما �أ�شطر بع�س �ملز�رعني 
وهو  ج��د�  �ل�شيء  لالأمر  و�ال�شت�شالم  �لتوقف  �ىل 

ترك �أ�شجار �لنخيل تو�جه م�شري �ملوت و�قفة .
و�ملز�رعون يف �المار�ت �ل�شمالية ت�شاورهم حالة من 
�لقلق مما تتعر�س له �البار يف مز�رعهم من جفاف 
�أو تدهور ملن�شوب �ملياه �جلوفية يف �لفرتة �الأخرية 
�لقيام  بو�شهم  يعد  ومل  غ��ور�  م��اوؤه��ا  �أ�شبح  بحيث 
�ل�شيء  كافية  ب�����ش��ورة  �ل��زر�ع��ي��ة  م�شاريعهم  ب��ري 
�ملو�طنني على مغادرة مز�رعهم  �أجرب بع�س  �لذي 

موؤقتا �أو ب�شورة نهائية . 
وقال �ملز�رع �شعيد مطر �ن �ملياه �جلوفيه تتعر�س 
النخفا�س م�شتمر ب�شبب خارج عن �الر�دة وهو �شح 
يف  يتمثل  �خ��ر  �شبب  هناك  بينما  �الأم��ط��ار  هطول 
جلوء �لبع�س ملالحقة �ملياه بحفر �ملزيد من �الأبار 
�الأ�شخا�س  قيام  و�أي�شا  ع�شو�ئية  ب�شورة  �جلوفية 
ت��ف��وق عن  ب��ك��ي��ات �شخمة  �مل��ي��اه  ب�شخ  و�ل�����ش��رك��ات 
�حل���اج���ة �ل��ف��ع��ل��ي��ة �ىل ج��ان��ب ع���دم �حل���ر����س على 
�ل��ذي يت�شبب يف  �الأم��ر  �لتوزيع وه��و  �شبكة  �شيانة 

فقد�ن كميات كبرية من �ملياه هدر�  . 
 ح�����ش��ن �أح���م���د وه����و م���ن �مل��ه��ت��م��ني مب�����ش��األ��ة �ملياه 
غري  �ال�شتخد�م  ب��ان  �الخ��ري��ن  م��ع  يتفق  �جلوفية 
�ملققن للمياه �جلوفية كان ور�ء ��شتنز�فها ب�شورة 

مثرية لالزعاج م�شتدال على ذلك بان م�شتوى �ملياه 
يف �البار مبنطقة �ملطار هبط �ىل عمق 1000 قدم 
تقريبا بينما يف �حلمر�نية 800 قدم تقريبا �أما يف 
�ملنيعي و�حلويال ت وخت فان  �أخ��رى مثل  مناطق 
�أف�شل ح��اال م��ن غريها حيث ه��ي على عمق  �مل��ي��اه 
�لتغلب  مي��ك��ن  �مل�شكلة  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  ق���دم   600

عليها مب�شاريع حتلية مياه �لبحر .   
 ي��ق��ول ���ش��خ�����س �خ���ر ه���و ���ش��ع��ي��د �ل�����ش��ح��ي �شاحب 
مزرعة نخيل : ب�شر�حة �ذ� ظلت �المور ب�شاأن �ملياه 
و�أعني  �الن  عليه  ماهي  نحو  على  �شائرة  �جلوفية 
�لتي  �لنتيجة �ملروعة  �لفو�شى  يف �ال�شتخد�م فان 
ملز�رع  م��دم��ر  ج��ف��اف  ح���دوث  �شتكون  منها  مفر  ال 
باطن  و��شحا يف  بد�  ما  �لنخيل و�خل�شرو�ت وهو 
�ل��ع��دي��د من  �الأر������س و�أي�����ش��ا ع��ل��ى �شطحها ح��ي��ث 

�أ�شجار �لنخيل متوت و�قفة . 
ويتابع �ل�شحي : بالطبع �مل�شاألة و��شحة كال�شم�س 
�لتقلبات  �ل�شبب فيها �ىل  �ل�شماء ويرجع  ر�بعة  يف 
�الأمطار  هطول  �نعد�م  نتائجها  من  �لتي  �ملناخية 
�الم��ر �ل��ذي �أفقد ج��وف �الأر���س �أه��م �مل�شادر �لتي 
تغذيه باملياه ونتيجة لذلك هربت �ملياه �ىل �عماق 
ويرى  �ملياه �جلوفية  من�شوب  �نخف�س  �أي  �شحيقة 
�حلل يف �ملزيد من �الجر�ء�ت �لعقابية �ل�شارمة ملن 

يت�شببون يف �هد�ر �ملياه .
  �أم���ا حم��م��د �مل��ن�����ش��وري )م��وظ��ف( �ن �ل��دول��ة مل 
�أجل �ملحافظة على �ملياه �جلوفية  تدخر و�شعا من 
م���ن خ���الل �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ي��اه �الأم���ط���ار وذلك 
�ل�����ش��دود �لرت�بية  �ل��ع��دي��د م���ن م�����ش��اري��ع  ب��ان�����ش��اء 
�الأر�س باملزيد من مياه  و�الأ�شمنتية لتغذية جوف 
تقليل  يف  �أي�شا  ي�شاعد  �ل��ذي  �ل�شيء  وهو  �الأمطار 
مناطق  على  تتوزع  �ل�شدود  وتلك  �مللوحة  معدالت 

و�دي �ل�شدر ، �لغيل ،�أذن ،�لطويني ، �ل�شيح ، �لغيل 
�ل��د�رة . ويقول �ملن�شوري نف�شه : بالرغم   ، ، �شعم 
من �ن �ملياه - و�أق�شد بذلك �لتي يف جوف �الأر�س - 
هي بالن�شبة لنا ع�شب �حلياة الأننا نعتمد عليها يف 
ت�شريف �لكثري من �المور �حلياتية ويف مقدمتها 
�الأن�شطة �لزر�عية فاننا نلحظ بو�شوح �أنها ما تز�ل 
غائبة عن �لتد�ول باهتمام جاد يف �ملوؤمتر�ت و ور�س 
�لعمل �ملتخ�ش�شة و�لندو�ت و�أي�شا تبقى هي ق�شية 
�العالمي  �ل�شعيد  على  حتى  باالهمال  م�شمولة 
ل����ذ� ه���و ي��ط��ال��ب مب���زي���د م���ن �اله���ت���م���ام مب�شكلة 
ب��د�ي��ة ظ��اه��رة �شح �الأمطار  �مل��ي��اه �جلوفية  . وم��ع 
ت�شكلت جلنة يف ر�أ���س �خليمة �شمت جمموعة من 
�الخت�شا�شيني يف �ل�شوؤون �لزر�عية و�لبلدية ملتابعة 
تطور�ت �مل�شكلة من خالل تقنني ��شتخد�مات �ملياه 
�لكفيلة مبنع تفاقمها  �جلوفية و�تخاذ �الج��ر�ء�ت 
ما يعني فقد�ن �ملخزون �جلويف الأهم م�شادر تغذيته 
لكن يف ر�أينا �ن ذلك لي�س هو �ل�شبب �لوحيد لتفاقم 
�الأزمة �ملائية بل �أي�شا نتيجة �ال�شتخد�م غري �ملقنن 
للمياه �جلوفية من قبل بع�س �ل�شركات و�أ�شحاب 
�البار  حفر  �ن  �للجنة  يف  م�شدر  وبح�شب  �مل���ز�رع  
ذلك  يفعل غري  وم��ن  ترخي�س  �ال مبوجب  يتم  ال 
يتعر�س الجر�ء�ت عقابية ت�شمل �لغر�مة 10�الف 
و�لعقوبة  �لبئر  ردم  دره��م عن كل خمالفة وحتمل 
تتطور �ىل �ل�شعف يف حال �لتكر�ر لت�شل �ىل حد 

�شحب ترخي�س �شركات �حلفر موؤقتا �أو نهائيا .
�الب��ار �جلوفية تخ�شع  �مل�شدر عملية حفر  وذك��ر   
للموقع  ميد�نية  بدر��شة  تبد�أ  تنظيمية  الج��ر�ء�ت 
�لتاأكد  ب��د�ف��ع  �ل��ت��اأك��د  ب��ه��دف  �لبئر  �مل��ق��رتح حلفر 
�البار  �أق��رب  عن  ويبتعد  للبئر  �لفعلية  حاجة  من 

�لقائمة م�شافة ال تقل عن  500 قدم  .

م�صكلة املياه اجلوفية تقتل اأ�صجار النخيل واقفة 
وجترب املواطنني على مغادرة مزراعهم نهائيا

�صرطة راأ�س اخليمة تكرم جمموعة من املتميزين 

اللجنة العليا ل�صرطة راأ�س اخليمة تبحث ت�صجيع البداع

•• لندن-وام: 

�أ�شماء  �لدكتورة  برئا�شة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �جلغر�فية  �جلمعية  وف��د  يبحث 
�لكتبي موؤ�ش�شة ورئي�شة �جلمعية ورئي�شة جمل�س �الإد�رة حاليا يف لندن 

جماالت �لتعاون مع �جلمعية �جلغر�فية �مللكية �لربيطانية.
وقالت �لدكتورة �لكتبي يف �ت�شال هاتفي مع وكالة �نباء �الإمار�ت و�م �نه 
مت �الإتفاق مبدئيا على �لتعاون �لعلمي و�ملهني بني �جلمعيتني.. م�شرية 
�ىل �ن �جلمعية �جلغر�فية �مللكية �لربيطانية طلبت �لتعاون يف �أر�شفة 

مالديها من �شور تتعلق باالإمار�ت وتعود الأكر من مئة عام.
�ملوؤ�ش�شات �لعلمية و�الإعالمية  و��شافت �ن وفد �جلمعية ز�ر عدد� من 
�لبي بي �شي  �إذ�ع��ة  �ن  �لعا�شمة �لربيطانية.. م�شرية �ىل  �الأخ��رى يف 
�لعربية يف لندن ��شت�شافتها يف برنامج بي بي �شي �إك�شرت� للحديث حول 

ن�شاط و�هد�ف �جلمعية.
��شتعر��س  �ملقابلة كذلك  �نه مت خالل  �لكتبي  �أ�شماء  �لدكتورة  وذكرت 
دورتها  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  �جل��غ��ر�ف��ي��ة  �جلمعية  حققتها  �ل��ت��ي  �الإجن�����از�ت 
�لرحالت  ذل����ك  يف  مب���ا   2013 �إىل   2010 �الأوىل  �الإن���ت���خ���اب���ي���ة 
�الإ�شتك�شافية لبع�س �لكهوف و�ملعامل �جلغر�فية �ل�شهرية يف �الإمار�ت 

وبع�س دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

رئي�شة  �لغرير  �أح��م��د  بنت  م��ه��رة  �ل�شيخة  رع��اي��ة  حت��ت 
�ل�شيخ  وبح�شور  �خليمة  ب��ر�أ���س  �مل����ر�أة  نه�شة  جمعية 
رئي�س  �ملالية  �لد�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  بن  في�شل 
�ملنطقة �حلرة بر�أ�س �خليمة و�ل�شيخة فاطمة بنت �شقر 
�ملر�أة  نه�شة  جمعية  لرئي�شة  �لثانية  �لنائبة  �لقا�شمي 
�ملثالية  بر�أ�س �خليمة رئي�س جائزة ر�أ�س �خليمة للفتاة 
..نظمت جمعية نه�شة �ملر�أة بر�أ�س �خليمة وبالتعاون مع 
�حلملة  و�لور�ثية  �جلينية  لالأمر��س  �الإم��ار�ت  جمعية 
و�لور�ثية  �جل��ي��ن��ي��ة  �الأم���ر�����س  ع��ن��و�ن  حت��ت  �ل�شحية 

وطرق �لوقاية منها .
موؤ�ش�س  مطر  م��رمي  �لدكتورة  �شعادة  للحملة  وقدمت 
ورئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �الإمار�ت لالأمر��س �جلينية 
وذلك مب�شرح �ملركز �لثقايف بر��س �خليمة �ليوم بح�شور 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  وموظفات  موظفي  من  كبري  عدد 
و�ملحلية باإمارة ر�أ�س �خليمة وموظفي �الإد�ر�ت �ملدر�شية 
وجمموعة  �لتعليمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  منطقة  مل���د�ر����س 
طالبات وطالب منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية وبح�شور 

جمل�س �إد�رة جمعية نه�شة �ملر�أة بر�أ�س �خليمة.

و�أهد�ف  ر�شالة  مطر  مرمي  �لدكتورة  �شعادة  و�و�شحت 
من  �ل�شبع  �ل�شنو�ت  خ��الل  حتقيقها  مت  �لتي  و�لنتائج 
ع��م��ر �جل��م��ع��ي��ة. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن جمعية �الإم�����ار�ت 
هي  م   2006 ع��ام  تاأ�ش�شت  و�ل��ت��ي  �جلينية  ل��الأم��ر����س 
�أن�شئت برئا�شة معايل �ل�شيخ نهيان  جمعية غري ربحية 
بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 
ورئي�س  �ملوؤ�ش�س  �لدكتورة مرمي مطر  و�إ�شر�ف  وب��اإد�رة 
�نت�شار  م��ن  للحد  تهدف  و�ل��ت��ي  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س 
وتاأثري ��شطر�بات �لدم �جلينية �ل�شائدة يف �لدولة من 
وتوفري  �جلينية  �الأم��ر����س  باأ�شباب  و�ع  جمتمع  خ��الل 
بتقدمي  �جلمعية  وتقوم  للمجتمع.   جمانية  ��شت�شار�ت 
�الإ�شطر�بات  عن  �لك�شف  ت�شمل  �الأن�شطة  من  �لعديد 
�ملبنية على  �ل��ت��وع��وي��ة و�ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ور�ث��ي��ة و�ل���رب�م���ج 
ب�شرية  ك��ف��اء�ت  بو��شطة  �لعلمية  و�ل��ت��ج��ارب  �ل��ب��ح��وث 
وت��ق��ن��ي��ات ع��ال��ي��ة وم��ال��ي��ة م��ق��ت�����ش��دة. وت��ت��ط��ل��ع جمعية 
وتقلي�س  �ل��وق��اي��ة  �إىل  �جلينية  ل��الأم��ر����س  �الإم������ار�ت 
�ل��ذي��ن يعانون م��ن �الأمر��س  ل��الأط��ف��ال  �ل����والد�ت  ع��دد 
�جلينية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وزيادة �لوعي 
للفئة  منها  �لوقاية  و�إج���ر�ء�ت  �لور�ثية  �الأم��ر����س  عن 

�مل�شتهدفة . 

بدء احلملة ال�صحية بعنوان الأمرا�س اجلينية اجلمعية اجلغرافية الإماراتية تبحث التعاون مع نظريتها اجلمعية امللكية الربيطانية
والوراثية وطرق الوقاية منها فى راأ�س اخليمة 

�صفري الدولة يف 
بروك�صل يجتمع 

مع رئي�س الربملان 
الفلمنكي البلجيكي

•• بروك�سل-وام:

حامد  ����ش���ل���ي���م���ان  �����ش����ع����ادة  �ج���ت���م���ع 
�ملزروعي �شفري �لدولة لدى �ململكة 
لك�شمبورج  ودوق����ي����ة  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
و�الحتاد �الأوروبي مع معايل �ل�شيد 
جان بومانز رئي�س �لربملان �لفلمنكي 

�لبلجيكي يف مدينة بروك�شل.
ج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء ت��ب��ادل وجهات 
�لعالقات  �لنظر يف خمتلف جو�نب 
�لبلجيكية  �مل��م��ل��ك��ة  ب���ني  �ل��ث��ت��ائ��ي��ة 

ودولة �المار�ت.
كما تطرقت �ملباحثات �ىل �لعالقات 
�لدولتني  ب��ني  �ملميزة  �القت�شادية 

و�أطر تطوير هذه �لعالقات.
دولة  �أن  �لبلجيكي  �مل�����ش��ئ��ول  وق���ال 
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العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قرية �لولو للمقاوالت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1152049 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
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 60*40

تعديل ��شم جتاري:من/قرية �لولو للمقاوالت �لعامة
LOLULOUS VILLAGE GENERAL CONTRACTING

�ىل/ كوخ �لنجم لل�شيانة �لعامة
STAR HUT GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ل�شري�ين 

CN 1152471:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي بطي �شامل مو�شى �لقبي�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد علوي عبد�هلل

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلد�ئق للمالب�س 

CN 1388281:لرجالية و�الحذية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة منال �حمد يو�شف بن كلبان بن و�ئل )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شعيد ر��شد �شعيد �شامل �ملزروعي

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2011/7/3م �ملودعة حتت رقم : 159406 
با�شم:�شركة �شيك�س �شيغما ميدل �ي�شت كزن�شرتك�شنز    

وعنو�ن:�بوظبي ، �شارع �لكرت� ، مبنى �شعيد ع�شكر وعمر ع�شكر.   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�ملقاوالت �لعامة و�ل�شيانة �لعامة .
�لو�قعة بالفئة :37

و�شف �لعالمه:عبارة عن مربع برتقايل د�خلة رقم 6 باللون �البي�س ور�شم هند�شي مبتكر باللون �البي�س 
 Six Sigma( وعلى �جلانب �المين من �ملربع �ال�شم �لتجارية باللغة �الجنليزية باللون �ال�شود و�لرمادي

 )East Constructions L.L.C
�ال�شرت�طات:  .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/4/22م �ملودعة حتت رقم : 172323 
با�شم:بريمنجهام للتجارة �س.ذ.م.م    

وعنو�ن:دبي ، ديرة ، �س.ب:14498 ، هاتف: 2257997-04 ، فاك�س: 04-2257855   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

جميع �نو�ع �ملالب�س �جلاهزة مالب�س د�خلية �شر�ويل د�خلية مالب�س د�خلية م�شادة للعرق م�شد�ت لل�شدر 
�الحذية خف )�شندل( و�ل�شبا�شب و�غطية �لر��س وكل �ملالب�س �جلاهزة لل�شيد�ت غري �لو�ردة �شمن فئات 

�خرى .
�لو�قعة بالفئة :25

و�شف �لعالمه:�لعالمة عبارة كلمة SUPERBOY �حرف �لالتينية باللون �ال�شود. 
�ال�شرت�طات:  .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
جمموعة �لربكات �لعاملية �ملتحدة

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :                                   
با�ش��م: جمموعة �لربكات �لعاملية �ملتحدة .          

وعنو�نه: رقم 04-21 جمري� بيت�س ريزيد�ن�س بردبي .     
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 51414(  بتاريخ: 2013/2/3

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/2/4  وحتى تاريخ :2023/2/3

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�س.�لفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51960                                  
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م.          

وعنو�نه: دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س:04-7062050     
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 45063(  بتاريخ:2004/2/23

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�س.�لفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51961                                  
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م.          

وعنو�نه: دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س:04-7062050     
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 41773(  بتاريخ:2003/8/13

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شامل �جلابري
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2011/1/13م �ملودعة حتت رقم : 151602 
با�شم:�شركة زياد حممد ر�شول للتجارة �لعامة ذ.م.م    

وعنو�ن:�المار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي ، �س.ب:49002 ، هاتف: 042266073 ،
   zaidmohd@emirates.net.ae :فاك�س: 042255165 ، �لربيد �اللكرتونية 

وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :
�ملالب�س و�الحذية بجميع �نو�عها و�ل�شبا�شب و�غطية �لر��س .

�لو�قعة بالفئة :25
و�شف �لعالمه:عبارة عن لفظ DABDOUB مكتوبة باللغة �لالتينية و�عالها ر�شمة ر��س دوب وهي 

م�شتقة من كلمة دب. 
�ال�شرت�طات:  .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/1/27م �ملودعة حتت رقم : 185663 
با�شم:م�شاريع �ل�شاحل �الخ�شر    

وعنو�ن:   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن يف معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة 
)وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(  .

�لو�قعة بالفئة :35
 Enterprises باللغة �الجنليزية وباللون �الخ�شر ��شفلها عبارة Green Coast و�شف �لعالمه:عبارة
باللون �لرمادي يحدها من �لطرفني خط رفيع باحلروف �لالتينية ��شفلها عبارة م�شاريع يحدها خط رفيع 
من �لطرفني ��شفلها عبارة �ل�شاحل �الخ�شر باحلروف �لعربية باللون �الخ�شر وحتتها خط باللون �ال�شود 

وعلى �لي�شار �شعار على �شكل مربع باللون �لرمادي وبد�خله ر�شم ل�شكل �شجرة �لغاف باللون �الخ�شر. 
�ال�شرت�طات:  .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/1/27م �ملودعة حتت رقم : 185665 
با�شم:�ل�شاحل �الخ�شر �لعقارية

وعنو�ن:دبي ، �س.ب:552 ، ت:04/2570222
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�ل�شوؤون �لعقارية.
�لو�قعة بالفئة :36

  Real Estate Green Coast باللغة �الجنليزية وباللون �الخ�شر ��شفلها عبارة  و�شف �لعالمه:عبارة 
باللغة  �الخ�شر  �ل�شاحل  عبارة  ��شفلها  �ل��رم��ادي  باللون  رفيع  خط  �لطرفني  من  يحدها  �ل��رم��ادي  باللون 
�لعربية وباللون �الخ�شر ��شفلها عبارة �لعقارية باللغة �لعربية وباللون �لرمادي يحدها من �لطرفني خط 
رفيع باللون �لرمادي وحتتها خط باللون �ال�شود وعلى �لي�شار �شعار على �شكل مربع باللون �لرمادي وبد�خله 

ر�شم ل�شكل �شجرة �لغاف باللون �الخ�شر. 
�ال�شرت�طات:  .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ : / /م �ملودعة حتت رقم : 185664 
با�شم:�ل�شاحل �الخ�شر �لتجارية

وعنو�ن:دبي ، �س.ب:552 ، ت:04/2570222
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

خدمات جتميع جمموعة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لغر�س عر�شها و�شر�ئها من قبل �مل�شتهلكني عند 
�حلاجة وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل .

�لو�قعة بالفئة :35
و�شف �لعالمه:عبارة Green Coast باللغة �الجنليزية وباللون �الخ�شر ��شفلها عبارة Trading  باللون 
�لعربية  باللغة  �الخ�شر  �ل�شاحل  عبارة  ��شفلها  �لرمادي  باللون  رفيع  خط  �لطرفني  من  يحدها  �لرمادي 
رفيع  �لطرفني خط  �لرمادي يحدها من  وباللون  �لعربية  باللغة  �لتجارية  ��شفلها عبارة  وباللون �الخ�شر 
باللون �لرمادي وحتتها خط باللون �ال�شود وعلى �لي�شار �شعار على �شكل مربع باللون �لرمادي وبد�خله ر�شم 

ل�شكل �شجرة �لغاف باللون �الخ�شر. 
�ال�شرت�طات:  .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�س.�لفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51982                                  
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م.          

وعنو�نه: دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س:04-7062050     
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 43394(  بتاريخ:2003/11/10

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�س.�لفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51983                                  
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م.          

وعنو�نه: دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س:04-7062050     
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 43396(  بتاريخ:2003/11/10

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�س.�لفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51984                                  
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م.          

وعنو�نه: دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س:04-7062050     
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 43397(  بتاريخ:2003/11/10

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�س.�لفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51985                                  
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م.          

وعنو�نه: دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س:04-7062050     
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 43398(  بتاريخ:2003/11/10

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�س.�لفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51986                                  
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م.          

وعنو�نه: دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س:04-7062050     
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 43400(  بتاريخ:2003/11/11

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/8/7م �ملودعة حتت رقم : 177634 
با�شم:جيالتو بوني�شمو كافيه    

وعنو�ن:�بوظبي ، �س.ب: 29311 ، هاتف: 0555440657   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

كافترييا.
�لو�قعة بالفئة :43

و�شف �لعالمه:�لعالمة عبارة عن حريف g من �العلى و b من �ال�شفل وحرف g متجه �ىل �ال�شفل وحرف 
باللون  م�شتطيل  ��شفلها  �البي�س  باللون  �ل�شكل جيالتو  وعلى ميني  �الحمر  باللون  و�حلرفني  b معكو�س 
�الحمر ود�خله بوني�شمو باللون �البي�س ��شفلها كافيه باللون �البي�س وعلى ي�شار �ل�شكل gelato باللون 
باللون   cafe ��شفلها  باللون �البي�س   buonissimo باللون �الحمر بد�خله  ��شفلها م�شتطيل  �البي�س 

�البي�س و�ل�شكل على خلفية �شود�ء. 
�ال�شرت�طات:.

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/10/17م �ملودعة حتت رقم : 180970 
با�شم:موؤ�ش�شة �خلليج الد�رة �ملر�فق    

وعنو�ن:�بوظبي ، �شارع ز�يد �لثاين ، �س.ب: 130627 ، هاتف: 0506820483   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

خدمات حقول �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية ت�شغيل و�شيانة مر�فق �نتاج �لنفط و�لغاز.
�لو�قعة بالفئة :42

�الخ�شر  باللون  د�ئ��رة  �شكل  وفوقها  كبري  وبخط  �لرمادي  باللون   w k c عبارة  �لعالمه:�لعالمة  و�شف 
وبد�خل �شكل �لد�ئرة �شكل فرع باللون �الخ�شر و�ل�شكل على خلفية بي�شاء. 

�ال�شرت�طات:.
على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722 العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

 اإعـــالن �سطب قيد
�شرت�كت�شر�ل  �ل�شادة/�وتر�كون  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
قد  �جلن�شية(  )ماليزية  دي  �ت�س  بي  �ن  دي  ��س  �شي�شتمز 
�بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت 
�الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )2702( رقم  حتت  و�ملقيدة 
بالوز�رة. وتنفيذ� الحكام �لقانون �الحتادي رقم )8( ل�شنة 
�لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف  1984م 
دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري 
�جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج 
و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف 
�العرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال 
وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز 
�القت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.

 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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�أل��ق��ت ق���وة �أم��ن��ي��ة ع��ر�ق��ي��ة �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �أح����د خم��ّط��ط��ي �لهجوم 
�لع�شكرية  �ال�شتخبار�ت  مدر�شة  �آم��ر  ��شتهدف  �ل��ذي  �الن��ت��ح��اري 

ببغد�د �ل�شبت �ملا�شي.
ق�شاء  حماية  ق��وة  �أن  �الأرب���ع���اء،  �م�����س  حملي  �أم��ن��ي  م�شدر  وذك���ر 
�أحد �ملخّططني للعملية �النتحارية �لتي  �ألقت �لقب�س على  تلعفر 
�ىل  ت�شليمه  ومت  �لع�شكرية،  �ال�شتخبار�ت  مدر�شة  �آم��ر  ��شتهدفت 

ة للتحقيق معه متهيد�ً لتقدميه �ىل �لعد�لة. �جلهات �ملخت�شّ
وك����ان �ن��ت��ح��اري ه��اج��م ي���وم �ل�����ش��ب��ت �مل��ا���ش��ي، م��ن��زل �آم����ر مدر�شة 
تلعفر  بق�شاء  علي  ع��وين  �لعميد  ببغد�د  �لع�شكرية  �ال�شتخبار�ت 
�أفر�د  م��ن   3 م��ع  مقتله  �ىل  �أّدى  م��ا  �ل��ع��ر�ق،  �شمال  �ملو�شل  غ��رب 

حمايته.
 

طائرة  ال���ش��ت��خ��د�م  بريطانية  ب��ل��دة  يف  �ملحلية  �ل�شلطات  ت��خ��ّط��ط 
غري  ب�شورة  يعي�شون  �لذين  �ملهاجرين  ب��اآالف  لالإم�شاك  جت�ّش�س 

قانونية يف �حلظائر و�ملر�ئب.
تعتقد  �شالو  بلدية  �إن  �الأربعاء،  �م�س  )ديلي ميل(  وقالت �شحيفة 
�أن ما ي�شل �إىل 3000 مهاجر يقيمون مع �أ�شرهم يف حظائر غري 
�آمنة وبد�ئية وتفتقر يف �لكثري من �الأحيان للتدفئة و�ملياه �جلارية، 
و�شت�شتخدم طائرة مزّودة بكامري�ت للت�شوير �حلر�ري الكت�شافهم. 
و�شت�شبح بلدية �شالو �أول �شلطة حملية يف �ململكة �ملتحدة ت�شتخدم 
هذه �لتقنية للك�شف عن وجود حر�رة يف �ملباين �ملحلقة الإثبات �أنها 
م�شكونة، و�الإم�شاك باملهاجرين �لذين يعي�شون ب�شورة غري قانونية 
فيها.  وحّذرت �لبلدية مالكي �حلظائر و�ملر�ئب يف بلدة �شالو من 
�شرعيني  �كت�شاف مهاجرين غري  على هدمها يف حال  �شتقدم  �أنها 
للبلدة  باإنتاج خريطة حر�رية  �شركة حملية  وكّلفت  فيها،  يقيمون 
�ملباين  م��و�ق��ع  حت��دي��د  �أج���ل  م��ن  موظفيها  قبل  م��ن  ال�شتخد�مها 

�مللحقة لتوجيه طائرة �لتج�ّش�س �إليها.
�لبلدة  ف���وق  ���ش��ت��ح��ّل��ق  �ل��ت��ج�����ّش�����س  ط��ائ��رة  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
�إىل  �لظروف مو�تية. ون�شبت  �لبيانات عندما تكون  باأكملها جلمع 
قوله  ���ش��الو،  ب��ل��دة  يف  �لبيئية  �خل��دم��ات  ق�شم  رئي�س  ها�شلم،  ر�ي 
�لتي  �لتكتيكات  م��ن  جمموعة  م��ن  و�ح��د  ه��و  �جل��وي  �لت�شوير  �إن 
�ل�شور  ت�شاعدنا  �أن  وناأمل  �مل�شكلة،  هذه  على  للق�شاء  ن�شتخدمها 
لعدد �حلظائر  بناء �شورة حقيقية  �مللحقة على  للمباين  �حلر�رية 

و�ملر�ئب �مل�شكونة ومو�قعها .
 

�علنت �لنيابة �لعامة يف كارل�شروهي )غرب( �نها �طلقت مالحقات 
بحق رج��ل��ني، �ي���ر�ين و�خ���ر �مل���اين م��ن ����ش��ل �ي���ر�ين بتهمة خد�ع 

�جلمارك لت�شدير الير�ن حمركات لطائر�ت من دون طيار.
61 حمركا من �شناعة  ت�شدير  و2009 مت   2008 وبني عامي 
�ملانية الير�ن من قبل مقاول �ملاين-�ير�ين يف �لثالثني من �لعمر 
يدعى �ميان جاي �ل يف حني يتهم �شريكه �الير�ين د�وود �آي �لبالغ 
�لنيابة  ع��ن  ���ش��ادر  ب��ي��ان  بح�شب  بيعها  ب��اع��ادة  �ل��ع��م��ر  م��ن  �ل54 

�لفدر�لية.
من  لطائر�ت  خم�ش�شة  �ملحركات  ه��ذه  �ن  نف�شه  �مل�شدر  و����ش��اف 
دون طيار من طر�ز �بابيل 3 ت�شتخدمها �لقو�ت �مل�شلحة �الير�نية 

لتحديد �الهد�ف و�ال�شتطالع �جلوي و�ملهمات �لقتالية .
و�و�شح �مل�شدر �نه ب�شبب هذه �ال�شتخد�مات فان ت�شدير مثل هذه 
�ملحركات الير�ن ي�شتلزم ترخي�شا من �لهيئة �لفدر�لية لالقت�شاد 

ومر�قبة �ل�شادر�ت .
ومل ي�شرح لل�شلطات �جلمركية بت�شدير هذه �ملحركات وزعم �نها 

�شتنقل �ىل بلد ال ي�شتلزم ترخي�شا خا�شا.

عوا�سم

بغداد

برلني

لندن

تركيا تغازل اأكراد العراق 
�صعيًا وراء موارد الطاقة 

•• انقرة -ا ف ب:

بد�ت تركيا، �حلري�شة على تقلي�س �عتمادها على �لغاز و�لنفط �مل�شتورد، 
ترنو باحلاح �ىل كرد�شتان �لعر�ق وما متلكه هذه �ملنطقة من �حتياطات 
نفطية �شخمة �شاربة عر�س �حلائط بغ�شب بغد�د وقلق حليفها �المريكي 

من روؤية �لعر�ق يتفتت ب�شبب هذ� �لتقارب.
وهي حالة من حاالت تغيري �لتحالفات �لتي تثري قلق �لدبلوما�شيني �ذ �ن 
�نقرة طاملا رف�شت �جر�ء �ي �ت�شال مع �كر�د �لعر�ق �لذين تتهمهم بايو�ء 
حقيقية  حربا  يخو�س  �ل��ذي  �لكرد�شتاين  �لعمال  حزب  �ع�شاء  ��شقائهم 
�شد قو�ت �نقرة منذ 1984. ولكن ومنذ توليه مقاليد �حلكم �شعى رئي�س 
�ل��وزر�ء �لرتكي رجب طيب �ردوغ��ان بخطى وئيدة �ىل �لتحاور مع قادة 
ما ي�شكل �ليوم منطقة كرد�شتان ذ�ت �حلكم �لذ�تي يف �لعر�ق و�قام معها 
�ملده�س  �لنمو  لتغذية  �لطاقة  م�شادر  لتوفري  وثيقة  �قت�شادية  عالقات 

�لذي حتققه بالده )%8،9 و%8،5 عامي 2010 و2011(.
ومن 2،8 مليار دوالر عام 2007 �رتفع حجم �ملبادالت بني تركيا و�لعر�ق 
�ىل 10،7 مليار �لعام �ملا�شي �جلزء �الكرب منها مع �ملنطقة �لكردية �لتي 
��شتقرت فيها نحو �لف موؤ�ش�شة تركية. و�ليوم تعر�س تركيا حتويل هذ� 
�لوفاق �ىل �شر�كة ��شرت�تيجية. وتقول �ل�شحافة �لرتكية �ن هذ� �مل�شروع 
من  مكعب  مرت  مليار�ت  ع�شرة  نقل  على  ق��ادر  �نابيب  خط  بناء  يت�شمن 

�لغاز �شنويا.
�هتمام  يلديز  تانري  �لرتكي  �لطاقة  وزي��ر  ب��رر  �مل�شروع  ه��ذ�  تاكيد  ودون 
بالده بجارها �جلنوبي مت�شائال �لي�س من �لطبيعي �ن تعمل تركيا على 
حماية م�شاحلها؟ . وجاء ذلك رد� على �النتقاد�ت �لتي �ثارها �لتقارب بني 
�نقرة و�ربيل بدء� من �لعر�ق �لذي ينكر على �ملنطقة �لكردية حق ت�شدير 

نفطها دون مو�فقته.
و��شافة �ىل رف�س �نقرة ت�شليم نائب �لرئي�س �لعر�قي طارق �لها�شمي �ىل 
�لوزر�ء  رئي�س  �لعالقات بني  توتر  لتزيد من  �لطاقة  بغد�د جاءت ق�شية 

�لعر�قي �ل�شيعي نوري �ملالكي وبني �شلطات تركيا ذ�ت �لغالبية �ل�شنية.

الأمن العام البحريني يك�صف تفا�صيل �صبط اخللية الإرهابية

لبنان يطالب بتحرك ملنع العدوان الإ�صرائيلي على الأرا�صي العربية 
و�لتطّرف و�لتكفري و�إلغاء �الآخر. 
فهذه �حلركات و�ملجموعات �لتي 
دخيلة  ك��ان،  وكيفما  �أي��ن  ت�شرب 
ع��ل��ى ث��ق��اف��ة وت��اري��خ وف��ك��ر وقيم 
حيث  منطقتنا،  �شعوب  وتقاليد 
خطري�ً  ت��ه��دي��د�ً  ت�شكل  �أ�شبحت 
جمتمعاتنا،  ل���وح���دة  وم��ب��ا���ش��ر�ً 
وتفتيتاً لن�شيجها �لوطني �ملتعّدد  
�لبّناء  �لوطني  �حل���و�ر  �إن  وق���ال 
بني �لدولة )�ل�شورية( و�ملعار�شة 
�لتاأخري،  ي��ح��ت��م��ل  ال  �ل��وط��ن��ي��ة 
حيث تبقى مهمة �ملبعوث �الأممي 

�لنقد �لدويل �اللتز�م بهذه �خلطة 
�لتي  �ل���ق���رو����س  ت���ق���دمي  مل���و�����ش���ل���ة 
 2014 يتوقع �ن ت�شل بحلول عام 
�ىل 240 مليار يورو. ويفرت�س �ن 
حتديد  �خلطة  بهذه  �الل��ت��ز�م  يتيح 
ق�شطا  �شتتلقى  �ث��ي��ن��ا  ك��ان��ت  �ذ�  م��ا 
من  ي���ورو  مليار   2،8 مببلغ  ق��ادم��ا 

د�ئنيها يف �شباط-فرب�ير �حلايل.
�ليونان  �ل����ت����ز�م����ات  ���ش��م��ن  وم�����ن 
�لف   25 �ل���غ���اء  �ل���د�ئ���ن���ة  ل��ل��ج��ه��ات 

وظيفة يف �لقطاع �لعام.

•• بريوت-يو بي اأي:

�للبنانية  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
عدنان من�شور، �م�س �إن �إ�شر�ئيل 
باأ�شكال  ع���دو�ن���ه���ا  يف  ت���ت���م���ادى 
�لعربية  �الأر�����ش���ي  ع��ل��ى  م��ت��ع��ددة 

�ملحتلة.
وقال من�شور �أمام منتدى رو�شيا 
مو�شكو،  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  و�جل��ام��ع��ة 
عدو�نها  يف  تتمادى  �إ�شر�ئيل  �إن 
م����ن خالل   ، م���ت���ع���ددة  ب���اأ����ش���ك���ال 
وق�شم  �الإ�شتيطانية،  �شيا�شتها 
وتغيري  وم�����ش��ادرت��ه��ا  �الأر������ش����ي 
�الأر�������ش�����ي  يف  �ل����دمي����وغ����ر�ف����ي����ا 
لكل  و�ملتجاهلة  �ملحتلة،  �لعربية 

�لقر�ر�ت �لدولية �ملعنية .
جميعاً  يدفعنا  ذل��ك  �أن  و�أ���ش��اف 
عليها،  لل�شغط  �لعمل  �أج��ل  م��ن 
�مل�شتمر يف  ل��ل��ع��دو�ن  وو���ش��ع ح��د 
و�لقد�س  �لغربية  و�ل�شفة  غ��زة 
و�جل����والن ول��ب��ن��ان، ح��ي��ث تخرق 
�إ�شر�ئيل �شيادته يومياً بر�ً وبحر�ً 
�إ�شر�ئيل  زرع  �ىل  م�شري�ً   ، وج��و�ً 
على  و�الإره���اب  �لتج�ّش�س  �شبكات 
غ���ري عابئة  �ل��ل��ب��ن��اي��ة  �الأر������ش����ي 

بالقر�ر�ت �لدولية .
ق����ال من�شور  ث���ان���ي���ة،  ج��ه��ة  م���ن 
وي�شكل  قلقنا  يثري  �الإره����اب  �أن 
�إننا  لذلك  علينا،  مبا�شر�ً  خطر�ً 
�لت�شدي  �إىل  ج��م��ي��ع��اً  م���دع���ّوون 
باأ�شكاله كافة،  وحماربة �الإره��اب 

•• اثينا-ا ف ب:

�شهدت �ليونان �م�س �الربعاء ��شر�با 
�لنقابات  ل���دع���وة  ����ش��ت��ج��اب��ة  ع���ام���ا 
خطة  على  �حتجاجا  وذل���ك  �ملهنية 
�جلهتان  بها  تطالب  �لتي  �لتق�شف 
�ل����د�ئ����ن����ت����ان، �الحت���������اد �الوروب���������ي 
وي�شارك  �ل���دويل.  �لنقد  و���ش��ن��دوق 
�ط��ب��اء وحم��ام��ون ومعلمون يف هذ� 
�لنقابتان  �ليه  �لذي دعت  �ال�شر�ب 
�ملركزيتان �خلا�شة و�لعامة. وقالت 
�لنقابة �خلا�شة يف بيان �ننا ننا�شل 
ومن  �جلماعية  �التفاقات  �جل  من 
�جل �تخاذ قر�ر�ت ملكافحة �لبطالة 

وحماية حقوقنا �لدميوقر�طية .
�لنقابتني  ه���ات���ني  �ىل  و�ن�������ش���م���ت 
)بامي(  �ل�شيوعية  �لنقابية  �جلبهة 
�لتي كانت �ول من دعا �ىل �ال�شر�ب. 
�ملعار�شة  ح����زب  ي���ام���ل  ج��ان��ب��ه  م���ن 
مت�شدد(  )ي�����ش��ار  ���ش��ريي��ز�  �لرئي�شي 
كمنطلق  �ال�����ش����ر�ب  �����ش���ت���خ���د�م  يف 
�الئتالفية  ب��احل��ك��وم��ة  ل��الط��اح��ة 
�ملحافظ  �ل������وزر�ء  ل��رئ��ي�����س  �ل��ه�����ش��ة 
من  و�مل��ك��ون��ة  ���ش��ام��ار����س  �نطوني�س 

�ليمني و�لي�شار �ملعتدل.
حكومة  ���ش��ي��ا���ش��ة  �ن  �حل�����زب  وق�����ال 
����ش���ام���ار�����س �ل���ع���ن���ي���دة ���ش��ت��ق��ود �ىل 
�لعام  و�ال���ش��ر�ب  �شعبية.  �نتفا�شة 
يجب �ن يكون بد�ية هذه �النتفا�شة 
وقت  يف  �ث��ي��ن��ا  ت�شهد  �ن  وي��ت��وق��ع   .

�الإبر�هيمي،  �الأخ�������ش���ر  �ل�����ش��ّي��د 
���ش��م��ان��ة قوية  ج��ن��ي��ف  و�ت����ف����اق 
رو�شيا  ودع����ا   . �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ل��ل��ح��ل 
و�ت�شاالتها  جهودها  متابعة  �إىل 
م��ع �الأط����ر�ف �ل��دول��ي��ة، ال �شّيما 
�الأمريكية،  �مل���ت���ح���دة  �ل����والي����ات 
�ملتحدة  ل����الأمم  �ل���ع���ام  و�الأم������ني 
وجامعة �لدول �لعربية، الإطالق 
و�ملعار�شة  �ل��ن��ظ��ام  ب���ني  �حل�����و�ر 
الإن���ه���اء ح����ال �الإق���ت���ت���ال و�إت���اح���ة 
�أمنها  ل�����ش��وري��ا ال���ش��ت��ع��ادة  �مل��ج��ال 

و��شتقر�رها ووحدة �شعبها .

م���ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �ل��ت��م��ي��ي��ز بني 
�الإرهاب وحق �ل�شعوب يف مقاومة 
�الإحتالل، وهو حق يريد �لبع�س 

�إل�شاقه باالإرهاب .
و�أبدى حر�س لبنان على �ل�شالم 
�ل���������ش����رق �الأو�����ش����ط  يف م��ن��ط��ق��ة 
و�ل���ع���امل، و���ش��ع��ي��ن��ا �ل������دوؤوب �إىل 
ت���وف���ريه وق����ال ه����ذ� ي��ح��ث��ن��ا على 
�لعمل معاً من �أجل جعل �ملنطقة 
خالية من �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل 
وم��ن��ه��ا �ل�������ش���الح �ل����ن����ووي، حيث 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ت��ه��ّدد ب��ا���ش��ت��م��ر�ر �أمن 
هذه �ملنطقة و�شالمها، من خالل 
�الأ�شلحة  من  لرت�شانة  �متالكها 
�لقبول  �لقاطع  �لنووية ورف�شها 
من  خالية  �أو�شط  �شرق  مبنطقة 
�لدمار  و�أ�شلحة  �لنووي  �ل�شالح 

�ل�شامل .
��شتمر�ر  �أن  م��ن  من�شور  وح���ّذر 
�الأزمة �ل�شورية، ب�شكلها �ملاأ�شاوي 
للدم  م�شتمر  ن��زي��ف  عنها  ينتج 
وخ�شائر  �ل����ع����زي����ز،  �ل���������ش����وري 
ويف  و�ملمتلكات  �الأرو�ح  يف  فادحة 
موؤ�ش�شات �لدولة �ل�شورية، وبناها 
�لتحتية، ونزوح مئات �الآالف من 
�الأخوة �ل�شوريني �إىل دول �جلو�ر 

�ل�شوري وغريها .
و�أ�شار �ىل �أنه منذ بد�ية �الأحد�ث 
يف ���ش��وري��ا ح��ّذرن��ا، وم��ا زل��ن��ا، من 
خطورة �مل�شار �لذي ت�شلكه �الأزمة 
�ل�شورية ومن تد�عياتها �خلطرية 

تظاهر�ت  �ل���ي���وم  ن���ه���ار  م���ن  الح����ق 
�شعبية دعت �ليها نقابات �خرى.

و�رغ������م �ال�����ش����ر�ب ه��ي��ئ��ة �مل�����و�ينء 
�جل����وي����ة و�مل����ائ����ي����ة ع���ل���ى �ل����غ����اء �و 
ت���اخ���ري ع�����دد م����ن �ل����رح����الت فيما 
�قل من  �مل�شت�شفيات باعد�د  �شتعمل 

�لعاملني.
�الربعاء  �مل��و�ينء  �ل�شفن  تغادر  ولن 
�لنقل  حركة  توقف  �ىل  �شيوؤدي  ما 

بني �جلزر �ليونانية.
و�شائل  معظم  عمل  ��شتمر�ر  ورغ��م 

و�ل�����ع�����امل،  �جل����������و�ر  دول  ع����ل����ى 
�خلارجي  �ل��ت��دّخ��ل  �أن  و�ع��ت��ربن��ا 
و�لتوّرط يف �ل�شاأن �ل�شوري يعّمق 
�لعمل  و�أن  ينهيها،  وال  �الأزم�����ة 
على وقف �إطالق �لنار ب�شمانات 
�ل�شيا�شي  �حل��و�ر  و�إط��الق  دولية 
وح���ده ي��خ��رج ���ش��وري��ا م��ن �أزمتها 
ظاهرة  م���ن  ح����ّذرن����ا  و�أ�����ش����اف   .
و�ملقاتلني  و�مل����ال  �ل�����ش��الح  ت��دّف��ق 
�ل��ت��ي مل تعد خافية  م��ن �خل���ارج 
�أمام  �مل��ج��ال  �أف�شح  م��ا  �أح���د،  على 
�لعنف  وح��رك��ات  منظمات  ظهور 

�حلافالت  ح��رك��ة  ف��ان  �ل��ع��ام  �لنقل 
وقف  بحركات  �شتتاثر  و�ل��ق��ط��ار�ت 

�لعمل نهار �ليوم.
وت����رى �حل��ك��وم��ة �ل��ي��ون��ان��ي��ة �ن���ه ال 
بديل عن خطة �لتق�شف �لتي �قرت 
�خل��ري��ف �مل��ا���ش��ي و�ل��ت��ي ط��ال��ب بها 
�الحت���اد �الوروب����ي و���ش��ن��دوق �لنقد 
و�شول  ي��ن��ت��ظ��ر  �ل���ل���ذي���ن  �ل�������دويل 
هذ�  �ثينا  �ىل  �لرتويكا،  ممثليهما، 

�ال�شبوع للتحقق من تنفيذها.
وي�شرتط �الحتاد �الوروبي و�شندوق 

مناورات ع�صكرية دولية وا�صعة النطاق يف موريتانيا 
يف  �مل��ن��اور�ت  وجت��ري   . �لتقليدية  غ��ري  �لتهديد�ت  مكافحة  يف 
ج��ن��وب ���ش��رق م��وري��ت��ان��ي��ا ق���رب �حل����دود م��ع م���ايل ح��ي��ث جتري 
عملية ع�شكرية فرن�شية مالية منذ �كر من �شهر �شد جماعات 
��شالمية م�شلحة مرتبطة بالقاعدة �حتلت �شمال �لبالد طو�ل 
مقررة  �لتمارين  ه��ذه  �ن  بيد�  ول��د  و����ش��اف   .2012 يف  ��شهر 
منذ 2011 وال عالقة لها مبا يجري يف مايل �ملجاورة م�شيفا 
�ن��ه ال ي��وؤث��ر �ط��الق��ات على �الج�����ر�ء�ت �الم��ن��ي��ة �ل��ت��ي �تخذها 
�جلي�س �ملوريتاين على طول �حلدود مع مايل �لتي متتد �الف 
�ركان  رئي�س  بري�شتول  ج��ورج  �جل��ر�ل  �ن  غري  �لكيلومرت�ت. 
�لعمليات �خلا�شة للقو�ت �مل�شلحة �المريكية يف �فريقيا قال �ن 

عملية فلينتلوك تغري تكتيكاتها بح�شب �الحد�ث يف �لعامل .

•• نواك�سوط-ا ف ب:

ب��د�أ �ك��ر م��ن �ل��ف جندي �م��ريك��ي و�وروب����ي و�ف��ري��ق��ي وعربي 
�الربعاء مناور�ت و��شعة �لنطاق يف �شرق موريتانيا قرب �حلدود 
�ع��ل��ن متحدث  م��ا  ع��ل��ى  م�شلحا  ن��ز�ع��ا  ت�شهد  �ل��ت��ي  م���ايل  م��ع 
فلينتلوك  بعنو�ن  �ملناور�ت  وت�شتغرق  �ملوريتاين.  �جلي�س  با�شم 
2013 وبد�أتها �لواليات �ملتحدة يف �لعام 2000 ثالثة ��شابيع 
على  بلد�   20 من  ع�شكري   1100 ح��و�ىل  م�شاركة  و�شت�شهد 
حممد  �لكولونيل  ومن�شقها  �لعملية  با�شم  �ملتحدث  �شرح  م��ا 
�لع�شكرية �شتجمع عمليات  �ملناور�ت  ولد بيد�. و��شاف �ن هذه 
جموقلة وبرية بهدف تعزيز �لقدر�ت �لعمالنية للقو�ت �مل�شاركة 

اإ�صراب عام وتظاهرات يف اليونان احتجاجًا على خطة التق�صف

من  طلب  على  بناء  عمان  �شلطنة 
�الأجهزة �لبحرينية للقب�س عليهم 
وت�شليمهم ومت ذلك بالتن�شيق مع 
�إطار  �لعمانية يف  �الأجهزة �الأمنية 
�ملوقعة..م�شري�  �الأمنية  �التفاقات 
�آخرين  م��ت��ه��م��ني  �أرب����ع����ة  �أن  �إىل 
�أجهزة �الأمن  الز�لو� هاربني تقوم 
بعمليات �لبحث و�لتحري �لالزمة 
عليهم.  و�ل���ق���ب�������س  ل�����ش��ب��ط��ه��م 
�لتنظيم.. ت�شكيل  كيفية  وب�����ش��اأن 
�ملتهمني  وفقا العرت�فات  �إن��ه  قال 
�ت�شح  و�لتحري  �لبحث  وعمليات 
عن  يتم  �لعنا�شر  ه��ذه  جتنيد  �أن 
ط���ري���ق ���ش��خ�����ش��ني وه���م���ا ك���ل من 
بحرينيي  وع��ق��ي��ل  م����ريز�  �مل���دع���و 
مدينة  يف  ومتو�جدين  �جلن�شية  
�ملدعو  جتنيد  �إي������ر�ن..ومت  يف  ق��م 
�الأول  �ملتهم  وهو  �ل�شماهجي  علي 
�أث��ن��اء وج���وده يف �إي���ر�ن وت���وىل هو 
و�لتجنيد  �ل��ف��رز  عملية  ذل��ك  بعد 

•• املنامة-وام:

�ل��ل��و�ء ط��ارق ح�شن �حل�شن  ك�شف 
مملكة  يف  �ل����ع����ام  �الأم�������ن  رئ���ي�������س 
م��وؤمت��ره �شحفي  خ��الل  �لبحرين 
�ملا�شية تفا�شيل  �لليلة قبل  عقده 
�لتي  �الإره����اب����ي����ة  ���ش��ب��ط �خل��ل��ي��ة 
�لبحريني  �لد�خلية  وزي��ر  �أعلنها 
وكالة  ونقلت  �ملا�شي.  �ل�شبت  ي��وم 
�للو�ء  ع���ن  ب��ن��ا  �ل��ب��ح��ري��ن  �أن����ب����اء 
�أمنية  معلومات  �إن  قوله  �حل�شن 
جهاز  ل��دى  ت��و�ف��رت  ��شتخبارتية 
هناك  �أن  ت��ف��ي��د  �ل��وط��ن��ي  �الأم������ن 
جم��م��وع��ة ت�����ش��ع��ى ل��ت�����ش��ك��ي��ل خلية 
ح�شا�شة   مو�قع  ت�شتهدف  �إرهابية 
مدنية وع�شكرية و�شخ�شيات عامة 
زعزعة  ب��ق�����ش��د  �ل��ب��ح��ري��ن  د�خ�����ل 
�لبحريني  و�الق���ت�������ش���اد  �الأم�������ن 
�لتنظيم  �أن  �حل�������ش���ن  و�أ������ش�����اف 
�إرهابية  خلية  ت�شكيل  �إىل  ي��ه��دف 

بجي�س  ي�شمى  م��ا  لتاأ�شي�س  ك��ن��و�ه 
�إره��اب��ي يف  �الإم���ام  ملمار�شة ن�شاط 
مملكة �لبحرين من خالل تنظيم 
ع�شكري م�شلح بجانب تنفيذ عدد 
من  بالعديد  �إرهابية  عمليات  من 
�مل��ن��اط��ق �حل��ي��وي��ة و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
�لبحرين وت�شكيل جماعات م�شلحة 
و�العتد�ء  �ل�شرطة  رج��ال  ملقاومة 
عليهم وجتنيد عدد من �الأ�شخا�س 
ل�شمهم للت�شكيل وجمع معلومات 
ح�شا�شة  ومناطق  مو�قع  وت�شوير 
عامة.  ���ش��خ�����ش��ي��ات  و�����ش���ت���ه���د�ف 
ي��ت��ك��ون من  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  �أن  و�أو����ش���ح 
�ملتو�جدين  من  بحرينية  عنا�شر 
يف �ل���د�خ���ل و�خل�����ارج �إ���ش��اف��ة �إىل 
خمتلفة.. جن�شيات  من  �آخ��ر  ع��دد 
ومتكنت �أجهزة �الأمن من �لقب�س 
�لتنظيم  م��ن  �أع�شاء  ثمانية  على 
مت ���ش��ب��ط خ��م�����ش��ة ع��ن��ا���ش��ر د�خل 
�ل���ب���ح���ري���ن وث�����الث�����ة �آخ�����ري�����ن يف 

�إ���ش��ر�ف م��ريز� وعقيل.. كما  حتت 
و�لتحري  �ل��ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ات  ب��ي��ن��ت 
�ل��ع��م��ل��ي��ة هو  ي���دي���ر ه����ذه  �أن م���ن 
�شخ�س �إير�ين يكنى  �أبونا�شر  من 
�حل��ر���س �ل��ث��وري �الإي�����ر�ين. و�أكد 
على  ت��درب��و�  �لتنظيم  �أع�����ش��اء  �أن 
�الأ�شلحة  و��شتخد�م  وتركيب  فك 
وخا�شة  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  و�����ش���ت���خ���د�م 
و�أ�شاليب  وط��رق  �النفجار  �شديدة 
وكتابة  ت�شوير  و  �ملعلومات  جمع 
�ح��د�ث��ي��ات �مل��و�ق��ع ب��ج��ان��ب كيفية 
�ملر�قبة  و�أ�شاليب  وط��رق  �لتجنيد 
ومتابعة  ور����ش���د  ك��اف��ة  ب��اأن��و�ع��ه��ا 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ة. وحول  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�أم���اك���ن �ل���ت���دري���ب ق����ال �حل�����ش��ن..

ك��ان يجري يف مو�قع  �لتدريب  �إن 
�الإي����ر�ين  �ل��ث��وري  للحر�س  ت��اب��ع��ة 
يف �إي����ر�ن و�أخ����رى ت��اب��ع��ة ل����  حزب 
ك��رب��الء وبغد�د.  �ل��ع��ر�ق��ي يف  �هلل  
وب�����ش��اأن �ل��ت��ك��ل��ي��ف��ات �مل��ط��ل��وب��ة من 

�ل��ت��ن��ظ��ي��م �أ������ش�����ار رئ���ي�������س �الأم�����ن 
�لتنظيم  �أع�������ش���اء  �أن  �إىل  �ل���ع���ام 
وت�شوير  �مل��ع��ل��وم��ات  بجمع  كلفو� 
�لد�خلية  وز�رة  �إحد�ثيات  وكتابة 
�ملهمة  �الأم��اك��ن  و�مل��ط��ار�ت وبع�س 
و�لع�شكرية  �حل��ي��وي��ة  و�مل���ن�������ش���اآت 
بجانب جتهيز م�شتودعات لتخزين 
�إدخ����ال����ه����ا الحقا  ���ش��ي��ت��م  �أ����ش���ل���ح���ة 
مبعرفة �ملدعو  �أبونا�شر  �الإير�ين 
باأنه  �لتنظيم  �أع�����ش��اء  �أب��ل��غ  ح��ي��ث 
���ش��ت��ح��دد ���ش��اع��ة �ل�����ش��ف��ر الإدخ�����ال 
�الأ����ش���ل���ح���ة و�مل���ت���ف���ج���ر�ت و�ل���ب���دء 
بالعمليات من قبل قيادة �لتنظيم 
يف �إير�ن. و�أو�شح �أن ما مت تنفيذه 
بع�س  جتنيد  ت�شمل  تكليفات  م��ن 
للتنظيم  ل��الن�����ش��م��ام  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
وتزويد �ملدعو  �أبونا�شر  �ل�شابط 
بال�شور  �ل������ث������وري  �حل�����ر������س  يف 
و�الإح����د�ث����ي����ات ل��ب��ع�����س �الأم���اك���ن 
�ل��ه��ام��ة و�حل�����ش��ا���ش��ة و�ل�����ش��روع يف 

�الأ�شلحة  لتجهيز خم��ازن  �الإع���د�د 
تنقالت  وح�������ول  �ل����ب����ح����ري����ن.  يف 
وحتركات �لتنظيم قال �حل�شن �إن 
ثالث  ب��ني  تنقلو�  �لتنظيم  �أف����ر�د 
و�لعر�ق  �إي���ر�ن  وه��ي  رئي�شية  دول 
ي�شافرون  ك����ان����و�  ح���ي���ث  ول���ب���ن���ان 
�أخرى  دول  ع��رب  �ل����دول  ت��ل��ك  �إىل 
�لبحرين  م���ن  �ل�����ش��ف��ر  م��ت��ج��ن��ب��ني 
م���ب���ا����ش���رة ون������وه ب����اأن����ه مت �إح���ال���ة 
�ملتهمني �إىل �لنيابة �لعامة بتاريخ 
با�شرت  و�لتي   2013 يناير   24

�لتحقيق مع �ملتهمني.

مباحثات رو�صية اأردنية تتناول الأزمة 
ال�صورية وجهود حتقيق ال�صالم باملنطقة

•• عمان-وام:

�ختتم �لعاهل �الأردين �مللك عبد�هلل �لثاين زيارة عمل �إىل �لعا�شمة �لرو�شية 
مو�شكو �أجرى خاللها مباحثات مع �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني ركزت 
على �الأو�شاع �لر�هنة يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط خ�شو�شا �مل�شتجد�ت على 
�ل�شاحة �ل�شورية وجهود حتقيق �ل�شالم وفقا حلل  �لدولتني . وذكرت وكالة 
�الأنباء �الأردنية  برت�  �أن �ملباحثات �لتي �أجر�ها �جلانبان �لليلة قبل �ملا�شية 
نتيجة   �لعربية  �ل�شاحة  ت�شهدها  �لتي  �لتحوالت  �إىل  تطرقت  مو�شكو  يف 
و�لدولية  �الإقليمية  �لق�شايا  من  ع��دد�  �جلانبان  وتناول   . �لعربي  �لربيع 
�ل�شرق  يف  �ل�����ش��الم  حتقيق  ج��ه��ود  مقدمتها  ويف  �مل�����ش��رتك  �اله��ت��م��ام  ذ�ت 
�أ�شا�س  على  �الإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني  �ل�شر�ع  �إن��ه��اء  �إىل  و�شوال  �الأو���ش��ط 
�لوطني  �ل��رت�ب  على  �مل�شتقلة  �لفل�شطينية  �لدولة  و�إقامة  �لدولتني  حل 
�لفل�شطيني و�لتي تعي�س باأمن و�شالم �إىل جانب �إ�شر�ئيل . وجرى كذلك 
�ملقد�شات  �الأردن يف �حلفاظ على  �لقد�س وجهود  بحث �الأو�شاع يف مدينة 
و�شدد�  �ل�شورية  �الأزمة  تد�عيات  �لزعيمان  وناق�س  و�مل�شيحية.  �الإ�شالمية 
على �أهمية �إيجاد حل �شيا�شي �شامل ي�شم جميع �الأطر�ف مبا ينهي معاناة 

�ل�شعب �ل�شوري ويحافظ على وحدة �شوريا �أر�شا و�شعبا.

بانيتا يلتقي نظرائه يف اآخر اجتماع له بحلف الناتو
•• بروك�سل-ا ف ب:

ليون  �المريكي  �لدفاع  وزي��ر  ي�شارك 
بروك�شل  يف  و�جلمعة  �خلمي�س  بانيتا 
يف �جتماعه �الخري مع نظر�ئه يف دول 
�حللف �الطل�شي �لتي تبحث عن قائد 
ج��دي��د ب��ع��د ���ش��ح��ب ت��ر���ش��ي��ح �جل���ر�ل 
ج���ون �ل����ن. وك����ان ب��ان��ي��ت��ا �ل��ب��ال��غ 74 
�نه ودع نظر�ءه �الوروبيني  عاما ظن 
يف جولة يف مطلع كانون �لثاين-يناير 
لكن عدم تثبيت �لكونغر�س �المريكي 

�لقر�ر �لذي �علنه �لرئي�س �المريكي 
�شباط-فرب�ير   13 يف  �وب��ام��ا  ب���ار�ك 
�مريكي  ج���ن���دي  �ل�����ف   34 ب�����ش��ح��ب 
يف  �فغان�شتان  يف  عديدهم  ن�شف  �ي 

غ�شون عام .
وقد يتم �حلديث عن �لعثور على بديل 
�ختيار  م�شوؤولية  لكن  �ل��ن  للجر�ل 
مر�شح �خر تعود �ىل �لواليات �ملتحدة، 
�ل��ت��ي ت��خ��ت��ار ت��ق��ل��ي��دي��ا ق���ائ���د� لقو�ت 
�ملن�شبني  �حللف يف �وروب���ا وه��و �ح��د 

�لع�شكريني �لرئي�شيني للحلف.

�جربه  ل��ه  خلفا  هيغل  ت�شاك  لتعيني 
على �لعودة �ىل بروك�شل للم�شاركة يف 
�شنويا  مرتني  يجري  �ل��ذي  �الجتماع 

لوزر�ء دفاع �حللف �الطل�شي.
وال ي��ت��وق��ع �ت���خ���اذ �ي ق����ر�ر م��ه��م يف 
�ملحادثات �لتي �شتتطرق ب�شكل خا�س 
�ىل �ل��و���ش��ع يف �ف��غ��ان�����ش��ت��ان و�ق���رت�ب 
�لع�شكرية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �ن���ت���ه���اء  م���وع���د 
ع��ل��ى ما   ،2014 �و�خ����ر  �ل��دول��ي��ة يف 

�فادت م�شادر دبلوما�شية.
لنظر�ئه  ب��ان��ي��ت��ا  ي��و���ش��ح  �ن  وي��ت��وق��ع 

الرئي�س الكوبي يلتقي مع 
وفد من الكوجنر�س الأمريكي

•• هافانا-رويرتز:

قالت و�شائل �عالم ر�شمية �ن وفد� 
ي�شم  �الم��ري��ك��ي  �لكوجنر�س  م��ن 
�لرئي�س  م��ع  �لتقى  �أع�شاء  �شبعة 
لتح�شني  كا�شرتو  ر�وؤول  �لكوبي 
�لعالقات �ملتوترة بني �لبلدين منذ 
�شجن �ملتعاقد �حلكومي �المريكي 

�الن جرو�س عام 2009 .
وق������ال ع�����ش��و م����ن �ل����وف����د �ل����ذي 
�ع�شاء  �ن  �الث����ن����ني  ي�����وم  و����ش���ل 
�ل���ك���وجن���ر����س �ل���ت���ق���و� �أي�������ش���ا مع 
ج�����رو������س و�أ��������ش�������درت �حل���ك���وم���ة 
�ن  فيه  قالت  �م�س  بيانا  �لكوبية 
خارجيته  ووزي��ر  �لكوبي  �لرئي�س 
برونو رودريجي�س �جتمعا �وال مع 
باتريك  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل�����ش��ن��ات��ور 
ليهي ملناق�شة  ق�شايا تهم �لبلدين  
مع  ذل��ك  بعد  �أجريا حمادثات  ثم 

�لوفد بكامل �ع�شائه.
�لتقى مع كا�شرتو  وكان ليهي قد 
�لعام  وج�����رو������س  ورودري����ج����ي���������س 
�ملا�شي �أي�شا وقال �ل�شناتور �لذي 
ي��وم �الثنني  حت��دث مع �شحفيني 
و�ال�شالحات  ج��رو���س  م�شري  �ن 
جدول  �شتت�شدر  كوبا  يف  �جلارية 

حمادثاته.
وق���ال �ل��ب��ي��ان �ل��ك��وب��ي �ل���ذي �شدر 
ت�����ش��ج��ي��ل فيديو  وم��ع��ه  �ل���ث���الث���اء 
�المريكي  �لوفد  �ن  �الجتماع  عن 
�لربملان  رئي�س  م��ع  �ي�شا  �جتمع 

�لكوبي ريكاردو �الركون.
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العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/141  عقاري كلي                     
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة جمموعة فورت�شن لال�شتثمار ����س.ذ.م.م     جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة موريالو جروبو �لقاب�شة ) ��س �ر �ل( �ملمثلة مبالكها/ 
�ل�شيد/ فان�شينزو موريالو قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �التفاقية 
�ملدعي  و�ل���ز�م  �لتعاقدية  بو�جباتهما  عليهما  �ملدعى  الخ��الل  تبعا  �ل��دع��وى  مو�شوع 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   1416761.03( وق���دره  مببلغ  عليهما 
�ل��ت��ام.  وحددت  �ل�����ش��د�د  �ال���ش��ت��الم وحتى  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا  �لقانونية %12  و�ل��ف��ائ��دة 
لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  9.30���س  �ل�شاعة   2013/4/1 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة  لها 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/724  جتاري جزئي                       
�ىل �ملدعى عليه/1- �شيد �متياز �شاه �شيد نور علي �شاه  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني )�س م ع ( وميثله: خالد كلندر عبد�هلل 
ح�شني    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ 
و�لفائدة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(  وق���دره )62504.22 
�التفاقية بو�قع 2.49% �شهريا من تاريخ �ال�شتحقاق �حلا�شل يف 2011/11/25 
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/12 �ل�شاعة 
8.30�س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/532  جتاري جزئي                       
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �حد ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م   جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / موؤ�ش�شة �ملهارة لتاجري �الالت و�ملعد�ت وميثله: حممد �شلمان 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ل�شابري    ح�شن 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   79774.23( وق��دره  مببلغ  عليها 
لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة 
 ch2.D.19 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/2/27 �ل�شاعة 8.30�س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1753  جتاري كلي                       
�ىل �ملدعى عليه/1- �وج�شت �شتورك كي جي  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �ل�شركة �لعربية �المريكية للتكنولوجيا )�ر�متك(    قد �قام عليك �لدعوى 
�ملدعى عليها مببلغ وقدره )183.301.295دره���م(  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�لدعوى  �قامة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
وحتى �ل�شد�د �لتام. . وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/4 �ل�شاعة 
9.30�س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل. . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1642  احوال نف�س م�سلمني                       
�ىل �ملدعى عليه/1- متيثو جميز كليني  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
عليك  �ق��ام  ق��د  قرقا�س  علي  ع��ب��د�هلل  �شمرية  �مل���وز�ين جليني وميثله:  نغم   /
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالطالق لل�شرر ونفقة عدة ونفقة �والد �شامله 
وموؤخر �ل�شد�ق و�لر�شوم و �مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/2/28 �ل�شاعة 8.30�س بالقاعة ch1.C.13 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم ق�سايا الأ�سرة                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/137  احوال نف�س  غري م�سلمني                       
�ىل �ملدعى عليه/1- �نك�شي �ليز�بيث كوريان جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / جريين جايبوي جوزيف وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود 
�لنكاح  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  �ل��ك��ب��ان    
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
فانت  ل��ذ�   ch1.C.14 بالقاعة  8.30����س  �ل�شاعة   2013/3/7 �مل��و�ف��ق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم ق�سايا الأ�سرة                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/164 طعن عقاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/  عماد �شعيد عيا�س وميثله: ناجي علي �حلاج �بر�هيم بي�شون     
باعالن �ملطعون �شده/1- حممد �بر�هيم �آدم

جمهول حمل �القامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1237  عقاري كلي                  
ب�شخ�س  �ملمثلة  )ذ.م.م(  ليمتد  فرونت  و�تر  �شركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�بنه ر�هول نيتي�س دو�شي  جمهول حمل  مديرها نيتي�س دو�شي ووكيله 
�ملحكمة قررت  بان  نعلنكم  نفاع    �نطون  ر�ل��ف  �ملدعي /  �ن  �القامة مبا 
�عاله.  �مل���ذك���ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/2/18 ب��ت��اري��خ  �مل��ن��ع��ق��دة   بجل�شتها 
حتددت  وقد  �لدعوى  يف  �ملنتدب  �خلبري  �ل�شيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم 
بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2013/4/8 �مل��و�ف��ق   �الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة 

ch1A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/116  جت جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ �شركة �المار�ت �لفنية )ئي تي �يه( ملكو  �جلن�شية: �المار�ت  مدعى 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملتحدة  تو�م  م�شاريع  موؤ�ش�شة  عليه: 
مطالبة مالية مببلغ 58000 درهم �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة م�شاريع تو�م �ملتحدة 
�جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/484  مد  كل - م ر- ب- اأظ

بدور  عليه:  مدعى  م�شر   �جلن�شية:  حممد  ح�شن  جمال  حممد  مدعي/ 
بنت حممد �لعبد�هلل �جلن�شية: �ل�شعودية  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 
حممد  بنت  بدور  �عالنه/  �ملطلوب  �ملنا�شب   �لتعوي�س  مع  درهم   99750
�لعبد�هلل �جلن�شية: �ل�شعودية عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/11 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/2/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2626  جت  كل - م ت- ب- اأظ

بن  عبد�ملنعم  ل�شاحبها  �لبناء  مو�د  لتجارة  �لر��شدة  عبد�ملنعم  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
ر��شد بن عبد�لرحمن �لر��شد �جلن�شية: �المار�ت مدعى عليه: �شركة تى �م النظمة 
مالية   مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  �ملخترب�ت 
�جلن�شية:  �ملبي�س   حممد  متام   -1 �عالنهما/  �ملطلوب  درهم    199.388.96 مببلغ 
�شوريا  2-طارق حممد عبد�هلل �ملازم �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/2/27 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان 
�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 �القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/11  جت  كل - ب �س- ب- اأظ

حممد   نظيم  حممد  ميثلها  �حلجر  لرتكيب  �لهري  قمر  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�جلن�شية: �المار�ت  مدعى عليه: هاير للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية 
: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 101426 درهم �ملطلوب �عالنه/ 
هاير للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية : �المار�ت عنو�نه: بالن�شر)للعلم 
بايد�ع �خلبري تقريره( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/27 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة بني يا�س 
�البتد�ئية - �لكائنة بني يا�س �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 �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بن يا�س البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2558  جت  كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ موؤ�ش�شة �لفارعة �لهند�شية للمقاوالت �لعامة- فرع �بوظبي ل�شاحبها حممد 
�لتاجر  �المار�ت مدعى عليه: حممد مهدي  �لرميثي �جلن�شية:  بطى حممد علي 
�جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 9434099 درهم +%12 
�لتاجر �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه:  �ملطلوب �عالنه/ حممد مهدي  فائدة قانونية 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث 
�ملو�فق 2013/2/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
مبع�شكر �آل نهيان  �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 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/2/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1505  جت  جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ موؤ�ش�شة �لندى العمال �ال�شباغ �جلن�شية: �المار�ت مدعى عليه: موؤ�ش�شة 
ح�شن �لهند��شي للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية 48.653  درهم +12% فائدة قانونية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة ح�شن �لهند��شي 
للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2013/2/28 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  �لكائنة مع�شكر   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/1/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3و2013/20  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- عمر فاروق عبد�ملالك �جلن�شية: بنغالدي�س 2-�شكور علي مانان 
مياه �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعى عليه: �لع�شفورة للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: 
�لع�شفورة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/2/27 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ 2013/2/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/75  عم كل- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  م�شر  �جلن�شية:  �ل�شافوري  معو�س  حممد  �جمد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملتحدة  �لطبية  �المار�ت  جمموعة 
�ملتحدة  �لطبية  �المار�ت  �عالنه/جمموعة  �ملطلوب  عمالية     م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول  �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 �القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/156  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ م�شطفى جار رحمن الت حممد يو�شف �جلن�شية: بنغالدي�س   مدعى 
عليه: �شمايا �شتار للعبايات  �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ �شمايا �شتار للعبايات �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�الربعاء �ملو�فق 2013/2/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية    �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/612 تنفيذ �سرعي
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �حمد حممد ر�شا   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ بتول علي جم�شيد و�حدي   قد �أقامت عليك �لدعوى 
رقم  �الت��ف��اق��ي��ة  يف  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  لتنفيذ  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
�ملبلغ  ب�شد�د  زوج��ي��ة  ح���االت   2012/2830 رق��م  �حل��ال��ة  ويف   2012/818
تاريخ  من  و�مل�شاريف  للر�شوم  �شامال  دره��م   )2020( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ال�شتحقاق.  .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/444   جتاري جزئي                           
مالكيو  �زو�شينا  رودري��ج��و   -2 �شابنو  دي�شكوتيدو  فريجيليو  عليهما/1-   �ملحكوم  �ىل 
جمهويل حمل �القامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2011/10/30 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �لبنك �لعربي )�شركة م�شاهمة عامة( بالز�م �ملدعى 
ثمانية   98439 وق��دره  مبلغا  �ملدعى  للبنك   يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  وبالت�شامن  عليها 
 %9 بو�قع  تاخريية  فائدة  عن  ف�شال  درهما  وثالثون  وت�شعة  و�ربعمائة  �ل��ف  وت�شعون 
�شنويا تبد�أ من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�شل يف 2011/5/24 وحتى متام �ل�شد�د على �ال 
جتاوز ��شل �لدين و�لزمتها �مل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت 
ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/314   احوال نف�س م�سلمني                             
�ىل �ملحكوم عليه/1-  �شيف حممد علي �ل�شحي جمهول حمل �القامة  نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/2/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
�عاله ل�شالح/ ندى مرزوق عبد�هلل باالتي: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري 
�ل�شحي  علي  حممد  �شيف  عليه  �ملدعى  /علي/  عبد�هلل  م��رزوق  ن��دى  للمدعية 
�ملدعية  وعلى  لل�شرر  بائنة  طلقه  عليه  �ملدعى  من  �ملدعية  تطليق   -1 باالتي: 
�ح�شاء عدتها على �لوجه �ل�شرعي. 2- �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف.  
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/283  مدين كلي                  
�ىل �ملدعى عليهما/1- �شركة �ملر�شال للنقل �لربي )�س.ذ.م.م( وميثلها/حممد 
مري مطلب مرت�شى �مريي 2- �شركة �ملر�شال للنقل �لربي )�س.ذ.م.م( وميثلها/

طارق جاويد �ح�شان �لهى   جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / موهييند�ر 
�شينغ كار�م وميثله: خليفة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي  نعلنكم بان 
�ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/2/18 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. 
�خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2013/3/4 �ل�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة ch2D.18 للتعقيب 

على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/285  عقاري كلي                       
�ىل �ملدعى عليه/1- دبي بروبريتي رينج ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �حل��م��ادي   علي  �شلطان  عبد�هلل  �شامل  وميثله:  باتيل  �شان   /
له مبلغ وقدره )720.000 درهم(  توؤدي  بان  �ملدعى عليها  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
تعوي�س  �ىل  باال�شافة  �ل�شد�د  متام  وحتى  �لتعاقد  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة 
قدره 200.000 و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  9.30���س  �ل�شاعة   2013/2/27 �ملو�فق  �الربعاء 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �الق��ل.  علما بان مت  مت تعديل �لطلبات. ورد 

تقرير وورود تقرير �خلبري .
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/849  جتاري جزئي                         
�ىل �ملدعى عليهم/1- عبد�لعزيز خلف عبد�هلل �لرفاعي 2- مر�شي �بو �ل�شعود 
مر�شي �شرور 3- �شفاء يو�شف �شلمى �لرفاعي  جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شيف ر��شد �حمد حممد �حمد �ل�شحي وميثله: ح�شن عبد�هلل حممد 
�لعبدويل قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بعد �لثبوت �حلكم باثبات خروج 
�ملدعي من �ل�شركة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة .   وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch2.D.19 بالقاعة  8.30���س  �ل�شاعة   2013/3/5 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.   ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3  تظلم عمايل                           
�ىل �ملتظلم �شده/1- �يلوي�شيا بوينافينتور� �ليجاندرو  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملتظلم / ر�يت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م وميثله: هبه علي غلوم حممد 
�لقر�ر  �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من  �لتظلم  �قام عليكم  �أهلي  قد  باقر 
و�مل�شاريف.     و�لر�شوم  عمايل   2012/1466 رقم  عري�شة  على  �المر  يف  �ل�شادر 
بالقاعة  �ل�شاعة 8.30���س  �ملو�فق 2013/2/25  �الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.   

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�س

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الّنه�صة..�صّد الّنه�صة..!

املحكمة العليا الأمريكية تعيد مناق�صة متويل احلمالت النتخابية اأوروبا ت�صيد باجلبايل وتدعو اإىل اإعالء فكر احلوار يف تون�س 
•• وا�سنطن-ا ف ب:

�النتخابية  ب�شان متويل �حلمالت  �لنقا�س  �ع��ادة فتح  �لعليا �المريكية على  �ملحكمة  و�فقت 
مع �لنظر يف ق�شية تتعلق باحلد �الق�شى للم�شاهمة �ملالية �ملقدمة من فرد ملر�شح �و حلزب 
�شيا�شي. وبعد ثالث �شنو�ت من قر�رها �لتاريخي �ملثري للجدل �شيتيزن�س يونايتد )مو�طنون 
متحدون( �لذي ي�شمح مب�شاهمة غري حمدودة للموؤ�ش�شات و�لنقابات يف �حلمالت �النتخابية 

�شتنظر �على �شلطة ق�شائية يف �لواليات �ملتحدة هذه �ملرة يف م�شاهمة �الفر�د.
و�شتبحث �ملحكمة يف �خلريف �ملقبل �خلالف �لقائم بني رجل �عمال من �الباما يدعى �شون 
عامني  على  حددت  �لتي  �لفدر�لية  �النتخابية  �للجنة  وبني  �جلمهوري  و�حل��زب  ماكات�شون 

�حلد �الق�شى للهبات �ملقدمة من �فر�د �ىل حزب �شيا�شي.
وكانت حمكمة ��شتئناف يف و��شنطن رف�شت �ل�شكوى معتربة �ن هذ� �حلظر ينتهك �لتعديل 

�لد�شتوري �الول �لذي يحمي حرية �لتعبري.

•• بروك�سل-ا ف ب:

ع���ربت وزي����رة خ��ارج��ي��ة �الحت����اد �الوروب�����ي كاثرين 
رئي�س  لقر�ر  �ل�شديد  �الربعاء عن �حرت�مها  ��شتون 
�لوزر�ء �لتون�شي حمادي �جلبايل �ال�شتقالة. وقالت 
�لعليا  �مل��م��ث��ل��ة  ب��ي��ان �ن  ����ش��ت��ون يف  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة 
�حلكومة  رئي�س  ��شتقالة  باعالن  علمت  )ل��الحت��اد( 
�لتعبري  على  وحت��ر���س  �جل��ب��ايل  ح��م��ادي  �لتون�شية 
ع���ن �ح��رت�م��ه��ا �ل�����ش��دي��د ل���ق���ر�ر �جل���ب���ايل. وت����ود يف 
هذه �ملنا�شبة �ال�شادة بالعمل �لذي �جنزه على ر�أ�س 
�حلكومة �لتون�شية وح�شه �لكبري ل)مفهوم( �لدولة 

ويف ب��رل��ني �ع����رب وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �المل�����اين غيدو 
�لوزر�ء  لرئي�س  �ح��رت�م��ه  عن  �الرب��ع��اء  في�شرتفيله 
�لقوى  ودع���ا  �جل��ب��ايل  ح��م��ادي  �مل�شتقيل  �لتون�شي 
�ل�شيا�شية كافة يف �لبالد �ىل تبني فكر �حلو�ر . وقال 
في�شرتفيله يف بيان �رغب يف �بد�ء �الحرت�م لرئي�س 
�لوزر�ء �ل�شابق جبايل و��شاف �دعو �لقوى �ل�شيا�شية 
كافة �ىل �عالء فكر �حل��و�ر وجت��اوز �خلالفات �لتي 
تق�شم �لبالد حاليا وتابع �لوزير �الملاين �وجه حتية 
جلية �ىل �لكثري من �لفاعلني �ل�شيا�شيني �لتون�شيني 
�لذين ي�شهمون بايجابية يف هذه �ملرحلة �حلا�شمة يف 

دفع عملية �النتقال �لدميوقر�طي .

و�العتد�ل  �مل�شوؤولية  روح  ب  �ي�شا  ��شتون  ورحبت   .
�ملعار�س  �غتيال  منذ  �لتون�شي  �ل�شعب  �بد�ها  �لتي 
�ل���ب���ارز �مل��ن��اه�����س ل��ال���ش��الم��ي��ني ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د يف 
�ل�شاد�س من �شباط-فرب�ير. ودعت جميع �لفعاليات 
�شادق  ح��و�ر  �ىل  و�ل�شيا�شية  �الجتماعية  �حلياة  يف 
�لدميقر�طية  ت��ر���ش��خ  ل�����ش��ون  م�����ش��رتك  م��ع ح��ر���س 
�ي��ج��اد �لتفاهمات  ، م�����ش��ددة ع��ل��ى وج���وب  ت��ون�����س  يف 
��شتقالته  �لثالثاء  �جلبايل  �علن  وق��د   . �ل�شرورية 
�مام  تكنوقر�ط  حكومة  لت�شكيل  م�شاعيه  ف�شل  بعد 
تغرق  �لبالد  تاركا  �لنه�شة،  حركة  حزبه،  معار�شة 
�كر من �ي م�شى يف ��شو�أ �زمة �شيا�شية منذ �لثورة. 

ثابت لالنتخابات وت�شكيل حكومة 
�شيا�شية لكن بعيدة عن �لتجاذبات 
�ع����ت����ربه  ت���ل���م���ي���ح  �حل�����زب�����ّي�����ة، يف 

مر�قبون مر�وغة �شيا�شية. 
و�شدد حمادي �جلبايل من جديد 
لالنتخابات  يرت�شح  ل��ن  �أن��ه  على 
�حلكومة  �أن  �إىل  م�شري�  �ملقبلة، 
حكومة  بو�شفها  �شتبقى  �حلالية 
ت�شريف �أعمال �إىل �أن يتم ت�شكيل 
�شتكون  و�ل���ت���ي  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ة 
مثلما  �شيا�شّية  �ئ��ت��الف  ح��ك��وم��ة 

قرره حزب �لنه�شة. 
كبرية،  �أم�����ل  خ��ي��ب��ة  "هذه  وق�����ال 
بالطبقة  �أم����ل����ه  خ�����اب  ف�����ش��ع��ب��ن��ا 
بني  �لثقة  �إع��ادة  علينا  �ل�شيا�شية. 

�ل�شعب و�شيا�شييه، وفق تعبريه. 
و�أكد �جلبايل �نه ما ز�ل يوؤمن باأن 
ت�شكيل وز�رة من غري �ل�شيا�شيني 
�لبالد  الإنقاذ  �الأمثل  �لطريق  هو 
م���ن �الن�����ح�����ر�ف،. وق�����ال �إن�����ه من 
تعيني  يف  �الإ�شر�ع  جد�  �ل�شروري 

موعد النتخابات جديدة.

�جلبايل عائد..؟
م��������ن ج�����ه�����ت�����ه، �أع��������ل��������ن �حل��������زب 
�جلمهوري �لذي يتزعمه �ملعار�س 
�أحمد جنيب �ل�شابي �أن "م�شلحة 
�أن يو��شل حمادي  تون�س تقت�شي 
حكومة  رئا�شة  م�شوؤولية  �جلبايل 
�لتكنوقر�ط  بني  جتمع  م��زدوج��ة 

و�ل�شيا�شيني.
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال ع�������ش���و �ل���ه���ي���اأة 
�جلمهوري  ل��ل��ح��زب  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
حمادي  �أن  �ل�شابي،  جنيب  �أح��م��د 
�جلبايل رئي�س �حلكومة �شيو��شل 
الأن��������ه �أ�����ش����ب����ح ج��������زء� م�����ن �حل���ل 
و�ل��ع��م��ود �ل��ف��ق��ري ل��ل��ح��ك��وم��ة وال 
ي��رى �حلكومة دون �جلبايل  �أح��د 
�ل�شاد�س  منذ  ت��دّع��م  ر�شيده  الأن 
من فيفري يوم قرر �الإع��الن عن 

مبادرة حكومة تكنوكر�ط.
��شتقالة �جلبايل  �إن  �ل�شابي  وقال 
�ثنني،  �حتمالني  �أمام  �لباب  تفتح 
تر�شيح  �إع��ادة  هو  �الأول  �الحتمال 
وهذ�  ب�شروطه،  و�لقبول  �جلبايل 
ت�شكيل  ع��م��ل��ي��ة  ���ش��ي�����ش��ه��ل  �الأم������ر 
م�شيقة  وط��ن��ي��ة  وح�����دة  ح��ك��وم��ة 
و�شيا�شيني  ك���ف���اء�ت  م���ن  ت��ت��ك��ون 
�ل�شيادة  وز�ر�ت  حتييد  م��ع  ل��ك��ن 
كما  �ل���د�خ���ل���ي���ة،  وز�رة  وخ���ا����ش���ة 
�الأو�شاع  بتهدئة  �أي�����ش��ا  �شي�شمح 
ب��اج��ت��ي��از عملية  ل��ت��ون�����س  وي�����ش��م��ح 
بنجاح  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �الن���ت���ق���ال 
�الحتمال  �أم�����ا   ،  2013 ن��ه��اي��ة 
مر�شح  �خ��ت��ي��ار  يف  �ملتمثل  �ل��ث��اين 
�آخ����ر غ���ري ح���م���ادي �جل���ب���ايل فان 
هذ� �الأمر �شيفتح �لباب على �أزمة 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ه���ل ي���ع���ود ح���م���ادي �جل���ب���ايل من 
جديد لرئا�شة �حلكومة �لتون�شية 

�ملوؤقتة؟
�أّن �الإجابة عليه  �شوؤ�ل كان يعتقد 
�مل�شتقيل  �جل��ب��ايل  �أّن  مب��ا  ي�شرية 
ملّ��ح �إىل  �ل��ب��اب مفتوحا،  ب��ل  ت��رك 
ب�شروط  ذل���ك  غ��ّل��ف  و�ن  ع���ودت���ه 
بدت عاّمة وف�شفا�شة لدى بع�س 
�الإ�شار�ت  بع�س  ولكن  �ملالحظني، 
�لنه�شة  ح���رك���ة  ع����ن  �ل���������ش����ادرة 
ب��ان �الأم��ر لي�س مبثل تلك  توحي 
�جلبايل  ت��غ��ي��ري  و�ن  �ل�����ش��ه��ول��ة، 
بالكامل  يتبّنى  مل  �إذ�  و�رد  �أم���ر 
�حلكومة  لطبيعة  �حلركة  ت�شّور 
حلم  عن  نهائّيا  ويتخّلى  �ملرتقبة 

�لتكنوقر�ط. 
تكليف  �إع���ادة  يف  �ل�شّك  �زد�د  وق��د 
�أن  �أف���ادت  ت�شريبات  بعد  �جل��ب��ايل 
�لنه�شة تتجه نحو تر�شيح  حركة 
�أخرى لرئا�شة �حلكومة  �شخ�شية 

خلفا حلمادي �جلبايل. 
�لنه�شة  ق���ال رئ��ي�����س ح��رك��ة  وق���د 
�إن حزبه  �أم�����س  �ل��غ��ن��و���ش��ي  ر����ش��د 
مر�شحيه  �أ���ش��م��اء  بعد  ي�شبط  مل 
�مل�شتقيل  رئي�س �حلكومة  خلالفة 

حمادي �جلبايل.
ل��ق��اء �شحفي  �ل��غ��ن��و���ش��ي يف  وق���ال 
مقت�شب عقب �جتماعه بالرئي�س 
�مل��ن�����ش��ف �مل���رزوق���ي مل ن�����ش��ل بعد 
و�مل�شاور�ت  �الأ���ش��م��اء  ���ش��ب��ط  �إىل 

�شتتو��شل.
لر��شد  �مل�شادر  بع�س  ون�شبت  بل 
�شباح  لقائه  بعد  قوله  �لغنو�شي 
�ملوؤقت  �جلمهورية  برئي�س  �أم�����س 
�أن �حلركة مل حت�شم بعد مر�شحها 
م�شيفا  �ملقبلة،  �حلكومة  لرئا�شة 
هناك تر�جع د�خل حركة �لنه�شة 
بخ�شو�س مر�شحها بعد �أن �أعلنت 
�لنه�شة  د�خل  �الإجماع  �شابقا عن 

حول �شخ�شية جمادي �جلبايل.
حركة  �أن  ب�����ان  ه�����ذ�  ي�����ش��ي  وق�����د 
تو�فق  مل  ي��ب��دو  م��ا  على  �لنه�شة 
�جلبايل  ح����م����ادي  �����ش����روط  ع���ل���ى 
�ملقبلة  �حل��ك��وم��ة  رئ��ا���ش��ة  ل��ت��ويل 
تر�شيح  نحو  تتجه  �أنها  يعني  مبا 

�شخ�شية �أخرى.
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق  �أن  علما 
من�شر  عدنان  �لتون�شّية  �لرئا�شة 
�ق����ّر �أم�������س، ع��ق��ب �ل��ل��ق��اء�ت �لتي 
�ملن�شف  جمعت رئي�س �جلمهورية 
�ملرزوقي بعدد من ممثلي �الأحز�ب 
�لنه�شة  ح���رك���ة  �أن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
�ختيار  يف  ق��ر�ره��ا  بعد  حت�شم  مل 

مر�شحيها لرئا�شة �حلكومة.
مل  �لنه�شة  �أن  من�شر  �أع��ل��ن  كما 
فيما  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل��ق��ر�ر  ب��ع��د  تتخذ 
�ل�شيادة،  وز�ر�ت  بتحييد  يتعلق 
م���وؤك���د� �أن �مل�����ش��ك��ل �ل����ذي مت��ر به 
ولي�س  �شيا�شي  م�شكل  ه��و  تون�س 
�أي  �أن  �إىل  م�������ش���ري�  د�����ش����ت����وري، 
مبو�فقة  حتظى  �أن  يجب  حكومة 

�لتاأ�شي�شي.

�لإعالن �جلمعة..
 و�لبديل جاهز

و�أعلن رئي�س جمل�س �شورى حركة 
�أم�س،   �ل��ع��ي��ادي  ف��ت��ح��ي  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�الإع�����الن عن  �جل��م��ع��ة  �شيتم  �إن����ه 
�حلكومة  لرئا�شة  �حلركة  مر�شح 
بيان مقت�شب مت  وف��ق  �جل��دي��دة، 
ن�شره على �شفحة ر�شمية  مقربة 

للحكومة.
�لنه�شة  �لقيادي يف حركة  و�شرح 
ووزي�����ر �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة عبد 
�ملر�شحني  و�ح����د  �مل��ك��ي  �ل��ل��ط��ي��ف 
�أن  ل����ل����م����ن���������ش����ب  �مل�����ف�����رت������ش�����ني 
لرئي�س  ���ش��ت��ق��دم  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة 
�حلكومة  رئي�س  ��شم  �جلمهورية 
غد�  �أو  �خل��م��ي�����س  �ل���ي���وم  �ل���ق���ادم 

�جلمعة كاأق�شى تقدير .
على  �شتعر�س  �حلركة  �أن  و�أو�شح 
ت����ويل من�شب  �جل���ب���ايل  ح���م���ادي 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة م��ن ج��دي��د و�إن 

�خليار  �إىل  �للجوء  ف�شيقع  رف�س 
�ل���ث���اين وه���و �ق�����رت�ح ����ش��م جديد 

لهذ� �ملن�شب.
و�أكد �أنه بناء على نتائج �مل�شاور�ت 
تعيني  �لت�شريع يف  �شيقع  �ل�شابقة 

�لرئي�س �جلديد للحكومة. 
�أع���ل���ن عقب  �أن  ل��ل��ع��ي��ادي  و���ش��ب��ق 
�حلركة  مت�ّشك  �جلبايل  ��شتقالة 
للحكومة  رئ��ي�����ش��ا  �الأخ������ري  ب���ه���ذ� 
تكون  �أن  �أر�دت  �ل���ت���ي  �جل���دي���دة 
حكومة �ئتالف �شيا�شي مع وجود 

بع�س �لكفاء�ت.
تلفزي  ت�شريح  يف  �ل��ع��ي��ادي  وق��ال 
�إعادة  �أن��ه يف ح��ال رف�س �جل��ب��ايل 
تر�شيحه وتكليفه بت�شكيل حكومة 
ج����دي����دة ف������اإن �حل����رك����ة ل���ه���ا من 
�الأ���ش��م��اء و�ل���ك���ف���اء�ت �ل��ت��ي ت�شري 
وف����ق م��ن��ه��ج ح���م���ادي �جل���ب���ايل يف 

�لعمل و�لت�شيري.
و�شّرح م�شدر من حركة �لنه�شة 
خم�شة  ه���ن���اك  �أن  �أم���������س،  ���ش��ب��اح 
رئا�شة  لتويل من�شب  بارزة  �أ�شماء 
ل  تو�شّ ع���دم  ���ش��ورة  �حل��ك��وم��ة يف 
مع  ن���ه���ائ���ي  �ت����ف����اق  �إىل  �حل����رك����ة 
�إىل  �ل��ذي م��از�ل  حمادي �جلبايل 
�إعادة  �لعدد يرف�س  حدود طباعة 
قيادة رئا�شة �حلكومة من جديد، 
�ن��ف��و تون�س  وف��ق م��ا ن�شره م��وق��ع 
�لنه�شة عن  �ملقرب من  �الإخباري 

م�شدر مل يك�شف عن هويته.
ومن بني �الأ�شماء �خلم�شة �جلاهزة 
�حلكومة  رئ��ا���ش��ة  من�شب  ل��ت��ويل 
ب����ع����د ت���ر����ش���ي���ح جم���ل�������س �����ش����ورى 
عدم  �شورة  لها يف  �لنه�شة  حركة 
م��ع �جلبايل  �ت��ف��اق  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل 
�لقادمة،  �الئتالف  حكومة  الإد�رة 
�ل�����ش��ح��ة ع��ب��د �للطيف  ه��م وزي����ر 
�مل��ك��ي ووزي����ر �ل��ن��ق��ل ع��ب��د �لكرمي 

نور�لدين  �لعدل  ووزي��ر  �لهاروين 
�ل��ب��ح��ريي ووزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة علي 
حممد  �لفالحة  ووزي��ر  �لعري�س 

بن �شامل.
�مل�شاور�ت  �أن  �مل�����ش��در  ذ�ت  وذك����ر 
م������از�ل������ت ق����ائ����م����ة ب�����ني �حل����رك����ة 
قيادة  بخ�شو�س  �ل��ع��ام  و�أم��ي��ن��ه��ا 
ح��ك��وم��ة �الئ��ت��الف �ل��ق��ادم��ة، و�إن 
ر��شد  �لنه�شة  حركة  رئي�س  لقاء 
�جلمهورية  ب��رئ��ي�����س  �ل��غ��ن��و���ش��ي 
لتقدمي  �مل��رزوق��ي  �ملن�شف  حممد 
على  ي��ت��وّق��ف  للرئا�شة  مر�ّشحها 

نتائج هذه �مل�شاور�ت.
حركة  م��وؤ���ش�����ش��ات  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لثقة  بتجديد  متم�شكة  �لنه�شة 
يف �أمينها �لعام الإعادة تويل قيادة 
�الئ��ت��الف �ل���ق���ادم. ق��ائ��ال �إن���ه من 
�لقيم �لتي تربى عليها �لقياديون 
باحلركة �أن يلتزم كل ع�شو د�خلها 
ب���اح���رت�م ق������ر�ر�ت �مل��وؤ���ش�����ش��ة و�أن 
ذمة  على  �شلبها  قيادي  كل  يكون 
�جلبايل  و�أن  �حل��رك��ة،  موؤ�ش�شات 
�ل���ي���وم ع��ل��ى ذم����ة ح��رك��ت��ه، وذلك 
��شتجابة  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  �إ����ش���ارة  يف 
حركته  ق���������ر�ر�ت  �إىل  �جل����ب����ايل 
و�لعدول عن ت�شوره �لذي يختلف 
ح��ال��ي��ا م���ع ت�����ش��ور �حل���رك���ة، وفق 

نف�س �مل�شدر. 
�شروط �جلبايل

ويذكر �أّن حمادي �جلبايل ��شتقال 
بعد   ، مهامه  م��ن  �ل��ث��الث��اء  م�شاء 
لت�شكيل  �أط��ل��ق��ه��ا  م����ب����ادرة  ف�����ش��ل 
�إىل  ملّمحا  ت��ك��ن��وق��ر�ط،  ح��ك��وم��ة 
حكومة  ر�أ����س  على  بقائه  �إمكانية 

جديدة ب�شروط. 
�لتون�شية  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  وق���ال 
�إن �شرطه �الأ�شا�شي للبقاء  �ملوؤقتة 
ه���و حت���دي���د موعد  �حل���ك���وم���ة  يف 

�لتجاذب  وتقلي�س  �ل�����ش��ر�ع  فتيل  ن���زع 
وتر�شيد �خلطاب ونبذ �لعنف مهما كان 
�شكله �أو ماأتاه وتر�شيخ �حلو�ر و�لت�شرف 
�أل��ي�����س من  وق���اال:  و�أم���ان���ة.   مب�شوؤولية 
�لتاريخ  ي��ذك��ره��ا  �أن  �لنه�شة  م�شلحة 
باأنها الأجل حقن دماء �لتون�شيني، و�إنقاذ 
�ل��ب��الد م��ن �ل��ف��و���ش��ى، و�مل��ح��اف��ظ��ة على 
�لتي  �لتون�شية  للدولة  �مل�شرقة  �ملكا�شب 
�إذ�  ب��ن��اوؤه��ا  يعاد  ول��ن  خ��الل عقود  بنيت 
خّربت ال قّدر �هلل �إاّل بنف�س عدد �لعقود 
ويزيد، تنازلت وقبلت باحلد �الأدنى وهو 
�حلريات �لتي لن تنتهك وحقوق �الإن�شان 

�لتي لن تهدر.

••  الفجر – تون�ص - خا�ص

�أطلق �ل�شيخ عبد�لفتاح مورو نائب رئي�س 
�أخ����رى على  م���رة  �ل��ن��ار  �لنه�شة  ح��رك��ة 
ح��زب��ه و�ت��ه��م يف ح���و�ر �أج����ر�ه م��ع جملة 
�مل�شوؤولة  ه��ي  �لنه�شة  �أن  �أف��ري��ك  ج��ون 
يف  و�لعنف  �لد�شتور  كتابة  تعطيل  على 
�إىل ت�شامح حركة  و�أ���ش��ار م��ورو  �ل��ب��الد. 
يف  �ل�شيا�شي  �لعنف  ظاهرة  مع  �لنه�شة 
تون�س من خالل �شكوتها عن �لعنف �لذي 
�مل�شوؤولة  �ل��ث��ورة  حماية  جل��ان  ب��ه  ت��ق��وم 
�أح�����ز�ب ومنظمات  ع��ل��ى  �ع���ت���د�ء�ت  ع��ن 

ومثقفني خالل �الأ�شهر �ملا�شية.
تقدمي تنازلت �شيا�شية حقيقية

�لنبي  �لنوري و�حمد عبد  ووّجه حممد 
�نتقاد�ت  �لنه�شة  ح��رك��ة  يف  �ل��ق��ي��ادي��ان 
الذعة �إىل رئي�س �حلركة ر��شد �لغنو�شي 
وفريقه و�لذي �شيقود بر�أيهما �لبالد �إىل 
�خلر�ب وهتك �لدماء و�نتهاك �حلرمات 
و�إ����ش���اع���ة �ل��ف��ر���ش��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�إع�����ادة 
و�لف�شاد  �ال���ش��ت��ب��د�د  م��رب��ع  �إىل  ت��ون�����س 
وعبد  �لنوري  من  كل  وطالب  و�لتبعية، 
�لتي ن�شرتها جريدة  �لنبي يف ر�شالتهما 
�ملغرب �لتون�شية يف عددها �ل�شادر �أم�س 
19 فيفري من �حلركة تقدمي تنازالت 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة وم�����ّد ي���ده���ا ب�شدق 
�شياغة  �أج��ل  �لوطن من  �شركاء  جلميع 
وت�شليم  �الن��ت��خ��اب��ات  وتنظيم  �ل��د���ش��ت��ور 

�ل�شلطة بطريقة ح�شارية.

�تخاذ  وث��ال��ث��ه��ا  �مل�������ش���وؤول���ي���ة،  �إ����ش���ن���اد  يف 
�الأوق��ات �خلاطئة  �ل�شائبة يف  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لقياديان  وذك��ر  ذل��ك.   بعك�س  �لقيام  �أو 
�أن رهان قيادة �حلركة على  �لنه�شويان 
يقود  لن  �لع�شالت  و��شتعر��س  �ل�شارع 
و�لتوتر  �الح���ت���ق���ان  ح����ّدة  رف����ع  �إىل  �إاّل 
�لنار  �ل���زي���ت ع��ل��ى  و�مل�����ش��اه��م��ة يف ���ش��ب 
�ال�شتقطاب  وتكري�س  �ل�����ش��ر�ع  وتغذية 
وه��و خ��الف �مل��ط��ل��وب �ل���ذي يق�شي �إىل 

�لنبي  عبد  و�حمد  �لنوري  حممد  و�أك��د 
�لقبول  يف  ت�شرعت  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أن 
ومل  ل��ه  م�شتعدة  تكن  مل  و�أن��ه��ا  باحلكم 
 3 �رت��ك��ب��ت  �إد�رت����ه و�ن ق��ي��اد�ت��ه��ا  حت�شن 
�أخطاء كانت �ل�شبب يف �لو�شول بالبالد 
�أولها  ف���ي���ه،  ت��ت��خ��ب��ط  �ل�����ذي  �مل������اأزق  �إىل 
له،  �جلاهزّية  دون  �حلكم  على  �لتهافت 
�حلركة  لرئي�س  �ل���والء  تغليب  وثانيها 
و�ملوهبة  و�خل���ربة  �ل��ك��ف��اءة  ح�شاب  على 

ت�شكيل  نحو  حاليا  تتجه  �ل��ن��و�ي��ا 
بعدد  مدعومة  �ئتالفية  حكومة 
موؤّكد�  �مل�شتقلة  �ل�شخ�شيات  من 
متم�ّشكة  ت�����ز�ل  م���ا  �ل��ن��ه�����ش��ة  �أّن 
يف  لها  كمر�ّشح  �جل��ب��ايل  بحمادي 
ه���ذه �حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة يف حال 

قبوله بها.
و�ع��ت��رب ع��م��اد �ل��د�مي��ي ع��ن حزب 
�جلبايل  مبادرة  ف�شل  �أّن  �مل��وؤمت��ر، 
تكنوقر�ط  حكومة  ت�شكيل  ح��ول 
ه���و ف�����ش��ل ط��ب��ي��ع��ي وم��ن��ت��ظ��ر� الأّن 
ه��ذه �مل��ب��ادرة مل ت��رق ح�شب قوله 
�لتون�شيني  �نتظار�ت  م�شتوى  �إىل 
تلبي حقيقة  وال  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف 
�لو��شع  �ل�شيا�شي  �اللتفاف  �شرط 

حولها.
�حلّل  �إّن  ذ�ت����ه،  �ل�����ش��ي��اق  يف  وق����ال 
و�����ش���ح ل��ل��ع��ي��ان، ف��م��ا ع��ل��ى جميع 
�ل���ي���وم وبعد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���ق���وى 
و��شتقالته  �جل��ب��ايل  م��ب��ادرة  ف�شل 
�ل�شروع يف حتديد �أ�شماء �لرتكيبة 

�حلكومية �جلديدة.
�أما يف جبهة �الأحز�ب �لتي �شاندت 
م����ب����ادرة �جل����ب����ايل و�غ���ل���ب���ه���ا من 
�ملعار�شة،  فقد �شاد ر�أي �آخر، حيث 
بزعامة  تون�س  ن��د�ء  حّملت حركة 
م�شوؤولية  �ل�شب�شي  قايد  �لباجي 
�حلكومة  رئ��ي�����س  م����ب����ادرة  ف�����ش��ل 
�مل��وؤق��ت ح��م��ادي �جل��ب��ايل بت�شكيل 
�إىل ك���ل من  ت��ك��ن��وق��ر�ط  ح��ك��وم��ة 
حركة �لنه�شة وحزب �ملوؤمتر من 

�أجل �جلمهورية.
وق��ال��ت �حل��رك��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا �أنها 
تاأ�شف لتوظيف �الأطر�ف �حلاكمة 
�لغ�شب  المت�شا�س  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�ملعار�س  �غ���ت���ي���ال  �إث�����ر  �ل�����ش��ع��ب��ي 
كبار  ب��ه  ���ش��ّرح  كما  بلعيد  �شكري 

�مل�شوؤولني يف �لّدولة.
�آلية  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل  �حل���رك���ة  ودع����ت 
حم�����ددة ل��ل��ت��و�ف��ق �ل���وط���ن���ي مثل 
�لتون�شي  �ل���ع���ام  �الحت�����اد  م���ب���ادرة 
ي��ن��درج يف  �أن  �ل��ت��ي مي��ك��ن  لل�شغل 
م���وؤمت���ر عاجل  ت��ن��ظ��ي��م  �إط����اره����ا 
ل��الإن��ق��اذ �ل��وط��ن��ي ل��ت��وف��ري �لدعم 

من  وم��زي��د  م�شتفحلة  ح��ك��وم��ي��ة 
ع���دم �ال���ش��ت��ق��ر�ر �ل����ذي ق���د يهدد 

�ل�شلم �الأهلي.
و�أكد �ل�شابي �أن �حلزب �جلمهوري 
�الأول  �الح���ت���م���ال  ع���ل���ى  ي�����ش��ت��غ��ل 
ل���ت���ج���ن���ي���ب �ل�����ب�����الد م�����زي�����د� من 

�لهز�ت.
و���ش��ّددت �الأم��ي��ن��ة �ل��ع��ام��ة للحزب 
�جل��م��ه��وري م��ّي��ة �جل��ري��ب��ي، على 
متر  �ل���ت���ي  ت���ون�������س  م�����ش��ل��ح��ة  �أن 
�أن يو��شل  مباأزق �شيا�شي تقت�شي 
م�شوؤولية  �جلبايل  حمادي  �ل�شيد 
رئا�شة �حلكومة باعتباره �شخ�شية 
�أث���ب���ت���ت ق���درت���ه���ا على  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لقوى  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  �الن���ف���ت���اح 

�لوطنية و�لدميقر�طية.
ت�شريحات  يف  �جلريبي  و�أ�شافت 
�جلبايل  ح����م����ادي  �أن  ���ش��ح��ف��ي��ة 
ك��فء ورج��ل دول��ة يتحلى  �شيا�شي 
�ل���وع���ي �لوطني  ب��ق��در ك��ب��ري م���ن 
�لوطني مبنطق  �ل�شاأن  وهو يدير 
�لدولة مرتفعا عن �النتماء  رجل 
�حل������زب������ي ل�����ذل�����ك ف���������اإن �حل������زب 
�جل����م����ه����وري ي�����رى �أن������ه �الأج������در 

برئا�شة �حلكومة �لقادمة.
�أن  �أك����������دت  �جل����ري����ب����ي  �أن  غ�����ري 
ي�شاند  مل  �جل����م����ه����وري  �حل������زب 
حكومة  بت�شكيل  �جل��ب��ايل  م��ب��ادرة 
تكنوقر�ط الأن �ملاأزق �لذي تعي�شه 
ي�شتوجب  ���ش��ي��ا���ش��ي  م����اأزق  �ل��ب��الد 
ت�����ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة م�����زدوج�����ة من 

�لتكنوقر�ط و�ل�شيا�شيني.
للحزب  �ل��ع��ام��ة  �الأم��ي��ن��ة  وك�شفت 
�جلبايل  ح��م��ادي  �أّن  �جل��م��ه��وري 
�لفرتة  م�شّغرة  حكومة  �شيرت�أ�س 

�ملقبلة.
وقالت مية �جلريبي �نه مت �لتو�فق 
�لثاين  �ل���ت�������ش���اوري  �الج���ت���م���اع  يف 
برئا�شة  م�����ش��غ��رة  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى 
ب��ت��ك��وي��ن��ه��ا. وبّينت  ك��ل��ف  �جل��ب��ايل 
�شتتكون  �مل�����ش��غ��رة  �حل��ك��وم��ة  �أّن 
من ك��ف��اء�ت حزبية وك��ف��اء�ت غري 
�ل�شيادة  وز�ر�ت  حزبية مع حتييد 
�أع�شائها بعدم �لرت�شح  �لتز�م  مع 

لالنتخابات �لقادمة.
�جلمهوري  �حل���زب  �أّن  �إىل  ي�����ش��ار 
ك���ان م��ن �أ���ش��د م��ع��ار���ش��ي حكومة 

�جلبايل.
�ل���ن���اط���ق  ب����ن����ور  حم����م����د  �إّن  ب�����ل 
�أجل  م��ن  �لتكتل  حل��زب  �لر�شمي 
�أّن حمادي  �أعلن  �لعمل و�حلريات 
�إع���ادة تكليفه  �جل��ب��ايل و�ف��ق على 
مب��ن�����ش��ب رئ���ا����ش���ة �حل���ك���وم���ة بعد 
رئي�س  �إىل  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه  ق�����دم  �أن 

�جلمهورية �ملوؤقت. 
 و�أو�شح �أن �جلبايل و�فق على فكرة 
تكوين حكومة م�شغرة جتمع بني 
كفاء�ت حمايدة ممزوجة بكفاء�ت 

�شيا�شية متحزبة.
 وع����ن م���وق���ف �ل��ت��ك��ت��ل م���ن ع���ودة 
حزبه  �إن  ب��ال��ن��ور  ق����ال  �جل���ب���ايل، 
�جلبايل  ت��ك��ل��ي��ف  �إع��������ادة  ي�����ش��ان��د 
مبن�شب رئا�شة �حلكومة �جلديدة 
ليلعب دور� وطنيا يف هذه �ملرحلة 
وطنيا،  ت��و�ف��ق��ا  ت�����ش��ت��وج��ب  �ل���ت���ي 
رئي�س  �أّن  �إىل  ، م�شري�  قوله  وف��ق 
بوفاق  يحظى  �مل�شتقيل  �حلكومة 
وط���ن���ي، و�أّن������ه ع��م��ل ع��ل��ى توحيد 

خمتلف �لقوى �لوطنية. 

مديح ورثاء وحتذير
�جلبايل  ح��م��ادي  ��شتقالة  وك��ان��ت 
م���ن رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة ق���د �أث����ارت 
خمتلف  م����ن  ق����وّي����ة  ف���ع���ل  ردود 
و�مل��ع��ار���ش��ة منها على  �الأح������ز�ب،  
وق����د ترجمت  وج����ه �خل�����ش��و���س، 
�لفرقاء  ت��خ��ن��دق  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
مبادرة  م��ن  وموقفهم  �لتقليدي 
�لر�ف�شني  جبهة  ففي  �جل��ب��ايل. 
حلكومة �لتكنوقر�ط،  عرّب عامر 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  ع�شو  لعري�س 
ع����ن ح����رك����ة �ل��ن��ه�����ش��ة ع����ن ع���دم 
رئي�س �حلكومة  با�شتقالة  تفاجئه 
�أّن  ���ح���ا  م���و����شّ �جل����ب����ايل  ح����م����ادي 
ب�شاأن حكومة  قّدمها  �لتي  �ملبادرة 
تكنوقر�ط مل حتظ بالوفاق الأّنها 

ال تن�شجم مع �لو�شع �حلايل.
�أّن  ذ�ت�������ه،  �ل�������ش���ي���اق  يف  و�أ������ش�����اف 

عودة �لت�شويق مل�شل�شل �أزمة �حلكومة 

تون�س: حّمادي.. يخلف اجلبايل..؟

حل��ك��وم��ة ك��ف��اء�ت وط��ن��ي��ة ت�شمن 
و�ل�شوؤون  �ل�����ش��ي��ادة  وز�ر�ت  ح��ي��اد 
�ل����دي����ن����ي����ة م�����ع �������ش������رورة �ت����خ����اذ 
�إجر�ء�ت عملّية حلّل رو�بط �لعنف 
�ملنظم وتتبعها قانونيا معتربة �أن 
ه���ذه �خل��ط��وة عن�شر� حم���دد� يف 
و�إعادة  �ل�شيا�شية  �الأج���و�ء  تنقية 
�لطماأنينة للبالد وحتقيق �أهد�ف 

�ملرحلة �النتقالية.
�أنه  �حلركة  ر�أت  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 
من �ل�شروري �أن ين�شرف �ملجل�س 
�لقيام  �إىل  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �ل��وط��ن��ي 
مبهّمته �الأ�شلّية �لتي �نتخب من 
�شياغة  وه���ي  ���ش��و�ه��ا  دون  �أج��ل��ه��ا 
�أجل  يف  للبالد  دميقر�طي  د�شتور 
 2013 �أف���ري���ل   �شهر  ي��ت��ج��اوز  ال 
�ملقبلة  ل���الن���ت���خ���اب���ات  و�الإع����������د�د 
و�لتعيينات  �لت�شميات  وم��ر�ج��ع��ة 
�لتي كان هدفها �ل�شيطرة �حلزبية 
على مفا�شل �لدولة ب�شكل يتنافى 
يف  وخا�شة  �الإد�رة  حياد  و���ش��رورة 

�ملرحلة �النتقالية. 
�مل�شار  ح�����زب  ح���ّم���ل  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
�ل����دمي����ق����ر�ط����ي و�الج����ت����م����اع����ي ، 
م�������ش���وؤول���ي���ة ف�����ش��ل ه�����ذه �مل����ب����ادرة 
وفّوتت  �أف�شلتها  �ل��ت��ي  ل��الأط��ر�ف 
�لتون�شي  �ل�����ش��ع��ب  ع���ل���ى  ب���ذل���ك 
�خل���روج من  �ل��ب��الد فر�شة  وعلى 
و�لياأ�س،  و�الحتقان  �لعنف  حالة 
ويف مقدمة ه��ذه �الأط���ر�ف حركة 
�لنه�شة �لتي غّلبت �ملنطق �حلزبي 
على  بال�شلطة  و�لت�شبث  �ل�شيق 
�لفرتة  ه���ذه  يف  �ل��وط��ن  م�شلحة 
�لتي و�شفها بالع�شيبة كما جاء يف 

بيان �شادر �أم�س .
مبادرة  �أن  �مل�����ش��ار  ح���زب  و�ع���ت���رب 
�جل������ب������ايل ج����������اءت ل���ت���ق���ط���ع مع 
بعد  �حل��زب��ي��ة  �ملحا�ش�شة  منطق 
ف�����ش��ل �حل���ك���وم���ة و�ع���ت���ربه���ا حال 
عن  �ل��دول��ة  ف�شل  يكفل  منا�شبا 
�إرجاع  �حل��زب �حلاكم وميّكن من 
�مل�شد�قية ملوؤ�ش�شات �لدولة وحياد 

�الإد�رة .
وج����������ّدد �مل���������ش����ار �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 
للحلول  رف�������ش���ه  و�الج����ت����م����اع����ي 
�حلزبية  �ملحا�ش�شة  على  �ملبنية 
وعرب عن ��شتعد�ده لالنخر�ط يف 
�حلو�ر  بدفع  �لكفيلة  �الأط��ر  خلق 
�لوطني بني كل �الأطر�ف �لنقابية 
و�ملهني���ة  و�ل�ش����يا�شية  و�مل��دن��ي��ة 
ب��ه�����دف �إن����ق����اذ �ل���ب���الد و����ش���رورة 
ت��ن��ظ��ي��م �ن��ت��خ��اب��ات ل��ل��و���ش��ول �إىل 

�ال�شتقر�ر.
وق�������ال �مل����ت����ح����دث ب���ا����ش���م �حل����زب 
�إّن  �جل���م���ه���وري ع�����ش��ام �ل�����ش��اب��ي، 
ح��م��ادي �جل��ب��ايل ت�����ش��رف كرجل 
و��شعا  م�شوؤوليته،  وحت��ّم��ل  دول��ة 
�عتبار  ك���ّل  ف���وق  ت��ون�����س  م�شلحة 

على حّد تعبريه.
ودعا �ل�شابي كّل �الأحز�ب �ل�شيا�شّية 
م��ب��ادرة �جل��ب��ايل الإنهاء  دع��م  �إىل 
�ل��ت��ج��اذب��ات �حل��ال��ّي��ة، م���وؤّك���د� �أّن 
م�شطرة  �شتكون   �لنه�شة  حركة 
قدمها  �ل���ت���ي  �ل�������ش���روط  ل���ق���ب���ول 

رئي�س �حلكومة �مل�شتقيل.
�لهيئة  ع�شو  �ع��ت��رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لتحالف  حل�����زب  �ل���ت���اأ����ش���ي�������ش���ّي���ة 
�لبارودي  حم��م��ود  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
رئي�س  ق���دم���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل�������ش���روط 
�حل����ك����وم����ة �مل�������ش���ت���ق���ي���ل ح����م����ادي 
�جلبايل هي خطوة �يجابية لبناء 

دميقر�طية ت�شاركّية حقيقية.

التعرف على امل�صتبه به
 يف اغتيال �صكري بلعيد؟

•• الفجر - تون�ص

نقل ر�ديو �شم�س �أف �أم عن �ل�شحفي �لتون�شي جمال 
�لعرفاوي قوله �إن م�شدر� �أمنيا �أكد له �لتعرف على 
فيفري   06 ي��وم  بلعيد  �شكري  �غتيال  يف  به  �مل�شتبه 
�لتيار  �إىل خلية من  ينتمي  �أن��ه  �إىل  �حل��ايل، م�شري� 
�ل�����ش��و�ب��ق �ل��ع��دل��ي��ة. وقال  �ل�����ش��ل��ف��ي، وه���و م���ن ذوي 

�لعرفاوي �إن �ل�شلطات �الأمنية ب�شدد مالحقته .
�أحد  ��شتقالة  خ��رب  �أم�����س  �ل��ع��رف��اوي  �أك��د جمال  كما 
م�شت�شاري وزير �لد�خلية توفيق �لدبابي من من�شبه، 
دون �أن يعطي تفا�شيل عن �شبب تلك �ال�شتقالة. لكن 
الكت�شاف  تعود  �الأ�شباب  �إن  تقول  �لت�شريبات  بع�س 
�الأمنية  لالأجهزة  م��و�ز  �لد�خلية  فى  جهاز  �لدبابى 

�لر�شمية د�خل �الإد�رة . 
كاتب  م���ع  ح�����و�ر�  �أم�������س  �ل�����ش��ب��اح  ون�����ش��رت �شحيفة 
جاء  �مل�شي�شي،  �شعيد  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  ل��دى  �ل��دول��ة 
�لعام  �الأم���ني  �غتيال  ح��ادث��ة  يف  �لتحقيقات  �أن  فيه 
حلزب �لوطنيني �لدميقر�طيني �ملوحد �شكري بلعيد 
تقدمت �أ�شو�طا. و�أفاد �مل�شي�شي �أن �الإعالن عن نتائج 

هذه �لتحقيقات �شيكون قريبا .
�أ�شابع  وج��ه��ت  بلعيد  �شكري  �لفقيد  عائلة  وك��ان��ت 
تلك  نفت  �الأخ��رية  لكن  �لنه�شة،  حركة  �إىل  �التهام 
�التهامات و�تهمت بدورها جهات ت�شعى �إىل �إجها�س 

�لثورة يف تون�س بالوقوف ور�ء �جلرمية .

عبد �لفتاح مورو

حلظة �عالن �ال�شتقالة
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العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3374  عم جز- م ع- ب- اأظ

�لنخيل  قرية  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �كرب  علي  يون�س  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لنخيل  �عالنه/قرية  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3446  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ مدثر حممود �شلطان حممود �جلن�شية: باك�شتان مدعى عليه: حممد 
�ملرزوقي للنقليات �لعامة �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/حممد �ملرزوقي للنقليات �لعامة �جلن�شية: �المار�ت    
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية    �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/288  عم جز- م ع- ب- اأظ

�لعتيد  عليه:  مدعى  �لهند   �جلن�شية:  ر�م  بهاجات  �شاند  تريلوك  مدعي/ 
م�شتحقات عمالية  �لدعوى:  �المار�ت مو�شوع  �جلن�شية:  �لفنية  لالن�شاء�ت 
�ملطلوب �عالنه/ �لعتيد لالن�شاء�ت �لفنية �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/3
�لكائنة �ملحكمة  �بوظبي �البتد�ئية -  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3397  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �حمد  �بو  �لعامل  �ر�شاد  حممد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  زهور  ثالث 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ثالث زهور للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: 
�المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/77  عم جز- م ع- ب- اأظ

�لديب  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لدين  كمال  حممد  نور  مدعي/ 
عبد�هلل للحد�دة و�لنجارة �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ �لديب عبد�هلل للحد�دة و�لنجارة �جلن�شية: �المار�ت  
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/3 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/181  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ جيلينا فوجوفيك �جلن�شية: �شربيا مدعى عليه: جلوبال ميديكال 
كري �شي�شتم �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب 
�عالنه/  جلوبال ميديكال كري �شي�شتم �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/2/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية    �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/29  عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س  مدعى عليه: موؤ�ش�شة  �حمد �جلن�شية:  رفيق  �شاها علم  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  �لديكور  العمال  �ل�شرقية  �وتار 
�لديكور  �ل�شرقية العمال  �وتار  �عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/3/3 موعد�  يوم �الحد  �ملحكمة  �عاله وحددت 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/2/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3177  عم جز- م ع- ب- اأظ

�نطو�ن  عليه:  مدعى  باك�شتان  �جلن�شية:  نو�ز  حممد  حيدر  �مري  مدعي/ 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  للديكور  ع�شكر 
�ملطلوب �عالنه/�نطو�ن ع�شكر للديكور �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/2/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/5
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/240ت ت�سل-م ر- ت- اأظ(

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت �جلن�شية: �المار�ت 
�ملنفذ �شده : جمال عبد�هلل نويع �ملنهايل �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب 
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملنهايل  نويع  عبد�هلل  �عالنه:جمال 
بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
�ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد   2011/599 رقم  �لدعوى  يف 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/3/17
�لد�ئرة �لثالثة باد�رة �لتنفيذ- �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�ساء

 �خلمي�س 21 فرب�ير 2013 �لعدد 10722      

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1572/ 2012 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف عليه:لوؤي م�شطفى  �لفا د�تا ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  �مل�شتاأنف : 
عبد�لكرمي خ�شر �جلن�شية: �الردن مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف 
�ملطلوب  درهم   5178 مبلغ  على  ز�د  فيما  �لدعوى  برف�س  جمدد�  و�لق�شاء 
�عالنه/ لوؤي م�شطفى عبد�لكرمي خ�شر �جلن�شية: �الردن    �لعنو�ن: بالن�شر  
مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/205 عم كل- م 
ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/26 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
�لكائنة-  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  120/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : طموح للتطوير و�د�رة �مل�شاريع �لتكنولوجية �جلن�شية: �المار�ت   
مو�شوع  م�شر   �جلن�شية:  �لف�شل  �بو  حممد  نبيل  عليه:حممد  �مل�شتاأنف 
�ال�شتئناف : ��شتئناف على كامل مبلغ �حلكم �ملطلوب �عالنه/ حممد نبيل  
حممد �بو �لف�شل �جلن�شية: م�شر �لعنو�ن: بالن�شر )باملذكرة ووقف �لتنفيذ( 
مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1352 عم 
جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/11 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف 
�بوظبي �لكائنة-  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  42/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : كار�س لالجرة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  �مل�شتاأنف عليه:نارو�ر خان 
�ملبلغ  �لغاء �حلكم يف   : �ال�شتئناف  باك�شتان   مو�شوع  حكيم خان �جلن�شية: 
كامال 18529 ماعد� تذكرة �ل�شفر وجو�ز �ل�شفر �ملطلوب �عالنه/ :نارو�ر خان 
حكيم خان �جلن�شية: باك�شتان �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/3506 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/2/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة 
9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-  �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
 اعالن باحلكم يف  ال�ستئناف رقم 2013/13 احوال �سخ�سية

�ىل �مل�شتاأنف �شده: ه�شام حممد م�شطفى �لع�شلي �ردين �جلن�شية �لعنو�ن: 
�ال�شتئنافية  �بوظبي  بتاريخ 2013/2/11 حكمت حمكمة  �نه  نعلمك  بالن�شر 
بالتايل: حكمت  �لبلخي  ت�شنيم طاهر  ل�شالح/  �عاله  �ملذكور  �ال�شتئناف  يف 
�ملحكمة: 1- بقبول �ال�شتئناف �شكال 2- ويف �ملو�شوع: بالغاء �حلكم �مل�شتاأنف 
فيما ق�شي به  من رف�س �لز�م �مل�شتاأنف �شده مبقدم �شد�ق �مل�شتاأنفة و�حلكم 
بالز�م �مل�شتاأنف �شده بان يوؤدي للم�شتاأنفة معجل مهرها يف مبلغ ع�شرون �لف 

)20000 (درهم و�لزمته بامل�شروفات - �شدر بتاريخ 2013/2/19م.
 امل�ست�سار/ عزالدين عبداللطيف زياده

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

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / �شركة �لقدرة �لتجارية  
/16 بتاريخ  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  من  �ل�شادر  �حلكم  بان  لديك  معلوما  ليكن 
طرف  م��ن  ���ش��دك  بالنق�س  فيه  �لطعن  مت  ق��د   2012/1367 ب��رق��م   2012/ �ك��ت��وب��ر 
عبد�لرحمن  /د.  �ملحامي  بوكالة  �ل�شباعي  �شامل  حم�شن  حممد  �شالح  �لطاعن/ 
حممد باحلاج �ملر��شدة وقيد له �لطعن رقم 2012/733 نق�س جتاري، لدى حمكمة 
مذكرة  �لنق�س  مبحكمة  �ل��ك��ت��اب  قلم  �ي���د�ع  عليك  ل��ذ�  �ب��وظ��ب��ي.   ب��ام��ارة  �لنق�س 
بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل �ملحامي �ملوكل عنك وبامل�شتند�ت �لتي ترون تقدميها 
يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن وذلك تطبيقا لن�س �ملادة 180 

من �لقانون �الحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن �الجر�ء�ت �ملدنية.
رائدة حممود القي�سية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
  يف الدعوى رقم 2010/1884 جتاري كلي           

�ل�شادر عن عد�لة حمكمة دبي �البتد�ئية  �لتمهيدي  بناء على �حلكم   
ديف-و�خل�شم  ماهندر�  عليه/  �ملدعى  على  يتعني   2013/1/29 بتاريخ 
�ملدخل/ �حمد �ملال، جمهويل حمل �القامة �حل�شور خالل �شاعات �لدو�م 
�لر�شمي �ىل مقر مكتب ت�شارترد دبي �لكائن دبي- ديرة- �شارع �ملطينة 
- بناية �شل�شبيل - مكتب رقم 109 هاتف 04-2727123 - 04-2727112 
كافة  و�ح�شار  �مل��ذك��ور  �ملحا�شبي  �خلبري  ملقابلة   04-2727101 فاك�س 
�لوثائق و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفهما يف �لدعوى رقم )2010/1884( 

جتاري كلي وذلك خالل مدة ��شبوع من تاريخ ن�شر �العالن.

اعالن اجتماع خربة
العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     

  يف الدعوى رقم 2012/491               
 بهذ� يعلن �خلبري حممد عبد�هلل �جلابري �ل�شيد/ عبد�ل�شالم 
�ملذكورة وذلك  �لدعوى  �ملدعى عليه �الول  يف  �حمد �شريده 
�ل�شالم-  ���ش��ارع  �ل��ت��ايل:  �لعنو�ن  يف  �خل��ربة  �جتماع  حل�شور 
برج من�شور- مقابل بنك �الحتاد �لوطني- �لطابق 14 مكتب 
)1402( وذلك يوم �الثنني �ملو�فق 2013/2/25 وذلك يف متام 

�ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء.
 اخلبري املنتدب/حممد عبداهلل اجلابري

اعالن اجتماع خربة

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
  اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/542)عمايل  (

�ىل �ملحكوم �شده  / موؤ�ش�شة �شوء �لعمارة العمال �ل�شحية/�المار�ت   عنو�نه: ن�شر�   
�نه بتاريخ 2012/5/14 �شدر حكم �شدكم يف �لدعوى عمايل رقم 2012/462  حيث 
ل�شالح  �ملنفذ له: عاي�س حممد زكي عبد�لقوي مبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بتنفيذ 
�حلكم �ملذكو ودفع �لر�شوم لذلك ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالتي: �حل�شور 
�مام قا�شي �لتنفيذ ل�شد�د مبلغ وقدره )15420 درهم(+ 617 درهم م�شاريف �لدعوى 
يف  �ملحددة  للجل�شة  �ملحكمة  هذه  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لتنفيذ.  ر�شوم   +
�ل�شاعة 8.30 من �شباح يوم �الثنني �ملو�فق 2013/2/25 لتنفيذ ما ذكر �عاله، ويف 
�ملنا�شبة.  �لقانونية  �الجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فان  ذلك  عن  تخلفك  حال 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ : 2013/2/5م.
 �سعيد �سامل الهنائي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
          ادارة التنفيذ

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: حممد خان لالعمال �لفنية  )�س.ذ.م.م(.
�ل�شكل  �ل��رب�ح��ه    ب��ن حمود حمد- دي���رة-  �ل��ع��ن��و�ن:  مكتب رق��م 103 ملك حمد 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    636986 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1056801 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2012/10/16 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2012/10/16
�لكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون  �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- 
بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
مكتب  �لعنو�ن:  قانونيون   حما�شبون  وم�شاركوه  �مل�شفي:�لكتبي  ��شم 
1001 ملك مركز مز�يا- بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04  
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
وذلك  �لفنية)�س.ذ.م.م(  لالعمال  خان  حممد  لت�شفية  �أع��اله  �ملذكور 
�لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2012/10/16 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
�أو مطالبة  �أي �عرت��س  حماكم دبي بتاريخ 2012/10/16  وعلى من لديه 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :245/  2013   
  ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /تركى �حمد حممد �ملدفع �مار�تي �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته يف/ بقالة �لفتح �ملبني رخ�شة رقم )524621( وذلك 
�ىل �لطرف  �لثاين �ل�شيد/ عبد�هلل كيزهاكيكار� �حمد- هندي �جلن�شية، حيث مت تغري 
�ل�شكل �لقانوين للرخ�شة من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات ودخول 
مالك �لرخ�شة وكيل خدمات لها. وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحتادي 
�ل��ع��دل.  فقد �قت�شى ن�شر ه��ذ� �الع��الن للعلم  �لكاتب  رق��م )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن 
فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب  العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/291   عقاري كلي                             
�ىل �ملحكوم عليه/1-  بري�شا قا�س در�شكي يان جمهول حمل �القامة  نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/11/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح/ �شركة متويل �س م ع )�شركة م�شاهمة عامة( )مبثابة �حل�شوري( ب�شحة 
�ملدعية  توؤدي �ىل  بان  �ملدعى عليها  �لدعوى و�لزمت  �لبيع مو�شوع  ونفاذ عقد 
مبلغ مقد�ره )616.852 درهم( وب�شطب ��شم �ملدعى عليها ب�شفتها ) م�شتاأجر( 
من �شجالت �لد�ئرة، كما �لزمتها بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �الع��الن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/611   عقاري كلي                         
�ىل �ملحكوم عليهم /1-  جموهر�ت كانو�ر م .د.م.���س 2- جرجنيت �شينغ كنو�ر 3- ماجنيت �شينغ 
كانو�ر �مريك �شينغ 4- جموهر�ت كانو�ر ذ.م.م  جمهويل حمل �القامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
ع   م  �شركة متويل �س  �عاله ل�شالح/  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2012/12/26 يف  �ملنعقدة  بجل�شتها 
�شركة م�شاهمة عامة( مبثابة �حل�شوري: ب�شحة ونفاذ عقد �لبيع مو�شوع �لدعوى و�لزمت �ملدعى 
عليهم بان يوؤدو� �ىل �ملدعية مببلغ وقدره 683919 )�شتمائة ثالثة وثمانون ت�شعمائة وت�شعة ع�شر 
بالتملك طبقا لعقد  �ملنتهية  �لعقار �ىل ترتيبات �الج��ارة  دره��م( وب�شطب عبارة ) تخ�شع ملكية 
�الجارة �ملنتهى بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة ( �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادرة عن 
د�ئرة �الر��شي و�المالك من �شجالت �لد�ئرة كما �لزمتها �لر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�آل مكتوم  �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1004  جتاري كلي                       
جمهويل  بابان   غالب  علي  عبد�هلل   -2 �بر�هيم  ف��اروق  فاتن  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لرو�د لالور�ق �ملالية وميثله: ر��شد حممد �شعيد 
بوج�شيم  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن 
و�لتكافل مببلغ وقدره )1100000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  9.30���س  �ل�شاعة   2013/3/4 �ملو�فق  �الثنني 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  علما بان مت �حالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة 

�لتجارية �لكلية �لر�بعة.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10722 بتاريخ  2013/2/21      
اعالن بيع عقار بالن�سر

  يف الدعوى  رقم )2012/58(   انابات مدنية       
طالب �لتنفيذ: حممد مر�د   عنو�نه: �مارة دبي- �ملنفذ �شده: �شركة تعمري �لقاب�شة �س.م.م عنو�نه: �مارة دبي  �نه يف يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2013/2/27 �ل�شاعة  6.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجري بيع �لعقار �ملو�شحة 
�و�شافه �دناه �شيجري بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع  ) �شركة �المار�ت للمز�د�ت على 
�لثمن  20% من  تاأمني اليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae ملوقع �اللكرتوين�
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربةه من م�شتند�ت قبل  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ال�شا�شي قبل دخول 
�جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 

و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �لعقار: 
مر�شى دبي رقم �الر�س : 22 �مل�شاحة: 223.21 مرت مربع برج �المرية رقم �لعقار: 7105
مر�شى دبي رقم �الر�س : 22 �مل�شاحة: 185.66 مرت مربع برج �المرية رقم �لعقار: 6706
مر�شى دبي رقم �الر�س : 22 �مل�شاحة: 121.21 مرت مربع برج �المرية رقم �لعقار: 3801
مر�شى دبي رقم �الر�س : 22 �مل�شاحة: 295.36 مرت مربع برج �المرية رقم �لعقار: 8402
مر�شى دبي رقم �الر�س : 22 �مل�شاحة: 223.21 مرت مربع برج �المرية رقم �لعقار: 7704

مر�شى دبي رقم �الر�س : 26 �مل�شاحة: 298.34 مرت مربع �يليت ريزيدين�س رقم �لعقار: 6402
 مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�ً.

رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية
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رو�شيا جتلي �ملزيد من مو�طنيها من �شوريا 

لفروف: دم�صق واملعار�صة يقبالن باحلوار وي�صعان �صروطًا
•• مو�سكو-يو بي اأي:

�لرو�شي،  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
�الأربعاء  �م�����س  الف���روف،  �شريغي 
�أر�شية  لتهيئة  م�شتعدة  ب��الده  �إن 
�ملعار�شة  ب���ني  ل���ل���ح���و�ر  م��الئ��م��ة 
و�حل���ك���وم���ة �ل�����ش��وري��ة، ف��ي��م��ا دعا 
نبيل  �لعربية  �جلامعة  ع��ام  �أم��ني 
�لعربي �لرئي�س ب�شار �الأ�شد لنقل 
ح��و�ر مع  وب��دء  نائبه  �إىل  �شلطته 

�ملعار�شة.

تن�شب  �ل���ت���ي  �ل���ن���ز�ع���ات  ت�����ش��وي��ة 
بذل  ذل��ك  �لعربي، مبا يف  بالعامل 
�جلهود �لالزمة لت�شوية �لنز�عات 
�لد�خلية، و�إيجاد ظروف مالئمة 
ب���ح���و�ر وط��ن��ي �شامل  ل��ل��م��ب��ا���ش��رة 
ت�شارك فيه كافة �لقوى �ل�شيا�شية، 
�لطو�ئف  كافة  حقوق  �شمان  مع 
و�الأق�����ل�����ي�����ات، وب���ط���ب���ي���ع���ة �حل�����ال 
دون  �أي تدخل خارجي من  رف�س 
تفوي�س و��شح من جمل�س �الأمن 

�لدويل .
ت�شمح  ل���ن  ب�����الده  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
�إىل عقد  �ل���دع���وة  ق����ر�ر  ب��ن�����ش��ي��ان 
م���وؤمت���ر ل�����ش��رق �أو����ش���ط خ����اٍل من 
موؤكد�ً   ، �ل�شامل  �ل��دم��ار  �أ�شلحة 
على �أن رو�شيا بذلت كافة �جلهود 

من �أجل حتقيق هذ� �لقر�ر .
و�أع��������رب ع����ن �ع���ت���ق���اده ب������اأن هذ� 
نهاية  قبل  يعقد  �أن  يجب  �ملوؤمتر 
�شهر ني�شان-�أبريل �ملقبل، معترب�ً 
يجب  ب���ال���ت���اأج���ي���ل  ق�������ر�ر  �أي  �أن 
منطقة  دول  مب���و�ف���ق���ة  ي���ت���م  �أن 
�لنز�ع  �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط. وب�����ش��اأن 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي-�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، جدد 
�شرورة  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  الف������روف 
�ل��ع��م��ل م���ن �أج�����ل ت��وح��ي��د جهود 
�لدول  وجامعة  �لدولية  �لرباعية 
على  د�ئماً  ن�شدد  �لعربية، م�شيفاً 
�لدولية  �ل��رب��اع��ي��ة  ع��م��ل  ���ش��رورة 
من  �شوياً  �لعربية  �لدول  وجامعة 

�أجل �إيجاد حل لهذ� �لنز�ع.

نقدم لهم كافة �المكانيات �ملتاحة 
ن��ح��ن مل ن�شع مثل  ق���ال  ول��ك��ن��ه   ،
ه��ذ� �ل��ه��دف )�حل���و�ر يف مو�شكو( 
ن�شب �أعيننا، نحن ن�شعى من �جل 
وك��ان الفرفوف   . يبد�أ �حل��و�ر  �ن 
ق�����ال �إن������ه مي���ك���ن �ال����ش���ت���ن���ت���اج �أن 
يف  �الأو����ش���اع  ت�شوية  على  �ل��ره��ان 
���ش��وري��ا ب��ا���ش��ت��خ��د�م �ل��ق��وة م��ن �أي 
جانب كان، لن يوؤدي �إىل �لنتيجة 
�أن  �مل���رج���وة . و�أ�����ش����اف الف�����روف 
�حلو�ر  ب��د�ي��ة  ب�����ش��رورة  �الإدر�ك 
بني �حلكومة و�ملعار�شة بد�أ يت�شح 
�أك���ر ف��اأك��ر ، م�����ش��ري�ً �إىل �أن��ن��ا ال 
ون�شاعد  بل  فقط،  بدعمه  نكتفي 
على �إيجاد ظروف مالئمة له على 
و�الأفكار  جنيف،  �تفاقيات  �أ�شا�س 
�ل��ت��ي ي��ق��رتح��ه��ا �مل��ب��ع��وث �الأمم���ي 
�شوريا،  �ىل  �مل�����ش��رتك  و�ل���ع���رب���ي 

�الأخ�شر �البر�هيمي .
�الأو�شط،  �ل�شرق  وعن �الأو�شاع يف 
�أع������رب الف������روف ع���ن ع����دم ر�شى 
ب�����الده ع���ن جم����رى �حل�������و�دث يف 
�لتحوالت  �أن  م��ع��ت��رب�ً  �مل��ن��ط��ق��ة، 
�لتي تطر�أ على م�شائل كثرية فيها 
تبعث �لقلق يف نفو�شنا ونفو�شكم .

ه��ن��ا ظهور  �مل��ق�����ش��ود  �أن  و�أ����ش���اف 
�ملنطقة،  يف  م�شلحة  لنز�عات  ب��وؤر 
و�الإرهاب،  �لتطرف  ن�شبة  و�رتفاع 

و�نت�شار �الأ�شلحة من دون رقيب.
�لعربية  ودع���ا الف����روف �جل��ام��ع��ة 
�ل���رئ���ي�������ش���ي يف  �ل��������دور  ل���ع���ب  �إىل 

ون��ق��ل��ت ق��ن��اة رو���ش��ي��ا �ل���ي���وم ، عن 
�فتتاح  خ�����الل  ق����ول����ه  الف���������روف، 
�لعربية  و�جلامعة  رو�شيا  منتدى 
م�شتعدة  رو���ش��ي��ا  �إن  م��و���ش��ك��و،  يف 
لتهئية �أر�شية مالئمة للحو�ر بني 

�ملعار�شة و�حلكومة �ل�شورية.
متو�فقة  رو���ش��ي��ا  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�لعمل  على  �لعربية  �جلامعة  مع 
�الأزمة  ت�شوية  �أج��ل  من  �مل�شرتك 
ن�شتخدم  ���ش��وف  وق����ال  �ل�����ش��وري��ة، 
�لعربية  �جلامعة  �مكانيات  كافة 

ورو�شيا من �جل ح�شول �ت�شاالت 
مبا�شرة بني �حلكومة و�ملعار�شة يف 
�شوريا . وتابع �أن �جتاهات �يجابية 
ظهرت حاليا للحو�ر بني �حلكومة 
و�ملعار�شة، �إال �أن �لطرفني ي�شعان 
���ش��روط��ا م�����ش��ب��ق��ة ل��ه��ذ� �حل�����و�ر.. 
م�شتعد�ن  �لطرفان  د�م  م��ا  ولكن 
للحو�ر، فاإن �التفاق على �ملوؤ�شر�ت 
م�شاألة تخ�س �لفن �لدبلوما�شي .

و�أ�شاف �ذ� �شعر �جلانبان بالر�حة 
ل��ب��دء �حل����و�ر يف م��و���ش��ك��و ف�شوف 

نواب اأكراد يلغون زيارة اإىل �صمال تركيا بعد تعر�صهم لهجوم  اأوباما يجدد ال�صغوط على اجلمهوريني لتفادي تخفي�صات يف الإنفاق
•• وا�سنطن-رويرتز:

�أوباما �شغوطه على  بار�ك  �لرئي�س �المريكي  جدد 
يف  تخفي�شات  لتفادي  �لكوجنر�س  يف  �جلمهوريني 
مار�س  م��ن  �الول  يف  �شريانها  �مل��ق��رر  م��ن  �مل��ي��ز�ن��ي��ة 

�ذ�ر.
وي�����ح�����اول �وب�����ام�����ا �حل�������ش���ول ع���ل���ى ت�����ن�����ازالت من 
عن  �ل��ت��ل��ق��ائ��ي��ة  �لتخفي�شات  لتجنب  �ل��ك��وجن��ر���س 
بها  يتمتع  بتخفي�شات �شريبية  �لعمل  طريق وقف 

�الثرياء �المريكيون ب�شورة ��شا�شية.
�طفاء  �البي�س وحوله رجال  �لبيت  �أوباما يف  وقال 

����ش��ارة �ىل  �ل��ق��ان��ون يف  و�شباط م��ن وك���االت تنفيذ 
�ل��وظ��ائ��ف �ل��ت��ي ي��ق��ول �ن��ه��ا يف خ��ط��ر  ب��اب��ي مفتوح. 
و�شعت تخفي�شات �شارمة و��شالحات على �لطاولة. 
�أنا م�شتعد للعمل مع �أي �شخ�س الجناز هذه �ملهمة.

ويف ظل توقف جمل�شي �لكوجنر�س عن �لعمل هذ� 
�ال�شبوع لن يكون هناك حترك يذكر باجتاه ت�شوية 
التفاق  �لتو�شل  يتم  مل  و�ذ�  �لتخفي�شات.  لوقف 
ف�شت�شري تخفي�شات قدرها نحو 85 مليار دوالر يف 
�ول مار�س وت�شتمر حتى 30 �شبتمرب �يلول يف �طار 
خطة خلف�س 2ر1 تريليون دوالر من �مليز�نية على 

مدى ع�شر �شنو�ت.

•• انقرة -ا ف ب:

��شطرت جمموعة من �لنو�ب �الك��ر�د �الت��ر�ك �ىل �لغاء زي��ارة �ىل 
عنيف  لهجوم  �الخ��ريي��ن  �ليومني  يف  تعر�شت  �ن  بعد  تركيا  �شمال 
ل��وك��ال��ة فر�ن�س  �مل��ن��ظ��م��ون  م��ن ق��ب��ل متظاهرين ق��وم��ي��ني ك��م��ا ذك���ر 
�ل�شالم  ن��و�ب م��ن ح��زب  �ملوؤلفة م��ن  �للجنة  بر�س �الرب��ع��اء. وك��ان��ت 
تنوي  تركيا،  يف  لالكر�د  �ملوؤيد  �لرئي�شي  �لت�شكيل  و�لدميقر�طية، 
لت�شرح  �ال���ش��ود  �لبحر  �شفاف  على  و�ق��ع��ة  حمافظات  خم�س  زي���ارة 
لل�شكان �ملحليني �ملعروفني بنزعتهم �لقومية، عملية �ل�شالم �جلارية 
ب�شبب  �خت�شرت  �ل��زي��ارة  لكن  �ل��ك��ردي��ة،  �لتمرد  �ن��ق��رة وح��رك��ة  ب��ني 

�لظروف كما قال م�شدر من حزب �ل�شالم و�لدميقر�طية.

و�و�شح هذ� �مل�شدر طالبا عدم ك�شف هويته بعد �الحد�ث �لتي وقعت 
يف �شينوب و�شم�شون تقرر �لغاء ما تبقى من برنامج �لزيارة .

�ال�شخا�س  مئات  ي�شم  غا�شب  بح�شد  �الك��ر�د  �لنو�ب  فوجىء  وق��د 
ومل  و�ل��ث��الث��اء  �الث��ن��ني  �ملدينتني  ه��ات��ني  يف  �ل�شبان  م��ن  معظمهم 
يتمكنو� من �لتنقل �ال مبو�كبة �شخمة من �ل�شرطة �حيانا يف �آليات 

م�شفحة حتت و�بل من ر�شق �حلجارة كما ذكرت و�شائل �العالم.
ومل ي�شب �ي من �لنو�ب بجروح يف هذه �الحد�ث وهتف �ملتظاهرون 
يف  �لكرد�شتاين  �لعمال  ح��زب  نريد  ال  تركيا  �ع��الم��ا  يرفعون  وه��م 
مدينتنا يف ��شارة �ىل تعاطف حزب �ل�شالم و�لدميقر�طية مع ق�شية 
حزب �لعمال �لكرد�شتاين �لذي يحمل �ل�شالح �شد �لقو�ت �لرتكية 

منذ 1984. 

•• لندن-يو بي اأي:

�أعلنت منظمة �لعفو �لدولية، �م�س �الأربعاء، �أنها �شتنظم 
�الأ�شبوع  �ل�شمالية  �إيرلند�  عا�شمة  بلفا�شت  يف  فعالية 
�لفل�شطينيني  �ملقبل، لت�شليط �الأ�شو�ء على هدم منازل 
ب�شورة غري م�شروعة من قبل �إ�شر�ئيل. وقالت �ملنظمة 
�إن �آالف �الأ�شر �لفل�شطينية ت�شّردت يف �ل�شنو�ت �الأخرية 
من  �أك��ر  وك��ان  �الإ�شر�ئيلية،  �ملنازل  هدم  �شيا�شة  ب�شبب 
ن�شف �مل�شّردين من �الأطفال، و�إنها �شتنظم منا�شبة عامة 
بجامعة �شانت ماري يف بلفا�شت يوم 25 �شباط-فرب�ير 
�إ�شر�ئيل  ه��دم  �مل��ن��زل:  �شعار ال مكان مثل  �جل��اري حتت 
ر�م�شدين،  ليند�  �أن  و�أ���ش��اف��ت   . �لفل�شطينيني  لبيوت 
�شتكون  �مل���ن���ازل،  ه���دم  ���ش��د  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �للجنة  م��دي��ر 

م��ن ب��ني �مل��ت��ح��دث��ني �ل�����ش��ي��وف يف �مل��ن��ا���ش��ب��ة، و�شتتحدث 
وت�شريد  �لفل�شطينيني  منازل  ه��دم  عن  �ملنا�شبة  خ��الل 
مدير  ك��وري��غ��ان،  ب��ات��ري��ك  وق����ال  �لفل�شطينية.  �الأ����ش���ر 
�إن  �لدولية،  �لعفو  �ل�شمالية يف منظمة  �يرلند�  برنامج 
يدفع  �ملنازل  وه��دم  �ال�شتيطاين  �لتو�ّشع  عمليات  تز�يد 
رزقهم  ويدّمر م�شادر  �لهاوية،  �إىل حافة  �لفل�شطينيني 
�لهدم  �أن  و�أ���ش��اف   . ود�ئ��م  ع��ادل  �شالم  قيام  و�حتماالت 
�إ�شر�ئيل،  قبل  من  �لفل�شطينيني  ملنازل  �لقانوين  غري 
وعمليات �الإخالء �لق�شري ملجتمعات فل�شطينية باأكملها، 
�شّيما  وال  �الإن�شان،  حقوق  �ل��دويل  للقانون  �نتهاكاً  ُيعد 
�حلق يف �ل�شكن �ملالئم، كما �أن �نتهاك حقوق �ل�شكن �لتي  
متثل �أي�شاً نوعاً من �النتهاكات �لو��شعة �لنطاق حلقوق 

�الإن�شان �لتي يتعّر�س لها �لفل�شطينيون .

•• دم�سق-رويرتز:

دم�شق  يف  �ملعار�شة  مقاتلو  يت�شم 
و�ل�شجاعة..  و�مل��ه��ارة  باالن�شباط 
ف��ع��ل��ى م����دى ���ش��ه��ر ق�����ش��ي��ت��ه على 
�جل���ب���ه���ة ر�أي���ت���ه���م ي���د�ف���ع���ون عن 
م�شارف  على  �ل�شو�حي  م��ن  ع��دد 
وي�شنون  �ل�������ش���وري���ة  �ل���ع���ا����ش���م���ة 
هجمات جماعية معقدة ويديرون 
ويطببون  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  �ل�������ش���وؤون 

جرحاهم وميوتون �مام عيني.
ل����ك����ن ن����������ري�ن ق������ذ�ئ������ف �مل�����ورت�����ر 
�لتي يطلقها  و�لدبابات و�لقنا�شة 
جنود �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ال�شد 
�ي�شا  ت�شهد  �الخ���ر  �جل��ان��ب  ع��ل��ى 
على �أنهم مدربون جيد� ويتحلون 
باأ�شلحة  وم��������زودون  ب��ال�����ش��ج��اع��ة 

�أف�شل كثري�.
ل��������ذ�.. ف���ان���ه ب���ال���رغ���م م����ن عجز 
ج��ن��ود �ل��ن��ظ��ام ع��ن �خ����ر�ج وحد�ت 
�جلي�س �ل�شوري �حلر من �الحياء 
�ىل  �ل�شكان  هجرها  �لتي  �مل��دم��رة 
�ملدينة  و�شط  من  مبا�شرة  �ل�شرق 
�ل��و�ق��ع مل ي��ب��ذل��و� جهد�  وه���م يف 
�حتمال  ف���ان  ه���ذ�  لتحقيق  ك��ب��ري� 
من  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ق��ات��ل��و  يتمكن  �أن 
يبدو  �ال�شد  معقل  على  �ل�شيطرة 

�شئيال و�لنتيجة.. جمود دموي.
�جلانبني..  م���ن  ه��ج��م��ات  ر�أي������ت 
على  �ال���ش��ت��ح��و�ذ  ي��ح��اول  �لبع�س 
و�لبع�س  �ث��ن��ني  �و  م��ن��زل  جم���رد 
ي�شطر  لكنه  �ك��رب  لغنائم  ي�شعى 
�لقنا�شة  ن����ري�ن  و���ش��ط  للتقهقر 
زخ�����ات  �و  �مل������ورت������ر  ق�����ذ�ئ�����ف  �و 
�ال���ش��ل��ح��ة �الل���ي���ة. ع��ل��ى غ�����ر�ر ما 
�و  ���ش��ر�ي��ي��ف��و  �و  ب����ريوت  ح���دث يف 
قنا�شة  ح��رب  �نها  �شتالينجر�د.. 
�ملنظار  رج��ال هدفهم عرب  يتعقب 
�مل��ق��رب ب��ح��ث��ا ع��ن ج���زء ب�����ش��ري �و 
م��ق��ل��ة ع���ني ت��ط��ل م���ن خ����الل �شق 
و�خلديعة  �ل�شر�ك  وي�شتخدمون 

ليجرو� �لفري�شة �ىل حتفها.
وت��ف�����ش��ل م�����ش��اف��ات ���ش��غ��رية طريف 
�ل�����ش��ر�ع ع��ن �أح��ده��م��ا �الخ���ر �ىل 
ح��د �أن���ه يف �ح���دى �مل���ر�ت �شادفت 
�ملعار�شة وحدة  دورية من مقاتلي 
ع�شكرية د�خل مبنى فدوت �أ�شو�ت 
�لقنابل �ليدوية و�خرتقت �ل�شظايا 
�جلدر�ن وخالل ثو�ن تعالت �هات 
�أ����ش���و�ت �العرية  �جل��رح��ى و���ش��ط 

�لنارية.
بعد �أن و�شلت �ىل دم�شق قادما من 
�لثاين  كانون  يناير   14 يف  لبنان 

للمعار�شة  ���ش��ري��ة  ���ش��ب��ك��ات  ع���رب 
�أ�شابيع يف عني ترما  �أربعة  ق�شيت 
وحر�شتا  وعربني  وزملكا  و�ملليحة 
عليها  ت�������ش���ي���ط���ر  م���ن���اط���ق  وه������ي 
ر�أ�شه  يقع  ��شفينا  �ملعار�شة ومتثل 
�أقل من ميل �ىل �ل�شرق  على بعد 
�ل��ق��دمي��ة مب�شاجدها  �مل��دي��ن��ة  م��ن 

وكنائ�شها و�أ�شو�قها.
�حلركة  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  �ل�������ش���و�ح���ي 
من  خالية  �أ�شبحت  ت��ه��د�أ  ال  فيها 
�حلياة لي�س فيها �شوى �ملقاتلني.. 
ف����امل����ع����ارك و�ل���ق�������ش���ف و�ل�����غ�����ار�ت 
��شهر  ���ش��ت��ة  م����دى  ع��ل��ى  �جل���وي���ة 
�ل�شكنية  �مل��ب��اين  ج����در�ن  حطمت 
�ل�شتاء ومالت  رياح  �مام  وفتحتها 

�ل�شو�رع باالنقا�س.
كثري  ج����اء  �ل���ذي���ن  �ل���رج���ال  �الف 
م��ن��ه��م م���ن ق����رى جم������اورة وت���رك 
�ال�شد  جي�س  يف  �خل��دم��ة  بع�شهم 
يتحدون �لربد �لقار�س باال�شتعانة 
�ل�شوفية  �ل�������ر�أ��������س  ب����اأغ����ط����ي����ة 
طبقات  وي������رت������دون  و�الو�����ش����ح����ة 
�لقطنية  �مل���الب�������س  م���ن  م���ت���ع���ددة 
دفاعهم  �أثناء  �جللدية  و�ل�شرت�ت 
و�لنقاط  �حل��و�ج��ز  من  �شبكة  عن 
�شيار�ت  �ل��ي��ه��م  ت��ن��ق��ل  �حل�����ش��ي��ن��ة. 
�ل���ذخ���ائ���ر و�مل������وؤن وي���ق���وده���م قادة 

ي�شتخدمون �جهزة �لال�شلكي.
�ل�شالة  الد�ء  �ل���ق���ت���ال  وي���ت���وق���ف 
ب����د�أ �ل�����ش��ر�ع يف ���ش��وري��ا م��ن��ذ 23 
�ل�شنية  �الغلبية  ي�شع  وهو  �شهر� 
�لتي  �لعلوية  �القلية  مو�جهة  يف 
بدعم  وتتمتع  �ال���ش��د  ل��ه��ا  ينتمي 
يتكرر  ح��دث  ويف  �ل�شيعية.  �ي���ر�ن 
على �جلبهة �شن �كر من 20 من 
مقاتلي لو�ء حترير �ل�شام هجوما 
بهدف  يناير   30 يف  ترما  عني  يف 
�ل�شيطرة على نقطة تفتي�س تابعة 
للجي�س �و على �القل �حلاق �أ�شر�ر 
بها. قمت بت�شوير رجلني يزحفان 
ب��ج��و�ر �شور �ح��دى �حل��د�ئ��ق على 
من  ك���ي���ل���وم���رت�   50 ن���ح���و  ب���ع���د 
يرتديان  �ل��رج��الن  ك���ان  هدفهما 
و�شرو�لني  ري��ا���ش��ي��ني  ح����ذ�ءي����ن 
وكان  ثقيلة  ومالب�س  �جلينز  من 
دورهما �نتظار �أن يق�شف رفاقهما 
�شاروخية  بقذ�ئف  �جلي�س  موقع 
بندقيتيهما  ن���������ري�ن  ل���ي���ط���ل���ق���ا 
حني  �جل��ن��ود  على  �لكال�شنيكوف 

يخرجون منه.
و�خ���ت���ف���ت �ال�����ش����و�ت ت��ق��ري��ب��ا من 
وتهام�س  �خل����ال����ي����ة.  �ل�����������ش�����و�رع 
عيارين  �شوت  دوى  ثم  �ملهاجمان 

متاأملا  �لرجلني  �أحد  و�شاح  ناريني 
و�شقط فوق �ال�شفلت.

للم�شاعدة.  �خ�����ر  م���ق���ات���ل  زح�����ف 
�أ�شيب  زميلهم  �أن  �أدرك�����و�  وح���ني 
�خر�ن  رج���الن  ج��اء  بالغة  ����ش��اب��ة 
وج�����ر� �مل�������ش���اب ق����وي �ل��ب��ن��ي��ة من 
خالل فتحة �شيقة �ىل مكان �من 

ن�شبيا.
�الولية  �ال����ش���ع���اف���ات  ن��ق��ط��ة  �أم�����ا 
�ملعركة  ���ش��اح��ة  يف  �أق���ي���م���ت  �ل���ت���ي 
طلقة  �م��ام  �لت�شرف  عن  فعجزت 
�لرجل  ت����ويف  �ل��ب��ط��ن.  و�ح�����دة يف 
دم��اوؤه على  و�ن�شابت  دقائق  خالل 
وقت  هناك  يكن  مل  لكن  �الر����س. 
لوجود  �جلي�س  تنبه  فقد  للحد�د 
م��ق��ات��ل��ي �مل���ع���ار����ش���ة. وف��ي��م��ا كان 
�نف�شهم  تنظيم  يعيدون  �ملقاتلون 
�أ�شابت قذيفة دبابة �ملبنى �ملهجور 
و�التربة  �خل��ر���ش��ان��ة  ف��ت�����ش��اق��ط��ت 
لالحتماء  �لناجون  ورك�س  علينا 
�خر  ليوم  ي�شتعدون  وب��د�أو�  ب�شيء 

من �لقتال.
�ملعار�شة  مقاتلو  �شيطر  �أن  وبعد 
متوز  يوليو  يف  كبرية  �أج���ز�ء  على 
على  �مل�����وق�����ف  ي���ت���ج���م���د  �أن  ق���ب���ل 
�لعا�شمة  يف  �الم��ام��ي��ة  �خل��ط��وط 
يف  �ملا�شي  �ل�شهر  هجماتهم  كثفو� 
�ال�شد  �شيطرة  ال�شعاف  حم��اول��ة 
على �الحياء �ملحيطة بو�شط دم�شق 
ع��ل��ى �لطريق  �حل�����ش��ني وت��وغ��ل��و� 
جوبر.  ح��ي  يف  �لرئي�شي  �ل��د�ئ��ري 
ر�أيتها  �لتي  �لهجمات  �أج���ر�أ  وم��ن 
ه��ج��وم ���ش��ن��ه م��ئ��ات �مل��ق��ات��ل��ني على 
�الطر�ف  مرت�مية  ع�شكرية  ثكنة 
م�شتوى  ك���ان  ع��رب��ني.  منطقة  يف 
من  �لعديد  ب��ني  مذهال  �لتن�شيق 
�رت���دى مقاتلوها  �ل��ت��ي  �ل��وح��د�ت 
�أغ���ط���ي���ة ر�أ���������س وردي��������ة وح����م����ر�ء 
�نتماء�تهم  لتو�شيح  وب��رت��ق��ال��ي��ة 
�ل�شديقة   �ل��ن��ري�ن  خطر   وتقليل 
موحد.  زي  ت���و�ف���ر  ل���ع���دم  ن���ظ���ر� 
و�أح�������ش���رت جم��م��وع��ة دب���اب���ة من 
�ل�شنع  �ل�شوفيتية  تي72-  ط��ر�ز 
�لذي وقع  �لهجوم  لت�شارك بها يف 
يف �لثالث من فرب�ير �شباط. وبد� 
�ل��ذي��ن كانو�  �ل��رج��ال  �أن  و����ش��ح��ا 
ت���درب���و� يف �جلي�س  ي��ق��ودون��ه��ا ق��د 
لكن رمبا مل تتوفر لديهم ذخرية 

كافية.
لل�شيطرة  �مل�شاة  مناو�شات  و�شمت 
على �لثكنة فرق مقاتلني تناق�شت 
�أغ���ط���ي���ة روؤو�����ش����ه����م �ل���ز�ه���ي���ة مع 
بع�شهم  وح��اول  �لعاب�شة  وجوههم 

ميتد  م��رت�ن  �رت��ف��اع��ه  �شور  ت�شلق 
مئات �المتار حول �لثكنة.

�ل�شباب  عليه  يوم خيم  ويف �شباح 
ح������اول �مل���ق���ات���ل���ون �حل����ف����اظ على 
�أن  مب��ج��رد  ل��ك��ن  �مل��ف��اج��اأة  عن�شر 
ب���د�أ �ط���الق �ل��ن��ار �أ���ش��ب��ح �لهجوم 
�ي  رج��ع��ة فيه ومل تظهر  �أم���ر� ال 
ع��الم��ة ت��ن��م ع��ن �أن��ه��م رمب���ا كانو� 
لي�س  وق��ت  حتى  خائفني  مدنيني 
على  �لبنادق  ن��ري�ن  �أطلقو�  ببعيد 
نحو مت�شل عرب فجو�ت يف �ل�شور 
وق���ذف���و� ق��ن��اب��ل ي��دوي��ة م��ن فوقه 
لتفادي  جهدهم  ق�شارى  وب��ذل��و� 

�العرية �لنارية �مل�شوبة �ليهم.
ر�أ���س متثال لعر�س  ��شتخدم رجل 
�الزياء مثبتا على ق�شيب و�أخرجه 
قنا�س.  خل��د�ع  بال�شور  فتحة  من 
كان �جر�ء حكيما. فقد ر�أيت رجال 
�خر وهو ي�شاب بر�شا�س �لقنا�شة 
ح���ني ����ش���وب ���ش��الح��ه ع���رب فتحة 

مماثلة.
وبحلول �لع�شر كانو� قد �خرتقو� 
�لدبابة  مب�������ش���اع���دة  �ل����دف����اع����ات 
ودخ���ل���و� �مل��ج��م��ع ب��ح��ث��ا ع���ن �ع���د�ء 
ومعلومات و�الهم بحثا عن مزيد 
�أنه  يعلمون  ك��ان��و�  �ال���ش��ل��ح��ة.  م��ن 
�ل�شيطرة  �ل�����ش��ع��ب  م���ن  ���ش��ي��ك��ون 
جد�  كبري  الن��ه  نف�شه  �مل��وق��ع  على 
�جلوية  للغار�ت  وعر�شة  ومفتوح 
�لنهاية  يف  �مل���ع���ت���ادة.  �الن��ت��ق��ام��ي��ة 
�ن�����ش��ح��ب��و� ب��ح��ل��ول �ل���ظ���الم. وقال 

�ملقاتلون  وي��ت��م��ت��ع  ق��ذي��ف��ة.  م��ن��ه��ا 
ر�أيت  فقد  �البتكار.  على  بالقدرة 
بندقية  ي�شتخدمون  رج��اال  �ي�شا 
�شيد لتفجري قنبلة يدوية حملية 

�ل�شنع يف عدوهم.
ع��ل��ى م�����ش��اف��ة �ب���ع���د م���ن خطوط 
�لقتال ت�شتمر بع�س مظاهر �حلياة 
�ملدنيني  خ�����الل  م����ن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
جلحافل  ي���ن�������ش���م���و�  مل  �ل�����ذي�����ن 
�لالجئني. ويحاول �ل�شكان �لذين 
يتكرر �نقطاع �لكهرباء و�ملاء عنهم 
م��و����ش��ل��ة ح��ي��ات��ه��م. وت��ب��ي��ع ب�شعة 
�للحوم.  �و  �خل�������ش���رو�ت  م��ت��اج��ر 
ر�أي�����ت مظاهر  �ل���ت���ج���و�ل  وخ�����الل 
مذهلة للحياة �لطبيعية مثل لعب 

�الطفال يف �أحد �ل�شو�رع.
ك��ان��ت ه��ن��اك م��ف��اج��ات �خ���رى غري 
يناير   26 �ل�شبت  يوم  ففي  �شارة. 
�ملعار�شة  ملقاتلي  دوري��ة  �أتبع  كنت 
يف �مل��ل��ي��ح��ة.. ك��ان��ت ت��ت��ح��رك خلف 
تفاديا  ب����ح����ذر  �مل�����ن�����ازل  ج���������در�ن 
ل��ل��ق��ن��ا���ش��ة. وب��ع��د ق��ل��ي��ل ظ��ه��ر من 
�نف�شهم  ليجدو�  �ملقدمة  يف  كانو� 
بنف�س  �أ�شيبو�  ج��ن��ود  مو�جهة  يف 
�ل��ذه��ول و�شرعان ما  �ل��درج��ة من 
�نطلق �لر�شا�س و�لقنابل �ليدوية 
و�ل�������ش���ر�خ. �أل��ق��ي��ت ب��ن��ف�����ش��ي على 
�الر�س. و�ن�شحب �لطرفان �شريعا 

ومت جر �مل�شابني �ىل مكان �من.
وماز�لت �ملعركة من �أجل �ل�شيطرة 

على دم�شق م�شتمرة.

�ملهاجمني  م����ن   150 �ن  ق���ائ���د 
لين�شمو�   20 قتل  فيما  �أ�شيبو� 
�ملتحدة  �المم  تقدر  �أل��ف��ا   70 �ىل 
�أنهم القو� حتفهم يف هذه �حلرب.

�مل��ق��ات��ل��ني بنادق  ����ش��ل��ح��ة  وم��ع��ظ��م 
�شينية  �و  �شوفيتية  كال�شنيكوف 
ت�شتخدمها  �ل��ت��ي  ك��ت��ل��ك  �ل�����ش��ن��ع 
معظم  وي���ح���م���ل  �ال������ش�����د.  ق�������و�ت 
�مل��ق��ات��ل��ني خ���زن���ة ط��ل��ق��ات و�ح����دة 
عادة. كما ر�أيت بنادق �م4 �مريكية 
�لنم�شاوية  �شتاير  وب��ن��ادق  �ل�شنع 
�ل�شورية  للحكومة  ت��ورد  ال  و�لتي 
خليجية  دول  وت�������ش���ل���ح  ع����������ادة. 
�لقنا�شة  وي�����ش��ت��خ��دم  �مل��ق��ات��ل��ني.  
ب��ن��ادق در�ج���ون���وف �ل��رو���ش��ي��ة كما 
�مريكية وهي  باريت  ر�أيت بندقية 
من عيار ثقيل وقادرة على �خرت�ق 

�ملعادن.
ول����دى م��ق��ات��ل��ي �مل��ع��ار���ش��ة كذلك 
قذ�ئف �شاروخية وبع�س �ال�شلحة 
�الث���ق���ل �مل�����ش��ادة ل��ل��دب��اب��ات تكفي 
حماولة  ع���ن  خ�����ش��وم��ه��م  الث���ن���اء 

�لتوغل عرب خطوطهم.
ويف �أح��د �الي��ام ر�أي��ت رج��ال يطلق 
�شوفيتية قدمية  بندقية  �لنار من 
طر�ز  م��ن  لل�شتينات  ت��رج��ع  رمب���ا 
ت�شبه  ثقيلة  بندقية  وه��ي   10 بي 
ف��وق عربة  تو�شع  �ل��ب��ازوك��ا  مدفع 
���ش��غ��رية وي��ب��ل��غ وزن���ه���ا ن��ح��و 70 
و�شعها  �مل��ق��ات��ل  لكن  كيلوجر�ما. 
و�أطلق  ك��ت��ف��ه  ع��ل��ى  ب�����ش��اط��ة  ب��ك��ل 

حرب �شو�رع وقنا�شة بني طريف �ل�شر�ع

معارك دامية بني اجلي�صني النظامي واحلر لل�صيطرة على دم�صق

العفو الدولية تنّظم فعالية لت�صليط الأ�صواء 
على هدم الحتالل منازل الفل�صطينيني 

اأخب���ارال�ص���اعة :
 دع�م اإم�اراتي متوا�صل للبحرين

•• اأبوظبي- وام:

�أ�شادت ن�شرة  �أخبار �ل�شاعة  بجهود دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقيادتها 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �لر�شيدة 
�لبحرين  ململكة  �ل��دع��م  �أ���ش��ك��ال  خمتلف  ت��ق��دمي  يف  �هلل  حفظه  �ل���دول���ة  
و�حلفاظ  فيها  و�لنمو  و�الزده���ار  �لطماأنينة  �أج��و�ء  توفري  يف  للم�شاهمة 
للبحرين   متو��شل  �إم��ار�ت��ي  دعم  عنو�ن   وحتت  و��شتقر�رها.  �أمنها  على 
قالت �إنه يف هذ� �ل�شياق جاءت �ملنحة �لتي قدمتها موؤخر� للبحرين و�لتي 
دوالر  مليون    500 و  مليارين  دره���م   مليار  ر9    175 ب���  قيمتها  تقدر 
وذل��ك يف �إط���ار �مل��ب��ادرة �لتي �أق��ره��ا �أ���ش��ح��اب �جل��الل��ة و�ل�شمو ق��ادة دول  
 10 تخ�شي�س  على  ن�شت  و�لتي  �لعربية   �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س 
�لبحرين على مدى  �لتنمية يف مملكة  لتمويل م�شروعات  دوالر  مليار�ت 
للدر��شات  �الإم��ار�ت  ي�شدرها  مركز  �لتي  �لن�شرة  و�أ�شافت  �شنو�ت.  ع�شر 
�شندوق  �إد�رت��ه��ا   �شيتوىل  �لتي  �ملنحة  ه��ذه  �أن  �الإ�شرت�تيجية   و�لبحوث 
�الإم���ار�ت على دعم مملكة  دول��ة  بو�شوح حر�س  للتنمية  جت�شد  �أبوظبي 
�لبحرين وم�شاعدتها على تعزيز م�شرية �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية 
جمال  يف  �حل��ي��وي��ة  �مل�����ش��روع��ات  م��ن  ع��دد  لتمويل  �شتخ�ش�س  حيث  فيها 
وهي  �الأ�شا�شية  �لبنية  وقطاعات  و�لتعليم  و�ل�شحة  و�الإ���ش��ك��ان  �لطاقة 
�ملقدمة  �الجتماعية  باخلدمات  �الإرتقاء  ت�شتهدف  �لتي  �مل�شروعات  قائمة 
ثانية  ناحية  م��ن  �مل�شتد�م  �لنمو  وحتقيق  ناحية  م��ن  �لبحريني  لل�شعب 
�ملناخ  تهيئ  و�خل��دم��ي  �لتنموي  �لطابع  ذ�ت  �مل�����ش��روع��ات  ه��ذه  �أن  خا�شة 
ي�شهم يف حتقيق  �لذي  وبال�شكل  و�خلارجية  �ملحلية  �ل��الزم لال�شتثمار�ت 
�أهم  �أن  و�أو�شحت  �لبعيد.  �ملدى  �لبحرين على  ململكة  �لتنموية  �الأه��د�ف 
ي��ن��درج �شمن توجه  �أوال  �أن��ه  �لبحرين  ململكة  �الإم��ار�ت��ي  �ل��دع��م  م��ا مييز 
ثابت للدولة يقوم على �لوقوف �إىل جانب �الأ�شقاء يف دول جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية و�لدول �لعربية بوجه عام من �أجل م�شاعدتها على 
جتاوز �مل�شكالت و�لتحديات �ملختلفة �لتي تو�جهها و�مل�شاهمة بقوة يف كل 
ما من �شاأنه دفع �لتعاون و�لتن�شيق و�لتكامل بني دول �ملجل�س �إىل �الأمام 
يف �ملجاالت كافة. و�أ�شارت �إىل �أن ثاين ما مييز �لدعم �أنه يت�شم بالتو��شل 
و�ال�شتمر�رية فدعم �الإمار�ت ململكة �لبحرين يعود �إىل بد�ية �ل�شبعينيات 
من �لقرن �ملا�شي و�شهد تناميا ملحوظا على مد�ر �الأعو�م �ملا�شية ويكفي 
�الإ�شارة يف هذ� �ل�شاأن �إىل �أن �إجمايل عدد �مل�شروعات �لتنموية �لتي نفذها  
يناير  وح��ت��ى   1974 ع��ام  منذ  �لبحرين  يف  للتنمية   �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق 
2013 يف �لعديد من �لقطاعات بلغ حو�يل  15  م�شروعا بقيمة �إجمالية 
تقدر بنحو مليار و 385 مليون درهم . و�أ�شافت �أن �لدعم يت�شم بالتنوع 
و�ل�شمول �إذ ال يقت�شر فقط على �جلانب �الإمنائي بل يتجاوزه �إىل �لدعم 
�ل�شيا�شي و�الأمني �أي�شا وهو ما جت�شد بو�شوح يف م�شاركة �الإمار�ت بقوة 
�أمنية �شمن قو�ت  درع �جلزيرة  �مل�شرتكة �لتي �أر�شلت �إىل �لبحرين عام 
حماولة  مو�جهة  يف  هناك  و�لنظام  �الأمن  حفظ  يف  للم�شاهمة   2011
�لبع�س الإثارة �ال�شطر�ب وتهديد �لتعاي�س �لوطني وذلك يف جت�شيد حي 
اللتز�مها باالأمن �جلماعي يف جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية وما 
ميثله من مظلة و�شياج حام �شد �أي تهديد الأمن و��شتقر�ر دول �ملجل�س . 
�أن دعم دولة �الإمار�ت  �الإفتتاحي  �ل�شاعة  يف ختام مقالها  �أخبار  و�أك��دت  
�حلو�ر �لوطني يف �لبحرين باعتباره �ملدخل نحو تعزيز �للحمة �لوطنية 
وقطع �لطريق على �أي حماولة الإثارة �لفو�شى و�ال�شطر�ب هناك حيث 
باملو�قف  �لبحريني  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  ب��ن  �شلمان  �الأم���ري  ن��وه 
�الأخوية �لتي تتخذها دولة �الإمار�ت مل�شاندة �لبحرين ما يعك�س �لتقدير 
�لتي حتقق  و�لتحركات  دعم �جلهود  ولدورها يف  �الإم��ار�ت  لدولة  �لكبري 
يف  �أي�شا  بل  �لبحرين  مملكة  يف  فقط  لي�س  و�ال�شتقر�ر  و�الأم���ن  �لتنمية 

�ملنطقة بوجه عام . 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:154706                       بتاريخ : 2011/3/22 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  �ك�شربي�س بلومارت �شوبرماركت )�س ذ م م(
وعنو�نه : دبي  / بردبي  �س. ب:211573   هاتف: 4473600 04  فاك�س: 4473575 04

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
توجيه  يف  �مل�شاعدة  تفعيل،  يف  ،�مل�شاعدة  تنظيمية  و�إ�شت�شار�ت  �أعمال  �إد�رة   ، عامة  جتارة  �عمال  ،و�إدر�ة  جتاري  �عمال  �إد�رة 

�ل�شوؤون �الإد�رية �أو �لفعاليات �لتجارية و �إد�رة وتوحيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي �لدعاية و�العالن
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�الإجنليزية، بحروف مت�شلة  �لعربية  باللغتني  نحٍو متقابل،  bluemart على   - بلومارت  �ال�شم  �لعالمة: كتب  و�شف 
 blue - ومتال�شقة يف �للغتني. وقد كتب �ال�شم يف �للغتني باللونني �الأزرق و�الأحمر على نحو متميز حيث كتبت �لكلمة بلو
– mart باللون �الأحمر. �مل�شمى باللغة �الإجنليزية مكتوب، جميعه، بحروف �شغرية. �أعلى  باللون �الأزرق و�لكلمة مارت 
باللغة  �مل�شمى  �لي�شرى من  و�أعلى �جلهة  �الأزرق،  باللون  �لكلمة �ك�شربي�س  �لعربية كتبت  باللغة  �مل�شمى  �ليمنى من  �جلهة 
كلمة  كتبت  بلومارت  �لعربية  باللغة  �مل�شمى  وحت��ت  �أي�شا.  �الأزرق  باللون   EXPRESS �لكلمة  نف�س  كتبت  �الإجنليزية 
خلفية  على   SUPERMARKET كلمة  كتبت  �لطريقة  وبنف�س  �الأزرق،  باللون  م�شتطيلة  خلفية  على  �شوبرماركت 

.bluemart م�شتطيلة باللون �الأزرق حتت �مل�شمى باللغة �الإجنليزية
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة    �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:143010                       بتاريخ :2010/5/31  
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  روما �شي�س للتجارة �لعامة ) �س ذ م م (  
وعنو�نه : دبي / ديرة /�ل�شبخة  �س. ب: 1014 هاتف: 2260465 04  فاك�س: 2269139 04

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
فحم ، قو�لب فحم ، تر �ب �لفحم )وقود( ، نفثا �لفحم

�لو�ق�عة بالفئة: 4
 GOLDEN MASHAL COAL �ل��ذه��ب��ي   �مل�شعل  فحم  كلمة  ع��ب��ارة  كتبت  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
�لعبارتني مبا�شرة يوجد   و فوق  �الأ�شود  باللون  �الأبي�س علي خلفية  باللون  و�الإجنليزية  �لعربية  باللغتني  
ر�شم ل�شكل �شعلة م�شممة باللون �لذهبي . �لعالمة كلها من �لعبارتني و�ل�شعلة و�شعت يف �إطار  هرمي على 

خلفية متدرجة  �لدرجات من �للون �لبني
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة    �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 152306     بتاريخ :     31 /    01/  2011 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �ل�شيد/ �شفدر عبد �جلبار خطري 
وعنو�نه: �س  ب: ،دبي �المار�ت. هاتف 042354335 فاك�س:  042354336

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أو �مل�شنع، �لتنباك،  عيد�ن �لثقاب و�لكربيت، �لوالعات، لو�زم �ملدخنني  )  �ل�شجائر، �ل�شيجار، �لتبغ �خلام 

غري �لو�ردة �شمن فئات �أخرى (
�لو�ق�عة بالفئة: 34.

�الأبي�س  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   �لالتينية  �حرف   SPEED و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة
�الأزرق وعلى  باللون  �ملميز  ب�شكل   بد�خل  م�شتطيل   �الأبي�س كتبت  باللون     LIGHTS �أ�شفلها كلمة  و 

�إطار باللون ذهبي. 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �شما�س للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51940
با�ش��م: �س. كوجليت - باملوليف كومبني

وعنو�نه:  300 بارك �فينيو، نيويورك، والية نيويورك، �لواليات �ملتحدة �المريكية   
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 42740 (  بتاريخ: 2003/10/15م 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :    2013/03/11م  وحتى تاريخ :   2023/03/11م 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �شما�س للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51941
با�ش��م: �س. كوجليت - باملوليف كومبني

وعنو�نه:  300 بارك �فينيو، نيويورك، والية نيويورك، �لواليات �ملتحدة �المريكية   
و�مل�شجلة حتت رقم : )42739(  بتاريخ: 2003/10/15م 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :    2013/03/11م  وحتى تاريخ :   2023/03/11م 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �شما�س للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51942
با�ش��م: �س. كوجليت - باملوليف كومبني

وعنو�نه:  300 بارك �فينيو، نيويورك، والية نيويورك، �لواليات �ملتحدة �المريكية   
و�مل�شجلة حتت رقم : )42738(  بتاريخ: 2003/10/15م 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :    2013/03/11م  وحتى تاريخ :   2023/03/11م 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �شما�س للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 52494
با�ش��م: �شوين كابو�شيكي كاي�شا وتعمل �ي�شا با�شم �شوين كوربوري�شن

وعنو�نه: 7-35 ، كيتا�شيناجاو� 6- ت�شوم ، �شيناجاو� - كو ، طوكيو ، �ليابان
و�مل�شجلة حتت رقم : )45226(  بتاريخ:   2004/02/28م

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :    2013/04/05م وحتى تاريخ :   2023/04/05م 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 53035               تاريخ �الإي�د�ع: 06 /  05  /  2003
با�ش��م :  �س. ب�شنده للتجارة )�س ذ م م(

وعنو�نه :  دبي �س. ب: 63073 هاتف: 2266281 04  فاك�س: 2266258  04   
و�مل�شجلة حتت رقم : )45681(  بتاريخ:   17/  03  /2004 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :    /     /  200  وحتى تاريخ :   /    /    200

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:145946                         بتاريخ : 2010/8/12 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  ناتو�ر و�شركاه
وعنو�نه : دبي/ديرة / �لر��س  �س. ب: 2748  هاتف  2269900 04 فاك�س: 2267200 04

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الرز، �ل�شاى، �لكاكاو، �ل�شكر، �لتابيوكا و�ل�شاجو، ومايقوم مقام �لنب، �لدقيق و�مل�شتخ�شر�ت �مل�شنوعة من 
�حلبوب، �خلبز، �لب�شكويت و�لكعك و�لفطائر و�حللويات و�ملثلجات، ع�شل �لنحل و�لع�شل �الأ�شود )�لدب�س(، 

�خلمرية وم�شحوق �خلمرية، �مللح، �خلردل، و�خلل و�ل�شل�شة، �لبهار�ت �لتو�بل
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن �رقام 444 )444( �للغة �لالتينية و�لعربية باللون �الأ�شود
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة    �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :239/  2013   
�جلن�شية  �م��ار�ت��ي��ة  �مل���دين-  �شافعي  حممد  حنفي  /ب��دري��ة  �ل�شيدة  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
ترغب بالتنازل وبيع كامل ح�شتها �لبالغة 100% ح�شة وذلك �ىل �ل�شيدة/ �منه عبد�هلل �ل�شيد 
حممد �لها�شمي- �مار�تية �جلن�شية 51% ح�شة و�ل�شيد/ حممد وليد حممد ر�تب بدري- �شوري 
رقم  رخ�شة  و�ل�شيل-  �لعبايات  لتجارة  �لغالية  �ملا�شة  �لرخ�شة/  يف  وذل��ك  ح�شة   %49 �جلن�شية 
)544100( حيث مت  تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة 
كما مت تغيري �ال�شم �لتجاري و�لن�شاط وذلك من �ال�شم �لتجاري/ �ملا�شة �لغالية لتجارة �لعبايات 
�ل�شارقة- و�لن�شاط من : جتارة �لعبايات و�ل�شيل  و�ل�شيل �ىل/ �شالك�شي للمثلجات -ذ.م.م فرع 
�ىل: جتارة �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�شروبات ، خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية.    وعمال لن�س �ملادة )16( 
فقره 3 من �لقانون �الحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر 
هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� 
�العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب  العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/371 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعى  �لهند   �جلن�شية:  جابري  وحيد  بنت  �شباح  مدعي/ 
باخللع-  طالق  �لدعوى:  مو�شوع  �لهند   �جلن�شية:  �جلايدي  �شالم  بن 
�جلن�شية:  �جلايدي  �شالم  بن  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  ح�شانة   �ثبات 
�لهند عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/19 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة باملقر �لرئي�شي �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 �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/20
قلم القيد                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

تنويه
باال�شارة �ىل �العالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 10715 بتاريخ 2013/2/13 
�شمية  �بو  �لتجاري/  باال�شم   )CN-1069909  ( �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 
لل�شاعات و�لهو�تف �ملتحركة. تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بانه ورد خطاأ يف �العالن 
 CN-11069909 �لرخ�شة  رقم  �لتالية:  �لتعديالت  تذكر  ومل  �عاله  �ليه  �مل�شار 

 CN-1177558 و�ل�شحيح هو
�شمية  �بو  هو  و�ل�شحيح  �ملتحركة  و�لهو�تف  لل�شاعات  �شمية  �بو  �لتجاري/  �ال�شم 

لل�شاعات و�لهو�تف �ملتحركة فرع.
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقو 

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

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/601  جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعى  م�شر   �جلن�شية:  و�خرون  عبد�للطيف  حممد  علي  حممد  مدعي/ 
عليه: ح�شن ح�شن ح�شن �بر�هيم �بو �خلري و�خرون �جلن�شية: م�شر  مو�شوع 
عطا  حممود  حممد  �حمد  �عالنه/  �ملطلوب  �ل�شر�كة  عقد  ف�شخ  �لدعوى: 
�خلويل  �جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/04 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/135  ح نف�س- م ر-ب- ع ن

مدعي/ �حمد بن عبد�هلل �شر�بي وكيال عنه/ر��شد �حمد �حمد علي �جلن�شية: 
�لدعوى:  �لهند مو�شوع  �جلن�شية:  �شر�بي  �حمد  ريحانه  عليه:  �لهند مدعى 
��شقاط نفقة �ملطلوب �عالنه/ ريحانه �حمد �شر�بي �جلن�شية: �لهند  عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/3/05 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/549  جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ عبد�لوحيد در�ن حممد �لبلو�شي وكيال عنه/ جنيب �شعيد خلفان �ل�شام�شي 
�جلن�شية: �المار�ت  مدعى عليه: موؤ�ش�شة و�حة �ل�شرق للمقاوالت �لعامة ل�شاحبها/ 
�حمد علي علي خلفان �لفريد �لدرمكي �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: ندب 
�جلن�شية:  �لبلو�شي  عبد�هلل   حممد  مبارك  �شعيد  �عالنه/  �ملطلوب  هند�شي  خبري 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر)�خل�شم �ملدخل( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/2/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملركز �الد�ري �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 �القل. 

�شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/581  جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/ ر�فت �حمد حموده �جلن�شية: فل�شطني مدعى عليه: ماهر فهد �شاهني 
�جلن�شية: �شوريا  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 109250 درهم �ملطلوب 
�عالنه/  ماهر فهد �شاهني �جلن�شية: �شوريا  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/26 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �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 �القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  73/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  للمو��شالت  �لعربية  تاك�شي   : �مل�شتاأنف 
عليه:�شري بهادر عبد�لرحيم �جلن�شية: �فغان�شتان مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء 
حكم �مل�شتاأنف  �ملطلوب �عالنه/�شري بهادر عبد�لرحيم �جلن�شية: �فغان�شتان 
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لثالثاء  �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم  2012/2117 عم جز- م ع-ب- 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/3/12
�الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

�جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10722 بتاريخ   2013/2/21     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1393/ 2012 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : حممد ناظم �لدين مفيظ �لرحمن �جلن�شية: بنغالدي�س  �مل�شتاأنف 
عليه:�لطائر �لطنان للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �ال�شتئناف 
: تعديل �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/�لطائر �لطنان للمقاوالت �لعامة 
�جلن�شية: �المار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف  2012/1393 
عمايل - م ع- �س- �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/26 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة 
��شتئناف �بوظبي �لكائنة-  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1285  جت  جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
جر�هام  �ل�شيد/جون  قانونا  وميثلها  ع-  م  �س  �لوطني  �خليمة  ر��س  بنك  مدعي/ 
�جلن�شية:  حممد  �لدين  عظيم  حممد  عليه:  مدعى  �المار�ت   �جلن�شية:  هانبيل 
فائدة   %12+ درهم   32.302.66 بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لهند  
عنو�نه:  �لهند  �جلن�شية:  حممد  �لدين  عظيم  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  قانونية  
�الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�ملو�فق 2013/3/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�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 �القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اعـــــالن بالن�سر
لقد تقرر يف  �لدعوى رقم )2013/260( �ملنظورة �مام جلنة 
ف�س �ملنازعات �اليجارية و�ملرفوعة على �ملدعي �شدها/ �و�دي�س 
�لدعوى    لنظر  حتدد  وقد  ن�شر�  �عالنها  كولوزيان  طوين 
جلل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/11 يف متام �ل�شاعة 12.00 
ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك على نفقة 

�ملدعي/ عبد�جلليل عبد�لكرمي ح�شن �لبلو�شي.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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للمو�نئ،  �أبوظبي  �شركة  ��شتقبلت 
�أبوظبي  مل���و�ن���ئ  و�ملُ�����ش��غ��ل  �مل���ط���ور 
�ل�شناعية  خ���ل���ي���ف���ة  وم���ن���ط���ق���ة 
عمالئها  م��ن  جمموعة  )ك���ي���ز�د(، 
من  �لثانية  �ل����دورة  يف  و�شركائها 
للمو�نئ  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ب��ط��ول��ة 
ل��ل��ج��ول��ف، �مل����ب����ادرة �ل���ه���ادف���ة �إىل 
ت��ع��زي��ز ع��الق��ات �ل��ع��م��ل يف �أج����و�ء 
و�أقيمت  وت���رف���ي���ه���ي���ة.  ري���ا����ش���ي���ة 
 21 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �لبطولة 
نادي  2013 يف  من �شهر فرب�ير 

�شاطئ �ل�شعديات للجولف. 
�لبطولة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  و�ن��ح�����ش��رت 
�أبوظبي  ����ش���رك���ة  م���وظ���ف���ي  ع���ل���ى 
و�لعاملني  و�مل���وظ���ف���ني  ل��ل��م��و�ن��ئ 
ل���دى ���ش��رك��ائ��ه��ا وع��م��الئ��ه��ا. وقد 
للبطولة  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل����دورة  ���ش��ه��دت 
جناحا كبري� عك�شته درجة �الأقبال 

�أ�شفت  �ل��ت��ي  �ل��و����ش��ع��ة  و�مل�����ش��ارك��ة 
من  وز�دت  �ل��رتف��ي��ه  م���ن  م���زي���د� 
و�حلما�شية  �لتناف�شية  �الأج�����و�ء 

للبطولة. 
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى �ل����دور �ل��ه��ام �لذي 
تعزيز  يف  �جل��ول��ف  ب��ط��ول��ة  تلعبه 
ع�����الق�����ة �ل����ع����م����ل م�����ع �ل�������ش���رك���اء 
�ل�شام�شي،  حممد  ق��ال  و�لعمالء، 
ب�شركة  �مل��و�ن��ئ  وح��دة  رئي�س  نائب 
�أبوظبي للمو�نئ : لقد كان �لهدف 
�إط��الق �لبطولة يف �لعام  من ور�ء 
�مل���ا����ش���ي ه����و �ل���ت���و�����ش���ل م����ع �أه����م 
�ل��ع��م��ل ل�شركة  �ل��ع��م��الء و���ش��رك��اء 
�أبوظبي للمو�نئ يف �أجو�ء ريا�شية، 
درجة  �أن  �أعتقد  وترفيهية.  ودي��ة، 
�لتي  �مل���ن���اف�������ش���ة  وح�������دة  �ل����ن����دي����ة 
�لثانية،  �ل���دورة  فعاليات  �شهدتها 
ويعزز  �لبطولة  مبكانة  �شريتقى 

هام  ري��ا���ش��ي  ك��ح��دث  مكانتها  م��ن 
�لريا�شية  �الأن�����ش��ط��ة  ج���دول  على 

�خلا�شة بال�شركات و�ملوؤ�ش�شات .

ويف ختام �لبطولة، �أقيم حفل ع�شاء 
للجولف،  �ل�����ش��ع��دي��ات  ���ش��اط��ئ  يف 
�أبوظبي  ����ش���رك���ة  ف���ري���ق  ح�������ش���ره 

للمو�نئ و�لفرق �مل�شاركة �الأخرى، 
�لفائزين  ع��ن  �الإع�����الن  مت  ح��ي��ث 

وتوزيع �لهد�يا و�جلو�ئز عليهم. 

�خلا�س  ل��الومل��ب��ي��اد  �الإقليمية  �ل��رئ��ا���ش��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لدويل �أم�س �الأربعاء من خالل مقرها �لرئي�س 
يف  للم�شاركة  دول   10 م��و�ف��ق��ة  ع��ن  ب��ال��ق��اه��رة 
دورة نظام �إد�رة �الألعاب و�لتي �شتقام بالعا�شمة 
8 وحتى  �ل�شعودية �لريا�س فى �لفرتة من من 
14 مار�س، بح�شور �ملهند�س �أمين عبد �لوهاب 
�لدويل  �خل��ا���س  ل��الومل��ب��ي��اد  �القليمى  �لرئي�س 

و�لدكتور نا�شر �ل�شالح رئي�س �الوملبياد �خلا�س 
�لريا�شة  م���دي���ر  ن��ا���ش��ر  وحم���م���د   ، �ل�����ش��ع��ودي 
�شريف  و�مل�شابقات  �الأل��ع��اب  ومدير  و�مل�شابقات، 
�ل��ف��ويل ،وم��دي��ر �ل��ري��ا���ش��ة و�ل��ت��دري��ب �لدكتور 
عماد حميى �لدين ، و خبري �ل� GMS �لدويل 
�ملحا�شر�ت  باإلقاء  �شيقوم  �ل��ذي  �شيلفا،  روب��ني 
.  و�شوف ي�شارك فى  �ل��دورة  �الأ�شا�شية فى تلك 

�لدورة �إىل جانب عدد من �ملتدربني �ل�شعوديني 
من �جلز�ئر حكيم م�شتغامني، ومن �لعر�ق با�شم 
�أحمد حممد ، ومن �إير�ن �أ�شغر �شيف �له د�دخو�ة 
 ، وبوبكر �حل�شباوي  �شحنون  �ملغرب منري  ومن 
ومن تون�س �شليم بن �شيخ ، ومن م�شر م�شطفى 
�أحمد ، ومن �شوريا �ني�س �لزبيبي ومن فل�شطني 

ح�شام �أديب و�دي ، �ىل جانب م�شاركة عمان . 

•• العني- الفجر:
،�لروماين  �لعني  فريق  مدرب  �أكد 
�ملد�فع  غ���ي���اب  ك���وزم���ني  �أوالري��������و 
فريقه حممد �أحمد عن لقاء �ليوم 
�أم��ام نادي دبا �لفجرية يف �لدوري 
ح�شوله  بعد  �لقطارة  ملعب  على 
يف  �لثالثة  �ل�شفر�ء  �لبطاقة  على 
�لظفرة، منوهاً  �ملا�شية مع  �ملبار�ة 
�إىل �أن بع�س العبي �لفريق لديهم 
م�شكالت بدنية و�شيقف على مدى 
جاهزيتهم للمبار�ة خالل �لتدريب 

�الأخري غد�ً.
��شتعد�د�ت  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  ورد�ً 

�ل�شعودي  �لهالل  ملو�جهة  �لفريق 
�الآ�شيوية قال: �الأهم حالياً مبار�ة 
ين�شب  تركيزنا  وكل  �لفجرية،  دبا 
جتاهها، الأن كل مبار�ة بالن�شبة لنا 

تعترب بطولة.
دبا  ف���ري���ق  �أن  ك���وزم���ني  و�أو�����ش����ح: 
�لفجرية حت�شن كثري�ً، حيث جنح 
وخ�شر  �ل���ظ���ف���رة  ع��ل��ى  �ل��ت��غ��ل��ب  يف 
يف  و�ل�شباب  �الأه��ل��ي  �أم��ام  ب�شعوبة 

بطولة �لدوري. 
وقال كوزمني رد�ً على �أمنيات بع�س 
�مل����درب����ني ب�����ش��ق��وط �ل���ع���ني خالل 
�لدوري  بطولة  يف  �ملقبلة  �مل��ر�ح��ل 
ق����ال: ت��ب��ق��ى �الأم���ن���ي���ات و�الأح�����الم 

�أي �شخ�س  ���ش��اأن خ��ا���س، فمن ح��ق 
يعنيني  �الأم����ر ال  وه���ذ�  ي��ح��ل��م،  �أن 
كثري�ً، بقدر ما �أهتم على مو��شلة 
فريقي ملردوده �ملتميز بنف�س �لروح 

و�لعزمية حتى نهاية �مل�شو�ر.
وحتدث كوزمني يف �ملوؤمتر �ل�شحايف 
�أم�س �الأول عن لقاء �ليوم ، موؤكد�ً 
�ملبار�ة  نقاط  يف  يفرطو�  لن  �أنهم 
�لنجاح  م�شرية  ليو��شلو�  �ل��ث��الث 
بفارق  �لرتتيب  قمة  على  و�لبقاء 
�إن��ه قد طالب العبيه  مريح. وق��ال 
و�للعب  �خل�شم  �ح���رت�م  ب�����ش��رورة 
�أمامه بجدية وعدم �لتهاون. و�أ�شار 
�أنه �شيقف يف �لتدريب �الأخري  �إىل 

على  م�شاء  �ل��ع��ني  �شيجريه  �ل���ذي 
�لالعبني  ج��م��ي��ع  ج��اه��زي��ة  م����دى 
�الأ�شا�شيني منهم و�لبدالء خلو�س 
خلطة  ��شتيعابهم  وم����دى  �ل��ل��ق��اء 
�للعب �لتي ر�شمها ملو�جهة مناف�شه 

و�شيفه دبا �لفجرية.
وتابع العبو �لعني تدريباتهم على 
ملعب �لنادي تاأهبا للقاء �ملهم �مام 
نادي دبا ،مب�شاركة جميع �لالعبني 
عد� بع�س �مل�شابني منهم ، با�شر�ف 
�لقي�شر �لروماين �أوالريو كوزمني 
وج����ه����ازه �مل�����ش��اع��د و����ش��ت��م��ل على 
�لتي  �ملتنوعة  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ن  جملة 
م���ن خ��الل��ه��ا �ط���م���اأن �مل�����درب على 

�لتي  �الأ�شا�شية  �لت�شكيلة  جاهزية 
�خلمي�س  م���ب���ار�ة  يف  ب��ه��ا  ���ش��ي��دف��ع 
�ملقبل من �لنو�حي �لفنية و�لبدنية 

و�ملعنوية.
�أم�س  ع��ادو�  �لعني قد  وك��ان العبو 
�أن  بعد  تدريباتهم  ملو��شلة  �الأول 
ملدة  ر�ح���ة  �ل��ف��ن��ي  �جل��ه��از  منحهم 
�أع���ق���اب ف��وزه��م �الأخري  ي��وم��ني يف 
�أهد�ف  بثالثة  �لظفرة  فريق  على 

نظيفة.
وي��ح��ر���س ك���وزم���ني ع��ل��ى �خل����روج 
ف���ائ���ز�ً يف ل��ق��اء دب���ا �ل��ف��ج��رية حتى 
�لذي  �ل��ن��ق��اط  ف���ارق  على  يحافظ 
يباعد بينه وبني مناف�شيه �جلزيرة 

وب���ن���ي ي���ا����س. وع���م���ل ط�����و�ل فرتة 
ت��دري��ب��ي �ل��ي��وم و�أم�������س ع��ل��ى عالج 
�أد�ء  �ل���ت���ي دون���ه���ا ع���ن  �ل�����ش��ل��ب��ي��ات 

�ل��الع��ب��ني يف �مل���ب���ار�ة �مل��ا���ش��ي��ة وما 
�نتباههم  لقاء�ت ولفت  �شبقها من 
�إىل �شرورة توخي �حليطة و�حلذر 

وه���م ي��و�ج��ه��ون ف��ري��ق��اً يبحث عن 
ط���وق جن���اة م��ن �أج���ل �الب��ت��ع��اد عن 

منطقة �خلطر.

بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ��شتقبلت 
�لعام  �لن�شائي  �الحتاد  رئي�شة  مبارك 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �الأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �الأ����ش���ري���ة 
يف  �الول  �أم�����س  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة 
ق�شر �لبحر يف �أبوظبي ع�شو�ت جلنة 
ريا�شة �ملر�أة يف جمل�س دبي �لريا�شي 
لتهنئة �شموها بح�شولها على جائزة 
لعام  �ل��دول��ي��ة  �الأومل��ب��ي��ة  �ل�شخ�شية 

.2012
ونقلت �لع�شو�ت حتيات و�عتز�ز حرم 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �شمو 
جمعة  ب��ن  مكتوم  بنت  هند  �ل�شيخة 
�ل��ذي ي�شاف  �آل مكتوم بهذ� �الإجن��از 
للدولة  �ل���وط���ن���ي���ة  �الإجن����������از�ت  �إىل 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �إجن���از�ت  و�ىل 
خالل  من  حققتها  �لتي  مبارك  بنت 
رعاية �شموها للمر�أة وت�شجيعها على 
للريا�شة  ودعمها  �لريا�شة  ممار�شة 
و�لذي  �الإم������ار�ت  دول���ة  يف  �لن�شائية 
�أث���م���ر ع���ن ق���ف���زة ك���ب���رية م���ن ناحية 
نتائج  �ل��ري��ا���ش��ة وحت��ق��ي��ق  مم��ار���ش��ة 

متميزة فيها.
�ل�شويدى  ن��ورة  �شعادة  �للقاء  ح�شر 
رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الإحت��اد  مديرة 
�لن�شائية  للريا�شة  �الإم�����ار�ت  جل��ن��ة 

روؤ�شاء  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �للجنة  و�أع�����ش��اء 
�لن�شائية  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �الإحت�����������اد�ت 
لريا�شة  �لثالثة  �ل���دورة  يف  �مل�شاركة 
�مل���ر�أة ل���دول جمل�س �ل��ت��ع��اون يف دول 
ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج 
�ل��ف��رتة من  �ل��ب��ح��ري��ن خ���الل  مملكة 
���ش��ه��ر مار�س  م���ن   13 �ل��ث��ال��ث ح��ت��ى 

�ملقبل.
�شموها  ح��ر���س  �إط���ار  �للقاء يف  ي��اأت��ي 
قياد�ت  م��ع  �مل�شتمر  �ل��ت��و����ش��ل  ع��ل��ى 
�لريا�شة �لن�شائية و�الإطالع على كل 
�ل�شاحة  على  و�لتحديات  �مل�شتجد�ت 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف �الإم�������ار�ت 
ك��اف��ة الإي��ج��اد �حل��ل��ول ودع���م م�شرية 
نه�شة �لريا�شة �لن�شائية يف �الإمار�ت 

مبختلف جماالتها.
و�أع��رب��ت ���ش��ع��ادة ن���ورة �ل�����ش��وي��دي عن 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بلقاء  �شعادتها 
بنت مبارك ..م�شرية �إىل �أن �لريا�شة 
مل  حقيقية  نه�شة  ت�شهد  �لن�شائية 
تكن تتحقق من دون دعم �شموها وهي 
�إال وبذلته لرفعة  ت��األ جهد�  �لتي مل 
�ملجاالت  خمتلف  يف  �الإمار�تية  �مل��ر�أة 

ولي�س يف �لريا�شة وح�شب.
و�أك��دت �أن ما حققته �مل��ر�أة ب�شكل عام 
يف دول��ة �الإم����ار�ت ويف جم��ال ريا�شة 
�مل�����ر�أة ب��وج��ه خ��ا���س م��ن م��ك��ا���ش��ب ما 
ودوؤوب  م��ت��و����ش��ل  ع��م��ل  ن��ت��اج  �إال  ه��و 

مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  ل�شمو 
م���ن خ����الل م���ا ق��دم��ت��ه ���ش��م��وه��ا من 
وح�شارية  �إن�شانية  وم��ب��ادر�ت  من��اذج 
�لتقدير  حم���ل  ت��ب��ق��ى  ب��ه��ا  ي��ح��ت��ذى 
�ملجتمع  ق��ط��اع��ات  جميع  م��ن  �لكبري 
�الإمار�تي و�الإقليمي و�لدويل وحافز� 
كبري� للنجاح وحتقيق �الإجناز�ت لكل 
وتنظمها  ت�شت�شيفها  �لتي  �لفعاليات 

جلنة �الإمار�ت للريا�شة �لن�شائية.
�شموها  ج���ه���د  ب��ف�����ش��ل  �ن�����ه  وق����ال����ت 
�ل��ك��ب��ري ����ش���ارك���ت �ب���ن���ة �الإم���������ار�ت يف 
و�لبطوالت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
خالل  و�ل��ع��امل��ي��ة  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ملحلية 
�ل�شنو�ت �ملا�شية و��شتطاعت �أن تثبت 
عاليا  بالدها  علم  ترفع  و�أن  وجودها 
ما  وه��و  �لريا�شية  �ملحافل  معظم  يف 
حد� باللجنة �الأوليمبية �لدولية منح 
�شموها �أعلى و�أرفع جائزة ريا�شية يف 
�لعامل وهو فخر كبري للن�شاء �لعرب 

كافة.
من جانبها قدمت ليلى حممد �شهيل 
نائب رئي�س جلنة �الإم��ار�ت للريا�شة 
�ملر�أة  ريا�شة  جلنة  رئي�س  �لن�شائية 
�ل���ري���ا����ش���ي خالل  دب�����ي  يف جم��ل�����س 
هند  �ل�شيخة  �شمو  ع��ن  نيابة  �للقاء 
 .. م��ك��ت��وم  �آل  ب��ن جمعة  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت 
ه��دي��ة ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
�للجنة  م���ن  ع��رف��ان��ا  وذل�����ك  م���ب���ارك 

�الأومل��ب��ي��ة �ل��دول��ي��ة وت��ق��دي��ر� جلهود 
�لن�شائية  �لريا�شة  جم��ال  يف  �شموها 
ودورها �لكبري يف دعم تقدم �لريا�شة 
على  و�لعربية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لن�شائية 

حد �شو�ء.
���ش��رح��ا مف�شال  ���ش��ه��ي��ل  ك��م��ا ق���دم���ت 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  ل�شمو 
عن نتائج دورة �ل�شيخة هند لالألعاب 
ب��ع��د جناحها  ل��ل�����ش��ي��د�ت  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
يف حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���ا �مل�����ش��ت��وح��اة من 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  توجيهات 
من  و��شعة  �شريحة  الإ���ش��ر�ك  م��ب��ارك 
بطوالت  يف  �الإم����ار�ت����ي����ات  �ل��ف��ت��ي��ات 
�لوعي  م�شتوى  ورف��ع  هادفة  ريا�شية 
�الإجتماعي باأهمية �لريا�شة �لن�شائية 

يف �لدولة.
من  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  و�ط��ل��ع��ت 
���ش��ه��ي��ل ع���ل���ى �خلطة  ل��ي��ل��ى حم���م���د 
للنهو�س  �مل��ع��ت��م��دة  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لو�شول  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  بريا�شة 
وحتقيق  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  �إىل  ب��ه��ا 
�ل��ن��ت��ائ��ج �مل�����ش��رف��ة و�الإجن������از�ت خالل 
�ل�شنو�ت �لثالث �ملقبلة وذلك يف ظل 
جمل�س  يقدمه  �ل���ذي  �لكبري  �ل��دع��م 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

ويل عهد دبي.
لقاء ع�شو�ت جلنة  �أن  �شهيل  و�أك��دت 

�ل�شيخة  ب�شمو  دب��ي  يف  �مل���ر�أة  ريا�شة 
معنوي  تاأثري  له  مبارك  بنت  فاطمة 
�أف�شل مكافاأة  �للجنة وهو  كبري على 
نتطلع �إليها من خالل عملنا يف جمال 
على  بغريب  لي�س  وه��و  �مل���ر�أة  ريا�شة 
�شموها حيث �أنها د�ئمة �الإطالع على 
كل ما يحدث على �ل�شاحة �لريا�شية 
�لن�شائية يف دولة �الإمار�ت وهي تتابع 
هذ�  يف  �لعاملني  كل  جهود  با�شتمر�ر 
�ملجال وال تبخل بتوجيهاتها ودعمها 
�لكبري ..معربة عن �شكرها وتقديرها 
الأم �الإم��ار�ت على جهودها �لتاريخية 
و�لعربية  �الإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة  دف���ع  يف 
�ملحافل  يف  �الإجن��������از�ت  حت��ق��ي��ق  �إىل 

�لدولية.
فاطمة  �ل�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م���و  و�ط����ل����ع����ت 
ب��ن��ت م���ب���ارك م���ن روؤ����ش���اء �الإحت�����اد�ت 
�لثالثة  �ل��دورة  �مل�شاركة يف  �لريا�شية 
�لتعاون  ل��دول جمل�س  �مل��ر�أة  لريا�شة 
�لتح�شري�ت  ع���ل���ى  �ل���ل���ق���اء  خ�����الل 
�جل����اري����ة �����ش���ت���ع���د�د� ل���ه���ذ� �حل����دث 

�الإقليمي �لهام.
للم�شاركني  �لن�شح  �شموها  ووج��ه��ت 
�لريا�شة  عن  م�شرفة  �شورة  لتقدمي 
�لبطولة  خ��الل  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لن�شائية 
بل  فح�شب  �ل��ري��ا���ش��ي  ب�����االأد�ء  لي�س 
بالروح  و�لتحلي  و�مل��ث��اب��رة  ب��االإل��ت��ز�م 
�ملناف�شات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 

بتقدمي  �الإحت����������اد�ت  ك����ل  و�ع�������دة   ..
لتحقيق  �لالزمة  كافة  �لدعم  �أ�شكال 
�الأهد�ف �ملتوخاة من �مل�شاركة يف هذه 

�لبطولة.
�ل��ري��ا���ش��ي وجلنة  دب��ي  وك���ان جمل�س 
ريا�شة �ملر�أة قد �أقاما �حتفاال مبنا�شبة 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  ح�����ش��ول 
�الأوملبية  �للجنة  ج��ائ��زة  على  م��ب��ارك 
�لدولية و�لذي تز�من مع حفل �فتتاح 
دورة �ل�شيخة هند لالألعاب �لريا�شية 
�لفرتة  خ��الل  �أقيمت  �لتي  لل�شيد�ت 
27 من �شهر دي�شمرب  17 حتى  من 
�ل�شيخة  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت   2102

هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم.
�لريا�شي  دب�����ي  جم��ل�����س  �أن  ي���ذك���ر 
تاأ�ش�س عام 2005 تنفيذ� لتوجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل  جمل�س 
برئا�شة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
ل��ي��ك��ون �جلهة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
م�شوؤولية  ت���ت���وىل  �ل���ت���ي  �حل��ك��وم��ي��ة 
يف  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ق��ط��اع  و�إد�رة  تطوير 

�إمارة دبي.
و�الأحد�ث  �لفعاليات  �ملجل�س  وينظم 
�ل��ت��ي جعلت من  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�إمارة دبي �لوجهة �لريا�شية �ملف�شلة 
�لدولية  �لعديد من �الحت���اد�ت  ل��دى 

لتنظيم فعالياتها �لدولية.
وت�����ش��ك��ل��ت جل��ن��ة ري���ا����ش���ة �مل�������ر�أة عام 
�لريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  يف   2006
�إمارة  �مل��ر�أة يف  لدعم وتطوير ريا�شة 
لتوجيهات �شاحب  تنفيذ�  دبي وذلك 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد و�شمو 

ويل عهد دبي.
ن�شر  �إىل  �مل���ر�أة  ريا�شة  جلنة  وتهدف 
�ملر�أة  لدى  �لن�شائية  �لريا�شة  ثقافة 
و�لتقاليد  ل��ل��ع��اد�ت  وف��ق��ا  و�مل��ج��ت��م��ع 
�الأ���ش��ي��ل��ة يف دول���ة �الإم�����ار�ت وتوفري 
ملمار�شة  ل���ل���م���ر�أة  �ل���ف���ر����س  �أف�������ش���ل 
�إجن���از�ت  لتحقيق  ودعمها  �لريا�شة 
�إعد�د  يف  و�مل�شاهمة  ك��ربى  ريا�شية 
�ملر�أة للو�شول مل�شتوى �ملناف�شة حمليا 
�لفر�شة  �إت��اح��ة  خ��الل  م��ن  و�إقليميا 

�ملكان  وت��وف��ري  �لريا�شة  ملمار�شة  لها 
�لتعاون  ب��ج��ان��ب  مل��م��ار���ش��ت��ه��ا  �مل���الئ���م 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ه��ي��ئ��ات  م��ع  و�لتن�شيق 
ذ�ت �لعالقة و�لتي من �شاأنها تو�شيع 

قاعدة ممار�شة �لريا�شية للمر�أة.
كما تهدف �للجنة �إىل تعزيز �لثقافة 
�مل���ر�أة م��ن خ��الل كل  �لريا�شية ل��دى 
ب��اأه��م��ي��ة ممار�شة  �مل��ت��اح��ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
جميع  م����ن  وف����و�ئ����ده����ا  �ل���ري���ا����ش���ة 
�لنو�حي و�إقامة �الأن�شطة و�لفعاليات 
���ش��اأن��ه��ا تطوير  �ل���ت���ي م���ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
ريا�شة �ملر�أة و�إيجاد قنو�ت �ت�شال مع 
�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية �ملحلية 
و�خل���ارج���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر ري��ا���ش��ة �مل����ر�أة 
و�لتكليفات  باملهام  �لقيام  عن  ف�شال 

�ل�شادرة عن جمل�س دبي �لريا�شي. 

ي�شهد م�شمار دبي للدر�جات �لهو�ئية بالقدرة يف 1 مار�س، �نطالق فّعالية 
دبي تطوف بالدر�جات �لهو�ئية ، و�لتي جتمع خمتلف �شر�ئح �ملجتمع معاً 
لق�شاء يوم من �ملرح و�حليوية بهدف تعزيز �ل�شحة و�للياقة �لبدنية بني 
جميع �أفر�د �ملجتمع بدبي. وتعد فّعالية دبي تطوف بالدر�جات �لهو�ئية 
�حلدث �ملجتمعي �لر�شمي �الأول �لذي يحت�شنه م�شمار دبي للدر�جات 
�لهو�ئية بالقدرة، و�شتجرى خالل �ليوم 3 فّعاليات لركوب �لدر�جات: 
�الأوىل مل�شافة 96 كم وي�شارك فيها �لدر�جون من �أ�شحاب �خلربة، وتقام 
يف متام �ل�شاعة 7:00 �شباحاَ، و�لثانية �شتمتد �إىل م�شافة 48 كم وي�شا 
و�أخري�ً  �شباحاً،   7:45 �ل�شاعة  �مل�شتوى  متو�شطي  �لدر�جون  فيها  رك 
جولة �الأطفال لركوب �لدر�جات مل�شافة 20 كم، وتبد�أ �ل�شاعة 8 �شباحاً.  
وتاأتي هذه �لفّعالية يف �إطار برنامج نب�س دبي �لذي �أطلقه جمل�س دبي 
�إىل روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  �لريا�شي يف 2009 ��شتناد�ً 

ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي يف 
جعل �لريا�شة �أ�شلوب حياة وت�شجيع �الأفر�د على �لتمتع باأج�شام �شليمة 
و�شحية، وتنفيذ�ً لتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�لريا�شة  �لريا�شي يف تطوير  مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
�الجتماعية، وزيادة �أعد�د �ملمار�شني لالأن�شطة �لبدنية، وتعميم �لثقافة 
�لريا�شية على جميع �شر�ئح �ملجتمع.  و�لت�شجيل يف فّعالية دبي تطوف 
بالدر�جات �لهو�ئية متاح للجميع جماناً، وباإمكان �الأ�شخا�س �لر�غبني 
�شبكة  على  �لتايل  �ملوقع  عرب  �لت�شجيل  �الأعمار  جميع  من  �مل�شاركة  يف 
فرد  كل  و�شيمنح   www.dubaipulseride.com �الإن��رتن��ت، 
يقوم بت�شجيل نف�شه عرب �ملوقع �ل�شبكي ميد�لية وحقيبة بغ�س �لنظر 
عن ترتيبه يف �جلولة، وهذه هي �ملرة �الأوىل �لتي ت�شهد فيه دبي حدثاً 

�جتماعياً ي�شمل هذ� �لن�شاط.

�أم���ني ع��ام جمل�س دبي  ويف ه��ذ� �ل�����ش��دد ق��ال د. �أح��م��د �شعد �ل�����ش��ري��ف، 
�مل��ج��ت��م��ع، و�جلمع  �ل��ري��ا���ش��ي: ين�شب �اله��ت��م��ام يف ه���ذ� �حل����دث ع��ل��ى 
ولهذ�  �لبدنية،  و�للياقة  �مل��رح  من  ي��وم  لق�شاء  و�لعائالت  �الأف���ر�د  بني 
وت�شجيعهم  ملكافاأتهم  ميد�لية  �مل�شجلني  �مل�شاركني  كل  �شيمنح  �ل�شبب 
على �الهتمام �جلدي ب�شحتهم ولياقتهم �لبدنية . و�إىل جانب جوالت 
مبن�شاآت  �ال�شتمتاع  و�مل�����ش��ارك��ني  �حل�����ش��ور  مب��ق��دور  �شيكون  �ل���در�ج���ات 
لالأطفال،  كرمي  �الآي�س  بيع  ومنافذ  �لقفز  وق��الع  و�ملرطبات،  �الأطعمة 
�ليوم حدثاً  �لذي �شيجعل من  �لتجزئة، و�ملو�شيقا، �الأمر  وحمالت بيع 
ممتعاً يكون �جلميع ج��زء�ً منه . حتظى فّعالية دبي تطوف بالدر�جات 
�لهو�ئية بدعم مقهى كو�شتا، وجميع حمالت �لدر�جات �لهو�ئية �لر�ئدة 
�شبورت،  ه��ب، وج��و  �شايكل  وذ�  ك��ي��و،  �ت�����س  �أدف��ي��ن��ج��ر  �الإم�����ار�ت مثل  يف 

وريفولو�شن �شايكل�س، وولفيز بايك �شوب. 

جمل�س دبي الريا�صي يعلن عودة فّعالية دبي تطوف بالدراجات الهوائية

ال�صيخة فاطمة ت�صتقبل جلنة ريا�صة املراأة يف دبي وتطلع على خططها للنهو�س بالريا�صة الن�صائية

�ج��ت��م��اع��ات �جلمعية  �الإ����ش���ك���ن���دري���ة  م��دي��ن��ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ل��ب��ن��اء �الأج�����ش��ام و�نتخابات  �ل��ع��رب��ي  ل��الحت��اد  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
نائب  ملن�شب   2017-2013 ل��دورة  �إد�رة جديد  جمل�س 
�لرئي�س و�لع�شوية بعد فوز �لدكتور عادل فهيم مبن�شب 
 28 25 حتى  �لفرتة من  بالتزكية وذل��ك خالل  �لرئي�س 
. و�شيتم خالل �جتماعات �لعمومية �إطالق مبادرة �أج�شام 
�لعربي  �الحت���اد  عنها  �أع��ل��ن  و�ل��ت��ي  من�شطات  ب��ال  �ل��ع��رب 
للعبة بعد ظهور بع�س حاالت تعاطى للمن�شطات يف دورة 
�ملبادرة  وتت�شمن  قطر.  يف  �أقيمت  �لتي  �لعربية  �الأل��ع��اب 
العب  �أي  على  و�شديدة  قا�شية  عقوبات  بتوقيع  �لتهديد 
يثبت تعاطيه يف �أي بطولة عربية للمن�شطات قد ت�شل �إىل 
�لتعاطي.  ثبوت  بعد  �للعبة  �شجالت  �لنهائي من  �ل�شطب 
�الحتاد  رئي�س  �شانتوجنا  رفائيل  �لدكتور  م�شاركة  وتعزز 
لدويل للعبة يف �لعمومية من قوة .. فيما يلتقي �شانتوجنا 
ياأتى  �مل�شاركة يف �الجتماعات.  �لعربية  بروؤ�شاء �الحت��اد�ت 
�إطالق �ملبادرة بعد تاأكد وجود ريا�شة بناء �الأج�شام �شمن 
�لعا�شمة  ت�شت�شيفها  �لتي  �لعربية  �الألعاب  دورة  ريا�شات 
على  �للعبة  �حت��اد  وحر�س   2015 ع��ام  ب��ريوت  �للبنانية 

�لبطوالت  �شيتم مر�قبه كل  �ملن�شطات بحيث  �أفة  حماربة 
�ل��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �الحت�����اد ل�����ش��م��ان خ��ل��وه��ا و�ل��ق�����ش��اء على 
�لظاهرة �شو�ء على م�شتوى �لبطوالت �ملحلية �أو �لقارية �أو 
�الإقليمية �أو �لعاملية . ويتناف�س يف �النتخابات على مقاعد 
نائب �لرئي�س كل من �إبر�هيم كافود من قطر وعبد �ملجيد 
�لدين  وع��ز  �شوريا  من  هيكل  ومنار  �ملغرب  من  �لدمناتي 
جرناز من ليبيا على �أن يتم �نتخاب ثالث نو�ب من بينهم 
ووفقا للنظام �ال�شا�شى الحتاد �للجان �الأوملبية �لعربية. كما 
يتناف�س على �لع�شوية �ليمني زيد �لقا�شمى و�ل�شيد ح�شان 
ح�شن من �ل�شود�ن و�لعر�قي جبار حميى و�لعماين �شامل 
�ل�شو�ربه  ويو�شف  �جلز�ئر  من  م�شاور  ومو�شى  �لبحرى 
من �الأردن و�شيتم �نتخاب خم�س �أع�شاء ليتم بعدها ت�شكيل 
جلان �الحت��اد. وي�شعى �ملجتمعون يف �الإ�شكندرية بح�شور 
�لعموم  و�الأمناء  �لعربية  �الحت��اد�ت  روؤ�شاء  عدد كبري من 
�إىل طرح جمموعة من �لق�شايا �لهامة و�مللحة و�لو�شول 
�إىل �شيغ �تفاق حول تلك �لق�شايا و��شتغالل مبادرة �أج�شام 
�لالعبني  �أجيال جديدة من  لتاأهيل  �لعرب بال من�شطات 

�لذين يرف�شون ��شتخد�م تلك �الآفة �ملدمرة لهم . 

الإ�صكندرية ت�صت�صيف عمومية الحتاد العربي لبناء 
الأج�صام وانتخابات جمل�س اإدارة جديد

يف مبادرة تهدف �إىل توطيد �لعالقات مع �لعمالء و�ل�شركاء من خالل بر�مج متنوعة

�صركة اأبوظبي للموانئ ت�صت�صيف الدورة الثانية لبطولة اجلولف 2013 

يتطلع �إىل �لدفاع عن �ل�شد�رة يف �لدوري 

العني ي�صت�صيف دبا الفجرية بطموحات النقاط الثالث قبل الآ�صيوية 

10 دول ت�صارك يف دورة نظام اإدارة الألعاب وامل�صابقات
 ال� GMS لالأوملبياد اخلا�س بالريا�س



18

الفجر الريا�ضي
اخلميس -    21   فبراير    2013 م    -    العـدد   10722
Thursday   21   February    2013  -  Issue No   10722

ي�شارك نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية يف حفل توزيع جو�ئز جنوم 
للريا�شات  �لعاملي  �ملو�شم  و�أب��ط��ال 
بات  �ل��ذي  �الحتفال  وه��و  �لبحرية 
ت��ق��ل��ي��د� ي��ن��ظ��م��ه �الحت�������اد �ل�����دويل 
للزو�رق �ل�شريعة يو �أي �أم �شنويا يف 
�شهر فرب�ير من كل عام وذلك يوم 
�إم��ارة موناكو �لتي  �الأح��د �ملقبل يف 

حتت�شن مقر �الحتاد �لدويل.
�لفرن�شية  ني�س  مدينة  �إىل  وي��غ��ادر 
ومنها �إىل �إمارة موناكو �شعيد حممد 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��ط��اي��ر 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
و�ل����ذي ح�شل علي  ل��ل��ن��ادي  مم��ث��ال 
�الحتاد  م��ن  و�الع����رت�ف  �لع�شوية 
�لدويل كاأول موؤ�ش�شة وطنية ومنها 
�أهم  كاأحد  �لقوية  �نطالقته  ب��د�أت 
�ملنطقة  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل���وج���ه���ات 

�خلليجية و�ل�شرق �الأو�شط.
�لطاير  ي��ح�����ش��ر  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
�لفعاليات  وك��ذل��ك  �ل��ك��ب��ري  �حل��ف��ل 
�مل�������ش���اح���ب���ة يف �الح����ت����ف����ال و�ل�����ذي 
�أهل  من  و�الأبطال  �لنخبة  �شيجمع 
�ل���ري���ا����ش���ات �ل��ب��ح��ري��ة ب�����ش��ك��ل عام 

و���ش��ب��اق��ات �ل�������زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة من 
�شيجري  كما  �لعامل  ق��ار�ت  خمتلف 
بع�س �مل��ب��اح��ث��ات م��ع �مل�����ش��ئ��ول��ني يف 
�ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل���دويل  �الحت���اد 
يو �أي �أم �ملظلة �لتي ترعى �الأن�شطة 

�لريا�شية على م�شتوى �لعامل.
وم���ن �أه���م �مل��و���ش��وع��ات �ل��ت��ي �شيتم 
تنظيم  يف  �لنادي  مبادرة  مناق�شتها 
و�ملن�شطات  و�ل�شالمة  �الأم��ن  ن��دوة 
يف �ل�شباقات �لبحرية و�لتي ينظمها 
�لنادي بالتعاون مع �حتاد �الإمار�ت 
مظلة  وحت��ت  �لبحرية  للريا�شات 
�ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل���دويل  �الحت���اد 
�أهمية  ي����ويل  و�ل�����ذي  �أم(  �أي  )ي����و 
و�إنها  خا�شة  �لندوة  النعقاد  كبرية 
تاأتي مو�كبة للطموحات و�الأهد�ف 
�لتي ير�شمها �الحتاد �لدويل و�لذي 
ح�شل علي قبل فرتة علي ع�شوية 

وي�شعي  �ل��دول��ي��ة  �الومل��ب��ي��ة  �للجنة 
�ملعايري  م���ن  ع����دد  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ب���ق���وة 
�ل�شباقات  يف  �ل�����ش��الم��ة  ���ش��ي��م��ا  ال 
وم��ك��اف��ح��ة �آف�����ة �مل��ن�����ش��ط��ات وزي�����ادة 
�ل�شباقات  يف  �لنا�شئني  ��شتقطاب 

�لبحرية.
كيويل  ر�فئيللي  �ل��دك��ت��ور  دع��ا  وق��د 
رئ��ي�����س �الحت������اد �ل������دويل ل���ل���زو�رق 
�ل�شريعة يو يا �أم من خالل كلمة له 
�لر�شمي  �اللكرتوين  �ملوقع  يف  بثت 
�شعادته  ع�����ن  �ل���������دويل  ل�����الحت�����اد 
نادي  به  �ل��ذي يقوم  �لكبري  ب��ال��دور 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
�ملرتقبة  �لندوة  ومبادرته يف تنظيم 
�الأع�شاء  �الحت�������اد�ت  ك���ل  م��ط��ال��ب��ا 
�مل�شاركة  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل  ب���������ش����رورة 
و�إجناح �حلدث �لذي �شيقام يف �شهر 

مار�س �ملقبل.

�ل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �عتمد 
�أ�شماء  لل�شطرجن  �ال���ش��ي��وي  �الحت���اد  رئي�س  نهيان 
�شيقوم  �ل��ذي  و�لفني  و�لتنظيمي  �الد�ري  �لطاقم 
ب�������اإد�رة ف��ع��ال��ي��ات م�����ش��اب��ق��ات �ل�����ش��ط��رجن ب���ال���دورة 
�ال�شيوية �لر�بعة الألعاب �ل�شاالت �ملغلقة و�اللعاب 
�لقتالية و�لتي �شت�شت�شيفها مدينة �ن�شون يف كوريا 
�جلنوبية خالل �لفرتة من 29 يونيو �ىل 7 يوليو 
2013 مب�شاركة 45 دولة �أ�شيوية يتناف�شون يف 9 
�ألعاب ريا�شية لل�شاالت �ملغلقة ويف مقدمتها ريا�شة 
�أخرية  �ل�شطرجن . تاأتي هذه �لدورة مبثابة بروفة 
للمدينة �لكورية �جلنوبية للوقوف على جاهزيتها 
�لريا�شية  �الأ���ش��ي��وي��ة  �الأل���ع���اب  دورة  الإ���ش��ت�����ش��اف��ة 

�ل�شابعة ع�شر لعام 2014 .
تقام مناف�شات �ل�شطرجن يف �لدورة �الأ�شيوية الألعاب 
م�شابقتي  وت�شمل  م�شابقات   4 �ل�شاالت من خالل 
وم�شابقتي  و�ل�شيد�ت  للرجال  �لكال�شيكي  �لفردي 

فرق �ملختلط لل�شطرجن �لديناميكي و�خلاطف .
تقام �لدورة بالتعاون بني �ملجل�س �الأوملبي �الأ�شيوي 
و�ل��ل��ج��ن��ة �الأومل���ب���ي���ة �ل��ك��وري��ة �جل��ن��وب��ي��ة و�الحت����اد 
�لدويل  �حلكم  �إختيار  تقرر   ، لل�شطرجن  �الأ�شيوي 
�الإم�����ار�ت�����ي ط�����ارق خ�����وري ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي�����س �حلكام 
رئا�شة  يتوىل  بينما  ب��ال��دورة  �ل�شطرجن  م�شابقات 
كا�شتو  �لفلبيني  �ل����دويل  �حل��ك��م  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 
�أوملبياد  يف  �لتحكيم  خل���وري  �شبق  وق���د   . �أب���ون���دو 
�لنهائية  قبل  �الأدو�ر  وحتكيم  �ل��ع��امل��ي  �ل�شطرجن 
�لتي  �ل�شاالت  الألعاب  �لثالثة  �الأ�شيوية  �ل��دورة  يف 
وي�شغل   ، فيتنام  يف  ب��ي  هاليوجن  مدينة  يف  �أقيمت 
م�شابقات  جلنة  رئي�س  نائب  من�شب  حاليا  خ��وري 

�ل�شطرجن.
�إع��ت��م��د رئ��ي�����س �الحت����اد �الأ���ش��ي��وي لل�شطرجن  ك��م��ا 
لتويل  �الأ���ش��ي��وي��ة  �لفنية  �ل���ك���و�در  م��ن   34 �أ���ش��م��اء 
�الإ���ش��ت��ئ��ن��اف و�حلكام  �ل��ع��م��ل يف جل����ان  م�����ش��ئ��ول��ي��ة 

�لتخ�ش�شات  يف  �مل��ع��ت��م��دي��ن  و�ل��ف��ن��ي��ني  و�ل���ت���زوي���ج 
مبا�شرة  �ل��ه��و�ء  على  �ملباريات  بث  وجلنة  �ملختلفة 
�إىل �ملاليني عرب �شبكة �ملعلومات �لدولية �الإنرتنت 
و�مل���و�ق���ع �ل�����ش��ط��رجن و�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��دول��ي��ة. وتقرر 
للجنة  رئي�شا  ز�ده  بهلو�ن  مهرد�د  �الإي���ر�ين  تعيني 
�شنغافورة  من  ليوجن  �إيجنا�شي�س  وتعيني  �لتزويج 
�ملر�شحني  ��شماء  �عتماد  وجاء  للدورة  فنيا  م�شرفا 

على �لنحو �لتايل :
حكام مناف�شات �ل�شطرجن بالدورة �ال�شيوية اللعاب 

�ل�شاالت �ملغلقة
حممد  ط���ارق   ، رئي�شا  �ل��ف��ل��ب��ني(   ( �ب��ون��دو  كا�شتو 
�لرئي�س  نائب  �الم����ار�ت(  ع��ب��د�هلل ح�شني خ��وري ) 
ل�شوؤون مناف�شات �لرجال ، جاو �كو�ن )�ل�شني( نائبة 
�ملباريات  حكام  �ل�شيد�ت  مناف�شات  ل�شوؤون  �لرئي�س 
هارون �لر�شيد )بنغالد�س( كاك جان )هونغ كونغ( 
)�لهند(  ك��وم��ار  جوبا  )�ندوني�شيا(  �شوباركا  ميد 

)ماليزيا(  لونغ  بيرت  )�ي���ر�ن(  مظفري  ر�شا  علي 
فيجي �شوريا لك�شمان )�شريالنكا( �شليمان �حل�شن 
)�شوريا( ح�شني تورعالييف) �وزبك�شتان( فينج زي 
)�ل�����ش��ني( ب���ون ب����االر�م )ن��ي��ب��ال( ل��وي��ن م��ان��غ مانغ 
ونغ  جن��م  �ل��ي��اب��ان(   ( �نفي�شتو�  جيم�س  )ماينمار( 
ييه  �وج )منغوليا(�لي�شا  �لتان  )�شنغافورة( جيندن 

كوريا  وم��ن  )فيتنام(  �نهتو  ت��ي  ناجوين  )تايبيه( 
�جلنوبية �حلكام �ملحليني:

ت�شاو  �الحت����ادي  و�حل��ك��م  ت�شونغ  �شالينا  �ل��دول��ي��ة 
و�الحت���ادي  جنكيوب  �وه  �الحت���ادي  و�حل��ك��م  جينل 

كيم �شانغ يون 
جلنة �لتزويج برئا�شة مهرد�د بهلو�ن ز�ده )�ير�ن( 

تورجن  ف��وك  وناجوين  )�لهند(  �ن��ان��ر�م  وع�شوية 
)فيتنام(

و�لتقنية  مبا�شرة  �ل��ه��و�ء  على  �مل��ب��اري��ات  ب��ث  جلنة 
كل  وع�شوية  )�ل�����ش��ني(  زي  فينج  برئا�شة  �لفنية 
�ل�شينيان ز�جن يبنج وهو �ك�شي باال�شافة �ىل باي 

جوجني وكيم ت�شانغون من كوريا �جلنوبية.

ت��ن��ط��ل��ق م�����ش��اء ي����وم �جل��م��ع��ة م��ن��اف�����ش��ات �جلولة 
لل�شطرجن  �الإم���ار�ت  دوري  م�شابقات  من  �لثالثة 
�لدولة  مدن  ت�شهده  ومناف�شة  جديد  حتد  و�شط 
ي������وم غ�����د �جل���م���ع���ة ����ش���م���ن حت������دي ج����دي����د بني 
بالدولة  �ل�شطرجنية  �الن��دي��ة  والع��ب��ات  الع��ب��ي 
ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �ل���ت���ايل: يف ب��ط��ول��ة دوري �الم����ار�ت 
نادي  يلتقي  �شوف  �شنو�ت(   10 لال�شبال)حتت 
 ، بالفجرية  لل�شطرجن  �أبوظي  نادي  �لفجرية مع 
فيما  �ل�شويدي  عمر  �ملحلي  �حلكم  �للقاء  ويدير 
نادي  ب�شالة  و�ل�شارقة  �جل��ار�ن عجمان  �شيتقابل 
�لدويل  �حلكم  �للقاء  ويدير  لل�شطرجن،  عجمان 
نادي  �شيلعب  �ل��زي��ن  د�ر  ويف  ع��ب��د�ل��وه��اب،  ع��م��ر 

�ل��ع��ني ل��ل�����ش��ط��رجن م���ع ن����ادي دب���ي ب��ق��اع��ة �لثاين 
�آمنة  �ملحلي  �حلكم  �للقاء  و�شتدير  دي�شمرب  من 
�جلولة  نهاية  بعد  �لبطولة  ويت�شدر  �لنعيمي. 
بر�شيد  لل�شطرجن  �ل�شارقة  ن��ادي  فريق  �لثانية 
و�أبوظبي  دب��ي  ناديي  كل من  ياأتي  فيما  نقاط   4
3 نقاط.  ب��ر���ش��ي��د  �ل���ث���اين و�ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��زي��ن 
 ، �شنو�ت(   10 �ل�شبالت)حتت  دوري  بطولة  ويف 
نادي  فريق  بني  �شتجمع  �الأوىل  مبار�تني  �شتقام 
فتيات ر��س �خليمة مع فريق نادي فتيات �ل�شارقة 
ويدير �للقاء حكم �حتاد دويل رمي بوخاطر، ويف 
بني  �ل��زي��ن  د�ر  يف  �للقاء  �شيكون  �لثانية  �مل��ب��ار�ة 
�حتاد  حكم  �للقاء  و�شتدير  دب��ي  مع  �لعني  فتيات 

دويل هند �لنعيمي. ويت�شدر �لبطولة حالياً فريق 
4 نقاط  �ل�شارقة لل�شطرجن بر�شيد  فتيات نادي 
باملركزين  و�ل��ع��ني  دب��ي  فتيات  فريقا  ي��اأت��ي  فيما 
�لثاين و�لثالث بر�شيد بنقطتني لكل منهما.  يف 
�شنة(،   14 �لنا�شئني)حتت  �الم��ار�ت لفرق  دوري 
فريقا  يلتقي  ���ش��وف  �الأوىل  يف  م��ب��ارت��ان  ���ش��ت��ق��ام 
ويدير  لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  م��ع  �ل��ف��ج��رية  ن����ادي 
�للقاء �حلكم �لدويل ناجي �لر�شي، فيما �شيلعب 
من  �ل��ث��اين  بقاعة  للنا�شئني  ودب���ي  �ل��ع��ني  فريقا 
�للقاء حكم �حتاد دويل  و�شيدير  بالعني  دي�شمرب 
في�شل �لكعبي. ويت�شدر �لبطولة كل من فريقي 
�الم���ار�ت  دوري  ويف   .  6 بر�شيد  ودب���ي  �ل�شارقة 

ل��ف��رق �ل��ن��ا���ش��ئ��ات ���ش��وف ت��ق��ام م��ب��ار�ة و�ح����دة بني 
فتيات ر��س �خليمة لل�شطرجن مع فتيات �ل�شارقة 
�آل علي حيث  �ل��دويل هبة  �للقاء �حلكم  و�شتدير 
يت�شدر �لبطولة حالياً فريقا فتيات دبي و�ل�شارقة 
�المار�ت  دوري  لكل منهما.  يف  نقاط   4 بر�شيد 
و�حدة  م��ب��ار�ة  �شتقام  �شنة(   18 )حت��ت  لل�شباب 
نادي  ب�شالة  و�ل�شارقة  عجمان  ناديي  فريقا  بني 
�للقاء �حلكم �لدويل  عجمان لل�شطرجن و�شيدير 
�ل�شابات  دوري  مناف�شات  و�شمن  عبد�هلل  حممد 
مع  �لعني  فتيات  ن��ادي  فريقا  �شيلتقي  لل�شطرجن 
مبدينة  دي�شمرب  م��ن  �ل��ث��اين  ب�شالة  دب��ي  فتيات 
�لعني، و�شتدير �للقاء �حلكم �لدويل �شيخة علي.

انطالق مناف�صات اجلولة الثالثة من دوريات الإمارات لفرق ال�صطرجن

طارق خوري نائبًا لرئي�س حكام �آ�شيا

�صلطان بن خليفة بن �صخبوط يعتمد فنية �صطرجن اآ�صيا لل�صالت بكوريا اجلنوبية

•• ع�سام ال�سيد -العني:

هيكارت  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل���ف���ار����س  ت����وج 
نوكيا  �جل����و�د  ���ش��ه��وة  ع��ل��ى  مي�شيل 
ب��ط��اًلً جل��ول��ة لوجنني   ، ب��ري��ك��ا  دو 
�لرتحيبية �الأوىل و�لفوز يف �ملناف�شة 
جو�ئزها  �جمايل  يبلغ  �لتي  �الأويل 
�ملالية 35 �ألف درهماً، و�لتي �أقيمت 
���ش��م��ن �مل��ن��اف�����ش��ات �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة من 
�جلولة  مبو��شفات  �لنجمتني  فئة 
�شم   135 ح���و�ج���ز  ع��ل��ى  �ل����و�ح����دة 
�شباحاً  �ل��ع��ا���ش��رة  ع��ن��د  و�ن��ط��ل��ق��ت 

و�شارك فيها 78 فار�شا وفار�شة.
بطولة  م�شتهل  يف  �مل��ن��اف�����ش��ة  ج���رت 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س 
�لتي  �حل��و�ج��ز  لقفز  �الأمم  وك��اأ���س 
فعالياتها  وتتو��شل  �أم�س  �أفتتحت 
للفرو�شية  �ل��ع��ني  ن����ادي  يف  ح��ال��ي��اً 
و�ل���رم���اي���ة و�جل���ول���ف حت���ت رعاية 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان،  �آل  خليفة 
�حتاد  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو 
وح�شر  ل���ل���ف���رو����ش���ي���ة.  �الإم������������ار�ت 
فعاليات �فتتاح �لبطولة �لتي تختتم 
يوم �ل�شبت �ملقبل �لثالث و�لع�شرين 
م��ن ف��رب�ي��ر �جل���اري جمهور غفري 
�حلو�جز.  قفز  ري��ا���ش��ة  حمبي  م��ن 
وعامرة  ق��وي��ة  �مل��ن��اف�����ش��ات  وج�����اءت 
�لفار�س  مت���ك���ن  ح���ي���ث  ب���ال���ت���ح���دي 
�نهاء  �لفرن�شي هيكارت مي�شيل من 
�أخ��ط��اء وب��زم��ن �شريع  �جل��ول��ة دون 
�جلائزة  لينال  ثانية   63.74 بلغ 
 8750 �ل���ب���ال���غ���ة  �الويل  �مل���ال���ي���ة 
درهماً. وحل يف �ملركز �لثاين �لفار�س 
�ل��ق��ط��ري ع��ب��د�ل��رح��م��ن �مل���ري على 
جرينو  دو  ل��وك��ري��ت  �جل���و�د  �شهوة 
مناف�شة  بعد  ثانية   64.54 بزمن 
�لثانية  �ملالية  �جل��ائ��زة  لينال  قوية 
�ل��ب��ال��غ��ة 7000 دره���م���اً. وت���اله يف 
�الإمار�تي  �ل��ف��ار���س  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز 
ع��ب��د�هلل حم��م��د �مل����ري ع��ل��ى �شهوة 
�أال�شكا م�شجاًل زمناً قدره 64.59 
ثانية لينال �جلائزة �لثالثة �لبالغة 
�ملركز  يف  وج�����اء  دره����م����اً.   5250
كر�فيلي  �ل��رتك��ي  �ل��ف��ار���س  �ل���ر�ب���ع 

كورنري  دو  رو���ش��و  �شهوة  على  عمر 
م�شجاًل زمناً قدره 71.91 دقيقة، 
�ندريه  �الي���ط���ايل  �ل��ف��ار���س  �أع��ق��ب��ه 
�شكاكيني على �شهوة �جلو�د بندك�س 
 72.35 بزمن  �ملرتبة �خلام�شة  يف 
ثانية. و�أنهى �لفار�س �ل�شوري نظام 
هادي على �شهوة وي جاند� �ملناف�شة 
قدره  بزمن  �ل�شاد�س  �ملركز  يف  وهو 
�لفار�س  ت�����اله  ث���ان���ي���ة،   73.10
تيناو  جاكوين  مري�فيت  �الإ���ش��ب��اين 
 74.66 م�شجال  �ل�شابع  �ملركز  يف 
�الإمار�تي  �لفار�س  حل  بينما  ثانية، 
عبد�هلل مفتاح �لزعابي ثامناً م�شجاًل 
74.93 ثانية. وعقب ختام �ل�شوط 
ق����ام ب��ات��ري��ك ع����ون مم��ث��ل لوجنني 
بتقدمي �جلائز �ملالية �ىل �لفائزين 
جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �الإ�شر�ف على 
تنظيم هذه �لبطولة يقع على عاتق 
للفرو�شية وجمل�س  �الإم��ار�ت  �حتاد 
�أبوظبي �لريا�شي �لد�عم �حلكومي 
ل���ل���ح���دث حت�����ت ��������ش������ر�ف �الحت������اد 
�جمايل  وي��ب��ل��غ  للفرو�شية  �ل����دويل 
ي���ورو برعاية  �أل���ف   550 ج��و�ئ��زه��ا 
�أكر  �أعمار ولوجنني وي�شارك فيها 
م���ن 99 ف��ار���ش��اً وف��ار���ش��ة م���ن 25 
دولة من بينها دول خليجية وعربية 
�لذين  �مل�������ش���ارك���ني  م����ن  وغ����ريه����م 

يعدون مناأقوى فر�شان �لعامل.
�لثانية  �جلولتني  مناف�شات 

و�لثالثة
�أم�س  �نطلقت  �مل�شائية  �لفرتة  ويف 
مناف�شات �جلولة �لثانية مبو��شفات 
�ملرحلتني على حو�جز بارتفاع 145 
�شم و�لتي بلغت قيمة جو�ئزها �ملالية 
44 فار�شا  �لف يورو مب�شاركة   25
مناف�شة  �أي�شا  �أقيمت  كما  وفار�شة. 
 150 �رت��ف��اع  على  �لثالثة  �جل��ول��ة 
�جلائزة  ملناف�شة  م��وؤه��ل��ة  وه���ي  ���ش��م 
جو�ئزها  �ج���م���ايل  وي��ب��ل��غ  �ل���ك���ربي 
 44 �ألف يورو مب�شاركة   30 �ملالية 

فار�شاً وهي من جولة و�حدة.
مناف�شات �ليوم �لثاين

�خلمي�س  �ل���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات  وت���ب���د�أ 
وهي  و�لن�شف  �لثانية  �ل�شاعة  عند 
ع��ل��ى حو�جز  ل��ل�����ش��رع��ة  م��ن��اف�����ش��ات 

145 �شم و�ملوؤهلة للجائزة  بارتفاع 
�ألف   25 �ملالية  وجو�ئزها  �لكربي 
�الأمم  كاأ�س  مناف�شة  وتعقبها  ي��ورو، 
فرق  �شتة  تاأهيل  ويتم  جولتني  من 
�جلولة  يف  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا  ل��ل��ت��ن��اف�����س 
�لثانية �شمن فريق �لدولة �مل�شيفة. 
ويف حالة عدم تاأهل �لدولة �مل�شيفة 
لي�شبح  �ال�شتحقاق  هذ�  �أي�شاً  تنال 
عدد �لفرق �شبعة يف �جلولة �لثانية 
160 �شم  وي��ب��ل��غ �رت��ف��اع �حل��و�ج��ز 

وقيمة جو�ئزها 120 �لف يورو.
مناف�شة  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ح���ق  وي���ن���ال 
�لفر�شان  �أي�����ش��ا  �ل���ك���ربى  �جل���ائ���زة 
�ل���ذي���ن �أمت������و� �جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 
مناف�شة �لفرق مبجموع ثمان نقاط 

جز�ء �أو �أقل.

�لت�شفيات �لتاأهيلية لبطولة �لأمم تنطلق �ليوم 

الفرن�صي مي�صيل يتوج بطاًل ملناف�صة لوجنني الرتحيبية لقفز احلواجز
�لطاير �إىل موناكو حل�شور �حلدث ومتابعة �لفعاليات

)دبي البحري( يف حفل جوائز جنوم واأبطال العامل
�لأ�شرة �لدولية ترتقب �نعقاد ندوة �ل�شالمة و�ملن�شطات

�أبوظبي  ل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  �م�����س  �جتمعت 
ينطلق  �ل���ذي  ق��دم��ا   40 فئة  �لتجديف  ل��ق��و�رب 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة 
نادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
مل�شافة  ف��رب�ي��ر �جل����اري   23 �الإم������ار�ت يف  ت����ر�ث 
�لنو�خذة  �أميال بحرية مب�شاركة نخبة من  �أربعة 

و�لبحارة من �أبناء �لدولة.
ت�شريحات  يف  لل�شباق  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وذك����رت 

يف  زي����ادة  ���ش��ه��دت  �لت�شجيل  عمليات  �إن  �شحفية 
�أعد�د �مل�شاركني يف �ل�شباق ويف مقدمتهم �أ�شحاب 

�ملر�كز �الأوىل يف �لعام �ملا�شي.
فنيا  تنظيما  لل�شباق  �أع��دت  �أنها  �للجنة  و�أ�شافت 
و�إد�ريا متميز� يعك�س م�شتوى �جناز�ت نادي تر�ث 
هكذ�  مثل  تنظيم  يف  �ملتميزة  وخ��رب�ت��ه  �الإم����ار�ت 

�شباقات.
ح�شر �الجتماع �أحمد عبد�هلل �ملهريي رئي�س ق�شم 

رئي�س  مانع  و�أحمد  �لنادي  يف  �لبحرية  �ل�شباقات 
جلنة �لتحكيم و�لتفتي�س و�أع�شاء �للجنة �ملنظمة 

و�لنو�خذة وعدد من �مل�شاركني يف �ل�شباق.
لل�شباق  �لفنية  �ل�����ش��روط  ع��ل��ى  �حل�����ش��ور  و�أط��ل��ع 
وت��وزي��ع �الأل����و�ن على �ل��ق��و�رب �مل�����ش��ارك��ة وكذلك 
�إجر�ء عملية �لقرعة �خلا�شة بخط بد�ية �ل�شباق 
وغ���ريه���ا م���ن �الأم�����ور �ل��ف��ن��ي��ة و�الإد�ري�������ة الإجن���اح 

فعاليات �ل�شباق.

�صباق اأبوظبي لقوارب التجديف فئة 40 قدما ينطلق يف 23 فرباير احلايل

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ ح���امت هانى 
�الردين   - ك���ن���ع���ان   ق��ا���ش��م 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة  
)56907(�شادر  رق������م  
يجده  م�����ن  �الردن  م������ن  
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/3116530

فقدان جواز �سفرت
 JUNGWUK /فقد  �ملدعو
�جلنوبية  ك����وري����ا   -  LIM
�جلن�شية  - جو�ز �شفره رقم  
من  ف��ع��ل��ى   )1806073(
ي���ج���ده ب���رج���اء ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 
�قرب مركز �شرطة �و �ل�شفارة 

كوريا �جلنوبية م�شكور�ً

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ روي����ا�����س ر 
�شريالنكا     �جلن�شية-  يابو- 
رق�����م   ������ش�����ف�����ره  ج�������������و�ز   -
)1564820(  فعلى من 
يجده ت�شليمه الأقرب مركز 
على  �الت�������ش���ال  �و  ���ش��رط��ة 
�لرقم 055/4713293     

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ كارال منري 
لبنان �جلن�شية    - �لهرب 
رق����م   �����ش����ف����ره  ج���������و�ز   -
)440379(  .من يجده 
بتليفون  �الت�شال  عليه 

رقم 050/9853562 

اعالن تعديل ا�سم �سخ�س
ب��ي��الي   هندي  دي��ف��ان  ك��وم��ار في�شو�  �مل��دع��و/���ش��اجن��ي��ف  يعلن 
ت�شوير  A4360891فني  رقم  �شفر  ج��و�ز  �جلن�شية  يحمل 
موجي باأبو ظبي مبوجب هذ� يعلن عن تعديل �ال�شم �ل�شخ�شي 
فعلي من له حق  �شاجيف كومار في�شو� ديفان بيالي  �يل/ 
�العرت��س مر�جعة �ل�شفارة �لهندية خالل �أ�شبوع من ن�شر هذ� 

�الإعالن و�أال فانه �شيتم �إجر�ء�ت �لتعديل وهذ� للعلم

العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   
�سركة كل المارات ملواد البناء

ابوظبي- المارات العربية املتحدة
ومقرها الرئي�سي منطقة م�سفح ال�سعبية

جتاري   2012/2024 �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  مبوجب 
كلي. �طلب �نا �مل�شفي �لق�شائي لل�شركة �آنفة �لذكر من 
جميع �لد�ئنيني �لتقدم مبطالباتهم يف مو�جهة �ل�شركة 
�العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوم   45 غ�شون  يف  �ملذكورة 
�شارع  ديرة،  دبي  يف  �لكائن  �مل�شفي  عنو�ن  على  وذلك 
�س.ب  �العمال،  �لرقة  مركز  �يب�س،  فندق  بناية  �لرقة، 
�كرم  �ملعلومات �الت�شال باخلبري /  4647 دبي، ملزيد من 

كامل �بو �لقمبز على متحرك: 0509695535
�مل�شفي �لق�شائي/�كرم كامل �بو �لقمبز

اإعـــالن ت�سـفية

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
FADEITAK - بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:فديتك

�ملودعة حتت رقم : 169105   بتاريخ : 2012/2/12
با�ش��م: �شوي�س �ربيان ل�شناعة �لعطور-ذ.م.م

وعنو�نه: �س.ب  1615 �ل�شارقة- �أ.ع.م
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

عطور، م�شتح�شر�ت �لتجميل، م�شاحيق �لزينة.
 �لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة: كلمة فديتك- Fadeitak مكتوبة باللغتني �لعربية و�النكليزية كما يف �ملربع 
�ال�ش��رت�طات:ال يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
اخلمي�س 21 فرباير 2013 العدد 10722

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
NOUF - بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:نوف

�ملودعة حتت رقم : 169104   بتاريخ : 2012/2/12
با�ش��م: �شوي�س �ربيان ل�شناعة �لعطور-ذ.م.م

وعنو�نه: �س.ب  1615 �ل�شارقة- �أ.ع.م
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

عطور، م�شتح�شر�ت �لتجميل، م�شاحيق �لزينة.
 �لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة: كلمة نوف - NOUF مكتوب باللغتني �لعربية و�النكليزية كما يف �ملربع 
�ال�ش��رت�طات:ال يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
اخلمي�س 21 فرباير 2013 العدد 10722 العدد 10722 بتاريخ 2013/2/21   

�لبناء   ملقاوالت  �لطو��س  تع��لن 
ذ م م - �أبوظبي عن قطع عالقة 
�شمري  �ملق�شود  /عبد  �ملدعو 
�جلن�شية  عفيفي  �ملق�شود  عبد 
م�شري  يحمل جو�ز �شفر رقم 
a02463077 ويعمل لدينا 
حيث  �شر�ئب  /ح�شابات  كاتب 
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ب��ط��ول��ة �شوق  �ل��ت��و�يل مناف�شات  �ل��ث��اين ع��ل��ى  ل��ل��ي��وم  ت��و����ش��ل��ت 
�أر�ين  �شار�  �الإيطالية  �ل�شيد�ت حيث متكنت  لتن�س  دبي �حلرة 
غورجو�س  جوليا  �الأملانية  مناف�شتها  �أح��الم  على  �لق�شاء  من 
2012، بعد  دب����ي  ت��ن�����س  ت���ك���ر�ر جن��اح��ه��ا يف  م���ن  وح��رم��ان��ه��ا 
ذلك  غ�شون  ويف  و4-6.  و6-4   3-6 �لثالثاء  عليها  تغلبها 
��شطر�رها  �أز�رينكا  فيكتوريا  �الأوىل  �لبطولة  م�شنفة  �أعلنت 
�ليمنى،  قدمها  يف  الإ�شابتها  نتيجة  �ملناف�شة  م��ن  لالن�شحاب 
�شابقاً.   �لتي خ�شرت  �شو�ريز  �شعيدة �حلظ كارال  وحلت مكانها 
وقال �شالح تهلك، مدير �لبطولة: كنا نتطلع مل�شاركة فيكتوريا 
يف �ملناف�شة، خا�شة بعد �ن�شحابها �أي�شاً من بطولة �لعام �ملا�شي 
نتيجة لالإ�شابة، نتمنى لها �ل�شفاء �لعاجل، ونتطلع لعودتها �إىل 
دبي �لعام �لقادم، وال يز�ل �حلدث يزخر كوكبة من �أقوى جنمات 

�لعامل  م�شنفة  ويليامز،  �شريينا  �أم��ث��ال  م��ن  �ل��ع��امل  يف  �لتن�س 
وبيرت�   ،2011 دب��ي  تن�س  بطلة  فوزنياكي،  وك��ارول��ني  �الأوىل، 
ر�دفان�شكا،  و�أنيازكا   ،2011 وميبلدون  لقب  حاملة  كفيتوفا، 
�ملا�شي  �لعام  �جلميع  غورجو�س  فاجاأت  بدورها  �للقب.  حاملة 
ببلوغها نهائي تن�س دبي قبل �أن تهزم على يد �لبولندية �أنيازكا 
يف  �أوقعها  �لعام  ه��ذ�  قرعة  يف  �لعاثر  حظها  �أن  �إال  ر�دفان�شكا، 
مو�جهة مع �مل�شنفة �الإيطالية �خلام�شة يف �لبطولة و�ل�شابعة 
عاملياً، وقد قدمت غورجو�س عر�شاً قوياً مل يكن كافياً ليحول 
تلعب  وكانت  �شعبة،  مبار�ة  كانت  �أر�ين:  وقالت  هزميتها،  دون 
�أعهدها  مل  رمب��ا  قوية  �أم��ام��ي��ة  بطريقة  �ل��ك��رة  وت�شرب  ب��ق��وة، 
�الأمر  �شريع، لذلك مل يكن  و�إر�شالها قوي يف ملعب  �أح��د،  من 
�لذي  �ل�شعف  بع�س  كفيتوفا  ب��ي��رت�  ��شتغلت  ك��ذل��ك  ���ش��ه��اًل.  

�ت�شم به �إر�شال د�نيال هانتو�شوفا ومل تخ�شر �شوى نقطة ك�شر 
5 مر�ت  �إر�شال مناف�شتها  �ر�شال و�ح��دة، بينما جنحت يف ك�شر 
�إىل  ب��رتوف��ا  ن��ادي��ا  �حتاجت  بينما  و1-6،   2-6 بنتيجة  لتفوز 
 3-6  7-5 �شيبولكوفا  دومينيك  على  لتتغلب  جمموعات   3
فوزنياكي عر�شاً  كارولني  �ل�شقر�ء  �لد�مناركية  6-2. وقدمت 
ر�ئعاً �أمام �لت�شيكية لو�شي �شافاروفا، �نتهى باإق�شاء �الأخرية عن 
6-2 بعد �شاعة كاملة، يف �لوقت �لذي تولت فيه  �ملناف�شة 2-6 
�شمانثا �شتو�شور، م�شنفة �لبطولة �ل�شابعة، مهمة �إبعاد كاترينا 
�لتي  �مل��ب��ار�ة  ويف   .1-6  3-6 بنتيجة  طريقها  ع��ن  م��اك��اروف��ا 
�الأوىل  ف��ازت  ر�دفان�شكا،  و�أورزوال  زينغ  جي  �ملتاأهلتني  جمعت 
متاأهلة  على  فين�شي  روب��ريت��ا  تغلبت  بينما   ،5-7  2-6  6-2

.2-6 �أخرى هي �شفيتالنا كوزني�شوفا 3-6 

انطالقة قوية للم�صنفات واأزارينكا تن�صحب من تن�س دبي

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
عهد  ويل  �ل���ق���ا����ش���م���ي  �����ش����ع����ود  ب�����ن 
�ل�شباقات  م��ن  ج��ان��ب��ا  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
�لعربي  للطو�ف  �الأخ���رية  �لق�شرية 
�إي.�أف. ل��ب��ن��ك  �ل�����ش��ر�ع��ي  ل��الإب��ح��ار 

�أقيمت بر�أ�س �خليمة، وقد  �لتي  جي 
�نح�شرت �ملناف�شات يف هذه �ل�شباقات 
�ل���ق�������ش���رية م����ن ف�����رق �مل���ق���دم���ة بني 
فريقي بنك �إي.�أف.جي موناكو وبي.

�أيه.�إي لالأنظمة يف ظل تر�جع فريق 
�أي����ه.�آي.�إ�����س.�م ع��ن ه��ذه �ملناف�شة يف 

�ل�شباقات �لق�شرية. 
ب��ن��ك م�شقط  �ل���ري���ا  ف���ري���ق  مت��ك��ن 
�ل���ن�������ش���ائ���ي �ل�������ذي ت����ق����وده �ل���رب���ان���ة 
�لفوز  ك��اف��اري م��ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة دي 
باملركز �خلام�س يف �ل�شباقني، وحول 
�ل��ب��ح��ارة �لعمانية  ه��ذ� �الأم���ر ق��ال��ت 
بالفريق ريا �حلب�شية: جتري �الأمور 
�أريحية  �أك��ر  �الآن  نحن  جيد،  ب�شكل 
نبحر  فنحن  �لق�شرية،  �ل�شباقات  يف 
نعرف  ب��ذل��ك،  و�شعيد�ت  جيد  ب�شكل 
عليها  ن��ك��ون  �أن  يجب  �ل��ت��ي  �ل�شرعة 

ونطلع على ما تقوم به �لفرق �الأخرى 
. ولقد كان م�شار �ل�شباق �شيق د�خل 
باأنه  �حلب�شية  و�شفته  ول��ذ�  �ملر�شى 
�الأمر  يتعلق  �أكر حتديا عندما  كان 
�لفريق  �رتكب  ول��ذ� فقد  ب��امل��ن��اور�ت، 
يف  �أ�شهم  فنيا  خطاأ  �الأول  �ل�شباق  يف 

تاأخريهم.
رياح  �شرعة  يف  �ل�شباقات  ج��رت  وق��د 
ولقد  ع����ق����د�ت،   6-5 ب���ني  ت����ر�وح����ت 
ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه �إىل حل��ظ��ات��ه �الأخ����رية 
وكاد  موناكو  �إي.�أف.ج���ي  بنك  فريق 

ي��ف��وز ب��ه ل���وال دخ���ول ف��ري��ق ب��ي.�أي��ه.
�الأخ����رية  ل��الأن��ظ��م��ة يف �حل���ظ���ات  �إي 
�لذي �نتزع �ملركز �الأول منه يف ذلك 
�ل�شباق، وحول هذ� �الأمر قال �شيدين 
جافنييه ربان فريق بنك �إي.�أف.جي 
موناكو: مل ن�شتطع فعل ما كنا نريد، 
لقد كان من �ملفرت�س �أن نغري �جتاه 
وعندما  تاأخرنا  ولكنا  ب��اك��ر�  �ل��ق��ارب 
غ���رين���ا م�����ش��ارن��ا مل جت����ري �الأم�����ور 

بال�شكل �ملطلوب . 
�ل��ث��اين يف  �مل��رك��ز  وم��ع ح�شوله على 
�ل�شباق �الأول، عاد فريق بنك �إي.�أف.
�ل�شباق  على  لل�شيطرة  موناكو  ج��ي 
معاجلة  من  متكنو�  ولكنهم  �ل��ث��اين، 
�الأخطاء �ل�شابقة وفازو� باملركز �الأول 
وهي �ملرة �لثانية �لتي يحققون فيها 
�لق�شرية  �ل�شباقات  يف  �الأول  �مل��رك��ز 
يف �ل��ب��ط��ول��ة، وح���ول ه��ذ� �الأم���ر قال 
���ش��ي��دين: ل��ق��د ح��ال��ف��ن��ا �حل���ظ نوعا 
�أن نقوم مب��ن��اورة عند  �أردن���ا  م��ا، لقد 
و�جهتنا  ولكن  �ل�شباق  م�شار  عالمة 
�الأمامي، ولذ� قام  �ل�شر�ع  م�شكلة يف 
باملناورة  خلفنا  ك��ان  �ل��ل��ذ�ن  �لقاربان 
كان  الأنهما  نف�شها ورمب��ا  �للحظة  يف 
�شوية �تاح لنا هذ� �الأمر ز�وية �إبحار 
�أف�شل .  ومل يكن فريق �أيه.�آي.�أ�س.
�أم يف يومه يف �ل�شباقات �لق�شرية بعد 
�لق�شرية  �ل�شباقات  على  �شيطر  �أن 
�الأمر  ه��ذ�  �ملا�شية، وح��ول  �مل���ر�ت  يف 
�أع�شاء  �أح��د  بينوت برياند وه��و  ق��ال 

�ل���ف���ري���ق: ل�����ش��ن��ا ���ش��ع��ي��دي��ن ج����د� عن 
م�شار  كان  لقد  و�أ�شاف:  �ليوم  �أد�ئنا 
�شبقا جيد ولكننا مل نبحر بالطريقة 
بد�يتنا  تكن  مل  بها،  نبحر  كنا  �لتي 
كنت  و�إذ�  كنا يف �خللف  ول��ذ�  ج��ي��دة، 
�أوق����ات  خ���الل  �ل���ق���و�رب  منت�شف  يف 
�لفوز،  مهمة  عليك  ي�شعب  �ل�شباق 
�أن�شى  و�أود  بهذ�  ج��د�  �شعيدين  ل�شنا 
ه����ذ� �ل���ي���وم .  ك����ان م���ن ب���ني �الأم����ور 
الئحة  مت�شدر  و�ج��ه��ت  �ل��ت��ي  �ملهمة 
�لرتتيب �لعام هي �ال�شطد�م بفريق 
�الأوىل  �ل�شباق  عالمة  عند  �لنه�شة 
عدم  �أدى  وق����د  �ل���ث���اين،  �ل�����ش��ب��اق  يف 
�ل�شحيحة و�لقر�ر�ت  �مل�شار�ت  �تخاذ 
�ال�شطد�م  حل������دوث  �مل���وف���ق���ة  غ����ري 
ب���ني �ل��ف��ري��ق��ني، وح�����ول ه����ذ� �الأم����ر 
فريق  رب��ان  �لبو�شعيدي  حم�شن  قال 
�لدفة  مدير  يفكر  عندما  �لنه�شة: 
�آخر  �أم��ر  �لتكتيكي يف  ويفكر  �أم��ر  يف 
. ومل تتعر�س  �مل�شكلة  عندها حتدث 
�ل���ق���و�رب الأي����ة �أ����ش���ر�ر ت��ذك��ر ورغم 
�مل�شار  تغري  �لنه�شة  فريق  حم��اول��ة 
ميكن  ومل  متاأخر  ك��ان  �لوقت  �أن  �إال 
فريق بينوت برياند من جتنبه وحول 
هذ� �الأمر يقول: لتجنب قارب فريق 
باجتاه  �الإب��ح��ار  علينا  ك��ان  �لنه�شة 
�ل��ري��ح ول��ك��ن �ل���ق���و�رب ك��ان��ت قريبة 
�ل�شطد�م  جتنب  ن�شتطع  ومل  ج��د� 
ك��ل��ي��ا ول�����ذ� ف��ق��د الم�����ش��ن��ا ج����زء من 
قارب �لنه�شة، وقد تعر�س جزء من 

. وج��ر�ء هذه �حلادثة  لل�شرر  جانبا 
�حت�شبت جلنة �لتحكيم خمالفة على 

فريق �لنه�شة. 
م��ن من  �حل���دث  وق��د متكن �شيوف 
�ملهمة  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  �الإع���الم���ي���ني 
م��ن �الإب���ح���ار م��ع �ل��ف��رق م��ث��ل �أحمد 
ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  ب���اول���ز 
�أب��ح��ر مع  �ل����ذي  ف��رن��ك��ف��ورت  مي�شي 
تر�عه  �ل���ذي  بليموث  جامعة  ف��ري��ق 
�ل�����ش��رك��ة، و�ل����ذي ق���ال ع��ن جتربته: 
�الأوىل  �مل��رة  �إنها  مده�شة،  كانت  لقد 

يل على منت هذ� �لنوع من �لقو�رب، 
ل�����دي ق������ارب ول���ك���ن �الإب�����ح�����ار بثمل 
طريقتهم �أمر مده�س، �إنهم مفعمون 
باحليوية و�حلما�س ويريدون حتقيق 
���ش��رك��ة مي�شي  ن��ت��ي��ج��ة ج���ي���دة وت���ع���د 
تنظيم  �شركة  ثالث  �أك��رب  فرنكفورت 
�الإم���ار�ت منذ 11  معار�س وتعمل يف 
�أن  �لتنفيذي  رئي�شها  ويعترب  �شنة، 
�ل�شر�عي  لالإبحار  �لعربي  �ل��ط��و�ف 
�إي.�أف.ج��ي هي من�شة مثالية  لبنك 

للرتويج لل�شركة. 

�إحدى  �ل��ي��وم  �الإرب���ع���اء  ي��وم  وتنطلق 
�لعربي  �ل���ط���و�ف  يف  �جل�����والت  �أه����م 
�إي.�أف. ل��ب��ن��ك  �ل�����ش��ر�ع��ي  ل��الإب��ح��ار 
�مل�شاركة  �لقو�رب  تتوجه  عندما  جي 
عمان  ل�شلطنة  يف  حمطاتها  الأوىل 
خلليج  متوجهة  ه��رم��ز  م�شيق  ع��رب 
م�شندم،  مب���ح���اف���ظ���ة  ب����دب����ا  زي����غ����ي 
ويتطلع برتاند با�شيه مع فريقه �أيه.

�آي.��س.�م للمحافظة على �شد�رته يف 
هذه �جلولة �لتي تناف�شه فيها �لفرق 

�الأخرى. 

�نتهز ما ال يقل عن �شبعة فرق من 
�ل����دوري �الإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از فر�شة 
هناك  �ل���������دوري  م����ب����اري����ات  ت����وق����ف 
لتهرب من �الأجو�ء �لباردة �مل�شحونة 
بالثلوج �ل�شتوية �لتي ما ز�لت تغطي 
�لتدريب  وجت��ع��ل  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة 
مبكان  �ل�شعوبة  م��ن  مالعبها  على 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  لتتوجه 
�مل��ت��ح��دة وت��ق��ي��م م��ع�����ش��ك��ر�ت تدريب 
�شهد  وبالفعل فقد  د�فئة.  �أج��و�ء  يف 
�الأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي و���ش��ول ف���رق من 
�شندرالند،  �لويلزي،  �شو�نزي  �أندية 
و���ش��ت ه����ام، ك��وي��ن��ز ب����ارك ري��ن��ج��رز ، 
مدينة  �إىل  بروميت�س  وو�شت  ريدنغ 
نورويت�س  فريق  ��شتقر  بينما  دب��ي، 
يف �لعا�شمة �أبوظبي، رمبا على �أمل 
�أن يكون تغيري �ملكان وك�شر �لروتني 
و�أك���ر  ج��ي��د  و���ش��ع  يف  يجعلهم  ق���د 
للمباريات  ي�شتعدون  وهم  ��شتقر�ر�ً 
�مل��ت��ب��ق��ي��ة م��ن �ل�����دوري �مل��م��ت��از لهذ� 
�مل���و����ش���م �مل����زدح����م.�أم����ا ف���ري���ق ن���ادي 
�مللقب ب رويلز  �لقدم،  ريدرنغ لكرة 
ف��ق��د �أق����ام م��ع�����ش��ك��ر�ً يف ف��ن��دق حياة 
بارك وتدرب على ملعب نادي �لو�شل 
، ح��ي��ث و����ش��ل �لالعبون  زع��ب��ي��ل  يف 
هناك ح�ش�شهم �لتدريبية بكل بجد 
�ل�شم�س  باأ�شعة  ومت��ت��ع��ون  و�ج��ت��ه��اد 

و�ملناخ �لد�فئ.
بر�جمها  �لفرق  هذه  �أنهت  �أن  وبعد 
�أم�س  توجهت  تام،  بنجاح  �لتدريبية 
�جلاري  فرب�ير   16 �ملو�فق  �ل�شبت 
ب��الده��ا �جن��ل��رت� لتكمل  �إىل  ع��ائ��دة 
تعود  �أن  ق���ب���ل  ه���ن���اك  ج���اه���زي���ت���ه���ا 
مل��و����ش��ة �ل�����ش��ر�ع يف بطولة  جم����دد�ً 
ملوقع  ت�شريح  ويف  �مل��م��ت��از.  �ل����دوري 
�آدم  �مل��ح��رتف��ني حت���دث  دوري  جل��ن��ة 
�لدولة  م��غ��ادرت��ه  ق��ب��ل  ف��ي��دري��ت�����ش��ي 

و�لذي يعترب �حلار�س �الأول يف فريق 
�لتي  �لفو�ئد  ريدرنغ عن جملة من 
ق��ال: من  ي�شعر بها �لالعبون حيث 
�أن  �أرى  ب��ح��ت��ة  �شحية  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى ق��ل��ي��ل م��ن فيتامني 
D لهو �أمر ر�ئع وهذ� يرفع ويجدد 
قلياًل من �ملعنويات. و�شارك �لكابنت 
�جل��امي��اك��ي �ل���دويل ج��وب��ي ماكانف 
�إىل  الف��ت��اً  �ل���ر�أي  فديريت�شي  زميله 
�لتدريب  د�ئماً  �ل�شهل  من  لي�س  �أنه 
يومياً يف �أجو�ء رطبة وباردة كما هو 
�أن �لتدريب  �حلال يف �جنلرت� حيث 
�الإم���ار�ت يحدث فارقاً  دول��ة  هنا يف 
. و�أ����ش���اف: �ل��ط��ق�����س يحدث  ك��ب��ري�ً 
ت��غ��ي��ري�ً ر�ئ���ع���اً ع��ن �إجن���ل���رت� يف هذ� 
�ل��وق��ت م��ن �ل��ع��ام ح��ي��ث م��ن �لر�ئع 
و�مل��ف��ي��د �أن حت�����ش��ل ع��ل��ى ق��ل��ي��ل من 
تاأكيد  ب��ك��ل  ي��ف��ي��د  وذل�����ك  �ل�����ش��م�����س 

و�جل�شدية  �ل��ذه��ن��ي��ة  �لناحيتني  يف 
لبقية  ح��ق��ي��ق��ي��ة  دف����ع����ة  ومي���ن���ح���ن���ا 
�لالعبان عن حبهما  و�أع��رب  �ملو�شم 
�أن ز�ر�ه���ا م��ن قبل  ملدينة دب��ي، بعد 
�أع���م���ال جتارية  ع���دة م����ر�ت ب��ه��دف 
 28( فديريت�شي  وق���ال  و�ل��رتف��ي��ه 
�شنة( : لقد كنت هنا من قبل لق�شاء 
�أي�����ام �ل��ع��ط��ل��ة، ب��ج��ان��ب �مل�����ش��ارك��ة يف 
عدة مع�شكر�ت تدريبية مع �ملنتخب 
و�أ�شاف  �أح��ب دبي  �إنني  �الأ���ش��رت�يل، 
هنا  �إىل  جئت  لقد   : ماكانف  زميله 
لق�شاء  ع��دي��دة  منا�شبات  يف  ك��ث��ري�ً 
�ل���ع���ط���الت، ك��م��ا ح�����ش��رت م����رة من 
عندما  تدريبي  مع�شكر  �شمن  قبل 
كنت م��ع ف��ري��ق ن���ادي و�ت��ف��ورد �أعلم 
�الأندية �الأخرى  �أن هناك ع��دد�ً من 
هنا  �إع����د�د  مع�شكر�ت  �أق��ام��ت  �ل��ت��ي 
�ملكان  يعترب  الأن���ه  �ل��ت��وق��ي��ت  ه���ذ�  يف 

�ملثايل ب�شبب ظروف �لطق�س، وتوفر 
ق�����ش��ر م�شافة  ب��ج��ان��ب  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت 
�إن  ماكانف:  وق��ال  لندن  من  �ل�شفر 
�لتي  �الإع��د�دي��ة  �لالعبني  تدريبات 
�أي�شاً  ن���ادي �ل��و���ش��ل ك��ان��ت  ج��رت يف 
مع�شكر�ً  ت��ق��ي��م  وع��ن��دم��ا  �إي��ج��اب��ي��ة 
ت��دري��ب��ي��اً يف �خل����ارج ك��م��ا ه��و �حلال 
�لتدريبية  �لت�شهيالت  ف���اإن  ح��ال��ي��اً، 
�لرئي�شية،  �ل��ق�����ش��ي��ة  ه����ي  ت�����ش��ب��ح 
توؤثر  �أن  ت��ري��د  ال  ت��اأك��ي��د  بكل  الأن���ك 
ولكن  �لتدريب،  م�شتوى  على  كثري�ً 
�لت�شهيالت �ملتوفرة يف نادي �لو�شل 

هي ر�ئعة بكل �ملقايي�س . 
ومن ناحيته فاإن �لالعب فيدريت�شي 
توقعه  ميكن  م��ا  م�شبقاً  يعرف  ك��ان 
هنا بعد �أن تلقي معلومات من �شديق 
منتخب  زميله يف  وم��ن  �إل��ي��ه  مقرب 
�لو�شل  العب  نيل  لوكا�س  ��شرت�ليا 

�ل�شابق. وقال فيدريت�شي: لقد لعب 
�لو�شل ولذلك  لوكا�س من قبل مع 
فهو يتحدث عنه كثري�ً، ولذلك كنت 
�شتكون  �لت�شهيالت  �أن  �شلفاً  �أع��رف 
كبرية قبل �أن �آتي �إىل هنا و�أن ع�شب 
�مللعب يعترب منا�شباً وجيد�ً جد� ومل 
يكن لوكا�س نيل هو �مل�شدر �لوحيد 
�ملعلومات  لتلقي  فديريت�شي  لالعب 
عن دوري �ملحرتفني �الإمار�تي حيث 
�إىل  ياأتون  مو�طنيه  من  �لعديد  �أن 
ه��ن��ا ل��ق��د ن�����ش��اأت م��ع الع��ب��ني �أمثال 
ب��رو���ش��ك��و )�ل����ع����ني( ونيك  �أل��ي��ك�����س 
�ل��ل��ذ�ن يتحدثان  ي��ا���س(  ك��ارل )بني 
�الإمار�تي  �ل����دوري  ع��ن  ر�ئ���ع  ب�شكل 
ي��ل��ع��ب��ون م��ع��ه��م ويقوالن  وع���ن م���ن 
عالية  باحرت�فية  يتم  ���ش��يء  ك��ل  �أن 
وك���ذل���ك م�����ش��ت��وى �ل���ت���دري���ب �ل���ذي 
يتطور با�شتمر�ر. �إن �لتقدم �مل�شتمر 

كان  للمحرتفني  �ت�����ش��االت  ل���دوري 
قد ر�شده من قبل �لالعب ماكانف 
�الإمار�ت  لدولة  �ملتعددة  زي��ار�ت��ه  يف 
يقول:  و�ل�������ذي  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�أ�شاهد �لدوري �الإمار�تي على  د�ئما 
���ش��ا���ش��ة �ل��ت��ل��ف��زي��ون ع��ن��دم��ا �آت���ي �إىل 
هنا لق�شاء �لعطالت، وهناك بع�س 
�لالعبني �لكبار �لذين لديهم �شرية 
�أ�شامو�ه  جيان  �أمثال  متميزة  ذ�تية 
مكانة  ف��اإن  تاأكيد  وبكل  وك��و�ري��زم��ا، 
�لدوري �لرفيعة تتطور بكل تاأكيد .

منتخب  مل���رم���ى  ح���ار����ش���اً  وب�����ش��ف��ت��ه 
فيدريت�شي  ف��اإن  �لوطني،  �أ�شرت�ليا 
منتخب  �شد  يلعب  �أن  بغريب  لي�س 
�ملتحدة على  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة 
�مل�شتوى �لدويل و�لذي حقق جناحاً 
ف��وزه موؤخر�ً  له �جلميع عقب  �شهد 
فيدريت�شي  و�أو����ش���ح  �خل��ل��ي��ج  ب��ك��اأ���س 

ق���ائ���اًل: ���ش��م��ع��ت ع���ن ف���وز �الإم�����ار�ت 
�شعب  منتخب  و�إن���ه  �خلليج  ب��ك��اأ���س 
�أي فريق  �ملر��س، كما هو �حل��ال مع 
نف�شه  �لوقت  ويف  �ملنطقة.  ه��ذه  من 
ر����ش���د منتخب  ق����د  م���اك���ان���ف  ف������اإن 
�ملتحدة الأول مرة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
خ��الل دورة �الأل��ع��اب �الأومل��ب��ي��ة �لتي 
لندن.  �مل��ا���ش��ي يف  �ل�����ش��ي��ف  �أق��ي��م��ت 
ماكانف:  ق����ال  �جل���زئ���ي���ة  ه����ذه  ويف 
ل��ق��د ���ش��اه��دت الع���ب���ي �الإم��������ار�ت يف 
�لذين قدمو�  دورة �اللعاب �الوملبية 
�أث��ارو� به �عجاب  ر�ئعاً  م�شتوى فنياً 
جد�ً  ر�ئعاً  �نطباعاً  وتركو�  �جلميع 
يف ف��رت�ت كثرية م��ن �مل��ب��اري��ات �لتي 
بع�س  �أن  الح���ظ���ت  وق�����د  ل���ع���ب���وه���ا، 
�خل�شو�س  وج�����ه  ع���ل���ى  �ل���الع���ب���ني 
ق���د ت��ف��وق��و� ب��ح��ق وح��ق��ي��ق��ة ويبدو 
ولذلك  و�ل��ق��درة،  �ملوهبة  لديهم  �أن 

فيما  ن����رى  �أن  �مل���ث���ري  م���ن  ���ش��ي��ك��ون 
�ملحليني  �ل��الع��ب��ني  م��ن  �أي  ك��ان  �إذ� 
�شيذهب ويلعب يف �خل��ارج الأن��ه من 
نف�شك  ت��خ��ت��رب  �أن  د�ئ���م���اً  �الأف�����ش��ل 

كالعب على �أعلى م�شتوى. 
يرى  رمب���ا  �أن���ه  فيدريت�شي  وي��ت��وق��ع 
�مل��زي��د م��ن �ل��الع��ب��ني �مل��ح��رتف��ني يف 
�لطريق  �شي�شلكون  م��ن  م��ن  �أوروب����ا 
ينتظرون  �ل��ن��ا���س  وق�����ال:  ه��ن��ا  �إىل 
ل������ريو� م����ن م����ن الع���ب���ي �الإم��������ار�ت 
خطوة  يتخذ  م��ن  �أول  ي��ك��ون  ���ش��وف 
�الأوروبية،  �ل��دوري��ات  �إىل  �الن��ت��ق��ال 
يبد�أ  ق��د  �لتدفق  �أن  �أعتقد  ولكنني 
يف �الجت��اه �الآخ��ر مع عدد قليل من 
�شياأتون  �لذين  �الأوربيني  �لالعبني 
�الأم��ور مت�شي  �أن كل  �إىل هنا حيث 
و�أو������ش�����ح: معظم  �الأف���������ش����ل،  ن���ح���و 
�إىل هنا  ���ش��ي��اأت��ون  �ل�����ش��ب��اب  الع��ب��ي��ن��ا 
�م��ك��ان��ي��ة ذهابهم  �ل���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 
�شيختارون  �أن���ه���م  �إال  �أوروب�������ا،  �إىل 
�ل��ل��ع��ب يف �الإم������ار�ت، مم��ا ي���دل على 
م���دى ت��ط��ور وت���ق���دم ك���رة �ل���ق���دم يف 
هذه �لدولة ، �إنها بكل تاأكيد عالمة 
وموؤ�شر جيد للغاية بالن�شبة للدوري 
�الإم���ار�ت���ي وب��ال��ت��اأك��ي��د ف���اإن �لالعب 
�أحد  يكون  �أن  من  ميانع  ال  ماكانف 
�لذين  �الأوروب��ي��ني  �لالعبني  �أولئك 
�شيتوجهون �إىل هنا. و�لذي قال: �أنا 
ال �أغلق �أي خيار�ت م�شتقبلية الأنني 
جتربة  �أخ��و���س  �أن  تاأكيد  وب��ك��ل  �أود 
�أي مكان  �ل��ق��دم يف  ك���رة  ج��دي��دة يف 
�آخر لت�شبح �شمن م�شريتي �لكروية 
�أن  �لو��شح  من   : ماكانف  و�أو�شح   .
دوري كرة �لقدم �الأمريكي هو خيار 
�شاأ�شع  ول��ك��ن��ن��ي  ل��اله��ت��م��ام،  م��ث��ري 
�إىل  م�شتقباًل  �النتقال  �عتباري  يف 

�لدوري �الإمار�تي .

�لطو�ف �لعربي لالإبحار �ل�شر�عي لبنك �إي.�أف.جي مر عرب م�شيق هرمز يف �جلولة �خلام�شة نحو �ملحطة �لعمانية �لأوىل بخليج زيغي بدبا 

انح�صار املناف�صات بني فريقي بنك »اإي.اأف.جي« و »بي.اأيه.اإي«لالأنظمة 

لعبو الدوري الإجنليزي املمتاز يبدون اإعجابهم مب�صتوى الكرة الإماراتية

يو�جه �تلتيكو مدريد �ال�شباين خطر فقد�ن لقب بطل م�شابقة 
�لدوري �الوروبي يوروبا ليغ عندما يحل �شيفا على روبن كاز�ن 

�لرو�شي �ليوم �خلمي�س يف �ياب �لدور �لثاين.
�الخرية  �لثالث  �لن�شخ  من  ن�شختني  بطل  مدريد  �تلتيكو  وك��ان 
من  �لرغم  على  ذهابا  �شفر-2  �ر�شه  على  قا�شية  بخ�شارة  مني 
لعب �ل�شيوف بع�شرة العبني، وهو بات بحاجة �ىل ثالثية نظيفة 
لن  �لليغا  ث��اين  مهمة  �ن  بيد  لقبه،  ع��ن  �ل��دف��اع  حملة  ملو��شلة 
تكون �شهلة �مام �لفريق �لرو�شي �لذي �شيكون موؤ�زر� بجماهريه 

و�شي�شعى بدوره �ىل حجز بطاقته.
3 جبهات  ويعاين �تلتيكو مدريد من �الره��اق كونه يناف�س على 
ي�شتفيد  وق��ت  يف  �لقارية(  و�مل�شابقة  �ملحليان  و�لكاأ�س  )�ل���دوري 
روب��ن ك��از�ن من توقف �ل���دوري �ملحلي يف ب��الده وبالتايل هو يف 
�مت �جلاهزية الخر�ج حامل �للقب. ويدخل �تلتيكو مدريد �ملبار�ة 
مبعنويات عالية بعد فوزه �لثمني على م�شيفه بلد �لوليد بثالثية 
نظيفة �الحد �ملا�شي، وهو يعول على هد�فه �لكولومبي ر�د�ميل 
ذهابا،  ذل��ك  عن  عجز  بعدما  م�شيفه  �شباك  لهز  غار�شيا  فالكاو 

دييغو  و�لرب�زيلي  رودريغيز  كري�شتيان  �الوروغوياين  جانب  �ىل 
كو�شتا. ودفع �تلتيكو مدريد ثمن جمازفته �مام روبن كاز�ن ذهابا 
�ل�شائع عندما  �لوقت بدل  كونه كان متخلفا بهدف وحيد حتى 
�شريخيو  مرماه  حار�س  خاللها  و�شعد  ركنية  ركلة  على  ح�شل 
يف  �مل�شاندة  بهدف  �ل�شيوف  ج��ز�ء  منطقة  �ىل  ��شينخو  �ندري�س 
�لرو�شي ومتكن من  للفريق  �رت��دت  �لكرة  �ن  بيد  �لتعادل  �در�ك 

ت�شجيل �لهدف �لثاين د�خل �ملرمى �خلايل.
وال تختلف حال نابويل �اليطايل عن �تلتيكو مدريد كونه يو�جه 
بدوره خطر �خلروج من �مل�شابقة بعدما مني بخ�شارة مذلة على 

�ر�شه ذهابا �مام بيلزن �لت�شيكي �شفر-3.
وت��ر�ج��ع��ت نتائج ن��اب��ويل يف �الون���ة �الخ���رية حيث مل ي��ذق طعم 
مبار�تان  بينها  �مل�شابقات  خمتلف  يف  مباريات   3 �خ��ر  يف  �ل��ف��وز 
وبني  بينه  �ىل  �ل��ف��ارق  تقلي�س  ف�شل يف  �ملحلي حيث  �ل���دوري  يف 
�مام  �ل�شلبي  �لتعادل  فخ  يف  �شقوطه  �خرها  �ملت�شدر  يوفنتو�س 
بارزين  �لرغم من �شم �شفوفه لالعبني  على  �شمبدوريا  �شيفه 
يف مقدمتهم �الوروغوياين �دين�شون كافاين و�ل�شلوفاكي ماريك 

�مل�شابقة  يف  اليطاليا  �لثاين  �ملمثل  مهمة  تكون  ول��ن  هام�شيك. 
الت�شيو �شهلة �مام �شيفه بورو�شيا مون�شنغالدباخ �الملاين.

ومير الت�شيو بفرتة �شعبة يف �لفرتة �الخرية وهو مل يحقق �لفوز 
�لتعادل  فخ  يف  �شقط  حيث  حمليا  �الخ��رية  �خلم�س  مبارياته  يف 
�الثنني  �شفر-3  �شيينا  �م��ام  �خرها  هز�ئم  بثالث  ومني  مرتني 
ب��ق��وة �ىل بلوغ  �ن���رت م��ي��الن مر�شحا  ي��ب��دو  �مل��ق��اب��ل،  �مل��ا���ش��ي. يف 
ثمن �لنهائي بعد فوزه �لثمني ذهابا على �شيفه كلوج �لروماين 
�ملذلة  خ�شارته  ن�شيان  �اليطايل  �لفريق  على  ويتعني  2-�شفر. 
�ملحلي،  �ل��دوري  يف  �ملا�شي  �الح��د   4-1 فيورنتينا  �م��ام م�شيفه 

لالبقاء على �لتو�جد �اليطايل يف �مل�شابقة.
تاأكيد �شحوته يف �الونة �الخرية  ت�شل�شي �النكليزي �ىل  وي�شعى 

عندما ي�شت�شيف �شبارتا بر�غ �لت�شيكي.
�شجله  بفوز ثمني بهدف وحيد ذهابا  �للندين عاد  �لفريق  وك��ان 
جنمه �لرب�زيلي �و�شكار دو�س �شانتو�س، تاله فوز�ن كبري�ن على 
ويغان �ثلتيك 4-1 يف �لدوري �ملحلي، وبرنتفورد برباعية نظيفة 

يف دور �ل16 مل�شابقة كاأ�س �الحتاد �النكليزي.

اأتلتيكو مدريد يواجه خطر فقدان اللقب واإنرت وت�صل�صي واأياك�س اأقرب اإىل ثمن نهائي الدوري الأوروبي 



نعومي كامبل.. قوام نحيل من دون حمية 
تثري جنمة عر�س �الأزياء، نعومي كامبل، بقو�مها �لر�شيق ح�شد �لكثري من 
ن�شاء �لعامل، وقد ك�شفت �أنها تتمتع بهذ� �جل�شد من دون �تباع �أية حمية. 
ونقل موقع )بيبول( عن كامبل �لبالغة من �لعمر 42 عاماً، قولها ال �أعرف 
�أو �لعمر.. مل ي�شتهلك �لوزن وقتي قّط، وكنت �أعمل كل  فعاًل عن �لوزن 
يوم.. مل �أو�جه يوماً م�شاكل يف وزين و�أعتقد �أن �لطعام �شيئ ممتع . ولكن 
�ملناف�شة  �أنها حمظوظة الأنها ال تز�ل حتظى بعمل يف ظّل  �أق��ّرت  �لنجمة 
�ل�شديدة بعامل �الأزياء. وت�شارك كامبل حالياً يف برنامج فاي�س بالواليات 

�ملتحدة حول �إعد�د عار�شات �أزياء جديد�ت.

 ويل اأي اإم يدفع نحو 
مليون دولر لقتناء �صيارة 

وال  �ل�شيار�ت،  يع�شق  �إم،  �أي  وي��ل  �الأم��ريك��ي،  ه��وب  �لهيب  مغني  �أن  يبدو 
�شيارة م�شممة خ�شي�شاً  دفع نحو مليون دوالر القتناء  يتو�نى حتى عن 
له. ونقل موقع )تي �إم زي( �الأمريكي عن م�شادر مطلعة، �أن �شركة وي�شت 
كو�شت كو�شتومز �شممت �شيارة فريدة من نوعها للمغني، لقاء 900 �ألف 
دوالر. و�أ�شارت �مل�شادر �إىل �أن د�خل �ل�شيارة، ولوحة جهاز �لقيا�س، ولوحة 
�لتحكم فيها، م�شنوعة من �الأملنيوم. ويذكر �أن �ملغني ميلك �شيارة �أخرى 

م�شممة خ�شي�شاً له بقيمة 700 �ألف دوالر.

 حمار.. جنم اأوبرا 
�شطع جنم �حلمار ت�شاريل بعد �ختياره للم�شاركة يف م�شرحية �أوبر�لية يف 
ت�شاريل  �أن �حلمار   ، �أنغليان ديلي تاميز  �إي�شت  بريطانيا وذكرت �شحيفة 
�مل�شرحيات حول  �لعديد من  18 عاماً، �شبق و�شارك يف  �لبالغ من �لعمر 
والدة �ل�شيد �مل�شيح، وقد و�ّشع ن�شاطاته لي�شارك يف �أوبر�ه كارمن �ل�شهرية 

على م�شرح ريجينت يف �إي�شبوين�س بربيطانيا.
وكانت مالكة �حلمار، �شو فيلد، مالأت طلب �ن�شمام ت�شاريل �إىل �مل�شرحية 
�أ�شئلة حول ما يحبه وما  و�أجابت على  �إعالناً يف �جلريدة،  ق��ر�أت  �أن  بعد 
�أن )ت�شاريل(  �أعتقد  �لتمثيل وقالت فيلد  ال يحبه وحول خربته يف عامل 

يعرف �أنه جنم كبري ، وتابعت هو ي�شاوي وزنه ذهباً .
دور  ت��وؤدي  �لتي  فيلد  تر�فقه  �مل�شرحية  من  م�شهدين  يف  �حلمار  ويظهر 

فالحة.
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باميال اأندر�صون 
تعر�س منزلها يف ماليبو 

ق���ررت �ل��ن��ج��م��ة �ل��ك��ن��دي��ة، باميال 
�أن�����در������ش�����ون، ع���ر����س م���ن���زل���ه���ا يف 
لقاء  للبيع  �أجنل�س  بلو�س  ماليبو، 

7.75 ماليني دوالر.
للعقار�ت  )ت��رول��ي��ا(  م��وق��ع  و�أورد 
و�شفاً ملنزل �أندر�شون �لذي قررت 
�أف  و750  م��الي��ني   7 ل��ق��اء  بيعه 

دوالر.
��شتعد�دها  ع��ن  �لنجمة  و�أع��ل��ن��ت 
لبيعه �أخ��ري�ً، بعد �أن كانت عمدت 
�ملا�شية  �ل�������ش���ن���ة  ت�����اأج�����ريه  �إىل 
و�أو�شحت �أنها مت�شي وقتاً طوياًل 
يف بلدها �الأم، كند�، بحيث �أنها مل 

تعد بحاجة �إىل �ملنزل.
كانت  �أن����در�����ش����ون  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 
مغني  طليقها،  مع  باملنزل  تعي�س 
�ل����روك �الأم���ريك���ي، ت��وم��ي يل، يف 
�ملا�شي،  �لقرن  ت�شعينات  منت�شف 
�بنيهما  مع  كما عا�شت فيه الحقاً 
5 غرف نوم،  ويحتوي �ملنزل على 
و3 حمامات، وتبلغ م�شاحته 822 

مرت�ً مربعاً.

اأ�صهر �صالحك.. واح�صل على بيتزا اأرخ�س!
�الأمريكية،  ف��ريج��ي��ن��ا  والي����ة  يف  ب��ي��ت��ز�  م��ط��ع��م  ي��ع��ر���س 
تخفي�شات على �الأ�شعار لكّل �شخ�س يحمل �شالحاً كدعم 
�الأ�شلحة  �نت�شار  للحّد من  م�شاع  لهذ� �حلق يف ظّل  منه 
�مل��ت��ح��دة. وذك���رت ق��ن��اة د�ب��ل��ي��و تي  ب��ال��والي��ات  �لهجومية 
�أرون��د بيتز�  �أول  �أن ج��اي الي��زي، �شاحب مطعم   ، �أر  كي 
لكّل   15% بن�شبة  تخفي�شاً  يعر�س  بيت�س،  فريجينيا  يف 
ك��دع��م منه  ���ش��الح��اً،  �مل��ت��ج��ر وه���و يحمل  ي��دخ��ل  �شخ�س 
�إنه  للتعديل �لثاين يف �لد�شتور �الأم��ريك��ي. وق��ال الي��زي 
��شتوحى �لفكرة من متجر لنب مثلج يف يوتاه، وقال �أعتقد 
�أنها فكرة ر�ئعة وت�شاءلت مَل ال يقوم بها �أحد هنا ، وتابع 
يجب �أن يح�شل ذلك يف كافة �أرجاء �لبالد . وتابع �إنه على 
�أو رخ�شة حمل �شالح ب�شكل  �أن يظهر له �شالحه  �لزبون 
�إنه  الي���زي  و�أ���ش��ار  �لتخفي�س  على  يح�شل  حتى  خمفي 
يحمل �شالحه ب�شكل علني. يذكر �أن �إد�رة �لرئي�س بار�ك 
�أوباما ت�شعى �إىل �حلّد من �نت�شار �الأ�شلحة �لهجومية بعد 
�لقتل �لع�شو�ئية يف �الأ�شهر  وقوع عدد كبري من عمليات 
عيد  قبيل  �بتد�ئية  مدر�شة  يف  �لهجوم  �أب��رزه��ا  �ملا�شية، 

�مليالد �أ�شفر عن مقتل نحو 20 طفاًل.

ذكور الفئران اأكرث قدرة 
على التوا�صل من اإناثها 

وجدت در��شة جديدة، �أن ذكور �لفئر�ن هي �جلن�س �الأكر 
تو��شاًل ب�شبب �رتفاع م�شتويات بروتني حمّدد يف دماغها. 
وذكر موقع اليف �شاين�س �الأمريكي، �أن �لباحثني بجامعة 
بدوره  �ملعروف   Foxp2 �لربوتني  �أن  وج��دو�   ، مرييالند 
�ملهم يف �لنطق و�للغة عند �لب�شر، و�لتو��شل �ل�شفهي عند 
�لطيور، هو �أعلى عند ذكور �لفئر�ن منه عند �الإناث. وتبنّي 
م��ن �الإن���اث وق��ال��ت �لباحثة  �أك��ر �شخباً  �ل��ذك��ور  �أن ه��ذه 
�مل�شوؤولة عن �لدر��شة، مارغريت مكارثي، �إن هذه �لدر��شة 
�خ��ت��الف بني  �إىل  �ل��ت��ي ت�شري  �الأوىل  �ل��در����ش��ات  ه��ي م��ن 
�جلن�شني يف ما يخ�س �لتعبري �للغوي �ملرتبط بالربوتني 
عند �لب�شر �أو �حليو�نات . وقا�س �لباحثون كمية �لربوتني 
�ي���ام،   4 �أدم���غ���ة ف��ئ��ر�ن ذك����ور و�إن�����اث ع��م��ره��ا  Foxp2 يف 
وقارنوها باأ�شو�ت �لفئر�ن �لتي �شدرت عند �إخر�جها من 
�لقف�س. وتبنّي �أن �لذكور �أ�شدرو� �شجيجاً �أعلى من �الإناث 

وكان م�شتوى �لربوتني �ملذكور عندهم �أعلى كذلك.

 فيالدلفيا تبني اأكرب اآلة لل�صفر عرب الزمن
�آلة  �أك��رب  بناء  على  �الأم��ريك��ي��ة  فيالدلفيا  علماء  يعمل 
لل�شفر عرب �لزمن يتخطى طولها 30 مرت�ً وعر�شها 4 
�ملقرر  باإطار مهرجان فيالدلفيا �لدويل للفنون،  �أمتار، 
�آذ�ر-مار�س �ملقبل، حتت عنو�ن لو كان   28 �نطالقه يف 
 If You Had a Time( لديك �آلة لل�شفر عرب �لزمن
�لعلماء  �أن  �الأم��ريك��ي،  فيلي  وذك��ر موقع   .)Machine
عرب  لل�شفر  �آلة  بناء  على  يعملون  باملهرجان،  �مل�شاركني 
�لزمن يتعدى طولها �ل� 30 مرت�ً، وعر�شها �ل� 4 �أمتار.

ل��و كان  ع��ن��و�ن  �ل���ذي �شيحمل  �مل��ه��رج��ان  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
مار�س   28 يف  �شينطلق   ، �لزمن  عرب  لل�شفر  �آل��ة  لديك 

�ملقبل، وي�شتمر حتى 27 �أبريل 2013.

طفل يف ال�صاد�صة من العمر ياأكل.. غرفته 
�أعر��س مر�شية نادرة جعلته ياأكل جدر�ن غرفة نومه و�شتائر  يعاين طفل بريطاين يف �ل�شاد�شة من �لعمر من 
نو�فذها وخز�ئنها. وقالت �شحيفة ديلي ميل �م�س �الأربعاء �أن، ز�ك ظاهر، يعاين من مر�س )بيكا( �لذي يجعله 
�أل��و�ح �جل�س يف جدر�ن غرفته و�لكثري من  �أ�شياء مثل �حلجارة و�ل��ورق، وقام نتيجة هذه �الأعر��س باأكل  ينخر 
حمتوياتها. و�أ�شافت �أن ز�ك ح�شل على غرفة نوم جديدة مقاومة للم�شغ بلغت تكاليفها 36 �ألف جنيه �إ�شرتليني 
32 عاماً، لل�شحيفة  �لعمر  �لبالغة من  ر��شيل هورن، و�لدة �لطفل  �ل�شاد�س. وقالت  ملنا�شبة عيد ميالده  كهدية 
ال يوجد حد ملا يتناوله ز�ك كطعام، وال نعرف بدقة ما ي�شتهويه من �الأ�شياء �ملحيطة به وال يوجد �شيء ميكننا 
�لقيام به ملنعه من م�شغ �أي �شيء وكل �شيء . وقالت �إن و�شع ز�ك مقلق الأنه قادر على و�شع �أي �شيء يف فمه و و�أنها 
�أُ�شيبت بالفزع حني بد�أ ياأكل �خل�شب ب�شبب خ�شيتها من �أن يبتلع قطعة كبرية ت�شبب له �الختناق، لكنه لن يكون 
قادر�ً �الآن على نخر حمتويات غرفته �جلديدة لكونها مقاومة للم�شغ . و�أملت ر��شيل باأن ت�شاهم �لغرفة �جلديدة 
يف جعل �بنها ز�ك يخلد �إىل �لنوم لفرت�ت �أطول من قبل حني يدرك �أنه مل يعد مبقدوره �أكل حمتوياتها . و�أ�شارت 
�ل�شحيفة �إىل �أن غرفة نوم ز�ك �جلديدة جرى جتهيزها بجدر�ن �شبيهة بجدر�ن مالعب �ال�شكو��س �لقوية، ما 

يعني �أنه لن يكون قادر�ً على نخرها باأ�شنانه، وتزويدها باأثاث و�شتائر مقاومة للم�شغ.
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يف�صل 107 مرات
 يف اختبار قيادة ال�صيارة 

ف�شل �شاب بريطاين يف �ل� 28 من �لعمر، يف �متحان قيادة �ل�شيارة 
107 مر�ت، ومع ذلك مل يقطع �الأمل بقدرته على �جتياز هذ� 
وقالت  �الإ�شرتلينية.  �آالف �جلنيهات  كّلفه  �أنه  رغم  �المتحان 
�شحيفة ديلي ميل �م�س �الأربعاء �إن �ل�شاب �لذي مل ُيك�شف عن 
لندن  �لربيطانية  �لعا�شمة  يف  يقيم  قانونية،  الأ�شباب  هويته 
و�نفق 3317 جنيهاً ��شرتلينياً على فح�س �لقيادة حتى �الآن. 
ويكّلف �لفح�س �لنظري لقيادة �ل�شيارة 31 جنيهاً ��شرتلينيا، 
ويت�شمن �متحاناً �ختيارياً مدته 57 دقيقة ميلي على �ملتقدم 
و�متحاناً  ل��ت��ج��اوزه،   50 �أ���ش��ل  م��ن  عالمة   43 على  �حل�شول 
�شعباً للقدرة على �لفهم ميلي عليه �حل�شول على 44 عالمة 
من �أ�شل 75 لتجاوزه، قبل �لفح�س �لعملي على قيادة �ل�شيارة. 
40 من  �ل�  �آخ��ر يف  �أن رج��اًل بريطانياً  �إىل  و�أ���ش��ارت �ل�شحيفة 
لقيادة  فح�شاً   37 على  ��شرتلينياً  جنيهاً   2294 �أنفق  �لعمر، 
�ل�شيارة قبل �أن يتمكن من جتاوزه، وهو مبلغ يعادل �شعر �شيارة 
م�شتخدمة. ويكلف �لفح�س �لعملي لقيادة �ل�شيارة 62 جنيهاً 
��شرتلينياً خالل  75 جنيهاً  �أو  �الأ�شبوع  �أيام  ��شرتلينياً خالل 
فرتة �مل�شاء �أو عطل نهاية �الأ�شبوع �أو �لعطل �لر�شمية. ون�شبت 
ديلي ميل، �إىل متحدث با�شم مدر�شة تعليم قيادة �ل�شيارة )�إي 
�إي(، قوله هذ� عدد كبري وغري معتاد من حماوالت �الإختبار، 
�ل�شيارة من  قيادة  تعلم  �أهمية  يعك�س مدى  �الإ���ش��ر�ر  �أن  غري 
قبل معظم �لنا�س، كونه ميثل �جناز�ً يتطلع �لكثري منهم �إىل 

حتقيقه ب�شبب ما يحمله من حرية و��شتقاللية .

 �صحة اأ�صنان الب�صر 
كانت  اأف�صل يف الع�صر احلجري 

يف  �أف�شل  كانت  �لب�شر  �أ�شنان  �شحة  �أن  جديدة  در��شة  وج��دت 
�لع�شر �حلجري وذكر موقع هلث د�ي نيوز �لعلمي �الأمريكي، 
�شحة  �أن  وج��دو�  �الأ�شرت�لية،  �أدي��الي��د  بجامعة  �لباحثني  �أن 
من  �أف�شل  كانت  �حلجري  �لع�شر  يف  �لقدمي  �الإن�شان  �أ�شنان 
�لبكترييا  غرّي  �لطعام  �شناعة  يف  �لتقدم  �أن  �إذ  �ليوم،  �أ�شناننا 
عن  �مل�شوؤول  �لباحث  وقال  مزمنة.  الأمر��س  �أدى  ما  �لفموية 
�إن مكّون �لبكترييا �لفموية تغرّي ب�شكل  �آالن كومر،  �لدر��شة، 
 . ملحوظ م��ع ب��دء �ل��زر�ع��ة وجم����دد�ً قبل ق��ر�ب��ة 150 ع��ام��اً 
�مل��ع��ال��ج و�ل��ط��ح��ني يف �لتطور  �ل�شّكر  �أن���ه م��ع دخ���ول  و�أ���ش��اف 
�لفموية  �لبكترييا  تنّوع  يف  در�ماتيكي  تر�جع  برز  �ل�شناعي، 
يف  �لباحثون  ونظر  �الأ���ش��ن��ان.  نخور  ب��ح��دوث  �شمح  م��ا  لدينا، 
حم�س نووي �أخذ من قلح �أ�شنان وجد لدى 34 هيكل عظمي 
ي��ع��ود حل��ق��ب��ة م��ا ق��ب��ل �ل��ت��اري��خ، وح��ل��ل��و� �ل��ب��ك��ت��ريي��ا �لفموية 
وتغريها منذ �لع�شر �حلجري �إىل حني بدء �لت�شنيع �لغذ�ئي. 
ووجد �لعلماء �أن تطّور �ل�شلوك �لب�شري و�لنظام �لغذ�ئي كان 
له تاأثري �شلبي على �ل�شحة �لفموية.  وقال كوبر �إن �لبكترييا 
ملحوظ  ب�شكل  تنوعاً  �أق��ل  هي  �ملعا�شر  �الإن�شان  عند  �لفموية 
يف  �شاهم  ق��د  ه��ذ�  ب��ان  ويعتقد  �لتاريخي  �الإن�����ش��ان  عند  منها 

�الأمر��س �ملزمنة �لفموية .
عاملة جتهز متاثيل �أو�شكار ��شتعد�د�ً لتوزيع جو�ئز �الأو�شكار يف حفل يقام بهوليوود يوم �الأحد �ملقبل. )يو بي �آي(

ا�صم جنني جي�صيكا 
�صيمب�صون..اآي�س 

�لنجمة  ع��ل��ى م��ع��رف��ة  ���ش��ه��ر  ب��ع��د 
�شيمب�شون،  جي�شيكا  �الأم��ريك��ي��ة 
�آي�س  �ختارت  ب�شبي،  �شرُتزق  �أنها 
����ش��م��اً ل��ه ون��ق��ل��ت دوري����ة )ي���و �إ�س 
ع���ن م�شدر  �الأم���ريك���ي���ة  وي��ك��ل��ي( 
�ملقّربني  �أخربت  �أن جي�شكا  مطلع 

منها �أنها �شتدعو �بنها �آي�س .
�أيلول- وكانت �شيمب�شون قالت يف 
حلم  �الأم��وم��ة  �إن  �ملا�شي  �شبتمرب 
ر�ئ��ع جد�ً  �الأم���ر  �أن  �إىل  ، م�شرية 
وك��ان م�شدر مقّرب منها ق��ال، يف 
�ملا�شي،  �لثاين-يناير  كانون   19
�الأمريكي،  �أونالين(  )ر�د�ر  ملوقع 
�إن حلم جي�شيكا حتقق، فقد �شّلت 
من �أجل �أن ترزق ب�شبي ، مو�شحاً 
زيارتها  ل���دى  ب��ال��ن��ب��اأ  علمت  �أن��ه��ا 
�لطبيب هذ� �الأ�شبوع �لذي �شاألها 
�إذ� ك��ان��ت ت��ري��د م��ع��رف��ة جن�س  م��ا 
�أّكدت  �شيمب�شون  وكانت   . �لطفل 
نباأ حملها من خطيبها العب كرة 
�لقد، �إيريك جون�شون، يف دي�شمرب 

�ملا�شي.

مايكل دوغال�س يتغيب 
عن حفل الأو�صكار 

ق���رر �ل��ن��ج��م �ل��ه��ول��ي��ودي، م��اي��ك��ل دوغ���ال����س، عدم 
ح�شور حفل توزيع جو�ئز �الأو�شكار �لذي ت�شارك 
�أفر�د  �أحد  برفقة  زيتا جونز،  كاثرين  زوجته  فيه 
�الأمريكي،  �أون��الي��ن  ر�د�ر  م��وق��ع  و�أف����اد  �ل��ع��ائ��ل��ة. 
�الأ�شخا�س  �أح���د  برفقة  �شتذهب  ج��ون��ز،  زي��ت��ا  �أن 
�ملقربني �إىل حفل �الأو�شكار يوم �الأحد �ملقبل، فيما 

يبقى زوجها منذ 13 �شنة باملنزل مع �أوالدهما.
و�أك�����د م�����ش��در م��ق��رب م���ن دوغ���ال����س �ن كاثرين 
�شتح�شر حفل �الأو�شكار برفقة �أحد �فر�د �لعائلة 

فيما ال ي�شعر مايكل �نه يرغب بالذهاب .
وذك���ر �مل�����ش��در �ن تغّيب دوغ��ال���س ع��ن �حل��ف��ل، ال 
عالقة له باأية �نتكا�شة �شحية، خا�شة و�أن �لنجم 
���ش��رط��ان �حل��ل��ق �لذي  �ل��ه��ول��ي��ودي �شبق وح����ارب 
على  و�شدد   .2010 �لعام  يف  به  �إ�شابته  �شخ�شت 
�نه يريد �ن يرتاح بعدما كان جدول �عماله مكتظاً 
موؤخر�ً، فيما تتوق كاثرين حل�شور حفل �الأو�شكار 
�أال  على  �حل��دث وحتر�س  ه��ذ�  �شنوياً، فهي حتب 

يحول �أي �شيء يف �لعامل دون ح�شورها .

�أع��ل��ن��ت وز�رة �ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �الث���ار مب�شر 
�ك��ت�����ش��اف ه����رم ���ش��غ��ري م���ن �ل���ط���وب �للنب 
ومقربة وزير من عهد رم�شي�س �لثاين �أ�شفل 
�جلنوبية  �الق�����ش��ر  م��دي��ن��ة  يف  نف�شه  �ل��ه��رم 
�لع�شر  ذل��ك  يف  للبالد  عا�شمة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
67 عاما  �لبالد نحو  �لثاين  رم�شي�س  وحكم 
تقريبا بني عامي 1304 و1237 قبل �مليالد 
وكانت طيبة �الق�شر حاليا �لو�قعة على بعد 
ملا  عا�شمة  �لقاهرة  جنوبي  كيلومرت�   690
ي�شميه علماء �مل�شريات ع�شر �المرب�طورية 

�مل�شرية 1567-1085 قبل �مليالد .
ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  �بر�هيم  حممد  وق��ال 
�الثار �م�س يف بيان �ن �ملقربة �ملكت�شفة حتمل 
��شم  خاي  وزير م�شر �لعليا و�ل�شفلى يف عهد 
بقايا  ع��ن  �أي�شا  ك�شف  كما  �ل��ث��اين  رم�شي�س 
ه���رم م��ن �ل��ط��وب �ل��ل��نب يبلغ �رت��ف��اع��ه نحو 

15 مرت� وعر�شه 12 مرت� وهو من �لطوب 
�للنب ونق�س عليه منظر ل�شاحب �ملقربة وهو 

يتعبد لالله  رع حور �ختي .
�لتي  �حلفائر  با�شتكمال  �أن��ه  �لبيان  و�أ�شاف 
ولياج  ليرب-بروك�شل  جامعتي  بعثة  جتريها 
يتم  ���ش��وف  باملنطقة   �لعاملتان  �لبلجيكية 
�أن  �لك�شف عن مقربة �لوزير ذ�ت��ه  مو�شحا 
مقابر  ف��وق  تبنى  كانت  �للنب  �لطوب  �أه���ر�م 

رجال �لدولة يف ع�شر �لرعام�شة.
وق���ال �ل��ب��ي��ان �ن  خ���اي  �ل���ذي ت��وىل �ل���وزر�ة 
�لعمال  على  باال�شر�ف  مكلفا  ك��ان  عاما   15
منطقة  يف  �مللكية  �ملقابر  بناء  عن  �مل�شوؤولني 
و�دي �مل���ل���وك و�مل��ل��ك��ات ك��م��ا ك���ان ي�����ش��ارك يف 
�حتفال عيد تتويج �مللك ويوجد له متثاالن 
م��ع��رو���ش��ان ب��امل��ت��ح��ف �مل�����ش��رى �مل���ط���ل على 

ميد�ن �لتحرير بالقاهرة.

اكت�صاف هرم �صغري ومقربة وزير
 من عهد رم�صي�س الثاين يف جنوب م�صر

كري�صتني �صتيوارت.. النجمة الأقل اإثارة 
�ختريت �لنجمة �لهوليوودية كري�شتني �شتيو�رت، �ملمثلة �الأقل �إثارة بني جنمات �ل�شينما 

�لعاملية وذكرت �شحيفة )ديلي �شتار( �لربيطانية �أن �ال�شتطالع �لذي �أجر�ه موقع )مان 
كايند( �أظهر �أن جنمة �شل�شلة �أفالم تو�ياليت �لبالغة من �لعمر 22 عاماً، هي �لنجمة 

�لتي �أّقل ما يرغب �لرجال يف �إقامة عالقة معها.
وحّلت يف �ملرتبة �لثانية جنمة م�شل�شل �جلن�س و�ملدينة �شارة ج�شيكا باركر، تليها �ملمثلة 

ليند�شي لوهان، ثّم ديني�س ريت�شاردز، وبعدها كري�شتني د�ن�شت.
وجاءت يف �ملرتبة �ل�شاد�شة �ملمثلة مي�شا بارتون، تليها هيالري �شو�نك، ثّم لو�شي لو، 
�ال�شتطالع  �إن  �ملوقع،  با�شم  وقال متحدث  ثورمان.  و�أوم��ا  �شوينتون،  تيلد�  وبعدها 
�لرجال مل  �أن  �إىل  و�أ�شار  باملظهر،  �الإث��ارة لي�س حم�شور�ً  �أن تقدير م�شتوى  يظهر 
ُيجذبو� للممثالت �للو�تي يتمتعن ب�شلوك جامح ومز�ج متقّلب، �أو �للو�تي يتميزن 

بربودتهن، كما �أنهم مل يحبو� �لنجمات �لنحيالت جد�ً.
 


